
Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 3. szám (2009. március) 73

Bevezetés
Mind az erdészeti, mind a faipari szak-
ma számára fontos, hogy egy adott te-
rületen az arra a helyre jellemzõ ökoló-
giai tulajdonságokkal rendelkezõ erdõ-
ket neveljünk. Ugyanilyen fontos az is,
hogy az egyes fafajok vágási életkorát a
helyi adottságoknak megfelelõen ala-
kítsuk ki. Ezáltal változhat az erdészeti
szemlélet, mely a hazai fafeldolgozó
ipar számára még jobb minõségû alap-
anyagot állíthat elõ, javítva ezzel a fater-
mékek minõségét.

A jellemzõen állományalkotó, fényi-
gényes tölgy az egyik legértékesebb
lombos fafajunk, feldolgozása rendkí-
vül széles körû területeket érint. Hazai
erdeink fatömegének több mint harma-
dát a tölgy alfajok teszik ki. Ezek közül
jelentõsebb mennyiségben fordul elõ a
kocsányos, a kocsánytalan, a cser, a
magyar, a molyhos, és a vörös tölgy. 

Új megközelítést adhat a tölgyállomá-
nyok minõségi javítása szempontjából a
kitermelt faanyag geszt – szíjács arányá-
nak vizsgálata. Az elhalt, de fafeldolgozás
szempontjából az értékesebb farész a
geszt. A geszt jobb mechanikai tulajdonsá-
gokkal, kisebb nedvességtartalommal
rendelkezik, mint a szíjács (Molnár, 2004).
Ennek a bütüfelülethez viszonyított ará-
nya, a bütün és a paláston feltárt fahibák
meghatározása, valamint ezen jellemzõk
egymással, és az állományok ökológiai tu-
lajdonságaival kapcsolatos párhuzamok
feltárása segítheti a kitûzött célt. 

A tanulmány a dunántúli régió erdõ-
állományaiból kitermelt tölgyegyedek
gesztesedési folyamatait kutatja. Ezen
belül négy megyében (Vas, Zala, So-
mogy, Baranya), összesen öt különbö-
zõ helyszínen vizsgáltuk a tölgyek geszt
– szíjács arányait, a gesztesedés mérté-
kének és az elõforduló fahibáknak, va-
lamint az adott állomány üzemtervi ki-
vonatában szereplõ ökológiai tényezõk
közötti összefüggéseket.

Vizsgálati módszerek
A kutatás célja az volt, hogy 2006 elsõ
felében öt dunántúli helyszínen végzett
erdõkitermelésbõl kikerülõ tölgyrön-
kök esetében vizsgálja az egyedek bü-
tümetszeti elemzése során feltárt fahi-
bákat, valamint ezek és a geszt–szíjács
arány változásainak összefüggéseit az
állományok életkorával, záródásával,

talajtípusával, hidrológiájával, termõré-
tegével, és fakészlet-hozamával kap-
csolatban. A helyszíneket az 1. ábrán
pontok jelzik (1. Hegyháthodász, 2.
Sormás, 3. Miklósfa, 4. Szenta, 5. Csá-
nyoszró), míg ezek földrajzi koordiná-
táit az 1. táblázat tartalmazza.

A kutatás során a kivágott tölgyegye-
dek bütüfelületei digitális fényképezõ-
géppel rögzítésre kerültek. A fahibák leí-
rása ezekre alapoz. A geszt és szíjács
arány meghatározása egyedenként – azaz
fényképenként – történt, az ImagePro
Plus 4.0-s számítógépes grafikai program
segítségével. Ezzel meghatározhatóvá vál-
tak minden esetben a geszt – bütü, szíjács
– bütü, valamint szíjács – geszt arányok.

Tekintettel arra, hogy területnagysá-
gok egymáshoz viszonyított arányáról
van szó, a kutatás szempontjából lé-
nyegtelen, hogy az adott rönk metszete
a fában eredetileg hol helyezkedett el,
valamint az is mellékes, hogy a felvételt
készítõ objektív és az adott metszet kö-
zött mekkora, és egyáltalán állandó-e a
távolság. Magyarázza ezeket az a tény

is, hogy a tölgyek szabályos geszttel
rendelkezõ fajok, vagyis a geszt határ-
vonala minden esetben évgyûrûvonalat
követ (Taskovics, 2005), és a fa teljes
hosszában azt nem hatolja át.

Megjegyzendõ, hogy hasonló kuta-
tás történt néhány nyárfajta esetében is,
de ott nem geszt- és bütüterületek, ha-
nem geszt- és bütüátmérõ adatokon
alapultak a gesztesedési arányok (Ba-
bos-Zsombori, 2003).

Vizsgálati eredmények
Az 5 területen összesen 217 db rönk ke-
rült elemzésre. Az ezekbõl kapott
összesített adatok szerint az összes terü-
letre vonatkozóan az:

– átlagos geszt – bütü arány 77,83%;
– átlagos szíjács – bütü arány 22,17%;
– átlagos szíjács – geszt arány 28,9%.
A geszt arányok eredményeit érté-

kelve egyértelmûen megállapítható,
hogy bizonyos tendencia figyelhetõ
meg a vizsgálati helyszínek szerint. Dél-
keleti irányban növekedik a geszt arány
(2. ábra). 

KRAJCSÁK ZOLTÁN

Dunántúli tölgyek gesztesedési
folyamatai

1. ábra: Vizsgálati helyek

1. táblázat: A kutatás helyszíneinek koordinátái az 
1. ábrán jelöltek szerint délkeleti irányban sorban
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Az egyes helyszínek eredményeit
vizsgálva jól látható a 3. ábra alapján,
hogy a délebben fekvõ területek adatai
szorosabb tartományon belül helyez-
kednek el (Szenta, Csányoszró).
Ugyan ez igaz az adatok 50%-os tarto-
mányára is. Mindezek arra utalnak,
hogy ezek a területek megbízhatóbb

eredményt produkálnak a geszt arány
tekintetében.

Annak megállapítására, hogy az
egyes területek közötti különbségek
szignifikánsak-e, azaz valódi különbsé-
get takarnak-e, varianciaanalízis vizsgá-
latot végeztünk (ANOVA). A 2. táblázat
adatai mutatják, hogy mely területek

között van tényleges eltérés a geszt ará-
nyok között.

A statisztikai vizsgálat kimutatta,
hogy a Hegyháthodász és Sormás terü-
letek között nincs lényeges különbség,
valamint a Szenta és a Csányoszró terü-
letek között sem. Hogy mely területek
adnak közel azonos (homogén) ered-
ményt a Duncan-teszt alkalmazásával
mutattuk ki (3. táblázat).

A teszt alapján megállapítható, hogy
három csoportra oszthatók a vizsgálati
helyszínek. Elsõ csoportba tartoznak a
legkisebb geszt arányt adó területek,
Hegyháthodász és Sormás. Második
csoportba tartozik Miklósfa, kb. 74-
75%-os értékkel, míg a Szenta és Csá-
nyoszró adta a legnagyobb értékeket
(77-80%).

A vizsgálati eredményekbõl jól látszik,
hogy a három csoport kialakulásában a
mikroökológiai adottságokon túl az
egyes területek földrajzi elhelyezkedései
is szerepet játszanak. Annak megállapítá-
sára, hogy az egyes tényezõk milyen fon-
tossági sorrendet alkotnak, további vizs-
gálatok, értékelések szükségesek.

Összefoglalás
Érdekes összefüggések mutatkoztak a
fahibák és a gesztesedési arányok kö-
zött (pl. benõtt göcsöknél vagy ikerbél-
nél). Azonban a geszt bütü területének
arányában mért mértéke elsõsorban az
erdõ ökonómiai viszonyaitól függ: köz-
rejátszik az egyed erdõben elfoglalt he-
lye, a záródás mértéke, a klíma, a gene-
tikai és fizikai talajtípus, a fafajösszeté-
tel, az életkor stb.

A vizsgálati eredményeket röviden
összefoglalva a következõ fontosabb
megállapítások tehetõk: 

Megállapítható, hogy a 4 dunántúli
megyébõl származó tölgyrönkök gesz-
tesedési aránya a Vas megye déli részé-
tõl Baranya megye délnyugati részéig

2. ábra: Gesztesedési arányok változása Vas – Zala – Somogy – Ba-
ranya vonalban, DK irányú haladással 3. ábra: Gesztarányok változásai délkeleti irányban

2. táblázat: A geszt arányok 95%-os konfidencia intervallumai, és szignifikancia értékei

3. táblázat: A különbözô területek homogenitásának vizsgálata
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tartó zónában, délkeleti irányban folya-
matosan nõ (2. ábra).

A Baranya megyei Csányoszróban ki-
termelt tölgyrönköknél feltûnõen nagy
arányban jelentkezett a szíjács sötétült
színe. Az erdõrész ökológiai viszonyai
lényegében megegyeznek a másik 4 te-
rületen jellemzõvel, az egyetlen komoly
különbség a vágáséletkorban mutatko-
zik: ezek a fák a szokásos 100 – 120 éves
átlagkor helyett (Schopp, 1974) 80 éve-
sen kivágásra kerültek.

A késõ tavaszi, meleg idõjárásnak is
köszönhetõen igen jelentõs mértékû
bélrepedés volt tapasztalható minde-
gyik helyszínen. Itt jegyeznénk meg,
hogy ennek további terjedését megállí-
tandó „I” alakú kapcsok nem felelnek
meg maradéktalanul az elvárásoknak.
Ezek az „S” kapoccsal szemben 90°-os
éles hajlatokkal kerülnek kialakításra,
mely a rönk intenzív vízvesztése során
további belsõ feszültségeket generál, és
a hajlatok környékén új repedések ke-
letkeznek.

Ahol a fizikai talajrétegként homok
volt feltüntetve (pl. Somogy megyei
Szenta), ott igen nagymértékû volt a
gyûrûs elválás elõfordulási aránya.

Mindegyik helyszínre igaz, hogy a
gesztesedési arány mértéke alacso-
nyabb volt azoknál a rönköknél, ahol
vízhajtások és benõtt göcsök, tûgöcsök
jelen voltak.

A legsûrûbb szövetekkel rendelkezõ
faanyag Zala és Baranya megyében for-
dult elõ. Ahol az üzemtervi kivonat 0-
tól eltérõ tereplejtést jelzett, ott ug-
rásszerûen megnõtt a külpontos egye-
dek száma.

Általános problémaként jelen volt a
nem megfelelõ erdõnevelés, valamint
az állományok túltartottsága. A fafaj-
összetételek azonban a Borhidi klíma-
térképnek a legtöbb esetben megfelel-

tek. Minõségi bükk-faanyag termelését
azonban 5–600 méternél alacsonyab-
ban fekvõ dél-dunántúli területeken
nem lehet javasolni.

A délebben fekvõ területek által pro-
dukált geszt arányok szorosabb tarto-
mányon belül helyezkednek el, ami ar-
ra utal, hogy ezek a területek a geszte-
sedés mértéke szempontjából megbíz-
hatóbb eredményt adnak a felhasználó
számára.

Az egyes területek az eltérések alap-
ján három csoportba sorolhatók, ami
arra utal, hogy a gesztesedés mértéké-
nek kialakulásában az egyéb tényezõk
mellett (állományviszonyok, kitettség,
stb.) a földrajzi elhelyezkedés is (széles-
ségi körök) fontos szerepet játszik.

A fakárosodások egyre nagyobb ará-
nyú megjelenésével kapcsolatban fon-
tos megállapítani az erdõ-túltartottságot
is. Ennek oka azon túl, hogy erdészeti
szempontból a vágáséletkor kitolása
elõirányzat, közrejátszik a rendszervál-
tást követõ állami kárpótlások okozta
tulajdonosi elaprózódás (Bács-Herczeg,
2005). Ez azzal járt, hogy egyes erdõré-
szek sok, kis részaránnyal rendelkezõ
tulajdonos kezébe kerültek, ezáltal
ezek végvágásának tervezése nehéz-
kessé vált. Azon túl, hogy ez a jelenség
az amúgyis fahiánnyal küszködõ hazai
faiparban egyre kevésbé értékes anya-
got termel (FAGOSZ, 2006), az elszá-
radt egyedek vágásakor egyre gyako-
ribbá válik a kitermelést végzõ szemé-
lyek balesete. E folyamatok megállítása
szempontjából rendkívül fontossá válik
a nem mindig azonos érdekekkel ren-
delkezõ erdészeti és faipari szakmai
összefogás.

Köszönetnyilvánítás
A tanulmány készítõi köszönetet monda-
nak a Krajcsák Dezsõ magánvállalkozás-

nak, mely erdõkitermeléseinél biztosítot-
ta a kutatáshoz szükséges feltételeket.
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Helyreigazító

„Az Erdészeti Lapok 2008. decemberi
„Újságírók a Kiskunságban” címû cik-
kével kapcsolatban sajtó-helyreigazítást
kezdeményezünk az alábbiak miatt:

A Kefag Zrt. megalakulásának 15.
évfordulóján szervezett sajtórendez-
vény keretében igazgatóságunkat egy
rövid terepi bemutatóra kérte fel a Ke-
fag Zrt. Az újságírókkal közös terepi be-
járás során a bugaci pásztormúzeum és
az õsborókásban található tanösvény
bemutatása történt meg. Az igazgatósá-
got Kismarczi Attila osztályvezetõ és
Tóth Endre szakreferens képviselték.

Az Erdészeti Lapok  munkatársa inter-
jút tõlük nem kért. Feltehetõen a tanös-
vényen haladva másokkal folytatott kö-
tetlen beszélgetés részelemeit felhasz-
nálva a cikkben szerepel olyan állítás,
mely szerint kollégáink szájából hang-
zott el az a megállapítás, hogy az akác az
erdõsítések során megkerülhetetlen (»a
nemzeti park képviseletében Kiss Márczi
Attila és Tóth Endre kalauzolt az Õsbo-
rókásba vezetõ tanösvényen. És csoda
történt, mert az újságírók autentikus száj-
ból hallották, hogy a környéken az akác
az erdõsítések során megkerülhetetlen.«)
Amennyire Kismarczi Attila kollégánk
neve pontatlanul és hibásan, ugyanilyen

módon az általa elmondottak is pontatla-
nul kerültek rögzítésre az újságíró részé-
rõl. (??? A szerk.)

Az alföldfásítás következtében meg-
jelenõ akác gazdasági jelentõségérõl az
osztályvezetõ-erdõmérnök kolléga
ugyan pozitív véleményt alkotott, azon-
ban a fafaj természetvédelmi szempon-
tú negatív megítélését, azt hogy az
akácnak semmi keresnivalója védett
természeti területen, mert veszélyes in-
vazív fafaj, ezt határozottan nyilvánva-
lóvá tette. Sajnálatos módon a cikk ezt
már nem tartalmazza.”

dr. Vajna Tamásné 
Kiskunsági Nemzeti Park igazgató




