
158 Erdészeti Lapok CXLVI. évf. 5. szám (2011. május)

Bevezetés
Az egykor kiterjedt alföldi tölgyerdeink
legnagyobb hányada mára javarészt el-
tûnt. A beregi térségben ezek egyik
utolsó képviselõje e társulásnak a tarpai
nagyerdõ. Fennmaradásuk záloga fo-
lyamatos megújulásuk biztosítása, ame-
lyet a népes nagyvadállomány gyakran
meghiúsít. A vadkár napjaink nagyvad-
gazdálkodásának igen problémás kér-
dése. A természetvédelmi, valamint az
erdõgazdálkodási prioritások betartását
nehezítve súlyos érdekellentéteket
eredményez a gazdálkodók és a hatósá-
gok között. A magyar vadgazdálkodás
érdemei indokolttá teszik, hogy a jelen-
tõs természeti és gazdasági értéket je-
lentõ erdeink megújulásának veszé-
lyeztetése nélkül maradjon vadgazdál-
kodásunk a világ élvonalában. 

A szakirodalom bár rendszeresen
foglalkozik a vadkárral, de területileg és
élõhelyenként is eltérõ tényezõk válto-
zó mértékben alakítják a vadkár alaku-
lását, ennek megfelelõen a károk csök-
kentésének módját is csak ezeknek a
tényezõknek és a közöttük fennálló
kapcsolatoknak pontos ismeretében le-
het lehatárolni. Kiemelt figyelmet érde-
mel a téma a beregi térségre jellemzõ
kárpáti típusú szarvas miatt is, mely kár-
okozása ellenére is kímélettel kezelen-
dõ. A tarpai nagyerdõ kárpáti szarvasa
is unikális természeti értéke a beregi
élõvilágnak, akárcsak az erdõ, és gaz-
dasági jelentõsége sem hagyható figyel-
men kívül. Az újulat részletes vizsgálata
betekintést ad a szarvason túl a további
nagyvadfajok kártételébe is. A területen
folyó természetvédelmi erdõgazdálko-
dás céljainak magvalósulását is támo-
gatja jelen tanulmány, mely e téren az
elsõ a térségben.

A vizsgálati cél elemezni a nagyvad
jelenlétének az egyes fa- és csejefajokra,
valamint az újulat egészére gyakorolt
összetett hatását. Konkrétan a követke-
zõ kérdésekre kerestem a választ:

– Milyen különbségek vannak az
egyes újulatalkotó fajok növekedése és
elegyarányai között a kizárásos terüle-
ten és a szabad területen?

– Hogyan befolyásolja az újulat den-
zitási értékeit a nagyvad jelenléte?

– Hogyan lehetne a károsítás mérté-
két csökkenteni úgy, hogy a felek érde-
kei minél kevésbé csorbuljanak?

Anyag és módszer
A vizsgált területen a mintavételek
2010. július 19-30. között történtek. A
természetvédelmi hatóság által koráb-
ban létesített kizárásos területrõl gyûj-
tött adatok szolgáltak referenciaként az
értékelés során. Az adatgyûjtés három
kizárásos területen belül és hat szabad
területen felállított 5x5 méteres kvadrát-
ban történt. A kvadrátok kijelölésének
legfontosabb szempontja az volt, hogy
minél inkább azonos ökológiai adottsá-
gú kvadrátokban történjen az adatgyûj-
tés. Ennek megfelelõen a kvadrátok he-
lyét a bakhátas erdõmûvelés, a koro-
sabb faegyedek és cserjék kihagyása és
a szegélyhatás figyelembe vételével je-
löltük ki. 

A mérések során rögzítésre került a
fás szárú növény faja, törzsének átmé-
rõje mm-ben a talajszint fölött 5 cm-rel,
a növény magassága szintezõléc segít-
ségével cm-ben az utolsó, legmagasab-
ban lévõ levélnyél tövéig, továbbá
amennyiben vadrágás nyomai voltak
észlelhetõk a növényen annak módja –
csúcshajtás/oldalhajtás.

Eredmények és értékelés
Az adatgyûjtés során 2555 fás szárú ada-
tai kerültek rögzítésre. 1498 a kizárásos
területen belüli, 1057 pedig a szabadté-
ri erdõrészben kijelölt kvadrátokból
származik. A kizárásos területen kívül
vizsgált három-három 5x5 méteres kvad-
rátban kilenc fa és cserjefaj volt (1. táb-
lázat) jelen az újulatban. A kizárásos te-

rületen a szabad területhez képest ke-
vésbé elegyes újulat és a kocsányos
tölgy magas dominanciája volt jellem-
zõ. A kizárásos területen belül felmért
újulatban nem volt olyan korú újulat,
amely a kerítés létesítését megelõzõen
jelent volna meg, így vadrágás nyoma
nem volt észlelhetõ. 

Elegyesség és denzitás
A szabad és kizárásos területi domi-

nanciaviszonyok összehasonlítása (2.
táblázat) betekintést ad a vadállomány
jelenlétének az újulat elegyességére ki-
fejtett hatásáról. Mivel a vizsgált kvadrá-
tok élõhelyi paraméterei közel azonos-
nak tekinthetõk, így köztük a legfõbb
különbség, hogy a kizárásos terület
kvadrátjait nem járja (taposáskár) és
nem is fogyasztja (rágáskár, makkfo-
gyasztás) a vad. A kizárásos területen
belül tehát a vadrágás nem gátolja az
fiatal faegyedek növekedést, így az úju-
latalkotó fajok közötti versengés, leg-
fõbbképp a nagy tömegben jelen lévõ,
a többi fajnál nagyobb fényigényû tölgy
határozza meg az újulat fajösszetételé-
nek, a fajok közötti dominanciaviszo-
nyoknak az alakulását. 

A szabadtéri és a kizárásos terület
újulata közötti legfõbb különbség az
elegyesség vonatkozásában, hogy a ki-
zárásos területen közel 88% a kocsá-
nyos tölgy dominanciája, míg a szabad
területen 53%. Bár az erdõ fõ fafaja is a
tölgy, az elegyfajok azonban nagyobb
arányban vannak jelen az erdõben,
mint a kizárásos terület újulatában. Az
egyes újulatalkotó fajokra jellemzõ csí-
rázási, majd növekedési sajátosságok
vadrágás és taposás nélkül a szabad te-
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A nagyvad jelenlétének hatása az
újulatra a tarpai nagyerdõben

1. táblázat: A szabad és a kizárásos területen felmért újulat
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rülettõl eltérõ elegyarány kialakulásá-
hoz vezettek. A szabad területen a fajok
dominanciaviszonyai kiegyenlítetteb-
bek, mint a referencia területen. A vad-
rágás nemcsak a növény fejlettségi álla-
potát befolyásolja, nemcsak minõségi
vadkárt eredményez, hanem a növé-
nyek pusztulását okozó mennyiségi
vadkárt is okozhat. Ez már nagyban be-
folyásolhatja a szabad területi kvadrá-
tok fajainak gyakoriságát, fõként, ha az
egyes fajokat eltérõ mértékben prefe-
rálja táplálékként a vad. Ez is magyaráz-
hatja, hogy a tölgy dominanciája sokkal
nagyobb a vadkizárásos területen, mint
a szabadon. A másik fontos fajösszeté-
telt és elegyarányokat befolyásoló té-
nyezõ a vaddisznó tölgymakkfogyasz-
tása, illetve a taposáskár, számszerûsíté-
sük a denzitás számításával lehetséges.
Az egy négyzetméterre esõ fásszárúak
száma a szabad területi kvadrátokban
7,046, míg a kizárásos területen ennek
közel háromszorosa, 19,946, a taposás-
kár és a tölgymakkfogyasztás, tehát
szintén nagyban befolyásolja az ele-
gyességet.   

Növekedés
A kocsányos tölgy esetében a törzsát-

mérõ függvényében ábrázolt magasság
alapján (1. ábra) a kizárásos területen
belül és kívül nagyban eltérõ növeke-

dési görbéket kaphatunk. Bár a felmért
faegyedek túlnyomó többségének törzs-
átmérõje nem haladja meg a 4 mm-t,
már az ebbe a méretkategóriába esõ re-
ferencia és szabad területen ábrázolt
növekedési görbék is egyértelmû kü-
lönbségeket mutatnak. A kizárásos te-
rületen belül sem taposás, sem túrás,
sem pedig rágás nem veti vissza a növe-
kedésben, így erõteljesen növekszik,
ezzel nagyobb konkurenciát jelentve a
többi újulatalkotó fajnak. A kizárásos
terület kocsányos tölgyeinek növeke-
dési erélye már a 4 mm törzsátmérõ
alatti méretkategóriákban is felülmúlja
a szabad területi faegyedek növekedé-
sét. A 4 és 6 mm törzsátmérõjû méret-
gyakorisági csoportokban már jóval ke-
vesebb adat alapján állapítható meg a
referencia terület kocsányos tölgyeinek
erõteljesebb növekedése. A növekedési
görbék a kizárásos és a szabad területi
kocsányos tölgyek vonatkozásában
csak a növekedés jellemzõ tendenciáját
mutatják. A kizárásos terület esetén a
0,37-es, a szabad terület esetén pedig a
0,104-es R2 érték egyértelmûen kizárja a
magasság pontos becslését a törzsátmé-
rõ alapján.

Bár a referencia területrõl mindössze
24 gyertyán adatai állnak rendelkezésre,
növekedésének vizsgálata mégis szük-
séges, mivel a szabad területen elõfor-

duló második leggyakoribb újulat-alko-
tó, vadkár szempontjából pedig jelen
vizsgálatban fontos fajnak számít. Az
összehasonlítás alapját a 0-2 és a 2-4
mm-es méretgyakorisági csoportok je-
lentik (2. ábra). A kizárásos területen
felmért 24 faegyed növekedési erélye a
gyertyánnál is felülmúlja a szabad terü-
let egyedeinek növekedését. A megle-
hetõsen változatosan alakuló törzsátmé-
rõ és magassági adatokra illesztett egye-
nes a gyertyán esetében sem alkalmas
törzsátmérõ alapján magasságbecslésre.
A kizárásos területen az egyenlet 0,21, a
szabad területen 0,383 R2 érték mellett
használható törzsátmérõ alapján lehet a
magasságot megállapítani.

Az összehasonlítás alapját a mezei
juhar esetében a 0-6 mm-es törzsátmé-
rõjû tartományba esõ méretgyakorisági
csoportok jelenthetik (3. ábra). A két
növekedési görbe párhuzamos lefutá-
sú. A kizárásos területen belül felmért
mezei juharok növekedési görbéje a
szabad területi felett fut. Ennek ismere-
tében tehát megállapítható, hogy a vad-
rágás ellenére a mezei juhar – mint ká-
rosítás után könnyen regenerálódó faj –
növekedése nem marad el jelentõs mér-
tékben a kizárásos területen felmért
egyedek növekedésétõl. Az adatok il-
leszkedése a görbére és a két görbe me-
redeksége is közel azonos. A törzsátmé-
rõ alapján a többi újulatalkotó fajhoz
képest a legnagyobb pontossággal be-
csülhetõ a faegyed magassága. A sza-
bad területen 0,515, míg a kizárásos te-
rületen 0,781 R2 értékû az egyenlet alap-
ján történõ magasságbecslés pontossá-
ga. A mezei juhar tehát nagymértékben
károsított, ám a referencia területhez
közel azonos növekedési erélyû fafaja a
vizsgálatnak.   

A veresgyûrû som esetében az ábrá-
zolt adatokra növekedési görbét illeszt-
ve (4. ábra) két nagyban eltérõ meredek-
ségû görbét kapunk. A növekedési gör-
bék összehasonlítására ebben az eset-
ben is leginkább a 6 mm alatti méretgya-

2. táblázat: A dominanciaviszonyok alakulása

1. ábra: A kocsányos tölgy növekedése 2. ábra: A gyertyán növekedése
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korisági csoportokban van lehetõség. A
vadrágás ellenére azonban körülbelül a
3 mm-es törzsátmérõt meghaladó egye-
deknél a szabad területen lévõ veresgyû-
rû somok növekedési görbéje metszi a
kizárásos területét. Az eredmény lehet-
séges magyarázata, hogy károsodás ese-
tén a veresgyûrû som sarj eredetû hajtá-
sokat is hoz, amelyek növekedési erélye
fölülmúlhatja a mag eredetû növények
növekedését. A növekedési görbék
egyenletei az erõsen diszperz ábrázolá-
sú adatok ellenére a mezei juhar után a
legnagyobb megbízhatósági értékekkel
rendelkeznek. A szabad területen 0,456,
a kizárásos területen pedig 0,470 az R2

értéke, a görbe becslésre való alkalmas-
sága tehát a kizárásos és a szabad terüle-
ten közel azonos. 

Következtetések
A denzitási értékek közötti igen nagy
különbség legnagyobb részt a vaddisz-
nó tölgymakkfogyasztásának tudható
be. A becsült állomány – igaz, hogy
csak kis mértékben –, de folyamatosan
növekszik, így igen fontos, hogy a terí-
tékadatok kövessék a becslést. Mivel a
szaporulata nagy, így a becsült állo-
mányt meghaladó teríték is indokolt le-
het. Ha a makk fogyasztása és a túrás
miatt kevesebb az újulat, nagyobb a va-
lószínûsége annak, hogy a károsítás
aránya abban nagyobb lesz. Az egyes
fajok eltérõ mértékben károsodtak. Ha
a természetvédelmi céllal történõ erdõ-
kezelés során elegyarány-javításra,
vagy bármilyen más célból a vadkárra
érzékenynek bizonyult fajok valamelyi-
kének telepítésére kerül a sor, védelme
mindenképp indokolt, a magasságától
függõen akár egyedi védelemmel is. Az
erdõkezelési eljárások közül továbbra
is célszerû elõnyben részesíteni a szála-
ló vágást. Amellett, hogy elõsegíti a ve-
gyes korú állományok kialakulását, a
vadkárnak kitett újulat elhelyezkedése
is mozaikos lesz, nem egy nagyobb fe-
lületen koncentrálódik, hanem több ki-

sebb, elszórt pontban terül el, így na-
gyobb esélyt adva az újulat egyes fae-
gyedeinek, hogy elérjék azt a magassá-
got, amelynél a vad már nem rágja. Az
eredmények értékelése rávilágított arra
is, hogy a cserjefajok növekedését ke-
vésbé befolyásolta a nagyvad jelenléte,
a veresgyûrû som esetében pedig erõ-
teljesebb volt a növekedés a szabad te-
rületen. Ezért mindenképp célszerû a
kezelés során hangsúlyt fektetni arra,
hogy bõséges táplálékot biztosító cser-
jeszint legyen az erdõben, amelynek rá-
gása nem okoz károkat. A kizárásos és
a szabad terület közötti legfõbb különb-
ség a tölgy igen magas fokú dominan-
ciája a kizárásos területen. Ennek azon-
ban egyenes következménye, hogy az
elegyfajok és a cserjék viszont draszti-
kusan visszaszorultak az újulatban. A
vizsgálatok eredményei szerint a keríté-
sen belül nem volt vadrágásos fásszárú
az újulatban, tehát a kerítés megfelelõ
védelmet nyújtott a vadkár ellen. Hasz-
nálata, így a vadkárra fokozottan érzé-
keny állományok, telepítések során is
okszerû lenne. Magas költségei és ezen
költségek elosztásának nehezen tisztáz-
ható volta miatt a további kerítések léte-
sítése nem valószínû. 

A vadkár mértékének csökkentésé-
ben fontos szerepe lehet a vadföldeknek.
Fontos leszögezni, hogy a nagyvad az er-
dõ része, nem zárható ki onnan, de a táp-
lálékkínálat ilyen módon történõ növelé-

sének fontos szerepe lehet a vadkár
csökkentésében. A túróföldek kialakítá-
sával a vaddisznó makkfogyasztásával
okozott mennyiségi vadkár mértékét le-
hetne csökkenteni. A vaddisznó etoló-
giájának meghatározó eleme a jellegze-
tes táplálékszerzõ mozgás, a túrás. Ha ezt
azonban nem a makk fogyasztása, ha-
nem a túróföld takarmányainak túrásával
éli ki, úgy a túrás miatt tapasztalható
nagy denzitási különbség minden bi-
zonnyal csökkenthetõ. A lehetõségekhez
mérten javasolható továbbá a vadrágók
kialakítása is. Létesítésükkel a rágás miatt
tapasztalható minõségi vadkár mértéke
csökkenthetõ. Különösen a téli idõszak-
ban nagy a jelentõsége, mikor a magas
energiatartalmú fiatal hajtások és rügyek
jelentik a kérõdzõ nagyvadfajaink egyik
legfõbb táplálékát. A vad táplálékkínála-
tának bõvítéséhez mindezek mellett még
számos lehetõség rendelkezésre áll. A
mezõ- és erdõgazdasági melléktermékek
is eredményesen alkalmazhatók vadta-
karmányként, alkalmazásuk pedig költ-
ségkímélõ. Ezen vadtakarmányozást
szolgáló berendezések létesítésével a
táplálékkínálat tehát növelhetõ. Ha a va-
dállomány szinten tartása mellett a táplá-
lékkínálat ilyen módon növekszik, úgy a
vadkárok mértékének csökkenése prog-
nosztizálható. A szinten tartást a terítéka-
datok alakításával lehet elérni úgy, hogy
a terítékadatok mindig kövessék a terüle-
ten lévõ vadlétszám alakulását.

3. ábra: A mezei juhar növekedése 4. ábra: A veresgyûrû som növekedése

Uhu a kéményen
A Fekete István regényeibõl is jól ismert bagolyfaj, az uhu egy példánya jelent
meg Budapesten. Az uhu a világ legnagyobb baglya, hazánkban fokozottan
védett, és alig 40 párra tehetõ az állománya – nagyon ritka látványban lehetett
tehát részük azoknak, akik a városban sétálva találkoztak vele. A ritka, általában
sziklaüregekben, elhagyott kõbányákban élõ éjszakai madár valószínûleg a
hideg idõjárás miatt húzódhatott embertõl távoli lakóhelyérõl a városba, de a
szemtanúk szerint igen jól érezte magát a kéményekbõl áradó melegben a
háztetõkön üldögélve.
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