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1.Bevezetés, történeti áttekintés: [1, 2, a] 
 

A címet olvasva, nyilvánvaló ennek az igen tág témakörnek a fontossága és szinte 

folyamatos aktualitása. A kutatók évről évre egyre jelentősebb eredményeket érnek el e téren, 

amelyekről akarva akaratlanul hallunk a mindennapokban. A dolgozatomban a kémiai 

növényvédelem általam lényegesnek és érdekesnek tartott részeit ragadtam ki. 

A vegyszeres védekezés ma a legelterjedtebb és leghatékonyabb módszer a károsítók elleni 

küzdelemben, de egyben a környezetre is a legveszélyesebb! A kémiai növényvédelem 

feladata, hogy növényekre juttatott vegyi anyagokkal meggátoljuk a kártevők kifejlődését, 

vagy azokat számszerűen gyérítsük, elpusztítsuk. A vegyi anyagok növényvédelmi 

felhasználása ősréginek mondható. Az ember felismerve egyes, természetben előforduló 

anyagoknak a károsítókra és a kórokozókra gyakorolt pusztító hatását, azokat egyre szélesebb 

körben kezdte el saját növényei betegségeinek leküzdésére felhasználni. A mai értelemben 

vett kémiai növényvédelem, azonban csak a XVIII. század végén indult fejlődésnek a rézgálic 

és a kén gombaölő hatásának felismerésével. Ezt követte a XIX. század második felében a 

mészkénlé és a bordói-lé használata. A századfordulón és a XX. század első felében már a 

kémiai növényvédelem általánossá válásáról beszélhetünk, amihez persze nagymértékben 

hozzájárult a vegyipar, különösen a kőolajipar és a vegyi hadiipar kialakulása. A fejlődéssel 

olyan szerves anyagok jelentek meg a növényvédelemben, amelyek a korábbinál jóval 

hatásosabbak és gazdaságosabbak voltak. A XX. század hatvanas éveiben a növényvédőszer-

kutatás, majd a –gyártás és –felhasználása csúcspontját érte el. Ez az ugrásszerű növekedés 

azonban rövidesen környezetvédelmi problémákat váltott ki. Különösen a XX. század 

hetvenes éveiben szinte korlátozás nélkül folyt a vegyszerkijuttatás és –felhasználás, ami 

persze az egyre nagyobb környezetvédelmi, egészségvédelmi és genetikai károsodás 

jelentkezését vonta maga után. Először megjelent a DDT és HCH a fertőző betegségek elleni 

küzdelemben, majd hamarosan a többi klórozott szénhidrogén inszekticid, az Aldrin, Dieldrin 

stb. Ugyanekkor találkoztak először Parathional és emellett egész sor más szintetikus 

növényvédőszer felismerésére és gyakorlati alkalmazására került sor. A vegyszeres 

beavatkozásokat illetően már régen is alapvető szempont volt az emberi környezet 

szennyezésének elkerülése céljából, hogy a káros mellékhatások, a vegyszerek alkalmazása 

csak a legszükségesebb esetekre korlátozódjon, a lehető legkisebb méregmennyiséggel 

történjen és tartós méreghatás ne képződjön. Gazdasági szempontból feltétlenül szükségesnek 

általában csak a faállomány életben maradását veszélyeztetető kártevők elleni vegyszeres 
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védekezést tekintették. Mára a legkimagaslóbb figyelmet igénylő szemponttá vált. Ezen 

integrált védekezési módszer során törekedni kell az olyan szerek használatára, amik a 

környezetet a legkisebb mértékben károsítják. Napjainkban a gazdálkodás minden területén 

egyre nagyobb figyelmet fordítanak a növényvédő szer használat környezeti vonatkozásaira. 

Ennek köszönhetően a növényvédőszer-fejlesztések során egyre hatékonyabb és 

környezetkímélőbb készítmények jelennek meg. Az sem meglepő hogy az utóbbi 

évtizedekben a hazai erdők egyre nagyobb része került valamilyen fokozatú védelem alá. 

Ennek következtében szigorú korlátozás, sőt legtöbb esetben tiltás alá esnek az ezeken a 

területeken végzett növényvédelmi munkák illetve az eddig alkalmazott vegyszeres 

gyomirtási eljárások. 

 

1.1 A különböző védekezési módszerek:  [3] 
 

A kémiai védekezési módszereket általában, mint megszüntető védekezési eljárásokat 

ismerjük, amelyeket a már kárt okozó mértékben fellépett kárósítók és kórokozók ellen 

alkalmazzuk. Ennek során a kártevőt, kórokozót az érintett területről összegyűjtjük és 

elpusztítjuk, vagy kémiai anyagokkal a kártételi helyen semmisítjük meg. Azonban a kémiai 

védekezés bizonyos körülmények között megelőző jellegű is lehet. Például egy kimondott faj 

elleni kémiai védekezés egy másik megelőzésére is szolgálhat, de vannak esetek, amikor a 

megelőző és megszüntető védekezés egymást kiegészítve kerül alkalmazásra, amikor egy 

károsító rovar elpusztításával megelőzzük azok elszaporodását. Az erdővédelemben 

legrégebben használt módszerek a mechanikai megszüntető védekezési eljárások, amelyek a 

következők: elpusztító, távoltartó vagy riasztó, illetve fogó és csalogató. Mivel a ma 

használatos vegyszerek nem álltak rendelkezésre, az embernek nem volt más választása a 

termesztett növényei megvédésére, mint hogy összegyűjtse a károsítókat és megsemmisítse. 

Ehhez ugyan különösebb szakismeretre, eszközre nem volt szükség, csupán megfigyelésre, 

viszont hosszú távú hatásosságot ezzel nem is tudtak elérni. 

A kémiai megszüntető védekezési eljárásokat mind a mező-, mind az erdőgazdaságban a 

legfontosabb, legáltalánosabb védekezési eljárásként alkalmazzuk. A vegyszerek alkalmazása 

ugyan számos előnnyel jár együtt, azonban az alkalmazás során fellépett károsodások 

szélsőséges szemléleteket, mozgalmakat indítottak meg. Az ellenőrzés nélküli, korlátozatlan 

használat környezetszennyeződési és ökotoxikológiai problémákkal járnak. Előbbinél az 
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elsodródás veszélyét, utóbbinál pedig a kezelési környezetben előforduló más élőhely 

károsítását vagy a vegyszerekkel foglalkozó személyek veszélyeztetettségét értem. Ezen felül 

a túlzott vegyszerezés rezisztens károsító és kórokozó törzsek kialakulását is elősegíthetik, 

amelyek tömeges elszaporodása nagy károkat okozhat. Ennek ellenére be kell látni, hogy 

amennyiben a különböző szerek alkalmazása a megfelelő szaktudással és szigorú ellenőrzés 

mellet történik, használatuk nélkülözhetetlen. A problémák kiküszöbölésére, megelőzésére 

elengedhetetlenül fontos a hatóanyagok folyamatos korszerűsítése, hogy a szakemberek a 

megfelelő ismeretanyaggal rendelkezzenek, és amit már a bevezetésben is említettem, a 

növényvédőszerek engedélyezésének és felhasználásának szigorítása. 

 

2. Az erdőkben használható növényvédőszerek és csoportosításuk:   [1,3] 
 

Mint tudjuk a vegyszerek használata az erdőkben is feltétlenül szükséges a kártevők és 

kórokozók ellen. A kémiai növényvédelem a növények védelmét szintetikus vagy természetes 

kémiai anyagokkal oldja meg. Növényvédőszer, más néven peszticid minden olyan szer, 

amely alkalmas a növények biotikus kártevőit elpusztítani vagy azoktól távol tartani, valamint 

a növényeket szelektíven irtják. A felhasználáshoz a növényvédő szert megfelelő formába kell 

hozni, vagyis formázni kell (hígítás inaktív anyagokkal, adalékanyagok hozzákeverése). 

 

Szerforma rövidítések „Formázás” 

E, EC, L, LC emulzióképző, folyékony permetezőszer 

WP, W, SP nedvesítő por alakú permetezőszer 

F, FL, WSC vízoldható, folyékony készítmény 

ULV 
csökkentett vízmennyiséggel kijuttatható 

készítmény 

D porozószer 

G granulátum 

DF, DG, WG vízben diszpergálható, ill. oldható granulátum 

 

A hatóanyag nem megegyező a szerrel, ami az ebben lévő különféle hatást kifejtő kémiai 

anyag.  Lehet természetes és szintetikus eredetű szerves vagy szervetlen vegyület, vagy több 
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vegyület keveréke. A hatóanyag számos fizikai és kémiai tulajdonágának van jelentősége a 

felhasználás szempontjából (halmazállapot, oldhatóság, illékonyság, szorpcióképesség; 

molekulatömeg és a vegyület stabilitása). Külön a szelektivitás tulajdonságát emelném ki, ami 

jelentős abban az esetben ha meghatározott kártevők irtására törekednek. 

Hatásmód szerint megkülönböztetünk kontakt hatású szereket (közvetlen érintkezés útján 

pusztítanak); mély hatású szereket (behatolnak a 

növénybe) valamint transzlokálódó anyagokat 

(felszívódás következtében nyújtanak védettséget). 

Alkalmazás módja szerint pedig a csávázó szerek, 

permetező szerek, porozó szerek, talajfertőtlenítő 

szerek és gázosító, füst-, ködképző szerek mind 

használatosak. 

 

A peszticidek toxikusságáról a letális dózis (LD50) 

értéke ad információt, amely a hatóanyagmennyiség 

mg-ban a testtömegkilogrammra vonatkoztatva (a 

kísérleti állatoknál szájon át bejuttatva 50%-os 

halálozást okoz).  

 

A különféle csoportosításokat igazából a végtelenségig lehetne folytatni, az egyre bővülő 

igen sokféle vegyületnek köszönhetően, ami az összegzést is nehézkessé teszi. A peszticidek 

egyes szervezetekre való hatásosságuk szerinti csoportosítását viszont érdemesnek tartom 

részletesebben tárgyalni. 

 

Peszticidek csoportosítása 

zoocidek 

(állati kártevőket 

pusztítják) 

kórokozók ellen ható 

szerek 

gyomnövényekre ható 

szerek 

növények védelmét 

közvetve befolyásoló 

szerek 

inszekticidek 

(rovalölő szerek) 

fungicidek 

(gombaölő szerek) 

herbicidek 

(gyomirtó szerek) 

repellensek 

(riasztó szerek) 

akaricidek baktericidek  attraktánsok 

1. ábra 

2. ábra 
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(atkaölő szerek) (baktériumölő szerek) (csalogató szerek) 

nematocidek 

(fonálférgeket pusztító) 

viricidek 

(vírus elleni szerek) 
 

regulátorok 

(növekedést szabályozó 

szerek) 

molluszkicidek 

(puhatestűeket pusztító) 
   

rodenticidek 

(rágcsálókat pusztító) 
   

/ovicidek  

(tojásölők) 
   

larvicidek (lárvaölők)/    

 

 

2.1 Rovalölő szerek (inszekticidek):  
Olyan szerves vagy szervetlen rovarirtó mérgek, amelyek a rovarok 

életműködését gátolják. 

a ) Hatásmódjuk: 
 

• Neurotoxinok (Acetil-kolin-észteráz gátlók, neurotranszmitter hatású anyagok) 

• Rovarok fejlődését befolyásoló anyagok (kitinszintézis gátlók, fejlődés hormonális 

hatására ható szerek) 

• Magatartást befolyásoló szerek (táplálkozást és petézést gátló szerek, szexferomonok) 

 

b )A rovarölő anyagok kémiai felépítésük alapján lehetnek: 
 

− fenolszármazékok (szétkapcsolók) 

− szerves foszforvegyületek (acetilkolin-szintézist gátlók: tiometon, fonalon) 

− fenol-észterek: fention 

− alkilezett foszforsav-észterek: timeton, foszalon, foszmet 

− foszforsav enolészterek: butonát 

− karbamát típusú szerek: dioxakarb, metonil 

3. ábra 
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A karbamátok és a szerves foszforsav észtereket tartalmazó vegyületek a legtoxikusabbak. 

 

Természetes eredetűek: 

− piretroidok: (tetrametrin, deltametrin ) 

A rovarölő szerek családjának legrégebbi csoportját alkotják. Kifejlesztésük abból a 

felismerésből indult el, hogy bizonyos Chrysanthemum növényfajok rovarriasztó hatással 

rendelkeztek. 

− rotenoidok (rotenon) 

− alkaloidok: (nikotin) 

Ma a hatóanyagok fejlesztése nem a pusztító hatású anyagok, hanem a környezetet kevésbé 

terhelő anyagok kialakítása felé irányul (riasztó, csalogató módszerek, stb.). De nem csoda 

hogy jelenleg fenntartásokkal vagyunk e szerekkel szemben, hiszen káros hatással lehetnek az 

élővilágra talán az emberre is. 

Az inszekticidek lehetnek anorganikus vegyületek, amelyeket 

régebben nagyobb terjedelemben használtak előállításukra, de ma 

már nemigen kerülnek alkalmazásra.  

Sokáig az arzénvegyületek, mint igen hatékony gyomormérgek 

voltak a legfontosabb inszekticidek. A kalciumarzenát rovarölő 

szer, mint repülőgépről alkalmazott porozószer játszott nagy 

szerepet az 1925-32-es években.  

A szénkéneget a talajban lévő rovarok leküzdésére használták. A 

veratin az első ízben bevezetett érintési méreg hatóanyaga volt, és hatékonyan működött az 

erdeifenyő-bagolypille hernyójával szemben, a nikotin a dohány alkaloidája pedig levéltetvek 

pusztítására volt alkalmas. 

Az organikus inszekticidek csoportjába soroljuk a klórtartalmú szénhidrogéneket és 

szerves foszforvegyületeket. 

A DDT a legelső sikeres rovarirtó szerek egyike volt a háború utáni időszakban. 

Betegségterjesztő szúnyogokat irtottak, sőt az istállók falát is bepermetezték vele. Mára 

4. ábra 
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azonban már tiltott, ugyanis kiderült, hogy a DDT kezdetben előnyösnek vélt tulajdonságai 

nem is olyan előnyösek, mint például: nem szelektív, így a hasznos rovarfaunát is kiírtja és 

lebomlásakor más szervezetekre káros anyagok is keletkeznek.  

 

Főleg diklór-difenil-triklór-etánt tartalmazó vegyületek keveréke. 

Érintési méreg, hatását sokáig megtartja. 

 

„Jött, megoldott, tündökölt és néhány évtized alatt toxikológiailag 

megbukott!”  

5. ábra - DDT és társainak szerkezeti képlete 

 

1967. december 31-én tiltották be, 69 végéig volt a türelmi idő Magyarországon. 
 

A HCH (hexaklórciklohexán) a DDT-vel ellentétben rövid hatású, viszont nagy 

kezdőhatású méreg. Fontos rovarirtószer volt, amelynek alkalmazását környezetkárosító 

hatása miatt (igen nehezen bomlik le a természetben) szintén megtiltották. 

Az Aldrin (hexaklór-hexahidrodimetil-naftalin) hatásában a HCH-hoz, a Dieldrin (hexaklór-

epoxiokta-hidrodimetil-naftalin) pedig a DDT-hez hasonló szer. 

Az organikus foszforvegyületekből készülő inszekticideket nagy hatóanyagképesség ill. 

méreghatás jellemzi. Ezeket a szereket az első ilyen sokrétű felhasználásra kerülő E-605 után 

E-szereknek nevezik. 

Használt szerves foszforvegyületek például a Parathion (dietil-para-

nitrofenilmonotifoszfát) : nagy kezdő hatású és később mélységi hatása is van, aknázóhernyók 

és álcák pusztítására (2004 május 31-el vonták vissza az engedélyét az EU csatlakozás miatt); 
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a Systox (dietil-etil merkaptán-etiltifoszfát): a növények edényrendszerébe behatolva a 

nedvkeringés viszi, emberre és emlősállatra is nagyon veszélyes.  

2.1.1Nézzünk meg néhány jelenleg is alkalmazott szert, illetve védekezési módszert 
erdeink kártevői példáján: [3,4,5,6,7] 
 

a) Érdekes, hogy a rovarferomonok alkalmazásának a lehetősége is fennáll az 

erdővédelemben. Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetének munkatársai révén 

Magyarország igen elismert a feromonkutatás és –előállítás területén, de sajnos az erdészeti 

gyakorlati alkalmazás nem áll ilyen jól. A feromonokat különböző hosszú szénláncú alkohol, 

aldehid és észter, valamint terpenoid és szteroid alapú vegyületek építik fel. Legtöbbször több, 

esetenként kémiai felépítésükben hasonló, de izomerikusan különböző anyagokból tevődnek 

össze. Hatásuk szerint megkülönböztetünk szexferomonokat, aggregáiós feromonokat és 

diszperziós feromonokat. Erdészeti lepkekártevők közül a selyemlepke nőstényei 

szexferomonját a potrohán lévő illatmiriggyel választja ki, de a legismertebb talán a 

gyapjaslepke szexferomonja. Aggregációs feromonok közül igen elterjedtek a szúbogarak 

feromonjai. Diszperziós feromonra (izolációt szolgálják) a cseresznyelégy példáját tudnám 

felhozni, mely gyümölcsök megjelölésével védi abban lévő petéit. 

Ez az illatanyag kiválasztási tulajdonság riasztólag és csalogatólag is hatnak ellenük. 

Felhasználhatjuk távoltartásra egyes területekről, illetve mint csalogató anyagok 

összegyűjtésre. Számos kis költségvetésű rovarfogó csapdák szolgálnak erre a célra. 

b) A gyapjaslepke időnként látványosan magas egyedszámban jelenik meg, ilyenkor pedig 

számottevő kellemetlenséget és károkat is 

okozhat. A hernyók okozta jelentősebb 

rágáskárok meleg, aszályos éveket követően 

alakulnak ki. Az 1994-es évet követően az 

elmúlt években (1994-ben: 34000 ha, 2004-

ben:108305 ha, 2005-ben:212177 ha, 2006-

6. ábra 
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ban: 61564 ha) a gyapjaslepke eddigi legnagyobb tömegszaporodásának lehettünk tanúi 

Magyarországon. 

 Leggyakrabban csereseket, tölgyeseket támad, a lombozat 

megrágásából, esetleg teljes elfogyasztásából áll a kártétel. Védekezni a 

már említett fénycsapda illetve szexferomon segítségével is lehet, 

viszont eredményesebb lehet környezetkímélő készítményekkel: 

spóraszuszpenzió vagy kitinszintézist gátló anyagok. Előbbi 

kíméletesebb, hatására a hernyók már 1-2 óra alatt befejezik táplálkozásukat, 

azaz nem rágnak tovább, és így néhány nap alatt elpusztulnak. Ezek a készítmények a fényre, 

azaz UV sugárzásra érzékenyek, emiatt csak a késő délutáni ill. kora esti órákban szabad vele 

permetezni. Jó eredményeket lehet elérni a kitinszintézist gátló szerekkel is, melyek 

elfogyasztása után a hernyók még a következő vedlésig táplálkoznak és azután pusztulnak el. 

 

Erdészeti kultúrákban lombrágó hernyók ellen engedélyezett 
rovarölő szerek 

Készítmény Hatóanyag Dózis Kijuttatás módja 

Dimilin 25 WP (diflubenzuron) 0,2-0,5 kg/ha légi, földi 

Dimilin ODC-45 (diflubenzuron) 0,11-0,165 l/ha lég 

Nomolt 15 SC (teflubenzuron) 0,5-0,75 l/ha légi,földi 

Rimon 10 EC (novaluron) 0,75 l/ha földi 

Trebon 10 F (etofenprox) 0,5-1,0 l/ha földi 

Sumi-Alfa 0,5 ULV (eszfenvalerát) 2,0 l/ha légi 

Dipel ES 
(Bacillus thuringiensis 

var. Kurstaki) 
1,0 l/ha légi, földi 

Dipel 
(Bacillus thuringiensis 

var. Kurstaki) 
0,5-0,6 kg/ha földi 

 

c ) Az erdőgazdálkodás egyik legnagyobb, régóta megoldatlan problémája a cserebogarak 

kártétele. Különböző fajtáinak előfordulása a talajviszonyokkal 

összeköttetésbe hozható. Növényi részek megrágásával, valamint 

az elvetett, csírázó makkok és magvak elfogyasztásával okoznak 

kárt. Kártételük az utóbbi időben erősen megnövekedett. 

Védekezni a nemző és a pajor ellen lehet. A nemzők elleni 

védekezés ma elfogadható eredményeket ad. Rajzáskor az 

7. ábra 

8. ábra 
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erdőszegélyek és rajzófák (tölgy, juhar, vadgesztenye) permetezésével, porozásával, 

aeroszolozásával lehet védekezni. A piretroidok hatása nem kielégítő, ugyanis a permetezett 

bogarak 1/3-a túléli és szaporodik. Alkalmazható inszekticid szerek: Decis 1,5 ULV, 

Dimecron 50, Fendona 5 ULV, Sumi-alfa 0,5 ULV. A pajorok ellen vegyszeres 

talajfertőtlenítést kell alkalmazni, a fertőtlenítőszert a talaj felső 15-20 cm-es rétegébe 

dolgozzák be. A pajorkár erősebb azokon a területeken, ahol vegyszeres gyomirtást 

alkalmaznak, mivel a csemeték gyökerei jelentik táplálékukat.  

d) A szúbogarak károsítását is fontos megemlíteni, mely 1946-48 közötti időben a soproni 

lucosok egyhatodát érintette. A hazai lucosokban folyamatosan 

egészségügyi termeléseket kellett végrehajtani a 80-as évek 

elejétől kezdve. Ez egyre csak fokozódott, és 1996 tavaszára 

gyakorlatilag minden erdőtagban fellépett a pusztulás. Kőszeg 

környékén és az Őrségben is számottevő volt a kár, de nem 

maradtak ki Zala, Bakony és az Északi-középhegység lucosai 

sem. A szomszédos Ausztriában is hasonló a helyzet. A 

legfontosabb károsító a betűzőszú. Egy életerős lucfenyő elpusztításához 100-500 bogár 

elegendő, de ez erősen függ a fa egészségi állapotától és ellenálló képességétől. A 

rézmetszőszú sokkal ritkábban figyelhető meg, mivel elsősorban a koronában fordul elő. Az 

erdei- és vörösfenyőn viszont gyakoribb az előbb 

említett fajnál. A firkáló fenyőszú egészséges 

lucosokban is gyakori, valamint az óriás 

fenyőháncsszút emelném még ki a szúbogarak népes 

családjából, ami igen kedveli az ezüstfenyőt is. Igaz 

fő tápnövénye a lucfenyő, sajnos más tűlevelű fafajon 

is képes tömegszaporodásra: vörös-, erdei-, sőt 

feketefenyőn is. Ellenük a leghatékonyabb védekezés 

tulajdonképpen a megelőzés, alkalmaznak azonban fogófákat és csapdákat is.  

 e) A tölgyek a magyar erdőgazdálkodás legjelentősebb fafajai közé tartoznak, így fontos a 

makk-kártevő rovarok hatásáról említést tenni. Magyarországon elsősorban a karpofág 

rovarok közvetlen hatásaira irányul a figyelem, amelyek közül nálunk 19 rovarfajta él. Ezek 

közül néhány: ormányosbogarakon belül a tölgymakkormányos, sodrómolyok, gubacsdarazsak 

közül a suskagubacs. A makkormányos és makkmoly fajok generalistáknak mondhatók, ezzel 

9. ábra 

10. ábra - lucfenyők Vas megye területén 
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szemben a gubacsdarazsak viszont specialisták. Ellenük való vegyszeres védekezésről nincs 

tudomásom. 

f)Az erdei rovarkártételek mértékét még egy fontos tényező befolyásolhatja, mégpedig a 

klimatikus viszonyok. Vizsgálatok folytak annak kiderítésére hogy létezik-e kimutatható 

összefüggés az aszályos időszakok és azt követően az erdei rovarok tömeges elszaporodása 

között. Bizonyítottá vált a már említett szú kártételek esetében, hogy ezek növekvő trendjében 

elsődleges szerepe a nagyobb mértékű aszályosságnak volt. A makkormányosok esetében az 

átgondolatlan vízrendezések, lecsapolások következtében jelentkezhetnek problémák, ugyanis 

a talajban lévő lárvák tömeges elszaporodásának kedvezhet. Nem kaptak azonban szignifikáns 

összefüggést a szárazság- és melegkedvelőnek tartott aranyfarú pille, gyűrűspille és a tölgy 

búcsújáró pille esetében. Ez minden bizonnyal a vizsgálat hiányosságaira, illetve 

továbbfejlesztésének lehetséges irányaira mutat rá. 

g) Még ha nem is feltételeznénk, mégis akadnak kimondottan ’hasznos erdei károsítók’ is. 

Meglepő, de például a molylepke ismétlődő tarrágásai a vörösfenyő-állományok hosszú távú 

fennmaradását segítik elő. Ennek oka, hogy a hernyók ciklikus tömegszaporodásával 

megakadályozzák az ’idegenek’ betelepedését. Erdőtüzek esetén, azokon a fákon, melyek 

csak megperzselődtek rögtön megjelennek a xylophag (faevő) rovarok, akik szinte beindítják 

az elpusztult faanyag lebontásának nélkülözhetetlen folyamatát. A daliás cincér és a nagy 

fenyőháncsszú egyaránt frissen pusztult erdeifenyőkben fejlődnek, felosztva egymás közt a 

törzset. Azonban az erdőtűz ismét új helyzetet teremt, mivel mindkét faj rákényszerül, hogy 

egy helyen tartózkodjanak. Ennek következtében a nagyobb termetű daliáscincér lárvák 

megakadályozzák a szúlárvák kifejlődését, felélik előlük a táplálékot, sőt találkozáskor akár 

meg is eszik őket. Ezek ismeretében talán elgondolkodtató a ’károsító’ kifejezés 

helyénvalósága, hiszen vannak esetek mikor ezek számottevő hasznot hajtanak. Különös az is 

hogy a túlszaporodott vadállomány okozta károk hatása sokszor drasztikusabbak az 

erdőgazdálkodásra, mint a legtöbb károsító rovaré, de ellenük mégsem folyik igazán 

védekezés. 

 

2.2  Gyomírtó szerek (herbicidek):[1,3,c] 
Gyomok elpusztítására, illetve visszaszorítására használatosak. Magyarországon az összes 

felhasznált növényvédő szer 60%-át teszik ki.  
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a ) Hatásmechanizmus szerint: 
 

• fotoszintézis gátlók (PS-I, PS-II rendszer) 
 

• növekedési zavarokat okozók (mitózist gátló, sejtmegnyúlást gátló, és auxin típusú 
herbicidek) 

 
• bioszintézis gátlók (aminosav-, pigment-, és zsírsavbioszintézis gátlók)  

 
• egyéb módon hatók (hormonális rendszer gátl., különböző enzimek gátl., ) 

 

b )Kémiai szerkezetük szempontjából a legfontosabb csoportok: 
 

− fenoxisav-származék hatóanyagú gyomirtó szerek  

(A fenoxi-fenoxi propionátok levélherbicidek. A zsírsavszintézis inhibitorai. stb) 

− glifozát hatóanyagú gyomirtó szerek 

(A totális hatású gyomirtó szerek csoportjába tartoznak. Kémiailag aránylag egyszerű 

szerkezetű glicinszármazékok. Széles hatássávú készítmények, írtják vele a magról kelő egy- 

és kétszikű, valamint a mélyen gyökerező gyomokat. Gyakorlatilag nem mérgezők, hasznos 

szervezetekre nem veszélyesek, nem tűzveszélyesek.) 

− halogénsavszármazék, savamid és anilid hatóanyagú gyomirtó szerek 

(A halogénezett karbonsavak a leveleken és a gyökereken keresztül abszorbeálódnak. 

Hatásukat a hajtás és a gyökér intenzív növekedési helyein, a merisztémákban fejtik ki. Az 

amidok talajherbicidek. A csírázó magokban a gyökér- és hajtáskezdemény kialakulását akadályozzák. 

Az alkánamidok gyökereken keresztül felszívódó herbicidek. A gyökerek kialakulását és 

növekedését gátolják. A nikotinanilidek a karotinoidok bioszintézisét, és a fotoszintetikus 

elektrontranszportot gátolja. A klór-acetanilid talajherbicid. Többféle hatásmechanizmussal 

rendelkeznek, legjellemzőbb a fehérje- és nukleinsav-szintézis gátlása. stb) 

− heterociklikus vegyület hatóanyagú gyomirtó szerek 

(A piridinek és származékaik preemergens és korai posztemergens gyomirtásra használatos 

herbicicidek. A sejtosztódást gátolják. A fenil-pirazol herbicidek levélen keresztül szívódnak 

fel, fény jelenlétében a zöld növényi részek gyorsan nekrotizálódnak. A protoporfirinogén-
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oxidáz enzim működését gátolják. Imidazolinon típusú herbicidek levélen és gyökéren 

keresztül is felszívódó herbicidek, a merisztémaszövetek felé transzlokálódnak. A fehérje- és 

nukleinsavszintézis inhibitorai. stb) 

− karbamát és tiokarbamát típusú gyomirtó szerek 

(A karbamátok talajherbicidek, csírázás- és növekedésgátlást okoznak. A bisz-karbamátok 

levélherbicidek, és a fotoszintézist gátolják. stb) 

− karbamid típusú gyomirtó szerek 

(A karbamidok gyökér- és levélherbicidek. A fotoszintézist gátolják a PS-II fotokémiai 

rendszerben. stb) 

− nitroszármazék hatóanyagú gyomirtó szerek 

(A benzo-nitrilek és prekurzorok szelektív kontakt herbicidek. Fotoszintézis-gátlók, a levélen 

keresztül szívódnak fel. stb) 

− triazin típusú gyomirtó szerek 

(A triazinok talaj-és levélherbicidek. A fotoszintézist gátolják a PS-II fotokémiai rendszerben. 

Triazinon herbicidek szintén talaj- és levélherbicidek. A fotoszintetikus elektrontranszport 

inhibitorai. stb) 

A herbicidek elsődleges fontossága rövid távú hatásukban rejlik, és előnyös tulajdonság az 

is hogy bármely növekedési stádiumban használható. Kétharmad részét közvetlenül a talaj 

felszínére permetezik ki. A talajherbicidek hatáskifejtését befolyásolják a fizikai folyamatok 

(talajerózió, kimosódás, párolgási veszteségek), kémiai folyamatok (adszorpció, ionkicserélés, 

fotokémiai lebontás), valamint a mikrobiális (mikroorganizmusok herbicidlebontó képessége) 

veszteségek. A talajnak a szervesanyagtartalma, azaz humusztartalma a legfontosabb 

tulajdonság, ami a herbicid abszorbeáló kapacitásukat meghatározza. 

A szerek jelentős része klorátokat tartalmaz. Régebben főként a nátriumklorát vált be a 

makacsabb gyomnövények ellen, viszont erdőkben nem alkalmazták magas ára és 

tűzveszélyessége miatt.  

A TCA (triklóracetát) szereket vízben oldva majd ezzel öntözve használták, de akár száraz 

alakban homokkal keverve is kiszórták.  
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A DNC (dinitroortokreozol) –t is sikeresen alkalmazták a gyomok ellen, és az azok között 

lévő lucfenyők sértetlenek maradtak, sőt a tapasztalatok alapján növekedést serkentő hatása is 

van. 

Az Atrazin perzisztens, triazin származék. Igaz főként a 

mezőgazdaságban, kukorica gyomirtására használják, mégis 

hasznos megemlíteni. Hormonhatású és lehetséges rákkeltő, 

károsíthatja az immunrendszert, még a DDT-nél is veszélyesebb, 

ennek ellenére a leggyakrabban használt peszticidek között van. 

A világ sok országában betiltott vízszennyező, mint ahogyan 

Olaszországban is, ahonnan hazánk importálja. Magyarországon 

jelenleg is használhatjuk, ugyanis ’esszenciális használati jogot’ kértünk rá az EU-tól, annak 

ellenére, hogy a fél ország szennyezett vele. 

Érdekes hogy a békára már az engedélyezett egészségügyi határérték 30-ad része is hatással 

van, ugyanis a vízben megnövekedett atrazin koncentrátum hatására az ebihalak egy része 

kettős nemi jelleget ölthet. A kutatók szerint ennek oka, hogy az atrazin hatására a sejtek 

olyan enzimet termelnek, mely hatására a tesztoszteron ösztrogénné alakul. Ugyanezt a hatást 

fejtené ki az embernél is, csak 600-szor nagyobb mennyiség esetén. 

A herbicidek katonai felhasználásáról is hallhatunk. Ezeknek a pusztító vegyszereknek 

hadászati alkalmazásával nem számolnak, pedig harcászati felhasználásuk jelentős lehet. 

Alkalmazott például ilyen vegyszereket az amerikai haderő Vietnamban, a portugál hadsereg 

Angolában és a brit hadsereg Malaysiában is. Főként a dzsungel ritkítására használták, hogy 

megkönnyítsék a légi felderítést, és az élelmiszerkészlet pusztítására. Felmerül ugyan a kérdés 

hogy ezek alapján tekinhetjük-e ezeket az anyagokat vegyi fegyvereknek, de ezt mi sem 

bizonyítja jobban, hogy a katonai vegyi kutatóintézetek folyamatosan foglalkoznak herbicidek 

vizsgálatával és alkalmazástecnikai kérdésekkel. 

 

2.2.1 Környezetkímélő technológiák elvi kérdései és a gyakorlatban alkalmazható 
technológiák az erdészeti növényvédelemben:[b] 
 

Az erdősítésekben és szántóföldeken használt gyomirtási technológiák között lényeges 

különbség lehet. Az előbbinél többnyire nem a totális gyommentesség a célunk, hanem 

11. ábra 
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gyomkorlátozás, ami legtöbbször ökonómiai előnyökkel is jár. Elegendő a csemeték 

fejlődését korlátozó gyomok visszaszorítása, mert a szükségesnél nagyobb hatásfokú 

gyomirtás gondokat okozhat. Igaz a gyomkorlátozás, mint technológia megítélése igen 

megosztja a véleményeket. 

Kíméletesebbek lehetünk részterület kezeléssel, amikor csak sorcsíkot permetezünk. Ezzel 

biztosítva van a csemete növőtere és maradnak sorközök, ahol a természetes vegetáció nem 

károsodik. Ebben az esetben az elsodródás viszont kikerülhetetlen, mivel kevés a szélcsendes 

időszak. Foltkezeléseket alkalmazhatunk a foltos elterjedésű agresszív gyomok ellen, mint pl. 

a siska nádtippan, szeder, és a környezeti viszonyoktól függően igen eltérő mértékben fellépő 

pajorfertőzés. Nagyon fontos a hasznos élő szervezetek megkímélése a kezelendő területeken, 

amelyek gátolhatják egyes agresszív gyomok térhódítását. A kisebb méretű egyszikű gyomok 

még mindig kívánatosabbak, mint a magasra növő kétszikűek jelenléte, ugyanis elegendő 

fényt hagynak a fejlődéshez.  

A fenti elvek szerint háromféle potenciális lehetőség van a kezelések elvégzésére: 

1. Sorcsík permetezés 

2. Granulátum szórás 

3. Alternatív kezelési módok 

Az első esetben síkvidéki erdősítésekben a kezelésekhez át kell alakítani a szántóföldi 

permetezőgépeket, azonban ezek nem költségesek és bármikor visszaalakíthatóak. 

Dombvidéki, nehezen járható erdősítésekben pedig kézi permetezőgépek használata 

szükséges. A granulátum formájú gyomirtószerek használata nemzetközi viszonylatban 

sokkal nagyobb, mint hazánkban. Ennek oka magas költségük és a kiszórási technológiák 

hiánya. Alternatív módszer a kenési technológia. Ezek kidolgozásával hazánkban és külföldön 

is régóta foglalkoznak, alkalmazásuk viszont nem terjedt el széles körben. 

Tölgyállomány gyomirtásánál elsősorban a talajherbicides permetezés a kívánatos, de 

használják egyes szerek talajherbicid glifozát hatóanyaggal kombinálását és tankkeverékeket. 

Az atrazinokat ártéren, vízmosások mellett nem szabad használni, mert talajvízben történő 

bomlása lassú. Sajnos az új generációs atrazinhelyettesítőkkel, eltérő hatásmechanizmusuk 

miatt még nem tudtak eredményeket elérni. Egyszikűek ellen a mezőgazdaságban is 

használatos egyszikűirtókkal védekeznek. A kétszikűek ellen felhasználjuk a tölgy viaszos 

fedőrétegét, mely a tölgy morfológiai szelektivitását okozza. Szedermentesítésre csupán 
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kezdetleges eredmények vannak. Fenyőállományok egyszikű gyomirtása a 

tölgyállományokéhoz hasonlóan végezhető, vegyes gyomállomány esetén azonban sokkal 

hatékonyabbak a hexazinon hatóanyagú szerek. Ezek csak erdei és feketefenyő erdősítésekben 

használhatók, idősebb lucfenyők kifejlett gyökérzete felveheti a talajból. Klorofillt tartalmazó 

héjkérgű fajokat (kőris, nyár, hársak) glifozátos lombherbiciddel kezelve előfordulhat 

vegyszerkár, sőt pusztulás is. Ezek alapján látható mekkora fontossággal is bír a hatóanyag 

megválasztása, amelynél elkerülhetetlen a szerek hatásspektrumának, valamint a fafajok 

toleranciájának, rezisztenciájának ismerete. Még rengeteg kísérlet szükséges a ritkábban 

telepített fafajok vegyszerérzékenységének megállapítására. 

A környezetkímélő technológiák alkalmazása gazdaságilag nehezebben kivitelezhetőek 

drágaságuk miatt, ezért sokan maradnak a vegyszeres gyomirtás mellett. 

 

2.3 Egyéb fontos peszticidek:[1,3] 
 

a) A gombaölő szerek (fungicidek) olyan szerves, vagy szervetlen anyagok, amelyek a 

gombák életműködésének gátlásán keresztül hatnak vagy azokat teljesen el is pusztítják. 

Csoportosításuk: 

• Lebontó folyamatokat gátló szerves és szervetlen hatóanyagok 

o Glükolízist és acetil-CoA képződést gátlók 

1. Glükolízis gátlása 

 

 

/ foszfo-frukto-kináz enzim –SH  (Sb3+) / 
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2. Acetil-CoA képződés gátlása: 

 

 Piroszőlősav (piruvát) →  acetil-CoA      
  

 / piruvát-dehidrogenáz enzim –SH / 
 

 
o Terminális oxidációt gátlók 

ATP ↔ ADP    (citokróm) 

 

• Makromolekulák szintézisét gátlók 

o Cellulóz bioszintézist gátlók 

o Kitin szintézist gátlók 

o Fehérjeszintézist gátlók 

o Szteroid szintézist gátlók 

 

•  Sejtmembránt károsítók  

( DODIN :  [ H3C -  (CH 2)11 -  NH - C – NH3
+ ] CH3COO -   amfoter vegyület beépül 

a sejtmembránba és megváltoztathatja annak permeábilitását ) 
 

•  Ozmózisnyomásra hatók 

. 

Különösen fontos a fungicidek szelektivitása, mivel a gomba és a gazdanövény 

rendszertanilag közel áll egymáshoz. Hatásmódjuk alapján lehetnek: proektív (védő), kuratív 

(gyógyító) és eradiktívek (teljesen elpusztító). Felhasználási hely szerint pedig 

megkülönböztetünk levél-, talajfungicideket, valamint szaporítóanyagra ható csávázószereket. 

 

Kémiai felépítésük alapján két csoportra oszthatók: 

 

Szervetlen fungicidek: 

− rézvegyületek 

− kén és kénvegyületek 
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Szerves fungicidek: 

− fémorganikus vegyületek 

− polihalogenil-alkánszulfenilcsoportot tartalmazó vegyületek 

− ftálimid származékok (kaptán) 

− szulfamid származékok (difluanid) 

− ditioszénsav-származékok (ditio-karbamátok) 

− klórozott és nitrált aromás vegyületek (dinokap) 

 

Régebben a hatóanyagok főként anorganikus természetűek voltak (kén, vörösréz, higany 

stb.), de organikus vegyületeket is alkalmaztak, pl.: tiokarbamát. Tölgylisztharmat 

leküzdésére porként, erdeifenyő tűhullásos betegségének leküzdésére és más 

gombabetegségeknél pedig vörösrézt használtak. Hatékonynak és hosszú hatástartamúnak 

bizonyult a házilag előállított rézmészlé és bordói l-é. A higany vetőmagcsávázáshoz, 

formaldehid, mégpedig a 40%-os formalin vizes oldata talajfertőtlenítésre volt használatos. 

Magyarországon jelenleg a kaptán és a réztartalmú készítmények is engedélyezett 

peszticidek, ráadásul gyakran használtak, pedig a kaptán és egyes rézvegyületek betiltására 

lenne szükség. A lisztharmat ellen hatásos szerves hatóanyagok egyik első képviselője a 

dinokap, melyet kénpótló anyagként vezettek be. Gyógyító hatásúak, gyenge mérgek. Por 

alakú és folyékony permetezőszerként kerül forgalomba.  

b) Talajfertőtlenítőszereket talajok fertőtlenítésénél használnak. Inszekticid hatásúak, de 

a rovarirtó szerektől külön tárgyalható. Elsősorban elég nagy gőznyomású vegyületek 

alkalmazhatóak, mert a talajban a hatóanyag gőzalakban mindenhova eljut és elvégzi 

fertőtlenítő hatását. Ezekkel szemben nem a tartós hatás a követelmény, mert ez felboríthatná 

a talajlakó élőlények biológiai egyensúlyát. A talajban kémia szerekkel fonálférgek 

(nematicidek), csigák, puhatestűek (molluszkicidek) és cserebogárpajorok ellen védekeznek. 

Erre alkalmasak: izo-tiocinát származékok, diokarbamát és további vízoldható inszekticidek. 

c) A rágcsálók rodenticidekkel irthatók. Legelterjedtebb módszerek a speciális 

hatóanyagot tartalmazó csalétkek kiszórása, gázosítás és riasztószerek alkalmazása. Lehetnek: 

szervetlen (cinkfoszfid, káliumnitrát tartalmú füstgázképző patronok) és szelektív, szerves 

hatóanyagúak (indán-dion-származékok, kumarinszármazék varfarin). 
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d) Végül pedig a vadriasztószerekről (repellensek) egy keveset. Mint már említettem ez is 

igen fontos, bár kevésbé foglalkoztatott. Kártételük szaghatáson (klórbenzol, pirimidin 

származék, pirrol, vajsav, vajsav-metilészter) és ízhatáson (poli-vinilacetát, vér-

gyantaszappan, kinin-hidroklorid, vinil-kopolimerek) alapuló riasztószerekkel csökkenthető. 

 

3. Befejezésül egy kis összegzés erdeink egészségi állapotának 
változásáról:[8,9] 

 

Szükséges a korábbiaknál intenzívebb, rendszerelméletűbb programok beindítása, hiszen a 

környezet állapotában folyamatos változások következnek be, melyek nagy jelentőséggel 

bírnak. Ennek nyomán megszületett az erdővédelem komplex programja, mely a jelenleg 

folyó kutatások alapelveit foglalja össze. A vizsgálatok alapját az a feltételezés képezi, hogy a 

lombozat megbízható indikátora a fák kondíciójának. A fák egészségi állapotára következtetni 

lehet a levélvesztés, ill. levélszíneződésből, sőt lehetőség nyílik az állapotváltozások nyomon 

követésére is. Regisztrálhatóvá vált a gyökér, törzs, kéreg, lombozat valamennyi károsodása, 

valamint a testtájakhoz nem kötött károsítások (termőhely károsodása), vagy a vad által 

okozott kár is. 

 

12. ábra: Magyarország összes erdőterületének megoszlása főbb fafajonként 
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Az egészségi állapot változásában (1988-1994 között) az évente végzett összehasonlítások 

alapján, az 1994-es év enyhe állapotromlást mutat, követve az 1988 óta tapasztalt tendenciát. 

Az 1993-as év kivételt képez, amely első esetben hozott kisebb javulást a levélvesztésben. 

1994-ben azonban ismét az 1992-es felmérés adataival közel megegyező mértékű 

levélvesztést regisztráltak. Minden évben ki kellett emelni a talaj- és légköri aszálynak a fák 

levélvesztésére gyakorolt hatását. A sok éves átlagot meghaladó csapadéknak köszönhetően 

az 1994-es évben remélni lehetett, hogy a növényzetnek nem kell ismét krónikus vízhiánnyal 

küzdenie. Azonban még ez a kedvező vízellátottság sem tudta ellensúlyozni a közel két 

hónapos csapadékmentes és rendkívül meleg nyári időszakot. A gyenge vízgazdálkodású, 

kiszáradó talajokon található állományok lombozatuk egy részét törvényszerűen elvesztették a 

fennmaradásuk érdekében. Kedvezőtlen az a tény, hogy az állapotromlás elsősorban értékes 

őshonos fafajainkat érintette. Némi javulás után levélvesztés szempontjából ismét romlott a 

kocsányos tölgy, bükk és a fekete fenyő állapota. A lucok egyre nagyobb mértékű pusztulását 

követően 1993-ban felgyorsult állapotromlás tartóssá válik. A kocsányos tölgy és a bükk 

esetében jelentősen csökkent a tünetmentes fák aránya. Ez a csökkenés kevésbé jelentős a 

csernél és egyéb lágy lombos fafajcsoportnál, valamint az erdei fenyőnél, mivel 93 óta az 

erősebb károsítás mértéke nem változott. Érdekes a bükk lombozat romlásával kapcsolatban, 

hogy fordított arányosság áll fenn a bőséges makktermés és a lombozat sűrűsége között. 

Javulás az előző évhez képest csak az akácnál jelentkezett, amit a levélvesztést szenvedett fák 

csökkenése jelez. Ennek ellenére romlik állapotuk, ami károsítók hiányában elsősorban a 

környezeti feltételek változásának tulajdonítható. Összességében a fafajok többségénél enyhe 

romlást illetve stagnálást mutatnak az országos adatok. Az elhalt fák száma változatlanul 

emelkedik, amely visszavezethető a jelentős mennyiségű egészségügyi termelés elmaradására. 

A száradék növekedése pedig számos károsító gomba és rovar elszaporodásának kedvez. A 

levélelszíneződés is romló tendenciát mutat 94-re. Kiugróan magas a kocsányos tölgy 

esetében volt, melyben a vízhiány mellett a lisztharmat is szerepet játszott. Javulás csak egyéb 

lágy lombos fafajoknál és a feketefenyőnél jelentkezett. Erős elszíneződés azonban nem 

feltétlenül társul hasonlóan intenzív levélvesztéssel. A kéreg-, gyökér-, vad- és egyéb károk 

előfordulása alacsonynak mondhatóak. 

Az összes károsítás tájankénti gyakoriságának vizsgálata ugyan némi ingadozást mutat, 

mégis elég határozottan kirajzolódik az országos kép. Erdeink állapota főként három 

erdőgazdasági tájban: Északi - középhegységben, Kisalföldön, és a Dunántúli -  

középhegységben ad okot a legtöbb aggodalomra, mivel a károsítás mértéke meghaladja a 
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25%-ot. Az Északi- középhegységben elsősorban a bükk és gyertyán egészségi állapota mutat 

az országos átlagnál jelentősen rosszabb képet. A bükk Magyarország erdeinek őshonos, 

legértékesebb kemény lombos fafaja. Elterjedését ökológiai igényei és az ország termőhelyi 

adottságai határozzák meg. Hasonlóan rossz a feketefenyők állapota is. Ezek az állományok 

fokozottan érzékenyek a különböző károsítókkal, kórokozókkal szemben, hajtáspusztulásuk a 

legelterjedtebb. Az ország 20-40 éves erdei és feketefenyő állományainak mindössze 44%-a 

mondható egészségesnek. A Kisalföld esetében a cser, akác és az erdeifenyő állapota a 

legrosszabb, míg a Dunántúli-középhegységben a kocsánytalan tölgy mutat rossz állapotot. Ez 

azonban alig haladja meg a Nyugat-Dunántúlon és Északi-középhegységben tapasztalt 

mértéket. A kocsánytalan tölgy különös figyelmet érdemel a tölgyhervadásos betegség miatt. 

A megbetegedéssel kapcsolatos adatok, ennek nyugat felé tolódásáról szóló elméletet 

látszanak alátámasztani. 

 

 Összességében az erdőállományok fokozatos egészségromlása figyelhető meg, mely 

ugyan megfelelő alapot teremtett bizonyos ok-okozati kutatások beindításához, azonban 

sokszor nehéz magyarázatot találni a jelenségek kialakulásának okaira. 
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3.1 Természetesség: [d] 
 

A természetvédelem iránt elkötelezettek és az erdőgazdálkodók kapcsolata nem nevezhető 

kiegyensúlyozottnak, pedig akár az is lehetne, hiszen az álláspontok sokat közeledtek 

egymáshoz az elmúlt évtizedek során. Közös a cél: megtalálni a legjobb kompromisszumot a 

faanyagtermelés és a természeti értékek megőrzése között. Ugyanis a magyarországi erdők 

természetességi állapota sokat romlott az évszázadok óta tartó gazdálkodás ideje alatt. Sajnos 

a legtermészetesebb erdeink is csak 60%-ban emlékeztetnek a valóban természetesekre, ami 

azt is jelenti, hogy az erdőkhöz kapcsolódó élővilág jelentős része nem, vagy alig találja meg 

bennük életfeltételeit. A legnagyobb problémát az adott tájban nem őshonos fákból álló erdők 

telepítése jelenti, valamint a vágásos gazdálkodás. Ezekben nincs helye idős fáknak, kevés 

bennük a holt fa, hiányzik a cserjeszint, és általában minden változatosság. A védett erdőkben 

szintén folyik gazdálkodás, melynek eredményeként a védett erdők természetességükben alig 

különböznek a gazdasági erdőktől. Nagyon sok értékes állományunk van, mint pl. a ritka 

homoki tölgyesek, melyeket élő örökségként kellene kezelnünk, és csak a legkíméletesebb 

módszerekkel vagy egyáltalán nem szabadna bennük gazdálkodni. Ezekben mind a 

természetvédők mind az erdészek többé-kevésbé egyetértenek, mindössze többet kellene tenni 

azért, hogy a problémáinkra megoldást találjunk. A megfelelő döntéssekkel és 

támogatásokkal pedig a későbbi irányokat már ki lehetne jelölni. A szakmai 

véleményalkotásban sajnos legtöbbször nem a szakmai érvek, hanem a személyes érdekeltség 

jelenti a fő motívumot. Mivel azonban a társadalom többsége számára már nem a 

faanyagtermelés jelenti az erdők legnagyobb értékét, előbb-utóbb ennek a gyakorlatban is 

tükröződnie kell. 

 

 

„ A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember élete attól 

függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és 

hogyan használja föl erőit saját hasznára…” 

( Szent -  Györgyi Albert ) 
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