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Az algériai erdõgazdálkodás legfontosabb feladata a meg-
lévõ erdõvagyon védelme és új telepítések révén annak bõ-
vítése. Nem beszélhetünk a hazai fogalmak szerinti erdõ-
gazdálkodásról, az ágazat fõ célja inkább a védelem, a
megõrzés, valamint a természeti károk, tüzek okozta pusz-
tulások helyreállítása dominál. 

Az elsivatagosodás elleni küzdelem érdekében nagy erõfe-
szítéseket tesznek az ún. Zöld Fal megvalósítására, amely új
erdõk, ültetvények telepítése révén a sivatag és az erdõ
számára még éppen alkalmas ökológiai környezetben pró-
bál meg ütközõzónát létrehozni az északi, termékeny régi-
ók védelme érdekében az Atlasz két vonulata – a Tell-Atlasz
és a Szaharai-Atlasz közötti néhány száz kilométeres sávban. 

Mivel gyakorlatilag nincs gazdálkodás, ezért Algéria a fa-
anyagszükséglet döntõ részét importból oldja meg. A magyar-
országi, természetközeli gazdálkodási tapasztalatok megosztá-
sa a természetvédelmi célok megvalósulása mellett egyrészt
csökkentené az ország kiszolgáltatottságát a faanyagpiactól,
másrészt finanszírozási hátteret biztosíthatna a feladatok folya-
matos és ökonómiai szempontból is fenntartható ellátásához. 

Ehhez tudni kell, hogy az olajbevételek jelentõs csökke-
nése miatt ma már nem lehet mindent a központi költségve-

tésbõl származó bevételekbõl magas színvonalon ellátni Al-
gériában. Az önfenntartás és önfinanszírozás igénye nem-
csak a mezõgazdaság és az élelmiszeripar gyors ütemû fej-
lesztésében nyilvánul meg, de egyre inkább tetten érhetõ az
erdészeti ágazati politika megfogalmazásakor is. 

Ugyanakkor a folyamatos erdészeti beavatkozás igényét
nemcsak a bevételszerzési kényszer, hanem a gyorsan válto-
zó környezet okozta következmények kezelése is szüksé-
gesség teszi. Nem hagyhatjuk az erdõket magukra egy olyan
ellenséges világban, amelyet részben mi magunk hoztunk
létre. Tehát elõrelátóan cselekedve, felelõsséget vállalva, di-
namikus szemlélettel kell gazdálkodni az erdõkkel Algériá-
ban is, ahol az ország területének jelentõs része a természe-
tes, illetve természetközeli vegetáció, és a jelenlegi földhasz-

nálati módok tekintetében egyaránt
ökológiai határhelyzetben található. 

Ez azt jelenti, hogy az ökológiai kö-
rülmények akár kismértékû megváltozá-
sa, mint amilyen például a klímaválto-
zás, igen érzékenyen fogja érinteni a
természetes, illetve a természetközeli
vegetációs egységeket, illetve az erre
alapozott gazdálkodási ágazatokat (pl.
erdõgazdálkodás, szántóföldi mûvelés,
rétgazdálkodás). Az így bekövetkezõ
változások a magyar kutatók eddigi
eredményei alapján elõre becsülhetõk,
az ökológiai határhelyzet pedig klimati-
kus jellemzõk alapján meghatározható,
így a magyarországi tapasztalatok algé-
riai adatbázisokkal történõ adaptációja
nagy segítséget adhat a kedvezõtlen fo-
lyamatok kezelésében, az alkalmazko-
dás módjainak meghatározásában.

Nagyon érdekes az algériai erdészek
akáchoz való hozzáállása, akik eddig
inkább csak veszélyt láttak a faj terjedé-
sében (helyszíni tapasztalataink alap-

ján jobbára csak a bolygatott talajokon, utak mentén vagy
felégett erdõk helyén jelent meg szálanként), ugyanakkor
tisztában vannak azzal, hogy a legszárazabb területeken sok
esetben az egyetlen bevételi forrást képezheti, és ismerik jó
talajmegkötõ képességét is, ami indokolja, hogy a faj körül-
tekintõ szélesebb körû hasznosítását tudományosan megala-
pozzák. 

A hazai évszázados tapasztalatok szerint felelõs, körül-
tekintõ alkalmazásával az elõnyök túlsúlya érhetõ el, mi-
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Alább kezdõdõ cikksorozatunk írásai egymáshoz szorosan kapcsolódóan, de önálló cikként is megállva a helyü-
ket, hiánypótló céllal járják körbe a MAGHREB-országok (Algéria, Tunézia, Marokkó) idehaza alig vagy egyáltalán
nem ismert erdõit s erdészeti ágazatait, erdõgazdálkodásuk jellemzõit, bemutatva egyben a térségben aktuálisan
formálódó magyar ágazati lehetõségeket az erdészeti kutatás és a gyakorlatorientált szakmai innovációk terén.
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közben a terjedése kontrollálható marad – ezt mindinkább
elfogadják Algériában is olyannyira, hogy Tipaza megyében
már egy héthektáros kísérleti ültetvényt is telepítettek vele,
amelyet a jövõben a tervek szerint újabb parcellák követ-
nek majd.

Az INRF-rõl röviden
Míg magát az erdõmûvelést az országos hatáskörû, megyei
területi egységekbõl fölépülõ állami erdészeti szolgálat vég-
zi, a kutatás az Algériai Nemzeti Erdészeti Kutatóintézet
(INFR) feladata, amely a Mezõgazdasági Minisztérium fenn-
hatósága alá tartozó önálló intézmény, szervezetileg pedig
teljesen független az Országos Mezõgazdasági Kutatóinté-
zettõl (INRAA). Bizonyos kutatási feladatokat viszont a Fel-
sõoktatási és Kutatási Minisztérium társfinanszírozásával va-
lósítanak meg.

Az INRF az ország teljes területét lefedõ 12 regionális ku-
tatóközponti hálózattal és analitikai laboratóriummal rendel-
kezik, tevékenysége során a következõ területeket érinti: er-
dõgazdálkodás, biológiai sokféleség, biotechnológia, erdé-
szeti növényvédelem, erózió és defláció.

Feladatkörét tekintve az INRF-nek a szakmapolitikai okok
miatt a következõkre kell fókuszálnia:

• Az erdõvagyon növekedése és növelése, a faállomá-
nyok termelése, erdõmûvelési technológiák és erdé-
szeti melléktermékek hasznosítása, erdészeti gépesítés,
erdõtüzek elleni védekezés;

• Erdészeti fafajok genetikája és nemesítésük, az erdé-
szeti genetikai alapok megõrzése és hasznosítása;

• Újraerdõsítés, az erdõ-újratelepítési technológiák fej-
lesztése, a hozamok javítása;

• Erdészeti kórtan és rovartan;
• Erózió elleni védekezés és a védekezési eljárások tö-

kéletesítése az e célra kijelölt mikro-vízgyûjtõmeden-
cékben;

• Defláció és elsivatagosodás elleni védekezés (kiváltó
okok, különbözõ védekezési eljárások);

• Erdészeti biotechnológia, ezen belül elsõsorban a
mikroszaporítás üzemi módszereinek fejlesztése.

Szervezeti felépítését tekintve az INRF alatt mátrixrend-
szerben épül föl a struktúra, egyrészt regionális, másrészt a
fent említett tudományterületek szerinti szervezõdésben,
míg a tudományos irányvonalat a fõigazgatóság mellett föl-
állított tudományos tanács határozza meg. Az intézményhá-
lózat létszáma mintegy négyszáz fõ, ebbõl különbözõ szin-
tû kutatói beosztásban 137 fõ van.

Az Erdészeti ökológiai Osztály fõ feladatai:
• a jövõbeni erdõsítési programok által használandó faj-

lista meghatározása,
• a kanári tölgy telepítési körülményeinek (állományszer-

kezet) meghatározása és a faanyagtermelés becslése,
• a fácánok túlélési arányának becslése különbözõ ré-

giókban,
• a Délkelet-Algéria hegyvidéki területén (Taszilin Ádzser)

található különbözõ növénytársulások leírása.
Az Erdõvédelmi Osztály fõ feladatai:
• az erdõállományra káros kártevõk és kórokozók össze-

írása,
• a bioagresszorok bioökológiájának és populációdina-

mikájának tanulmányozása,
• a biológiai védekezés lehetõségeinek vizsgálata (pl. hi-

perparaziták kutatása és használata),
• a környezetre semmilyen hatást nem gyakorló, haté-

kony biológiai védekezési eljárások kidolgozása.

Az algériai erdõgazdálkodás alapjai
Algéria erdészetét alapvetõen meghatározza, hogy az északi
holarktikus és a déli paleotropikus flórabirodalom határán
fekszik (összesen 3232 fajt számoltak össze az ország terü-
letén), a kettõt az Atlasz vonulata választja el egymástól. 

A domborzati és jelentõs részben emiatt kialakuló klimati-
kus sajátosságok miatt elsõsorban az ország északi részén hi-
hetetlenül sokszínû flóra alakult ki, noha az elmúlt évszázadok
emberi hatásai miatt az erdõk területe rendkívül lecsökkent, és
a jelenlegi növekedés a rendkívül szigorú erdõvédelmi szem-
léletnek és az újraerdõsítési programnak köszönhetõ. Az er-
dõk összetétele jelenleg a következõ (INRF-adatok):

• Pinus halepensis aleppói fenyõ 1158 533 ha (68%)
• Quercus suber paratölgy 349 218 ha (21%)
• Quercus faginea kanári tölgy 43 922 ha (3%)
• Cedrus atlantica atlaszcédrus 32 909 ha (2%)
• Eucalyptus spp. 29 355 ha (2%)
• Pinus pinaster tengerparti fenyõ 28 490 ha (1%)
• Egyéb 68 391 ha (4%).
A csapadék mennyisége és eloszlása az országban rendkí-

vül változatos képet mutat, míg az északi, mediterrán részen,
de ezen belül is elsõsorban a hegyvidéken akár 1500 mm is
esik egy évben, a déli országrész jelentõs részén 100 mm is
alig hullik. 
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A numidiai jegenyefenyõ (Abies numidica) a világon csak itt
fordul elõ természetes körülmények között

Az atlasz cédrus (Cedrus atlantica) csemetekert helyi magból
nevelt jelentõs mennyiségû csemetéje
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Az Atlasz gerincétõl északra fekvõ mediterrán klímájú te-
rületen a vegetáció a tengerszint feletti magasság függvényé-
ben szintekre („vegetációs emeletekre”) tagozódik, amelye-
ket a következõképpen lehet jellemezni:

• Termomediterrán szint: A tengerszint feletti magasság
legföljebb 600 méter, könnyen nõ például a vad olíva,
a szentjánoskenyér, a leánder, a törpepálma, a tuja.

• Mezomediterrán szint: A tengerszint feletti magasság
600–1000 méter között van, a leggyakoribb fajok kö-
zött van az örökzöld tölgy, karmazsin tölgy (Quercus
coccifera), nyugati szamócafa (Arbutus unedo), roz-
maring, paratölgy, aleppói fenyõ, valamint a szuhar
nemzetség (Cistus).

• Ezer méter fölött kezdõdik a szupramediterrán szint,
ahol a fõ állományalkotó a paratölgy, a kanári tölgy, a
Quercus afares, valamint a boróka (Juniperus) nem-
zetség több faja.

• Oromediterrán szint: Az 1500 méternél magasabban
fekvõ területek tartoznak ide; a legfontosabb állomány-
alkotó az atlaszcédrus, de nagy számban találhatók
olyan más, õshonos fajok is, mint a numídiai fenyõ
(Abies numidica) vagy a feketefenyõ egyik helyi vál-
tozata, a larició feketefenyõ.

Az algériai flóra nagyjából 8%-a, mintegy 250 faj sorolha-
tó az endemikus fajok közé, ezek nagyobb részben az észa-
ki, mediterrán részen találhatók, számuk északról délre, a
Szaharai-Atlasz1 felé haladva fokozatosan csökken.

Az Atlasztól északra fekvõ terület legfontosabb õshonos
flóraelemei (a teljesség igénye nélkül):

• A partvidéken: Salix triandra, Sorbus domestica, Acer
opalus, Rhus coriaria, Juniperus sabina, Pinus nigra
subsp. mauritanica, Abies numidica, Taxus baccata,
Populus tremula, Castanea sativa, Alnus glutinosa;

• A hegyekben: Buxus balearica, Acer opalus, Buxus
sempervirens, Juniperus thurifera var. africana, Taxus
baccata, Rhamnus alpina, Fraxinus xanthoxyloides.

Az Atlasztól délre õshonos fajnak a következõket tekintik:
Populus euphratica, Acacia albida, Acacia raddiana, míg a
legdélebbi területeken elsõsorban ezeket említik: Acacia lae-

ta, Acacia scorpioides, Ziziphus mauritanicus, Myrtus nivel-
lei, Boscia senegalensis, Cupressus dupreziana.

A klimatikus és domborzati tényezõk összegzõdése alap-
vetõen három nagy ökoszisztéma kialakulását tette lehetõvé
Algériában, ezek: erdõ, sztyep és szaharai.

Az erdõn belül szintén három fõ típust különböztethe-
tünk meg:

• Kifejezett mediterrán erdõk (szárazságtûrõ erdõtársulá-
sok): a fõ fajok között elsõsorban az örökzöld tölgyek
és a paratölgy található meg;

• Lombhullató erdõk: kanári tölgy, algériai tölgy (Quer-
cus afares), juharfélék stb.

• Tûlevelû erdõk: aleppói fenyõ, tujafélék, atlasz cédrus stb.
A természetes flórában Algériában is számos, az ember

számára gazdaságilag is értékes fajt találhatunk, 280 ilyen
fajt sorolnak a gyógynövényekhez, 160-at a takarmánynövé-
nyekhez, 25 ipari növényként ismert, humán élelmezési cél-
ra 7 alkalmas. 

A flóraelemeket elõfordulási gyakoriságuk szerint is lehet
csoportosítani, eszerint 35 faj ritkábban, 609 ritkán, 642 pe-
dig nagyon ritkán lelhetõ föl a természetes flórában. Mivel
az algériai flóraelemek 40%-a ritkának és veszélyeztetettnek
tekinthetõ, érthetõ, hogy miért kapnak az erdõk elsõsorban
védelmi, és nem gazdasági szerepet. 

Az egyik legvédettebb faj a tassili ciprus (Cupressus du-
preziana), amely Délkelet-Algéria hegyvidéki területén (Ta-
szilin Ádzser) õshonos, a világ 12 legveszélyeztetettebb fa-
jainak egyike, szerepel az IUCN vörös listáján. Algériában
egyébként 2012 január 4. óta 77 növénycsalád 454 faja sze-
repel védendõként azon jogszabály fölsorolásában, amely a
nem termesztett védendõ növényfajokra vonatkozik.

A védelemre az országban két fõ eszközt használnak: az
in situ megõrzés a nemzeti parkok hálózatát takarja, míg az
ex situ kifejezés mögött a botanikus kerteket találjuk, ame-
lyeket Algériában már az 1930-as években elkezdtek kiala-
kítani, számuk ma meghaladja a húszat. 

Gyakorlati jelentõségük többek között abban van, hogy
részben ezek jelentik a késõbbi újraerdõsítési programok
egyik szakmai kiindulópontját. Azt, hogy ez mennyire fon-
tos, mi sem érzékelteti jobban, mint hogy Algériában egy la-
kosra csupán másfél négyzetméternyi zöldfelület jut, miköz-
ben a nemzetközi normák szerint ennek legalább 10 négy-
zetméternek kell lennie.

Miközben a flóraelemek 40%-a valamilyen szinten veszé-
lyeztetett, számos invazív és/vagy allergén faj is megtalálha-
tó az országban. Invazívnak tekintik többek között a követ-
kezõket: Acacia dealbata, Ailanthus altissima, Arundo do-
nax, Leucaena leucocephala, Schinus terebinthifolius, Car-
pobrotus edulis, Lantana camara, vagy éppen – minden bi-
zonnyal a gazdálkodói tapasztalatok hiánya miatt – a közön-
séges akác (Robinia pseudoacacia), amelyben mind több
szakember már nem ellenséget, hanem gazdasági és termé-
szetvédelmi szempontból egyaránt hasznos fajt lát.

Néhány sajátosság
Noha magyar léptékkel az ország komoly erdõvagyonnal
rendelkezik, hiszen 4 millió hektárt tartanak nyilván erdõ-
ként, a kép ennél sokkal árnyaltabb. Az ország területe
ugyanis 2,382 millió négyzetkilométer, ami statisztikailag
alig két százalékos erdõsültséget jelentene, viszont igaz,
hogy az ország legnagyobb része – azaz a Szaharai-Atlasztól
délre esõ terület – gyakorlatilag sivatag, ahol sokfelé a 100
millimétert sem éri el az átlagos éves csapadék mennyisége,
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Magyar erdész ritka vendég Algériában, így a program során
élénk érdeklõdés és tartalmas eszmecsere alakult ki a felek között.

1 Az Atlasznak Algériában két párhuzamos vonulata van: az északi Tell-
Atlasz és a déli Szaharai-Atlasz, a kettõ között található a 2-300 km
széles ún. Magasföld (Hauts-Plateaux), amely kelet felé haladva foko-
zatosan keskenyedik, mivel az Atlasz két vonulata a tunéziai határ kö-
zelében egyesül.
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ilyen körülmények között pedig fölös-
leges is erdõrõl beszélni. 

A statisztikánál maradva nagyon ke-
vés az egy fõre esõ erdõterület is, hiszen
a lakosság már most meghaladja a negy-
ven milliót, és évente közel egymillióval
gyarapszik az ország lakossága. Az At-
laszban és az attól északabbra lévõ terü-
leteken viszont a klíma kedvez az erdõk-
nek, különösen a magasabban fekvõ terü-
leteken és az ország északkeleti részében,
ahol az éves csapadék mennyisége sok-
felé akár az 1000 millimétert is megha-
ladja – itt pedig lomb- és tûlevelû erdõk
egyaránt megtalálhatók.

Ezzel együtt az erdõk elsõsorban vé-
delmi funkciót látnak el, a telepítések
pedig megyei szintre lebontva, tervsze-
rûen történnek az országos újraerdõsí-
tési programnak megfelelõen. Minden
megyében évente adott területet kell fá-
sítani, ennek végrehajtója az országos
erdészeti szolgálat, a szaporítóanyagot
is ez a szervezet állítja elõ, a jelentõ-
sebb mûvelési beavatkozásokat pedig
egy szintén állami tulajdonú erdészeti gépmunkavállalat lát-
ja el. 

Kitermelés, legalábbis magyar fogalmak szerint nincs. Bli-
da megyében például évente alig háromezer köbméter. Ha
elméletileg az ország minden megyéjében legalább ilyen
szintû kitermelés lenne – de nincs –, 48 megyét alapul véve

sem érné el országosan a 150 ezer köb-
métert, szemben a magyarországi
nyolcmillió köbméterrel. 

A kivágott fa legtöbbször vagy be-
építendõ területen – azaz „útban” –
van, vagy közmûvezetékeket veszélyez-
tet, vagy – és talán ez a leggyakoribb –
valami miatt elpusztul, a szakemberek
pedig a kitermelése mellett döntenek.
Sem a Magyarországon elterjedt tarvá-
gással, sem a szálaló erdõmûveléssel
nem lehet találkozni. Nemegyszer látni
viszont például olyan kerítést, amelyet
lábon elhalt, farontók által megtámadott
faanyagból készítettek…

Egyre ismertebb az erdõ jóléti
funkciója

Algériában is egyre inkább elõtérbe ke-
rül az erdõ jóléti funkciója; a nagyváro-
sok és a jelentõsebb turistacélpontok kö-
zelében (pl. a Chréa-csúcs a Tell-Atlasz-
ban, Algírtól délkeletre) mind gyakrab-
ban látni ugyanolyan erdei pihenõket,
játszótereket, mint Európában. A hatósá-

gok igyekeznek minél jobban fölhívni a társadalom figyelmét
az erdõk fontosságára, szerepére, így már találkozni olyan
kezdeményezéssel is, melynek keretében a sportolókat és ter-
mészetbarátokat faültetéssel kombinált kirándulásra invitálják.

(Folytatjuk)
Fotók: Dr. Borovics Attila
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A szentjánoskenyérfa (Ceratonia siliqua) a
térségben vadon élõ, nagy gazdasági jelen-
tõséggel bíró faj, ezért nagy mennyiségben
szaporítják a Központ csemetekertjében. 


