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MAG- ÉS SARJEREDETŰ AKÁC ÁLLOMÁNYOK VÁLASZTÉK- 

ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA A SEFAG ERDÉSZETI ÉS  

FAIPARI ZRT. TERÜLETÉN 

 
MAJOR TAMÁS – PINTÉR TAMÁS 

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet 

major.tamas@uni-sopron.hu 

 

Bevezetés 

Ma Magyarországon a fehérakác (Robinia pseudoacacia) a legelterjedtebb fafaj. Európa 

egyetlen országában sincs annyi akácerdő, mint Magyarországon. Hazánk összes erdőterü-

letének több mint 24%-át borítják akácosok, ez 451 771,95 hektárt és 50 829 689,00 m3 fát 

jelent (ORSZÁGOS ERDŐÁLLOMÁNYI ADATTÁR 2015). A legjelentősebb akáctermesztő kör-

zetek a Nyírség, a Cserhát, a Gödöllői dombvidék, a Duna-Tisza közi homokhát, a Somogyi 

homokvidék, a Vas-Zalai hegyhát és a Kisalföldi homokvidék. Ezek közül kiemelt minőségű 

állománnyal a Nyírség, a Duna-Tisza köze és Somogy északi része rendelkezik. 
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A klímaváltozás következtében az évi átlag középhőmérséklet nő és ezzel együtt az er-

dészeti klímazónák is „vándorolnak”. Általánosságban elmondható, hogy a Bükkös klíma 

területaránya csökken és ezzel egyetemben az Erdősztyepp klíma területe nő. Ez fafajössze-

tétel változáshoz vezet, miszerint csökkeni fog a bükk területaránya és még jobban előtérbe 

kerülhet az akác, illetve a nemesnyárak csoportja. 

Az akác mélyre hatoló gyökérzetének köszönhetően megél a homokos, szikes területe-

ken is, megköti a laza futóhomokot, jól használható rossz minőségű homok területek beer-

dősítésére is. 

Fájának sokféle hasznosítási lehetősége van, kedvező fizikai tulajdonságai és rendkívüli 

tartóssága széleskörű felhasználhatóságot tesz lehetővé a fűrészipar, a bútoripar és az épü-

letasztalos-ipar területén egyaránt. Elterjedten alkalmazzák a föld- és vízépítésben, tartós 

kerítésoszlop, szőlőtám, szőlőkaró. Az akácot a cellulóz, a farostlemez és a forgácslap gyár-

tásnál is felhasználják. Újabban rétegelt-ragasztott tartókat is készítenek belőle. A kitermelt 

akác fatömegének fele energetikai célokat szolgál, azaz tűzifa lesz belőle. 

Elterjedtége és széleskörű felhasználása miatt érdemes megvizsgálni, hogy a különböző 

eredetű állományok milyen választékokat adnak, hogyan befolyásolják az akác felhasznál-

hatóságát. 

Jelen cikkünkben a különböző termőhelyeken (barnaföldön, rozsdabarna és kovárvá-

nyos barna erdőtalajon, valamint humuszos homokon) található mag- és sarjeredetű akác 

állományok választék-összetételét hasonlítjuk össze, illetve vizsgáljuk, hogy ennek követ-

keztében miként alakul a különböző eredetű (mag, gyökérsarj és tuskósarj) állományok fa-

használati árbevétele. 

 

Vizsgálatok leírása 

Vizsgálatainkat a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. területén végeztük. A kutatás során a 

2013-17 közötti időszak véghasználati adatait használtuk fel. 

A vizsgálatok megkezdése előtt az adatokon különböző szűréseket végeztünk. Az adat-

bázisban 5-100%-os elegyarányú erdőrészletek egyaránt megtalálhatóak voltak, ezek közül 

csak a 90%, vagy annál nagyobb akác elegyaránnyal rendelkező erdőrészletek adatait vettük 

figyelembe a kiértékelések során. Az olyan erdőrészletek esetében, melyekből nem csak aká-

cot választékoltak, hanem más fafajokat is, ott a részlet teljes területét redukáltuk olyan mér-

tékben, ahogyan az akác részesül az összes kitermelt fatérfogatból. A kiértékelésekhez 200 

erdőrészlet adata állt rendelkezésre, melyek összesített területe 762,5 hektár. Az elmúlt öt 

évben 100.321,8 m3 faanyagot termeltek ki ezen területeken. 

Barnaföldön, rozsdabarna erdőtalajon, kovárványos barna erdőtalajon és humuszos ho-

mokon álló akác állományokat vontunk be a vizsgálatokba, ugyanis csak ezen talajtípusokon 

van kellő számú adat a különböző eredetű akácállományok választék-szerkezetének vizsgá-

latához. 

A vizsgálatok során nem csak a választék-összetételt, hanem a kitermelt faanyagból 

származó hektáronkénti fahasználati árbevételt is összehasonlítottuk. Ehhez a 2017-es év 

választék árait használtuk. 

 

Mageredetű állományok választék-összetétele 

Mageredetű állományok három különböző genetikai talajtípuson fordulnak elő az adatbázis 

szerint. E három talajtípuson található állományokból kikerülő faanyag választék-összetéte-

lét az 1. ábra mutatja. 
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1. ábra. Mageredetű állományok választék-összetétele különböző genetikai talajtípusokon 

 

Fűrészrönkből rozsdabarna erdőtalajon és kovárványos barna erdőtalajon több, mint 

kétszeres mennyiséget termeltek, mint barnaföldön. Kivágásból és fagyártmányfából egyik 

talajtípuson sem termeltek jelentős mennyiséget. Oszlopfélékből a kovárványos barna erdő-

talajon jelentősen többet termeltek, mint a másik két talajon. Mivel a fűrészrönk, és az osz-

lopfélék köbméterenkénti ára a legmagasabb az összes választék közül, és a kovárványos 

barna erdőtalajon jelentősen többet termeltek ezen választékokból, mint a másik kettő talaj-

típuson, ezért jelentős mértékben hozzájárult e két választék a végső bevétel kialakulásához. 

Vadkerítés alapanyagból rozsdabarna erdőtalajon háromszor annyit termeltek (25,06 m3/ha), 

mint a kovárványos barna erdőtalajon (8,35 m3/ha), és kétszer annyit, mint a barnaföldön 

(11,33 m3/ha). Apríték alapanyagot egyik talajtípushoz tartozó területen sem termeltek, ez 

arra utal, hogy mageredet esetében az állományok jobb minőségűek. Az erdőgazdaság kerüli 

az aprítást, ugyanis az apríték előállítása költségeket generál, viszont az ára a gyűjtött tűzi-

fáéval közel azonos. A vastag tűzifa, ágtuskó, gyűjtött tűzifa választékokból a legnagyobb 

fatérfogat kovárványos barna erdőtalajokon, míg a legkevesebb barnaföldön van hektáron-

ként. Összességében elmondható, hogy szinte minden választékból a kovárványos barna er-

dőtalajon termelték a legtöbbet, kivétel ez alól a vadkerítés alapanyag. Az 1. táblázat jól 

mutatja, hogy a három talajtípus közül, mageredet esetében a kovárványos barna erdőtalajon 

találhatóak a legértékesebb állományok, hisz mind a hektáronként kitermelt fatérfogat, mind 

a fahasználati árbevétel ott a legnagyobb. 

 
1. táblázat. Mageredetű állományokból kitermelt fatérfogat és fahasználati árbevétel 

 
Barnaföld 

Rozsdabarna erdő-

talaj 

Kovárványos 

barna erdőtalaj 

Kitermelt fatérfogat [m3/ha] 83,7 140,1 152,7 

Ár [millió Ft/ha] 1,42 2,58 2,60 

 

Gyökérsarj eredetű állományok választék-összetétele 

Gyökérsarj eredetű állományok négy különböző genetikai talajtípuson fordulnak elő (2. 

ábra). Ilyen állományokat az előbbi három talajtípus mellett humuszos homokon is talál-

tunk. 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

4,76 0,00 0,31 0,41
11,33

0,00

54,66

0,61
11,63

10,41
1,87 0,97 3,15

25,06

0,00

81,59

0,16
16,90

11,61
0,00 1,33

10,13 8,35
0,00

94,77

0,66

25,84
K

it
er

m
el

t 
fa

té
rf

o
ga

t 
[m

3
/h

a]

Választékok

Barnaföld Rozsdabarna erdőtalaj Kovárványos barna erdőtalaj



130 

 

A gyökérsarj eredetű állományok választék-összetétele sokkal jobban megoszlik a vá-

lasztékcsoportok között. Sajnálatos módon nem állnak rendelkezésre adatok arról, hogy az 

adott állományokat hányszor sarjaztatták. 

Fűrészrönk-termelés szempontjából a rozsdabarna erdőtalaj a legoptimálisabb, majd ezt 

követi a barnaföld és a kovárványos barna erdőtalaj, valamint a humuszos homok. A rozs-

dabarna erdőtalajon, azonban nem csak fűrészrönkből termelik a legtöbbet, hanem az összes 

többi választékból is, kivéve az apríték alapanyagot, amely választékból a barnaföldön ter-

melik a legtöbbet. Ennek megfelelően a rozsdabarna erdőtalajon lévő állományok adták a 

legnagyobb fatérfogatot hektáronként (153,8 m3/ha), és itt volt a legnagyobb a kitermelt fa-

anyag értéke (2,69 millió Ft/ha) is. A barnaföldön és a kovárványos barna erdőtalajon lévő 

választékok között sem fatérfogatban, sem pénzben kifejezve nem kiemelkedő az eltérés. 

Ágtuskó, mint választék, itt sem jelentős, átlagosan fél m3 hektáronként. Érdekesség a fríz 

alapanyag választékolása, ami csupán egy erdőrészletből került ki. Ez azzal magyarázható, 

hogy egy speciális szortimentről van szó, amit csak megrendelői kérésre termel a cég.  Egy-

értelműen látszik a 2. táblázatból, hogy a humuszos homok-talajok adják a legkevesebb fa-

térfogatot. Ezen leggyengébb termőhelyen lévő állományok és a legjobb termőhelynek mi-

nősülő rozsdabarna erdőtalajon lévő állományok által biztosított bevétel között több mint 1 

millió forint különbség van hektáronként.  

 

 
2. ábra. Gyökérsarj eredetű állományok választék-összetétele különböző genetikai talajtípusokon 

 
2. táblázat. Gyökérsarj eredetű állományokból kitermelt fatérfogat és fahasználati árbevétel 

 Barna-

föld 

Rozsdabarna 

erdőtalaj 

Kovárványos 

barna erdőtalaj 

Humuszos 

homok 

Kitermelt fatérfogat [m3/ha] 116,9 153,8 143,7 97,7 

Ár  [millió Ft/ha] 1,99 2,69 2,42 1,56 
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Tuskósarj eredetű állományok választék-összetétele 

Tuskósarj eredetű állományokat barnaföldön, rozsdabarna erdőtalajon és humuszos homo-

kon találtunk (3. ábra). 

Tuskósarj eredetű állományok esetében jól látszik, hogy visszaesés van a minőségi vá-

lasztékok (fűrészrönk, kivágás, fagyártmányfa, oszlopfélék) termelése terén. Fűrészrönkből 

jelentősebb mennyiséget csak barnaföldön választékoltak. Az előbbiekben említett másik 

három választék-csoport közül egyik talajtípuson sem termeltek jelentős mennyiséget. A 

vadkerítés alapanyagra nem vonatkozik olyan szigorú szabályozás, mint a fűrészrönkre, de 

árban viszont alig marad el, és a piac részéről is nagy a kereslet. Érdekes, hogy apríték alap-

anyagot csak barnaföldön választékoltak, még a humuszos homoktalajon sem, ahol általában 

csak véderdőket létesítenek. Vastag tűzifából szinte azonos mennyiséget termeltek ki hektá-

ronként barnaföldön és rozsdabarna erdőtalajon. A humuszos homoktalajon viszont 40 m3-

rel több vastag tűzifát termeltek ki hektáronként. Ha a hektáronként kitermelt fatérfogatot és 

a hektáronkénti fahasználati árbevételt vesszük figyelembe, akkor a humuszos homokon álló 

tuskósarj eredetű akácállományok a legértékesebbek. A pénzbeli különbség a vastag tűzifa 

termelésében jelentkező eltérésekkel magyarázható, mivel a többi választékból közel azonos 

mennyiséget termeltek a különböző genetikai talajtípusokon, így nem váltak meghatározóvá. 

 

 
3. ábra. Tuskórsarj eredetű állományok választék-összetétele különböző genetikai talajtípusokon 

 
3. táblázat. Tuskósarj eredetű állományokból kitermelt fatérfogat és fahasználati árbevétel 

 Barnaföld Rozsdabarna er-

dőtalaj 

Humuszos homok 

Kitermelt fatérfogat [m3/ha] 108,0 105,4 134,7 

Ár [millió Ft/ha] 1,81 1,73 2,19 

 

Eredmények értékelése 

A magasabb minőségi követelményekkel rendelkező választékok rendszerint a mageredetű 

és a gyökérsarj eredetű állományokból termelhetők ki nagyobb arányban. A mageredetű ál-

lományoknál jellemzően 4-5 szortiment között oszlik meg a választék-összetétel, a többi 

választék szinte alig alkot jelentős hányadot. A sarjeredetű állományok esetében a szorti-

mentek köre szélesebb, ugyanis a legjobb minőséget igénylő választékoktól kezdve a gyűj-

tött tűzifával bezárólag minden megtalálható, de egyenletesebb eloszlásban, mint a magere-
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detű esetében. A tuskósarj eredetű állományokból is termelhető minőségi választék, de jel-

lemzően kisebb arányban. A tuskósarj eredetű állományok értékét jellemzően a közepes 

mennyiségben kitermelhető, de jó áron értékesíthető vadkerítés alapanyag és a vastag tűzifa 

adják. 

 
Köszönetnyilvánítás: A tanulmány/kutató munka a „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Temati-

kus Hálózat – RING 2017” című, EFOP-3.6.2-16-2017-00010 jelű projekt részeként a Szeche-

nyi2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszí-

rozásával valósul meg. 
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Bevezetés 

A Soproni-hegység változatos felszínéből fakadóan területén megtalálhatók szurdokok, lan-

kás hegyoldalak, számos patakvölgy és sík területek. A domborzati fragmentáció módosítja 

a terület mezoklímáját, ezáltal az egymáshoz közel lévő termőhelyeken kialakuló mikrokli-

matikus viszonyok teremtik meg az élőhelydiverzitás, a talajfauna gazdagságának alapját. 

A pedoszféra élővilágának egyik leggazdagabb csoportját az ugróvillások (Collembola) 

képezik. Egy liter erdőtalajban átlagosan 1000 példányt számolhatunk meg, de szélsőséges 

esetben ennek többszörösét is elérheti az egyedszámuk (TRASER 1997). A Soproni-hegység 

élőhelydiverzitása visszatükröződik a változatos ugróvillás faunában is (TRASER 2002; TRA-

SER et al. 2006; WINKLER 2019). 

Jelen kutatásunkban egy talajfaunisztikai szempontból kevéssé kutatott élőhelytípus 

(patakmenti égerligetek) Collembola-faunisztikai és ökológiai vizsgálatát tűztük ki célul.  

 

Anyag és módszer 

A mintaterületeket a Soproni-hegységben található patakmenti égerligetekben (Aegopodio-

Alnetum glutinosae) jelöltük ki. A kiválasztás fő szempontjai a minél bolygatatlanabb talaj, 

a lehető legtermészetesebb élőhely, de nagyjából azonos mikroklíma és fekvés voltak. A 

NÉBIH Erdőtérkép adatai (természetesség, fafajösszetétel) alapján az alábbi erdőrészleteket 

választottuk ki: 

1. Ágfalva 17/B és 17/A Természetszerű mézgás égeres.  

2. Ágfalva 2/D Természetszerű elegyes-mézgás égeres.  


