
TÖLGY ÉS BÜKK MAGTERMELŐ ÁLLOMÁNYOK FELÜLVIZSGÁLATA 

A z erdészeti szaporítóanyag-termelés fejlesztésével foglalkozó, 1979. no
vember 8-án tartott államtitkári koordinációs értekezlet határozatának 8. 
pontja a maggazdálkodás fejlesztésével, a magtermő állományok felülvizs
gálatával, valamint az erdészetnek az OECD-be való belépése előkészítésével 
kapcsolatos döntést hozott. 

A határozat végrehajtása érdekében 1982 tavaszán az Erdészeti és Faipari 
Hivatal kocsányos és kocsánytalan tölgy, valamint bükk fafajokra kiterjedő
en a magtérmelő állományok kataszterének összeállítása érdekében 

— az erdőfelügyelőségek részére a nem állami erdőgazdasági erdők ese
tében a javaslatok összeállítására, illetve az erdőgazdasági javaslatok 
egyeztetésére, 

— az állami erdőgazdaságok részére pedig javaslataik elkészítésére ren
delkezést adott ki. 

A javaslatok felülvizsgálata, illetve a magtermelő állományok értékelési 
rendszerének egyértelmű kialakítása érdekében dr. Majer Antal egyetemi ta
nár elkészítette „ A z állományalkotó, lassan növő fafajok magtermelő állomá
nyainak értékelésé"-vel foglalkozó útmutatót. Azt az M T A erdészeti bi
zottsága megvitatta. Ezen fórumon és azt követően több megbeszélésen ki
alakult észrevételek figyelembevételével az Erdészeti és Faipari Hivatal 
9.107/1/1982. számú rendeletében és annak melléklete szerint a tölgy és bükk 
fafajú magtermelő állományok kijelölésének és értékelésének irányelveit 
szabályozta. Ezen rendelet az OECD 1982-ben érvényes rendszerezési elvét 
is figyelembe vette. Ennek megfelelően a következő kategóriák kerültek 
meghatározásra: 

elismert ( I . ) vagy elit (certifikált) állományok, 
szelektált ( I I . ) 

kiváló vagy törzs ( I I / l ) , 
kiválasztott, szelektálható (II/2), 
génrezervátumból szelektált (II/3) állományok, 

azonosított ( I I I . ) vagy identifikált 
tömeget adó ( I I I / l ) , 
különleges vagy extra (III /2) állományok, 

génrezervátumok ( IV . ) 

Magyarországon az I . kategóriának megfelelő állományok egyelőre nin
csenek. Mégis — az OECD-rendszerrel összefüggésben — szükséges volt ezen 
kategória kialakítása, hogy a jelenleg I I . kategóriába sorolt állományokból 
egy mielőbb végrehajtandó tesztelés és utódvizsgálat eredményeként, elis
mertnek minősíthető állományok rendszeren belüli helye adott legyen. 

A beérkezett javaslatok helyszíni felülvizsgálata érdekében kilenc munka
bizottság alakult, amelynek tagjai 

—• az egyetem és az ERTI képviselői (mint a szakmai irányelvek referen
sei), 

— a területileg illetékes erdőfelügyelőség és 
— az erdőgazdálkodó képviselője, 
— az OVSZF képviselője (egyben mint szervezőtitkár) voltak. 
A z útmutató egységes értelmezése, az állományok minősítésének azonos 

alapokon, történő meghatározása érdekében dr. Majer Antal vezetésével va-



lamennyi bizottsági tag részére az egyetem keretében háromnapos tanfolya
mot tartottunk. Ezt követően — gyakorlatilag 1982. május 1. és október 31. 
között —• a javaslatok helyszínelése megtörtént. 

* 
A munkabizottságok csak az ERTI által előzetesen megszűrt, az alapvető 

irányelveknek megfelelő erdőrészleteket helyszínelték. A z eredeti javaslatok 
1060 erdőrészietet tárgyaltak, de ezek közül csak 457-nek a helyszínelésére 
került sor. A bizottságok feladata volt 

— az állományra vonatkozó üzemtervi adatok ellenőrzése, 
— a faállomány minősítése (homogenitás, a törzsek minősítése, az állomány 

vitalitása, az állományszerkezet, területnagyság és -alak) és kategóriá
ba való sorolása, 

— az állomány legsürgősebb — legfeljebb 2—3 évre kiterjedő — kezelési 
teendőinek meghatározása, 

—• egyéb vélemények rögzítése. 

A bizottságok munkájának eredményét a táblázat részletesen tárgyalja. 
Eszerint minőségi kategóriánként bükkből, kocsányos és kocsánytalan tölgy
ből az ott feltüntetett nagyságú magtermelő állománnyal rendelkezünk. 

Magtermelő állományok felülvizsgálatának eredménye 

Bükk Kocsányos Kocsánytalan 
tölgy 

h e k t á r 
Szelektált 

I I / l 222,9 348,6 30,1 
H/2 300,2 499,2 114,5 
II 3 107,7 121,8 37,4 

Szelektált (II.) együtt 630,9 1060,6 182,0 
Azonosított 

I I I / l 199,7 823,4 226,6 
III/2 94,6 311,9 57,2, 

Azonosított (III.) együtt 294,3 1135,3 283,8 
Génrezerváció (IV.) 66,1 122,7 23,7 
összesen (II., III., IV.) 992,3 2318,6 489,5 
Megfigyelés alatt' — — 414,6 
Mindösszes magtermelő állomány 992,3 2318,6 904,2 
Helyszínelés során kizárt 337,1 481,5 451,2 
összesen helyszínelve 2328,4 2800,1 1355,3 

A z ismertetett adatok azt igazolják, hogy bükkből és kocsányos tölgyből 
elegendő, míg kocsánytalan tölgyből a kijelölt magtermelő állományok te
rülete teljesen elégtelen. Különösen kritikussá teszi a helyzetet a megfigye
lésre utalt területek nagysága. Kiemelten kocsánytalan tölgyből az eddiginél 
sokkal több területet kell elvárni a Mecseki, Balatonfelvidéki, Vértesi, Ipoly-
vidéki, Mátrai, Borsodi EFAG-októl, továbbá a Budavidéki EVAG-tó l és az 
M N veszprémi erdőgazdaságától. 

Állományaink és így a tölgy fafajú erdősítések egymás közti megközelítő 
aránya 40—45% kocsányos és 55—60% kocsánytalan tölgy. Eszerint és a 



kocsányos tölgyből meghatározott magtermelő állomány mértékéből követ
keztetve, kocsánytalanból mintegy 3000 ha kijelölése indokolt. 

* 
A z 1982-ben elvégzett munka a lassan növő lombos főfafajaink esetében 

is megteremtette a genetikailag értékes, de mindenképpen a származás sze
rint elkülönített szaporítóanyag termelésének lehetőségét. Ez egyúttal azt is 
jelenti, hogy az egyéb fafajoknál másféle módon megoldott nemesített sza
porítóanyag-termelés mellett (nemesnyárak és füzek, valamint akác magter
melő állományok is), bükkből, valamint kocsányos és kocsánytalan tölgyből a 
magtermelő állományoknak a populációgenetika elvei szerint történő ki
választásával és ezt követően kezelésével, az OECD-rendszer feltételei is 
megvalósíthatók. A tagságra vonatkozó kérelem beadható. 

A z elvégzett munka tulajdonképpen a három fafaj esetében a genetikai 
értelemben minősíthető és tudatos magtermesztésnek csak a kezdetét jelenti, 
amelyet kell hogy kövessen egyrészt a rendszeres maggazdálkodás, más
részt a magtermelésre kijelölt állományoknak a populációgenetika elvei sze
rint történő kezelése. 

Legkésőbb két éven belül 
— meg kell oldani a magtermelésre kijelölt állományok végleges nyil

vántartásba vételét, fel kell fektetni a törzskönyveket és ezen mun
kával a NÖMI-t meg kell bízni; 

— előbbi folyamat keretében az erdőfelügyelőségeknek az adott erdőrész
letek elsődleges rendeltetésének megváltoztatására határozatot kell hoz
ni és ezzel egyidőben ki kell mondani az eredeti üzemtervi előírás szerinti 
bármely fahasználat tilalmát; 

— az ÉRTI feladatává kell tenni a magtermelő állományok kezelésére vo
natkozó előírások kimunkálását és annak alapján erdőrészletenként meg
határozva a kezelési feladatokat; 

— új javaslatok alapján kocsánytalan tölgyből a magtermelő állományok 
területét — lehetőség szerint 1984-ben —: a szükséges mértékre kell 
növelni; 

—• előbbivel egyidőben a megfigyelésre rendelt kocsánytalan tölgy állo
mányok felülvizsgálatát is végre kell hajtani; 

— legalább a I I . kategóriába sorolt állományok bekerítését két éven 
belül meg kell oldani. 

Állandósuló és egyben azonnal megkezdendő feladatnak minősül 
— a populációgenetika és a magtermelésre jelölt erdők állományszerkeze

tére vonatkozó rendszeres kutatások végzése, valamint 
— az utódvizsgálatok beindítása és annak várható eredményével kiegé

szített kutatások révén egyes állományoknak az I. kategóriába történő 
átsorolása. 

Ezen tennivalókon túlmenően, jelen év legfontosabb programja az egyéb 
lombos fajú (főként akácra, cserre, hársra, égerre, magaskőrisre kiterjedő) 
magtermelő állományokra a javaslatok összeállítása, ezt követően pedig azok
nak •— az elmúlt évi gyakorlat szerinti — felülvizsgálata. 

A z 1982-ben elvégzett munka során az idősebb — jellemzően 80 év felet
ti — korú erdőkből válogattunk magtermelő állományokat. Elsődlegesen 
erre volt szükség, hogy mind a nemesítés terén, mind a belső ellátást vagy 
exportot szolgáló maggazdálkodás érdekében az alapokat lefektethessük. Ezt 
követően a fiatalabb korú erdőkből válogatva mielőbb gondoskodni kell a 



jövő magtermelő állományainak kiválasztásáról. Ezt a munkát legcélszerűb
ben az üzemtervezéssel lehet és kell összekapcsolni. Lassan növő lombos fa
fajaink esetében kb. 50—60 éves korban az állomány minősége már jól el
bírálható, illetve annak nevelővágások révén történő — az elsődleges ren
deltetésnek megfelelő — céltudatos kezelése kedvezően lehetséges. 

Eddig a jó termőhelyen levő állományok kiválasztására törekedtünk. Ter
mészetesen az elsődleges cél a jövőben is ez marad. Emellett azonban fog
lalkoznunk kell a rossz termőhelyen levő, ökotípus jellegű állományokból 
történő kiválasztással is. 

Murányi János 

634.0.232.311 

TAPASZTALATOK A BAKONY 
MAGTERMELŐ ÁLLOMÁNYAINAK 
KIJELÖLÉSE SORÁN 

DOBROSZLÁV LAJOS 

1982 nyarán—őszén ismét megkezdődött hazánkban az idős tölgy 
és bükk magtermelő állományok helyszíni kijelölése és minő
sítése, mert az 1953—2964 között kijelölt 7981 ha-ból az 1967-
ben történt revízió után 410 db, 2846 ha törzskönyvezett lombos 
magtermelő állomány maradt Magyarországon. Az 1968—2980 kö
zött eltelt 12 év alatt ezek kezelése, ápolása, rvédelme, nyilván
tartása és ellenőrzése — [amit 1951 óta rendelet ír elő — fele
désbe merült? — elhanyagolódott? Nem lehet tudni. 

Három erdőgazdasági táj: az Északi-Eannonhát, a Magas-Bakony és a Ba
konyalja területét helyszínelő bizottság tagjaként vettem részt a tölgy, bükk 
magtermelő állományok ismételt kijelölésében és számolok be röviden néhány 
tapasztalatról. A z erdőgazdaságok (Balatonfelvidéki E F A G és az M N Veszp
rémi Erdőgazdasága), a területen gazdálkodó termelőszövetkezetek (kemenes-
szentpéteri Petőfi Mgtsz és az ajkai Vörös Csillag Mgtsz) részéről magtermelő 
állománynak bejelentett területek előzetes szűrése (kis terület, fiatal kor stb.) 
után, a következő erdőrészletek kerültek minősítésre: 

Balatonfelvidéki E F A G (Keszthely) 
19 községhatárban 34 db erdőrészlet 363,6 ha, 

M N Veszprémi Erdőgazdasága (Veszprém) 
2 községhatárban 2 db erdőrészlet 49,8 ha, 

Petőfi Mgtsz (Kemenesszentpéter) 
1 községhatárban 1 db erdőrészlet 3,4 ha, 

Vörös Csillag Mgtsz (Ajka) 
1 községhatárban 1 db erdőrészlet 14,4 ha, 

23 községhatárban 38 db erdőrészlet 431,2 ha. 

Farkasgyepü, Csehbánya és Németbánya községhatárokban a fenti 431,2 
hektáron kívül 363 hektár összterülettel egy erdőtömböt, amely országos ter
mészetvédelmi terület, egyben az egyetem kísérleti területe, II/3-as, azaz gén-


