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A károsítás a legritkább esetben okozza
a faegyed pusztulását (a vad csak elvét-
ve hántja le körben a kérget), a hegese-
dés a követõ vegetációban megindul.
Általában néhány év múlva a kéreg is-
mét fedi a törzset. A friss károsítás a kö-
zép korfokig is kiterjedhet (akár 50 éves
korig), emiatt többnyire a mindenkori
fõállomány egyedeit is érinti. A fellépõ
kárláncolódás miatt faegyed és faállo-
mány szintjén is számottevõ értékvesz-
tés következhet be. 

Különösen a kõrisfélék esetében
gyakori, hogy ugyanazokon a példá-

nyokon évrõl évre friss károsítást észle-
lünk, de az csak igen kivételes estben
érinti a korábbi, már kalluszosodott se-
bet. A kallusz alatt jellemzõ a gombáso-
dás, a faanyag tartós, végleges leromlá-
sa, ami hosszú távú, minõségi jellegû
kár. A veszteség igen jelentõs lehet,
mert elsõsorban a tõrönk károsodik,
ami a minõségifaanyag-termelés vezér-
választéka. 

A kéregrágási kár értékelése és an-
nak érvényesíthetõsége is gondot okoz,
hiszen a hosszú kárhatású idõszakból
adódóan gazdálkodóváltás következhet
be a vadgazdálkodó, de akár az erdõ-
gazdálkodó, esetleg mindkettõ szemé-
lyében. A jogi szabályozás szerint a kár
visszamenõlegesen legfeljebb öt évig
érvényesíthetõ. Ez figyelmen kívül

hagyja azt a tényt, hogy az aktuális kis
kárérték az idõ múlásával számottevõ-
en nõhet, valamint azt is, hogy amikor a
kárképet észleljük, a pénzügyi veszte-
ség még nem feltétlenül mutatható ki!

Ezekbõl is látható, hogy tudományos
igényû kutatással kell megalapozni en-
nek a típusú vadkárnak az értékelését,
mert annak számos eleme ma még nem
kellõen feltárt. 

Az ehhez kapcsolódó alapkutatások-
ban a kárjelenségnek és következmé-
nyeinek a vizsgálatát végeztük el meg-
bízásos feladatként a Bakonyerdõ Zrt.
Bakonybéli Erdészetének magaskõris-
állományaiban. Értékeltük a hántáská-
rok következtében a faanyag minõség-
romlásából származó hosszú távú érték-
vesztést és annak a növekedésre gyako-
rolt hatását egyaránt. Mindezekhez
mintakorongok évgyûrû-elemzésének
módszerével éltünk. 

Elsõsorban arra a kérdésre kerestük
a választ, hogy a különbözõ erélyû hán-
táskároknak van-e kimutatható hatása a
károsított faegyedek növekedésére, és
ha van, akkor az milyen mértékû válto-
zást jelent. Elvégeztük a különbözõ eré-
lyû hántást elszenvedett mintacsopor-
tok összehasonlító statisztikai elemzé-
sét. A károsítás mértéke és a faanyag
romlottsága közötti összefüggéseket
ezeken a mintákon is elemeztük. Az
alapkutatási feladatokat követõen ké-
szítettük el a hántáskárok komplex
pénzügyi értékelését a mûszakilag be-
fejezett készleten.

Eredmények
A hántáskárok következtében a 

faanyag minõségromlásából 
származó hosszú távú értékvesztés

igazolása
Idõs, gyakorlatilag vágásérett, tuskó-
sarj-eredetû magaskõris-állományban
választottunk mintatörzseket. Abból in-
dultunk ki, hogy a tuskósarj-eredet leg-
inkább hasonlít a tõrészt érintõ korai
sebzésre, amely kaput nyit a faanyag
minõségi leromlását okozó gombáknak
(mûszakilag használható és csillagos ál-
geszt, szélsõ esetben kikorhadás). A je-
lenség és következménye megfeleltet-
hetõ a fiatalkori hántásnak, ahol a korai
kár (akár mindössze 5 éves kortól) ki-
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A nagyvad által a kéreg dörzsölésével, leverésével és annak elfogyasztásával
okozott erdei károkat összefoglalóan és egyszerûsítõen hántáskárnak nevez-
zük. A hántáskárok leggyakoribb, ismétlõdõ, valamint az idõsebb korfok és a
követõ kárláncolódásból következõen érzékelhetõen nagy pénzügyi vesztesé-
get okozó formája a nagyvad-fajok által a fák kérgének rágása, elfogyasztása.
A kár keletkezése leginkább a vad táplálkozásához, esetleg a szakszerûtlen ete-
téséhez kötõdik, jellegzetes idõszaka pedig a tél vége (február-március).

Fotó: Nagy László/EL



Erdészeti Lapok CLI. évf. 3. szám (2016. március) 85

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÉSZETI ÖKONÓMIA

teljesedése az átlagosan 110 éves vágás-
fordulóig maradék nélkül bekövetkez-
het. A mintatörzseket kidöntettük, majd
1 méteres szakaszokra feldaraboltattuk.
A teljes törzshosszt mértük mérõszalag-
gal, illetve minden 1 méteres darab ké-
reg nélküli tõ- és csúcsátmérõjét két
irányból, centiméteres pontossággal.
Hasonlóképpen ugyanott határoztuk
meg a mûszakilag károsodott faszövet
átmérõjét is. 

Ki kell emelnünk, hogy a tõtõl indu-
ló fahiba hosszirányú kiterjedése csak
két törzsön nem érte el az iparifa-mére-
tet kiadó 20 centiméteres kéreg nélküli
átmérõt. Az álgeszt kialakulása valószí-
nûsíthetõen nem csak egy sebzés (tus-
kó bekorhadás) nyomán történt. Az ál-
geszt egyes törzseken megfigyelhetõ
szabálytalan lefutása mutatja, hogy vi-
harkár, termelési sérülés, vagy egysze-
rûen csak az ágelhalás és tisztulás nyo-
mán bekorhadó göcsök újabb támadási
felületet nyitottak.

A felvételeket megismételtük két
másik, korábban hántáskárral érintett
állományban is, ahol a már teljes mér-
tékben regenerálódott kéreg fedte a tör-
zset. A jóval korábbi (30-40 év) vadkár-
ra csak bizonyos törzsdeformációk em-
lékeztettek, illetve az erdõterv „hozott
adatként” jelezte a hántáskárt. A törzse-
ket szemrevételezéssel választottuk ki,
a feltételezett egykori sebfelületek he-
lyén pedig keresztmetszetet vizsgáltunk
és korongot is vágtunk.  A mintafákat a
korábban már ismertetett módon 0–6
méter között feldaraboltuk és mértük a
külsõ és a károsodott átmérõket. A fahi-
ba hosszirányú kiterjedése a sebzés
szemmel megállapított helyétõl mind-
két irányba kiterjedt és valamennyi tör-
zsön a három méteres tõrönköt végig
érintette. A mintafák többségében a tel-
jes vizsgálatba vont hat méteres tõdara-
bon is megjelent. Az átlagadatokat reg-
resszióanalízissel, mégpedig harmadfo-
kú polinom függvénnyel kisimítottuk.

Az átlagos károsítás képe valamelyest
megfelel az elõzetesen elképzelt orsó-
szerû alaknak. 

Nem rendelkezünk ugyan statiszti-
kailag értékelhetõ adatbázissal a kéreg-
hántást követõ faanyag-minõségromlás
hosszirányú elõrehaladásának gyorsa-
ságáról, a jelenség igazolódott. Szak-
mailag bizonyosnak tekinthetõ, hogy
hosszú idõtartam alatt (80-100 év) a
gombásodás, korhadás, csillagos és
mûszakilag használható álgeszt megje-
lenik a fûrészipari választékok méret-
tartományában, azokat tûzifa minõség-

re degradálva. A megállapítás a tõrönk
értékvesztését tekintve különösen igaz.
A kéreg nélküli csúcsátmérõnél az ipa-
rifa-tartományt minimum 20 centimé-
terben határoztuk meg.

A hántáskár növekedésre és fa-
anyagminõségre gyakorolt hatásai
mintakorongok évgyûrûelemzése

alapján
A hántáskár növekedésre gyakorolt ha-
tását és a gombásodás jelenségét tanul-
mányoztuk a folyónövedék-méréshez
vágott korongokon is. Három erdõrész-
letben végeztünk mintagyûjtést, 20-30
év körüli, rudas korú magaskõris-állo-
mányokban. A kiválasztott erdõrészle-
tek három különbözõ termõhelyi minõ-
séget (jó-közepes-gyenge) képviseltek.

Az állományokban 30 ép törzset ke-
restünk, majd különbözõ sebzési fo-
konként (felületi hántott, illetve a ke-
rület egyharmadáig, feléig és felét
meghaladó mértékben hántott) továb-
bi 10-10 darabot terveztünk elemezni.
A mintatörzseket kidöntöttük, majd a
kívánt magasságokban (1,3 m és 2 m)
eldaraboltuk és korongokat vágtunk
belõlük. Erdõrészletenként összesen

1. kép. Friss hántáskár bükkegyeden, gyógyuló sebek magas kõrisen

1. ábra. A teljes törzshosszon értékelt idõs tuskósarj-eredetû állományban az átlagfa képe

2. ábra Az alsó, 6 méteres hosszúságú tõdarab károsításának a képe
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70 mellmagassági és ugyanennyi 2 mé-
terrõl vett mintakorong lett begyûjtve.
A korongokat a bütün látható korábbi
sebzések alapján újraosztályoztuk. Be-
szédes lehet számunkra, hogy az
amúgy nehezen megtalált, 30 egészsé-
gesnek vélt törzsbõl is sok átkerült kü-
lönbözõ károsítási kategóriába. A szá-
mítógéppel támogatott mérésekhez di-
gitális képeket készítettünk a minták-
ról. A projektív leképezést használó és
így torzításmentes képet kialakító
szkennelést alkalmaztuk. A korongok
képeit a torzult évgyûrûk és az elszíne-
zõdött felületek miatt szoftveresen

nem tudtuk feldolgozni. Az évgyûrû-
határok digitalizálását manuálisan kel-
lett megoldanunk. 

Ezt követõen a lehatárolt területek
és a kerületi hosszak egyszerûen és
nagy pontossággal lekérdezhetõk vol-
tak. A növedéket a mellmagassági ko-
rong területi gyarapodásaként igyekez-
tünk megfogni, mivel a torzult és kerü-
letén akár többször is megszakított év-
gyûrûk miatt az évgyûrûszélesség mé-
rése jelentõs hibákat tartalmazott vol-
na. Így inkább éves növekményrõl be-
szélünk, mm2-ben kifejezve. A képe-
ken megmérésre került a növedéki te-

rület (adott évi évgyûrû által befogott
terület mm2-ben kifejezve), a kerület, a
károsodott kerülethosszak (az adott év-
ben a kerületen mérhetõ nyílt seb(ek)
hossza mm-ben kifejezve), az élõ kerü-
let hossza, valamint az álgeszt területe
(elszínezõdött, vagy korhadó rész terü-
lete mm2-ben kifejezve). Néhány min-
tát a korhadás elõrehaladottsága miatt
kénytelenek voltunk kiejteni a vizsgá-
latból. A részletesen feldolgozott 203
mellmagassági korong 4 666 évgyûrû-
jérõl 24 753 mért és származtatott ada-
tot kaptunk. 

(Folytatjuk)

Az Év Erdésze – 2016
Az Országos Erdészeti Egyesület és a Mocz és Társa Magánerdészet Kft.
közösen rendezi a 2016-os szakmai verseny országos döntõjét. A rendezvény
fontos küldetése az erdészszakma korábbi magas társadalmi elismertségének
visszaállítása. Célja, hogy a résztvevõk szaktudása a felkészülés során gya-
rapodjon, a szakmát mûvelõk közötti barátságok erõsödjenek. A versenyre az
erdõgazdálkodásban dolgozó, felsõfokú erdészeti képesítéssel nem rendelke-
zõ erdésztechnikusok jelentkezhetnek. 

A verseny idõpontja: 2016. május 25–26. 

A versenyzõk nevezési díja: 40 000 Ft/fõ, a kísérõk részvételi díja 20 000 Ft/fõ, 
mely tartalmazza a versenyen részvételt, a szállás és a teljes ellátás költségeit. 

A versennyel és nevezéssel kapcsolatos minden információ és dokumentáció
elérhetõ a www.moczerdeszet.hu és www.oee.hu honlapokon. 

Jelentkezés: a honlapokról letölthetõ jelentkezési lapot az alábbi elérhetõségek
egyikére kell kitöltve elküldeni, 2016. április 1–30. között. A jelentkezõk vissza-
igazolást kapnak.

A versenyen való részvétel csak elõzetes jelentkezés és a részvételi díj befizetése
mellett lehetséges. A részvételi díj kiegyenlítése elõre utalással történik, az OTP
Bank 11743033-20028716-00000000 számlaszámra. Az utalás megjegyzésébe
kérjük megadni: „Év Erdésze 2016”, vagy „Év Erdésze 2016 – kísérõ”.

Elérhetõségek (kérdés esetén is):
Mocz és Társa Magánerdészet Kft., 7563 Somogyszob, Szent Imre u. 23.

Tel./fax: +3682/445-300, 
E-mail: filaklaszlo@moczerdeszet.hu Telefon: +3670/3655-913

László Diána Zambó Péter
ügyvezetõ igazgató elnök

Mocz és Társa Magánerdészet Kft. OEE  

Egy mintakorong szkennelt képe Digitalizált évgyûrûrajzolat
Digitalizálásra elõkészített korong, az
évgyûrûk „felülrajzolása”




