
FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „… az erdő beszél ahhoz, aki ismeri: jeleket ad, üzen, kitárja magát, csak meg kell 
érinteni. De ahhoz, hogy érthessük, ismernünk kell fáit, bokrait, füveit, virágait, 
gombáit, állatait s a sok színt, hangot, az állatok mozgását, életrendjét, természetét, az 
erdő minden lakójának örök, ősi törvényeit… Csak a tudás hozza közel az embert az 
erdőhöz, s ha ilyen jó barátságban vannak, akkor szívesen veszik egymást…”  
 
Fekete István, Somogy megye szülötte írta a fenti sorokat, aki hét évig Kaposváron is 
élt és még akár a töröcskei erdőben is barangolhatott…  
Az ő gondolatait megfontolva ajánljuk minden erdőt szerető kirándulónak a kaposvár-
töröcskei „Fekete harkály Tanösvény” bejárását! 
 

 
Fekete István  

(1900, Gölle – 1970, Budapest) 
 



 Miért is ajánljuk, mit kínálunk a bejárás során? 
 
• Először is egy kellemes kirándulást, egészséges sétát egy könnyen megközelíthető, 

természetszerű erdőben, Kaposvár közelében. 
• Érdekes, a helyszínen megtapasztalható – akár kézzel fogható – információkat a 

zselici erdő életéről: változatos élőhely-típusokat, különféle fafajokat, csodás 
lágyszárú növényeket, és akár rejtett életmódú állatokat lehet megismerni. 

• A közelmúltban a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság vagyonkezelésébe 
került erdőterületen gyakorlatban lehet 
megtapasztalni, hogy a sokszor hatalmas 
fátlan területekkel járó ún. vágásos 
erdőgazdálkodás helyett mennyivel 
kíméletesebb a természetes 
erdőműködtető folyamatokat utánzó, 
folyamatos erdőborítást eredményező 
természetközeli gazdálkodási mód. 

  Vágásterületek a Zselic más területein 
 
• A varázslatos hangulatú égerligetben kanyargó patak felett pallósorról lehet 

megfigyelni a vizes élőhelyet. 
• Konkrét, gyakorlati természetvédelmi intézkedésekkel ismerkedhetünk meg: akácfák 

meggyűrűzése, madárodú-telep, talajerózió elleni védelem. 
 
Elsőként néhány technikai információ, segítség, hasznos tanács: 
 
• A tanösvény bejárható önállóan, vagy igényelhető szakvezetés a Duna-Dráva Nemzeti 

Park Igazgatóságtól (információ: Turisztikai és Közkapcsolati Osztály, 72/517-200, 
dunadrava@ddnp.kvvm.hu). 

• Az önálló bejáráshoz szükséges az alábbiakban közölt információk (a tanösvény 
tulajdonképpeni füzetének) kinyomtatása és a tanösvény adott, általában fára 
festett számmal jelölt állomásánál történő elolvasása. Terveink szerint két féle, az 
évszakoknak megfelelő anyag áll majd az érdeklődők rendelkezésére, tavasz-nyár és 
ősz-tél bontásban. (Tipp: a tanösvény-típusokról, köztük a füzetesről, Kiss Gábor: 
Hogyan építsünk tanösvényt? című könyvéből lehet érdekes dolgokat megtudni!) 

• A tanösvény hossza körülbelül 4 km, nincsenek rajta extrém nehézségű szakaszok, 
bármely kiránduló teljesíteni tudja. Elképzelésünk szerint az információk 
megismerésével együtt 2-3 órát lehet eltölteni a bejárásával. 

• A terepen való tájékozódást fákra festett fekete harkály ábrák, útirány-
jelző nyilak, kinyomtatható térkép és az állomások GPS koordinátái is 
segítik. 



• A fafajok könnyebb felismerését és megismerését 
avval igyekszünk segíteni, hogy az adott fafaj 
nevének – az erdészek által alkalmazott - 
rövidítését festjük a fa törzsére. A „monogramok” a 
következők: ezüsthárs (EH), bükk (B), kocsánytalan 
tölgy (KTT), gyertyán (GY), cser (CS), hegyi juhar 
(HJ), korai juhar (KJ), hegyi szil (HSZ), magas kőris 
(MK), mézgás éger (MÉ), madárcseresznye (CSNY), 
vadkörte (KT)  kislevelű hárs (KH), nagylevelű hárs 
(NH), fehér fűz (FFŰ), kecskefűz (KFÜ), fehér nyár (FNY), szürke nyár (SZNY), 
akác (A), vörös tölgy (VT). 
 

Jó tudni: 2010-ben az ezüsthárs az Év fája volt! 
 

• A kiránduláshoz általában és természetesen a „Fekete harkály Tanösvény” 
bejárásához is szükséges: esőkabát, zárt túracipő és sokat segíthetnek a különféle 
határozó könyvek. 

• A zselici erdőkben is számítanunk kell különböző kullancs fajok előfordulására. A 
riasztó-szerek és a zárt öltözet csökkenti annak a veszélyét, hogy a túrán 
résztvevőkbe is belekapaszkodjanak. A kullancs-csipesz segíthet szakszerű 
eltávolításukban. Hívjuk fel társaink figyelmét arra, hogy otthon mindenki alaposan 
vizsgálja át testét, és ruházatát is, és az esetlegesen megtalált kullancsot a lehető 
leggyorsabban távolítsa el magából. 

• Fel kell készülni arra, hogy kijelölt WC, szemétlerakó nincs a területen, ezért 
MINDENT el kell takarítanunk magunk után! Az erdő csendjét mi is 
őrizzük, ne zajongjunk, járjunk minél csendesebben, és semmit ne 
gyűjtsünk, semmit ne vigyünk magunkkal! 

• A tanösvény az 1976-ban védetté nyilvánított Zselici Tájvédelmi Körzetben lett 
kialakítva. A védett területről részletes információkhoz juthatnak a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság honlapján (www.ddnp.hu) 

 
• 



 
 
• A Zselic Európában elsőként kapta meg rendkívül csekély 

fényszennyezettsége miatt a csillagoségbolt-park címet, 2009-
ben. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar 
Csillagászati Egyesület éjszakai, zselici programjairól a DDNPI 
honlapján tájékozódhatnak: www.ddnp.hu 

 
• Kaposvár-Töröcske 

megközelíthető autóval a 
Szigetvár-Kaposvár közti 67-
es útról Kaposvár határában, 
Töröcske felé délre 
lekanyarodva, vagy a 
kaposvári autóbuszállomásról 
óránként induló 14-es 
helyijáratú autóbusszal a 
végállomásig utazva. 
 

 
 
 

A parkolásra alkalmas terület és a tájékoztató tábla helye 
 

 
 
 
A Kaposvár-Töröcske település déli faluvégén található, 
parkolásra is alkalmas terület és a tanösvény fogadó, 
tájékoztató táblájának 
GPS koordinátái a következők: 
EOV K:552.313 É:106.801, 
WGS84  N46°17,915' E17°46,773' 
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  A fogadó, tájékoztató tábla 
 



Irány a tanösvény! 
 

 

 
 
Mit lehet, és mit kell tudnunk előzetesen a környékről? 
Elsőre biztosan száraznak tűnnek az adatok, de ha az a célunk, hogy figyelmesen, az 
erdő életéből minél többet megismerve, mind teljesebb képet kapva szeretnénk a 
tanösvényt bejárni, fontosak lehetnek az alábbi természetföldrajzi jellemzők! 
 
A zselici táj alapkőzetét a jégkorszakban, mintegy ötvenezer évvel ezelőtt lehullott por, 
az úgynevezett lösz alkotja. Éghajlatát a szubmediterrán klímahatás jellemzi: az éves 
átlaghőmérséklet 9-11oC közötti, a csapadékátlag 600-800 mm, a jellemző 
csapadékmaximum pedig júniusra és ősz elejére esik. A leggyakoribb talajtípus az 



agyagbemosódásos barna erdőtalaj. Ezen környezeti feltételeknek is köszönhetően a táj 
növénytakarójára zömmel az ezüsthársas- bükkösök voltak a jellemzőek, egészen néhány 
száz évvel ezelőttig. Az ember intenzív, átalakító tájhasználatának következtében 
(erdőirtások, legeltetés, szántóföldi növénytermesztés, idegenhonos növény- és 
állatfajok betelepítése) ma már a természetes növényzet társulásai, fajai csak 
szórványosan, kis számban találhatók meg. 
 
Mi a célja a területtel a vagyon- és természetvédelmi kezelő nemzeti park 
igazgatóságnak? 
A valamikori természetes ezüsthársas-bükkösöket az utóbbi pár száz évben két- vagy 
háromszori tarvágásos erdőhasználattal kezelték. Vélhetően háziállatokat is 
rendszeresen legeltettek bennük. A visszamaradt fák utódaiból (hársak, gyertyán, bükk) 
áll zömmel a mai faállomány. Az körülbelül 50 évvel ezelőtti, utolsó tarvágás követően, 
az amerikai kontinensről származó vörös tölggyel, és a részben termőhely-idegen 
cserrel foltokban ültették be a területet. A fák kora ma 1-50 év közötti, de zömmel 30-
50 éves. 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság célja, hogy a középkorú (20-50 év körüli) 
faállománnyal borított területen minél előbb, és a lehető leghatékonyabban stabil, 
önfenntartó, természetszerű állapotú erdő kialakulásának feltételeit biztosítsa. Ennek a 
természetes erdőkben működő folyamatokat leutánzó, kíméletes (nem vágásos) 
erdőgazdálkodásnak nem csak táj- és természetvédelmi előnyei kézenfekvőek, hanem a 
fenntartható gazdaságossága sem vitatható. 
 
Mit szeretnénk elérni és milyen módszerekkel? 
Vegyes korú, több fafajú (elegyes), természetközeli állapotú, tájidegen fafajoktól 
mentes, a tájra jellemző lehető legtöbbféle élőhellyel rendelkező erdő létrejöttét. 
A fentieket szálankénti vagy kis csoportokban történő belenyúlással (fakivágással), 
folyamatos erdőborítás mellett, a természetes felújulás elsődlegességével, a 
többkorúság és a bükkök térnyerésének növelésével szándékozzuk elérni. 
Fontos szempont az idegenhonos fafajok (vörös tölgy, akác) visszaszorítása kivágással, 
gyűrűzéssel (lehetőség szerint vegyszerek használata nélkül). 
A természetesség növelése érdekben a holt, odvas fa „készítésétől” sem riadunk vissza, 
valamint természetesen a már meglévő álló és fekvő holt fákat maximálisan megőrizzük.  



Ezek után nincs más hátra, mint előre! 
A tájvédelmi körzet határát jelző hatósági táblánál található a tanösvény kiinduló 
pontja (EOV K:552.289 É:106.655, WGS84 N46°17,836' E17°46,756') Innen 
kanyarodjunk jobbra, felfelé az ösvényen, követve a harkály-ábrákat és a nyilakat! 
 

Jó tanács! Ha nem érted valamelyik kifejezést, nézd meg a szöveg végén, a 
kislexikonban! 
 
A dombon felfelé, nyugati irányba haladva a következőkre figyeljünk: 
• Egy változatos, elegyes, több fafaj jellemezte erdőrészben haladunk! Keressük a fák 

törzsén a jeleket! Emlékeztetőül a „monogramok” a következők: ezüsthárs (EH), 
bükk (B), kocsánytalan tölgy (KTT), gyertyán (GY), cser (CS), hegyi juhar (HJ), korai 
juhar (KJ), hegyi szil (HSZ), magas kőris (MK), mézgás éger (MÉ), madárcseresznye 
(CSNY), vadkörte (KT)  kislevelű hárs (KH), nagylevelű hárs (NH), fehér fűz (FFŰ), 
kecskefűz (KFÜ), fehér nyár (FNY), szürke nyár (SZNY), akác (A), vörös tölgy (VT). 
Figyeljük meg a különféle fafajok formáját, tulajdonságait! Találkozhatunk itt 
ezüsthárssal, gyertyánnal, bükkel, cserrel, mezei 
juharral, mezei szillel, madárcseresznyével. 
Mindegyik más világ, más kéreg, más levélforma, és 
akár más szerep az erdő életében. Ez a 
változatosság többféle élőhelyet jelent az 
állatvilág számára, de sokkal erősebb 
immunrendszert, a betegségekkel szembeni jobb ellenállást is biztosít az erdőnek. 
Gondoljunk csak bele, ha kizárólag egy fafaj alkotná a faállományt, a csak őt károsító 
betegség az egész erdőt elpusztíthatná! 

• Egy természetes erdőnek alapvető jellemzője a 
többkorúság, azaz a faegyedek csemetekortól 
aggastyánkorig történő változatos 
előfordulása. Itt még persze nem ideális a kép, 
de semmiképpen nem a vágásos 
erdőgazdálkodásra jellemző egyetlen 
korosztályt képviselnek a faegyedek.                         
 

Egy enyhe bal kanyar után megérkeztünk az első állomáshoz!  

1. EOV K:552.250 É:106.650 WGS84 N46°17,833' E17° 46,726' 
Az útszéli rézsűben, a gyökerek között a különböző állatok (ökörszem, vörösbegy, 
különféle egerek, pockok, rovarok) búvó- és szaporodó helyei, a göcsörtös fatörzsek 
tövén „madáritatók” találhatók. Ezek úgynevezett mikro-élőhelyek. Az állomást 
elhagyva, a Zselicre oly jellemző löszmélyút déli oldalán kialakult bevágásban jól 
megfigyelhető a talaj rétegződése is. A lezúduló csapadék kivájta mélyút további 
eróziójának csökkentése érdekében ágakat, fatörzseket helyezünk el a víz útjába, 
megtörve ezzel energiáját (plusz ezek az ágak hasznosak a romboló terepmotorosok 
megfékezésére is!). 
 



Haladjunk tovább felfelé az ösvényen! 
 
Az út jobb oldalán észrevehetünk több, már említetten idegenhonos akácot. Sajnos ez a 
szintén Amerikából származó fafaj agresszív is, és erőteljes sarjadásával kiszorítja a 
természetes vegetációt és elszegényíti környezetét. Kutatások bizonyítják, hogy míg 
egy gyönygyvirágos-tölgyesben 21 fásszárú és 186 lágyszárú faj is előfordulhat, addig 
egy helyére telepített akácosban 1 fásszárú és 46 lágyszárú faj figyelhető meg. Ezért is 
igyekszünk visszaszorítani az akácokat az erdőkezelés során. 
 

Kb. 200 m megtétele után, jobb kéz felől egy mély vízmosást és a rajta 
keresztbedőlt óriás bükköt elhagyva érjük el egy jobbos kanyarban a második 
állomást! 

2. EOV K:551.944 É:106.634 WGS84 N46°17,822' E17°46,488' 
 
Az állomás környezetében ún. vágásos erdőkép fogad minket. A faállomány egykorú, 
szinte teljesen elegyetlen, egy fafajból álló. E látvány úgy alakult ki, hogy egyszerre, 
egy időben lett levágva, kitermelve az erdő, majd mesterségesen újratelepítve. 

 

 
 
Napjainkban Magyarországon az erdők több, mint 95%-át ily módon használják, ami a 
természetvédelmi törekvések, valamint az új erdőtörvény előírásainak következtében 
reményeink szerint a közeljövőben kedvező irányba jelentősen változni fog. 
Hogy érzékelhető legyen a különféle gazdálkodási módok közti különbség, ennél az 
állomásnál háromféle területet jelöltünk ki. A vízmosás környezetében semmilyen 
gazdálkodást a jövőben nem szándékozunk folytatni. Itt a természetes erdődinamikai 
(erdőműködtető) folyamatok lesznek megfigyelhetők. Az ÉNY-i részben vágásos 
erdőgazdálkodással, hagyományos erdőművelési módszerekkel fogjuk végezni munkánkat.  
A faállomány gyérítését itt teljesen egyenletesen, az egyes faegyedek számára azonos 
növőtér kialakításának céljával és természetesen a holtfa teljes eltávolításával oldjuk 
meg. Az ösvénytől délre, a hátunk mögött pedig a folyamatos erdőborítás 
megvalósításáért már e középkorú erdőben is megpróbáljuk a természetes erdők 
működését leutánozni. A gyérítést nem egyenletesen, hanem kis csoportokban végezzük 
a később megjelenő cserjeszint kíméletével, a holtfa meghagyásával. 
 
Természetesen a különbségek megfigyeléséhez idő kell! De pont emiatt szeretettel 
várunk mindenkit egy-két év múlva is a FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNYEN! 
 



Az ösvényen tovább haladva egy szélesebb földutat érünk el. Forduljunk jobbra, 
északi irányba és sétáljunk ki az erdő széléig, a harmadik állomáshoz! 

3. EOV K:551.888 É:106.713 WGS84 N46°17,864' E17°46,443' 
 
Ha nyári időszakban, nagy melegben járunk erre, akkor 
az erdőből kilépve jelentős hőmérséklet különbséget 
tapasztalhatunk (akár 15-20 ºC!). Így már nagyon 
könnyű megérteni, hogy mi is az az ún. erdőklíma. Az 
idős erdők helyi hőmérséklete (mikroklímája) jelentősen 
kiegyenlített, nyáron pl. a nappali és az éjszakai hőfok 
között csak körülbelül 10 ºC eltérés tapasztalható, 
magasabb a páratartalom és a szél szárító hatása is 
kevésbé érzékelhető, amit a közel folyamatos borítású 
lombsátor, valamint a cserjék és kisebb fák alkotta, 
sátor keresztmetszetű erdőszegély is elősegít. 
Ez utóbbi egy ún. szegély-élőhely (ökoton), ahol a sem a zárt erdei, sem a nyílt 
élőhelyeket elviselni nem képes fajok találnak menedéket, de igen fontos szűrő-védő 
szerepet is betölt az erdő életében. 

 
Az erdőszélen forduljunk vissza és haladjunk a széles földúton dél felé! 
 
Ha nincs nagyon nagy szárazság, az úton a 
járművek kijárta gödrökben pocsolyákat 
kerülgethetünk. Ezek ugyanolyan mikro-
élőhelyek, mint a rézsű gyökereinek búvóhelyei. 
Főként két, erdőben élő békafaj, a sárgahasú 
unka és az erdei béka szaporodik és él benne. 
Sajnos a felcseperedő békaporontyokra, az 
ebihalakra nagy veszélyt jelentenek az autók 
kerekei, de egész békacsalád szaporulatokat 
pusztíthat el egy-egy tartós aszály is. 
 
Jó setben, kora tavasszal a békákat és a petecsomókat, tavasz végétől, nyár elejétől 
már a különféle fejlődési fázisú ebihalakat is megfigyelhetjük! 
Haladva tovább az úton, jobb kéz felől egy igazán szép, változatos erdőt láthatunk. Ennek 
legvalószínűbb oka, hogy a tulajdonviszonyok kérdésessége miatt már több mint húsz éve 
nem végeztek benne semmilyen erdészeti munkát. Érdemes megfigyelni, hogy már ilyen –
az erdő életében- rövid idő alatt is a természetes állományokra jellemző többszintes, 
tagolt erdőszerkezet alakult ki. A felső lombkoronaszint mellett megtalálható itt a 
törzsárnyaló második koronaszint és a cserjeszint is. Az ilyen felépítésű erdő sokkal 
hatékonyabban használja ki a fejlődéséhez, az asszimilációhoz szükséges légteret, mint 
egy olyan, amelynek csak a legfelső harmadában van korona. A sok fontos mikro-élőhely 
biztosítása mellett ezáltal itt gazdasági szempontból is hatékonyabban fejlődik az erdő! 
 

 

 
Sárgahasú unka 

 

 

 
Az erdőszegély hatása 



Hamarosan bal kéz felől elérjük a negyedik állomást! 

4. EOV K:551.975 É:106.330 WGS84 N46°17,658' E17°46,516' 
 

A Zselic vízhatás nem jellemezte, szárazabb termőhelyein kétféle tölgy fajjal 
találkozhatunk. A cser egy szubmediterrán fafaj, Magyarországon éri el északi 
elterjedésének határát. Sok helyre, így a Zselicbe is telepítés útján került. Nem is 
nagyon viseli el a kemény fagyokat, ezért sokszor hosszanti irányban végigreped a 
törzse, melyet igyekszik benőni, kéreggel betakarni. Így egy a tőtől a korona felé haladó 
kinövést vehetünk észre rajtuk (felkiáltó jellel jeleztük!). 
A kocsánytalan tölgy már teljesen idevaló faj, a gyertyánnal, mint kísérő, második 
koronaszinti társával alkotja az ún. gyertyános-kocsánytalan tölgyeseket. 
A két fafaj kis odafigyeléssel könnyen megkülönböztethető! Ennél az állomásnál két 
egymás mellett álló csert és kocsánytalan tölgyet kerestünk, melyek kérgeit egyszerre 
lehet végigsimítani és megtapasztalni a köztük lévő különbséget. Persze a kérgük mellett 
pl. a levelük formája, a rügyük és a termésük is eltér egymástól. Meg lehet próbálni az 
avarban keresgélve példákat találni erre! 
 

    
       Cser     Kocsánytalan tölgy 
 

Ha szerencsénk van és figyelmesen haladunk tovább, a földút sarában különféle 
vadfajok nyomait figyelhetjük meg! Sőt, a pocsolyák közelében néhol sárosak a fák a 
dagonyázás után hozzájuk dörgölődző vadaktól (főként vaddisznóktól). 
Hasonlóan hazánk többi erdős területéhez, a Zselicben is a legelterjedtebb nagyvadfaj 
a gímszarvas, a vaddisznó és az őz. Az ember betelepített nem őshonos fajokat is, mint 
a dámvad és a muflon. A nagyragadozók (farkas, medve, hiúz) eltűnésével 
létszámszabályozásuk szerepét az ember vette át. Sajnos önös érdekből mesterségesen 
felduzzasztotta sűrűségüket és így napjainkban jelentős problémát okoznak az erdők 
felújulásának akadályozásával: lerágják a fiatal csemeték rügyeit, elfogyasztják a 
lehullott makkot, valamint pont a Zselicre jellemzően lehántják a sima törzsű, fiatal 
ezüst hársak kérgét. 
 



 
 

Apróbb, nem patás nyomokat is felfedezhetünk néha a friss sárban!  Portyázik az 
erdőben is egerekre, pockokra vadászva a róka, szuszogva haladhat a földúton a morcos 
borz, a település közelsége miatt a fehér mellényes nyest is előfordulhat errefelé, de a 
legszerencsésebbek akár a rendkívül rejtett életmódú vadmacskát is megpillanthatják. 

 
 
Szintén bal kéz felől érjük el egy csapadék kivájta völgy, egy ún. vízmosás 
kezdeténél az ötödik állomást! 

5. EOV K:552.024 É:106.200 WGS84 N46°17,588' E17°46,556' 
 

Ez a jelentősebb esők után lezúduló víz által mélyített, 
„V”-alakú völgy napjainkban is folyamatosan változik. 
Mélyül, „hátrarágódik”, módosul a nyomvonala, az alja a 
szűk felső részhez képest ellaposodik. Ez utóbbit a 
tanösvény utolsó harmadán alkalmunk lesz megtekinteni! 
Előttünk érdemes megfigyelni egy rendkívül érdekes, védett növényfajt! A szúrós 
csodabogyó, ahogy a neve is mutatja szúrós, de mitől is csodabogyó? Ha éppen 
megpillantunk rajta egy tűzpiros bogyótermést, azt  

 
Háttérben a szúrós-, 

előtérben pedig a rokona, 
a lónyelvű csodabogyó 

 

 



tapasztalhatjuk, hogy a „levelén” díszlik. Márpedig virág, majd termés nem fejlődhet 
levélen. Mi is akkor a magyarázat? Nagyon egyszerűen csak annyi, hogy amit levélnek 
gondolunk, az csak a növény ellaposodott, levélszerű szárrésze, az ún. fillokládium! 
 
Haladjunk tovább a földúton és egy széles nyiladékhoz, a sarkán pedig egy 
magasleshez érve következik a hatodik állomás. Itt majd balra, keleti irányba kell 
fordulnunk a továbbhaladáshoz! 

6. EOV K:552.060 É:106.051 WGS84 N46°17,508' E17°46,586' 
 

Ahogy már említettük, a vadállomány létszámának, sűrűségének beállítását napjainkban 
az ember, a vadászok, vadgazdálkodók végzik. A magasles tulajdonképpen a vad 
megfigyelését, elejtését megkönnyítő létesítmény. Innen kevésbé kap szagot a vad az 
embertől és a megpillantása is egyszerűbb. 
 
A lestől keleti irányba haladva,kb. 20 méter után balra letérve egy kis ösvényre, az 
erdőben egy körbe kerített kis területet vehetünk észre. A vágásos 
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódóan a letermelt erdő helyén kialakuló vágásterületen az 
ember által elvetett makkot vagy felcseperedő 
csemetét meg kell védeni a nagyvadaktól. 
Ezért sokszor hatalmas területeket kell 
bekeríteni ún. vadkerítéssel. Tudni kell 
azonban, hogy ez a gyakorlat tulajdonképpen 
egy ökológiai csapda, mert nyilvánvaló, hogy a 
kerítéseken kívüli területeken nő a vadállomány 
sűrűsége és ezáltal nő a károkozása is. Hogy 
látható legyen ez a kártétel, létrehoztunk egy 
kisebb, vadkizárásos területet, ahol 
tanulmányozható lesz a károsított és a 
megvédett terület növényzete közti különbség.  A vadkizárás hatása egy Bükk-hegységi területen 

 
 
Ballagjunk tovább az erdei ösvényen, egészen egy hatalmas, ágas-bogas bükkig, a 
hetedik állomásig! 

7. EOV K:552.150  É:106.120 WGS84 N46°17,546' E17°46,655' 
 
Utunk során már többször találkoztunk mikro-élőhelyekkel. 
Bármilyen furcsa, de ez a bükk-óriás is ilyen szerepet tölt be a 
környező, sokkal fiatalabb, még nem odvasodó erdőállományban. 
Kiterjedt koronája, ágrendszere menedék (refúgium) területként 
biztosított élőhelyet számtalan rovar- és madárfajnak annak idején, 
amikor kitermelték körülötte az erdőt. A kerítésbe őt is 
belefonták, így a rátekeredett drót óvta meg azóta is a kivágástól. 
Most már biztosak lehetünk abban, hogy addig fog élni, amíg az 
ereje engedi és dísze lesz a töröcskei erdőnek! 



Lefelé haladva az ösvényen lehajló ezüsthársakat figyelhetünk meg. Már több éve így 
állnak, amire a függőlegesen az ég felé törő hajtásaikból, ágaikból is következtethetünk. 
A tarvágás után sűrűn maradt állományt a vágásos gazdálkodáshoz kapcsolódó 
erdőnevelési munkák során többször ritkítani, erdészeti szakszóval gyéríteni kell, 
különben hó- vagy jégnyomást szenvednek. A természetes folyamatokat utánzó, 
folyamatos erdőborításra törekvő, szálaló gazdálkodásnál sem az ilyen jellegű, valamint 
az erdősítési (vágástakarítás, csemetenevelés, ültetés, csemeték ápolása) munkák csak 
elvétve jelentkeznek, jelentős költségeket megspórolva így a gazdálkodásunkban. 
Az ösvény közelében hegyi és korai juharokat is megfigyelhetünk, amelyek ún. 
szurdokerdőkben is előfordulnak. 
 

Nagyon óvatosan –főként sáros talajviszonyoknál- haladjunk lefelé és így elérkezünk 
a nyolcas állomáshoz! 

8. EOV K:552.243 É:106.122 WGS84 N46°17,548' E17°46,727' 
 
A tőlünk délre lévő vízmosásban egy régebb óta magára hagyott, „szurdokerdő-szerű” 
állományt látunk. Régebb óta nem folyik nehéz megközelíthetősége miatt benne 
gazdálkodás, amit a földön fekvő sok korhadt, száradt holtfa is jelez. Az ember által 
kezelt, vágásos erdőkben a holtfa mennyisége sokszor a 3 m³-t sem éri el hektáronként 
(100mX100m), míg a természetes, mérsékelt övi őserdőkben ez a szám akár 300 m³ is 
lehet! A holt fa több szempontból fontos: 

• Merőlegesen feküdve a lejtésirányra 
meggátolja a csapadék hatására 
bekövetkező eróziót! 

• A bennük élő rovar álcák, pajorok 
táplálékot biztosítanak a fekete 
harkálynak. De miért fontos ez az 
erdőnek? A fekete harkály úgynevezett 
pillér-faj. Olyan pillér, mint a boltíveket 
egyedüliként összetartó záró-, vagy pillér-kő. 

 
 

A tanösvényünk névadó madara minden évben új odút 
ácsol magának. Az elhagyott régieket pedig számtalan 
más, olyan állatfaj használja, amely képtelen lenne e 
nehéz műveletre: odúlakó énekesmadarak, kisebb 
harkályfélék, macskabagoly, az egyetlen odúban költő 
galamb-féle, a kék galamb, denevérek, pele-fajok, 
mókus, nyuszt, de akár az odú későbbi kibővülésével 
még vadmacska is. Így tehát a holtfa és az ezáltal 
bekövetkező táplálékhiány miatt a fekete harkály  
eltűnésével „összedőlne a boltív”, és elköltözne a 
felsorolt rengeteg állatfaj is az erdőnkből. Biztos, 
hogy a sokak által igényelt „tiszta, rendezett” erdő 
lenne az igazi erdő? 

 
Kék galamb 



 
Szándékunk szerint ezen a területen sem fogunk gazdálkodást folytatni annak 
érdekében, hogy megfigyelhetők és bemutathatók legyenek a természetes 
erdőműködtető folyamatok. 
 
A széles földútra leérve forduljunk jobbra, déli irányba és menjünk a mélyútban kb. 
70 métert a kilences állomásig! 

9. EOV K:552.355 É:106.043 WGS84 N46°17,506' E17°46,815' 
 
Egy vágásterület és egy még részben 
álló öreg erdőállomány határához 
értünk. Itt jól megfigyelhető, hogy a 
vágásos gazdálkodás során egykorú, 
mértani formájú erdőtömbök, területek 
alakulnak ki, ahol a kezdetben fátlan 
területek mentén meredek vágásfalak 
jönnek létre, ahol is a hirtelen szabad 
állásba került öreg fák száradnak, 
pusztulnak. Ugyanakkor a levágott erdő 
helyén megszűnik az erdőklíma, a 
terület gyomosodni kezd, így az erdei 
növény- és állatfajok vagy elpusztulnak, 
vagy kénytelenek – ha van egyáltalán 
hová -, hosszú időre elvándorolni. 

 
 

Ha leszűrtük a tapasztalatokat, forduljunk vissza és nagyjából avval az ösvénnyel 
szemben, ahol leereszkedtünk, térjünk le jobbra a patak irányába. A pallósoron 
óvatosan végiggyalogolva keljünk át a patakon, majd a rézsűn ferdén felkapaszkodva 
a fiatal erdőbe, már el is érjük a tízes állomást! 

10. EOV K:552.446 É:106.065 WGS84 N46°17,519' E17°46,886' 
 

Ahogy már említettük a vágásos gazdálkodás során egykorú, 
sokszor egy fafajból álló, elegyetlen erdőtömbök jönnek létre. 
Azokon a helyeken, ahol a faállomány nagyobb területen olyan 
fiatal, és ezáltal vékony törzsű, hogy odúkészítésre nem 
alkalmas a harkályok számára, nagyon fontos mesterséges 
odúkat kihelyezni. Itt a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület Kaposvári Helyi Csoportja 
készített és rakott ki különféle mesterséges odúkat (köztük 
egy denevér ládát is!) a fákra. Ez a fészkelési, kölyöknevelési 
lehetőség biztosítása mellett alkalmat ad kutatási tevékenység 
megvalósítására is.  
 

 

 
Tarvágás utáni vágásterület 



Ezekben a fiatal, 20-30 év körüli állományokban még gyakrabban találkozhatunk ún. 
pionír fafajokkal, mert rendkívül könnyű, a széllel kiválóan terjedő termésük 
segítségével elsőként, úttörőként tudják meghódítani az üres vágásterületeket. A 
kecskefüzek, rezgőnyárak, nyírek rövid életűek, így hamarabb is odvasodnak, átsegítve a 
különféle állatfajokat azon az időszakon, amíg az eredeti erdőtársulás fái is odvasodó 
korba érnek. 
Érdekesség: a gímszarvasok rágása, 
hántása jól megfigyelhető a sima kérgű, 
fiatal ezüsthársak törzsén! 
 

 

 
 

Nyírek az erdőszegélyben 
 

Haladjunk tovább az ösvényen északi irányba és egy enyhe kanyar után 
megérkezünk egy nagyon érdekes, a patak és a csapadék-erózió által kialakított, 
töltésszerű, természetes földnyelvre, ami egyben a tizenegyedik állomás helyszíne 
is. 

11. EOV K:552.405  É:106.202 WGS84 N46°17,592' E17°46,852' 
 

Egy égerliget és a benne meanderező patak felett állunk. Az ilyen erdőtársulások ma 
már mindenhol, így a Zselici tájban is nagyon ritkák. A patakok völgyei legtöbbször 
kiegyenesítettek, mélyítettek, szabályozottak, a környezetüket gépekkel rendszerint 
feltúrták, megbolygatták. A fák helyén gyakran utak vannak, a környező szántók 
egészen a patakig érnek. Pedig ezek a vizes élőhelyek a zárt erdőtömbökben rendkívül 
fontos, diverzitás (változatosság) növelő szerepet töltenek be, és a fajok vándorlásának 
lehetőségét megteremtő (ökofolyosó) szerepük sem elhanyagolható. 
Ez az égerliget, amelyben állunk viszonylag 
természetszerű képet mutat, a fő 
állományalkotó fafaj, a mézgás éger mellett 
még egy hegyi szillel is találkozhatunk.  
Tőlünk északra, kb. 50 méterre, a patak 
folyásiránya felé pillantva azonban egy 
telepített, vágásos módszerekkel kezelt 
egykorú, fiatal égerest láthatunk. Ugye, 
érzékelhető a különbség?  
A vizes élőhelyek és a szurdokok természeti 
értékeinek mind teljesebb védelme 
érdekében a nemzeti park igazgatóság a 
patak mentén és a vízmosásokban a jövőben 
nem kíván gazdálkodni. 
Érdekesség: figyeljük meg az égerek laza talaj miatti, ún. támasztógyökereit majd 
később, a pallósor után, a kidőlt, öreg fehér fűz törzsének tövén a rátelepült fiatal bükk 
csemetét! A korhadó törzs tápanyagot biztosított a magoncnak, amely gyökereivel 

 
„Lábas fa” 



körbenőtte. Ha majd teljesen elkorhad a törzs, lélegzetelállító látványt fog nyújtani a 
„lábakon álló” bükk! 
Ha átkeltünk a patakon, jobbra tartva ballagjunk vissza a földúthoz, majd ismét 
jobbra fordulva hamarosan megérkezünk egy tisztás széléig, amelynél a tizenkettes 
állomás található! 
 

12. EOV K:552.268  É:106.339 WGS84 N46°17,665' E17°46,744' 
 

Ezen a tisztáson néhány évtizede még egy ház és az udvara állt. Valószínűleg az itt élő 
ember ültetett ide akácokat, amelyek a tanösvény elején már ismertetett módon 
jelentősen veszélyeztetik a természetes vegetációt, ezért visszaszorításuk kiemelten 
fontos természetvédelmi feladat. Ezt a munkát lehetőleg vegyszerezés nélkül, a 
kérgébe vágott gyűrűvel, ezáltal a nedvkeringésének megakadályozásával, sarjadásának 
csökkentésével, így akár elpusztításával igyekszünk elérni, lehetőséget teremtve itt is 
az őshonos növényzet visszatelepülésére. 
Érdemes megfigyelni az út mentén később következő akácokon a gyűrűk alatti erőteljes 
sarjadást, ami a faj hihetetlen vitalitását, élni akarását mutatja. 
Az állomással szemben, a domboldal felé, nyugati irányba nézve megpillanthatjuk az 5. 
állomásnál ismertetett, ott még szűk völgy alsó, kiszélesedő részét! 
 

Haladjunk tovább a földúton északi irányba, a kiindulási pont felé! 
 

Elérkeztünk túránk utolsó szakaszához. A tőlünk bal kéz felé, nyugati irányban elterülő 
domboldal erdeiben a célunk az, hogy a jövőben úgy gazdálkodjunk, hogy megvalósítsuk a 
növény- és állatvilág szempontjából legideálisabb folyamatos erdőborítást, amely 
meggyőződésünk szerint gazdasági vonatkozásban is előnyösebb lesz. Természetesen 
abban is biztosak vagyunk, hogy az erdőjáróknak, kirándulóknak is sokkal nagyobb 
élményt fog jelenteni egy ilyen erdőterületen a séta. 
A feladat azonban elég nehéz és bonyolult, mivel ez az erdő még a vágásos gazdálkodás 
képét viselő, főként egykorú állomány. Mi, munkánk során a természetes erdőkben 
működő kis erdőciklust szeretnénk lemásolni. A mérsékelt övi őserdőkben egy-egy 
famatuzsálem elöregedésekor, vagy valamilyen természetes bolygatáskor (szél, 
hónyomás) kidőlő egy-két fa helyén keletkező lékben indul meg a környező öreg fák 
magjaiból a fiatal csemeték fejlődése. 

           
Egy lékben felcseperedő újulat és a lék koronavetülete 

Az elszórtan, véletlenszerűen, különböző időben kialakuló lékek megtörik az állomány 
egykorúságát és változatos korosztályviszonyokat eredményeznek.  
 



 
 
Így, ha mi is ilyen kis csoportokban, akár szálanként, időben jelentősen elhúzva 
termeljük ki a fákat (fiatal- és középkorban a feleslegeseket, öregkorban az értékes 
faanyagot produkálókat) hasonlóan vegyes korú, elegyes, a betegségeknek ellenálló, a 
természeti értékeket megőrző erdőt fogunk unokáinkra hagyni. (MIVEL JELENLEG 
MÉG NEM KAPTUK MEG A FAKITERMELÉSI ENGEDÉLYEKET, A MÁR KIJELÖLT 
LÉKEK HELYÉN HOLTFÁT „GYÁRTUNK”. A SZÁNDÉKAINK SZERINT AMÚGY IS 
KIKERÜLŐ EZÜST HÁRSAKAT ÉS GYERTYÁNOKAT GYŰRŰZZÜK, LÁBON ÁLLÓ 
HOLTFÁKAT KÉSZÍTVE ÍLY MÓDON.) 
 
 
 
Az utolsó állomás mindig egy aktuális léknél lesz kijelölve! Jelenleg itt: 

13. EOV K:552.270 É:106.500 WGS84 N46°17,752' E17°46,744' 
 
Figyeljük meg az itteni és a környékben kialakított lékek kis kiterjedését, az 
anyaállomány óvó árnyalását, ezáltal az erdőklíma megőrzését, de ugyanakkor a fejlődést 
elősegítő napsugarak földre jutását is! 
 
A kiinduló pont előtt, jobb kéz felől, a patak mellett egy vízállást láthatunk. Ezt egy 
mesterséges töltéssel alakították ki régen a falubeliek, kenderáztatási célból. 
Megfelelő vízellátottság esetén kiváló szaporodó helye a kétéltűeknek, de szerencsés 
délutánokon akár sütkérező mocsári teknősöket is észrevehetünk! 
 
Tanösvény túránk véget ért, megérkeztünk a kiinduló pontra! 
 
 
 



 
 
Kedves Látogatók! 
 
Reméljük kellemesen elfáradtak, ugyanakkor érdekes élményeket szereztek, hasznos 
ismeretekkel gyarapodtak! 
 
A túraútvonallal, a tanösvénnyel kapcsolatos minden észrevételt szívesen fogadunk, és a 
jó ötleteket, praktikus változtatásokat beépítjük az aktuális változatba.  
 

Kislexikon 
 

• Betelepített: Az ember tudatos tevékenysége során a hazai élővilág részévé vált 
idegenhonos fajok. 

• Bolygatás: Olyan térben és időben elkülönülő esemény, amely megváltoztatja az 
ökoszisztéma vagy a társulás szerkezetét. Lehet abiotikus (szél, hó, jég, tűz, árvíz, 
földrengés, vulkánkitörés) vagy biotikus (gomba- és rovarkártevő, hód stb.). A 
bolygatások egymásutánisága, dinamikus egyensúlya működteti az élő rendszereket. 

• Élőhely: A környező területektől elhatárolható földrajzi hely, táj, termőhely, amely 
nagyjából egységes életfeltételekkel és jellegzetes növény- és állatfajokkal 
rendelkezik. 

• Erdőklíma: A talaj, a rajta kialakult fás életközösség és a légkör olyan rendszere, 
amely az erdő számára fontos szabályozó tényező. Előnyös hatása a kiegyenlített 
mikroklimatikus viszonyokban jelentkezhet. 

• Erózió: a víz és a szél felszínalakító tevékenysége, melynek eredménye a talaj 
elhordása, barázdák, árkok, vízmosás vagy szakadék keletkezése. 

• Faállomány: Erdészeti szakkifejezés, egy-egy fás növénytársulás fő állományalkotó 
fafajainak nevéből alkotott elnevezés (pl. gyertyános-tölgyes). 

• Gyűrűzés: A fa kérgének legalább tenyérnyi széles gyűrűben történő lehántása, a 
nedvkeringésének és a tápanyag szállításának megakadályozása érekében. 

• Holtfa: élő fák elhalt részei, lábonszáradt fák, törzscsonkok, földön fekvő törzsek, 
vastag és vékony ágak, gallyak, korhadó tuskók. 

• Hónyomás: Olyan természetes bolygatás típus, melynek során a koronára rakódott 
hótömeg nyomására sérülés (ág-, korona törés) vagy a faegyed teljes kidőlése 
következik be. 

• Idegenhonos: Az ember nem tudatos (behurcolás) vagy tudatos (betelepítés) 
tevékenysége folytán a hazai élővilág részévé vált élő szervezetek. 

• Invázíós fajok: Olyan idegenhonos fajok, amelyek természetes előfordulási 
területükön kívülre történő véletlen behurcolásukat vagy szándékos betelepítésüket 
követően képesek ott megtelepedni, tért hódítani, veszélyeztetve ezáltal a 
természetes életközösségek ökológiai egyensúlyát. 

• Kis erdőciklus: Egy meghatározott élőhelyen optimális fázisban lévő záró- (klimax) 
erdőtársulásban, kis területen bekövetkező természetes bolygatás hatására, az 
anyaállomány csemetéinek fejlődésével meginduló regeneráció. 

• Klíma (éghajlat): Egy adott térségben előforduló időjárási események összessége. 



• Lék: Kis számú (1-5) faegyed kidőlése (vagy kidöntése) nyomán a lombkorona 
záródásában, valamint ennek vetületeként a talajon keletkező idős faegyedektől 
mentes terület. 

• Lösz: A pleisztocén kori jégtakaró déli szegélyén, a hulló porból lerakódott üledékes 
kőzet. 

• Löszmélyút: Löszterületeken emberi hatásra (pl. kocsiút) meginduló erózió 
kialakította meredek falú, szurdokszerű völgy, amelyet rendszerint ma is 
közlekedésre használnak. 

• Magonc: Magról nevelődött csemete. 
• Meanderező: Olyan folyó- vagy patakkanyarulat, amelynek hossza nagyobb, mint a 

kezdő és végpont fölé rajzolt félkör hossza. A folyók alsó szakaszán, vagy a patakok 
széles völgyben a lelassulás miatt lerakott hordalékot kerülik meanderekkel, 
melyeket átvágva keletkeznek a holtágak. 

• Menedékhely (refúgium terület): Egy faj vagy egy közösség számára a (rendszerint 
negatív irányba) megváltozott környezeti feltételek helyett, jelentősebb vándorlást 
nem igénylő távolságban lévő, optimális élőhelyet biztosító terület.  

• Mikro-élőhely: Egy vagy egy-két egyedet eltartani képes térrész. 
• Mikroklíma: Kisebb térségek, tágabb környezetüktől jelentősen különböző éghajlata. 
• Nagy erdőciklus: Jelentős területi kiterjedésű bolygatás (tűzkár, széldöntés stb.) 

hatására, a nagy méretű fátlan területeken meginduló másodlagos szukcesszió (a 
változó növényzeti típusok időbeni egymásutánisága: magaskórós növényzet, cserjék, 
pionír fafajok, klimax erdő). 

• Őshonos: Mindazok a vadon élő szervezetek, amelyek az utolsó két évezred óta a 
Kárpát-medence természetföldrajzi régiójában – nem behurcolás vagy betelepítés 
eredményeként – élnek illetve éltek. 

• Pionír növénytársulások: A nyílt területeken elsőként megjelenő, azokat meghódító 
növényfajok csoportjai. 

• Szálaló gazdálkodás: Olyan erdőkezelési mód, ahol folyamatosan teljes borítottságot 
mutat az erdőkép, amelyet úgy lehet elérni, hogy a faállománynak évről évre 
megismétlődő, állandóan folyó, szálanként történő kitermelése az egész állomány 
szerkezetében lényeges változást nem eredményez. 

• Szubmediterrán növények: Az örökzöld növényzetű mediterrán területtől északra, 
de főként Dél-Európában, a Földközi-tenger közelében elterjedt növények. 

• Szurdokerdő: Szűk, meredek falú, párás, hűvös mikroklímájú völgyekben kialakult, 
jellegzetes fajokkal rendelkező fás növénytársulás. 

• Termőhelyidegen: Adott faj, emberi hatásra, nem a neki megfelelő termőhelyen 
(társulásban) fordul elő. Pl. bükkös termőhelyre telepített cser állományok. 

• Vágásos gazdálkodás: Az erdő meghatározott, legtöbbször mértani formájú 
területén (erdőrészlet) a faegyedek egyszerre vagy rövid idő alatt történő 
letermelése, majd mesterséges (makkal, csemetével) vagy (2-5 év alatt végbemenő 
fokozatos felújítóvágásnál) részben természetes úton történő felújítása (valójában 
a faállomány újraültetése). Emiatt az erdő táji léptékben egykorú, legtöbbször egy 
fafajból álló, szerkezet (szintek) nélküli, szegényesebb élővilágú tömbökből épül fel. 

 
 



Tavasszal és nyáron megfigyelhető  
 
Növényfajok: 
 
Kapotnyak 
Májvirág 
Bükksás 
Pettyegetett tüdőfű 
Foltos kontyvirág  
Szúrós csodabogyó 
Lónyelvű csodabogyó 
Galambvirág 
Berki szellőrózsa 
Bogláros szellőrózsa 
Salátaboglárka  
Mocsári gólyahír 
Parti sás 
Télizöld meténg 
Nagy csalán  
Szagos müge 
Borostyán 
Húsos som 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Állatfajok: 
 
Citromlepke 
 
Pettyes gőte 
Erdei béka 
Barna varangy 
Sárgahasú unka 
Kecskebéka 
Leveli béka 
Vizi sikló 
Erdei sikló 
Törékeny gyík 
Rézsikló 
Fürge gyík 
Fali gyík 
 
Széncinege  
Kék cinege 
Barát cinege 
Őszapó 
Vörösbegy 
Ökörszem 
Feketerigó 
Énekes rigó 
Kék galamb 
Hamvas küllő 
Fekete harkály 
Közép fakopáncs 
Nagy fakopáncs 
Erdei pinty 
Erdei pityer 
Zöldike 
Seregély 
Szajkó 
Egerészölyv 
Holló 
 

 



Ősszel és télen megfigyelhető  
 
Növényfajok: 
 
Kapotnyak 
Májvirág tőlevelek 
Bükksás 
Szúrós csodabogyó 
Lónyelvű csodabogyó 
Parti sás 
Télizöld meténg leveles hajtásai 
Nagy csalán  
Borostyán 
Húsos som 
Pettyegetett tüdőfű levelek 
Erdei pajzsika 
Szálkás pajzsika 
Saspáfrány 
Hamvas szeder 
Fagyal 
Lecsüngő sás 
Szőr- és vánkosmoha fajok 
 
 

Állatfajok: 
 
Széncinege  
Kék cinege 
Barát cinege 
Őszapó 
Vörösbegy 
Ökörszem 
Feketerigó 
Fenyőrigó 
Hamvas küllő 
Fekete harkály 
Közép fakopáncs 
Nagy fakopáncs 
Erdei pinty 
Zöldike 
Süvöltő 
Szajkó 
Egerészölyv 
Holló 
 

Kedves Látogatók! 
 

Mivel védett természeti területen, a Zselici Tájvédelmi Körzetben járnak, 
még a nem védett fajokat is csak a hatóság engedélyének beszerzése után 
szabad gyűjteni! 
Köszönjük, hogy együtt védhetjük Önökkel a csodálatos zselici tájat! 
 
A tanösvény létrejöttét a WWF Magyarország támogatta. 
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