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Bevezetés
Az üde lomberdõk – így a magyarországi
bükkösök – felújulásában az erdészeti
gazdálkodást megelõzõ korokban fontos
szerepet játszottak az egynéhány fa
kidõlése során létrejövõ lékek. A lékek-
ben beinduló természetes felújulás bizto-
sította a folyamatos erdõborítást és a válto-
zatos szerkezetû faállomány kialakulását.

A természetes felújulás folyamatai
ma is tapasztalhatók a (ma még vagy
ma már) többé-kevésbé háborítatlan,
saját belsõ dinamikával jellemezhetõ
erdõkben, de megfigyelhetõk akár a
gazdasági erdõkben is. Utóbbiakban
térben és idõben persze jóval korláto-
zottabban. 

Magyarországon ez idáig nem történ-
tek a lékek szerepével kapcsolatos, jól
dokumentált kísérletek, jóllehet a kérdés
elméleti és gyakorlati vonatkozásai már
az 1930-as években foglalkoztatták nagy-
nevû erdõmûvelõinket. Az õ meglátásaik-
ra is alapozva, érdemes tovább folytatni a
lékek szerepének vizsgálatát! Fontos len-
ne tudni, hogy a lékekben létrejövõ új
környezeti feltételek mennyiben térnek el
a zárt erdõk feltételeitõl, továbbá hogy
ezek az egyes fás és lágy szárú fajokból
milyen választ váltanak ki. Vajon a külön-
bözõ területû lékek mely fajok számára
biztosítanak elõnyt, és miért? A válaszok
érdekesek lehetnek, talán nem csak az
ökológia iránt érdeklõdõ, de a gazdálko-
dók szemszögébõl közelítõ erdészek szá-
mára is, akik az apránként összegyûlõ is-
mereteket idõvel beépíthetik minden-
napjaik erdõmûvelési gyakorlatába. 

Az általunk végzett vizsgálat az EU
támogatásával, egy nemzetközi projekt
keretében történt. A résztvevõ országok
(Dániától Szlovéniáig) számos erdész
és ökológus kolléga bevonásával egy
olyan átfogó kutatásba kezdtek, mely-
nek az a célja, hogy a bükk uralta
erdõkben zajló, természetes folyama-
tokra alapozott gazdálkodáshoz minél
sokrétûbb tudományos segítséget
nyújtson. Ezt a célt fejezi ki a projekt
neve is: „Nat-Man”, ami a „Natural” (ter-
mészetes) és a „Managed” (kezelt, gaz-
dálkodás alatt álló) angol szavak moza-
ikja. Az országok között akad olyan,
ahol már hosszú hagyományra tekint

vissza a lékben történõ felújítás, máshol
napjainkban kezdenek próbálkozni ve-
le, és van, ahol egyelõre még inkább
csak kísérleti jelentõsége van. Számos
különbözõ vizsgálat folyik a projekt ke-
retében a holtfa kémiai összetételének
tanulmányozásától az üvegházi kísérle-
teken át az erdõdinamikai modellezé-
sig. Mesterséges és természetes lékek-
ben Németországban, Szlovéniában és
Magyarországon indultak kutatások.

Cikkünkben bemutatjuk a vizsgála-
tunkban szereplõ, magyarországi bük-
kösben létrehozott mesterséges léke-
ket, melyek a Börzsöny hegységben ta-
lálhatók, az Ipoly Erdõ Rt. Királyréti Er-
dészetének területén. Kitérünk a kérdé-
seink hátterét képezõ, nemzetközi iro-
dalomban fellelhetõ ismeretekre, a
mintaterület rövid jellemzésére, a lékek
kialakításának körülményeire, valamint
az eredményekre. 

Mitõl függ a megtelepedés?
Az erdõdinamikai folyamatok vizsgála-
tának jelentõs és egyre bõvülõ nemzet-
közi szakirodalma van. (Az utóbbi
években hazánkban is több cikk jelent
meg, mind az erdészek, mind az ökoló-
gusok tollából.) A szerteágazó ismere-
tek közül itt mi elsõsorban a lékekben
történõ regenerációt, a megjelenõ újulat
mennyiségét és faji összetételét tárgyaló
anyagokat tekintettük át. Három mar-
kánsan eltérõ elméletet mutatunk be.

A lékfelosztási elmélet szerint bizo-
nyos környezeti változók (pl. fény, talaj-
nedvesség) lékekre jellemzõ mintázata
megszabja a megjelenõ újulat faji össze-
tételét és az egyes fajok egyedeinek tér-
beli elhelyezkedését. A lékek jól megvi-
lágított részein gyakoribbak a fényked-
velõ, pionír fajok, az állományhoz köze-
lebb pedig az állományalkotó fajok úju-
lata gyakoribb. A lékekben tehát létrejön
egy zonáció: különbözõ ökológiai igé-
nyû fajok egyedeinek övezetes elren-
dezõdése. Egy másik elmélet az elõzõek-
ben említett változókénál finomabb min-
tázatú ún. megtelepedési felszínek szere-
pét tartja sok esetben döntõnek. Ilyenek
pl. a feltúrt, de azért humuszos rétegüket
megtartó aljzati foltok, vagy a kidõlt fák
védelmében található naptól, széltõl,

esetleg a vadaktól is védett helyek. A
megtelepedési felszínek néhányszor tíz
cm-es léptékben alkalmas feltételeket
biztosítanak az újulat számára a megtele-
pedéshez, miközben a durvább léptékû
változók által kijelölt zónák bármelyiké-
ben elõfordulhatnak. Pl. napos, szeles
helyeken lehetnek kidõlt fák, melyek vé-
delmet jelentenek, és a csírázáshoz meg-
teremtik a feltételeket. A harmadik elmé-
let a véletlen szerepét húzza alá, amikor
hangsúlyozza, hogy sok esetben az
elsõnek megtelepedõ fajok, vagy a
leendõ lék területén már elõzetesen
megtalálható, helyben lévõ újulat össze-
tétele határozza meg a lék késõbbi faj-
összetételét.

Az elméletek láthatóan nem zárják ki
kölcsönösen egymást, mindhárom sza-
bályszerûség egyszerre is érvényesülhet,
noha a különbözõ tájakon vizsgált öko-
szisztémák esetében a szerzõk egyik
vagy másik elmélet jelentõségét húzzák
alá. A jelen cikkben tárgyalt vizsgálata-
inkban arra kerestük a választ, hogy az
általunk vizsgált magyarországi bükkös
erdõben vajon melyik szabályszerûség
szerepe a legjelentõsebb. Konkrét kérdé-
seink a következõk voltak:

1. Van-e kimutatható különbség a kis
és nagy lékek között, ha az újulat mennyi-
ségét vagy fajösszetételét vizsgáljuk?

2. Hogyan befolyásolják a fás újulat
összetételét és mennyiségét az olyan
élettelen környezeti változók, mint ami-
lyen a fényintenzitás, a talajnedvesség
vagy a talajfelszín jellemzõi? 

Hol és hogyan dolgoztunk
A vizsgálat helyszíne, ahogy a bevezetõ-
ben már említésre került, a Királyréti Er-
dészet egy döntõen bükk által uralt
erdõrészlete, mely a Szénpatak völgyé-
nek oldalában, északkeleti kitettségû
lejtõn helyezkedik el. A terület tenger-
szint feletti magassága 540 és 610 m kö-
zött változik, alapkõzete andezit, melyen
közepesen mély barna erdõtalaj alakult
ki. Az évi középhõmérséklet 8 °C, a janu-
ári, ill. júliusi középhõmérséklet -3,5 °C,
ill. 18 °C. Az átlagos évi csapadék 700-
800 mm közötti érték. 

A kísérleti állományban a bükk az
uralkodó, szálanként azonban egyéb fa-

Felújulás egy bükkállomány mester-
séges lékjeiben – a lékméret hatása
az újulat változásaira
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fajok is elõfordulnak, mint pl. a magas
kõris (Fraxinus excelsior), a korai juhar
(Acer platanoides), a hegyi juhar (Acer
pseudoplatanus), a mezei juhar (Acer
campestre), a kis- és nagylevelû hárs
(Tilia cordata, Tilia platyphyllos), vala-
mint a gyertyán (Carpinus betulus). A
többé-kevésbé homogén szerkezetû fa-
állomány a kísérlet kezdetekor, 2000-
ben 86 éves volt, a fák magassága 25 m,
átmérõjük átlagosan 30 cm. Az aljnö-
vényzet gyér, a jellemzõ fajok közül
kiemelhetõ a fehér perjeszittyó (Luzula
luzuloides), a bükksás (Carex pilosa), az
erdei füzike (Epilobium montanum), a
kõfali kakicsvirág (Mycelis muralis), az
erdei szélfû (Mercurialis perennis), a
hölgymál-fajok (Hieracium spp.), a
hölgypáfrány (Athyrium filix-femina) és
az erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas).
Tavaszi geofitonok kis számban fordul-
nak elõ. A vadhatás a Királyréti Erdészet
felmérései alapján jelentõs, az újulaton
gyakran meg is figyelhetõ a rágások
nyoma. Az 1 m-nél magasabb újulat rit-
ka. Az erdõkezelés módja a tradicionális
vágásos gazdálkodás, az utolsó 40 évben
növedékfokozó gyérítés történt.

A vizsgálat érdekében 2000/2001 telén
nyolc kör alakú mesterséges léket hoz-
tunk létre az Ipoly Erdõ Rt. támogatásá-
val. A lékeket kétféle méretûre terveztük,
így három db másfél fahossz (35-40 m)
átmérõjû, és öt db fél fahossz (10-15 m)
átmérõjû lék jött létre (1. fotó). A lékek
helyének kiválasztásakor az volt a legfon-
tosabb szempont, hogy egymáshoz
aránylag közel legyenek, tehát hasonló
állományban, hasonló lejtõszög és kitett-
ség jellemezze õket, de ugyanakkor ne
hassanak egymásra, vagyis ne érje oldal-
fény egyik léket sem a másik irányából.

Kérdéseink megválaszolásának ér-

dekében többféle élõ és élettelen válto-
zóról gyûjtöttünk adatokat, az adatgyûj-
tések többféle mintavételi módszerrel
és eszközzel történtek. A fás újulat min-
tavételezése szisztematikus, 5x5 m-es
hálózatban történt, 1x1 m nagyságú
mintavételi kvadrátokkal (1. ábra). A
nagy lékekhez 123, a kis lékekhez 64
kvadrátot használtunk. A mintavétele-
zés nemcsak a lékek területét érintette,
hanem az állomány alá is „benyúlt” –
lehetõvé téve az összehasonlítást a
különbözõ megvilágítottságú zónák kö-
zött, a lék közepétõl a zárt erdõig. A
mintavételi egységek elrendezésénél
látható „karok” északi és keleti irány-
ban messzebb nyúlnak az állomány alá,
mivel a napjárás során ezekben az irá-
nyokban messzebb esik be a fény. 

Az elsõ mintavétel 2000 õszén, a lé-
kek nyitása elõtt történt. Félévente, to-
vábbi négy alkalommal ismételtük a
mintavételt. Az utolsó, ötödik mintavé-
tel másfél év kihagyással 2004 nyarán
történt, ekkor csak minden második
mintavételi helyen vettünk fel adatokat. 

A felvett változók között szerepel
minden fás szárú faj újulatának egyed-
száma négy méretosztályra bontva, to-
vábbá minden lágy szárú faj százalékos
becsült borítása. A talajfelszíni változók
területfoglalását ugyancsak százaléko-
san becsültük, melyek a következõk
voltak: kõ, csupasz (avarmentes) talaj,
korhadt fa, valamint élõ fa (törzs, ill. fel-
színen futó gyökér) (2. ábra).

A fénymennyiség vizsgálata hal-
szemoptikás felvételek segítségével tör-
tént, melyeket  számítógépes program
segítségével elemeztünk Az elemzés
során a fénykép készítésének pontjá-
ban tetszõleges idõszakra meghatároz-
ható a bejutó (direkt vagy szórt) fény

mennyisége, a lombsátor feletti fény
mennyiségének arányában. A kapott
értékek alapján három fényzónát külö-
nítettünk el, és ezeket felhasználtuk a
lékekben elõforduló fás és lágy szárú
fajok tömegességi viszonyainak elem-
zésekor.

A talajnedvesség vizsgálatát két lék-
ben (egy kicsiben és egy nagyban) vé-
geztük el, a mérés a többi változóhoz
hasonlóan sok ponton, több alkalom-
mal történt.

A vizsgálat során többféle
adatelemzõ módszert használtunk a
2004 év adataira vonatkozóan annak
feltérképezésére, hogy az élõ és élette-
len változók közül melyek, milyen mér-
tékben befolyásolhatják az újulat egye-
deinek jelenlétét.

Eredményeink
A tenyészidõszak idõtartamára számol-
va a relatív megvilágítottság a zárt
lombsátor alatt 5-10% (a teljes megvilá-

1. fotó. Mesterséges lék, másfél évvel a léknyitás után. Szénpatak völgye, Börzsöny 2002. 

1. ábra. Az aljnövényzet és a talajfelszíni
jellemzôk mintavételi elrendezése. A négyzetek
az 1x1 m-es kvadrátokat szimbolizálják (a vilá-
gos színûek csak a nagy lékeknél), a köztük lévô
valós távolság 5 m. Az ellipszisek a lékek hoz-
závetôleges határát jelzik  

2. ábra. A kvadrátban felvételezésre kerülõ
talajfelszíni jellemzõk. 1. élô fa, 2. korhadt fa,
3. kô, 4. bolygatott talajfelszín  
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gítottság százalékában). Az általunk
vizsgált nagy lékek fényben leggazda-
gabb részein ez az érték elérte a 35%-ot
(1. táblázat). A nagy lékek legfénye-
sebb pontjain a fény mennyisége két-
szerese is lehet a kis lékek legvilágo-
sabb pontjaiban jellemzõnél. (Ezek a
pontok nem szükségszerûen esnek a
lék közepére, helyzetüket a napjárás, a
lék pontos alakja, az állomány magas-
ságának változása, valamint a lejtõ szö-
ge és iránya befolyásolja. Az általunk
vizsgált lékek esetében a legjobban
megvilágított pontok általában a lék
ÉNy-i negyedébe estek.) A kis lékek
belsejének megvilágítottsága hasonló
értékeket mutat, mint a nagy lékek állo-
mányhoz közel esõ, peremi részeinek
megvilágítottsága. A lékek talajára jutó
teljes besugárzás nagyobbik része – az
általunk alkalmazott lékméretek esetén
– szórt fény. 

A talajnedvesség a lékek belseje felé
egyre növekedett, ami összhangban
van az erdészek tapasztalataival. A kis
lékekben helyenként hasonló mennyi-
ségû nedvességet mértünk a talajban,
mint nagy lékekben – tehát a különbsé-
gek nem jelentkeznek a szélsõ értékek-
ben úgy, mint a fény esetében. A talaj-
nedvesség értékei leginkább (a minta-
vételi hely kövességétõl eltekintve) a
léket határoló fáktól való távolságtól
függtek, tehát megállapítható, hogy a
fák gyökereinek talajkiszárítási „hatósu-
gara” rövidebb, mint a kis lékek sugara. 

Az aljnövényzet borítása a lékek nyi-
tását követõen jelentõsen meg-
növekedett. A legnagyobb kvadráton-
kénti borításnövekedés a lékek középsõ
területén volt mérhetõ. Nagy tömeges-
séget a következõ fajok érték el (többsé-
gük ún. vágásnövény): nadragulya
(Atropa bella-donna), ritkás sás (Carex
remota), mezei aszat (Cirsium arvense),
erdei füzike (Epilobium montanum),
erdei szamóca (Fragaria vesca),
lyukaslevelû orbáncfû (Hypericum per-
foratum), vad szeder (Rubus frutico-
sus), málna (Rubus idaeus), göcsös gör-
vélyfû (Scrophularia nodosa), erdei
tisztesfû (Stachys sylvatica), nagy csalán
(Urtica dioica).

Az aljnövényzet borítását mind a
fény, mind a talajnedvesség befolyásol-
ja. Az erdõ belsejében járva talán in-

kább a fény hiányának tulajdonítanánk
a lágy szárú szint gyér voltát, ám a kis és
nagy lékek környezeti tényezõinek
összehasonlítása rámutat a talajnedves-
ség fontosságára is! A kis lékek közepe
mint láttuk, hasonló megvilágítású,
mint a nagy lékek faállománnyal szom-
szédos peremi része - elõbbiben mégis
sokkal többet borítanak a lágyszárúak -
ami legegyszerûbben az itt mért maga-
sabb talajnedvességgel magyarázható.

Az újulat mennyisége a 2000. évi lék-
nyitást megelõzõen minden leendõ lék
területén igen csekély volt. Egy évvel
késõbb az újulat még mindig kis
mennyiségben volt jelen. Nagy változás
2002-ben volt mérhetõ, aminek
elõzménye a 2001-es, bükkre nézve
bõtermõ év volt. Ennek az eseménynek
a következtében 2004-ben lényegesen
nagyobb volt a bükkújulat egyedszáma.
(3. ábra). A többi fafaj esetében (magas

kõris, hársak) nem történt jelentõs
egyedszám-növekedés. A kecskefûz
2002-ben nagyobb mennyiségû újulat-
tal képviseltette magát, amibõl 2004-re
azonban csupán néhány nagyobb (> 10
cm) példány maradt a lékekben.

Az élõ és élettelen változók, valamint
az újulat közti összefüggéseket is vizs-
gáltuk. A legfontosabb, az újulat térbeli
megjelenését befolyásoló változónak a
lágyszárúak borítása bizonyult. A ma-
gas lágy szárú borítás elsõsorban a na-
gyobb méretû bükk- (és kecskefûz)
újulat nagyobb mennyiségével jár
együtt, míg a kisebb csemeték száma
alacsonyabb. 80%-os  aljnövényzeti bo-
rítás mellett viszont már mindkét fafaj
újulata gyérebbé vált (4. ábra). 

A lékek fényzónáit is figyelembe véve
az újulatra vonatkozóan azt kaptuk ered-
ményül, hogy a 10 cm-nél alacsonyabb
bükkújulat térbeli elõfordulása kis lékek-
nél nem függ a megvilágítás mértékétõl.
Másképpen fogalmazva a bükk egyenlõ
eséllyel csírázik ki a kis lék bármely pont-
ján - függetlenül az adott helyen jellemzõ
fény- és talajnedvesség-viszonyoktól.
Nagy lékeknél azonban a legvilágosabb
zónában számuk csökkent. Ennek lehet-

1. táblázat Relatív megvilágítottság a kis és nagy lékekben a lombsátor fölött mérhetõ teljes
fénymennyiség százalékában

Mintavételi Átlag Minimum Maximum 
pontok száma (%) (%) (%)

Kis lékek 56 8,6 3,9 14,8  
Nagy lékek 50 16,7 3,8 34,6  

3. ábra. Kvadrátonkénti átlagos egyedszám Fagus sylvatica különbözô méretosztályú úju-
latánál (az összes lék adataiból) a 2000., 2002., és a 2004. évben 

4. ábra. Két méretosztályba tartozó [0-10 cm (a); 20-50cm (b)] Fagus sylvatica újulat átla-
gos egyedszáma az aljnövényzeti borítás (plantsum) függvényében 2004-ben. A diagramok
közepén lévô kis négyzet az átlagokat, a dobozok a ±1, ill. a ±2 standard hibát ábrázolják

a) b)
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séges magyarázata a bükk terjedési ké-
pességével kapcsolatos, azaz a nagy lékek
belsõ részei túl távoliak a nehéz makkot
termõ bükk számára. Kevesebb makk jut
tehát ide, ugyanakkor amelyek eljutnak,
azok túlélése a lékek közepén vizsgálata-
ink szerint eredményesebb. A 20 cm-nél
nagyobb méretû újulatból ugyanis éppen
a nagy lékek legfényesebb zónájában volt
a legtöbb példány. Ezek a nagyobb bükk-
csemeték tehát ott fordultak elõ inkább,
ahol jellemzõ a nagy aljnövényzeti borí-
tás, ami viszont a megnövekedett fény-
mennyiséggel, valamint más környezeti
változó (pl. talajnedvesség) növekedésé-
vel függ össze. A nagyobb csemeték elõ-
fordulása a dúsabb aljnövényzetben ezen
kívül azzal is magyarázható, hogy a nagy
aljnövényzeti borítás elõnyt jelent a fás
újulat számára a vadhatás elkerülésében,
mivel magas aljnövényzetben kevésbé
észrevehetõ az újulat, továbbá más fo-
gyasztható táplálék is rendelkezésre áll.
Az aljnövényzet védelmezõ hatását
ugyanakkor részben csökkentheti a lágy-
szárú fajok fás szárúakra gyakorolt kom-
petíciós nyomása. Az aljnövényzet magas-
ságának és sûrûségének, valamint az úju-
lat sebezhetõségének összefüggéseire a
nemzetközi szakirodalom is számos pél-
dát állít.

A könnyû termésû pionír kecskefûz
példányai minden méretben nagyobb
arányban voltak jelen a nagy lékek kö-
zepén, ami azt jelzi, hogy e faj esetében
a lék nagysága nem jelent terjedési kor-
látot, viszont a lékek szélének mosto-
hább fényviszonyai gátolhatják a csírá-
zás sikerét.

Összefoglalás
Az eredmények alapján  következteté-
seinket a következõképpen foglalhat-
juk össze. A lékekben jelentõs fény-
mennyiség-növekedést mértünk ki, ami
összhangban van más mérsékelt övi
lomberdõkben végzett mérések ered-
ményeivel. A lékekben a talajnedvesség
mennyisége ugyancsak megnövekszik,
mivel a fák párologtatása itt kevésbé
képes a talajt kiszárítani. A növekedés
már kisméretû lékeknél is jelentõs.

A megnövekedett fény és talajnedves-
ség hatására – elsõsorban a lékek köze-
pén – megnõ az aljnövényzeti fajok borí-
tása. Vizsgálatunk idõtartama alatt a
bükkújulat egyedszáma is egyértelmû
növekedést mutatott. Kis lékeknél a
bükk megtelepedése nem függ a léken
belüli pozíciótól, nagyoknál a középsõ
régióba már kevesebb makk jut. A túlélés
szempontjából elõnyösnek mutatkozik
az aljnövényzet megjelenése, jóllehet a

túl sûrû lágy szárú borítás mellett már ke-
vesebb újulatra lehet számítanunk.

Írásunk végén kanyarodjunk vissza a
bevezetésben említett elméletekhez. A
lékfelosztási elméletet jelen vizsgálat-
ban a kecskefûznek és a bükknek a
nagy lékek belsõ zónájában kimutatott
eltérõ viselkedése támasztja alá. A meg-
telepedési felszínek szerepe vizsgála-
tunkban nem nyert megerõsítést, amit
magyarázhat az a körülmény, hogy a
mesterséges lékek nyitása során nem
jöttek létre a talajfelszín jellemzõinek
olyan markáns különbségei, mint ami
pl. egy széldöntés után megfigyelhetõ.
A véletlen szerepét jól mutatják a lékek
újulati összetételének olyan egyedi elté-
rései, melyek a környezõ faállomány
tulajdonságaival magyarázhatók. A leg-
jobb példát erre a vizsgálat során a
2001-es bõtermõ év adta, amely elsõ-
sorban két lék újulatánál játszott döntõ
szerepet.

Bár vizsgálatunk ökológiai mércével
rövid távúnak számít, kutatási eredmé-
nyeink alapján a természetközeli
erdõgazdálkodás számára levonható
néhány következtetés. Kiemelnénk,

hogy a bükkös erdõk felújítása során al-
kalmazott vágásterületek nagyságának
optimalizálásakor érdemes figyelembe
venni a fafaj magterjesztési korlátait. A
túl nagy lékek (eredményeink szerint
már a másfél fahossznyi lék is ilyennek
mondható) közepén kevesebb újonnan
megjelenõ természetes újulatra számít-
hatunk, melynek túlélési esélyeit csök-
kentheti ráadásul a nagy borítású vá-
gásnövényzet kompetíciós nyomása.
Túl kis lékek esetén viszont az újulat
fejlõdését akadályozhatja a kevés fény,
továbbá a szegényes aljnövényzet ki-
sebb mértékben védi a megtelepedõ
magoncokat a vad hatásától.

Zárszó helyett abbéli reményünknek
szeretnénk hangot adni, hogy a meg-
kezdett lékvizsgálatok a jövõben is foly-
tatódhatnak, továbbá az Ipoly Erdõ Rt.
és az ökológus kutatók példaértékûen
jó kapcsolata a jövõben is fennmarad!

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük az Ipoly Erdõ Rt.
vezetõségének a kutatás támogatását,
Kenderes Katának pedig a terepen vég-
zett munkánkban való segítséget.

Három éve hallottam elõször, hogy a
pécsi hõerõmû egyik széntüzelésû ka-
zánját fatüzelésre állítják át. A hírbõl az-
óta valóság lett és további három he-
lyen (Kazincbarcikán, Ajkán és legújab-
ban Oroszlányban) is hasonló beruhá-
zás valósult meg milliárdokért.

Tavaly õsszel a Wood-Tech konfe-
rencián (Erdõégetés? Energiapolitika?
Természetvédelem?) Hatvani helyettes
államtitkár úr (GKM) azt mondta, hogy
a biomassza-hasznosítás a legjobb alter-
natív hasznosítási lehetõségünk, de
nem a tûzifát kell preferálnunk!

A tények mást mutatnak és errõl a
pécsi szakosztálygyûlésünkön szemé-
lyesen gyõzõdtem meg. Az említett
erõmûvekben ugyanis egymillió köb-
méter döntõen olyan faanyagot (ener-
giafát) égetnek el, amely alkalmas tûzi-
fának, forgácsfának, rostfának, de lát-
tam tölgy, kõris fûrész alapanyagot is az
erõmûben, aprításra várva.

Tehetik ezt, hiszen a zöldáramterme-
lést az állam 80 %-kal dotálja, így az
energiafáért jó árat tudnak fizetni.

Az állami akarattal így megváltozta-
tott eddigi tiszta piac torzult, a lakos-
sági tûzifa ára rövid idõ alatt megdup-
lázódott, hasonlóan a többi méteres

választékokéhoz. Keresleti piac jött
létre.

Félreértés ne essék, nem a bio-
massza-hasznosítás ellen vagyok. Tu-
dom, hogy az Európai Tanács 2010-re
országunknak 3,6 %-os villamosener-
gia-termelést írt elõ biomasszából. 

Az én felfogásomban azonban a bio-
massza-hasznosítás decentralizált kis hõ-
termelõ egységekben történik.  Ezek a kis
hõtermelõk a környékrõl begyûjtött vagy
termelt alapanyagok aprítékét égetik el.

Begyûjtött alapanyagforrások: tisztítási
elõhasználati teljes fa, fel nem készített
vágástéri hulladék, gyümölcsösök ágnye-
sedéke, szõlõvenyige, fûrészipari hulla-
dékok, mezõgazdasági hulladékok stb.

Termelt alapanyagforrások: energiaer-
dõ, energiaültetvény, energia-erdõsáv,
energiafû?

Pályám során negyedszázadot fej-
lesztéssel foglalkoztam, vonzódom
minden újhoz. (A zalaegerszegi javító-
mûhelyünket már a 80-as években
aprítéktüzeléssel fûtöttük.)

Az „energiafát” azonban értéke-
sebbnek tartom annál, hogy ilyen volu-
menben 20-50 megawattos erõmûvek-
ben égessük el!

Dr. Mátrabérci Sándor

Biomassza-hasznosítás?


