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Az Erdõmûvelési Szakosztály számára
június 30-án a Gyulaj Erdészeti és Va-
dászati Zrt. szervezett szakmai napot,
ahol az érdeklõdõk megismerhették a
hazánkban is õshonos olasz molyhos
tölgy (Quercus virgiliana) és a szürke
tölgy (Quercus pedunculiflora) gén-
megõrzési munkálatait.

Elsõ terepi állomás a Hõgyészi Erdé-
szet területén a Hõgyész 33A erdõrész-
letben volt. Bevezetõként Gál László
erdõmûvelési és közjóléti ágazatvezetõ
ismertette, hogy milyen okok miatt
kezdett el az erdõgazdaság génmegõr-
zéssel és magtermesztõ ültetvényekkel
foglalkozni.

Erdeik jellemzõen karbonátmarad-
ványos barna erdõtalajokon, földes ko-
párokon és a tengelici homokon talál-
hatóak, az erdõklíma határtérségében.
A fafajcserés erdõszerkezet-átalakítá-
soknál elõnyben részesítették a tölgye-
ket. Mivel az erdõfelújítások nagyrészt
kerítés védelmében valósíthatóak meg,
és a makkvetés olcsóbb is, próbálták a
termõhelyhez és a klímaváltozáshoz
jobban alkalmazkodó, a Zrt. által ke-
zelt területen fellelhetõ, tölgyfajok, hib-
ridek makkját begyûjteni. Ám ezek
egyedszámuk, termésük hektikussága
és a vadhatás miatt nem biztosítanak
elegendõ makkot az évenként szüksé-
ges erdõsítésekhez.

A makkgyûjtésre kiválasztott fák a
korábbi gazdálkodáshoz köthetõ több-
szöri sarjaztatások következtében ma-
radtak meg, genetikailag idõsebbek a
saját koruknál.

Dr. Bordács Sándor kollégánk hoz-
záfûzte, hogy már 1999 óta voltak
megbeszélések a tölgy magtermõ állo-
mányok és magtermesztõ ültevények
létesítésérõl, de ehhez – az egyébként
igen költséges munkához – az EU-s pá-
lyázatok nyitották meg az utat. Most
két jogcímen is lehet génmegõrzésre
pályázni, plusz még az erdõszerkezet-
átalakításra kiírt pályázat is elérhetõ –
megfelelõ hektáronkénti tõszám ese-
tén.

A Kárpát-medence tölgyeinek a ge-
netikai változatossága európai szinten
kiemelkedõen magas, ebbõl a széles
termõhelyi igényt kielégítõ spektrum-

ból a klímaváltozás ellenére is van le-
hetõség az erdeink fenntartására.

Horváth Csaba mûszaki vezetõ és
Király Kornél kerületvezetõ erdész
részletesen bemutatták a magtermesz-
tõ ültetvény létesítését. Ebben az ültet-
vényben közel száz ismert olasz tölgy
törzsfa magjából nevelt csemetével tör-
tént az erdõsítés. A talajmarással kivi-
telezett teljes talaj-elõkészítés után a
törzsfánként minimum negyven darab
csemete szabályos hálózatba, egyeden-
ként és parcellánként karókkal jelölve
lett elültetve.

A pótláshoz a megnevelt csemeték-
bõl iskolázott tartalék is van. A hely-

szín kiválasztásánál figyeltek az izolá-
lásra is, kétszáz méteren belül nincs
tölgy faegyed. Egyben bemutatták az
ültetvényhez szükséges csemeték elõ-
állításához alkalmazott konténeres
technológiát is.

Következõ állomásunk a Pincehelyi
Erdészetnél a Kisszékely 5H erdõrész-
letben egy – cseres állomány véghasz-
nálata után – mesterségesen létesített
olasz tölgy géngyûjtemény volt, ahol
majd az újonnan létesített olasz moly-
hos tölgy állomány zárt, erdei körül-
mények közötti vizsgálatára lesz lehe-
tõség (törzsegyenesség, növekedés,
fatömeg stb.).

Az erdõrészlet igen gyenge termõ-
helyi adottsága miatt jelentõs pótlásra
lesz majd szükség, de mivel a tavaly
begyûjtött nyolc mázsa makkból az or-
szág három különbözõ tájegységében
lévõ csemetekertjeikben nevelik a cse-

metét, a pótlási anyagot biztosítottnak
látják.

Házigazdáink Szi-Benedek Sándor
erdészetvezetõ és Benke János erdõ-
gondnok részletesen elmondták a
törzsfák beazonosításának és törzslap-
jának kitöltési menetét.

Frissítõ és harapnivaló elfogyasztá-
sát követõen a szürke tölgy génmegõr-
zés kezdeti lépéseirõl kaptunk tájékoz-
tatást a Tengelici homokvidéken,
Bikács községhatárban, Papp Dávid er-
dõgondnok körzetében.

Dr. Bordács Sándor bemutatta az
ún. Kanász-gödör térségében fellelt
szürke tölgy egyedek jellegzetes jegye-

it. Itt már most is erdõssztyepp klíma
van, a talajvíz jelentõsen lesüllyedt.
A kijelölt erdõrészletben génrezervá-
tum kialakítása történik, egyedeit felmé-
rik, beazonosítják és a kocsányos tölgy
és a szürke tölgy közötti természetes
hibridizáció mértékét megállapítják.

Támogatásból építendõ kerítéssel
megpróbálják védeni majd a szürke
tölgy hibridek, a törzsfák makktermé-
sét, melybõl ismét csemetéket nevelnek,
amelyek majd leendõ géngyûjtemé-
nyekbe és plantázsokba, magtermesz-
tõ ültetvényekbe kerülnek a késõbbi
években.

Köszönet a Gyulaj Erdészeti és Va-
dászati Zrt.-nek mint vendéglátónak
és a helyi kollégáknak a tartalmas prog-
ramért!

Urbán Pál
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