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2014. május 23-án az EGERERDÕ Zrt. Mátrafüredi Erdésze-
te fogadta a szakosztály érdeklõdõ tagjait. Urbán Pál szak-
osztályelnök, a házigazda erdõgazdaság vezérigazgató-he-
lyetteseként is köszöntötte a megjelenteket a Mátra Erdé-
szeti és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola oktatótermé-
ben. Bemutatta a nap elõadóit, a NAIK ERTI Erdõvédelmi
Osztályának kutatóit.

Dr. Csóka György, az osztály vezetõje idõszerû erdõvédelmi
problémákat vázolt fel. A klasszikus károsítók mellett példá-
kat mutatott az új jövevényfajokra és a korábban jelentékte-
lennek tûnõ rovarok komolyabb kártételére. Viszonylag új je-
lenség, az idén is számottevõ kárt okozó gyapjaslepke jelen-
tõs egyedszám-csökkenését elõidézõ gomba telepedése. Az
Entomophaga maimaiga hazánkba természetes terjedéssel
kerülhetett, Bulgáriába és Szerbiába viszont mesterségesen
telepítették be a súlyos rágáskárok mérséklésére. Az elõadó
rámutatott, hogy a klímaváltozás és a globalizáció miatt jelen-
tõsen felgyorsult az új fajok megjelenése. Az utóbbi két évti-
zedben több erdei rovarfaj jelent meg Magyarországon, mint
az azt megelõzõ 110 évben! Hangsúlyozta azt is, hogy az
abiotikus és biotikus erdõkárok növekvõ trendje egyértelmû-
en a gyakoribb idõjárási szélsõségekkel, a súlyosbodó aszály-
károkkal magyarázható. A „Mit tehetünk?” kérdésre az elõadó
egy szóval válaszolt: immunerõsítés. Ne elégedjünk meg pél-
dául egy õshonos faj egykorú, elegyetlen állományával, ha-
nem törekedjünk a többszintû diverzitásra!

Dr. Koltay András kórtani elõadásában a fekete- és erdei-
fenyõállományok 2012-ben bekövetkezett gomba-károsodá-
sát elemezte. Rámutatott, hogy a rendkívül aszályos évek a
sziklás váztalajokon két gombafajt is aktivizáltak. A Mátrában
a Cenangium ferruginosum Fr. endofita parazita, míg a
Keszthelyi-hegységben a Sphaeropsis sapinea Fr. tarolt.
Mindkét esetben kedvezõ tényezõ, hogy a károsodott terüle-
tek jó részén a fenyõ elegyedésének módja és a korábbi fe-
nyõarány fokozatos csökkenése miatt az õshonos fajok több-
korú természetes újulata jelen van, amely az erdõfelújítás
költségeit számottevõen mérsékli.

Ezt erõsítette meg a házigazda erdészet vezetõje is, aki elõ-
adásában a károsodott területek felújítási problémái mellett
archív képeken bemutatta a kitüntetett szereppel bíró nem-
zetközi lucfenyõ származási kísérleti fenyves történetét,
amely a nyírjesi kerületben található. 

Az elõadásokat követõ ebéd után a résztvevõk terepi prog-

ramra indultak. A Mátra elõhegyének számító Pipis-hegy
fennsíkján két erdõrészletet néztek meg. Az elsõ részletben a
korábbi szórt fenyõ elegy pusztulása csak kisebb záródáshi-
ányt okozott, így adott a természetes erdõfelújulás lehetõsé-
ge. Ezt a lehetõséget viszont jelentõsen befolyásolja a meleg-
kedvelõ tölgyes rendkívül erõs cserjeszintje. A második er-
dõrészletben a jelentõs arányú fenyõ elegy pusztulása miatt
már olyan mértékû a záródáshiány, amely a jogszabály alap-
ján mesterséges beavatkozást követel meg. Ennek mikéntjé-
rõl eltérõek a vélemények. Abban viszont mindenki egyetér-
tett, hogy a talajvédelmi rendeltetésû erdõ a felnyílás határán
van, százszázalékos záródás nem követelhetõ meg. 

A társaság ezután hûvösebb helyre utazott, megtekintették
a nyírjesi lucfenyõ kísérleti területet. Nagy örömükre velük
tartott Újváriné dr. Jármay Éva, aki a kezdetektõl, 1968-tól
fogva koordinálta a nemzetközi kísérleti területtel kapcsola-
tos teendõket. A múlt felidézése után minden résztvevõ
számára nyilvánvaló volt a jelen nagy problematikája. Az idõ-
járási anomáliák és az azt követõ biotikus károsítás (szú) ve-
szélyezteti a kísérleti terület fennmaradását. A gazdálkodó a
kutatókkal szövetkezve igyekszik mindent megtenni a feny-
ves további fennmaradásáért. Annál inkább, mivel ez a klíma-
változás egyik kiemelt monitoring területe.
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A Mátrában járt az Erdõmûvelési Szakosztály
Erdõvédelem a középpontban

Az 1991-ben indult képzés célja ökológiai szem-

léletû, környezettudatos szakemberek képzése,

akik a természetmegõrzés általános és sajátos

feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez,

irányításához és végrehajtásához szükséges el-

méleti tudással és gyakorlati készséggel rendel-

keznek.

A képzés 2014 õszén indul, idõtartama két fél-

év, félévenként háromhetes tanulmányi idõvel;

költsége 300 000 Ft (150 000 Ft/félév). 

Jelentkezési határidõ: 2014. július 31.
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