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A Mecsek déli oldala a török uralmat kö-
vetõen kopár, szõlõmûvelés és gyü-
mölcstermesztés alá vont terület volt, je-
lentõs részén legeltetéses állattartás zajlott.
A feketefenyõk a 18. század végén, a 19.
század elején ezen növényekkel alig ren-
delkezõ, rossz termõhelyi adottságú terü-
letek kopárfásítása céljából kerültek ide. A
domborzati adottságoknak megfelelõen,
az erdõsítést végzõ korabeli szakemberek
a sziklák kimozdításával padkasávokat
készítettek, helyenként termõföldet hord-
tak fel azért, hogy legyen hova ültetni a
csemetéket. Ültetésük sikerrel járt: a he-
lyenként 50-60 cm mély padkagödrökben
néhány évtized alatt zöldbe borították a
hegyoldalakat a feketefenyõk. 

A feketefenyõvel szemben támasztott
akkori elvárás az volt, hogy kösse meg az
erodálódó talajt, és talajárnyalással olyan
mikroklímát hozzon létre, amely segíti a
természetes, õshonos vegetáció kialaku-
lását és térhódítását. További városképi
igény volt a lakosság részérõl, hogy lát-
ványos tájesztétikai értéket képviseljen a
Mecsek sziluettjeként. 

A kopárfásításhoz köthetõ ered-
mény, hogy a Mecsek déli oldalán a ter-

mészetes állomány, mint a molyhos
tölgy és a virágos kõris bokorerdõ egyön-
tetûen jelen van.  

A Mecsekben ez a fafajta a természe-
tes elterjedési területén kívül esik, ép-
pen ezért tájidegen, így fokozottan egy-
re érzékenyebbé vált a környezeti hatá-
sokra. 

Észlelhetõ volt, hogy talajszerkezeti
okok és szélsõséges idõjárási hatások
miatt folyamatosan gyengül az egyedek
immunitása. A fiziológiai legyengülés az
idõsebb állományokban fokozottabban,
a fiatalabbakban gyengébben jelentke-
zett. A feketefenyõk ellenállását rontotta
a gyenge alkalmazkodóképességük is,
amelynek egyik legkirívóbb példája az
volt, hogy nem tudta követni a gyökér-
rendszerük a talajszerkezeti adottságok-
ból származó talajvíz-ingadozást. 

A védekezõképességük az elmúlt
évtizedek alatt fokozatosan legyengült,
így az õshonos fajtáknál hamarabb vál-
tak az idõjárás és a természetes károko-
zók áldozatává. A feketefenyõk folya-
matosan romló állapota miatt idõrõl
idõre (ciklikusan) megjelentek a gyen-
gültségi kórokozók. 

A feketefenyõ-állományokban or-
szágos szinten is megjelentek a kóroko-
zók támadásainak hullámai 1947-48-
ban, 1965-70 között, és 1989-93 között. 

A gombás fertõzöttség aránya az
utóbbi években megváltozott, lényege-
sen több fa vált áldozattá még a fiata-
labb egyedek között is, egyre nagyobb
mértékben.

A 19. század végén és a 20. század
elején még mindig történtek feketefe-
nyõvel kopárfásítási ültetések, noha ez a
fafajta továbbra is tájidegen volt, a szak-
mai szemlélet nem változott. Az 1900-as
években a Mecsekben már a természetes
növénytakaró is jelen volt a karsztbokor-
erdõ sziklagyep-mozaikokkal, ennek el-
lenére folyamatosan telepítették a feke-
tefenyõket. 

2004-ben és 2005-ben a korábbi erdõ-
gazdálkodó észlelte a gombás fertõzõ-
dés újabb hullámát. 2006-ban a Mecsek
déli oldalán, közvetlenül a lakóövezet
feletti részen elszórtan 300 m3 fertõzött
feketefenyõt termelt ki, a mûvelet azon-
ban anyagi okok miatt abbamaradt.

2010-ben az Erdészeti Tudományos In-
tézet Erdõvédelmi Osztálya az erdõgaz-
dálkodó felkérésére megvizsgálta a fertõ-
zött állományokat, és megállapították,
hogy a következõ gombafajok felelõsek a
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Feketefenyõ-pusztulás a Mecseki 
parkerdõben

Szilasi Tamás – parkerdei részlegvezetõ, BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft.

A Baranya megyei Helyi Csoport
március 6-án a Mecseki parkerdõben
járt, ahol az erdõt kezelõ BIOKOM
Kft. munkatársai – Kertész Kornélia
és Szilasi Tamás – mutatták be az el-
múlt idõszak feketefenyõ pusztulását
és a kárfelszámolási munkálatokat.

A Mecseki parkerdõ közvetlenül
Pécs városa felett helyezkedik el,
számos pihenõvel, kilátóval, turis-
taúttal és ebbõl következõen állandó
látogatottsággal. A terület adottságai-
ra jellemzõ, hogy a feketefenyõ szin-
te mindenhol csak elegyként szere-
pel, mégis igen markáns tájképi elem
a fele olyan magasságot elérõ, moly-
hos tölgy és virágos kõris alkotta
karsztbokor erdõk között. A kiterme-
lésük okozta tájképi változás nagy
hullámokat ver a város közvélemé-
nyében.

Horváth Péter Brúnó
OEE Baranya megyei HCs

Tûvörösödés a Mecsekben



Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 4. szám (2013. április) 107

SZAKMAI MINDENNAPOK

fiziológiai legyengülésért: Sphaeropsis sa-
pinea, Cenangium ferruginosum, Cycla-
neusma minus, Sclerophoma pithyophila.

A károsítók ismeretében endoterápiás
eljárással kísérleteket végeztek a frek-
ventált turisztikai pontokon lévõ fertõ-
zöttebb egyedeken gyógyításuk érde-
kében.

2011-ben Pécs MJV erdõvagyonának
gazdálkodását a BIOKOM Kft. városü-
zemeltetõként vette át. 

Az erdõgazdálkodási szempontok
között elsõdleges prioritásként szere-
pelt a megbetegedett feketefenyõ-állo-
mányok kezelése. A feketefenyõ tájide-
gen volta ellenére a Mecsek déli lejtõin
a lakossági igények miatt az erdõgaz-
dálkodó BIOKOM Kft. mindent elkö-
vet, hogy megóvja a még megmenthetõ
egyedeket. A terület különösen kiemel-
kedõ unikális fajai és különbözõ szintû
természeti védettsége ellenére szeret-
nénk, ha „hagyásfa-csoportként” ma-
radnának vissza feketefenyõk. A BIO-
KOM Kft. az érzékeny feladat végrehaj-
tását körültekintõen kezdte meg, rend-
hagyó módon többszöri terepi bejárá-
son egyeztetett a Baranya Megyei Kor-
mányhivatal Erdészeti Igazgatóságának
igazgatójával és felügyelõivel, a Duna-
Dráva Nemzeti Park szakembereivel,
mint természetvédelmi vagyonkezelõ-
vel. Az engedélyeztetési fázisban a Dél-
Dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséggel
folyamatos egyeztetések voltak.

Külön figyelmet kellett szentelni a ci-
vil szervezetek és a környékben élõ la-
kosság fórumokon való tájékoztatására.

Az Erdészeti Tudományos Intézet Er-
dõvédelmi Osztályának tanulmánya
alapján került meghatározásra a fekete-
fenyõ állományának szelekciója. Az
50%-nál jobban fertõzõdött egyedeket
kijelöltük, mert ezek a példányok ma-
guktól is kidõlnek, így veszélyeztetik a
kirándulókat, a parkerdei berendezése-
ket, a közúti közlekedést és a mûtár-
gyakat. A kutatóintézet szerint az ilyen
egyedek gyógyulására gyógykezelés
mellett sincs esély. A módszer szemre-
vételezéssel történt a korona „rozsdáso-
dásának” mértéke szerint.

2011-ben a felmérés alapján kicsivel
több, mint 2000 m3 fatömeg került meg-
határozásra az egyedfelmérés alapján.

2012-ben folytatódott a felmérés a már
egészségügyi fakitermelés által érintett ré-

szeken is, ahol a
korábban megha-
gyott faegyedek kö-
zül is több kiszá-
radt. A második
ütemben elvégzett
felmérésen közel
500 m3-nyi megbe-
tegedett fa került
regisztrálásra. Ösz-
szesen 2500 m3 be-
teg, elhalt faanyag
kitermelését kell
megoldania a BIO-
KOM Kft.-nek.

Ez a mennyiség
több ciklusban ke-
rül kitermelésre,
mert az idevonat-
kozó elõírások
alapján csak vege-
tációs idõn kívül
hajtható végre az
egészségügyi vá-

gás. Az elsõ ciklus során, amely 2012 ja-
nuárjában zajlott, közel 400 m3 kiszáradt,
már nem élõ, balesetveszélyes fát
vágzunk ki. A következõ ciklus 2012. ok-
tóber 1-jén indult el, amely során 150
hektárnyi erdõterület érintésével 700-800
m3 beteg faanyagot szállalunk ki egyen-
ként környezetbarát módon. A kíméle-
tes beavatkozás irányított döntéssel tör-
ténõ tõelválasztást jelent, lovas fogatos
rövidfás faanyag-közelítést, az ágak lo-
vas fogattal, illetve kézi erõvel való eltá-
volítását. A faanyagok elszállítása – az
ágakat is beleértve –, folyamatosan tör-
ténik, ezzel is csökkentve a további fer-
tõzõdést, illetve a másodlagos károsítók
(pl. hatfogú szú, fenyves-tövisescincér)
elszaporodását.

A kíméletes beavatkozást nagyban
meghatározza a pillanatnyi idõjárás,
amely jelenleg rendkívül szeszélyes. Az
egészségügyi vágással érintett foltok-
ban, a kíméletes végrehajtásnak kö-
szönhetõen jelen van a szükséges
mennyiségû természetes újulat: a moly-
hos tölgy, a virágos kõris. Mesterséges
csemeteültetést, illetve makkvetést a te-
rület nem igényel.

A frekventált turisztikai elhelyezke-
dés miatt az erdészeti beavatkozás ki-
emelt feladata a gyalogút- és a turistaút-
hálózat rendbetétele, felújítása. 

A fakitermelés, a közelítés (környezet-
barát módon, lófogattal), a rendrakás
(nem maradhat beteg farész a helyszínen
a fertõzés veszélye miatt), és az ezekhez
kapcsolódó munkadíjak költségei miatt a
fakitermelésbõl származó „bevétel”
messze elmarad a keletkezõ költségektõl. 

Sajnos az elmúlt év rendkívül forró,
száraz nyara és õsze tovább „gyilkolta”
a feketefenyõ-állományt, emiatt szük-
ségszerû a fakitermelés folytatása. 

A Baranya megyei Helyi csoport terepbejárása


