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vulgare, Ulmus minor, Acer campestre, Sambucus nigra tömeges lehet benne. Gyepszintje általában kétosztatú, magas és alacsony szintet tudunk elkülöníteni. Jellemző fajai: Arum maculatum,
Aegopodium podagraria, Pulmonaria officinalis, Lysimachia nummularia, Carex brizoides.
Kultúrerdők
Az ősi, természetes vegetációt sok helyütt kiirtották. Helyükre az éppen aktuális elképzelésnek, gazdasági érdekeknek megfelelő fafajokat ültettek be.
1. Akácos. A tájidegen akácot gyakran ültetik együtt őshonos fafajokkal (pl. Qu. petraea, Qu.
robur, Qu. cerris), így erősen zavart, jellegtelen erdőket hoznak létre. Az Északi-Zselicre nem
kifejezetten jellemzőek a homogén akácültetvények.
2. Erdei fenyves. Borhidi szerint a Pinus sylvestris őshonos a Zselicben, de nem homogén állományokat alkotott, hanem elegyfaként a gyertyános-tölgyesekben és bükkösökben élt. Fejlődése
és faminősége jóval alulmarad az északabbi tájak erdei fenyőinek. A Pinus sylvestris jelenleg is
főként elegyfa, a homogén ültetvények ritkák.
3. Nemesnyáras. Főképpen a nedves völgyaljakban és a folyóvölgyek mentén terjedt el. A Zselicben alárendeltebb szerepű, itt nincsenek nagy nyárfaültetvények.
4. Mézgás égeres. Elsősorban a patakparti nedves területekre ültetik. A Zselicben igen jó növekedést mutató gyakori élőhely.
5. Vörösfenyves. A vörösfenyő a Zselicben nem őshonos fafaj. Más fenyőfajok közé vagy az ültetvény szélére ültetik színezőelemnek és védősornak. Az élőhelynek gazdasági és ökológiai jelentősége – kis kiterjedése miatt – nincs.
6. Vöröstölgyes. Több helyütt, viszonylag kis állományai fordulnak elő, de az is előfordul, hogy a
vöröstölgyet elegyfaként ültetik.
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A Vétyemi erdőrezervátum
Lelkes András és Óvári Miklós
A Vétyemi ősbükkös erdőrezervátum az országos erdőrezervátum program keretén belül kijelölt erdőrezervátumok egyike. A zalai természetes erdők, ezen belül a Dél-dunántúli bükkös (Vicio oroboidiFagetum Pócs & Borhidi 1960) reprezentánsa. Jelenleg helyi védett, országos védetté nyilvánítása
(Vétyemi erdőrezervátum TT) folyamatban van, területe 178 ha (ebből magterület 30 ha), a Natura
2000 hálózatba a környező területekkel együtt kijelölésre került.
Növényföldrajzilag a terület a Dél-Dunántúl (Praeillyricum) flóravidéken belül a Zalai flórajárásba (Saladiense) tartozik. Mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves éghajlatú terület, de már közelít a
nedves éghajlati típushoz. A klíma a szubalpin hatás miatt kiegyenlített, szélsőségektől mentes és hűvös, humid jellegű. Hazánk egyik legcsapadékosabb vidéke.
A vétyemi erdőtömböt három oldalról völgy határolja, északról a Válicka és a Cserta, nyugatról
a Kerka, délről pedig a Mura völgye. Felszíne a harmadkorban alakult ki. Helyén a Pontusi-tenger
hullámzott, melynek agyagból és homokból álló, helyenként több száz méter vastag üledéke alkotja a
mai anyakőzetet. A meghatározó talajtípus az agyagbemosódásos barna erdőtalaj.
Az erdőrezervátum legjellemzőbb erdőtársulása a Dél-dunánúli bükkös zalai variánsa (Vicio
oroboidi-Fagetum saladiense). Fiziognómiáját tekintve szép növekedésű, nagy produkciójú bükkös
állományok. Igen gazdag lágyszárú faji összetételű társulás. A zalai területi variáns differenciális faja
a zalai bükköny (Vicia oroboides). Egyéb fajok: Oxalis acetosella, Carex sylvatica, Sanicula europaea,
Corydalis cava, Polygonatum multiflorum, Dentaria bulbifera, Anemone nemorosa, Maianthemum
bifolium, Vinca minor, Asarum europaeum, Geum urbanum, Dryopteris filix-mas, Pulmonaria
officinalis, Hedera helix, Alliaria petiolata, Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Atropa bella-donna,
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Asperula odorata, Convallaria majalis, Cyclamen purpurascens, Primula vulgaris, Leucojum vernum,
Tamus communis, Aruncus sylvestris, Actaea spicata, Neottia nidus-avis, Epipactis purpurata, Epipactis
helleborine, Cephalanthera longifolia, Platanthera bifolia, Daphne mezereum.
A védőzónában egy érdekes és ritka növényközösség is megtalálható. A terület déli részén egy
északi kitettségű mély szurdokvölgyben a dél-dunántúli dombvidéki szurdokerdő (Polysticho setiferiAceretum). A hűvös, nedves, állandóan árnyékban lévő meredek völgy sajátos mikroklímájában az alábbi fajok élnek: Asplenium trichomanes, Dryopteris filix-mas, Chrysosplenium alternifolium, Dryopteris
carthusiana, Phyllitis scolopendrium, Polystichum setiferum, Polystichum aculeatus, Petasites albus.
A magterület északi részének közelében kakukktormás forrásláp (Cardaminetum amarae) található. A társulás a dunántúli dombság forrásos völgyeiben figyelhető meg. Megjelenése a tavaszvégi aspektusban domináns, amikor a Caltha palustris ssp. laetha bokrai fölött összefüggő Cardamine amara
szőnyeg borítja az élőhelyet.
A mai erdőrezervátum, illetve a szomszédos területek Herceg Esterházy hitbizományi uradalom Lendvaújfalui (ma Tornyiszentmiklós) erdőgondnokságának „B” gazdasági osztályába tartozott az 1923-1932-es erdőgazdasági üzemterve szerint. A vétyemi erdőtömböt uradalmi erdők
(Andrássy, Zichy), községi erdők, szőlők, legelők és szántók határolták. Az akkori erdőgazdálkodás
elveit az üzemterv részletei jól mutatják:
Fafajok területi aránya: bükk
54 %
tölgy
21 %
gyertyán
14 %
erdei fenyő
9%
„Ezen erdő eddig tarvágásos szálerdőben lett kezelve 100 éves fordulóban.”
„Erdőápolásra annak költséges volta miatt nagyobb gond nem fordíttatott...”
„Az általános törvények és miniszteri rendeletek intézkedésein kívül a gazdálkodást semmi különösebb hatósági rendelkezés nem korlátozza.”
Csak természetes felújítást terveztek, az erdészeti munkáknál a tölgy és a fenyő javára dolgoztak.
Akkor még a Vétyemi erdőtömb másodrangú vadászterület, a vadállomány kicsi volt.
A II. világháború után az egykori uradalmi erdők állami tulajdonba kerültek, a terület a
Tornyiszentmiklósi Erdészethez tartozott. A fafajok területi aránya 1959-ben:
bükk
53 %
tölgy
21 %
gyertyán
20 %
erdeifenyő
3%
juhar, szil, kőris 2 %
Az ekkori erdőterv szerint: „Főfafajok a bükk, kocsánytalan tölgy, gyertyán, de a kocsányos tölgy,
csertölgy, mézgás éger sem ritka, előfordul még a hegyi juhar, korai juhar, kislevelű hárs, szelídgesztenye, mezei szil, hegyi szil, cseresznye, magaskőris. Az erdeifenyő szépen terjed, a lúcfenyő és a vörösfenyő is lassan meghonosul. A szépnövésű virágos kőriseket kísérletképpen meg kell hagyni. ... A
szelídgesztenyének és a vöröstölgynek, mint gyorsan növő fafajnak is teret kell biztosítani.”
A vágásfordulót ekkor is 100 évben határozták meg, minden 100 év fölötti területet véghasználatra terveztek. Előírták a fiatalosok pótlását erőteljes csemetével.
„Makkal való erdősítés nem célravezető, mert az elszaporodott vaddisznó állomány annak megeredését lehetetlenné teszi. A terület vadrezervátum. A vadállomány elég jól fejlődik. A szarvasállomány
jó, a vaddisznó nagyon felduzzadt.”
A Tormafölde 11D erdőrészletet (a jelenlegi erdőrezervátum magterület egy részét) „Vétyemi
ősbükkös” megnevezéssel helyi védetté nyilvánították, a 16 ha-os részletet nem tervezték véghasználatra, csak minimális beavatkozás történt (elsősorban egészségügyi céllal), 1976 óta az erdész szakma kezdeményezésére „kvázi erdőrezervátumként” védett terület. A többi erdőrészletben a fatermesztési célú
erdőgazdálkodás volt a jellemző, azzal a különbséggel, hogy a kedvező feltételek miatt előnyben részesítették a fokozatos felújítóvágást. Ugyanakkor az erdősítésekbe, felújításokba a záródáshiány megszüntetésére bevitték vörösfenyőt, a völgylábakat és az egykori településmaradványok, szántók helyét
luccal ültették be. A fatermesztési cél egykorú, homogén, jó minőségű bükkösök létrehozása volt.
Az erdőrezervátum magterülete (Tormafölde 11D erdőrészlet) az üzemtervi adatok szerint jelenleg 177 éves, az állomány átlagmagassága 42 m. A területen megindult a lékesedés, az elmúlt néhány
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évben a viharok jó néhány fát kidöntöttek. A második és harmadik lombkoronaszint (legnagyobb
része bükk, illetve gyertyán, a második szint 15–18 m magas, 35–50 éves, a harmadik szint 15–20
éves, 7 m magas) mellett a lékekben megjelent az újulat (negyedik szint), a bükkön kívül a kocsányos
tölgy, hegyi- és korai juhar, hegyi szil, madárcseresznye is előfordul.
A magterület északi részén található az egykori Vétyempuszta (itt nincs védőzónája a magterületnek), jelenleg nem laknak itt, de az épületek megvannak, raktárként, rakódóként funkcionálnak, vadtakarmányt, vadászati berendezéseket tárolnak itt. Az olajbányászat nyomai az erdőtömbben
mindenhol fellelhetők, bár magát a kútberendezést általában elszállították, a fúráspontok mindenhol
felismerhetők. Ezeken a helyeken általában néhány száz m2-es területen az állomány alacsonyabb, fiatalabb, a talajon látszik a bolygatás nyoma, megjelentek a lágy- és fásszárú özöngyomok (Solidago
és akác), helyenként őshonos pionír fák (kecskefűz). A magterület északi részén is található egy régi
fúráspont, de itt a seb többé-kevésbé „begyógyult”, csak a meredek domboldalon lévő vízszintes terület emlékeztet a fúrótorony helyére. Az elmúlt években a MOL Rt. újra kutatta ezeket a kimerültnek hitt területeket. Vétyempuszta közelében az erdőrezervátum határától 100 m-re, a magterülettől
600 m-re kutatófúrás engedélyezését kezdeményezték. Az elsőfokú természetvédelmi hatóság szakhatóságként nem járult hozzá a fúráshoz, fellebbezés után a másodfok (Országos Környezetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség) az ÖBKI állásfoglalása ellenére hozzájárult a fúráshoz. Itt kisebb részben egy
fiatal gyertyános-tölgyest és lucost, nagyobb területen egy 80 éves bükköst semmisítettek meg (összesen kb. 1 ha területen), melyben több védett növényfaj (zalai bükköny, ciklámen) is előfordult.
Az elmúlt nyarak aszályos időjárását a bükkök megsínylették, főleg a felújítóvágásokban látni sok
elszáradt egyedet, ezért a végvágásokat is helyenként előre kellett hozni. A pusztulás oka feltehetően
nem a talajban lévő víz hiánya, hanem hogy a bükk számára kedvezőtlen relatív páratartalom csökkenés miatt az ellenállóképessége lecsökkent. A Zalaegerszegi Erdészet területén idén több százezer m3
száradékot kell kitermelni, mert a meggyengült egészségi állapotú fákat másodlagos károsító (karcsú
díszbogár, szú) támadta meg. Zala megye északi részén a bükk határtermőhelyén van, előfordulása
extrazonális. Vétyem környéke - és a többi zalai bükkös erdőtömb is – az ország legalacsonyabb tengerszint feletti magasságon előforduló zonális bükk előfordulása, itt a körülmények (kitettség, tengerszint feletti magasság, páratartalom) kedvezőbbek.
Az 1920-as években az Erdészeti Közleményekben Tuzson János hasonló bükkpusztulásról számolt be a zalai erdőkben, feltehetően hasonló okok miatt.
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A Fias-tó és az azt körül vevő
cseres-kocsányos tölgyesek bemutatása
Szurdoki Erzsébet, Ódor Péter, Tímár Gábor és Tóth Zoltán

Bevezetés
Vasvártól DNy-ra elterülő területen, többnyire változó vízgazdálkodású cseres-kocsányos tölgyesekkel körülvéve, számos tőzegmohás lápot és vízállást találunk. Ezek tudományos kutatása csupán néhány évtizede kezdődött. A tőzegmohás élőhelyekről az első tudósítás a század elejéről származik,
később Boros Ádám is meglátogatta a területet, de tőzegmohákat nem talált (Barbalics 1973, Boros
1915–1971) és alaposabb bryológiai tanulmányokat sem folytatott. A 60-as években Barbalics I. J.
„fedezte fel” a terület számos tőzegmoha előfordulását, tőle származnak az első florisztikai és vegetációtani leírások is (Barbalics 1973, 1976, 1980). A kilencvenes években Lájer (1998a, b) végzett
cönológiai vizsgálatokat a terület néhány lápján, valamint a természetvédelem részéről is készültek
növényzeti felmérések (Bodonczi szóbeli közlés). Mivel a régióban intenzív erdőgazdálkodás folyik,
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