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Huszadik alkalommal gyûltek össze
gyakorlati szakemberek és kutatók az
Alföldi Erdõkért Egyesület Kutatói Nap-
ján, hogy betekintést nyerjenek a szak-
mai kutatómûhelyek munkájába.

Az egyesület története a hetvenes
évek közepéig vezethetõ vissza, ami-
kor az alföldi erdõgazdálkodók, az
ágazati – erdészeti és faipari – kutatóin-
tézetek, valamint a Soproni Egyetem
megalakította a Fenyõ és az Akác Ter-
mesztési Rendszert. A jogszabályi vál-
tozásokat követve, a társulás elnevezé-
se az idõk során többször változott.
Elõbb – 1979-tõl – Alföldi Erdõkért Pol-
gári Jogi Társaságként, majd – 1998-tól
– Alföldi Erdõkért Egyesület néven
folytatta tevékenységét. A gyakorlati
szakemberek és kutatók közös munká-
ja során, 1993-ban érlelõdött meg az
igény, hogy évente megszervezett kon-
ferencián – kutatói napon – kellene se-
gíteni a tudományos gondolatok,
kutatási eredmények gyakorlatba törté-
nõ átültetését.

A november 9-én Püspökladány-
ban megrendezett Kutatói Nap volt a
konferenciák sorában a huszadik al-
kalom, ahol az ERTI kutatói, valamint
a NYME oktatói és doktoranduszai
beszámolhattak legújabb eredményei-
krõl. Az Erdészeti Tudományos Inté-
zet Püspökladányi Kísérleti Állomása
által megszervezett rendezvényen kö-
zel 80 résztvevõ 10 elõadást hallgat-
hatott meg és 8 posztert tanulmányoz-
hatott át.

A Kutató Nap központi gondolata a
klímaváltozás alföldi erdõkre gyakorolt
hatása, és a környezeti változások öko-

lógiai és ökonómiai következményei
voltak. 

A konferenciát Führer Ernõ és mun-
katársai által összeállított „A KLÍMA-
VÁLTOZÁS HATÁSA AZ AKÁCOSOK
FATERMÕKÉPESSÉGÉRE ÉS ÁRBE-
VÉTELÉRE A NAGYALFÖLDÖN” cí-
mû elõadása nyitotta. 

Führer Ernõ elmondta, hogy a Nagyal-
föld 10 erdészeti tájában az akácosok nö-
vekedése és az ezzel szorosan összefüg-
gõ árbevételi lehetõség elsõsorban a tájak
klimatikus viszonyaitól függ. A legújabb
klímaelemzések bizonyították, hogy a
Szatmár-Beregi-síkság klímája egyértel-
mûen gyertyános-tölgyes (FAI<6,0)1, a

Nagykunság, a Duna-Tisza közi hátság és
a Dunamenti-síkság erdészeti tájaké pe-
dig erdõssztyepp (FAI>7,25) klímaövbe
tartozik. A Nyírség, Hajdúság, Berettyó-
Körös-vidék, Bácskai-löszhát, Jász-He-
ves-Borsodi-síkság és Körös-Maros köze
a kettõ közé, a cseres klímába
(6,0<FAI<7,25) tartozik.  A vizsgált szce-
náriók a gyertyános-tölgyes eltûnését
vetítik elõre a Szatmár-Beregi-síkságról. A
modellek szerint az eltûnõ klímaöv helyét
várhatóan cseres klíma veszi át. A Nyír-
ségben még megmarad a cseres klíma, a
többi tájra viszont várhatóan az erdõssz-
tyepp klíma lesz a jellemzõ. Az alföldi tá-
jak akácosainak fatermõképessége, és az
egy hektárra vonatkoztatott évenkénti át-
alagos árbevétele, valamint az átlagos er-
dészeti aszályossági indexe (FAI) között
szoros összefüggés tapasztalható. Az al-
kalmazott klímaszcenárió szerint 50 év
múlva az éves, egy hektárra esõ átlagos
árbevétel a 10 vizsgált erdészeti táj akáco-
sainál 24 %-kal lesz kisebb. Ilyen árbevé-
tel-csökkenés mellett a jövedelmezõség
36 %-kal romolhat.

Szabados Ildikó „AZ AKÁC NÖVE-
KEDÉSVISZONYAI AZ ALFÖLDÖN,

ÉVGYÛRÛELEMZÉS ALAPJÁN” cím-
mel megtartott elõadásában bepillantást
engedett a fatestbe zárt klímatörténet
feltárásának tapasztalataiba. Megtud-
hattuk, hogy a nyírségi erdõk sziszte-
matikus mintavételébõl származó akác
évgyûrûmeneteiben a kor és az adott
termõhely függvényében eltérõ trendek
jelentkeztek.

Különleges, minimális növekedésû
évek voltak 1996-ban, 2000-ben és
2003-ban. A fatest növekedésében – év-
gyûrû vastagodásban – fõ növekedési
idõszaknak tekinthetjük a május-július
közötti idõszakot. Ezen belül is a máju-
si csapadék szerepe meghatározó.

A vegetációs idõszak emelkedõ hõ-
mérséklete kedvezõtlen hatással van a
növedékre. 

A klímaváltozás hatására bekövetke-
zõ csapadék és hõmérsékleti eloszlások
várhatóan kedvezõtlenül érintik a nö-
vedékek alakulását.

Csiha Imre „A TERMÕHELYI VÁL-
TOZÁSOK TÜKRÖZÕDÉSE NEMES-
NYÁR KLÓNOK BIOMASSZA PRO-
DUKTUMÁBAN” címû elõadásában
egy jelentõs múltra visszatekintõ, napja-
ink technikai lehetõségeire alapozó ígé-
retes termõhely-térképezési módszer
fejlesztésérõl számolt be. Az eljárás
lényege, hogy a termõhely térképezé-
sénél a területen álló fák növekedésvi-
szonyaira alapozva szerkesztik meg a
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1 Erdészeti aszályossági indexe

Alföldi Erdõkért Egyesület 
Kutatói Napja Püspökladányban

Csiha Imre – tudományos munkatárs, ERTI Püspökladány 

Kamandiné Végh Ágnes – intézeti mérnök, ERTI Püspökladány
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kategorizált termõhely minõsítési ábrá-
zolást, a ’fedvényt’. 

A térképezett kísérleti terület, egy
Karácsond közelében található, 16 ne-
mesnyár klónt, 4 hálózatban tartalmazó
ültetvény. A bemutatott elemzések sok
érdekességre világítanak rá, de számos
kérdés ma még megválaszolatlan. 

Ezek közé tartozik például: 
– A termõhely értéke változik-e va-

jon a kor elõrehaladtával? 
– Milyen módszerrel lehet nagy terü-

leten eltérõ korú állományok esetében
elvégezni a termõhely-minõsítést?

– Milyen módszerrel lehet az eltérõ
fafajú állományok esetén minõsítést vé-
gezni?

– Lehetséges-e a nagyszámú földi
mérés helyett távérzékelési eszközök-
kel hozzájutni a kiindulási adatokhoz? 

– Lehetséges-e a kitermelt állomány
egyes egyedeinek évgyûrûelemzésébõl
kinyerni a kiindulási adatokat?

Az eljárás továbbfejlesztéséhez egy-
klónú, változatos termõhelyû területek
feltárásával lehet továbbfolytatni a
munkát.

Koltay András „A FEKETEFENYÕ TÖ-
MEGES PUSZTULÁSA SÚLYOS ASZÁLY-
KÁROKAT KÖVETÕEN” címû elõadásá-
ban ugyan nem alföldi problémával fog-
lalkozott, de a jelenség sajnos a jövõben
az Alföldünkön is megjelenhet. Elõadásá-
ban a 2012 kora tavaszán a Mátrában ki-
alakult fenyõpusztulással kapcsolatos ku-
tatások eredményét ismertette. 

A vizsgálatok kimutatták, hogy az
elhalt ágakon tömegesen jelent meg a
Cenangium ferruginosum (Fr.) apoté-
ciumos gomba, amely közvetlen kivál-
tója lehetett a fenyõk pusztulásának. A
vizsgált fenyvesekben a frissen pusz-
tult fák aránya 9,6%, az erõsen károso-
dott egyedeiké 20,6%, míg a kisebb
mértékben károsodott fáké 30,8% volt.
Az elhalások további terjedése megállt,
de az elhalt, illetve részben elhalt fák
esetében nagy az esélye a különféle
másodlagos kórokozók és kártevõk
(szú és egyéb xilofág rovarok) töme-
ges fellépésének és a pusztulás továb-
bi terjedésének.

Az idei évi mátrai fenyõpusztulás is-
mételten felhívja a figyelmet arra, hogy
környezetünk változásai, elsõsorban
az átlagtól jelentõsen eltérõ meleg,
száraz idõjárás jelentõs hatással van-
nak és lesznek erdeink egészségi álla-
potára. A szárazság által kiváltott
stressz olyan élettani folyamatokat
eredményez, amelynek negatív hatá-
sait már korábban is tapasztaltuk, de a
jövõben ezek gyakorisága és intenzitá-
sa várhatóan növekedni fog. A változá-
sokra a kutatások intenzív folytatásá-
val kell felkészülni, mivel az aktuális
problémákra adandó válaszokat csak a
korábban elvégzett kutatásokra ala-
pozva lehet eredményesen és felelõs-
séggel felvállalni.

Dobrosi Dénes „A LEÉGETT BUGA-
CI ERDÕ FELÚJÍTÁSI LEHETÕSÉ-
GEI” címû elõadásában elmondta,
hogy a 2012 tavaszán leégett bugaci õs-
borókás helyén jelenleg fõként fekete-

és fehér nyársarjak találhatók. Vélemé-
nyük szerint nem elég a természetes re-
generáció a területen, ezért segíteni kell
a felújulást. A fenyõerdõk helyére õsho-
nos lombos fafajokat szeretnének tele-
píteni, illetve az olyan száraz buckate-
tõkön, ahol ez nem lehetséges, a gye-
pek kialakulását segítik. A hazai nyár
sarjcsoportok közé borókafoltokat
szándékoznak vetni, illetve ültetni vala-
mint egyéb fafajokat telepíteni a termõ-
hely függvényében. Szerencsére a hazai
nyárak és a gyepek jól regenerálódnak,
viszont a közönséges boróka természe-
tes felújulása lassú és az invazív fafajo-
kat is vissza kell szorítani.

Csóka György „ÚJ KÁRTEVÕ RO-
VAROK AZ ALFÖLDI ERDÕKBEN”
címû elõadásában hallhattuk, hogy Ma-

gyarország erdeiben az utóbbi 3 évti-
zedben az abiotikus és biotikus károk is
növekvõ trendet mutattak, mind a gom-
bák, mind a rovarok által okozott károk
növekedtek. Évrõl évre újabb fajok je-
lentkeznek kártételi szinten.  A legutób-
bi évtized jövevényei közül az alföldi
erdõk szempontjából figyelmet érde-
mel többek között: 

– az akác gubacsszúnyog (Obolodi-
plosis robiniae),

– az amerikai lepkekabóca (Metcalfa
pruinosa), 

– a kanyargós szillevéldarázs (Apro-
ceros leucopoda). 

Az idegenhonos, inváziós fajok mel-
lett számos olyan õshonos faj tömeges
fellépését is tapasztaltuk, melyek kárté-
telére vonatkozóan korábban nem volt
információnk. Ilyenek például:

– a rezes fûzlevelész (Chrysomela
cuprea), 

– a nagy nyár-földibolha (Crepidode-
ra aurea),

– a nyárfa púposszövõ (Pheosia tre-
mula),

– a gyapottok bagolylepke (Helico-
verpa armigera).

E fajok nagy kiterjedésû nemesnyár
monokultúrákban léptek fel tömege-
sen, korábban hazai károkozásukra
nem volt példa. Feltételezhetõ, hogy
számukra kedvezõ idõjárási viszonyok
esetén ezek a fajok több helyen és egy-
re nagyobb mértékben fognak károkat
okozni. Várható továbbá, hogy a rova-
rok tömeges elszaporodása szempont-
jából optimálisnak mondható monokul-
túrákban a jövõben további fajok né-
pessége fogja elérni a kártételi szintet. A
kártevõként korábban nem ismert fajok
károkozásának esélyét tovább növelhe-
ti a rövid vágásfordulójú energiaültetvé-
nyek várható elterjedése is.

Berki Imre „TÖLGYESEINK LEHET-
SÉGES JÖVÕKÉPE A KLÍMAVÁLTO-
ZÁS FÉNYÉBEN, ÁLLOMÁNYDINAMI-
KAI VIZSGÁLATOK AZ ELTERJEDÉS
SZÁRAZSÁGI PEREMÉN” címû elõadá-
sában arról beszélt, hogy az elmúlt évti-
zedek egyre szárazabb idõszakainak kö-
vetkeztében a kocsánytalan tölgy állo-
mányok egyedszáma jelentõsen csök-
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kent a fatermési táblák adataihoz képest.
A kiválasztott állományokban 50x50 mé-
teres kvadrátokat jelöltek ki, amelyek-
ben meghatározták a hektáronkénti
egyedszámot, a fák törzsének átmérõjét,
az egyedek egészségi állapotát a korona
kiritkulása alapján, valamint kiszámítot-
ták a körlapösszegeket. Azt feltételezik,
hogy a kocsánytalan tölgy állományok
kiritkulása egy idõ után megáll vagy
csökken a pusztulásuk. A kutatásuk so-
rán azt is vizsgálták, hogy a talaj tápa-
nyagellátottsága befolyásolja-e a pusztu-
lás mértékét. Az eredmények azt igazol-
ták, hogy a klíma hatásai mellett a talajok
nitrogén-ellátottsága jelentõsen befolyá-
solja a kocsánytalan tölgyek állomány-
pusztulásának mértékét.

A konferencia elõadói között volt
Máté Bence híres természetfotósunk is,
aki „A VILÁG TERMÉSZETI ÉRTÉKEI
A TERMÉSZETFOTÓS SZEMÉVEL” cí-

mû elõadásában a fotózás rejtelmeirõl
és nehézségeirõl tartott élménybeszá-
molót. Az elõadások után a résztvevõk
megtekinthették világhírû képeit a Vá-
rosi Mûvelõdési Központban nyitott ki-
állításon.

Juhász István „ALFÖLDI JELENTÕS
FAFAJAINK JÖVEDELMEZÕSÉGE”
címen elhangzott elõadásában ismertet-
te a fafajcserés szerkezetátalakításnak a
hatását az erdõgazdálkodás jövedelme-
zõségére rövid és hosszú távon. 

Az elõadásban elhangzottak szerint a
fafajcserés szerkezetátalakításnak ki-
mutatható hatása van az erdõgazdálko-
dás jövedelmezõségére. 

A rövid távú hatás kimutatása érde-
kében a véghasználati fakitermelés köz-

vetlen költségszintû jövedelmébõl von-
ták le az erdõfelújítás befejezetté válásig
felmerülõ közvetlen költségeket. 

Ezek a beavatkozások 3-10 éven be-
lül megtörténnek. Az így kapott jövede-
lem kategória képezi az összehasonlítás
alapját. 

A fafajcsere nélküli erdõkezelés
ugyanígy számított jövedelme a viszo-
nyítási alap. 

A vizsgált idõszak alatt összesen be-
következõ 1 milliárd Ft jövedelemcsök-
kenés teljes egészében az akác felváltá-
sának tudható be. 

A többi fafaj (NNY, fenyõk) egy ré-
szének lecserélése rövid távon inkább
növeli az elérhetõ jövedelmet.

A hosszú távú hatás ugyanezen a
területen a meglévõ és a megváltozott
fafaj összetétellel kalkulált átlagos (az
egy évre jutó) korszaki jövedelmek
összehasonlításával szemléltethetõ. 

Kellõen nagy erdõterület esetén ez
az érték az éves elérhetõ jövedelmet vi-
szonylag jól megközelíti.

Ebben az összehasonlításban a fafaj-
cserével érintett területeken elemzéseik
szerint minden esetben alacsonyabb
lesz az elérhetõ jövedelem. 

A 300 MFt/év közvetlen költség szin-
tû jövedelemcsökkenés, az egyébként
is alacsony jövedelmezõségû erdõterü-
letek esetén, már veszélyeztetheti a tar-
tamos erdõgazdálkodás megvalósítását. 

Amennyiben a természetszerû erdõ-
gazdálkodás irányába történõ elmozdu-
lás a jelenleg szokásos fafajcserét igényli,
úgy a kiesõ pénzügyi fedezetet valami-
lyen külsõ forrásból célszerû biztosítani. 

Ehhez ki kellene alakítani az állami
erdõterületeken a feladat finanszíro-
zás rendszerét. Az erdõvagyon érde-
keltség megteremtésével együtt ez je-
lentene egyértelmû és hosszú távon is
biztos fedezetet a többcélú, tartamos er-
dõgazdálkodás megvalósításához.

Gálos Borbála „A TERÜLETHASZ-
NÁLAT VÁLTOZÁSA ÉS A KLÍMA: A
TERVEZETT ERDÕSÍTÉSEK VÁRHA-
TÓ KLIMATIKUS HATÁSA AZ AL-
FÖLDÖN” címû elõadásában ismertette
a témában végzett kutatásaikat.  El-
mondta, hogy az erdõk kedvezõ mikro-

klimatikus és tájképi hatásai, ökológiai
szolgáltatásai, lokális védelmi, valamint
jóléti funkciói ismertek. 

Regionális léptékben, hosszabb jövõ-
beni periódusra még nem valósult meg a
magyarországi erdõk „értékének” éghaj-
lati szempontból történõ felmérése.

Jelen munkájuk során két 21. századi
idõszakra, a REMO regionális klímamo-
dell segítségével vizsgálták, milyen
irányban és mértékben befolyásolhatók
a várható hõmérséklet- és csapadékten-
denciák gyenge minõségû szántók he-
lyére tervezett erdõkkel, illetve az egész
ország feltételezett beerdõsítésével.

Az eredmények alapján az alábbi kö-
vetkeztetések vonhatók le:

A gazdaságtalan szántók helyén
megvalósítható, átlagosan 7 %-os erdõ-
terület-növekedés esetén (2021-2025) a
kisebb, elszórt erdõ fragmentumok
szignifikánsan nem képesek befolyá-
solni hazánk éghajlatát.

– Nagy kiterjedésû, összefüggõ erdõ-
tömbök formájában megvalósuló erdõ-
telepítéssel az ország egész területén je-
lentõsen enyhíthetõ lenne az aszályoso-
dási tendencia. 

– A maximális erdõterület-növeke-
dés legnagyobb hatása a vizsgált észak-
kelet-magyarországi régióban mutatha-
tó ki (2071-2100), ahol a klímaváltozás-
sal járó csapadékmennyiség csökkenése
akár 50 %-kal is mérsékelhetõ lehetne. 

– Gyakorlati szempontból az aszá-
lyok tér- és idõbeni tendenciájának re-
gionális léptékû vizsgálata a hatásokra
való felkészüléshez, a hatások mérsé-
keléséhez nyújt információt.

A prezentációkat követõen az ERTI
állomásán Sódar Pál, az AEE elnöke és
Borovics Attila, az ERTI fõigazgatója
megkoszorúzta Tury Elemér neves er-
dõmérnök szobrát.

A rendezvény szakmai- és baráti be-
szélgetések mellett elköltött ebéddel
zárult.

A rendezvény elõadásait az egyesü-
let kiadványban tette közzé. 
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