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GÓBER ZOLTÁN

A cégünk által kezelt 56 100 ha
erdõterületen az Rt. jelenlegi formában
való mûködése alatt fellépett legnagyobb
természeti kárként kell kezelnünk a bük-
kös-, illetve lucfenyves-állományainkban
2004. évben tömegesen fellépõ szára-
dást. A nagymértékû erdõpusztulásához
vezetõ folyamat értékeléséhez elsõként a
környezeti feltételekben fellépõ változá-
sokat kell megvizsgálnunk.

Elõzmények
A 2004-ben fellépõ tömeges erdõpusz-
tulás kiváltó okaként a klimatikus viszo-
nyok (remélhetõleg) átmeneti változá-
sait nevezhetjük meg. A 90’-es években
fokozottan megjelenõ, majd 2003-ra ki-
csúcsosodó szúkárosítás is összefüg-
gésbe hozható a károsított állományok
termõhelyi feltételeinek változásával.
Mind a lucfenyõ, mind a bükk fafaj ne-
hezen viseli a vízdeficitet. Mindkét fafaj
állományairól elmondható, hogy fõként
az állományon belüli mikroklimatikus
viszonyok határozzák meg az erdõ vita-
litását, ellenálló képességét. 

A ’90-es években egy tartós aszályos
periódus lépett fel, amit fõként a határter-
mõhelyeken álló bükkösök sínylettek
meg. A 2003-2004-ben pusztuló bükköse-
ink zömében rossz vízgazdálkodású ho-
mokon kialakult erdõtalajokon állnak. A
bükk zalai elterjedése, mint tudjuk extra-
zonális, így állományai különösen érzé-
kenyek a termõhelyi tényezõk változása-
ira. A tartós száraz periódus hatására nem
csak a talajvíz került mélyebbre, hanem a
bükkösállományokban oly fontos szere-
pet játszó légnedvesség is tartósan elma-
radt a megszokottaktól. Jól mutatja ennek
a tendenciáját a hõségnapok számának
fokozatos emelkedése a ’90-es években.
A bükkösállományokban elsõként a szá-
las és öregerdõ alakokban jelentkeztek az
elsõ kórképek, sok esetben megbontott
állományokban, erdõszegélyekben. A
száradás csoportos fellépése elsõsorban a
nagy koronájú, így nagy vízforgalmú tör-
zseknél jelentkezett, amely idõs fák már
elvesztették plaszticitásukat, gyökérzetük
kiterjedt, nagy lombozattal rendelkeztek,
így jelentõs vízforgalmat bonyolítottak. A
vízhiány miatt megritkuló koronák a tör-
zsek közvetlen sugárzásnak kitettségét

idézték elõ, ami elõször csúcsszáradás-
hoz, majd fokozatosan az egész törzs el-
halásához vezetett. Ezek az elhalt törzsek
jó táptalajként szolgáltak a késõbbiekben
a másodlagos károsítók tömeges megje-
lenéséhez.

Lucosaink száradása már a 90’-es
évektõl megfigyelhetõ. A tavaly fellépõ
tömeges fenyõpusztulás a fent leírt ter-
mõhelyi tényezõk változásával magya-
rázható. A 2003–2004. évre lucosaink
egy leromlás jellegû folyamat végstádi-
umát mutatták. Természetes védekezõ
képességüket a másodlagos gyengült-
ségi kórokozókkal szemben teljesen el-
vesztették, ami kiterjedt erdõpusz-

tuláshoz vezetett. Az öregerdõ alak
mellett már rudas korú erdõk is töme-
gesen pusztulnak.

Másodlagos károsítók, 
kórképek

Bükkösök
Bükkösállományaink általános le-

romlása elsõként a határtermõhelyeken
következett be, de törzsek szálankénti
legyengülését a belsõ Göcseji Bükktáj-
ban is észleltünk a ’90-es évek végére.
Elsõként állományszegélyek, illetve va-
lamilyen okból közvetlen sugárzást ka-
pó törzsek (széltörések, útpászták stb.)
lombkorona-vesztése volt megfigyel-
hetõ. A kisméretû levelek fejlesztése,
valamint a világosabb színû, sárgás
lombozat jól mutatta a vízhiányt, ami a
korona csúcsszáradásával folytatódott.
A másodlagos károsítók tömeges meg-
jelenése a 2003-as évtõl volt megfigyel-
hetõ. Károsítóként minden esetben a
zöld karcsú díszbogarat (Agrilus Viridis
L.), és a bóbitás bükkszút (Taphro-
rychus bicolor (Hrbst.)) lehet azonosíta-
ni. Mind a bóbitás bükkszú rágásképe,
mind a zöld karcsú díszbogár lárvájá-
nak táplálkozási rágása a kambiumot és
a háncsot károsítja, aminek következté-
ben a nedvkeringés a fertõzött fában
korlátozódik. A fa védekezésének
erõsségétõl és intenzitásától  függõen a
fertõzés okozta fiziológiai károsodás
sok esetben közvetlen elhaláshoz ve-

A ZALAERDÔ Rt. kezelésében lévô
területeken 2004-ben végbement
erdôpusztulás értékelése

1. ábra: F-lapokon leszámolt egészségügyi termelések bruttó m3-ben 1996 és 2004 között

Fotó: Góber Zoltán
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zet. Ennek következtében a vegetációs
idõ alatt legtöbbször a fa gyors érték-
vesztése következik be a farontó rova-
rok, elszínezõdés és fehérrevesedés ha-
tására, melyek együttesen lépnek fel.
Ha a bükkös nem veszti el azonnal az
ellenálló képességét, akkor egy króni-
kus betegséglefolyást lehet kimutatni. A
farontók károsítása következtében rész-
leges elhalások lépnek fel, míg végül a
fa egy késõbbi idõpontban teljesen el-
pusztul. Ez a folyamat több évig is el-
tarthat. Ebben az esetben a fent leírt ér-
tékvesztési folyamatok a farontó rova-
rok által károsított farészeken a fa elha-
lása elõtt már fellépnek.

A legnagyobb mértékben károsodott
bükköseink nagyrészt elegyes állomá-
nyok, melyekben jelentõs elegyarány-
ban van jelen a gyertyán, kocsánytalan
tölgy és a cser is. A heveny lefolyású
száradások által érintett területeken
ezek az elegyfajok is pusztultak, a má-
sodlagos károsítók fellépése itt is kimu-
tatható volt. 

Lucfenyves-állományok
Lucosainkban a szúkárt kell megne-

vezni legfõbb másodlagos károsítás-
ként, két fõ fajjal, a betûzõ- (Ips
typographus), valamint a rézmetszõ
szúval (Pityogenes chalcographus).
Meghatározott körülmények között né-
hány a szúfajok közül képes úgy elsza-
porodni, hogy nemcsak mint un. má-
sodlagos kártevõ lép fel az elhaló fá-
kon, hanem már az egészséges fák élet-
funkcióit is fenyegetõ elsõdleges káro-
sítóvá lép elõ. A feltételekhez, amelyek
ilyen szú tömegszaporodáshoz vezet-
nek, illetve kiváltják azt, kiváltképp
szükségesek:

– egy nagymértékû költõhely-kínálat

(pl.: kiterjedt viharkárokat és hótörése-
ket követõen);

– kedvezõ idõjárási körülmények
következtében kialakult populációfej-
lõdés (pl.: magasabb átlaghõmérséklet
és szárazság a vegetációs idõben);

– a fõállomány fiziológiai legyengü-
lése (pl.: a vegetációs idõszak alatti
elégtelen vízellátás) az ellenálló képes-
ség jelentõs csökkenésével, ami a fer-
tõzések iránti fogékonyság növekedé-
sével járhat együtt.

A fenyvesállományok pusztulása
legszembetûnõbben a Budafai Arboré-
tumban jelentkezett 2004 nyarán, ahol a
lucfenyõ mellett már, a szúkárosításnak ez
ideig ellenállóbb duglász-, jegenye-,
mamutfenyõ és különbözõ Pinus parcel-
lák is száradtak. Kórképként a berepülõ-
nyílásokat a törzsön, az ebbõl a tõrészre
hulló rágcsálékot, a gyantafolyásokat, a le-
váló kérget, a kéreg alatt megjelenõ érési
rágásokat, valamint végsõ stádiumban a
fertõzésre jellemzõ tûelszínezõdést, vala-
mint tûhullást kell megnevezni.

Érintett területek
Az alábbi térkép piros színnel mutatja a
száradás által érintett bükkösállomá-
nyokat. Jól láthatóan rajzolódik körbe a
Göcseji Bükktáj.

A ZALAERDÕ Rt. kezelésében lévõ
erdõterületeken bekövetkezett erdõ-

pusztulás által leginkább érintett bük-
kösállományok: Csácsi erdõ, Kapornaki
erdõ, Kalamászos, Almási erdõ, Liget-
falvi erdõ, Csáfordi erdõ (Zalaegerszegi
Erdészet), Kondora, Irsai erdõ, Csödei
erdõ (Lenti Erdészet). Csoportosan ész-
lelt kisebb kiterjedésû bükkpusztulá-
sok: Vétyem, Istvánd, Barkócás
(Letenyei Erdészet), Szentpéterfölde
(Csömödéri Erdészet), Templom erdõ,
Alsóvárosi erdõ (Nagykanizsai Erdé-
szet). A lucfenyvesek a cég területén ál-
talánosan legyengültek, száradásuk
mindenhol megfigyelhetõ. 

Száradéktermelések 2004-ben
A 2003-as év végére már elõrevetíthetõ
volt, hogy erdõállományaink száradása
nem állt meg, sõt egy fokozottabb kár
várható a 2004-es évre. Mégis minden
elõzetes becslést felülmúlt az év folya-
mán bekövetkezett pusztulás mértéke.
Tavasszal az elõzõ évben gyengültségi
jeleket mutató állományok legtöbb
esetben már ki sem fakadtak, illetve
még kezdõdõ kilombosodás közben
száradtak el. A tavasszal megkezdett
egészségügyi termelések zalaegerszegi
térségünkben már nem tudtak lépést
tartani a száradás ütemével. Nyárra már
egyértelmûvé vált, hogy ebben a tér-
ségben minden elõhasználatot és vég-
használatot el kell hagyni, sõt a
társerdészetektõl többletkapacitást kell
rendelkezésre bocsájtani. A Zalaeger-
szegi Erdészet az év végéig megnövelt
kapacitással kizárólag a károsodott állo-
mányok termelését végezte. A bejövõ
többlet-fakitermelések kompenzálására
más erdészeti egységeink területén is
takarítottunk meg véghasználati lehe-
tõségeket. Hasonlóan heveny károk
léptek fel lucfenyves-állományainkban,
amelyek közül a legnagyobb mértékû a
Budafai Arborétumban és környezeté-
ben fellépett pusztulás volt. A tavaszi
friss hajtások megjelenése után nyár
elején szinte robbanásszerûen lépett fel
a károsítás, ami a tûlevelek elvörösödé-
sével és elhalásával járt.

A ZALAERDÕ Rt. 2004. évben 487 431
bruttó m3 faanyag kitermelését végezte
el, amibõl 148 206 bruttó m3 egészség-
ügyi termelés volt, közel 411 ha érintett
területtel. Ez az összes kitermelt fa-
mennyiség 30%-át jelenti. Zalaegerszegi
Erdészetünk éves fakitermelése a terve-
zett 71 607 m3-rõl közel 118 000 bruttó
m3-re nõtt, amibõl 79 596 bruttó m3

száradék volt, ez 67%-os arányt jelent.
Az érintett területeken a száradékter-
melések hatására 166,1 ha erdõfelújítási
kötelezettség keletkezett, ami 88 ha-on

2. ábra: Bóbitás bükkszú berepülônyílásain
kilakuló nyálkafolyások. Fotó: Góber Z.

3. ábra: Száradó lucos Budafán. 
Fotó: Vaski László

4. ábra: A ZALAERDÔ Rt. területén szára-
dás által érintett bükkösök elhelyezkedése
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mesterséges erdõfelújítást von maga
után.

Bár a 2004. év csapadékos év volt,
ma mégis úgy tûnik ez az erdõpusz-
tulási kárláncolat nem állt meg. A 2005.
évi elõrejelzések a rovarkárosítók gra-
dációját vetítik elõre, ezek közül is tér-
ségünkben a zöld karcsú díszbogár
növekedõ károsítását. Az elõzetes becs-
lések alapján a határtermõhelyeken álló
bükköseink, valamint lucosaink továb-
bi száradása várható. 

A fenti táblázat alapján jól látható,
hogy a pusztuló állományok felszámolá-
sa során már sok helyen elértük azt a ha-
tárt, ahol 70% alá csökkent a záródás, így
felújítási kötelezettség keletkezik. A jövõ
egyik nagy kérdése, illetve problémája
lesz a kiszáradt foltok felújítása. A káro-
sodott állományokban a száradási folya-
mat megállása kétséges, sok helyen a
visszamaradó állomány krónikus tünete-
ket mutat. Lucosainkban rudas korban
továbbra is elhagyjuk a nevelõvágásokat,
bízva egy csapadékosabb periódus be-
következtében, így evvel egy újabb kór-
okozó-gradáció kialakulását akadályoz-
zuk meg, illetve a visszamaradó állo-
mány mikroklimatikus viszonyainak
megõrzését érjük el.

A kitermelt faanyag 
értékesítése

Bükkösök
Bükkös-állományainkból kikerült fa-

anyag egészségi állapotára jellemzõ,
hogy az elszáradt törzsek koronarésze
nagyrészt korhadt, reves, ami a döntés
során letörik. Így ezekben a termelé-
sekben 30%-ot meghaladó apadékkal

számolhatunk. A koronarész emiatt
nem felkészíthetõ, vékony tûzifát sem
ad. A koronában és a törzsön lévõ ro-
varrágások hatására a faanyag beszû-
rõdik, befülled, egy jellegzetes fekete
elszínezõdést kap. Az idõben kitermelt
faanyag még értékesíthetõ rönkválasz-
tékot is ad, míg a teljesen elszáradt tör-
zsek már a tõrészen is befüllednek, gya-
korlatilag eladhatatlanná válnak. Ha a
fa a károsítóknak a nedvfolyásokkal és
gyors növedékkel ellen tud állni, a fer-
tõzések általában a faanyagban nekro-
tikus foltokként jelennek meg. Késõbb
ezek a fában jól látható fahibaként mu-
tatják a fertõzés idõpontját, amik a gya-
korlati szóhasználatban „T-foltokként”
ismertek. A fa értékvesztésének meg-

elõzése érdekében az erõsen fertõzött
és károsított bükktörzseket ki kell ter-
melni. Az idõben elvégzett egészség-
ügyi vágások valószínûleg lényegesen
hozzájárulnak a károsítók populáció-
sûrûség növekedésének megakadá-
lyozásához és a fertõzés továbbterje-
déséhez a még álló bükkállományok-
ban. 

A fokozatos felújítóvágásokból kike-
rülõ bükk faanyag átlagos árbevétele
2004-ben 12 059 Ft/nettó m3 volt, míg
az egészségügyi termelésekbõl megter-
melt faanyagé 9321 Ft/nettó m3. A nettó
m3-re kimutatott értékvesztés 2738 Ft. A
lombos állományokban végzett terme-
lések átlagosan + 400 Ft/m3 termelési
költségtöbbletet, illetve a nagy kiterje-
désû vágások miatt kb. + 1000 Ft/m3

többlet kiszállítási költséget jelentettek.
2004. évben mind a hazai, mind az ex-
port tûzifapiacokon szinte korlátlan ke-
reslet volt tapasztalható, ami lehetõvé
tette ennek a csökkentett értékû fa-
anyagnak a piacra vitelét is.

Erdészet Érintett terület Kitermelendõ fatömeg (bruttó m3) EFU        EFU módja
ha T B CS GY FE Egyéb Össz ha Term. Mest.

Nagykanizsa 63,3 4486 7338 808 1247 3815 443 18137 45,3 20,5 24,8
Bánoksztgyörgy 23,9 3639 3758 30 3773 13 11213 11,4 11,4
Letenye 48,2 1401 2639 5 8955 43 13043 25,1 4,5 20,6
Lenti 51,2 5777 6602 37 543 8303 131 21393 2,5 1,0 1,5
Zalaegerszeg 212,0 9156 56548 604 3054 9271 963 79596 80,5 52,1 28,4
Csömödér 12,2 541 3192 35 1056 4824 1,3 1,3
Zalaerdõ Rt. 410,8 25 000 80 077 1449 4914 35 173 1593 148 206 166,1 78,1 88,0

1.táblázat: Erdôállományok kárfelszámolása a ZALAERDÔ Rt. területén 2004-ben

Erdészet Érintett terület Kitermelendõ fatömeg (bruttó m3) EFU        EFU módja
ha T B CS GY FE Egyéb Össz ha Term. Mest.

Nagykanizsa 36,8 897 2124 669 998 4564 89 9341 35,6 5,5 30,1
Bánoksztgyörgy 22,7 5516 5516 22,7 22,7
Letenye 3,1 43 371 29 480 357 1280 1,9 0,4 1,5
Lenti 15,6 1786 1329 286 4200 7600
Zalaegerszeg 61,9 1000 23 571 571 2480 957 28 579 36,0 27,5 8,5
Csömödér 6,1 517 2639 56 56 3268 0,4 0,4
Zalaerdõ Rt. 146,2 4243 30 034 669 1940 17 296 1403 55 585 96,6 33,8 62,8

2. táblázat: 2005. évre becsült erdôkárok mértéke a ZALAERDÔ Rt. területén

3.táblázat: Száradéktermelésekbôl kikerült
faanyag választékmegoszlása

A termelések választékkihozatala:
Bükk fafajra 2004 2004
Választékok/Hmód FFV EÜ

% %
Késelési rönk 0,5 0,0
Hámozási rönk 9,6 1,5
Fûrészrönk 19,8 18,7
Fûrészrönk MSZ alatti 11,8 7,5
Álgesztes fûrészrönk 12,1 3,1
FD 1,3 0,0
Export sarangolt 1m 15,8 5,4
Export sarangolt 2m 8,5 0,0
Export sarangolt 3m 8,2 41,8
Forgácslapfa 0,5 0,8
Hazai tüzifa 8,9 18,2
Vágástéri vékony hull. 3,0 3,0
Összesen 100 100

5. ábra: Befülledt, korhadt méteres választék

Fotó: Góber Z.



Lucfenyvesek
Lucosainkban bekövetkezett erdõ-

pusztulás fõként a középkorú, rudas ál-
lományokat érintette. Ezekbõl a ter-
melésekbõl szinte kizárólag csak for-
gácsfát tudtunk felkészíteni. A Budafai
Arborétumban történt száradás hatására
kipusztult szálas és öregerdõ alakokból
képzõdött rönkválaszték, ami a szúká-
rosítás miatt csak árjegyzéki ár alatt volt
értékesíthetõ. A Lenti térségében kiszá-
radt erdeifenyõ-állományokban a kal-
kulált egy nettó m3-re kimutatott érték-
vesztés 3223 Ft. Fenyveseinkben elvég-
zett egészségügyi termelések átlagosan
1000 Ft/m3 termelési költségtöbblettel
voltak elvégeztethetõek.

Kalkulált hozamkiesés
A 2004. évben felszámolt erdõpusztulá-
sok a 4. táblázat szerint kalkulált köz-
vetlen árbevétel-kiesést okozták.

A termelési és értékesítési költség-
többlet 2004-ben 135 millió Ft körül ala-
kult. A 2004. évi egészségügyi termelé-
sek közvetlenül kb. 500 millió Ft kárt
okoztak cégünk gazdálkodásában. Ez
az érték 2005-ben elõreláthatólag
170–180  millió Ft lesz az elõzetes kár-
felmérések alapján.

A ZALAERDÕ Rt. által kezelt erdõ-
vagyonban bekövetkezett értékvesztés
kalkulációjához a károsított erdõál-
lományokat a károsítás mértékének
függvényében hasonlítjuk össze hason-
ló termõhelyi és fatermõ képességû ál-
lományok hozamával. Az állományok
értékének számításakor az erdõ hoza-
déki értékét számoljuk az alábbi össze-
függés szerint:

ÁHÉ = az állomány várható vagy ho-
zamértéke,

V = A fahasználati költségekkel
csökkentett véghasználati árbevétel,

Bq = a q évben elvégzett elõhasználat
fahasználati költségekkel csökkentett
árbevétele,

f = vágáskor,
k = az állomány pillanatnyi kora,
p = az erdõértékszámítás során alkal-

mazott belsõ kamatláb,
T = talajérték,
K = igazgatási értékek.

A felújítás költségeinek leszámítása
jelenértékre az alábbi összefüggéssel
történt:

C = erdõfelújítás költsége,
NT = normatív támogatás,
l = befejezett erdõsítés átadása.

A valószínûsíthetõ hozamokat a faál-
lomány jelen szerkezete alapján fater-
mési táblák, valamint erdõnevelési mo-

dellek segítségével kalkuláljuk, és a je-
lenlegi ár és költségszerkezetet vesszük
figyelembe. A kiesõ hozamok számítá-
sát csak a nagy értékû lombos állomá-
nyokban alkalmaztuk. Az összehasonlí-
tás alapjául szolgáló modell egy tölgy-
és gyertyán-elegyes bükkös II. fatermé-
si osztályú faállomány-szerkezettel. A

kiesõ hozamok számítása során eltérõ
mértékben károsodott állományokat
modelleztünk. A távlati célállományt
minden esetben gyertyános-tölgyesként
határoztuk meg. A felújítások során az
erdõsítések bekerítésének költségével
nem számoltunk. Az így kalkulált
jövõbeni hozamkiesés a 2004. évben
érintett területeken kb. 300 millió Ft.

Összegzés
A fenti értékelés jól mutatja, hogy rendes
gazdálkodási menethez viszonyítva sú-
lyos gazdasági kárt okozott ez a tavalyi év-
re kicsúcsosodott erdõpusztulás a
ZALAERDÕ Rt.-nek. Sajnos a folyamat
nem állt meg, hisz egy krónikus betegség-
lefolyásról beszélhetünk, melynek hatása
a jövõ években legfeljebb csak mérsék-
lõdhet. Az elpusztult erdõállományok fel-
újítása a következõ években jelentõs
erdõfelújítási többletköltségeket fog maga
után vonni. Komoly problémaként jelent-
kezik majd a sokszor kisebb foltokban
elhelyezkedõ erdõsítések megvédése, be-
kerítésének kérdése, illetve ennek költsé-
ge. Nem látható még azoknak az állomá-
nyoknak a jövõje, melyek záródása elérte
vagy már el is kerülte a kritikus szintet, az
itt jelentkezõ felújítási problémák megol-
dása még várat magára. Összegezve ta-
pasztalatainkat azonban kijelenthetjük,
hogy a bükk természetes elterjedésének
határán túl ezeknek a bükk fõfafajú állo-
mányoknak az átalakítása mindenképp
szükségessé vált. Távlati célállományok-
nak csak elegyes gyertyános-tölgyes
erdõállományokat lehet megnevezni, szá-
razabb vízgazdálkodású gerinceken, déli
kitettségben akár cser, erdeifenyõ elegy-
gyel. Természetesen a bükk fafaj, mint
elegyfafaj továbbra is megtartható, de
mindenképp a stabilabb és vitálisabb ve-
gyes állományoknak van létjogosultsága
ezeken a termõhelyeken. Lucosaink álta-
lánosan rossz egészségügyi állapota is
egyértelmûen rámutatott az elegyetlen
fenyõ-monokultúrák veszélyeire. Ezen ál-
lományok átalakítása is stabilabb lombos
célállományokká történik. A lucfenyõ táv-
lati célállományainkban jelen termõhelyi
körülményeink között csupán csoportos
vagy szálankénti elegyként való alkalma-
zásaként jöhet szóba. Összefoglalva kije-
lenthetjük, hogy jövõbeni erdõgazdál-
kodásunk csak a termõhelyéhez igazodó,
természetes erdõkre épülhet.
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Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!

Fafaj Tölgy Bükk Egyéb KL Luc Erdeifenyõ Össz.
Termelési ért. veszt. 
EFt-ban 164 605 153 476 7 196 18 810 18 732 362 819 

4. táblázat: Termelési értékveszteség 2004-ben fafajonként megbontva

Fotó: Góber Z.

Fotó: Gyergyák Lajos


