
268 Erdészeti Lapok CXLII. évf. 7-8. szám (2007. július-augusztus)

A bükkállományok értékkihozatalát jelen-
tõsen rontja, hogy idõsebb korban a fák
zöme álgesztes lesz. Ez a jelenség megvál-
toztatja a fa mûszaki, esztétikai jellemzõit,
így erõsen befolyásolja felhasználhatósá-
gát, értékesíthetõségét. Kísérletek történ-
tek a maximális értékkihozatalt biztosító
vágáskor meghatározására (dr. Bíró
Boglárka), de a bükk 130 éves korában a
többletnövedék (ekkor már nagy
átmérõre rakódva) még mindig nagyobb
értéket biztosított, mint a minõségromlás
vesztesége. (Ez a megállapítás „alávág” a
vágáskor-csökkentés indoklásának.)

Az álgeszt kialakulása az eddigi meg-
figyelések, kísérletek szerint kb. 60
éves kor fölött kezdõdik,  nem
sérüléstõl, fertõzéstõl;  az összes kör-
nyezeti, gazdálkodási tényezõt figye-
lembe véve egyedül az átmérõvel mu-
tatható ki szignifikáns összefüggés. (A
többi hatás a vastagsági növekedésen
keresztül, áttételesen jelentkezik.)

Az álgeszt alakja: a keresztmetszetben
igen változatos – csillagos, felhõs, lep-
kés... –, zömmel szabálytalan szélû kör-
lap; hosszmetszetben általában a tõtõl ko-
ronáig terjedhetõ, nagyon nyújtott orsó.

Kialakulásának okára részeredmé-
nyek születtek, a vajúdás még tart. (Ehhez
kapcsolódnék; ha az erdõmérnök az utol-
só polihisztor, az erdõmûvelõ pláne az…)

Az erdõ fáira a környezeti tényezõk
közül jelentõs a levegõ mozgásából
adódó mechanikai erõhatás. Ez – elsõ-
sorban a fa törzsét – különbözõ igény-
bevételeknek teszi ki. (Szélsõséges ese-
te a széltörés, -döntés.) Legfontosabb
terhelése a hajlítás, csavarás- nyírás. 

A fa méretbeli változásával (növeke-
désével) változik az erõhatás következ-
tében fellépõ belsõ feszültség; a fa
minõségi változásával változik a belsõ
feszültség hatása.

A feszültség-növekedés hatásának
kivédésére az egyes fajok felépítésük-
nek megfelelõen, különbözõképpen
reagálnak.

Ez a válasz lehet szerkezeti/mennyi-
ségi vagy minõségi/kémiai. Hajlító
igénybevételnél pl.:

– mennyiségi válasz: a fenyõknek (tra-
cheidák) viszonylag gyenge a nyomószi-
lárdságuk, ezért keresztmetszetben a
nyomott övet szélesítik – a fenyõgallyak-
nak alul szélesebb az évgyûrûjük;

– kémiai válasz: a nyomószilárdság
növelésére telíti a szöveteit – „nyomott
fa”, „vaseresség”.

A fa minõségi változásának hatására

már a korábbi feszültségértékek is más
hatást váltanak ki – pl.  a korhadó fa
ugyanazon erõhatásra eltörhet.

Ezek kivédésére hasonló lehetõségei
vannak a fának, mint a növekvõ erõhatás-
ra. A mennyiségi válasz: a sérülésnél vas-
tagon képzõdõ kalluszszövetek erõsítik a
meggyengült részt (fagyléc). A kémiai vá-
lasznál szintén lignin-anyagokkal való te-
lítéssel erõsíti a keresztmetszetét.

A bükk esetében idõsebb korban,
fõleg erõteljes bontáskor a plasztikus ko-
rona hirtelen kiszélesedik, ezzel – szélha-
tásra – jelentõsen növeli a törzsben a fe-
szültségeket. Egyenlõtlen bontás esetén
pedig a zászlósodó koronával különösen
a csavaró-nyíró terhelés növekszik. A csa-
varás hatására a geszt hosszában  repedé-
sek keletkezhetnek – ha az elcsúszó szö-
vetek nem bírják a terhelést.A feszültség-
növekedés hatására, ill. a repedések miatt
csökkenõ teherbírás kompenzálására a
nyírófeszültség-növelõ telítéssel védeke-
zik. (Bár a csavaró-nyíró igénybevétel ki-
sebb a hajlítónál, de a szilárdsága is.)

Ugyanez a jelenség bekövetkezhet a
minõségi változás hatására is:ha az idõsödõ
bükk (ált. 60 év fölött) gesztjének víztartal-
ma 60 % alá csökken (dr. Bíró Boglárka),
kialakul a központi „száraz henger”. Ez a
dinamikus igénybevételt – a rugalmasság
csökkenése miatt – kevésbé viseli el. A nyí-
rószilárdság pótlólagos növelésére telíti a
gesztet, növeli a ligninek arányát. (A ned-
vességtartalom csökkentésével az álgeszte-
sedést várhatóan növeli a felmelegedés, az
aszályok növekvõ száma is.) 

Az álló fára, mint egyik végén befogott
tartóra ható hajlítóerõ keltette feszültség a
sudarlósság miatt csökkentett alapú, ívelt
átfogójú háromszög képét mutatja a fa
hossza mentén. A fa hosszának középsõ,
alsó részén, a keresztmetszet külsõ övé-
ben növeli az igénybevételt. A csavaró fe-
szültség hengernél teljes hosszban egyen-
lõ lenne, de álló fánál a terpesz síkjában
lecsökken, felfelé a sudarlósság miatt
(csökkenõ keresztmetszet) nõ. A
kiszélesedõ koronánál ismét csökken –
így egy nagyon elnyújtott orsó formát ad,
ami nagy vonalakban egyezik a legál-
talánosabb (csillagos) álgeszt nyújtott orsó
alakú hosszmetszetével. A csavaró-nyíró
feszültség a keresztmetszetben a közép
felé nõ, így növekvõ erõhatás esetén (pl.
zászlósodó korona) a nyírószilárdság nö-
velése is ott válik szükségessé – növeli a
lignintartalmat.

Természetesen a különbözõ irányú és
erõsségû erõhatások, a fa alaki (sudar-

lósság, terpeszesség, …),  szerkezeti (év-
gyûrûk, ágasság,…) és minõségi tulajdon-
ságai (egészségi állapot, nedvtartalom) –
inhomogén volta – befolyásolják, nagyon
változatossá teszik a keletkezõ feszültsé-
gek, feszültség-gócok nagyságát, kereszt-

metszeti elhelyezkedését, így a kompen-
záló telítõdést is.)

(Tehát a feszültségkompenzálás –
stresszoldás – egyik eszköze lehet a
telítõdés, ahol alkoholok is szerepet ját-
szanak.)

Bükk a húzott oldalt erõsíti évgyûrû-
szélesítéssel, ez a lazább szerkezetû rész
viszont kevésbé bírja a csavaró-nyíró
igénybevételt, ezért az excentrikus ke-
resztmetszet szélesebb részén gyakran
találunk álgesztet – pl. lepke alakút.)

A fentiek alapján egy bükkállomány
mûszaki minõséget általában akkor pro-
dukál, ha jók a törzs-korona hossz- és
átmérõ arányai (óvatos belenyúlás), ha
egyeletes a hálózata (szabályos korona,
egyenletes évgyûrûszélesség), ha kellõ a
talajmélység (koronaalak, nedvesség biz-
tosítás), ha termõhelyén van - ha a külsõ
és a belsõ tulajdonságai összhangban
vannak a fellépõ feszültségekkel.Ez a
mûszaki minõség az erdõt tekintve sok-
szor nem egyezik meg a most egyre fon-
tosabbá váló ökológiai minõséggel – de
legalább tudjuk, mit miért adunk fel. 

Az álgeszt nem csak a bükk – és az
erdészek – problémája, több fafajon is
elõfordul; pl  cserfán gyakori a csilla-
gos-álgeszt típus. 

Már a geszt sem az igazi – olyan érte-
lemben, hogy a korábbi „holt fa” felfogás-
sal szemben a lábon álló fa a gesztben,
mint tartószerkezetben  képes biokémiai
folyamatokkal a változó feltételekhez al-
kalmazkodni. (Ebben  példát vehetünk,
nekünk még a szépségünknek sem árt.)
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