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A hántáskár növekedésre 
gyakorolt hatásainak vizsgálata
A begyûjtött mintakorongokat mindhá-
rom erdõrészlet esetében, a korábban
ismertetett módon a hántáskárok mér-
tékétõl függõen 5 csoportba soroltuk. A
csoportok együttes összehasonlításait
megelõzõen egyedi növekedésmenete-
ket vizsgáltunk, azaz egyed szinten pró-
báltuk kimutatni a hántás okozta növe-
dék visszaesést. Ezt követõen egyutas
varianciaanalízisekben vizsgáltuk, hogy
az elért maximális mellmagassági terü-
letek között mutatkozik-e szignifikáns

eltérés az egyes csoportok között. Az
egyes évek növedékadatainak csopor-
tok szerinti különbözõségeit többszö-
rös osztályozású varianciaanalízisekben
vetettük össze. Végül vizsgáltuk, hogy a
marginális esetek („épnek tekinthetõ”–
felét meghaladó mértékben hántott cso-
portok) között mutatkozik-e szignifi-
kánsan különbség.

Két erdõrészlet mintáit tekintve az
egyedi növedékmenetek vizsgálata, va-
lamint az elvégzett varianciaanalízisek
eredményei alapján kijelenthetjük,
hogy a hántás meglétének és erélyének
a növekedésre nincs közvetlenül kimu-
tatható hatása. A harmadik erdõrészlet
esetében ez a kijelentés valószínûleg
csak részben állja meg a helyét. Az
egyedi növekedésmenetek itt sem mu-

tattak ki hántáskárhoz közvetlenül kap-
csolható növedék visszaeséseket a ká-
rosítást követõ években. Természete-
sen az viszont nem zárható ki, hogy
közvetett hatása lehet a hántáskárnak,
és hogy az csak késõbb mutatkozik
meg a növekedésben. (Kárláncolat?)
Ebben az erdõrészletben kb. 10 évvel
hosszabb idõszak növedékének az ada-
tait vizsgálhattuk. A mellmagassági ko-
rong területére végzett vizsgálatok egyi-
ke (Duncan teszt) mutatott ki eltérést az
egyik hántott csoport (a kerület egyhar-
madtól-feléig hántott) és a többi cso-
port között. Az éves növedékadatok
csoportok szerinti komplex vizsgálata,
valamint a szélsõséges esetek összeha-
sonlító vizsgálata szignifikáns eltérése-
ket talált a különbözõ mértékben hán-
tott és a többi csoportok között. Az
eredményeket természetesen kellõ óva-
tossággal kell kezelni.

A mintavétel tapasztalatai alapján
mondhatjuk, hogy sérülhet olyan mó-
don a törzs, hogy két erdõnevelési be-
avatkozás közötti idõszakban a seb be-
gyógyul. A tisztítások/gyérítések során
az állományban ezen szempont szerint
nem feltétlenül tudunk szelektálni. Mi is
begyûjtöttük egészségesnek vélt tör-
zsek korongjait, amikrõl kiderült, hogy
korábban legalább a kerület feléig hán-
tottak voltak. Nem mondhatjuk tehát
azt, hogy a sérült egyedek úgyis kike-
rülnek a nevelõvágások során, mert ez
nem minden esetben igaz. Mindenképp
lesz károsodott törzsû egyed az idõs ál-
lományban és bekövetkezik értékvesz-
tés a vadhántás következményeként.

A hántás okozta sebek 
gyógyulásának folyamata

A begyûjtött mintakorongokon jól azo-
nosíthatók voltak a hántásból eredõ se-
bek és egyértelmûen nyomon követ-
hettük ezek gyógyulási folyamatát. Fel-
tételeztük, hogy a törzs faanyagának le-
romlásában kiemelkedõ szerepe van a
nyílt sebfelületeknek, ezért külön vizs-
gáltuk a sebek átlagos gyógyulási ide-
jét. Elsõsorban arra a kérdésre kerestük
a választ, hogy a sérülés abszolút (mm),
illetve relatív mértékétõl (kerület %-ában
kifejezve) függõen miként változik a
sebgyógyulás ideje. Az egyes tényezõk
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hatását korrelációs mátrixokban vizs-
gáltuk. 

A legszorosabb összefüggést a hántá-
si seb abszolút nagysága mutatta a seb-
gyógyulás idejével. Egy átlagosnak te-
kinthetõ 50 mm, kerületû seb gyógyulá-
sa már kb. 5 évet vesz igénybe. A seb
kerületen mért hosszának változásával a
gyógyulás idõtartama lineárisan emel-
kedik. A korrelációs mátrixok alapján
megállapíthatjuk, hogy a sebgyógyulás
ideje a sebek számával egyik erdõrész-
let mintáiban sem mutat összefüggést. A
sebek gyógyulási ideje és a hántási kor
relációjában csak egy erdõrészlet eseté-
ben találtunk laza összefüggést. Ugyan-
itt a hántási kor és a hántási seb nagysá-
ga is mutat laza kapcsolatot. A kárfelvé-
teli módszertanban mindenképp java-
solható az egyszerûen mérhetõ és leg-
szorosabb összefüggést mutató abszolút
sebhossz meghatározása a kerület men-
tén. 

A felületi hántott csoportba tartozó
korongokon nem tapasztaltunk jelentõs
károsodásokat. Ennél a kárformánál a
hántás nem hatolt a fatestig, így a kam-
bium nem, vagy csak részben sérült.

Az álgesztesedés elemzése
A begyûjtött mintakorongok képein
élesen elkülönültek az álgesztes/korha-
dó területek az ép faanyagtól. A mell-
magassági korongokon az elszínezõdé-
sek egyértelmûen a hántási sebhez kö-
tötten jelentek meg. Vizsgálatainkban
arra a kérdésre kerestük a választ, hogy
a kerületen mérhetõ nyílt seb(ek) jel-
lemzõi és a hántás más paraméterei mi-
ként függnek össze a károsodott részek
meglétével és mértékével. Az egyes té-
nyezõk hatásait korrelációs mátrixok-
ban vizsgáltuk.

A legszorosabb összefüggéseket a
hántási seb mérete (mm) és az álgeszt te-
rülete (mm2), valamint a seb gyógyulásá-
nak ideje (év) és az álgeszt területe
(mm2) között találtuk. Hasonlóan szoros
összefüggés mutatkozik a seb és az ál-
geszt relatív méreti jellemzõi között. A
sebek száma (az adott évben a kerületen
megtalálható egymástól elkülönülõ nyílt
sebek) nem mutat összefüggést az elszí-
nezõdött terület méreti jellemzõivel. A
hántási kor (év) és az álgeszt területe
(mm2) a háromból két erdõrészlet eseté-
ben mutatott gyenge korrelációt. 

A kerület felét elérõ, vagy meghaladó
hántás esetében az álgeszt aránya az
adott évi keresztmetszetben már közel
100% lesz. Az álgeszt, illetve a korhadás
a korongok döntõ többségénél szinte ki-
zárólag befelé indul a hántástól. Az ál-
geszt csak abban az esetben lépte át a
károsított évgyûrû vonalát, ha a vizsgált
keresztmetszetben ismételten károsodás
érte a törzset. A „kitérés” iránya a sebzés
által meghatározott volt. Az elszínezõdés
horizontális terjedése korlátolt, a hántás
vonala (a hántáskori évgyûrû vonala) ál-
tal lokalizált. Feltételezhetõ azonban,

hogy az álgeszt vertikális terjedésének a
fa szöveti szerkezete miatt nincs jelentõs
akadálya. Az idõsebb korú fákon végzett
vizsgálataink eredményei szintén ezt tá-
masztják alá. A feltételezésünk igazolá-
sára vizsgáltuk, hogy a 2 m-en vett ko-
rongokon található-e olyan álgeszt, ami
nem magyarázható közvetlenül hántási
seb meglétével. A mellmagasságban
hántáskárral érintett törzsbõl gyûjtött, de
2 m-en sértetlen korongok jelentõs há-
nyadán már megjelent az álgeszt annak
ellenére, hogy ebben a magasságban a
kambium nem károsodott. Az álgeszt
meglétének aránya a mintában, a hántás
mértékének függvényében emelkedõ
értéket mutat. Mellmagasságban a kerü-
let egyharmadánál nagyobb sebek ese-
tén már mindhárom mintában eléri, sõt
meg is haladja az 50%-ot. További érde-
kesség, hogy amíg a mellmagassági ko-
rongokon meglevõ álgeszt részben,
vagy egészben igazodik a hántáskori év-
gyûrûhöz, addig az álgesztnek 2 m-en
nincs szabályos lehatároló körvonala.

A hántáskárok komplex 
pénzügyi értékelése magaskõris-

állományokban
Célul tûztük ki a pénzügyi értékelés
egyed és faállomány szintû általános
módszertanának kidolgozását, alapku-
tatásban a jelenség és következményei-
nek vizsgálatát. A gyakorlatban is hasz-
nosítható kárértékelési módszert keres-
tünk, aminek felvételi és kiértékelési el-
járásait is leírtuk. A feltételezett kárele-
mek között szerepelt az idõ elõtti,
kényszer-véghasználatból származó
veszteség is. Tapasztalataink szerint a
magas kõris fafajnál ez csak igen ritkán
fordul elõ, károsodnak az állományok,
de az egyedek továbbra is vitálisak, így
a tervezett és tény vágáskor nem csök-
ken. A faanyag minõségromlása viszont
változatlan vágáskor mellett igen jelen-
tõs, sõt meghatározó kárelem. Kutatá-
saink szerint a növedékveszteség nemFotó: Nagy László/EL
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igazolható egyed, különösen pedig az
állomány szintjén.

A hántáskárok meghatározására ál-
talunk választott megoldás, a módosí-
tott korérték görbés állományértéke-
lés meglátásunk szerint megfelelõ
pontossággal alkalmazható. A korérték
görbe alsó pontja 5 év, a befejezéskori
állományérték, a felsõ pont a VH lábon
álló állományértéke. Az értékvesztés-
nél az utolsó NFGY és a VH adataira
alapoztunk, azt ötvöztük. A tényleges
számításoknál az 5–50 év közötti idõ
intervallumot vizsgáltuk. A hántáská-
rok pénzügyi értékelése a klasszikus
kárértékelési modellek szerint így
elvégezhetõ. Ismerni kell a károsítás
nélküli faállomány, majd annak a kár
nyomán bekövetkezõ csökkent érté-
két. Természetesen azonos termõhe-
lyen és állományviszonyok, üzemmód
stb. mellett. Minden alapadatot a Ba-
konyerdõ Zrt. tényszámaival töltöttünk
fel.

S = (Éx – És) + ΣΣK – H
S; a kár pénzbeni összege

Éx; a nem károsodott etalon faállo-
mány értéke

És; a károsodott faállomány értéke
K; a kárral kapcsolatos védekezé-

si, elhárítási, takarítási stb.
költségek

H; az esetleg nyert hozamok értéke

Az etalon és a károsodott állomány
értékelésekor nem alkalmazhattuk a
létrehozási költségértékes módszert,
mert idõsebb a korfok, valamint a hán-
tásnak a faegyedre, esetleg a faállo-
mányra vonatkozóan hosszú távú kiha-
tása is van, amit jelenkori értékben kel-
lett meghatároznunk. A végsõ kár-
összeg számításának a képlete a követ-
kezõ:

FKÉa = A * (EÁÉa – KÁÉa)
FKÉa; a faállományt ért kár az a. évben
A; az adott termõhelyi fokban a káro-

sított és ép törzsek arányszáma
az elvárt utolsó NFGY kor tõ-
számához (hálózatához) képest

EÁÉa; az adott termõhelyi fok etalon,
ép faállományának korérték
görbés eljárással számított érté-
ke az a. évben 

KÁÉa; az adott termõhelyi fok 100%-
ban hántáskárral érintett faál-
lományának korérték görbés
eljárással számított értéke az
a. évben 

Az aktuális állományérték számítása
matematikailag:

ÁÉa = C5 + Kfa * (Vhb +NFGYb-C5)
ÁÉa; állományérték az a. évben
C5; mesterséges erdõfelújítás lét-

rehozási költségértéke az 5.
évben, prolongálási kamat-
láb 2%, géppel járható terep

Kfa; Korérték faktor az a. évben
Vhb; A véghasználat lábon álló

értéke 110 éves korból ledisz-
kontálva a 95. éves korig,
diszkont kamatláb 2%

NFGYb; Az utolsó NFGY lábon álló
értéke 95. éves korban 

Az eredmények összefoglalása
A kár pénzügyi értékelésekor meghatá-
rozó, sõt kizárólagos elemként csak a fa-
anyag hosszú távú minõségi leromlása
igazolható. Ennek értékelését minden
esetben a külsõ kárkép megjelenésekor
kell elvégezni, mert az öt év jogvesztõ
idõszak visszamenõleges bizonyítása a
faegyedek kitermelése nélkül problé-
más. A károk kimutatása és állomány-
szintû igazolása kérdéses mindaddig,
amíg egyenletes hálózatban a fõállo-
mányt alkotó ép törzsek darabszáma az
utolsó NFGY+50% tõszámot eléri. Az el-Fotó: Bodó Mónika
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sõ kártétel bekövetkezése az 5–50 éves
korfokban várható. A kár az idõ elõre-
haladtával nõ, a korai és kis kárértékek
jó termõhelyen a véghasználatra hektá-
ronként akár milliós nagyságrendet is
elérhetnek. A kárösszeg azonos korfok
és erély mellett a jó termõhelyen lénye-
gesen nagyobb, mint a gyenge termõhe-
lyen (V-VI. FTO, gazdasági küszöb alatti
erdõk).

A fiatalkori kis kárértékek az alkalma-
zott módszertanból következnek. Abból
a feltételezésbõl indulunk ki, hogy a kár-

térítési összeget a választott kamatláb-
nak (2%) megfelelõ hozamú befektetés-
be forgatjuk be, a hozam realizálásával
megvárva a tényleges véghasználat ide-
jét. Ez matematikailag mindenképpen
helyes megoldás még akkor is, ha jelen-
legi gondolkozásmódunkban a nagyon
hosszú idõtartam miatt az elv elfogadása
még szokatlan megoldásnak tûnik. Be
kell látnunk, hogy a rendes véghasználat
kivételével a kártérítési összeg a keze-
lõnél – még ha csekély tételben is – va-
gyonfelélésbõl származó eredménytöbb-

letként jelenik meg. A kárt tehát a tulaj-
donos, nem pedig a kezelõ viseli. Ezen
tény még a két személy azonossága ese-
tén is fennáll! 

A közel kétéves munka részletes
eredményeinek teljes körû bemutatásá-
ra a terjedelmi korlátok miatt itt és most
nincs lehetõségünk. Ezért a Bakonyer-
dõ Zrt. hozzájárulásával a témakörben
elmélyedni kívánóknak a teljes kutatási
jelentést – benne a részletes alapada-
tokkal és matematikai megoldásokkal –
a www.erti.hu/publikációk tárhelyen
nyilvánosan elérhetõvé tettük.

A hántáskárok elemzésével kapcso-
latban általánosan meg kellett állapíta-
nunk, hogy egy nagyon összetett, bo-
nyolult természeti állapotot, folyamatot
kell modellezni. Ez nekünk is csak rész-
ben sikerült, mert a rendelkezésre álló
erõforrások és idõ a minden szempont-
ból szabatos megoldásokhoz nem vol-
tak elégségesek. Figyelembe véve az
egyedek, állományok és termõhelyek
változatosságát, valamint az állandóan
változó gazdasági környezetet, a mód-
szer pontosítása érdekében nem feltét-
lenül érdemes újabb ráfordítással élni.

Igazolódott, hogy minden ilyen ügy
egyedi, ezért a probléma megközelíté-
sét is az adott helyzetre kell szabni. 

Az Év Erdésze – 2016
Az Országos Erdészeti Egyesület és a Mocz és Társa Magánerdészet Kft.
közösen rendezi a 2016-os szakmai verseny országos döntõjét. A rendezvény
fontos küldetése az erdészszakma korábbi magas társadalmi elismertségének
visszaállítása. Célja, hogy a résztvevõk szaktudása a felkészülés során gya-
rapodjon, a szakmát mûvelõk közötti barátságok erõsödjenek. A versenyre az
erdõgazdálkodásban dolgozó, felsõfokú erdészeti képesítéssel nem rendelke-
zõ erdésztechnikusok jelentkezhetnek. 

A verseny idõpontja: 2016. május 25–26. 

A versenyzõk nevezési díja: 40 000 Ft/fõ, a kísérõk részvételi díja 20 000 Ft/fõ, 
mely tartalmazza a versenyen részvételt, a szállás és a teljes ellátás költségeit. 

A versennyel és nevezéssel kapcsolatos minden információ és dokumentáció
elérhetõ a www.moczerdeszet.hu és www.oee.hu honlapokon. 

Jelentkezés: a honlapokról letölthetõ jelentkezési lapot az alábbi elérhetõségek
egyikére kell kitöltve elküldeni, 2016. április 1–30. között. A jelentkezõk vissza-
igazolást kapnak.

A versenyen való részvétel csak elõzetes jelentkezés és a részvételi díj befizetése
mellett lehetséges. A részvételi díj kiegyenlítése elõre utalással történik, az OTP
Bank 11743033-20028716-00000000 számlaszámra. Az utalás megjegyzésébe
kérjük megadni: „Év Erdésze 2016”, vagy „Év Erdésze 2016 – kísérõ”.

Elérhetõségek (kérdés esetén is):
Mocz és Társa Magánerdészet Kft., 7563 Somogyszob, Szent Imre u. 23.

Tel./fax: +36 (82) 445-300, 
E-mail: filaklaszlo@moczerdeszet.hu Telefon: +36 (70) 3655-913

László Diána Zambó Péter
ügyvezetõ igazgató elnök

Mocz és Társa Magánerdészet Kft. OEE  


