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Bevezetés
A folyamatos erdõborítást biztosító er-
dõgazdálkodási módszerek bevezeté-
sének elterjedésével egyre inkább fog-
lalkoznunk kell a tölgyek hagyomá-
nyostól eltérõ kezelésének lehetõségei-
vel. Az biztosan állítható, hogy a töl-
gyek képesek voltak emberi segítség
nélkül fennmaradni a tudatos erdészeti
beavatkozások, sõt már az ember meg-
jelenése elõtt is. A kérdés az, hogy a fény-
igényes tölgyek esetében, hogyan is
folytatható a Pro Silva alapelveknek
megfelelõ természetközeli erdõgazdál-
kodás? További fontos kérdés az is,
hogy a tölgyek milyen elegyarányban,
milyen módon és mintázatban fordul-
hattak elõ a természetes erdõkben?

A tölgyeket fényigényük, fiatalkori
lassú növekedésük és vadkárral szem-
beni érzékenységük miatt nagyobb te-
rületeken, tarvágásos mesterséges felú-
jítással, vagy ernyõs, fokozatos felújító-
vágásos természetes felújítással újítot-
ták fel. Mindkét eljárás során több hek-
tárra kiterjedõ, egybefüggõ területeket
vettek munka alá. Eredményük egyko-
rú, zárt, kevésbé elegyes tölgyerdõk ki-
alakulása.

Erdõmûvelési szempontból a tölggyel
– folyamatos erdõborítás mellett – történõ
gazdálkodás az egyik legnehezebb fela-
dat. A tölgy folyamatos borítás melletti
kezelésére korábban még nem került sor
üzemszerûen, azonban jelenleg több te-
rületen folynak ígéretes próbálkozások. A
cikk ezekhez az úttörõ munkákhoz sze-
retne hozzájárulni. A gyertyános-kocsá-
nyos tölgyes vegyeskorú erdõvé történõ
átvezetésére Bodor (2001) mutatott pél-
dát a Bürüs 2A és 5A erdõrészletben.

Más fényigényes fafajokkal több te-
rületen is értékes tapasztalatokra tet-
tünk szert eddig. Például Ócsán a Rác-
kevei Erdészetnél, Rittling István erdé-
szetvezetõ és Monori Alfréd kerületve-
zetõ erdész közremûködésével magyar
kõrises láperdõben indítottunk 2-3 éve
olyan beavatkozásokat, amelyekre a 
fényigényes magyar kõris (elegyben az
éger és szürke nyár is) kedvezõen vála-
szolt (1. kép).

A Budapesti Erdészetnél Jorsits Miklós
erdész kerületében, a Hárs-hegyen ki-
alakított szálalóerdõ tömbben – a bükk
elhanyagolható elegyaránya miatt – a
kocsánytalan tölgy és az egyéb kemény

lombos fafajok folyamatos borítás mel-
letti kezelése került középpontba. Itt ta-
lálhatók olyan foltok, ahol szálalóerdõ
szerkezet már gyakorlatilag kialakult, és
melyben a kocsánytalan tölgy csoportos
elegyes megjelenése nemcsak az újulat-
ban, hanem 8-15 cm mellmagassági át-
mérõjû fiatal fák kis csoportjában is meg-
figyelhetõ (2. kép).

A Bajnai Erdészetnél Borka Viktor
mûszaki vezetõ egy erdõrészletben, kö-
zépkorú erdeifenyõ állományban az
alatta megjelenõ cser és egyéb kemény
lombos õshonos fafajok többéves újula-
tára és vegyeskorú alsószintjére alapoz-
za a lassú és fokozatos - folyamatos er-
dõborítás melletti - átalakítást.

A Pilisszentkereszti Erdészetnél 6
éve folyik a pilisvörösvári dolomit ko-

párokon lévõ feketefenyõ-állományok
szálalással történõ fokozatos átalakítása
õshonos lombos állományokra Farkas
Viktor erdészetvezetõ, Boros Attila mû-
szaki vezetõ, és Bakó Zsigmond kerü-
letvezetõ erdész irányításával.

A Valkói Erdészetnél Kókai László ke-
rületvezetõ erdész cseres erdõrészletben
folytat fokozatos csoportos-lékes termé-
szetes erdõfelújítást szélsõséges termõ-
helyi körülmények között (3. kép).

A fenti kezdeményezések közös jel-
lemzõje, hogy a fényigényes fafajok fo-
lyamatos borítás melletti kezeléséhez,
idõszakonként nagyobb rések, lékek,
nyíltabb facsoportok kialakítására van
szükség. A megfelelõ lékek kialakításá-
hoz azonban több szempontot kell fi-
gyelembe vennünk.

CSÉPÁNYI PÉTER*

* termelési és természetvédelmi fõmérnök, 
Pilisi Parkerdõ Zrt.

A tölgy és a folyamatos erdõborítás

1. kép. Csoportos szálalóvágás magyar kôri-
ses láperdôben a Ráckevei Erdészetnél

2. kép. Kocsánytalan tölgy fiatal fák kis cso-
portjában, Budapest Hárs-hegy

3. kép. Lékes felújítás cseresben, Valkói Erdészet
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A lék méretének, alakjának és
tájolásának megválasztása

A csoportos szálalást a tölgy felújulására
két fontos jellemzõ teszi alkalmassá. Az
egyik az, hogy a kialakított csoportok és
lékek lehetõvé teszik a megfelelõ fejlett-
ségû újulat közvetlen napfényhez jutá-
sát. A másik fontos jellemzõ, hogy a lé-
kek kialakítása során lehetõségünk van
a talaj vízgazdálkodásának befolyásolá-
sára, amelyre a bükkösök égtájorientált
felújítási rendszere (Török, 2006) szolgál-
tat remekül kidolgozott példát. A tölgye-
sek esetében a magtermést követõ újulat
több éven keresztül képes az anyaállo-
mány alatt megmaradni (Szappanos,
1987), viszont fejlõdésnek csak megfele-
lõ fényviszonyok esetén indul. Ezért leg-
elõször a fényviszonyok megteremtésé-
nek lehetõségeit kell elemezni.

Az 1. ábráról látható, hogy a kialakí-
tandó lék alakja és méretei a kitettségtõl
és a terep lejtésétõl függenek. Ugyano-
lyan nagyságú lék esetén a közvetlenül
megvilágított talajfelszín a déli kitettség-
ben legnagyobb, és északi kitettségben
a legkisebb. Amennyiben közvetlen
napfényt szeretnénk juttatni a lék aljára,
déli kitettség és erõs lejtés mellett ki-
sebb, síkon már nagyobb, és északi ki-
tettségben a lejtés növekedésével még
nagyobb lék kialakítása szükséges. A
lejtéstõl és kitettségtõl is függõ, a köz-
vetlen napfény bejutásához szükséges
kritikus lékméret matematikai úton tör-
ténõ meghatározásához szolgáló kiegé-
szítés a lap késõbbi számában lesz ol-
vasható. Kritikus lékátmérõnek itt a lék
észak-déli irányban mért minimális át-
mérõje értendõ, amelynél a közvetlen
napsugarak még éppen elérik a talaj fel-
színét a lék északi peremén.

A lékek kialakításának és tájolá-
sának vizsgálata nem a tölgyújulat
megjelenéséhez és néhány évig tör-
ténõ megõrzéséhez, hanem a több
éves újulat tartós magassági növeke-
dését szolgáló közvetlen fény bizto-
sításához szükséges. A növekvõ tölgy-
újulat-csoport fényigényének megfelelõ
minimális lékméretet biztosítani kell.

A tölgyek felújulásának feltételei zárt
állományviszonyok mellett is biztosítot-
tak, ha a lehulló makkot a vadállomány,
illetve más fogyasztók nem veszik fel. 
A tölgyújulat megjelenéséhez tehát álta-
lában nem szükséges léket nyitni. A
megjelent újulat több évig is képes a
zárt állományviszonyok között fenn-
maradni, és ha nem keletkezik többlet-
fény és növõtér, akkor elõbb vagy
utóbb elpusztul, esetleg akár 40 évig is
elélhet (Béky, 1989). A lék megnyitásá-

nak az újulat további fejlõdésének
szempontjából van jelentõsége.

Mint a fentiekben is látható, a lékát-
mérõ kialakítására hatást gyakorol a ki-
tettség és a lejtés. Egy adott léknél a ki-
tettség és a lejtés mellett további fontos
paramétereket a lék alakja és az adott
alak tájolása jelenti.

A kör alakú lékek elsõsorban délies
kitettségben, ott is erõsebb lejtés esetén
alkalmazhatók hatékonyan. Ebben az
esetben 1-2 törzs kivétele is elegendõ
fényt biztosíthat, és amúgy is kisebb lék-
méretre van szükség az alacsonyabb átla-
gos famagasság következtében. Egyéb-
ként síkon, illetve északias kitettségnél a
lék lehetõleg ne legyen kör alakú, mert
ezekben az esetekben, a kör alakú lék-

1. ábra. Kör és ellipszis alapú léken beesô napsugarak ábrázolása június 21-én, deleléskor
Magyarországon. A beesés szöge sík terepen 66,5°, északi kitettség 25°-os lejtés esetén 41,5°,
déli kitettség 25°-os lejtés esetén 91,5°. (pl.: H=25 m szabályos kör alakú lék 1 H átmérôvel,
T~491 m2, ellipszis alakú lék 1,5 H nagy- és 0,5 H kistengellyel, T~368 m2)

2. ábra. Különbözô lékformák és a bejutó köz-
vetlen napsugárzás ábrázolása (a sötétebb
belsô foltok a tölgyek számára kedvezôbb te-
rületeket mutatják).

3. ábra. A közvetlen napfényhez jutó tölgy-
újulat elhelyezkedése

4. kép. Szabálytalan ellipszis alakú lék
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ben, a megfelelõ idõtartamú közvetlen
fény biztosításához akkora lékátmérõ
szükséges, amely a lék elgazosodását, il-
letve közepén a talaj elvizesedését okoz-
hatja. Ilyenkor elõnyösebb az ellipszis
(3/b ábra), vagy inkább valamilyen ebbõl
származtatható szabálytalan alak (pl.
„nyílhegy” forma: 3/c, d, e ábra).

Az ellipszis alakú lékkel kedvezõbb
vízgazdálkodást érhetünk el középen,
mivel a lék szegélyén álló idõs fák gyö-
kerei közelebb vannak, és a megfelelõ
megvilágítást is biztosíthatjuk.

Tölgy felújulása és nevelése a
lékekben, a lékek alkalmazása

A tölgyújulat megjelenik zárt állomány-
ban is, azonban késõbbi tartós növeke-
désük biztosításához lékekre van szük-
ség. A természetes újulat felkarolása ott
válik idõszerûvé, ahol az idõsebb fák kis
csoportja megért a kitermelésre. Kezdet-
ben maximum 150-300 m2-es szabályta-
lan alakú lékek alkalmazása javasolható
a megjelent többéves természetes újulatra.
Napi kb. 3 órás közvetlen fényre van
szükség elsõsorban a déli és a kora dél-
utáni órákban. A lékek kismérvû vegetá-
ciókontrolljára is szükség lehet, azonban
kisebb lékek esetén ez is minimalizálha-
tó, vagy akár el is kerülhetõ. Amennyi-
ben az induláskor a szükségesnél na-
gyobb léket alakítunk ki, akkor a lágy-
szárúak és a szeder borítja el, késõbb pe-
dig elcserjésedik vagy az elegyfafajok
özönlik el (gyertyán, juharok, kõrisek).

A kritikus lékátmérõ figyelembevétele
segít az ellipszis alakú lék, hosszanti,
észak-déli irányban nyújtott tengelyének
meghatározásához. A léket ennek segítsé-
gével úgy alakíthatjuk ki, hogy az állo-
mány alatt korábban megjelent tölgyúju-
lat súlypontja a lék jobban megvilágított,
északra lévõ felében helyezõdjön el (3.
ábra). A lék keresztirányú, rövidebbik
tengelye legyen olyan méretû, hogy a to-
vábbi növekedéshez szükséges, napi 2-3
órás direkt napsugárzás biztosítható le-
gyen. A direkt fénnyel való megvilágítás
idõtartama szükség esetén a keresztirá-
nyú tengely hosszabbításával növelhetõ.

A tölgy természetes újulatára alapo-
zott lékek fokozatos és kismérvû tágítá-
sára csak néhány év múlva, az újulat
megerõsödését követõen kell sort kerí-
teni maximum 300-500 m2-ig. A lékek
méretének további növelését leginkább
a tölgycsemeték magassági növekedé-
sének kell alárendelni, lehetõleg elke-
rülve az egyéb fafajok és lágyszárúak
térnyerését.

Amikor a lékek közepén az újulat
eléri a derék- vagy a mellmagasságot, a

lékek további tágítására (maximum
500-700 m2-ig) vélhetõen már nem lesz
szükség. Amennyiben a magassági nö-
vekedés lassulását tapasztaljuk, akkor
finoman 50-100 m2-rel növeljük a lék
méretét. Elsõsorban a keresztirányú
tengely növelése lehet célszerû. Ez in-
kább a lék egyik szegélyébõl egy-két fa
kitermelését jelenti. Ekkorra a szeder és
lágyszárúak nem jelentenek erõs kon-
kurenciát, a cserje és elegyfafok pedig
könnyebben kontrollálhatók.

A felújulást szolgáló lékek mellett
fontos szerepet játszik az is, hogy
modellezzük az õserdõkben lezajló
erdõ fejlõdési fázisait, a kis erdõcik-
lust is. Azaz a lék közvetlen környezeté-
ben a felsõ szint legyen lazább záródású
úgy, mint egy öregedési, majd felújulási
szakaszba jutó természetes erdõmozaik

(6. kép). Ekkor a vegetációs idõben nem-
csak a lék, hanem a környezõ állomány-
ból beszûrõdõ fény is hasznosítható.
Amíg a tölgycsemeték derékmagasság
alattiak, vigyázni kell az oldalról beáram-
ló fény mennyiségére, hiszen lehetõleg
szeretnénk csökkenteni vagy elkerülni az
ápolást. Minél magasabb lesz a tölgyúju-
lat, annál érdekesebb lesz a lék környeze-
tébõl bejövõ oldalfény.

Amíg a tölgyújulat magassági növe-
kedésének elõsegítésére egy adott folt-
ban nem helyezünk hangsúlyt, az erdõ
vertikális szintezettségét érdemes meg-
tartani. Tehát, a lazán tartott uralkodó
szint alatt a második szintet, a cserje-
szintet addig nem kell eltávolítani, amíg
a felsõ szintben lévõ tölgyeket vagy
más értékfákat megtartjuk. Amikor az
értékfa kitermelése idõszerû lesz, akkor

5. kép. Lék közepén növô kocsánytalan tölgyújulat, Mexikó-puszta

6. kép. Felújulási fázisban lévô idôs kocsánytalan tölgyes folt, középen tölgyújulat-csoporttal
a kašivarovai erdôrezervátumban (Szlovákia)
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a tölgyújulatra már szükségünk van, és
ekkor kell az adott foltban a szinteket
fokozatosan eltávolítani a lék kialakítá-
sával párhuzamosan. Az állomány többi
részén azonban hagyjuk békén a szin-
teket. Mint a természetes erdõkben, tö-
rekedni kell arra, hogy mozaikos szer-
kezetû, vegyes korú, elegyes erdõt ala-
kítsunk ki.

Következtetések
A tölgy fényigénye speciális figyelmet és
kezelést követel. Bár az újulat megtele-
pedéséhez és állomány alatti kezelésé-
hez még nincs sok fényre szükség, annál
inkább szükséges a közvetlen fény a
tölgyújulat magassági fejlõdéséhez.
Adott kitettség és lejtés mellett a lékek
nagysága, alakja és tájolása fontos ténye-
zõk. Hangsúlyos kérdés az is, hogy a lé-
kekben lévõ tölgyújulat esetében, az 
1,5-2,0 m magasság eléréséig hogyan
változtatjuk a lék nagyságát és alakját, és
mennyi ápolás takarítható meg így.

További fontos tanulság, hogy a
lombos fafajok és méginkább a fényigé-
nyes lombos fafajok esetében, a folya-
matos erdõborítást eredményezõ kezelt
erdõ különbözik a jegenyefenyõ és luc-

fenyõ által dominált szálalóerdõktõl. A
lombos erdõkben a folyamatos borítást
adó szálalóerdõ, vagy örökerdõ mozai-
kosabb szerkezet kialakításával mûköd-
het, és ez annál inkább igaz, minél in-
kább fényigényes fafajról van szó.

A lékek alkalmazásával felújított lomb-
erdõkben 70-100%-os elegyarányú töl-
gyesek nagy egybefüggõ területen nem
fordulhatnak elõ, hiszen a lékek szélein,
árnyékosabb részein inkább elegyfafa-
jok növekedésére számíthatunk. Termé-
szetesen másképp kell értékelni a sík vi-
déken elõforduló kocsányos tölgyese-
ket, a hegy- és dombvidéki kocsánytalan
tölgyeseket, a csereseket, azonban ha
szakítunk a hagyományos megoldások-
kal, vélhetõen minden esetben a fõfafa-
jok kisebb arányú, kevésbé egyenletes,
fõleg csoportos jelenlétével kell számol-
nunk. Ez mindenképpen velejárója a fo-
lyamatos borításra történõ áttérésnek,
azonban más oldalról nézve, elegyes,
vegyes korú, biotikus és abiotikus káro-
sításnak ellenállóbb erdõk jönnek létre,
amely ökológiai és gazdasági értelem-
ben is elõnyösebb.

A hagyományostól különbözõ tölgy-
nevelés lényege szintén a kimagasló ér-

tékteremtés. A tölgyek kevesebb tõ-
számából fakadó viszonylagos gazdasá-
gi hátrányból elõnyt lehet kovácsolni, sõt
ezt az elõnyt akár tetemessé is lehet ten-
ni, ha megfelelõ beavatkozásokat vég-
zünk. Amennyiben hektáronként 60-80
db különbözõ korú és átmérõjû elit mi-
nõségû fával foglakozunk, a gazdálko-
dás még biztonsági tartalékkal együtt is
(120-160 db) sokkal racionálisabbá tehe-
tõ, ha az egyes fák minõsége jóval maga-
sabb az egykorú, elegyfafajokban sze-
gény, egyszintes tölgyesek egyedeinek
minõségénél. Az erdõnevelési munkákat
ezekre a törzsekre kell összpontosítani
és nem a teljes területre, amivel jelentõs
költségeket takaríthatunk meg.

A fentiek mellett természetesen az
egyik legfontosabb tényezõ a vadkár
kiküszöbölése. E nélkül minden pró-
bálkozás kudarcra van ítélve.

Az erdõkezelés nem lehet sematikus,
következésképp számtalan változatot
és specialitást tartalmazhat. Minél mé-
lyebbre hatolunk ebben a témában, an-
nál több megoldás és változat kínálko-
zik. A legfontosabb szabály, a folyama-
tos erdõborítás elve azonban sértetlen
marad.

A Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdõmérnöki Kara

költségtérítéses 
erdészeti növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzést 

indít 2009 februárjában.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintû agrár-, kertész-, erdõmérnöki végzettség.
(A képzésben a vegyészmérnöki, középiskolai kémia-biológia szakos tanári
szakképzettségûek is részt vehetnek, esetükben az Erdészeti ismeretek cí-
mû tárgyból különbözeti vizsgát kell tenni.)

A képzés ideje: 4 szemeszter, 600 kontakt óra, szemeszterenként három
konzultációs hét.

Az elsõ konzultáció várható idõpontja: 2009. február

A költségtérítés összege: 120 000 Ft / szemeszter
(A tandíj 30%-a az SZJA-ból leírható, illetve a munkáltató a szakképzési alap
terhére elszámoltathatja.)

Jelentkezési határidõ: 2008. december 20.

További információ:
Jelentkezési lap, valamint a szak tanterve és a szakra vonatkozó egyéb in-
formáció letölthetõ az http//emevi.emk.nyme.hu honlapról.

Kapcsolattartók:
Majercsákné Zelenák Andrea szakelõadó – 

NYME Erdõmérnöki Kar Dékáni Hivatal
tel.: 99/518-135     fax:  99/329-808      email: andi@emk.nyme.hu

valamint
Némethné Pogány Csilla intézeti mérnök 

NYME EMK Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet:
tel.: 99/518-230     fax: 99/518-676     email: ncsilla@emk.nyme.hu

Az Erdészcsillag Alapítvány (Adó-
szám: 18104927-1-41) 2007-ben
összesen: 860 000 Ft-ot használt
fel szociális segélyek kifizetésére,
melynek pénzügyi forrásai: az
Erdészcsillag Alapítvány SZJA
1%-ból kapott 570 935 Ft, vala-
mint az Alapítvány saját tartaléka
289 065 Ft. 
19 fõ kérelme érkezett be, segély-
ben 16 fõ részesült 20 000-80 000 Ft
között.
Köszönjük támogatóink felaján-
lását.

Gémesi József
a Kuratórium elnöke

Az Országos Erdészeti Egyesület
(Adószám: 19815905-2-41) 2007-ben
az SZJA 1%-ából kapott 1 240 374
Ft-ot az alábbiak szerint használta
fel:
– az Erdészcsillag Alapítvány ré-

szére 744 224 Ft-ot utalt át, 
– 496 150 Ft-ot mûködési célokra.

Köszönjük tagtársaink és támo-
gatóink felajánlását!

Dr. Pethõ József
elnök




