


SZÁZÖTVEN ÉV – ARCKÉPCSARNOK

Dr. Kollwentz Ödön
(Debrecen, 1912. okt. 31. — Pécs, 2008. jan. 24.)

Bedõ Albert-díjas, rubindiplomás erdõmérnök, Debrecen város tiszteletbeli erdõmestere, 
az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársa. Az Országos Erdészeti Egyesület tiszteletbeli tagja. 

A középiskolát Debrecenben végezte, majd 1930-tól a Magyar Királyi Bányászati és Erdé-
szeti Fõiskola hallgatója volt. Tanulmányait 1935-ben az átkeresztelt József Nádor Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Karán fejezte be. Részt
vett az Alföld-fásításban, több helyen (erdeivasút-igazgatóként, erdõgondnokként) is dolgo-
zott. 1943-ban jogi diplomát is szerzett.

A háború után tanított az Esztergomi Erdészeti Gimnáziumban, egy ideig a Deb-
receni Erdészeti Technikumban, végül az 1950-es években Pécsre került a Me-
csekerdõ Zrt. jogelõdjéhez, ahonnét 1973-ban ment nyugdíjba. A nyugdíj mellett
az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársa volt
1973-tól mintegy 15 évig. Ez alatt az idõszak alatt
egyetemi doktorátust és kandidátusi címet szerzett.
Nagyszámú publikációja jelent meg az Erdészeti La-
pokban, az Erdõgazdálkodás és Faiparban, valamint a
Pécsi Mûszaki Szemlében.

1986-ban az Országos Erdészeti Egyesület Elisme-
rõ oklevéllel jutalmazta, 1993-ban megkapta a Bedõ
Albert-díjat, 2001-tõl az Erdészeti Egyesület tisztelet-
beli tagja. 2005-ben kapta meg rubindiplomáját. Pé-
csett, 2008. január 24-én hunyt el.

Sírhelye: Dr. Kollwentz Ödön sírja Baranya megyé-
ben (7600 Pécs), a Pécsi Köztemetõ Z parcellájában található (GPS-koordináták: szélességi fok
46.051136 N, hosszúsági fok 18,231858 E).

Tiszteletére emlékkövet állítottak Pécsett, a Rét u. 8. szám alatt, a Mecsekerdõ Zrt. épülete elõtt (GPS koordináták: széles-
ségi fok 46.070095 N, hosszúsági fok 18.22287 E).

Hibbey Albert
(1917—2004)

Kaán Károly-díjas okleveles erdõmérnök, az Országos Vízügyi Fõigazgatóság erdészeti fõmérnöke, 
az Országos Erdészeti Egyesület tiszteletbeli tagja. 

Egyetemi tanulmányait 1942-ben fejezte be Sopronban, ahol az Ifjúsági Kör elnöke volt. Még ebben
az évben belépett az Országos Erdészeti Egyesületbe.

Erdészeti szolgálatát Máramarosban kezdte meg. A Dombói Erdõhivatal vezetõje volt. A II.
világháború után a Bükkbe, majd a Pilisbe került. Az 1956-os forradalom során tanúsított kiál-
lása, munkástanácsi elnöki szerepvállalása miatt elbocsátot-
ták. A felmondása „országos hatáskörû” volt, vagyis eltiltot-
ták attól, hogy munkát vállaljon a Magyar Állami
Erdészetnél. Rövid ideig mint múzeumi építésvezetõ dolgo-
zott, majd 1957-ben az Országos Vízügyi Fõigazgatósághoz
került, ahol az erdészeti szakágazat vezetõjeként az ártéri er-
dõk ügyét gondozta. Elismert újító, oktató, tankönyvírói te-
vékenységgel a háta mögött, köztiszteletnek örvendõ erdé-
szeti fõmérnökként ment nyugdíjba. Húszéves vízügyi

szolgálata alatt tevékenyen közremûködött 10 ezer hektár új erdõ telepítésében és 11 ezer
hektár csatorna menti fásítás kivitelezésében.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek több mint 60 évig volt tagja, az Erdõk a közjóért szak-
osztálynak pedig alapító tagja. Számos szakmai bizottságban vállalt aktív szerepet, különös
tekintettel az erdészeti vízgazdálkodásra. Szakmai munkája elismeréseként 1993-ban Kaán
Károly-díjjal tüntették ki. Példamutató életpályája, szakmánk iránti elkötelezettsége elisme-
réseként az Országos Erdészeti Egyesület 2003-ban tiszteletbeli tagjává fogadta.

Sírhelye: Hibbey Albert 2004-ben hunyt el. Az Apátkúti Füvészkertben búcsúztatták, majd hamvait a Bükk-fennsík
Ölyves völgyfõ Tamás-laposán szórták szét.
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A harmadik oldal
„A járt utat a járatlanért – mindig hagyd
el!” – idézte Garancsi István, a Magyar Ter-
mészetjáró Szövetség elnöke Benedek István
turista író könyvének mottóját az Országos
Erdészeti Egyesület kaszói vándorgyûlésén
tartott beszédében. Bár nagyon régen, gim-
nazista koromban olvastam a könyvet, ha-
tása úgy látszik tudat alatt nálam is a mai
napig megmaradt, hiszen hat év egyesületi

és tizennégy év pilisi parkerdõs munkaviszony után egy magán
kommunikációs tanácsadó cég meghívását elfogadva õsztõl az ed-
dig megszokotthoz képest új helyen folytatom a pályámat.

Életem meghatározó része marad az Országos Erdészeti
Egyesületnél fõtitkárként töltött hat év. Semmihez nem hason-
lítható élmény bepillantást nyerni egy 150 éves szervezet életébe,
megismerni történelmét, alakítani mindennapjait, napjaink-
ban is találkozni a nagy elõdök átöröklõdött szellemiségével.
Tisztelet az utódoknak, azoknak, akik fenntartják a másfél év-
százada megfogalmazott alapértékeket.

Köszönöm, hogy részese lehettem az Egyesületet a 21. szá-
zadba átvezetõ komoly, de örömteli munkának. Kihívásokkal,

sok átdolgozott estével és hétvégével, de meggyõzõdésem, hogy
eredményekkel járó idõszakot tudhatunk magunk mögött. Tag-
sági reform és a nyomában növekvõ taglétszám, az Erdészeti
Lapok 150 éves jubileuma és megerõsödött olvasói tábora, az
egyesületi honlapok megújulása, az egyesületi alapítványok
hatékony mûködtetése, fellendülõ könyvkiadás, stabilizálódó
és bõvülõ anyagi háttér, környezeti nevelési és erdei iskola
programok és kampányok – hogy csak a jelentõsebbeket emel-
jem ki a közelmúlt történéseibõl. És természetesen az alapítás
150 éves jubileuma, az erdélyi vándorgyûlés, amely a résztve-
võkön keresztül egy egész ágazatnak adott örömteli öntudatot,
és együvé tartozás érzést. Köszönöm a tagtársaknak, az egye-
sületi tisztséget vállalóknak, az elnökség tagjainak ezt a feled-
hetetlen idõszakot!

Visszatérek a szûkebben vett kommunikációs területre,
ahonnan az Egyesülethez érkeztem. Az új feladatok csak lát-
szólag állnak távol eddigi tevékenységemtõl. A valóságban csak
a lépték szélesedik, az eddigi erdészeti tájékoztatásban végzett
munka új szakterületekkel és kihívásokkal egészül ki. A ma-
gyar erdész közösség tagjaként viszont mindig lesz az életem-
ben helye a hazai erdõknek és erdészeknek. Nem búcsúzás-
ként, hanem a szokásos üdvözlésként mondom hát: Jó
szerencsét! Üdv az erdésznek!

Lomniczi Gergely
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SZAKMAI FÓKUSZ – KLÍMAVÁLTOZÁS

Ehhez meteorológiai adatbázist kellett
létrehozni a földrajzi koordináta-rend-
szerben 1/6 fokos rácsbontásban, amely
az 1961-tõl 1990-ig terjedõ idõszakra vo-
natkozóan havi bontásban tartalmazza
a legfontosabb meteorológiai paramé-
tereket (CK 80305/80335 nyilvántartási
számú OTKA projekt). Az adatbázis a
FAI megállapítása mellett lehetõséget
adott az éven belüli hõmérséklet- és
csapadékviszonyok tanulmányozására,
keresve a kapcsolatrendszert a fák, il-
letve az erdõk növekedése és a klíma
között. A FAI meghatározásának hátte-

rét az Erdészeti Lapok ez évi júniusi
számában írtuk le, ott részletesebb iro-
dalomjegyzék is található (Führer 2017).

Ennek megfelelõen a legfontosabb
naptári és fiziológiai szempontból fon-
tos idõszakokra értékeltük az egyes er-
dészeti klímaosztályokat/-kategóriákat:

Bükkös klímába általában az ország
csapadékos, hûvösebb éghajlatú terüle-
tei sorolhatók, ahol a FAI átlagos értéke
4,75-nél kisebb. E termõhelyeken az át-
lagos éves csapadékösszeg 731 mm, az
évi középhõmérséklet pedig 8,7 °C. A
leghidegebb (január) és legmelegebb

(július) hónap átlaghõmérsékletének
különbsége, azaz az éves hõingás átla-
gosan 20,6 °C, amely a többi klímaka-
tegóriával összehasonlítva a legalacso-
nyabb. Míg a naptári hónapok alapján
lehatárolt nyugalmi idõszak (novem-
ber–március) csapadékösszege 232 mm és
átlaghõmérséklete 1,0 °C, addig a tenyé-
szidõszak (április–október) csapadék-
összege jóval nagyobb, 499 mm, és át-
laghõmérséklete is jóval magasabb,
14,2 °C. A növekedés szempontjából re-
leváns idõszak kezdete, amely az elsõ
10 °C-nál magasabb átlaghõmérsékletû
napokból álló hét nap utáni elsõ nap az
évben, május 1-jére (±10 nap) tehetõ,
a vége pedig az év második felében az
elsõ 10 °C-nál alacsonyabb átlaghõmér-
sékletû napokból álló hét nap elõtti na-
pig, átlagban október 12-éig (±7 nap)
tart. Átlagos hossza tehát 165 ± 13 nap,
csapadékösszege 421 mm, ezen belül
az ún. fõ növekedési idõszakban (má-
jus–augusztus) 332 mm csapadék hull,
az ún. kritikus hónapokban (július–au-
gusztus) pedig 165 mm. Ezen idõsza-
kok átlaghõmérsékletei 15,5, 16,6 és
18,2 °C. E klímában a szélsõségek gya-
koriságát tekintve átlagosan 38 ± 10
nyári napra (25 °C-os maximum hõmér-
sékletet elérõ vagy meghaladó napok
száma) és 4 ± 2 hõség napra (30 °C-os
maximum hõmérsékletet elérõ vagy
meghaladó napok száma) számíthatunk
évente, míg forró napok (35 °C-os
maximum hõmérsékletet elérõ vagy
meghaladó napok) gyakorlatilag nem
fordulnak elõ. A bükkös klímájú terüle-
teken a FAI átlagos értéke 4,36 ± 0,17.
A 30 éves havi átlaghõmérséklet- és csa-
padékadatok segítségével megrajzolt er-
dészeti klímadiagram is bükkös klíma
elõfordulását jelzi, hiszen a csapadék-
és hõmérséklet-tengelyek 3:1 arányú
eltolásával rajzolt süllyesztett csapa-
dékvonal jóval a hõmérsékletvonal fö-
lött fut.

A gyertyános-tölgyes klíma ott for-
dul elõ, ahol a FAI értéke 4,75 és 6,00

A klímaváltozáshoz alkalmazkodó
erdõgazdálkodás kihívásai — IV.

Az erdészeti szárazsági mutató (FAI) segítségével lehatárolt
erdészeti klímaosztályok/klímakategóriák jellemzése

– Dr. Führer Ernõ, Dr. Horváth László, Dr. Móring Andrea, Dr. Pödör Zoltán, Jagodics Anikó* –

* Dr. Führer Ernõ – tudományos tanácsadó, NAIK ERTI, Sopron
Dr. Horváth László – MTA doktora, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest
Dr. Móring Andrea – tudományos ösztöndíjas, Edinburghi Egyetem, Ökológiai és Hidrológiai
Központ, Edinburgh
Dr. Pödör Zoltán – egyetemi docens, Soproni Egyetem Simonyi Károly Mûszaki, Faanyagtu-
dományi és Mûvészeti Kar, Sopron
Jagodics Anikó – kutató mérnök, NAIK ERTI, Sopron

Az erdõ életfolyamatainak idõjárás függvényében történõ vizsgálatai alapján
a fõ növekedési periódus (május—augusztus) és ezen belül a kritikus hónapok
(július—augusztus) vízellátottsága és hõmérsékleti viszonyai döntõen befolyá-
solják az erdõk fejlõdését és szervesanyagképzését. Ezen összefüggések fi-
gyelembevételével kidolgoztunk egy olyan Erdészeti Szárazsági Mutatót (FAI),
amely lehetõvé tette a gyakorlatban használatos erdészeti klímaosztályok/-
kategóriák (bükkös, gyertyános-tölgyes, kocsánytalan tölgyes, illetve cseres
és erdõssztyepp klíma) területi lehatárolását és meteorológiai jellemzését. 
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közé esik. E területeken a bükkös klímá-
ra jellemzõnél kevesebb az átlagos éves
csapadékösszeg, ami 655 mm, az évi kö-
zéphõmérséklet pedig 1 °C-kal maga-
sabb, 9,7 °C. A leghidegebb és legmele-
gebb hónap átlaghõmérsékletének

különbsége, a hõingás is nagyobb, mint
a bükkös klímakategóriában, átlagosan
21,6°C. Míg a naptári hónapok alapján
lehatárolt nyugalmi idõszak csapadék-
összege 224 mm és átlaghõmérséklete
1,7 °C, addig a tenyészidõszak csapadék-

összege 431 mm, átlaghõmérséklete pe-
dig 15,5 °C. A növekedés szempontjából
releváns idõszak hosszabb, mint a bük-
kös klímakategóriában, átlagosan április
21-én (±8 nap) kezdõdik, és október 19-
éig (±6 nap) tart, átlagos hossza így
182 ± 10 nap. Ezen idõszak csapadék-
összege 396 mm, a fõ növekedési idõ-
szakban 288 mm csapadék hull, a kriti-
kus hónapokban pedig 140 mm. E
periódusok átlaghõmérsékletei rendre
16,5, 17,9 és 19,4 °C. A szélsõségek gya-
koriságát tekintve itt már jóval több,
57 ± 8 nyári nap és 9 ± 3 hõségnap vár-
ható évente, míg forró napok elõfordu-
lásának kicsi a valószínûsége. A gyertyá-
nos-tölgyes klímájú területeken a FAI
átlagos értéke 5,44 ± 0,16. Az erdészeti
klímadiagram süllyesztett csapadékvona-
la még a hõmérsékletvonal fölött fut, de
már szeptemberben megközelíti azt.

A kocsánytalan tölgyes, illetve cse-
res klímába sorolt területeken a FAI át-
lagos értéke 6,00 és 7,25 közé esik. A
gyertyános-tölgyes klímáénál kedvezõt-
lenebbek az adottságok, és az idõjárási
szélsõségek (hõség, szárazság) elõfordu-
lása is gyakoribb. Az átlagos éves csapa-
dékösszeg itt már csak 557 mm, az évi
középhõmérséklet pedig eléri a 10,2 °C-
ot. Az évi hõingás nagy, átlagosan
22,3 °C. Míg a naptári hónapok alapján
lehatárolt nyugalmi idõszak csapadék-
összege 196 mm és átlaghõmérséklete
1,9 °C, addig a tenyészidõszak csapadék-
összege 361 mm, átlaghõmérséklete pe-
dig 16,1 °C. A növekedés szempontjából
releváns idõszak az elõzõ klímakategó-
riáknál korábban, átlagosan április 18-án
(±7 nap) kezdõdik, és október 22-éig (±6
nap) tart, így az átlagos hossza 189 ± 10
nap. E periódus csapadékösszege 342
mm, ezen belül a fõ növekedési idõszak-
ban a csapadék mennyisége már 245
mm, a kritikus hónapok csapadékössze-
ge pedig mindössze 114 mm. Ezen idõ-
szakok átlaghõmérsékletei rendre 17,0,
18,7 és 20,2 °C. Az utóbbi érték 2 °C-kal
magasabb a bükkös és 0,8 °C-kal a gyer-
tyános-tölgyes klímakategória megfelelõ
értékeinél. A szélsõségek tekintetében
átlagosan 68 ± 8 nyári nap és 14 ± 4 hõ-
ségnap jellemzõ évente, míg forró nap
3-4 évente egyszer fordul elõ. A ko-
csánytalan tölgyes, illetve cseres klímájú
területeken a FAI átlagos értéke
6,69 ± 0,17. Az erdészeti klímadiagram
süllyesztett csapadékvonala július, au-
gusztus és szeptember hónapokban már
a hõmérsékletvonal alatt fut, jelezve,
hogy e hónapok szárazságra hajlamosak.

Erdõssztyep klímába az ország leg-
szárazabb és legmelegebb klímájú terü-
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Erdészeti klímaosztályok/-kategóriák (B: bükkös; GYT: gyertyános-tölgyes; KTT/CS: ko-
csánytalan tölgyes, ill. cseres; ESZTY: erdõssztyep) meteorológiai jellemzése a fonto-
sabb naptári és élettani szempontból jelentõs idõszakokban

Erdészeti klímaosztályok/-kategóriák (B: bükkös; GYT: gyertyános-tölgyes; KTT/CS: ko-
csánytalan tölgyes, ill. cseres; ESZTY: erdõssztyep) klímadiagramjai, kiemelve a fõ nö-
vekedési (V–VIII. hónapok) és pirossal jelölve a kritikus idõszakot
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letei tartoznak, a FAI értéke nagyobb
mint 7,25. Az erdõk szempontjából a leg-
kedvezõtlenebb adottságokkal rendelke-
zik, az idõjárási szélsõségek (hõség, szá-
razság) elõfordulása gyakori. Az átlagos
éves csapadékösszeg itt mindössze 521
mm, az évi középhõmérséklet pedig
10,6 °C. Az évi hõingás a többi kategó-
riához képest itt a legnagyobb, átlago-
san 22,6 °C. Míg a naptári hónapok alap-
ján lehatárolt nyugalmi idõszak
csapadékösszege 187 mm és átlaghõ-
mérséklete 2,2 °C, addig a tenyészidõ-
szak csapadékösszege 335 mm, átlaghõ-
mérséklete pedig 16,6 °C. A növekedés
szempontjából releváns idõszak az elõ-
zõ klímakategóriáknál korábban, átlago-
san április 14-én (±7 nap) kezdõdik, és
október végéig, 25-éig (±5 nap) tart, így
átlagos hossza több mint 190 nap
(194 ± 9 nap). E periódus csapadék-
összege 313 mm, ezen belül a fõ növe-
kedési idõszakban a csapadék mennyi-
sége csak 227 mm, a kritikus hónapok
csapadékösszege pedig alig haladja meg
a 100 mm-t (102 mm). Ezen idõszakok
átlaghõmérsékletei rendre 17,3, 19,1 és
20,6 °C, mely értékek az egyes klímaka-
tegóriák adatait egybevetve a legmaga-
sabbak. Átlagosan 75 ± 7 nyári nap és
18 ± 4 hõségnap fordul elõ, forró nap

kétévente egyszer adódik. Az erdõs-
sztyep klímájú területeken a FAI átlagos
értéke 7,41 ± 0,06, viszonylag közel esik
a cseres- és az erdõssztyep klímakategó-
riák határához. Az erdészeti klímadi-
agram süllyesztett csapadékvonala júli-
us, augusztus, szeptember és már
október hónapokban is jóval a hõmér-
sékletvonal alatt fut, jelezve, hogy e hó-
napokban a hõséggel együtt járó száraz-
ság elõfordulása igen gyakori.

A bemutatott átlagos klímajellemzé-
sek csak a Magyarországon lehatárolt er-
dészeti klímakategóriák területeire érvé-
nyesek. Ezért mivel sem a bükkös, sem
pedig az erdõssztyep klíma teljes kiterje-
désében nem fordul elõ hazánkban, e
kategóriákat határainkon túl vizsgálva
nem biztos, hogy azonos átlagértékeket
kapnánk. Gondoljunk arra, hogy domb-
vidéki és alacsony hegyvidéki bükköse-
ink inkább a gyertyános-tölgyes és a
bükkös klíma határához, és nem a bük-
kös és fenyves klíma határához állnak
közelebb. Hasonló a helyzet az erdõs-
sztyep klíma esetében is, amelynek átla-
gos meteorológiai adatai inkább a ko-
csánytalan tölgyes, illetve cseres klíma
határához, és nem a sztyep klímáéhoz
közelítenek. Már a jelenleg is érzékelhe-
tõ hõmérsékletemelkedés miatt a klíma-

kategóriák területe folyamatosan módo-
sul. Ezért lehetséges, hogy fõleg e két
klímakategóriára érvényes átlagadatok
változtak, azaz területeik melegebbé vál-
tak. Ez különösen a szélsõségekben nyil-
vánul meg, azaz pl. a forró napok száma
ma már július–augusztus hónapokban
egyre gyakoribb, és ha ez meleg, száraz
légáramlattal párosul, mint idén július vé-
gén, akkor annak káros fiziológiai hatá-
sa igen kockázatos lehet. Ugyancsak nö-
veli a bizonytalanságot a tenyészidõszak
hosszának növekedése, hiszen a késõi
fagyokra szinte valamennyi fafajunk ér-
zékeny. Ezért a bemutatott értékek azon
túlmenõen, hogy az eddigieknél egzak-
tabb klímajellemzést adnak a magyaror-
szági erdõkre vonatkozóan, lehetõvé te-
szik a klímaváltozás mértékének
elõrejelzését, és az erdõkre gyakorolt
várható hatások (fafajmegválasztás, nö-
vekedés stb.) pontosabb megítélését.

Irodalom
Führer E. (2017): Az erdészeti klímaosztályok új
lehatárolása öko-fiziológiai alapon. (A klímavál-
tozáshoz alkalmazkodó erdõgazdálkodás kihívá-
sai – III.) Erdészeti Lapok 152 (6), 173–175. o.

A cikksorozatot szerkeszti: 
Mátyás Csaba akadémikus.

Fotó: Nagy László
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Egy hétéves kutatási program eredmé-
nyei és az ezekbõl született könyv be-
mutatója volt a célja a svájci Szövetsé-
gi Erdészeti, Hó és Táj Kutatóintézet
(Eidgenössische Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft) által a
Zürich melletti Birmensdorfban szerve-
zett Erdõ és Klíma Konferenciának. 

A kutatási program célja a klímaválto-
zás erdõkre gyakorolt hatásainak elõ-
rejelzése és a hatásokhoz való alkal-
mazkodás lehetõségeinek vizsgálata.
A kutatást széles körû együttmûködés-
ben valósították meg, így a munkában
az erdészeti kutatóintézet munkatársai
mellett több egyetem oktatói, illetve
különféle állami szervezetek dolgozói
vettek részt, de bevontak gyakorlati
szakembereket, illetve külföldi kutató-
kat is. 

Ez azért is volt fontos, mert a klíma
változásának mértékét és az alkalmaz-
kodás lehetõségeit alapvetõen befolyá-
solhatják a politikai, illetve gazdasági
fejlemények, és a szükséges döntése-
ket a szakmai javaslatok alapján a po-
litikusoknak kell meghozniuk. Az erdõ
szolgáltatásai közül egyébként a (lavi-
na-)védelmi funkció kap Svájcban ki-
emelt figyelmet. A konferencián rövid
elõadások hangzottak el a kutatás
egyes eredményeirõl (a kutatás részle-
tes eredményeit a megjelent könyv tar-
talmazza – errõl szól Mátyás Cs. aláb-
bi könyvismertetése).

A kutatás eredményei közül érdemes
kiemelni, hogy a változásokhoz az ele-
gyes, változatos állományok képesek
legjobban alkalmazkodni, amelyek lét-
rejöttét mesterségesen, akár új fajok,
származások elegyítésével is elõ kell se-
gíteni. 

Külön vizsgálták a „vendég fafajok”
alkalmazásának lehetõségeit. (Vendég
fafajokon olyan fajokat értenek, ame-
lyek nem õshonosak, ezzel is kifejez-
ve, hogy a jelenlegi természetközeli ál-
lapot az ökológiai rendszerek
fejlõdésének csak egy igen rövid sza-
kaszát képviseli.) Megoldásnak elsõ-
sorban a lombos fafajok, a bükk és a
tölgyek fokozottabb alkalmazását tart-
ják, ami azonban megváltoztathatja a
természetes elemkörforgalmat az erdõ-
állományokban, és ez akár kedvezõ
hatással is lehet az erdõk alól nyert
ivóvíz minõségére. 

A klímaváltozás egyes erdõállomá-
nyokra gyakorolt hatását természetesen
nagyban befolyásolja a többi termõhe-
lyi tényezõ (pl. a kitettség, a termõréteg
vastagsága, a talajok víztartóképessége,
a kõtörmelék mennyisége).

A klímaváltozással kapcsolatos prob-
lémák iránti érzékenység a svájci erdé-
szek körében is az utóbbi idõben nö-
vekedett meg. Míg a kutatás
kezdetekor szervezett konferencián
alig húsz fõ vett részt, addig a könyv-

Svájcban is készülnek a klímaváltozásra
Egy konferencia tapasztalatai

Az eddigi erdõhatár feletti, potenciális erdõterületen észak-amerikai alpesi vendégfa-
jokkal is kísérleteznek (a képen: Abies lasiocarpa) Davos környékén (fotó: Mátyás Cs.).

Fenyõcsemeték túlélését vizsgálják szabályozott klíma és tápanyagellátás mellett az
aszályos klímájú Valais kantonban, a Rhône völgyében (fotó: Mátyás Cs.).



A svájci Erdõ és Klímaváltozás projekt
kapcsán megjelent több mint 400 ol-
dalas könyv tudomásunk szerint nem-
zetközileg is elsõ olyan kiadvány,
amely országos szinten foglalja össze
az erdészet minden részterületérõl
összegyûlt, a klímaváltozással kap-
csolatos ismereteket és javaslatokat
(Pluess—Augustin—Brang [szerk.]:
Wald im Klimawandel. Grundlagen für
Adaptations-Strategien. Haupt Verlag,
Bern, 2016).

A klímaváltozás az alpesi Svájcot nyil-
vánvalóan nagyon másképp érinti,
mint a sík- és dombvidéki Magyaror-
szágot. Az erdõgazdálkodás prioritásai
is mások: Svájcban az erdõk védelmi
funkciója elsõdleges (lavinák!), a fõleg
magántulajdonú erdõkben pedig az er-
dõmûvelés döntõen természetes felújí-
tásra támaszkodik. Ennek ellenére a
könyv meglepõen sok tanulságot tar-
talmaz számunkra is. 

A svájci parlament már 2016-ban új-
rafogalmazta az erdõtörvényt, amely
most a klímaváltozás szempontjaira is
kitér. Elõkészítés alatt állnak olyan tá-
jékoztató prospektusok, amelyek ter-
mõhelyi csoportok szerint foglalják
össze a klímaváltozás kockázatait és a
javasolt teendõket.

A klíma változásával Svájcban is
egyre szárazabb nyarakra és a szélsõ-
ségek erõsödésére számítanak. A me-
legedés elsõsorban növedék-vissza-
esést eredményez, gyorsulást csak
akkor vált ki, ha elegendõ víz áll ren-
delkezésre – ezt egyedül a felsõ-alpin
övre prognosztizálják. 

A szárazodó nyarak miatt például a
luc természetes felújulására csak a fel-
sõ-alpin övben számítanak, a bükk pe-
dig kiszorul az alacsonyabb térszínek-
bõl. A kevésbé klímaérzékeny tölgyek
növedéke várhatóan csökken, de túlél-
nek. Az extrém szárazság a szállító
edények vízoszlopának megszakadásá-
val jár (kavitáció), ami pusztuláshoz
vezet(het) – de ennek mértéke eddig
mérsékelt maradt (LF, JF, B esetében).
Erõsebb pusztulás csak az SZG és EF
esetében lépett fel. Egyidejûleg észle-
lik a szárazságtoleránsabb fajok (MOT,
MJ, GY, komlós gyertyán) terjedését.

A klíma változása az erdõmûvelési
döntéseket még komplexebbé teszi;
a várható változás következményeit
a gazdálkodónak minden döntésnél
hozzá kell gondolnia. Jelenleg az „al-
kalmazkodó erdõmûvelés” rendszere
még nem alakult ki. A költségek min-
denképpen emelkedni fognak. A gaz-
daságosság szempontjából fontos op-
ciónak tartják a duglászfenyõ és az
óriás jegenyefenyõ felkarolását – de
csak elegyben.

Javasolt alapelvek az ellenálló ké-
pesség javítása és a kockázat szétterí-
tése érdekében: az elegyesség és a fa-
fajon belüli genetikai diverzitás
növelése (akár mesterségesen is), az
állományszerkezet fellazítása, az egyes
fák állóképességének javítása, a vágás-
forduló és a célátmérõ csökkentése.

A nagyon száraz termõhelyeken a
törzsszámcsökkentést és a cserjeszint
visszaszorítását ajánlják a vízfogyasztás
korlátozására.

Mit ajánlanak a gazdálkodónak?
Elõször is vegye a fáradságot elmerül-
ni a kérdéskörben, találjon középutat
az elhamarkodott aktivitás és a negli-
gálás között, legyen nyitott a mûvelési
dogmák felülvizsgálatára, és úgy szer-
vezze a preventív beavatkozásokat,
hogy azokból majd valóban hasznosít-
ható információk származzanak.

Mit ajánlanak a kutatásnak? A sváj-
ci kutatók jelenleg alapkutatás-szinten
foglalkoznak az ökoszisztéma-folyama-
tok feltárásán, függetlenül attól, hogy
az eredmények az erdõmûvelésben
közvetlenül hasznosíthatók-e. A gya-
korlat szempontjait a további kutatási
programokba jobban be kell építeni.
Az eredményeket a gyakorlati alkalmazás
nyelvére kell átültetni, ehhez az erdõ-
gazdálkodói igényeket minél világo-
sabban kell megfogalmazni. A klíma-
változás hatásainak komplexitása
szükségessé teszi a különbözõ tudo-
mányterületek szorosabb összehango-
lását. Fontos a társadalomtudományi
(szociális) szempontok bevonása is.

Igazgatási szinten fontos szempont
a kutatás hosszú távú finanszírozásá-
nak biztosítása. A kutatás eredményes-
ségét nemcsak a publikációkon keresz-
tül, hanem a gyakorlati hasznosulás
oldaláról is értékelni kell. A gazdálko-
dók, az erdészeti szakszemélyzet to-
vábbképzése országosan és regionáli-
san is fejlesztendõ.

Sok tekintetben meglepõen ismerõs,
megszívlelendõ gondolatok ezek. Mint
a hazai hasonló profilú klímaprojekt
vezetõje irigylésre méltónak találtam a
projektfutamidõ (8 év!) bátor kitûzését
a hazai, kérészéletû, agyonadminiszt-
rált és szétforgácsolt programokkal
szemben. Ugyanakkor kitapinthatók a
szakterületi koordináció és a gyakorla-
ti bevezetés sokban hasonló nehézsé-
gei is. A jóval kedvezõtlenebb munka-
feltételek ellenére utóbbi kérdésben
Agrárklíma.2 projektünk elõbbre tart:
lapunk következõ két számában be-
mutatunk egy olyan alkalmazásra kész
döntéstámogató rendszert, amely
Svájcban még csak tervszinten létezik.
És akkor még nem említettük a már
pályázható támogatást a klímatoleráns
szaporítóanyag alkalmazásához, ami-
vel feltehetõleg elsõk vagyunk…

Mátyás Csaba
akadémikus, 

nyugalmazott egyetemi tanár, SOE
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bemutatóval egybekötött ülésen már
közel négyszáz szakember jelent meg.

Az elõadások után rövid pódiumbe-
szélgetésre, illetve kérdések feltevésére
is lehetõség volt. Ennek során elsõsor-
ban az alkalmazkodás lehetõségeirõl,
illetve a szakpolitikai környezet hatá-
sairól volt szó. A hozzászólások közül
érdemes kiemelni a természetvédelmi
korlátozások problémáját, amely nagy-
ban gátolhatja az alkalmazkodóképe-
sebb fafajok, származások alkalmazá-
sát. Bár a kutatásnak nem volt része, a
helyi gazdálkodók hozzászólásaiból ki-
derült, hogy a vadállomány szabályo-
zása nélkül nincs lehetõség elegyes ál-
lományok létrehozására. Ez azért is

gond, mert Svájc egyes katonjaiban a
vadászat teljes betiltását tervezik az „ál-
latok védelme” érdekében. (Ehhez a té-
mához természetesen számtalan hozzá-
szólás érkezett.) 

A vita során mindenki egyetértett
abban, hogy a megfelelõ döntések
meghozatalához a további kutatási
eredmények és a folyamatos állapot-
monitoring feltétlenül szükségesek.
A konferencián lehetõség volt a témá-
hoz kapcsolódó poszterek bemutatásá-
ra is, amelyek közül három poszteren
a hazai Agrárklíma.2 projekt egyes ku-
tatási eredményeit ismertettük.

Bidló András
egyetemi tanár, intézetigazgató, SOE

SZAKMAI FÓKUSZ – KLÍMAVÁLTOZÁS

Erdõ a klímaváltozásban 
Néhány szó egy úttörõ kiadványról

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!
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A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ kiemelt fela-
datának tekinti a tudománydiplomáciai kapcsolatrendszer
erõsítését az észak-afrikai országokkal annak érdekében,
hogy hozzájáruljon az agrárgazdálkodás fejlesztéséhez, hoz-
zásegítve a helyi lakosságot új jövedelemforrásokhoz, élhe-
tõbb környezethez, kiszámítható és fenntartható természet-
használathoz. Ennek keretében valósult meg a tunéziai
tanulmányút, amely kifejezetten az erdészeti együttmûködési
lehetõségeket volt hivatott feltárni, megalapozni. Az utat
a Földmûvelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárkutatási
és Innovációs Központ anyagi támogatása tette lehetõvé.

A problémákat jobb helyben megoldani
Az együttmûködési lehetõségek mérlegelése során figyelem-
be kell venni azt a körülményt, hogy a 11 milliós lakosságból
legalább 1 millió ember él az erdõk közvetlen környezetében
és akár ténylegesen az erdõkben. Ezeknek az embereknek a
napi megélhetése függ az erdõkbõl származó jövedelemtõl,
például erdei melléktermékek gyûjtése révén, amihez kiegé-
szítõ jövedelemforrásként kapcsolódik az erdei legeltetés is. 

Ennek során nagy a veszélye az erdõk állapotát érintõ,
túllegeltetés okozta degradációnak. 2015-ben összesen
835 000 hektárt érintett ez a folyamat, amely becslések sze-
rint 730 millió forintnyi kárt okozott országszerte. Részben
emberi hatás eredményeként értelmezik a helyi szakembe-
rek az erdõtüzek gyakori megjelenését is. Ugyanebben az
évben a tûz összesen 2162 hektár területen okozott több
mint kétmilliárd forintnak megfelelõ nagyságú kárt a szak-
értõi értékelések alapján.

A Nemzeti Vidék-, Víz- és Erdõkutatási Intézet (INGREF)
kutatóival, az Erdészeti Fõigazgatóság (Direction Générale
des Forêts) szakembereivel, valamint az erdõgazdálkodást
és nemzeti parkokat felügyelõ Földmûvelésügyi Minisztéri-

um illetékeseivel folytatott eszmecserék során kölcsönösen
bemutattuk egymásnak a két ország erdészeti ágazatának
legfontosabb jellemzõit, szakmai irányítását, másrészt ismer-
tetésre kerültek a legfontosabb erdészeti kihívások, kutatási
prioritások, amelyek a jövõbeni együttmûködések alapjául
szolgálhatnak. 

Ezek a következõk:
• erdõmûvelési módszerek fejlesztése különös tekintet-

tel a természetes erdõfelújításra és a klímaváltozáshoz
való alkalmazkodásra;

• erdõtûz elleni védelmi intézkedésekkel kapcsolatos tu-
dásmegosztás;

• erdészeti kórtani és rovartani tapasztalatok kölcsönös
átadása;

• agrárerdészeti rendszerek fejlesztése, köztes termelés
fejlesztése erdei legeltetés kiváltása szempontjából;

• erdei melléktermékek hasznosításának fejlesztése új
jövedelemforrások kialakítása érdekében;

• térinformatikai alkalmazások erdészeti célú fejlesztése;
• erdészeti ökonómia elméleti megalapozása.
A tunéziai partnerek kiemelték, hogy folyamatban van

egy helyi közösségek számára 30 éves idõszakra meghirde-
tett, állami erdõket érintõ bérleti lehetõség kidolgozása. Ez
az információ minden bizonnyal befolyásolhatja a jövõbeni
konzorciális tunéziai–magyar részvételi javaslatok körét a
feldolgozási láncokat erõsítõ, a lakosság tájékoztatását,
a döntéshozatali folyamatokba történõ intenzívebb bekap-
csolását erõsítõ programok révén.

Az El Feija Nemzeti Park rövid bemutatása
Az Erdészeti Fõigazgatóság szervezésében az El Feija Nemzeti
Park tevékenységével ismerkedtünk meg, ennek keretében a
fenntartható erdõgazdálkodás és a dinamikus természetvéde-
lem összhangjának megteremtése, a klímaváltozáshoz való al-
kalmazkodás lehetõségeinek elõmozdítása került napirendre.

Az El Feija Nemzeti Park Tunisztól 195 kilométerre fek-
szik nyugati irányban, közvetlenül kapcsolódva az algériai
határhoz. A nemzeti park teljes területe 2632 hektár, amely-
bõl 417 hektár kerítéssel is leválasztott szigorúan védett te-
rület, a berber szarvas (Cervus elaphus barbarus) megõrzé-
se érdekében.

A nemzeti park mediterrán klímájú, csapadékos nyárral
és hideg téllel jellemezhetõ. A januári átlagos hõmérséklet
7 °C, amely azonban fagypont közelire is csökkenhet a
hegyvidéki területen, így akár az 1 méteres hóréteg kiala-
kulása sem ritka. A nyári idõszakban az átlaghõmérséklet
29 °C, amelyet 45 °C-os extrém magas hõmérsékleti maxi-
mumok tehetnek szélsõségessé. 

A növényzet sokféleségét tekintve nemzetközi szinten is
kiemelkedõ, amely a rendkívül változatos talajadottságokból,
klimatikus jellemzõkbõl, topográfiai és geológiai viszonyok-

Az Erdészeti Lapok áprilisi lapszámában útjára indított cikksorozatunk írásai egymáshoz szorosan kapcsoló-
dóan, de önálló cikként is megállva a helyüket, hiánypótló céllal járják körbe a MAGHREB-országok (Algéria,
Tunézia, Marokkó) idehaza alig, vagy egyáltalán nem ismert erdeit és erdõgazdálkodásuk jellemzõit, bemutat-
va egyben a térségben aktuálisan formálódó magyar ágazati lehetõségeket az erdészeti kutatás és a gyakorlat-
orientált szakmai innovációk terén.

Tunézia az együttmûködési lehetõségek tükrében
Dr. Borovics Attila – igazgató, NAIK ERTI

A berber szarvas állományának megõrzése és felszaporítása ér-
dekében 417 hektár kerítéssel védett rezervátumot alakítottak ki
a nemzeti parkban.
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ból vezethetõ le. A park alapvetõen a kanáritölgy- (Quercus
canariensis) és a paratölgy- (Quercus suber) erdõkbõl, vala-
mint ezek különbözõ aránnyal jellemezhetõ elegyes állomá-
nyaiból tevõdik össze. A magasabb fekvésû, hûvösebb és
csapadékosabb területeket foglalja el a kanári tölgy. Az al-
sóbb, melegebb és szárazabb területek fafaja a paratölgy. 

A két zóna közötti területen a domborzat, kitettség és
minden bizonnyal a múltbéli emberi hatások függvényében
elegyedik egymással a két faj. A területen találhatók továbbá
ritka páfrányok, endemikus ciklámen, ibolyafélék és orchi-
deafajok is. 25 emlõsfaj fordul elõ, amelyek közül kieme-
lendõ a nemzeti park jelképe, a berber szarvas. A tölgyer-
dõkhöz kötõdõen kimagaslóan változatos rovarfauna
figyelhetõ meg. Ezen túl 21 hüllõfajt, valamint 70 madárfajt
tartanak nyilván.

A kanáritölgy- (Quercus canariensis) állományok európai
értelemben vett kezelésérõl itt nincs szó, mert a kiemelkedõ
értékû állományok védelme érdekében mindennemû erdõ-
mûvelési, felújítási munkát elhagynak. Ez a jelen helyzet kon-
zerválására alkalmasnak látszik, de csak a tölgyesek szem-
pontjából rövidnek tekinthetõ 1-2 évtizedes idõléptékben.
A jobbára 100–120 év közötti egykorú állományok alatt a le-
hulló makkokból képzõdõ újulat folyamatosan megjelenik,
azonban ezek a zárt erdõk alatti, megfelelõ mennyiségû fény-
tõl elzárt helyeken 1-2 év alatt elpusztulnak, nem alakul ki
az erdõk természetes felújulásához szükséges újulatszint. 

Egyfajta rezervátumként tekintenek ezekre a tölgyesekre a
helyi szakemberek, amelyeket viszont a klímaváltozás okozta
szélsõségek, folyamatosan változó feltételek veszélyeztetnek.
Az állományok felújítása megkerülhetetlen lépés lenne az al-
kalmazkodóképesség kialakításában, a gyorsan változó klíma
okozta veszélyek enyhítésére, ellensúlyozására. A fokozatos
felújítóvágások elindítása és a lékes felújítóvágások kialakítá-
sa elõsegítené a folyamatot, azonban ilyen jellegû tapasztala-
ta nincs a területet kezelõ szakszemélyzetnek. 

A felújítóvágások egyúttal lehetõvé tennék, hogy a ki-
emelkedõen nagy értéket képviselõ faanyaghoz hozzájussa-
nak a gazdálkodás bevezetése által, ami jelentõs többletbe-
vételt, új jövedelemforrást képezhetne a helyi lakosságtól a

nemzeti parkig egy sor helyen. A bevételbõl egy sor termé-
szetvédelmi célú program is finanszírozhatóvá válna azon
túl, hogy egyidejûleg hozzájárulna az állományok alkalmaz-
kodóképességének növeléséhez. 

A tölgyesek felújításával kapcsolatos magyar tapasztala-
tok átadása minden bizonnyal hasznos lenne a tunéziai part-
nereknek. A korszerû erdõfelújítási módszerek bevezetése
alkalmas lehet egy technológia átadásán alapuló elõfinan-
szírozott mintaprojekt megvalósítására.

A paratölgy- (Quercus suber) állományokkal való gaz-
dálkodásnak jelentõs hagyományokon alapuló, jól mûködõ
gyakorlata figyelhetõ meg a nemzeti park melegebb déli lej-
tõin. Jelentõs jövedelemforrást jelent a 12 évente lehántolt
parakéreg gyûjtése, értékesítése. A bevétel a nemzeti park
mûködéséhez járul hozzá, hasonlóan az egyéb haszonvéte-
lekhez, mint a gombák és gyógynövények gyûjtése. A para-
tölgyállományokat nagy gonddal, fenntartható módon ke-
zelik. Az elöregedõ állományok felújításával és a tûz vagy
legeltetés által tönkrement állományok megújításával gon-
dok vannak. Hiányzik a hazai értelemben vett szaporító-
anyag-gazdálkodás, korszerû csemetetermesztés. Ezen a te-

rületen is érdemes az együttmûködések
erõsítése.

Az El Feija Nemzeti Park megtekin-
tése után az északkeletre található Bi-
zerte tartomány tengerparti dûnéinek
megkötését szolgáló erdõtelepítéseket
jártuk be. Ennek lényege, hogy az el-
múlt évtizedekben a kormányzat kisa-
játításokkal jelentõs területen végzett
erdõtelepítést, elsõsorban homokmeg-
kötési, tengerparti sáv zöldítési és tu-
rizmust elõmozdító célból. 

Az erdõk jelenleg nem képeznek
gazdasági értéket, de alapját adhatják
egy késõbbi magasabb szintû gazdálko-
dásnak. Ma a földterületek ugyanakkor
jelentõsen felértékelõdtek, részben az
erdészeti beavatkozások, és részben a
közelben fekvõ turisztikai célú ingatlan-
fejlesztések, tömegturizmus megjelené-
se miatt. Ez mára jelentõs konfliktusfor-
rássá vált a volt tulajdonosok és
leszármazottaik, valamint az állami er-
dõgazdálkodó (erdészeti fõigazgatóság)

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Idõs egykorú zárt szerkezetû kanári tölgyes, amely alkalmas arra, hogy természetes
úton felújuljon, amihez azonban el kell indítani a szükséges beavatkozásokat

Szórványos termésbõl származó egyéves magonc, amely az
anyaállomány megbontása nélkül a következõ évben pusztulás-
ra van ítélve a fény hiánya miatt
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között, ami nem egy esetben tudatos erdõtüzek okozását,
az erdõk irtását eredményezi az eredeti állapot visszaállítá-
sa és az értékes ingatlanná váló területek visszaszerzése re-
ményében. Erre ugyanakkor a jelenlegi szabályozás és kor-
mányzati szándék alapján nincs esély. A közérdek és egyéni
érdekek összehangolására jelenleg kevés remény van.

A Boukornine-i Nemzeti Park rövid bemutatása
Boukornine Nemzeti Park, amelyet gyakran hívnak Tunézia
zöld tüdejének is, a fõvárostól 20 kilométerre délre fekszik.
1987-ben alapították, a teljes területe 1939 hektár. Termé-
szeti értékein túl jelentõs régészeti lelõhelyek is találhatók a
területén.

A parkra rendkívül változatos növény- és állatvilág jel-
lemzõ. A park legnagyobb elterjedéssel jellemezhetõ domi-
náns növénye a Tetraclinis articulata (Thuja articulata),
köznapi nevén a berber tuja. Ez az örökzöld fenyõféle jól

viseli a többszörös sarjaztatást, és jól regenerálódik a kisebb
erdõtüzek után a föld alatti gyökfõ rügyeibõl. Többszöri sar-
jaztatás és esetleg tûz utáni újrasarjadás következtében akár
több száz kilós csomoros szerkezetû és magas gyantatartal-
mú képzõdmények jöhetnek létre, amelyeket nagy becsben
tartanak a történelmi idõk kezdetétõl. 

Többféle hasznosítása ismert már a görög–római idõkbõl,
de ma is kedvelt etnobotanikai szempontból. A berber tuja
csomoros szerkezetû golyvái felhasználhatók belsõépítészeti

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Erdészeti Lapok CLII. évf. 9. szám (2017. szeptember)

A dûnék megkötése sikerült, a környezõ lakossággal, egykori tu-
lajdonosokkal a kommunikáció viszont kevésbé mûködik.

A berber tuja (Tetraclinis articulata) sikerének kulcsa rendkí-
vül jó újrasarjadzó képességének köszönhetõ. Egy faj, amely al-
kalmazkodott a mediterrán térség viszonyaihoz, az ember és a
tûz okozta bolygatáshoz.

Gondos ápolás és betakarítás biztosítja paratölgyes hosszú életidejét és a következõ „termés” jó minõségét.

A termék, a sokféle célra hasznosítható kéreg szállításra elõkészítve
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célokra, de akár egyedi dísztárgyak készítésére is. A benne
található gyanta felhasználása a legkülönbözõbb módon tör-
ténhet a lakk készítésétõl a gyógyászati célú hasznosításig.

A különleges tuján túl közel 600 növényfajt tartanak nyil-
ván a parkban, amelyek közül 12 különösen ritka orchidea-
féle. A park legjellemzõbb címernövénye a ciklámen, amely
április és május hónapokban tömegesen virágzik, sok láto-
gatót csábítva a területre. Mint sok helyen máshol Tunéziá-
ban, a természeti értékeket leginkább veszélyeztetõ ténye-
zõ a tûz. Ez ellen széles tûzvédelmi pászták nyitásával és

folyamatos fenntartásával védekeznek, így elzárva tûz le-
hetséges továbbterjedését.

A parkban található egy ökofalu, amely kulturált körül-
mények között képes fogadni a látogatókat, és a pihenési
lehetõséget biztosítása mellett koncentráltan be tudja mutat-
ni a legértékesebb természeti értékeket. Az ökoturizmus fej-
lesztésére vonatkozó igény hasonló a magyarországi aktuá-
lis trendekhez, így a tapasztalatok ez irányú megosztása
hasznos lehet mindkét félnek.

Fotók: Borovics Attila

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK / MAGÁNERDÕBEN

Tûzvédelmi pászta nyitása segíthet a tûz továbbterjedésének megfékezésében. A Tetraclinis articulata egy két évvel ezelõtti tûz után
gyökérsarjai révén újra birtokba veszi a domboldalt.

Tisztelt Magán-erdõtulajdonosok és Gazdálkodók!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy idei nagyrendezvényünket 
2017. szeptember 23-án (szombaton) Füzéren, Borsod-Abaúj megye zempléni részén tartjuk meg.

Szakmai konferenciánk fõ mottója: 
„Erdõkezelés – a környezeti állapot megtartása, fejlesz-

tése”

Idõpont: 2017. szeptember 23., szombat

Helyszín: 3996 Füzér, Rákóczi u. 2. 

Házigazda: Füzér Község Önkormányzata 
Rendezõ: Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók Országos Szövetsége

A rendezvény fõvédnöke: Dr. Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes

PROGRAM
09:00–10:00 Regisztráció
10:00–10:05 Megnyitó: Horváth Jenõ, Füzér pol-

gármestere
10:05–10:50 Köszöntõk:

Dr. Hörcsik Richárd, a körzet országgyûlé-
si képviselõje
Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes
Jakab István, a Magyar Országgyûlés alelnöke
Mocz András, a Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetségének elnöke

10:50–11:30 A Rimler Pál-emlékérem és MEGOSZ-emlékérmek
ünnepélyes átadása

11:30–12:15 Középkori zene és próza
12:15–13:15 Ebéd, sajtótájékoztató

SZAKMAI KONFERENCIA:
13:15–15:00 Elõadások:

Dr. Bitay Márton Örs állami földekért felelõs államtitkár (FM) 
Az erdõtörvény-módosítás célja, fontossága és szerepe a

magyar vidék életében
Dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztésért felelõs he-

lyettes államtitkár (ME)
A Vidékfejlesztési Program aktuális erdészeti kér-
dései
Gyõrffy Balázs elnök (NAK)
A NAK és a MEGOSZ együttmûködésének ered-
ményei
Horváth Iván elnök, Pro Silva Hungaria Egyesület 
Fenntarthatóság vagy tartamosság? – A környezet

állapota és az erdõkezelés

15:00–15:30 Erdészeti gépbemutatók, gépújdonságok
ismertetése (STIHL, Valkon-2007 Kft.)

15:30–16:00 Gyermekprogram eredményhirdetése: a díjakat
átadja Ugron Ákos Gábor helyettes államtitkár (FM)
Az iskoláskorú gyermekek számára egésznapos programot szerve-
zünk, és számukra térítésmentesen ebédet, uzsonnát biztosítunk.
További információk: www.megosz.org.
Szeretettel várjuk önt és kedves családját e hangulatosnak ígérke-
zõ rendezvényünkre és a fontos szakmai információkban bõvelke-
dõ konferenciánkra!

A MEGOSZ Vezetõsége
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A NEFAG Zrt. kezelésében lévõ jászsá-
gi tölgyesek Európa legjobb nyári
szarvasgombás élõhelyei közé tartoz-
nak. Ez a nem olyan régóta közismert
tény nemcsak gazdasági szempontból
érdekes, hanem tudományos kutatá-
sokat is vonz a régióba. 

A Swiss Federal Research Institute WSL
(Svájci Állami Erdészeti Kutatóintézet)
2013 óta folytat szarvasgomba-élõhellyel
kapcsolatos kutatásokat hazánk egyik
legjobb nyári szarvasgomba-élõhelyén.
A NEFAG Zrt.-vel együttmûködésben
négy éve folytatott vizsgálat célja a nyári
szarvasgomba (Tuber aestivum) fejlõdé-
séhez szükséges optimális paraméterek
meghatározása, kihasználva a lehetõsé-
get, hogy különlegesen gazdag és jól
kontrollált élõhelyeken lehet kutatni. 

Noha a szarvasgombák gazdaságilag
nagy jelentõséggel bírnak, rejtett élet-
módjuk még sok tisztázatlan kérdést
vet fel. Hazánkban a nyári szarvasgom-
ba a legelterjedtebb szarvasgomba.
A fekete, rücskös termõtestek május
közepétõl egészen a fagyokig fellelhe-
tõk, Magyarországon a rendeletileg
meghatározott gyûjtési idõ május 15-tõl
december 31-ig tart. Gyûjtése – a többi
föld alatti gombához hasonlóan – ha-
zánkban szigorúan szabályozott, kép-
zéshez, gyûjtési naplóhoz és enge-
délyekhez van kötve. 

A nyári szarvasgomba egész Euró-
pában elterjedt a mediterrán régiótól
egészen Svédországig, de megtalálták
Észak-Afrikában és Kínában is. A ma-
gyarországi adatgyûjtéssel párhuzamo-
san Németországban, Svájcban és Spa-
nyolországban is folynak kutatások, de

a magyarországi élõhely adottságaiban
(pl. itt találták 2014-ben a hazánkból
ismert legnagyobb nyári szarvasgom-
bát) és a gyûjtött adatok tekintetében
is kiemelkedõnek számít. 

A gazdasági rendeltetése szerint föld
alatti gombát termelõ jásziványi „kiserdõ”
különlegessége a bõ termés mellett az er-
dõ kísérleti öntözése és a termett/begyûj-
tött szarvasgomba-mennyiség pontos is-
merete is. 

Az összegyûjtött adatok kiértékelése
nemcsak a szarvasgomba életciklusá-
nak és környezeti igényeinek megérté-
sében segít, de ezáltal nyomon lehet
követni például az aszály fákra gyako-
rolt hatását vagy a fák növekedését, az

asszimiláció mér-
tékét is. 

Az évek óta fo-
lyó kutatást az idei
évtõl a NEFAG Zrt.
tudatosan igyek-
szik bõvíteni, és
olyan erdõgazdál-
kodási gyakorlat
kialakításán dolgo-
zik, amely hosszú
távon biztosítja a
szarvasgomba-ter-
mõhelyek megma-
radását, illetve gya-
rapítását. Az itt

gyûjtött tapasztalatok és eredmények
rendkívül hasznosak lehetnek a jövõbeli
szarvasgomba-termelõ erdõk, illetve ül-
tetvények tervezésekor, üzemeltetésekor
is. A NEFAG Zrt. új szarvasgomba-ága-
zata a triflák gazdasági hasznosításával
foglalkozik, emellett azonban új szarvas-
gombaerdõk telepítését, a meglévõ er-
dõterületek szarvasgomba-szempontú
gazdálkodásának kialakítását is céljának
tekinti.

2017 májusában ismét Magyarorszá-
gon járt dr. Simon Egli, a WSL kutatója,
akinek köszönhetõen újabb terület kap-
csolódott be a már folyó kutatásba.
A most kihelyezett második talajhõmér-
séklet- és nedvességmérõ mûszernek
köszönhetõen immár külön lehet mérni
az öntözött, illetve a nem öntözött szar-
vasgomba-területek paramétereit. Ezek-
nek az adatoknak a birtokában sokkal
pontosabb képet kaphatunk a nyári
szarvasgomba környezeti igényeirõl.
A NEFAG Zrt. és a Swiss Federal Research
Institute WSL hosszú távú kutatási
együttmûködésének köszönhetõen a jász-
iványi „kiserdõ” az egyik legrégebben
és legalaposabban monitorozott nyári
szarvasgombás élõhely Európában.

Zagyva Imre
kutató mikológus, NEFAG Zrt. 

Bagi István
szarvasgomba-ágazatvezetõ, NEFAG Zrt.

SZAKMAI MINDENNAPOK
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Tudományos szarvasgomba-kutatás 
a NEFAG Zrt. területein

Simon Egli, a WSL mikológusa, Zagyva Imre mikológus és Dégi Zoltán, a NEFAG Zrt.
vezérigazgatója (fotó: Bagi István)

A nyári szarvasgomba különbözõ érettségi fázisai (fotó: Bagi
István)
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Ezek lényegesen csökkentették a gabona
versenyképességét. Mindezek megszóla-
lásra késztették a szakma illetékeseit. A Ga-
bonatermelõk Országos Szövetsége a ku-
koricatermelõkhöz hasonlóan az okokat
az alacsony és ingadozó hozamokban, a
magas ráfordításokban, a tápanyagellátás
és a növényvédelem hiányosságaiban lát-
ják [1]. 

Általános vélemény szerint kivezetõ
út lehet a precíziós gazdálkodás, a hib-
rid fajták elterjedése, a növényvédelem
és a tápanyagpótlás gondosabb végzé-
se. Az 5 tonna/ha-os búza vagy a 7-8
tonna/ha-os kukoricatermés már vesz-
teséget hoz.

Sajátos módon fel sem merül a talaj-
adottságok kérdése, a kedvezõtlen dom-
borzatú, lejtõs, erodált, alacsony humusz-
tartalmú, mélyfekvésû, belvízveszélyes –
400–600 ezer ha-t elérõ – földek mûvelé-
se, ami a múlt rendszer öröksége. 

A KGST keretében a hazai agrárpo-
litika a gabona-hús exportra és az
energiahordozók (földgáz, kõolaj) ol-
csó importjára épült. Hatalmas szántó-
terület intenzív mûvelését igényelte,
gazdasági megfontolások nélkül. A rend-
szerváltással azonban a megváltozott
politikai, piaci, társadalmi, tulajdonosi
viszonyokban az ország globális ver-
senyhelyzetbe került.

Már az 1980-as évek közepén, ami-
kor az ország pénzügyi helyzete igen
nehezen viselte a mezõgazdasági nagy-
üzemek támogatását, az Országos
Tervhivatalban készült tanulmány a
növénytermelésben a nyugat-európai
átlaghozamok megközelítését célozta
meg és 1240 ezer hektárra becsülte a
vetésterület csökkenését [2].

Izinger Pál, a modern magyar me-
zõgazdaság megteremtõinek kiemelke-

dõ személyisége (állati igaerõ leváltá-
sa, a növénytermelési rendszerek, sza-
kosított állattartótelepek, fajtaváltás)
1991-ben tanulmányt készített Javaslat
a szántóföldi fatermelés kialakítására
[3–4] címmel. Ennek indokai: piacvesz-
tés, az energiaköltségek jelentõs növe-
kedése, környezetvédelem, a munka-
helyteremtés szükségessége. Javasolta
a magyar agrárpolitika átértékelését. 

A nagy ráfordítást igénylõ intenzív
szántóföldi vagy kertészeti termelést
csak a jó és a legjobb adottságú terü-
leteken lesz célszerû fenntartani. Ahol
viszont a talaj termékenysége vagy mû-
velhetõsége nem vagy csak kirívóan
kevés jövedelem reményében tudja
visszafizetni a növekvõ költségeket, ott
a kevesebb költséggel és fõleg keve-
sebb anyag- és energiaráfordítással is a
nyereséggel fenntartható mûvelési
ágaknak kell elsõbbséget adni. Moz-
gásterül szolgál 250 ezer ha 17% feletti
lejtõs és erodált terület, 150 ezer ha
szanált szõlõ és gyümölcsös, 400–600
ezer ha alacsony hozamú szántó.

Az alternatívák közt döntõen az erdõ-
telepítés szerepel, mint ipari fa, energeti-
kai célú faültetvény, vadászerdõ, pihenõ-
erdõ, továbbá halastavak és víztározók
létesítése. Javaslatának alapjául a szõlõ-
és gyümölcstermelõ állami gazdaságok-
ban a cellulóznyár-telepítések kedvezõ
gazdasági eredményei szolgáltak. Javas-
latai teljes terjedelemben bekerültek az
1997. évi Nemzeti Agrárprogramba.

A hazai agroökonómiai potenciálra
alapozott tájkörzetek és távlati termelési
irányaik címû FM-tanulmány [5] megál-
lapítja, hogy a hozamok többsége elma-
rad a nyugat-európai átlagoktól. A tanul-
mány ennek okát nem az alkalmazott
fajtákban vagy technológiai és mûszaki
hiányosságokban látta, hanem sokkal
inkább az ún. határtermõhelyek tartha-
tatlanul magas arányában. Javasolták
1 millió ha szántó mûvelésbõl való ki-
vonását, ennek helyére 800 ezer ha er-
dõsítést, illetve nyárfa-pillangós váltógaz-
dálkodást és 200 ezer ha-on gyepesítést.

Az EU csatlakozás felkészülése során
az agrárpolitika helyzetével és kérdõje-
leivel foglalkozó Agrárgazdasági Kutató-
intézet tanulmánya [6] szerint a szerke-
zete és szintje is abnormális

körülmények között alakult ki. A jövõ-
ben elsõsorban a komparatív elõnyöket
kínáló ágazatok fejlesztését, a struktu-
rális átalakítást kell megkezdeni a komp-
lementer termékekre koncentrálva. A
földhasználatban a közvetlenül élelmi-
szer-termelési célt szolgáló mezõgazda-
sági használatból – kompenzáció és tá-
mogatás mellett – 15–18% termõföld
kivonható. Ezek erdõtelepítésre és alter-
natív célokra (hal- és vadgazdálkodás,
víztározók) hasznosíthatók. A földkivo-
nási program a csökkenõ mezõgazdasá-
gi területen környezetkímélõ technológi-
ákkal, a talajok tápanyagegyensúlyának
megteremtését eredményezi.

Az EU-ba való belépést követõen az
agrárágazatot ért kedvezõtlen hatások –
többek közt a gabonakészlet tárolásának
és értékesítésének nehézségei – hozták
ismét elõtérbe a szerkezetváltás kénysze-
rét, amit az Agrárgazdasági Kutatóintézet
így fogalmazott meg [7]: „Valamennyi
ágazat piaci lehetõségeit, hatékonysági
javulási képességét, a vonatkozó szabá-
lyozási rendszerek terelõ hatásait figye-
lembe véve arra a fájdalmas következte-
tésre jutottunk, hogy legalább 450–650
ezer hektár szántó jelenlegitõl eltérõ hasz-
nosításáról kell gondolkodni. A tesztüze-
mi vizsgálatok alapján a vetésterület
30,5%-án az agrártámogatások mellett
is veszteséges termelés folyik.”

Az agrárszerkezet-váltás kényszere
az EU-hoz csatlakozó több országot is
érintett. Spanyolország és Portugália a
megállapított termelési kvóták alapján
igen jelentõs szõlõ-, gyümölcs- és olí-
vaültetvény felszámolását volt kényte-
len végrehajtani. Írországban és Angliá-
ban pedig a gyepterületeket kellett
csökkenteni. Gazdasági elemzések és
hatékonysági vizsgálatok alapján min-
denütt az erdõtelepítés került elõtérbe,
amit az EU strukturális és regionális
alapja 100%-kal támogatott. Spanyolor-
szágban és Portugáliában együtt 1,2 mil-
lió hektár fenyõ és Eucaliptus telepíté-
sét, Angliában és Írországban pedig 600
ezer hektár fenyõ telepítését végezték
el. Ezeknek a gyorsan növõ fafajoknak
viszonylag rövid (6–25 év termelési cik-
lus) idõ alatt jelentkeztek a hozamai,
melyek az erre épülõ korszerû faiparral
javították a belföldi faellátást, az expor-

SZAKMAI FÓKUSZ – ÜLTETVÉNYSZERÛ FATERMESZTÉS

Változásra szorul-e a hazai földhasználati
rendszer? I.

Dr. Erdõs László – okl. erdõmérnök

Az idei aratás elõtt a hazai tárolók-
ban 1,5 millió tonna búza és közel
ekkora kukoricakészlet várt vevõre.
A magas átmenõ készletek, illetve a
túltermelés miatt rendkívül alacsony
a gabonafélék felvásárlási ára. Hoz-
zájárul ehhez az új versenytársak
megjelenése, továbbá kedvezõtlen
szállítási és logisztikai adottságaink. 
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tot és a foglalkoztatást. A mûvelésiág-
váltással növekedett az egységnyi terü-
let kibocsátása és a GDP is.

A telepítésre váró területek
ökológiai adottságai

Hazánk klímája és talajaink termékeny-
sége kedvezõ a kemény- és lágylom-
bos fafajok termesztésére, az európai
átlagnál nagyobb fatermés elérését te-
szi lehetõvé. A napfényes órák magas
száma különösen kedvezõ a gyorsan
növõ akác (Robinia pseudoacacia L.)
és a nemes nyárak, a fekete nyárak
(Populus nigra L. és Populus deltoides
M.) hibridjei számára. Hazánkban a
faültetvényeknél ez a két fafaj bír na-
gyobb jelentõséggel. Természetesen a
faültetvényekben egyéb fafajok telepí-
tésére is lehetõség nyílik, mint a fûz,
éger, bálványfa. A hazai klíma és a sze-
rényebb talajigény miatt az akác a na-
gyobb jelentõségû. Termõhely tekinte-
tében ennél lényegesen igényesebb a
nemes nyár. A kivonásra váró földek
30–35%-a várhatóan alkalmas az akác,
10–15% pedig a nemes nyár számára.
Természetesen a többi terület erdõsíté-
se is kívánatos a talajnak megfelelõ fa-
fajokkal.

Az ültetvényszerû erdõk kiala-
kulása, technológiai feltételei,

hozamai
Az ültetvényszerû fatermesztést az er-
dõk szerepének társadalmi megítélésé-
ben bekövetkezett változások hozták
létre. A természet megõrzésének igé-
nye, az emberi környezet javítása vi-
lágméretû jelenség, amely az erdõk
használatának szabályozásával, a faki-
termelések korlátozásával járt. 

Elõtérbe került az ún. természetsze-
rû, természetközeli erdõgazdálkodás,
immateriális javak funkciói, biodiverzi-
tás, õshonos fafajok stb. Az erdõk vé-
delmérõl szóló törvényeink az erdõk
védelmi és közjóléti rendeltetését he-
lyezik az elsõ helyre. Ugyanakkor a vi-
lág fafelhasználása 1990–2020 között
várhatóan a háromszorosára emelke-
dik [8], szerepe fokozatosan bõvül a
megújuló energiatermelésben (tûzifa,
apríték, pellet). A hagyományos iparágak
mellett a vegyipar és mûanyagipar is
növekvõ igényeket támaszt a facellu-
lóz iránt. Különbözõ kémiai folyama-
tok útján nyert második generációs ter-
mékek (biometán, etanol, bioplasztik)
területén széles körû és költséges na-
no-kutatások folynak. A bioetanol (li-
quid-biomassza) termelés az USA-ban
és Kanadában már kereskedelmi mé-

retekben folyik. Az USA a meredeken
emelkedõ termelésben 2012-tõl kuko-
rica helyett facellulózt használ fel, mi-
vel a Karib-térségben a hiányzó kuko-
ricaimport élelmezési problémákat
idézett elõ [9].

Az említett okok folytán alakultak ki
Észak- és Dél-Amerikában a fanyers-
anyag elõállításának új eljárásai. A mo-
dern biológia felhasználásával a fe-
nyõk, nyárak és az Eucaliptus új
klónjait állították elõ, majd az adott cél-
ra legalkalmasabb fajtákat szántóföl-
dön, optimális víz-, tápanyagellátás,
növényvédelem mellett termesztik. 

Ez az eljárás rövid idõ alatt nagy
mennyiségben azonos minõségû fa-
anyag elérését teszi lehetõvé. Ma a világ
faellátásának több mint egyharmadát –
az összes erdõterület 3–5%-át kitevõ –
ilyen ültetvények fedezik [10]. A faültet-
vényekben termelési cél a méretes, mi-
nõségi hengeresfa vagy a faapríték. Ez
utóbbi aránya az energetikai célú fel-
használásból és a kémiai feldolgozásból
eredõen rohamosan emelkedik.

Hazánkban az 1960-as években kül-
földi példák nyomán a nyárfatermesz-
tés félintenzív formája indult meg a
mezõgazdasági cellulóznyár-telepíté-
sekkel. Az idõk folyamán a kutatás, a
nemesítés és a technológia fejlõdése
alakította ki a nyárfatermesztés mai
gyakorlatát. 

Az akácot illetõen is volt ilyen gya-
korlat korábban néhány nagybirtokon,
melynek alkalmazható elemeit a szer-
zõ is felhasználta. Gróf Forgách nyír-
ségi birtokán (Tornyospálca) az 1900-
as évek elején az akáctermelésnek a
növénytermeléssel kapcsolt váltógaz-
dálkodási formája alakult ki. 

A futóhomok gyenge birkalegelõjét a
telepítés elõtt juhtrágyával feljavították.
A tághálózatú ikersoros telepítésben – 4
m széles sávon – 4 évig köztes kapásnö-
vényt termesztettek. Ezt követõen 2-3
évig rozsot vagy takarmánynövényt vetet-
tek. A 8–10 éves állományban jó minõsé-
gû gyep verõdött fel, amit lekaszáltak,
esetenként legeltettek. A kitermelés 20
éves korban történt, a részesek eltávolí-
tották a tuskót, gyökeret, és 4 évig nö-

vénytermelés folyt. Ezt követõen történt
az újratelepítés. A részesek a kapásnö-
vénynek a 2/3-át, a növénytermelésnek a
felét kapták. Gróf Forgách okleveles gaz-
da az N-megkötõ akác után 9 m3/ha/év
bruttó növedékrõl, a növénytermelésnél
pedig „szinte bácskai” hozamokról és a
talaj minõségének javulásáról számolt be
[11]. Külföldi szakértõk az eljárást az adott
viszonyok között, a legmagasabb földkul-
túrának minõsítették. Az 1935. évi erdõ-
törvény ezt az eljárást megszüntette.

Fontos szerepe van az akácnak a
méztermelésben is: egyrészt fontos ex-
portcikk, másrészt segít a foglalkozta-
tásban. Az akác az egyik legjobb méh-
legelõ, a méhészek jelentõsen
hozzájárultak az akáckutatáshoz.
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A szerzõ két évtizedet meghaladóan
erdõgazdálkodási ágazatvezetõként dol-
gozott az Állami Gazdaságok Központjá-
ban, 1990–1998 között a Magyar Nyárfa
Bizottság elnöke volt. Akácipari faültetvé-
nyekkel húsz éve foglalkozik. A tanul-
mányban közölt adatok és agrárökonó-
miai értékelések a saját kísérleti, üzemi és
exportinformációkra épültek.

Várható hozamok növedékakác és nemes nyár esetében
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A magyar akác címmel jelent meg dr.
Szemerédy Miklós könyve a „Nyírség
aranyáról”. Ki tudná megmondani,
hogy van-e még egy annyira vitatott fa-
faj a magyar erdõgazdálkodásban, mint
az akác (Robinia ps. acacia)? A könyv
megszületését (és a korábban már
négy kiadást megélt Az akác honfogla-
lása a Nyírségben bõvítését) kezdetben
ösztönözte, majd évekre vetette vissza
az akác körül fellángoló szakmai és tu-
dományos viták sorozata.

A könyvben végig érzõdik a szerzõ
akáchoz való ragaszkodása, tisztelete.
Ennek alapjait több évtizedes nyírségi
(FEFAG, NYÍRERDÕ Zrt.), valamint az
akáchoz kapcsolódó kutatói és gazdál-
kodói munkája teszi hitelessé. 

A korábbi kiadások olyan idõszerû fe-
jezetekkel bõvültek, mint Az akác védel-
mében és Változik az akác megítélése.
De újra és újra felvetõdõ kérdés az akác
magyarországi (európai) megjelenésé-
nek idõrendje is, amely borzolja a mel-
lette és ellene kardoskodók kedélyét. 

A szerzõ ezzel kapcsolatban is igyek-
szik alaposan utánajárni a tényeknek, fel-
tevéseknek, majd ezekbõl vonja le kö-

vetkeztetéseit. Próbál választ találni az
egyik legzöldebb kérdésre, miszerint
Amerika felfedezése után vajon behoz-
ták, vagy visszakerült Európába akácunk. 

Ezen múlik ugyanis, hogy az invazív
jelzõ és egyben elmarasztaló megítélés
helytálló-e. A szerzõ sze-
rint ez már erõsen túlha-
ladott és téves értékítélet,
melyen ideje változtat-
nunk. Így elkerülhetõvé
válna, hogy az elfogult
zöldek ismét össztüzet zú-
dítsanak az akác fafajra.
Arra a fafajra, amely a kli-
matikus és fõként termõ-
helyi változások követ-
keztében vándorol, de
minden esetben szolgálni
tudja az embereket.

A könyvben taglalt néhány kérdés az
idõ múltával és az akác hungarikummá
minõsítésével feltehetõen túlhaladottá
vált, megválaszolásuk azonban nem ha-
szontalan, jól bemutatja az idõnként el-
mérgesedõ állásfoglalások, viták alapját.
Érzékelhetjük itt is a statisztikai adatok
„megbízhatóságát”, azoknak a szemben-
álló érintettek saját szempontból történõ

értelmezését. A könyv legfontosabb je-
lentõsége természetesen az akác gazda-
sági fontosságának, tág körû felhaszná-
lási lehetõségének bemutatásában rejlik.
A mag- és gyökérdugványok gyûjtésétõl
a nemesítési munkákon keresztül a fa-
anyag feldolgozásáig követhetjük nyo-
mon az akác faanyagát. Áttekintõ képet
kapunk az akác amerikai szerepérõl, a

nyírségi „akáctemplom-
ról”, de ugyanígy hasznos
információkat találunk a
könyvben az akác vágás-
kori jövedelmezõség ösz-
szefüggéseire vonatkozó-
an is. A könyv hasznos
információkkal szolgál-
hat minden erdész, mé-
hész, természetvédõ, ag-
rárszakember számára.

A címbéli „háborúra”
a szerzõ maga tesz uta-
lást mûvének elején,

mely reményeim szerint békébe tor-
kollt azóta. Vagy itt is igaz lenne a ve-
getiusi mondás, mely szerint „Si vis
pacem para bellum” (Ha békét akarsz,
készülj a háborúra)? A könyv besze-
rezhetõ: Gambrinusz könyvesbolt,
Debrecen. 

Gabnai Ernõ
okl. erdõmérnök
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Dr. Sárvári János, Nagy László (szerk.): OEE Almanach I.
Az Országos Erdészeti Egyesület alapításának 150. évfordulója alkalmából Egyesületünk egyik legnemesebb hagyományát követve

2016-ban jubileumi könyvkiadási sorozatot indított útjára, amit 2017-ben is új kiadványok megjelenése fémjelez. 
A Országos Erdészeti Egyesület alapításának másfél évszázados jubileumának kívánunk emléket állíta-

ni azzal, hogy szervezetünk legfontosabb történeti emlékeit, vívmányait két kötetbe foglalva
mutatjuk be a szakmai és nem szakmai érdeklõdõ közönségnek. 

Az Egyesületi Almanach gondolata elõször 2009-ben vetõdött fel, és mára öltött testet.
Rendkívül sok adatgyûjtés és egyeztetés elõzte meg a szerkesztés, összeállítás munkáját. Az
elsõ kötetben Egyesületünk történetének rövid ismertetése után olyan tanulmányokat adunk
közre, amelyek egy nem szakmabeli, de avatott történész szemével láttatja múltunk, mûkö-
désünk egyes szakaszait és annak összefüggéseit a történelmi eseményekkel. A harmadik
fejezetben áttekintjük Egyesületünk neves személyiségeit, kitüntetéseinket, rendezvényeinket
és eredményeinket, amelyekre joggal lehetünk büszkék.

A reményeink szerint rövidesen megjelenõ második kötetben az Országos Erdészeti Egye-
sület helyi csoportjainak és szakosztályainak történetét, életét, mûködését adjuk közre, hi-
szen ezek között a keretek között zajlottak és zajlanak ma is szövetségünk szakmai, baráti,
az erdészek összetartozását folytonosan megerõsítõ mindennapjai.

Az Almanach igényes mûvészeti szerkesztésben, minõségi kivitelezésben készült, matt
fóliázott keménytáblás borítóval, cérnafûzött kötéssel, teljes színes megjelenésben, álló B5
formátumban. 

Az OEE Almanach I. kötet közvetlenül megvásárolható vagy megrendelhetõ 
az Országos Erdészeti Egyesület Titkárságán 

(e-mail: titkarsag @oee.hu, telefon: +36 1 201 6293) vagy a 
www.oee.hu honlap Termékrendelés alkalmazása segítségével, 

3000 Ft/kötet áron.

HÁBORÚ, TÛZSZÜNET, BÉKE?
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A projekt egyik fontos eredménye volt,
hogy világossá vált: az erdõkben a gaz-
dasági elvárások teljesítése mellett szük-
séges a közjóléti, kiemelten az ökotu-
risztikai célok kitûzése és megvalósítása
is, erre pedig a folyamatos erdõborítást
biztosító erdõgazdálkodás lényegesen
alkalmasabb, mint a vágásos. 

A következõ, a „szálaló” erdõgazdál-
kodás széles körû bevezetését célzó pro-
jekt terve ekkor körvonalazódott, és a
2005. évi kezdéssel vált valósággá (ami-
re lehetõség a második FAO-pályázat
megnyerésével és az Erdõrendezési út-
mutató 2004. évi módosításával adódott).

Hamar világossá vált, hogy ehhez az
erdõgazdálkodáshoz nem elegendõek az
ismereteink. A technikumban/szakközép-
iskolában és az egyetemen tanult sema-
tikus szálalási eljárások semmiféle tám-
pontot nem adnak az eddig vágásos
üzemmódban kezelt erdõk átalakítására. 

A Börzsönyben a Pilisben tett tanul-
mányutak ugyan sok szép és hasznos
példát mutattak, de ezek nem voltak
elegendõek az erdészek szemléletének
és gondolkodásmódjának megváltozta-
tására. Más utakat, más ismeretforráso-
kat kellett keresni. A sok ötletbõl vé-
gül egy maradt: Németország. Miért
éppen Németország?

Németországban már hosszú hagyo-
mánya van a szálaló erdõgazdálkodás-
nak. Az árnyéktûrõ fõfafajú erdõkben
– a legtöbb helyen – a szálaló üzem-
mód már évszázadok óta állandó, en-
nek köszönhetõen gyönyörû (és jelleg-
zetes) szálaló bükkösöket láthatunk
Németország közeli vidékein, Türingiá-
ban és Bajorországban. 

Itt az esetleg korábban tanult sema-
tikus szálalási eljárásoknak már nyoma
sincs, a természet irányít, a természet
szabja meg a lehetõségeket, amelyeket
az erdész – az elvárt hozamok és nye-
reségek érdekében – kihasznál.

A fényigényes, elegyes lomberdõk-
ben kissé más a helyzet, bár az öröker-
dõ eszméje már itt is teret hódított. A ta-
pasztalatok az elegyes lomberdõkben
csak 50-60 évre tekintenek vissza. Ezek-
ben az állományokban nem szabad tar-
vágást vagy felújítóvágást végezni már
mintegy 40 éve (Németországban a szá-
lalóvágást folyamatos borítást biztosító
erdõkezelésnek tekintik). 

A német erdészek így az elmúlt évti-
zedekben sok tapasztalatot szereztek az
örökerdõ-gazdálkodás terén, meggyõ-
zõdtek a szálalóelvek mûködésérõl, az

ilyen elvû erdõgazdálkodás nyereséges-
ségérõl, kidolgozták az átalakítás és el-
lenõrzés tudományosan is igazolt mód-
szereit.

Az elsõ utazást 2007 nyarán szervez-
tük Türingiába és Bajorországba, ame-
lyen a Budapesti Erdõgazdaság erdé-
szetvezetõi és erdészei vettek részt. Az
egyhetes úton az örökerdõ-gazdálko-
dást bemutató tömény program – Hai-
nich-Werratali Erdészet (Türingia) és
Ebrachi Erdészet (Bajorország) – mel-
lett jutott egy fél nap ökoturizmusra és
erdõpedagógiára is (Hainichi Nemzeti
Park és lombkorona-tanösvény).

A késõbbi évek során a Budapesti
Erdõgazdaság összes erdésze részt vett
ezen a tanulmányúton, sõt további öt
erdõgazdaság, valamint az ERTI, erdõ-
felügyelõségek, a NÉBIH/MGSZH-köz-
pont, a ForestPress, az FHNP összesen
mintegy 120 erdésze (sõt egy csíksze-
redai kolléga is).

Az utazások programja évrõl évre ki-
csit változik, az igények függvényében.
Az egyhetes út két napját általában az
utazás (kb. 1000 kilométeres autózás) ve-
szi igénybe. A szakmai program két nap-
ja a Bajor Államerdészet Ebrachi Erdésze-
ténél (Bayerische Staatforsten,
Forstbetrieb Ebrach) zajlik. A másik két
nap programját a Türingiai Államerdészet
Erfurti, Hainichi és/vagy Heldburgi Erdé-
szete (ThüringenForst, Fostamt Hainich-
Werratal, Erfurt-Willrode, Heldburg) ad-

ja. Az ötödik napon – többnyire – Stift
Schlägl apátságának korábban Heinrich
Reinger (az osztrák Pro Silva alapítója, a
Das Plenterprinzip címû könyv szerzõje,
amely A szálalás elvei címen jelent meg
Magyarországon) által vezetett erdészeté-
nek fenyves és bükkös szálalóerdeit nézi
meg az utazócsapat. Minden alkalommal
jut egy fél nap kulturális programra (Er-
furt, Wartburg, Bamberg) vagy más – ese-
tenként – szakmai látnivalók megtekinté-
sére is (KWF-Tagung, erdei iskola,
nemzeti park). A közjólét és az erdõpe-
dagógia mindegyik utazáson kapott egy
kis helyet, fél napot.

ERDÉSZ SZEMMEL
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Örörkerdõ-gazdálkodást tanulni
Németországban?

Mindig minden változik. A világ folyamatosan változik körülöttünk. Változnak az igények, 
változnak a feltételek és a lehetõségek is. Nekünk is folyamatosan változnunk kell.

A folyamatos erdõborítást fenntartó
erdõgazdálkodás igénye a Budapesti
Erdõgazdaságnál már a kilencvenes
évek közepén jelentkezett, de az ak-
kori jogi körülmények között nagyobb
kiterjedésben, például erdészeti mé-
retekben nem volt lehetõség a beve-
zetésére (esetleg csak kisebb terüle-
ten, „kísérleti jelleggel”). A változás
2003-ban érkezett az éppen befeje-
zett, FAO-támogatású vidékfejleszté-
si projekt utóhatásaként. 

Tudományos alapok (Fotó: Kovács Miklós)
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A programok tehát minden utazás
során az örökerdõ-gazdálkodás jegyé-
ben zajlottak. Itt tudtuk meg, hogy mi
a különbség az örökerdõ-gazdálkodás,
a szálalás, a célátmérõs fakitermelés és
az állandó borítottságot biztosító erdõ-
kezelés között. Nem egyszer került sor
arra, hogy a német kollégák „jelölési
gyakorlatot” szerveztek számunkra
azokon a helyeken (Ebrach, Hainich,
Erfurt), ahol a – szálalóállományokban
– a német erdészhallgatók is tanulják,
gyakorolják a jelölést.

A szocializmus hatása Németország-
ban már erõsen múlóban van, legaláb-
bis ami az erdõgazdálkodást illeti. Né-
metországban sem volt mindenütt
általános az örökerdõ-gazdálkodás az
elõzõ évtizedekben, részt vehettünk
olyan „jelölési gyakorlaton” is, ahol –
a nagyjából egyöntetû, TKGY-korú
bükkösben – az átalakítás elsõ lépése-
inek elveit és gyakorlatát sajátíthattuk
el. Mi itthon ennek a folyamatnak még
csak a kezdetén vagyunk.

Jelentõsen segítette a tanulmányutak
szervezését a Türingiai Erdészeti Egye-
sület (Thüringer Forstverein) és az OEE
Budapesti HM-csoportja között kötött

együttmûködési megállapodás, amely
a kölcsönös szakmai segítést és isme-
retátadást van hivatva szolgálni. Ma az

utazások már – legalábbis türingiai vo-
natkozásban – az egyesületi kapcsola-
tok égisze alatt történnek.

2016-ban a Bükki Nemzeti Park fel-
kérésére szerveztünk egy tanulmányutat
Bajorországba, kifejezetten a NATURA
2000-erdõkben történõ erdõgazdálkodás
gyakorlatának tanulmányozására. Az
utazás – a résztvevõk és a megbízók vé-
leménye szerint is – nagyon jól sikerült,
és hasznos volt.

A 2017. évi út szervezése folyamat-
ban van. Az utazásra várhatóan szep-
tember közepe után kerül sor, az eddi-
gi jelentkezések szerint mintegy 16-17
fõs létszámban. Ha nõ a jelentkezõk
száma, akkor két csoportban kell az
utazást megszervezni, a német kollé-
gák szerint a 15 fõs csoportok munká-
ja a leghatékonyabb az ilyen rendez-
vényeken/tanfolyamokon.

A magyar erdészet kezdeteit Wilckens
Henrik Dávid neve fémjelezte (aki

1795 és 1799 között erdészeti tanár volt
a türingiai Walterschausenben). Nem
áll tehát elõzmény nélkül az erdészeti
ismeretek átvétele a német erdészek-
tõl, nem is szégyen, hiszen az ottani
körülmények között ezek a tudomá-
nyok – szükségszerûen – elõbbre van-
nak néhány évtizeddel, ami az erdõk
életében csak pár pillanat. 

Az örökerdõ-gazdálkodás megértésé-
hez és megérzéséhez szükséges szemlé-
let elsajátítása sem jelent gondot, mivel a
magyar erdészek alapképzettsége nem
rosszabb a német kollégákénál, csak a
rossz beidegzõdéseket kell eltávolítani, a
tudás használatának módját, az ehhez
szükséges bátorságot és felelõsségválla-
lást kell megszerezni. Ehhez pedig a leg-
jobb módszer a mûködõ példák megis-
merése és a szakmai beszélgetések sora.

Keresztes György
okl. erdõmérnök

Jelölési gyakorlat, Hainich (Fotó: Zétényi Zoltán)

Kis lék szép újulattal, Heldburg (Fotó: Palák János)

Lombkorona-tanösvény, Hainich (Fotó: Keresztes György)
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Kisgyerekkoromban (mintegy fél évszá-
zada) családunk orvosa szinte az elsõ
köhintésre antibiotikumot javasolt ne-
kem és hasonszõrû takonykóros kortár-
saimnak is. Tette ezt a legnagyobb jó-
szándékkal, segíteni akarással. Az
antibiotikumokkal kapcsolatos szemlé-
let azóta sokat változott. 

Ma már nem minden orvos ír fel hely-
bõl ilyen gyógyszereket, csak a tényle-
gesen indokolt esetekre tartogatja õket.
Persze orvos és orvos közt is nagyok a
különbségek: van, aki továbbra is ma-
radéktalanul hisz bennük, és van olyan
is, aki meglehetõsen visszafogottan al-
kalmazza õket. Azaz a szemléletváltás
az orvoslásban is lassan zajlik, és ko-
rántsem teljes. A szemléletváltást ille-
tõen sok vonatkozásban hasonló a
helyzet (ha nem rosszabb) a mi szak-
mánkban is. Ha ezt a kijelentést vala-
mivel jól lehet szemléltetni, az az erdei
holtfával, illetve az odvas fákkal való
bánásmód.

Az „erdõhigiénia” több mint egy év-
századig meghatározó, útmutató irány-
zat volt az európai erdõgazdálkodás-
ban, így Magyarországon is. Ennek
szellemében a lábon álló holtfákat, az
odvas facsonkokat, de még az élõ od-
vas fákat is maradéktalanul, makacs
következetességgel eltávolították a ne-
velõvágások során, mert azok „semmi-
revalók”, „bántják a tisztességes erdész
szemét”, a „felügyelõ nem szereti” stb. 

Ennek persze meg is lett az eredmé-
nye Európában és nálunk is. Erdeink
jelentõs részébõl kiszorultak az odúla-
kó madarak, denevérek stb. Nyugat-
Európában és Skandináviában egyes
harkályfajok lokálisan ki is pusztultak. 

A mi eredetileg erdõlakó denevé-
reink sem azért költöztek a templom-
tornyokba, mert hitéletüket ezeken a
helyeken tudják leginkább gyakorolni.
Kényszerpálya ez számukra, mert er-
deinkben csak elvétve fordulnak elõ
hatalmas, öreg, korhadó, üreges faóri-
ások, amelyekben egy népes (akár
több száz egyedet számláló) denevér-
kolónia otthont találhatna. 

Talán nem túlzás azt feltételezni
(aki nem hiszi, járjon utána), hogy
Magyarországon több templom, temp-
lomtorony van, mint ilyen famatuzsá-
lem. Az emberi építmények így csu-
pán szükségszállások a számukra.
Nagyjából olyanok, mintha bennün-
ket, embereket árvíz vagy földrengés

után katonai sátrakban szállásolnának
el. Azzal a különbséggel, hogy az
ilyen jellegû természeti katasztrófák
után az emberi lakóhelyek újjáépítése
és a visszaköltözés általában gyorsab-
ban zajlik… 

Egy „szakszerûen és alaposan” gyé-
rített középkorú tölgyesben évtizede-
kig nem keletkezik természetes úton
megfelelõ mennyiségû odvas fa, azaz
nevelõvágással hosszú idõre magunk
szorítjuk ki az odúlakó fajokat. 

Egy közelmúltban végzõdött nagy-
szabású, reprezentatív erdõállapot-fel-
mérés az odvas fák katasztrofálisan ala-
csony gyakoriságára mutatott rá. Az
Északi-középhegység (Börzsöny, Mátra
és az Aggteleki-karszt) természetszerû
erdeiben az összesen 57 616 (a félreér-
tések elkerülése érdekében betûkkel is
kiírva: ötvenhétezer-hatszáztizenhat)
500 m2-es mintapontnak csupán kb.
2%-án találtak odvas fákat. Még ennél
is ritkábbak a vastag (50 cm+) holtfák,
facsonkok, amelyekbe a harkályok od-
vakat vájhatnának a maguk és a másod-
lagos odúlakók üdvére. A hivatkozott
projekt felettébb tanulságos részletei
egyébként a http://karpatierdeink.hu
web-címen megtekinthetõk.

Idén március közepén egy közép-
korú tölgyesbe egy kísérlet elõkészíté-
se céljából 20 mesterséges fészekodút
telepítettünk. Négy héttel késõbb mind-
egyik odú foglalt volt, ami egyértelmû
„hiánygazdaságot” tükröz. 

Tulajdonképpen nem is meglepõ
ez, ha figyelembe vesszük, hogy az 5
ha-nál is nagyobb erdõrészletben gya-
korlatilag egyáltalán nincsen természe-
tes odú. Ezen az odúínségen az sem
segítene, ha egyes távolabbi erdõrész-
letekben akár minden második fa od-
vas lenne. 

A rovarevõ énekesmadarak (különö-
sen pl. a cinkék) költési idõszakban
ugyanis erõsen territoriálisak. Azaz a fé-
szekodú körül csak egy meghatározott

Az odvas fák dicsérete

Egy-egy méretes álló facsonk akár évtizedekig életfeltételeket biztosíthat az odúlakók-
nak, egyidejûleg akár több fajnak is (fotó: Csóka György).

Lombos erdeink közismert odúlakó rovar-
evõ madara a csuszka (Sitta europea)
(fotó: Barta Adrien).



Erdészeti Lapok CLII. évf. 9. szám (2017. szeptember)286

távolságon belül kutatnak a fiókáknak
szánt táplálék után. Ez a széncinke ese-
tében nagyjából 30–40 m sugarú kör le-
het (az állományviszonyok és a táplá-
lékkínálat függvényében), ami durván
1/4–1/2 ha-nyi területet fed le. Nagyjá-
ból ekkora terület biztosít elegendõ táp-
lálékbázist két fészekaljnyi (akár 25–30)
fióka felneveléséhez, ebbõl fakadóan
ekkora területen jelentkezik az erdõ
szempontjából jótékony hatás is. Ennél
messzebbre egyébként sem nagyon ér-
né meg elrepülni, hiszen a „szállítás
költségei” már jelentõsen
megnövekednének. Azaz
a több száz méterre (eset-
leg km-re) található od-
vakban gazdag erdõrészlet
nagyobb térbeli léptékben
nem sokat segít a cinké-
ken, de az erdõ egészségi
állapotán sem.

Fontos megemlíteni,
hogy az odvas fák nem-
csak a harkályoknak, ci-
negéknek, csuszkáknak,
baglyoknak és denevérek-
nek elengedhetetlen élet-
feltételei, hanem számos
védett, ritka rovarnak, de
gerinceseknek (hüllõk, kis-
emlõsök) is. 

Ugyanakkor az odúlakó fajok jelen-
tõsége messze túlmutat a természetvé-
delmi szempontokon. Lombos er-
deinkben (különösen a tölgyesekben)
egyre gyakoribbak és egyre nagyobb
kiterjedésûek a lombfogyasztó rovarok
(fõként lepkehernyók) tömeges fellé-
pései. A gyakoribb aszályok mellett en-
nek egyik jelentõs oka a rovarevõ éne-
kesmadarak számára kedvezõtlen
életfeltételek (fészekodúk hiánya) ál-
landósulása. 

Az aszályok gyakoriságának növe-
kedésével nagy valószínûséggel a
lombfogyasztók jelentõsége még to-
vább fog növekedni (ha esetleg a je-
lenlegi hatásuk még nem lenne elég).
Tovább fokozza a bajt, hogy a kedve-
zõtlen idõjárási viszonyok mellett a je-
lentõs lombveszteséget szenvedõ fa-
egyedek és állományok egyre kevésbé
lesznek képesek tolerálni a növekvõ
kárnyomást, az így kialakuló kárlánco-
latok miatt pedig egészségi állapotuk
romlani fog. 

Sajnos ez nem riogatás, a jelek
egyértelmûek, ezt nap mint nap ta-
pasztalhatjuk. Tehát ha valamikor, ak-
kor most van igazán nagy szükség
azokra a szolgáltatásokra, amelyeket a
rovarevõ énekesmadarak csupán a lak-
hatás fejében, azaz ingyen biztosítanak
erdeinkben. Ezek jelentõségére vonat-
kozóan európai, de hazai kutatási
eredmények is rendelkezésre állnak.

Elcsépelt kiscserkésztéma? Valószí-
nûleg az. Annyiban biztosan, hogy ezt

„mindenki tudja”, meg hát eleink ezt
már sok-sok évtizeddel ezelõtt is meg-
írták. A helyzet azonban sajnálatos mó-
don mégsem sokat változott az utóbbi
fél évszázadban. 

A gyérítések során továbbra is gon-
dosan, maradéktalanul eltávolítjuk az
odvas fákat (a gyérített erdõrészletek
mellett készített tûzifasarangokban ez
ragyogóan tetten is érhetõ) és a facson-
kokat, még az esélyét is kizárva annak,
hogy elõbb-utóbb madarak fészkelésé-
re, denevérek szaporodására alkalmas
odúk keletkezzenek/készüljenek. 

A nyiladékok mellõl, az erdei tisztá-
sokról még manapság is gyakran mo-
torfûrész áldozataként tûnnek el a pusz-
tuló, lábon korhadó „semmire sem
való”, méretes öreg fák, holott ezek
nemcsak a biodiverzitásra, hanem azon
túl (illetve azzal szoros összefüggésben)
a környezõ erdõk egészségére is jelen-
tõs pozitív hatást gyakorolnak.

Mi erdészek büszkék vagyunk ha-
zánk tartamos erdõgazdálkodására.
Nem is alaptalanul. Ha azonban a tarta-
mosság értelmezését csupán a növekvõ
erdõterületre és az éves növedéknél jó-
val alacsonyabb volumenû fakiterme-
lésre korlátozzuk, akkor tévúton járunk. 

Ne értsük és ne magyarázzuk félre
a fentebb leírtakat! Elsõdleges rendel-

tetésként továbbra sem
kell bevezetni az odvasfa-
vagy facsonktermelést!
Ugyanakkor meg kell ér-
tenünk, hogy ezek vissza-
hagyása, kímélete a fater-
mesztés hosszú távú
érdekeit is szolgálja. Már-
pedig az erdész ugyebár
hosszú távon, az erdõ
egészének érdekeit szem
elõtt tartva gondolkodik! 

Ha ez tényleg így van,
lépjünk túl a több évtize-
des (akár évszázados) be-
idegzõdéseken, ne tekint-
sük küldetésünknek az
odvas fák, facsonkok ül-
dözését. A fakitermelõ azt

a fát fogja kivágni, amelyet a szakem-
ber a festékszóróval megjelölt. Azaz a
dolog alapvetõen a mûszaki vezetõn
és az erdészen múlik, másra aligha há-
ríthatjuk át a felelõsséget.

Kis irományomat szándékosan egy
provokatív mondattal zárom: Úriem-
ber/úrhölgy nem vág és nem vágat ki
odvas fát! Döntsük el, hogy azok va-
gyunk-e!

Dr. Csóka György
NAIK ERTI, Erdõvédelmi osztály

ERDÉSZ SZEMMEL

Faodúból kirepülõ vízi denevér (Myotis daubentonii) (fotó: Dobrosi Dénes)

Széncinege (Parus major) a fiókáknak szánt bagolylepke (Amphipyra
sp.) hernyójával (fotó: Csóka György).
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Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi
miniszter államalapító Szent István
ünnepe, augusztus 20-a alkalmából
állami és miniszteri kitüntetéseket
adott át. 

Országunk megtartó ereje egy évezre-
de a határt mûvelõ, termelõ magyar
emberben rejlik – mondta a miniszter
ünnepi beszédében. Ma nemcsak Szent
Istvánt, az államalapítást, az új kenye-
ret ünnepeljük, hanem azokat a kitün-
tetetteteket is, akik kitartásukkal, szor-
galmukkal példát állítanak elénk. Akik
megmutatják Magyarországnak, hogy
személyes útjukat járva tudnak tenni a
közösségért, képesek hatással lenni
másokra. A most kitüntetettek kitartá-
sukkal, szorgalmukkal példát mutatnak
mindannyiunknak – fogalmazott Faze-
kas Sándor.

Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést kapott

Biró Ferenc, a Szombathelyi Erdésze-
ti Zrt. gazdasági igazgatója kitüntetés-
ben részesült az erdõgazdálkodás terü-

letén végzett több mint négy évtizedes,
magas színvonalú szakmai és vezetõi
munkájáért.

Életfa Emlékplakett Arany fokozata
kitüntetést kapott

Tóth Pál, a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
nyugalmazott fõmérnöke, a Vasvári Er-
dészet volt vezetõje kitüntetésben ré-
szesült hat évtizedes kiváló erdészeti

tevékenységéért, vezetõi munkájáért,
életútja elismeréseként. A kitüntetését
fia, Tóth Gábor vette át. 

Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata
kitüntetést kapott

Molnár József, az Ipoly Erdõ Zrt.
Diósjenõi Erdészete nyugalmazott fa-
használati mûszaki vezetõje kitüntetés-

ben részesült négy évtizedes kiváló er-
dészeti tevékenységéért, vezetõi
munkájáért, életútja elismeréseként.

Szommer József, a Pilisi Parkerdõ
Zrt. erdõmûvelési ágazatvezetõje kitün-
tetésben részesült öt évtizede az erdõ-
mûvelés irányításában, jelölõversenyek

szervezésében, a nevelõvágások érté-
kelésében végzett kimagasló tevékeny-
ségéért.

Életfa Emlékplakett Bronz fokozata
kitüntetést kapott

Szalontay Mária Julianna, a Mecsek-
erdõ Zrt. nyugalmazott bérszámfejtõje

kitüntetésben részesült több évtizedes
kiváló számviteli, belsõ ellenõri tevé-
kenységéért, elhivatottságáért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet 
kapott

Fehér Lajosné, a KASZÓ Zrt. munka-
ügyi-, társadalombiztosítási ügyintézõ-

KITÜNTETETTJEINK

Erdészeti Lapok CLII. évf. 9. szám (2017. szeptember)

Kitüntetett erdész- és ágazati kollégák
Elismeréseket adott át a miniszter
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je kitüntetésben részesült négy évtize-
de a munkaügy és a bérszámfejtés te-
rületén végzett magas színvonalú tevé-
kenységéért, a hatósági ellenõrzéseket
segítõ kiváló munkájáért.

Kovács László, az Egererdõ Zrt. va-
sútüzem-vezetõje kitüntetésben része-
sült az erdei vasutak üzemeltetésében

és a hazai kisvasutak mûködését érin-
tõ ágazati jogszabályok kidolgozásá-
ban végzett tevékenységéért.

Kövecses Andrásné, a Kisalföldi
Erdõgazdaság Zrt. pénzügyi csoportve-
zetõje kitüntetésben részesült négy év-

tizede a költségvetés és gazdálkodás
területén kifejtett kiváló tevékenységé-
ért, vezetõi munkájáért.

Monostori Miklós, a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. erdészeti igazgatója kitün-
tetésben részesült három és fél évtizedes

erdészeti munkájáért, kimagasló gazda-
sági eredmények elérésében végzett te-
vékenységéért, vezetõi munkásságáért.

Vaspöri Ferenc, a Budapesti Erdõ-
gazdaság Zrt. erdõgazdálkodási osz-
tályvezetõje kitüntetésben részesült az
erdõprivatizációban és a magán-erdõ-
gazdálkodás területén, valamint a fenn-
tartható erdõgazdálkodás elõsegítésé-
ben végzett tevékenységéért.

Virágh Pál, a KEFAG Kiskunsági Er-
dészeti és Faipari Zrt. kerületvezetõ er-
désze kitüntetésben részesült három

évtizede a homoki erdõgazdálkodás-
ban, a kömpöci kerület irányításában,
a MÁV-rakodó üzemeltetésében vég-
zett kiváló tevékenységéért.

Magyar Nemzeti Vadászrend 
kitüntetést kapott

Dr. Jámbor László, a Tanulmányi Er-
dõgazdaság Zrt. vezérigazgatójaként,
valamint az Országos Magyar Vadász-
kamara elnökeként a vadgazdálkodási

ágazat fejlõdési irányaiért végzett ki-
emelkedõ és céltudatos munkájáért,

valamint az Országos Magyar Vadásza-
ti Védegylet és az Országos Magyar Va-
dászkamara berkein belül végzett pó-
tolhatatlan munkájáért.

Dr. Székely István, az Országos Ma-
gyar Vadászkamara jogi tanácsadójaként
az Országos Magyar Vadászkamaránál,

valamint az Országos Magyar Vadászati
Védegyletnél végzett kiemelkedõ szín-
vonalú jogi segítségnyújtásáért, valamint
a vadászati ágazati jogszabályok kialakí-
tásában végzett tevékenységéért.

Szabó Ferenc, a Földmûvelésügyi
Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálko-
dási Fõosztály fõosztályvezetõjeként az
új vadászati törvény megalkotásában

végzett fáradhatatlan munkájáért, a va-
dászati, vadgazdálkodási ágazat fenn-
tartható mûködéséért, fejlesztésért, a
vadászati hagyományok ápolásáért
végzett áldozatos munkájáért.

Az Országos Erdészeti Egyesület gra-
tulál a kitüntetetteknek!
Forrás: Földmûvelésügyi Minisztérium,

kormany.hu
Fotók: Pelsõczy Csaba/FM

KITÜNTETETTJEINK
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„S ha csakugyan vadalmafa lennék,
Volna öröm a földön és

Sehol semmi bú, szenvedés
S a mosolygó fejeket nem
Bántaná az elköltözés.”

Juhász Gyula: 
Szeretném, ha vadalmafa lennék!

Az általában 6–10 méter magasságú fa
idõjárástól és termõhelyi viszonyoktól
függõen, de túlnyomó részben április
második felében virágzik. A virágzás
idõtartama hosszabb, mint a nemesített
fajtáké, általában 8–10 nap. Az elnyo-
mott, kis koronájú fák csak nagyon ké-
sõn és kevésbé intenzíven virágoznak. 

Jellemzõ, hogy az idõs példányok
villásak, sõt sokszor ikertörzsûek, me-
lyek koronája azonban összeér, így az
összkorona-felület igen terjedelmes.

Termése 2-3 cm átmérõjû, éretten
sárgászöld színû, fanyar ízû alma; mag-
ja 5-6 mm nagyságú, világosbarna. Ter-
mése a maggal együtt szeptember vé-
gén, október elején hullik; kedvelt
tápláléka a vaddisznónak. 

Félárnyéktûrõ, azonban különösen
fiatalkorban igényli a megfelelõ megvilá-
gítást. Fagyérzékenységérõl, télállóságá-
ról, valamint a szárazság elleni tûrésérõl
megoszlik a szakemberek véleménye.
Természetes elõfordulási helyein csak
azokban az állományokban lehet ver-
senyképes a többi fafajjal szemben, ahol
a lombkoronaszint nem teljesen zárt.

Termése csírázásgátló anyagokat
tartalmaz, ezért a csemetekerti szaporí-

táshoz a terméshústól el kell választani
magokat. A magvak 2–10 °C hõmér-
sékleten, 11% páratartalom mellett 2
évig is megõrzik csírázóképességüket. 

A magvetés tavasszal és õsszel is le-
hetséges, de a nemzetközi gyakorlat-
ban inkább az õszi vetés terjedt el,
amelyet azonban a rágcsálóktól védeni
kell. A tavaszi vetés esetén azonban
szükséges a hidegszkarifikálás (10 hé-
ten keresztül 3 °C-on való tárolás),
majd vetés, különben másodlagos
magnyugalmi állapot következik be, és
az elvetett magtétel csak a rákövetke-
zõ évben fog csírázni. 

Teljes vetés estén 10–30 g/m2, soros
vetés esetén 1–3 g/dm a vetõmagnor-
ma, melyet 2–3 cm takaróréteggel kell
fedni. Átlagosan 1 kg vadalmamag
mintegy 11 000 csemete elõállítására
alkalmas.

A vadalma gyökérzete sekélyen fu-
tó, gazdagon elágazó, azonban hajla-
mos szívgyökérzet fejlesztésére is.
Gyökérzetének sarjazdóképes-
sége rossz, bár elõfor-
dul; a rendszerte-
lenül megjelenõ
tõsarjak fejlõdése
gyenge, magoncai
viszont az almane-
mesítés kiváló ala-
nyai.

A vadalma fater-
mése ritkán éri el
az iparifaméretet.
Mivel azonban ter-
mése élelemként
és takarmányként
is igen kedvelt volt,
már a 16. századtól
Európa számos ré-
szén védelemben
részesült, sõt példá-
ul a Nassaui fa- és er-
dõrendtartás kimondot-
tan tiltotta a vadalma és
vadkörte kivágását.

A vadalma ex situ megõrzé-
se jelentõs erdõmûvelési beavat-
kozást igényel, azaz a meglévõ fák,
fácskák szabad állásba való helyezése

és ápolása, nevelése, esetleges védel-
me feltétlenül szükséges. A külföldi ta-
pasztalatok alapján a középerdõalak
tûnik a legmegfelelõbbnek a fenti cé-
lok elérése érdekében.

A vadalma, mint általában az erdei
gyümölcsök, elfeledett fafaj; a történe-
lem elõtti idõkben azonban fontos sze-
repet töltött be az emberek táplálkozá-
sában. Manapság is számos lehetséges
alkalmazási területe van (lehetne) a szél-
és hófogó erdõsávokban, faállományok
elegyítésében, erdõszegélyek kialakítá-
sában, valamint a szociális, üdülési ren-
deltetéssel rendelkezõ erdeinkben, a táj
egyhangúságának feloldásában. Végeze-
tül Luther Márton szavai: „Ha tudnám,
hogy holnap a világ elpusztul, már ma
ültetnék egy almafát.”

Erdészeti Lapok CLII. évf. 9. szám (2017. szeptember)

A vadalma (Malus sylvestris
(L.) MILL.) erdõmûvelési

tulajdonságai
Dr. Frank Norbert – tanszékvezetõ egyetemi docens, SOE EMK EMEVI

www.azevfaja.hu

A Malus nemzetség egyetlenegy fa-
ja, csak a vadalma (Malus sylvetris)
õshonos Közép-Európában. Mivel a
faj gazdasági jelentõséggel alig ren-
delkezett, az elterjedési területén
lévõ erdõkbõl, mezõgazdasági terü-
letekrõl nagyrészt eltûnt. Az alma,
amely a Föld és a nõi nem szimbólu-
ma is, már a bibliai kezdetektõl el-
kíséri az emberiséget. Míg a kelták-
nál a szerelmet, a fiatalos erõt és a
termékenységet szimbolizálta, addig
a germánoknál az anyai mell és a
szerelem jelképe volt.

A vadalma gyökérzete (Kutschera, L. – Lichtenegger, E.:
Wurzelatlas, 2002)



Erdészeti Lapok CLII. évf. 9. szám (2017. szeptember)290

A folyamatos erdõborítás biztosítása
gyakorlati fogásainak elsajátításában
fényigényes fafajok esetében erdész-
közösségünk jelenleg az útkeresés fá-
zisában van. A téma iránt érdeklõdõ,
illetve gyakorló szakemberek számára
örvendetes minden olyan esemény,
amelyen az örökerdõ-gazdálkodásra
nyitott és hasonló érdeklõdésû szak-
emberek saját munkájuk bemutatásán
és az azt követõ eszmecseréjében
részt vehet. Ilyen rendezvényt szerve-
zett az OEE Erdõmûvelési Szakosztá-
lya és a Budapesti Erdõgazdaság Zrt.
Bujáki Erdészete 2017. június 27-én. 

Az elõzetes egyeztetéseknek megfele-
lõen a rendezvényen részt vevõ közel
ötven fõ Bér község fõterén találko-
zott, majd rövid autózás után a Bér 8
erdõtag volt az elsõ állomásunk.

Urbán Pál, az OEE Erdõmûvelési
Szakosztályának elnöke köszöntötte a
résztvevõket, és bemutatta a házigaz-
dákat. Szalay László, a Budapesti Er-
dõgazdaság Zrt. vezérigazgatója rövid
köszöntõjében beszélt az erdõgazda-
ság felépítésérõl, múltjáról, és ismertet-
te a nap programját. 

Csór Attila erdészeti igazgató ismer-
tetõjében beszélt az erdõ múltjáról. A 20.
század elején Pappenheim Siegfridné
Károlyi Erzsébet volt a terület megha-
tározó földbirtokosa. Az õ idejében
épült a Sasbérci kilátó, amely németor-

szági mintára egy müncheni építész
tervei alapján készült. Bujákon élt és
alkotott évtizedekig Glatz Oszkár, az
impresszionista festõ.

Az erdészet a Kelet-Cserhátban ta-
lálható, területe mintegy 4200 ha, en-
nek a felét cseres állományok, harma-
dát tölgyes állományok teszik ki, a
maradék területen 6% arányban jelen
van az akác, emellett rendelkeznek fe-
nyõ- és egyéb keménylombos állomá-
nyokkal is. A tengerszint feletti magas-
ság elmarad a szomszédos hegységek
átlagától, 250–450 m magasság a jel-
lemzõ. 

A megfigyelhetõ medencehatás
miatt a csapadék mennyisége elmarad
a térségétõl. A talajviszonyok kialaku-
lásában jelentõs szerepet játszik a lösz-
borítás, a kiemelkedõ csúcsokon, helyi
nevükön „sasbérceken” jellemzõ a vul-
kanikus andezit hatására kialakult talaj.

A folyamatos erdõborítással jelle-
mezhetõ gazdálkodás az erdészetnél
2008-ban kezdõdött, az azóta klasszi-
kusnak mondható léknyitásos megol-
dással. Ekkor az erdészet terletének
közel fele került szálalás vagy szálaló-
vágás használati módba. 

Az erdõgazdaság szakembereinek
külföldi útjai, valamint a thüringiai ál-
lamerdész-kollégák helyi látogatása és
jelölési tréningje után 2015-ben szüle-
tett meg a döntés, hogy az õáltaluk al-
kalmazott módszert adaptálják a helyi
viszonyokra. 

Hagyományainktól eltérve, az erdõ-
gazdálkodásban szokásos „vetés-ara-
tás” elvet elengedve és a Möller-féle
örökerdõelveket alkalmazva az erdõ-
kezelés a következõ leegyszerûsített lé-
pések alapján történik:

1. Közelítõ nyomok létesítése 40–70
méterenként

2. Javafák kijelölése: hektáronként
40–80 db

3. A javafák megsegítését célzó je-
löléssel alkalmanként és javafán-
ként 1-2 db fa kitermelése a ki-
választott fa környezetébõl, 5
éves visszatérési idõvel

Természetesen az út egyelõre járat-
lan, az erdõrendezési kérdésektõl a fa-
kitermelés gyakorlati kivitelezéséig sok
alapkérdést szükséges még tisztázni, és
gyakorlati problémákat kell megoldani.

Szi-Benedek József termelési igazga-
tó, korábbi bujáki erdészeti igazgató
beszélt az áttérés idõszakának nehéz-
ségeirõl. Ezután ismertette a Bér 8 er-
dõtagban végzett munkát. 

A Mulató-hegy délnyugati oldalát
alapvetõen idõs cseres állományok bo-
rítják. Az erdõrészletek szálálóvágással
való kezelését az erdészet kérte. Az
egyenletes bontás után kialakult újulat-
gócokra léket nyitottak. 

Az elmúlt években a lékekben talál-
ható újulatcsoportok szépen fejlõdtek,
képük a klasszikus piramisformát vette
fel, ennek következtében lehetõvé vált
a lékek bõvítése. A jelenlegi kép a
2017. évi tavaszi fakitermelés után ala-
kult ki. Utólag talán megjegyezhetõ,
hogy az utolsó jelölést végzõ kollé-
gánk, látva az állomány alatti újulat
számát és minõségét, a kívánatosnál
nagyobb eréllyel nyúlt az anyaállo-
mányba. Ez kettõs érzést ébreszthet:
egyrészt mutatja a kezelés helyes irá-
nyát, hiszen jó újulatviszonyokkal ta-
lálkozhatunk, másrészt az állomány to-
vábbi részének lazítása nem tud
megvalósulni az itt kitermelt fatömeg
miatt. Az érdeklõdés élénk volt, a há-
zigazdáknak számos kérdésre kellett
választ adniuk.

A csapat ezután a Nagy-hegyre, a
Béri andezitömlés- és kõtár-bemutató-
helyre érkezett, ahol Horváth Barna-
bás, az Ipoly Erdõ Zrt. Nyugat-Cserhá-
ti Erdészetének erdészetvezetõje
tartotta meg ismertetõjét.

Elõször a kõtárban található kõzettí-
pusok keletkezésérõl és megjelenésé-
rõl beszélt. Ezután átmentünk a ritka-
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ságszámba menõ hatszög keresztmet-
szetû kõorgonákhoz, amelyek megszi-
lárdult andezit lávaömlések. Ez a jelen-
ség bazalt tanúhegyek formájában
ismert, azonban andezitömlés igen ke-
vés van a világon. A másik látványos-
ság a kõtengermaradvány. A terméket-
len, kisebb-nagyobb sziklákból álló
kõtenger ma is mozog, a felületén lát-
ható mohabevonat mutatja, hogy az
egyes kövek állandóan forognak. A lát-
vány páratlan, a szakosztályrendez-
vény résztvevõi megnézhették a tipi-
kus cserháti tájat, emellett az elõzõ
szakmai állomáshely erdõtagjában ki-
alakított lékek is jól megfigyelhetõk
voltak. (A béri látványosságról bõveb-
ben az Erdészeti Lapok 2013. áprilisi
számában olvashatunk, Nagy László
tollából.)

A harmadik megálló a Buják 30 er-
dõtagban volt. A javafákra alapozott er-
dõkezelést Vaspöri Ferenc erdõgazdál-
kodási osztályvezetõ mutatta be.
A Buják 30 A erdõrészlet kocsánytalan
tölgy fõfafajjal rendelkezik, átlagos ko-

ra 72 év, szálaló üzemmódban van. Az
elõzõ évek gazdálkodási gyakorlatának
megfelelõen hektáronként átlagosan
két lék található benne, az állomány
tulajdonképpen egyszintes. Az erdõ-
részletben a közelítõ nyomok, a java-
fák és a kivágandó fák kijelölése meg-
történt. A nyomok számozásra
kerültek, így a bennük lévõ fatömeg
külön vehetõ számba. 

Az erdõtervben lévõ fahasználati le-
hetõség alacsony kivágandó fatömeget
ír elõ, ennek következtében a terüle-
ten lévõ közelítõ nyomok kevesebb
mint felét tudták létrehozni, illetve a
köztük lévõ területrészeken található
kijelölt fákat eltávolítani. Az aktualizált
erdõterv szálalás esetében csak az el-
múlt két év növedékét jeleníti meg fa-
használati lehetõségként. Czirok Ist-
ván, a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
jelen lévõ tisztviselõje elmondta, hogy
ez egy adatbázis-kezelési probléma,
amirõl tudnak, és a megoldás is meg-
van rá. Eszmecsere bontakozott ki az
állomány egészségi állapota miatt a

több évtizedes fenntarthatóságára vo-
natkozóan. Amennyiben az elképzelés
nem tud megvalósulni, a fokozatos fel-
újítóvágással történõ kezelésre késõbb
vissza lehet térni.

Ezután a bujáki Selyem-réten elköl-
tött terepi ebédet követõen a hivatalos
program lezárult. A szakmai rendez-
vény értékeléseként elmondható, hogy
a folyamatos erdõborítás megvalósítá-
sára bükkös és cseres állományokban
szép példák vannak. 

Tölgyfõfajú állományok esetében
egyelõre senki nem birtokolja a „bölcsek
kövét”, azonban elmondható, hogy az
ország számos részén hasonlóan gon-
dolkodó erdészek mûhelymunka kere-
tében saját elképzelés szerint dolgoz-
nak. A rendezvény gondolatébresztõ
lehet, amely a hasonló elkötelezettségû
kollégákat munkájuk továbbfolytatására
vagy új utak keresésére serkentheti.

Csór Attila
erdészeti igazgató, Bujáki Erdészet,

Budapesti Erdõgazdaság Zrt.
Kép: Urbán Pál
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Az OEE Balassagyarmati Helyi cso-
portja 2017. május 3-án tartotta meg
szokásos ülését az Ipoly Erdõ Zrt. köz-
pontjában. A konferencián a NAIK Er-
dészeti Tudományos Intézet Soproni
Állomásának kutatói mutatták be ak-
tuális kutatásaikat.

A konferencia kezdetén Tóth Gábor
gazdasági és termelési vezérigazgató-
helyettes köszöntötte a résztvevõket,
majd Varga Zoltán, a Kemencei Erdé-
szet vezetõje, a Helyi Csoport titkára
konferálta fel az elõadókat. 

A NAIK Erdészeti Tudományos In-
tézet Soproni Állomásának kutatói há-
rom különbözõ osztályt képviseltek: az
Ökológiai, Ökonómiai és Nemesítési
osztályt. A rendezvényen négy elõadás
került bemutatásra, melyek a különbö-
zõ témakörök aktuális kutatásairól szá-
moltak be.

Elsõként dr. Führer Ernõ Új erdésze-
ti klímaosztályozás címû elõadását
hallgathatták meg a jelenlévõk. Az el-
múlt egy-két évtized kutatási eredmé-
nyei, de a gyakorlati tapasztalatok is
azt mutatják, hogy a klíma igen dina-
mikusan változó termõhelyi tényezõ,
amit az erdészeti termõhelytipológia
alkalmazása során a jövõben messze-
menõkig figyelembe kell vennünk.

Ezért az éghajlat jellemzésénél és új er-
dészeti értelmezésénél nemcsak a fafa-
jok elterjedésére, hanem olyan erdé-
szeti aspektusokra is tekintettel kell
lennünk, mint például az egyes fafajok
növekedési vagy vízhasznosítási tulaj-
donságai. A fatermesztés produkció-
biológiai (öko-fiziológiai) alapjainak fi-
gyelembevételével tehát egy olyan
erdészeti szárazsági mutató (Forestry
Aridity Index – FAI) bevezetését java-
soljuk, amellyel konkrét meteorológiai
adatokra építve egzakt módon lehet az
erdészeti klímaosztályt meghatározni,
és akár egy erdõrészlet vagy egy táj klí-
majellemzését elvégezni.

Ezt követõen dr. Schiberna Endre és
Mertl Tamás elõadása következett
A magán-erdõgazdálkodásról ténysze-
rûen címmel, melyben beszámoltak a
magán-erdõgazdálkodással kapcsola-
tos legújabb kutatási eredményekrõl,
valamint az erdõk tulajdoni szerkeze-
tének vizsgálatáról, melynek során
egyes régi feltételezéseket sikerült
megerõsíteniük, másokat cáfolniuk. Ki-
tértek az erdõgazdálkodás minõségi
jellemzõire, például a hátralékos erdõ-
felújítások utóbbi években tapasztalha-
tó emelkedésének elemzésére.

A harmadik elõadásban dr. Szabó
Orsolya egy helyi – a Dejtári Cseme-

tekertben elvégzett – kísérlet eredmé-
nyeirõl számolt be Tápanyag-után-
pótlás fásszárú energetikai ültetvény-
ben címmel. A fahamu és szerves
trágya ültetvényre (talaj és növényzet)
gyakorolt hatásán keresztül a vizsgá-
lat kiterjedt az energetikai célú faül-
tetvények létesítésének technológiai
lépéseire, megmaradási eredményes-
ségére, a hozamra, tápanyag-ellátott-
ságra, a tápanyag-utánpótlás techno-
lógiai lépéseire, valamint a megtérülési
számításokra.

Utolsóként Juhász István tartotta
meg igen nagy érdeklõdést kiváltó
elõadását a Tûzifasarangok fotometri-
kus felmérése és kiértékelése címmel.
A vizsgálat célja, hogy a sarangolt mé-
teres tûzifaválaszték esetén alkalma-
zott sarangméret (1 m × 1 m × 1,75 m)
milyen valós tömör fatérfogatot tartal-
maz. Az elõadás a fenti kérdés meg-
válaszolásával, illetve a valós fatérfoga-
tot befolyásoló tényezõk vizsgálatával
foglalkozott. Az eredmények rávilágí-
tottak a méteres sarangolt tûzifa-kész-
letezés szisztematikus hibáira, anomá-
liáira.

Az elõadásokat szakmai eszmecsere
követte, valamint további együttmûkö-
dések lehetõsége is felmerült ezen a
tartalmas és remélhetõleg hagyományt
teremtõ délutánon.

Dr. Szabó Orsolya
OEE Balassagyarmati HCs

ERTI kutatók Balassagyarmaton
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Az ország számos pontjáról érkezõ csa-
patunk elsõ nap délelõtt találkozott az
erdõgazdaság kaposvári központja
melletti Erdõk Házában. Az utóbbi
idõkben a rendezvényeinkre jellemzõ
nagy létszám most is megmutatkozott,
33 fõ vett részt a szakosztályprogra-
mon.

A szakosztály tagjait Barkóczi István
vezérigazgató köszöntötte, és bemutat-
ta a csaknem 86 ezer hektáron gazdál-
kodó szervezetet. 

Az erdõgazdaság 8 db, körülbelül
10 000 ha-os erdészetre oszlik. A saját
faanyag feldolgozása mellett a vásárolt
faanyag is a nyereségesen mûködõ
Csurgói Faipari Gyárban kap jelentõs
hozzáadott értéket. 

A vezérigazgató kiemelte az erdõ-
gazdaság fontos szerepét a munkahely-
teremtésben, hiszen a jellemzõen apró-
falvas somogyi régióban meghatározó
foglalkoztatóként közel 2200 ember-
nek adnak munkát. A mintegy 480 sa-
ját dolgozó mellett jelentõs létszámú
közfoglalkoztatást is végeznek, ezeket
az embereket elsõsorban az erdõmû-
velés területén alkalmazzák. Átfogó ké-
pet kaphattunk az erdõgazdaság szer-
vezeti felépítésérõl is. 

Ezután a társaság közjóléti tevé-
kenységérõl hallhattunk. Mint elhang-
zott, 2010 óta kiemelt elvárás az erdõ-
gazdaságoktól, hogy ezen a téren is
fejlesztéseket végezzenek. Mivel az eu-

rópai uniós pályázatokból részben ki-
zárásra kerültek, a megnövekedett
közjóléti fejlesztések költségét saját
forrásból, a nyereség visszaforgatásá-
val állítják elõ.

A közjóléti tevékenység részletes is-
mertetését Kovácsné Kiss Zita, a Turisz-
tikai és Közjóléti osztály megbízott osz-
tályvezetõje adta elõ. Megtudtuk, hogy
9 parkerdõ, 2 arborétum, 2 erdei isko-
la, erdei vasút, számos gyalogos és ke-
rékpáros túraútvonal közül választhat
a környékre látogató. 

2015-ben adták át az egyik legkülön-
legesebb látnivalót, a Zselici Csillagpar-
kot, amely a csillagvizsgálón kívül ma-

gában foglal egy 54 fõs planetáriumot,
ahol a nézõk betekintést kaphatnak a
világegyetem keletkezésébe és a kiala-
kult csillagképek világába. 

A Zselicen belül kiemelt fejlesztési
terület a Ropolyi-tó környéke, ahol egy
látványház, egy ún. talpas ház megépí-
tése is szerepel a tervek között. Egy
2016-ban elnyert horvát–magyar IN-
TERREG projekt keretében interaktív
elemekkel bõvített fejlesztések valósul-
nak meg a SEFAG országhatár közeli
területein. 

Az erdõgazdaság 11 szálláshelyet
üzemeltet, amelyek a nomád tábortól
a magas színvonalú Hotel Kardosfáig
összesen mintegy 200 férõhellyel vár-
ják a vendégeket. A szálláshelyek kör-
nyékén változatos programokkal igye-
keznek az ott töltött idõt minél
tartalmasabbá tenni, és elérni azt, hogy
olyan látnivaló-láncolatok alakuljanak
ki, amelyek egy-egy helyszínen akár
többnapos aktív pihenést tesznek le-
hetõvé. 

Dél-Somogyban is hasonló komplex
fejlesztéseket terveznek. A tervezett fej-
lesztések a mesztegnyõi kisvasutat is
érintik. A homokágyon futó vasúti pá-
lya stabilizálását tervezik, és a sínek
homogenizálásával nagyobb teherbí-
rást szeretnének elérni.

Ezek után a programunk szervezõje,
szakosztálytagtársunk, Dobos Ildikó, az
Erdõk Háza látogatóközpont vezetõje
vette át a szót és mutatta be a frissen el-
készült létesítményt, amelynek a Zselici
Erdészet korábbi épülete ad otthont. 

Az erdészet 2015-ös elköltözésével
felszabadult épületet saját forrásból fel-
újították, melynek során célirányosan
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Somogyországban járt a Közjóért Szakosztály
Az OEE Erdõk a Közjóért Szakosztálya 2017. évi tavaszi kihelyezett szakosztály-
ülését a munkatervnek megfelelõen a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. terüle-
tére szervezte a társaság közjóléti tevékenységének tanulmányozása céljából,
2017 májusában.

Csoportkép a Csillagpark elõtt (fotó: Dobos Ildikó)

Az interaktív kiállítótérben



293

alakították ki a látogatóközpont egyes
egységeit. A látogatóközpont Kaposvá-
ron belüli központi elhelyezkedésébõl
adódóan remekül eltudja látni felada-
tát, amelyet az „Erdõ a városban” mottó
is fémjelez. 

Az erdõgazdaság célja az elsõsorban
4–18 éves korosztályok szemléletformá-
lásának elõsegítése az interaktív játé-
kokkal bõségesen felszerelt házban,
foglalkoztató feladatokon keresztül. An-
nak érdekében, hogy minél szélesebb
körhöz elérjenek az Erdõk Háza szol-
gáltatásai, a somogyi iskolások számára
a látogatás ingyenes, a többi látogatótól
is csak jelképes belépõdíjat szednek.
A hivatalos megnyitó október 2-án lesz
az Erdõk hete rendezvénysorozat része-
ként mint kiemelt programpont. 

Az elõadásból megtudtuk, hogy a
látogatóközpont 3 fõ részre tagolódik:

Az emeleten található egy 180 m2

területû többfunkciós oktatóterem,
ahol vetített elõadások mellett él-
ményszerû foglalkozásokat lehet tar-
tani a különbözõ korosztályok számá-
ra. A terem éppúgy, mint az egész ház
gazdagon fel van szerelve szemléltetõ
eszközökkel, és az élményeken, a ta-
pasztalatokon alapuló tanulásra helye-
zi a hangsúlyt. A mai kornak megfe-
lelõen 25 táblagép teszi lehetõvé a
digitális tananyag elsajátítását. Emel-
lett a helyiségben a természethez kap-
csolódó kiállítások bemutatására is le-
hetõség nyílik.

A földszinten egy 230 m2-es kiállí-
tótér került kialakításra, amely a ma-
gyar erdõk világát mutatja be jól meg-
szerkesztett tematika szerint, számos
interaktív elem segítségével. A terve-
zõk próbálták a hasznos szakmai tud-
nivalókat a gyerekek számára is ért-
hetõ és érdekes módon láttatni és
bemutatni. Ennek egyik meghatározó
eleme Matyi madár, aki kérdéseivel és
feladataival végigkíséri a gyerekeket a
kiállításon.

Annak érdekében, hogy az itt kapott
tudás még maradandóbb legyen, négy
darab élményszobát is létrehoztak.
Ezek az egyes érzékszervekre alapoz-
va mélyítik el az erdõvel kapcsolatos
tudást. A hangszobában a madárhan-
gokat ismerhetjük meg, egy másik szo-
bában a tapintásunkat tehetjük próbá-
ra, a tükörteremben egy igazi erdõben
érezhetjük magunkat, az utolsó szoba
pedig egy borzváron keresztül a talaj-
szint alá vezeti a látogatót.

Az elõadást követõen Dobos Ildikó
vezetésével mi is végigjártuk az épület
termeit, és megszemléltük az igazán

igényes és szakmai, kifejezetten inter-
aktív elemekbõl álló kiállítást. A gyere-
kek mellett az õket kísérõ felnõtteknek
is sok új információt nyújt az Erdõk
Háza, és segítséget ad az erdõvel, er-
dészettel kapcsolatos helyes szemlélet
elsajátításához.

A látogatóközpont bejárása után a
vezérigazgató invitálására tettünk egy
sétát a szomszédos épületben, ahol az
erdõgazdaság központja, a Kaposvári
és a Zselici Erdészet található szép, fel-
újított környezetben.

Ezt követõen autókkal a Hotel Kar-
dosfában lévõ szállásunkra utaztunk.
A délutáni program a közelben lévõ
Zselici Csillagparknál folytatódott. Csa-
patunkat itt dr. Mosoni László létesít-
ményigazgató köszöntötte, és bemutat-
ta a Csillagparkot. Megtudtuk, hogy
2009-ben, Közép-Európában elsõként

Nemzetközi Csillagoségbolt-park címet
nyert a terület. Ezenkívül még egy
ilyen jellegû terület található hazánk-
ban, a Hortobágyon. A címet olyan te-
rületeknek ítélik meg, ahol a mestersé-
ges fényszennyezés annyira alacsony
szintû, hogy az égboltot a maga termé-
szetes szépségében csodálhatjuk.
A Csillagpark 2015-ben nyitott és fõ
célkitûzése a csillagászattal kapcsola-
tos környezeti nevelés.

Mielõtt betértünk volna a létesít-
ménybe, Pintér Ottó, a Zselici Erdészet
igazgatója vette át a szót és invitálta a
csapatot a Csillagpark projekt kereté-
ben megépített 25 m magas kilátóra.
Felérve a tiszta idõben páratlan látvány
fogadott minket. A szép, üde zöld
dombok felett északra a Badacsonyt,
délkeletre a Mecsek hegységet láthat-
tuk. Miközben gyönyörködtünk a táj-

ban, vezetõnk részletesen bemutatta az
erdészetet. 

A kb. 9300 ha-os erdészet nagy ré-
sze a Zselici Tájvédelmi Körzet része.
A területet egykor az Esterházy, Zichy
és Festetics családok nagybirtokai al-
kották, akik mindig gondos erdészeti
személyzetet tartottak. 1880 körül volt
a legkisebb erdõsültség, leginkább me-
zõgazdasági területek voltak jellemzõk.
Az 1900-as évek elején kezdõdött meg
a tudatos tölgytelepítés, olyan fafajjal,
amilyen makkot szerezni tudtak, így
változatosan alakultak ki szlavón, ko-
csányos és kocsánytalan tölgyesek.
A tapasztalatok szerint 100 éves korig
mindegy, melyik fafajjal dolgoznak,
120 éves kor felett elõször a szlavón
tölgy minõsége kezd el romlani, utána
a kocsányos, legkésõbb a kocsányta-
lan tölgyé. Évente csaknem 70 000 m3

famennyiséget termelnek ki, a tölgyet
115–120, a bükköt 120–130 éves vágás-
fordulóval termelik.

A bükköt kizárólag természetesen
újítják, de a tölgyesekben is nagyará-
nyú a természetes felújítás. A bükk
esetében a felújítás megkezdésével
megvárják, míg az újulat embermagas-
ságú lesz, így a vadkárt minimálisra
tudják szorítani.

Jelentõs az erdészet közjóléti tevé-
kenysége is, amelynek kiemelt helyszí-
ne a Ropolyi-tó környezete, amely hor-
gásztóként is üzemel, és az év során
több jelentõs rendezvénynek is hely-
színéül szolgál. Az elõadás végén a táj-
egység egykori, mára részben kihalt te-
lepüléseirõl is hallhattunk érdekes
információkat.

Miután kigyönyörködtük magunkat
a tájban, átmentünk a Csillagpark épü-
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letébe, ahol egy vetített képes elõadást
hallhattunk az erdészetvezetõ elõadá-
sában a Zselicrõl. Sok érdekes adatot
hallottunk errõl a nagyjából 30 km át-
mérõjû körben elhelyezkedõ területrõl,
annak tipikus üde erdõtalajairól, faál-
lományairól, sajátos éghajlati viszo-
nyairól. 

A térségre az elegyes erdõk jellem-
zõek, fõ állományalkotók a tölgyek, a
bükk és az ezüst hárs, mely utóbbi ket-
tõ a Zselic jellegzetes állományait adja.
A bükk a keleti és északi oldalakon jól
érzi magát, míg a déli és nyugati fek-
vésben szárad. 

A Zselic történetével kapcsolatban
megtudtuk, hogy az 1230-as években
kanászfalvak alkották, jelentõs volt az ál-
lattartás, amely sokáig jellemzõ megél-
hetési forma volt. 1918–19-ben kisvasu-
tat építettek a területen, amely 1927-ig
mûködött. 1945 után az állattartás meg-
szûnt, és a falvak kihaltak. Mára csak az
egyes területek elnevezése emlékeztet a
hajdanvolt településekre. 1976-ban meg-
alakult a Zselici Tájvédelmi Körzet. Az
elõadó mondanivalóját számos csodás
fénykép tette érzékletesebbé.

Ezután a Csillagpark két elhivatott
munkatársa, Maczó András és Schmall
Rafael kalauzolt bennünket a csillagá-
szat világába. Elõször egy meteoritkiállí-
tást tekintettünk meg, amely a világ szá-
mos részérõl származó darabbal
büszkélkedhet, majd a naptávcsõ felépí-
tését és mûködését mutatták be nekünk.
Sajnos a borús, esõs idõ miatt a napot
nem tudtuk távcsövön keresztül meg-
vizsgálni. A program egy planetáriumi
vetítéssel zárult, amelyen az égbolton
felfedezhetõ csillagképekkel, azok elhe-
lyezkedésével, jellemzõikkel ismerked-
tünk meg. A csillagászok a rengeteg ér-
dekes információval és az élvezetes

elõadásmóddal számunkra, laikusok
számára is maradandó élményt nyújtot-
tak. A Csillagparkból a szállásunkra
mentünk, ahol az ízletes vacsorát
hosszan tartó baráti beszélgetés követte.

Másnap reggeli után a Kaposvári Er-
dészet területére mentünk, a Deseda
Kalanderdõbe. A helyszínen Máté Já-
nos erdészeti igazgató fogadott ben-
nünket, és elsõként az erdészetet mu-
tatta be. A SEFAG egyik legkisebb
erdészetérõl megtudtuk, hogy területé-
nek mintegy 5%-a természetvédelmi te-
rület, 66%-a pedig a Natura 2000 háló-
zat részét képezi. A saját utakkal jól
feltárt, vegyes fafajú erdeik 80%-a a
Zselicben található. Az erdõk fafajcso-
portok szerinti megoszlását tekintve
tölgyek 25%, bükk, gyertyán 25%, hárs
25%, cser, akác és egyéb 25% arány-
ban vannak jelen. 

Ezután következett konkrét helyszí-
nünk, a Deseda-tó környezetének, az
arborétumnak a bemutatása. A kezde-
tekrõl szakosztálytagtársunk, dr. Tarjá-
ni Lászlóné mint az erdõgazdaság ak-
kori, közjóléttel foglalkozó dolgozója
osztotta meg élményeit és mesélt az ar-
borétum kialakításáról. 1976-ban a víz-
ügy völgyzáró gátat létesített, és elzár-
ta a Deseda-patakot, aminek
eredményeként létrejött az É–D irá-
nyú, 300 m széles és csaknem 8 km

hosszú komplex tározó, elsõdlegesen
rekreációs céllal. 

A területen az akác volt a jellemzõ
fafaj, ezt letermelték, és az Ágnes-laki
arborétum mintájára 1978-ban meg-
kezdték a telepítéseket. A kedvezõ
adottságoknak köszönhetõen egzóta fa-
fajok telepítése is lehetõvé vált, ame-
lyek a fafajok egyharmad részét teszik
ki. Az arborétum további sorsáról és a
késõbbi fejlesztésekrõl Kucséber Violet-
ta erdõmérnök-gyakornok beszélt. El-
mondta, hogy a 28,6 ha-os arborétum-
ban 73 db lombos és 38 db tûlevelû
fafaj található, a lista a mai napig is fo-
lyamatosan bõvül. 1993-ban nyitották
meg a kertet, de csak részben, majd
2001-ben készült el a fahíd, amely köny-
nyû megközelítést tett lehetõvé. A sé-
tautakat felújították, guruló tanösvényt
hoztak létre, 30 db információs táblát
helyeztek el, amelyeken a braille írás
mellett QR kódok is megtalálhatók.

A fiatalok és vállalkozó kedvû felnõt-
tek számára kalanderdõt, 23 km hosszú
biciklis ösvényt és 4 db interaktív tanös-
vényt alakítottak ki. A tanösvények egy
központból indulnak ki, és vezetõ fü-
zetek segítenek a még hatékonyabb is-
meretszerzésben. A jövõbeni fejlesztési
tervekrõl elmondták, hogy lesz lomb-
korona-tanösvény, a meglévõ fahidat
felújítják, és még két új hidat, valamint
egy kilátót is építenek. 

Ezt követõen egy kellemes sétát tet-
tünk az arborétumban, ahol az ösvé-
nyek mentén számos ismertetõtábla ta-
lálható, és a jól megtervezett tájelemek
egészen különleges hangulatot adnak
a helynek. A séta végén Kertész József
szakosztálytagtársunk a hangulathoz il-
lõ Áprily-versekkel köszönte meg ven-
déglátóinknak a szép délelõttöt.

A Hotel Kardosfában elfogyasztott
ebéd után Dobó István szakosztályel-
nök megköszönte házigazdánknak és
egyben szakosztálytagunknak, Dobos
Ildikónak a kitûnõ szervezést és az
odafigyelést, amit a rendezvény alatt
irányunkban tanúsított. 

A program során magunk is megta-
pasztalhattuk, hogy az erdõgazdaság kö-
vetkezetes, évrõl évre folyó közjóléti fej-
lesztései nyomán az idelátogatók már
most is többnapos, tartalmas, több hely-
színre felfûzhetõ programlehetõségek
közül választhatnak, ahol minden kor-
osztály megtalálja a maga számára ked-
ves kikapcsolódási formát, és az erdõvel,
erdészettel kapcsolatban számos új és jó
információval, benyomással térnek haza.

Szöveg és kép: Miklós Tamás
szakosztálytitkár

MÛHELYMUNKA

Kilátás a kilátóból 

HHoonnllaappjjaaiinnkk::
wwwwwwwwwwww.... ooooeeeeeeee .... hhhhuuuu

wwwwwwwwwwww.... vvvvaaaannnnddddoooorrrrggggyyyyuuuu llll eeeessss .... hhhhuuuu
wwwwwwwwwwww....aaaazzzzeeeevvvv ffffaaaa jjjjaaaa .... hhhhuuuu

wwwwwwwwwwww.... eeeerrrrddddooookkkkhhhheeeetttteeee .... hhhhuuuu
wwwwwwwwwwww.... eeeerrrrddddeeee iiii vvvvaaaannnnddddoooorrrr.... hhhhuuuu



295

2017. május 30—31-én kétnapos tanulmányúton jártak a
baranyai erdészek Zalában, a Zalaerdõ Zrt. és az OEE
Nagykanizsai HCs vendéglátásában.

Kovács Ferenc termelési igazgató szívélyes köszöntõ szavai
után az erdõgazdaság 109 km hosszú kisvasúti hálózatából
a Csömödér–Lenti közötti szakaszt teljesítettük nyitott ko-
csikon Kaliba Mihály vasútüzem-vezetõvel. 

Ezt követõen a lenti kiállítóteremben csodálkoztunk rá
Zala megye gazdag erdészeti emlékeire, neves erdész elõ-
deire. Az évi 15-16 ezer m3 rönköt feldolgozó fûrészüzem
látogatása a déli melegben próbára tette a társaság állóké-
pességét, ám Lukács Ferenc fafeldolgozási ágazatvezetõ
igen érdekes technológiai ismertetõje, amely a rönktéren
bemutatott fahibáktól egészen a pelletüzem bemutatásig ter-
jedt, feledtette ezt velünk. 

A 2009 óta üzemelõ pelletgyártósor karbantartása alatt
láthattuk a felnyitott préskollereket, amelyeken keresztül a
fûrészpormasszát átpréselik a lyukakkal ellátott matricán,
így készítik a LENPELL márkanévre keresztelt fapelletet.

A délután Kovács Gyula erdész-gyümölcsész Tündér-
kertjében telt. Megtekintettük a Szentegyházi tetõn állított,
a török idõkben elpusztult Medes falu emlékét õrzõ hatal-

mas fakeresztet. Majd a szõlõhegyen lévõ pálinkafõzõ
kunyhó mellett hallgattuk meg Kovács Gyula ismertetõjét
a régi kárpát-medencei gyümölcsfajtákról és azok felhasz-
nálási lehetõségeirõl. A beszélgetés során többször hang-
súlyozta, hogy ez a típusú hagyományõrzés a göcseji
parasztember szabadságszeretetébõl, a régmúltra visszave-
zethetõ szokásjogokból fakad. Külön a lelkünkre kötötte,
hogy mi is vegyük ki a részünket ebbõl a generációkra
sorsszerûen váró feladatból, hiszen mi, erdészemberek va-
gyunk a legérzékenyebbek, a legelhivatottabbak erre a fe-
ladatra, akik a régi gyümölcsfajták megõrzésében részt vál-
lalhatunk.

A második nap a Zalaegerszegi Erdészetnél telt. Indulás-
képpen a megyeszékhely határában álló tévétoronyból tekin-
tettünk szét és hallgathattuk meg Szakács László Bedõ-díjas
nyugdíjas kerületvezetõ erdész helytörténeti ismertetõjét a
környékrõl. Az ezt követõ rövid séta során leereszkedtünk
az Azáleás-völgybe, amelynek névadó növénye ugyan éppen

túl volt már a virágzáson, de szépségével, ápolt, fajokban
gazdag parkerdejével lenyûgözte a társaságot. 

Ezt követõen a Nagykapornakhoz közeli 160 hektáros re-
metekerti erdõrezervátumot jártuk be, amely 1988-ban tisz-
títás korú erdõként került kijelölésre. A magterületen – ter-
mészetesen – azóta sem történt emberi beavatkozás.
A védõzónában végzett lékvágásos kísérleteket Világhy
András fahasználati ágazatvezetõ mutatta be, annak pozitív
és negatív tanulságaival együtt. A baranyai csapatból néhá-
nyan már korábban is járhattunk ebben az erdõrészletben,
és tapasztalhattuk a hat évvel ezelõtti vándorgyûlés óta be-
következõ változásokat a lékek fejlõdésében, kialakításá-
ban. A tapasztalatok hasonlóak a „hazai” viszonyokhoz: a vad
kizárása nélkül ebben az üzemmódban nem folytatható si-
keresen a kocsánytalan tölgy felújítása.

A szakmai programok és baráti beszélgetések a 42 hek-
táros Csácsbozsoki Arborétum gyönyörû környezetében el-
fogyasztott ebéddel zárultak. Útban hazafelé még alkalmat
találtunk rá, hogy születésének 150. évfordulója alkalmából
megkoszorúzzuk a Zalaerdõ Zrt. székháza elõtt álló Kaán
Károly-szobrot, ahol dr. Tóth Aladár tartott rövid megemlé-
kezést.

Külön köszönet a lelkes szervezõ házigazda csapatnak,
közte a fentieken kívül név szerint a Helyi csoport titkárát,
Varga Attila gazdasági igazgatót, Fûr Tamás titkárhelyet-
test, illetve Pálinkás Ákos, Gróf András és Pintér Csaba er-
dészetigazgató urakat kell megemlíteni.

Szöveg és kép: Horváth Péter Brúnó
titkár, Baranya megyei HCs 

EGYESÜLETI ÉLET

Erdészeti Lapok CLII. évf. 9. szám (2017. szeptember)

Baranyai erdészek Zalában



Erdészeti Lapok CLII. évf. 9. szám (2017. szeptember)296

Ez évi terveinknek megfelelõen 2017.
május 8-án az OEE régiós együttmû-
ködés keretében tanulmányutat szer-
veztünk a Vértesi Erdõ Zrt. területére,
amelyen 20 tagtársunk vett részt. 

Csoportunkat a Társaság felújított és
emeletráépítéssel kibõvített tatabányai
központjának tanácstermében üdvö-
zölte Kocsis Mihály vezérigazgató, a
Vértesi Helyi csoport elnöke, aki átfo-
gó, részletes szakmai tájékoztatást
adott a Társaság erdészeti, vadgazdál-
kodási és közjóléti tevékenységérõl.
Ezt Encsi Csaba vezérigazgatóhelyet-
tes-fõmérnök, a Helyi csoport titkárá-
nak prezentációja egészítette ki.

A Társaság mintegy 45 ezer ha er-
dõterületen gazdálkodik a Vértes hegy-
ségben, a Gerecse hegység déli részén,
valamint Bábolna térségében; zömé-
ben félszáraz–száraz termõhelyen, a do-
mináns, állományalkotó fõfafaj a cser.
Az árbevétel meghatározó hányadát
természetesen a fahasználati ágazat
produkálja, és még mindig 10%-os rész-
arányt képvisel a fafeldolgozás–faipar.
Külön kell megemlítenünk a – Magyar-
országon már egyedüli – faszénterme-
lési tevékenységet. 

Nem elhanyagolható a nagyvadgaz-
dálkodás sem, az éves átlagos teríték
mintegy 3000 db. Jelentõs kiegészítõ
bevételi forrás az ingatlanhasznosítás
és az átgondolt pénzügyi mûveletek.
Az éves vállalati szintû árbevétel mint-
egy 5 milliárd Ft, az éves vállalati szintû
nyereség mintegy 70 millió Ft nagyság-
renden stabilizálódott. (Itt szükséges
elmondani, hogy a 2010. évi vesztesé-
ges helyzetbõl, amit a megújuló ener-
giák felhasználási keretrendszerének
bizonytalansága következtében az
Oroszlány–Bokodi Erõmûbe történt
beszállítások okoztak, a nyereségtarta-
lék segítségével volt lehetséges kilábal-
ni.) A foglalkoztatottak létszáma jelen-
leg mintegy 400 fõ (ebbõl mintegy 150
fõ közmunkás), a munkabérek pedig
már megfelelnek az ágazati országos
átlagnak.

Sikeres és eredményes az erdõmûve-
lési tevékenység is, kiemelendõ, hogy a
jobb termõhelyeken található bükkösök
természetes felújítása kerítések nélkül
valósul meg. Az Oroszlányi Erdészet te-
rületén késõbb Szöllõsi Attila erdészet-
vezetõ szakvezetésével átalakító-szálaló

üzemmódban kezelt bükkösöket csodál-
hattunk meg. (Egyébként erdõmûvelési
gondok fõleg a korábbi Bábolnai Állami
Gazdaságtól már több, mint 10 éve meg-
örökölt erdõterületeken maradtak.)

A Vértesi Erdõ Zrt. köztudottan igen
aktív, és társadalmilag elismert közjó-
léti tevékenységével (amibõl a fejlesz-
tések, beruházások fõleg sikeres pályá-
zatok révén realizálódnak) a
helyszínen is megismerkedhettünk.

Csákberényben, az egykori Merán-
uradalom központjában 2014 októbere
óta tekinthetõ meg a Vértes vadgazdál-
kodási és erdészeti történetét bemuta-
tó gyûjtemény, a Gróf Merán Fülöp Va-
dászati és Erdészeti Múzeum. Az
intézmény nem csupán a Merán család
emlékmúzeuma, tartalmazza az egykor
nagy múltú csákberényi Lamberg-,
majd késõbbi Merán-, illetve a csákvá-
ri Esterházy-uradalom történeti és tár-
gyi emlékeit is. (Külön tablón került
bemutatásra Öhlmann Péter egykori
uradalmi fõvadász életútja is.) A mú-
zeumban többek között festmények,
vadászati kitûzõk, régi erdészeti geo-
déziai mûszerek és eredeti selmecbá-
nyai fakönyvek tárlata, meg természe-
tesen az elmúlt évszázadban a
Vértesben elejtett néhány kiemelkedõ
agancssúlyú vagy érdekességû trófea
fogadja a látogatót.

Jelentõs oktatási szerepe is van – az
erdei iskolával együttmûködésben –,
amelynek szerves része a 80 m2-es helyi-
ségben helyet kapó, a Vértes jellemzõ
termõhelyeit és állatvilágát bemutató dio-
ráma, valamint a 70 fõ befogadására al-
kalmas elõadó- és oktatóterem. Ugyan-

csak a környezeti nevelést segíti a mint-
egy négy és fél km hosszúságú Vértesi
Panoráma Tanösvény. Az intézmény ud-
varán kapott helyet Kanalas Sándor er-
délyi fafaragómûvész alkotása, a vadá-
szok védõszentjének, Szent Hubertusnak
a szobra. Egy 260 éves kocsányos tölgy
törzsén került elhelyezésre az a gránit-
tábla, amelyen az elmúlt két évszázad so-
rán a Déli-Vértesben hosszabb ideig szol-
gáló erdészek és vadászok nevét
örökítették meg.

Kõhányáspuszta apró településén
jelenleg négy család lakik, közigazga-
tásilag Gánthoz tartozik. Itt megtekin-
tettük az Avilai Szent Teréz tiszteletére
épített és teljesen helyreállított kápol-
nát. Vendéglátóink szándéka szerint a
következõ lépés az erdei kistelepülé-
sen a kápolnával szemben elhelyezke-
dõ, az egykori Esterházy-uradalom
Fellner Jakab által tervezett fogadó-
épületének felújítása. Az egyik jövõbe-
ni cél lehet itt egy „sváb hagyományõr-
zõ rendezvénycentrum” kialakítása is,
együttmûködésben az egyházzal.

Szentgyörgyvári vendégházban tar-
tott ebédszünetben volt alkalmam tájé-
koztatni a tagtársakat arról, hogy tavalyi
rendezvényünk óta Helyi csoportunk
létszáma változatlan, mivel egy tagtár-
sunk elhunyt, egy másik tagtársunk pe-
dig életpálya-módosítása miatt meg-
szüntette tagságát, viszont Béni Kornél
és Szalay Sándor erdõmérnök kollégá-
kat, új tagtársainkat a sorainkban üdvö-
zölhetjük. 

Ezután egyperces néma felállással
emlékeztünk a 96 éves korában el-
hunyt Tokodi Mihály erdõmérnök tag-
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társunkra, továbbá a 150 évvel ezelõtt
született Kaán Károlyra és a 100 éve
született dr. Madas Andrásra. Elmond-
tam, hogy március elsején már volt egy
közös rendezvényünk az Erdészettör-
téneti Szakosztállyal. Ami az OEE jubi-
leumi 2016-os esztendejének második
félévét illeti, Helyi csoportunk 10 fõvel
képviseltette magát a november 25-i
emléktábla-avatáson a Köztelek utca 8.
szám alatti épületnél; ezt megelõzõen
koszorúzást és megemlékezést tartott
Budapesten, a Farkasréti Temetõben
november 10-én Wagner Károly, Bund
Károly és Jérôme René elõzõleg rend-
betett sírjainál. A három kiemelkedõ
személyiség életútja és tevékenysége

átfogja és jelképezi Egyesületünk és a
szakma másfél évszázadát. Wagner Ká-
roly mint a Selmecbányai Akadémia ok-
tatója, az Erdészeti Lapok alapító tulaj-
donosa, a magyar erdészeti szaknyelv
egyik megalkotója, az OEE megalapítá-
sának egyik kezdeményezõje, majd el-
sõ alelnöke, a levert 1848–49-es sza-
badságharcot követõ idõszak és az
1867-es kiegyezés korának képviselõje.
1879-ben hunyt el. Bund Károly, aki
1890-ben vette át erdõmérnöki okleve-
lét Selmecbányán, a történelmi Magyar-
ország hatalmas erdõvagyonán alapuló
nemzetgazdasági ágazati súly korszaká-
nak képviselõje volt, a már tekintélyes
OEE-nek harminc éven át titkára, egy

megszakítással az Erdészeti Lapok fõ-
szerkesztõje 25 éven keresztül. Át kel-
lett azonban élnie az elsõ világhábo-
rút és Trianont is. 1931-ben halt meg.
Jérôme René már Sopronban szerzett
erdõmérnöki oklevelet 1934-ben. A
második világháborút követõ idõszak-
ban az Erdészeti Lapok fõmunkatársa
(illetve fõ munkatársa) volt egészen
1998-ban bekövetkezett haláláig. A
legnehezebb idõkben is racionális
gondolkodású, modern szemléletû,
„globális” nemzetközi kitekintésû sza-
kember volt (akár a 21. században is
tevékenykedhetne).

Holdampf Gyula
HCs-elnök
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A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és az
OEE Szombathelyi Helyi csoportja ta-
pasztalatcserén vett részt a Bakonyer-
dõ Zrt. és az OEE Pápai Helyi csoport-
jának meghívására a Keszthelyi
Erdészet területén 2017. június 14-én.
A bakonyi erdészek most viszonozták
a Pápai Helyi csoport két évvel eze-
lõtti õrségi látogatását.

Rövid utazás után érkeztünk meg a
szinte a szomszédban lévõ Bakonyer-
dõ Zrt. Keszthelyi Erdészetének Sarva-
lyi pihenõjéhez, ahol a házigazdák már
vártak minket azon a verõfényes szer-
dai reggelen. Szakács István, az erdé-
szet igazgatója röviden bemutatta a te-
rületi adottságokat, a helyi jelentõségû
kulturális és természeti értékeket, és is-
mertette velünk az aznapi programot,
amely nagyon érdekesnek ígérkezett.
A Vas megyei erdészek részérõl Bakó
Csaba, a Helyi csoport elnöke üdvö-
zölte a vendéglátókat.

A délelõtt során tölgyes-, illetve bük-
kösfelújításokat tekintettünk meg tere-
pen, úgymint a Sümeg 12 D bükkösál-

lományt, amely fo-
kozatos felújító
bontóvágással ke-
rült felújításra nagy
sikerrel, vagy a Za-
laszántó 52 F töl-
gyes természetes
felújítást, amely-
ben szintén szép
természetes újula-
tot láttunk. 

Kis pihenés és
egy szendvicsebéd
után történelmi és
kulturális programként a 13. század-
ban épült Rezi-vár jelenleg fellelhetõ
romjait látogattuk meg, ahonnan cso-
dálatos kilátás nyílik a Balatontól Sü-
megig. 

Még színesebbé téve a napot közjó-
léti létesítmények megtekintése követ-
kezett. Kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt hasznos kikapcsolódást kínál a
gyenesdiási Természet Háza, amely
2014-ben nyitotta meg kapuit az érdek-
lõdõk elõtt. A látogatóközpontban a
Keszthelyi-hegység élõvilágát, termé-

szeti értékeit meg-
ismerni vágyók az
interaktív látvány-
elemekkel, fotóil-
l u s z t r á c iókka l ,
akusztikus és vi-
zuális effektekkel
színesített kiállítás
bejárása során be-
pillantást nyerhet-
nek a hegység la-
kóinak világába.
A szomszédos Fes-
tetics Imre Állat-

parkban pedig, amely kicsit korábban,
már 2012 tavaszán megnyílt, különféle
vadon élõ, illetve õsi magyar háztáji ál-
latokkal is találkozhattunk.

A délután folyamán két kilátót is
megtekintettünk, elsõként a balaton-
györöki Batsányi-kilátót, ahonnan fe-
lejthetetlen panoráma tárult elénk a
Balatonra. Kulturális programunk zárá-
saként átbuszoztunk Szigligetre, ahol
megmásztuk az Óvár lépcsõit, s kicsit
más nézõpontból ismét rátekintettünk
a gyönyörû tájra.

A mozgalmas nap után Nemesvitán,
a Csali Szõlõbirtokon érdekes borkós-
tolón és egy finom vacsorán vettünk
részt Csali János borosgazda vezetésé-
vel. A tapasztalatcsere méltó zárásaként
még megnézhettük a „krokodilhegyre”
vetülõ naplemente fényeit, ami igazán
szép búcsúja volt a napunknak.

Köszönjük a házigazdáknak ezt a
nem mindennapi programsorozatot, és
várjuk vissza a bakonyi erdészeket Vas
megyébe!

Schendlné Farkas Zsuzsanna
Kép: Markó András

Balaton-felvidéki barangolás
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Az alábbiakban szeretnénk beszámolni egyesületi könyvtá-
runk életének legfontosabb eseményeirõl az elmúlt bõ ne-
gyedévet illetõen. Itt szeretnénk jelezni, hogy a Wagner
Károly Erdészeti Szakkönyvtár életében meghatározó je-
lentõségû mûszaki fejlesztés indult meg az év közepén,
amelynek keretében modern számítástechnikai eszközök
és egy csúcstechnikát képviselõ, nagy teljesítményû
könyvtári szkenner beszerzését valósítottuk meg a Wagner
Károly Alapítvány támogatásával. Errõl és a megindítás
elõtt álló könyvtári digitalizálási programról külön tudósí-
tásban számolunk be.

Május
Feiszt Ottó nagyra becsült kollégánknak e helyen is szeret-
nénk megköszönni ajándékát, amellyel Könyvtárunk állo-
mányát, értékét növelte. A több mint 150 könyvbõl és az

Erdészeti Lapok 22
újkori évfolyamának
mívesen bekötött pél-
dányaiból álló ado-
mány kiemelt jelentõ-
ségû Könyvtárunk
gyarapodása szem-
pontjából. 

A könyvek közül
külön is meg kell em-
líteni az 1950-es évek-
ben kiadott Mezõgaz-
dasági Szakkönyvtár,
Mezõgazdasági Kis-
könyvtár sorozatok-
ban megjelent 15 er-
dészeti kiadványt és
az ezt követõ évtize-
dek számos erdészeti
alapmûvét. 

Neves vadászati
könyvgyûjtõként az

ebbe a témakörbe tartozó kiadványok sem hiányoztak
Feiszt Ottó adományából. Itt kell kiemelni az 1910-es évek-
ben kiadott, nagyvad és apróvad vadászatáról szóló szép
kiállítású, összefoglaló mûveket vagy Stanley afrikai vissza-
emlékezéseinek négy kötetét az 1890-es évekbõl. A sokszí-
nû könyvcsomagot olyan ritka mûvek egészítik ki, mint az
Osztrák–Magyar Monarchia történelmi dokumentumait tar-
talmazó album vagy Kogutowicz Károlynak a Dunántúlt és
a Kisalföldet bemutató kétkötetes munkája. 

Az egyesületi köszönõlevél személyes átadására 2017 au-
gusztusában került sor Nagykanizsán, amirõl a mellékelt
kép is tanúskodik. Még egyszer hálásan köszönjük a támo-
gatást!

Június
A könyvtár trófeagyûjteménye egy kitömött dürgõ nyírfajd-
kakassal gyarapodott (dr. Sárvári János ajándéka).

Július
Dr. Nádai Magda neves szakíró legutóbbi köteteit nemrég
méltattuk lapunk hasábjain. Ezúttal köszönetünket szeret-
nénk tolmácsolni az Országos Erdészeti Egyesület Könyvtá-

rának átadott értékes
ajándékáért, neveze-
tesen 15 korábban
megjelent könyvének
egy-egy példányáért.
Az adományt köszö-
nettel megõrizzük, és
külön öröm számunk-
ra, hogy gyûjtemé-
nyünkben egy gaz-
dag írói munkásság
számos példánya egy
helyen lesz elérhetõ.
Kívánunk jó egészsé-
get a szerzõnek, és
várjuk az erdõ, a ter-
mészet szeretetére ta-
nító, nevelõ további
kiváló könyveit.

Augusztus
Alig négy éve adtunk hírt arról, hogy Nyirádi Lajos rendkí-
vül értékes éremgyûjteményét a családja könyvtárunkban
helyezte letétbe, és itt is mutattuk be az érdeklõdõknek az
OEE Erdészettörténeti Szakosztálya fél évszázados jubileu-
mi rendezvényének keretében.

Nagy örömünkre ismét megkeresett minket dr. Nyirádi
László, aki maga és testvérei, Nyirádi Ágnes és Nyirádi La-
jos nevében felaján-
lott könyvtárunknak
42 darab könyvet és
kü l ön l enyoma to t
édesapjuk hagyatéká-
ból. 

A dokumentumok
átadására a könyv-
tárban került sor.
Közöttük olyan kü-
lönleges könyvek is
találhatók, mint Krip-
pel Móric Adatok a
helyes magyar erdé-
szeti szaknyelvhez
címû munkája vagy
Fehér Dániel pro-
fesszornak a Szaha-
rában tett talajbioló-
giai expedícióját
leíró könyve. 

Nagyon értékesek
az Egyesület 1958 és
1968 közötti vándor-
gyûléseirõl szóló tájé-
koztató kiadványok, amelyek némelyike hiánypótló jelleg-
gel kerül be gyûjteményünkbe. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani a Nyirádi családnak nagylelkû adomá-
nyáért, és kérjük, támogassák továbbra is könyvtárunk
ügyét! 

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Könyvtári hírmondó

Dr. Sárvári János megköszöni az OEE
nevében az adományt Feiszt Ottónak.

Dr. Nyirádi László és dr. Sárvári János
a Könyvtárban
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1961 szeptemberében történt, hogy a Lajos-forrásnál, a
Ságvári Turistaházban erdész-vadász-turista találkozót
tartottak. Itt vetette fel Végvári Jenõ, a Pilisi Erdõgazda-
ság akkori igazgatója, hogy „vegyenek részt a turisták is
az erdõk védelmében”. E felhívást elsõként tették magu-
kévá a Budapesti KPVDSZ Vörös Meteor turistái, élükön dr.
Pápa Miklóssal, akinek szervezése nyomán 1962. július
1-jén elindult az elsõ járõr hat fõvel a budai hegyekbe az
erdõk védelmére. Ezzel útjára indult a Társadalmi Erdei
Szolgálat (TESZ).

Elsõként a KPVDSZ Vörös Meteor kezdeményezésére Fejér
megyében alakult meg a szolgálat Varró Gusztáv vezetésé-
vel, majd példájukat követték más megyék is. Így vált or-
szágos mozgalommá a TESZ.

Az elsõ járõr elindulásának emlékére a BTSSZ Természet-
védelmi és Természetismeretei Bizottsága és a Meteor TTE
2017. június 10-én immár hagyományossá vált emléktúrát
rendezett. A programban szerepelt a
Remete-szurdokban, a dr. Pápa Miklós
emléktáblánál koszorúzás, a budapesti
erdészet udvarán lévõ emlékfánál, a
Magaskõ-kõfejtõben lévõ BTSSZ termé-
szetbarát emlékhelyen ünnepi megem-
lékezés és koszorúzás.

Örömteli eseménnyel bõvült az em-
léktúra, mert az erdészetekkel együtt-
mûködõ, erdõvédelmi feladatokat ellá-
tó TESZ történetét bemutató relikviák
kiállítására nyílt lehetõség az Országos
Erdészeti Egyesület Wagner Károly Er-
dészeti Szakkönyvtárában, az Erdészeti
Információs Központ épületének föld-
szinti termében. 

Egy vitrines szekrénybe dr. Banizs
Károly, a Fejér megyei Természetvédel-
mi Szolgálat vezetõje és Telek György,
a BTSSZ Természetvédelmi és Termé-
szetismereti Bizottság helyettes vezetõje helyezte el a TESZ
múltját és jelenét bemutató relikviákat, történeti dokumen-
tumokat.

A rendezvényen részt vevõ budapesti természetbarátok,
volt és jelenlegi TESZ-tagok, természetvédelmi tevékeny-

ségben aktívan részt vevõk meghatottan tekintették meg a
róluk is szóló fényképeket, emlékeket. Örömmel fogadták,
hogy az OEE szakkönyvtárában a számukra oly fontos do-
kumentumok biztos helyre kerülnek, ahol elõzetes egyezte-
tés után megtekinthetõk és kutathatók a több mint 55 éves
erdõ- és természetvédelmi természetbarát tevékenység do-
kumentumai, fotói, emlékei.

A Magyar Természetbarát Szövetség közel 3000 fõs TESZ
országos szervezete 1982-ben Pro Natura-kitüntetésben ré-
szesült. A TESZ hagyományait folytató Budapesti Termé-
szetbarát Sportszövetség Természetvédelmi és Természetis-
mereti Bizottsága 2017-ben, a Föld Napja alkalmából kapta
meg természetvédelmi tevékenységének elismeréseként a
Pro Natura-emlékplakettet. Az errõl készült fényképes do-
kumentum mint legfrissebb relikvia került a vitrinbe.

Külön öröm volt a résztvevõk számára, hogy dr. Sárvári
János, az OEE szakkönyvtárának õre elõadást tartott a könyv-
tár történetérõl, majd lehetõség nyílt a muzeális jellegû létesít-
mény megtekintésére is. Az emléktúra résztvevõi köszönettel
vették a szíves vendéglátást, a színvonalas tájékoztatást.

A résztvevõk az emlékfa közelében elhelyezett emléktáblá-
nál rövid megemlékezést tartottak a TESZ történetére és tagjai-
ra, vezetõire emlékezve. A Meteor Természetbarátok Turista
Egyesülete részérõl Lugosi Zoltán, a BTSSZ képviseletében dr.
Balogh Istvánné koszorúzott, majd folytatódott az emléktúra.

Telek György

Kiállítás a Társadalmi Erdei Szolgálat 
relikviáiból
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A legrégebbi a Recski Arborétum, ame-
lyet Jámbor Vilmos hozott létre életé-
nek Recsken töltött utolsó 25 évében
(1876–1901). Gazdag életútjáról és az
Arborétum történetérõl Pócs Sándor
nyugalmazott tanár (Recsk és Parád) és
dr. Kárász Imre fõiskolai tanár magas
színvonalú könyvébõl értesülhettünk.

Jámbor Vilmos a recski évek elõtt
már fiatalkorától kezdve szinte egész
Európát bejárta, kertészeti tanulmá-
nyokat folytatott, és éveken át dol-
gozott külföldön kertépítési munkákban
(Anglia, Franciaország, Németország,
Ausztria). Hamarosan hírnevet szerzett
magának, és itthon nem kisebb rangú
személy, mint József fõherceg fõkerté-
sze lett. 

Nevéhez fûzõdik az Alcsúti kert és a
Margitsziget nagy igényességgel kialakí-
tott arculata. Õ hozta létre a vácrátóti
angolkertet, a mai arborétum elõdjét, és
még több más díszkert dicséri munká-
ját. Ilyen elõzményekkel érkezett 1876-
ban Recskre, az akkori idõk „legneve-
sebb magyar kertészetként”.

József fõherceg nagyra becsülte
Jámbor Vilmos munkásságát, a díszkert-
építésben elért sikereit, ennek elisme-
réseként nemesi címet adományozott
számára, és a Mátra lábánál, Recsk ha-
tárában 530 kh. nemesi birtokkal aján-
dékozta meg. 

Ezzel indult Jámbor negyedszázadig
tartó áldásos tevékenysége. Valóságos
birodalmat épített fel recski birtokán:
faiskolákat, gyümölcsösöket, zöldsé-
geskerteket, magtermõ parcellákat, ró-
zsakertet hozott létre, mindezzel való-
sággal felvirágoztatta a község
gazdasági életét. Elsõ lépése az volt,
hogy saját tervei szerint felépítette azt
a recski kúriaépületet, amelyben csa-
ládjával élete végéig élt. A szép stílus-
ban épült kúria kifejezi azt az igényes-

séget, amely minden munkájában jel-
lemzõ volt rá, amibe csak belefogott.
Az épület ma óvodaként mûködik.

Bennünket, erdészeket elsõsorban a
Recski Arborétum, más néven Jámbor
Arborétum érint közelebbrõl, mert ez
a háború után az államosításokkal az
Egri Erdõgazdaság
kezelésébe került.
Ez az arborétum a
kúria épülete mel-
lett a legmaradan-
dóbb (reméljük az
is marad) része a
Jámbor által létre-
hozott hatalmas
életmûnek. A 4,5
hektáros terület a
Mátra északi lábá-
nál található, ott,
ahol az erdõs hegy-
oldal emelkedni
kezd, 2,5 kilomé-
ternyire Recsktõl.
A térképeken több-
féle néven szerepel: Jámbor-tanya,
Györke-tanya, Bojtoskert. Ma már ter-
mészetvédelmi terület.

A hatalmas munkabírású szakember
több évtizedes szívós munkával gyûj-
tötte össze az elsõsorban örökzöld fa-
fajokat és cserjéket, melyeket a világ
szinte minden tájáról, Európából, a
Kaukázusból, Ázsiából, Észak-Ameri-
kából és Észak-Afrikából hozatott.

Az értékes gyûjtemény néhány jel-
legzetes fafaja: jegenyefenyõ (Abies al-
ba), kaukázusi jegenyefenyõ (Abies
normanniana), oregon ciprus (Cha-
mecyparis lawsoniana), tulipánfa (Li-
riodendron tulipifera), ezenkívül dug-
lászok, tölgyek és még sok más fafaj
és cserje.

Már csak a maradványai vannak
meg annak az épületnek, amelyet Jám-
bor az arborétum területén épített, és
amelyben szívesen töltötte idejét.

Jámbor Vilmos ekkor már országos
hírnévre tett szert. Gróf Károlyi Mihály, a
parádi erdõk ura birtokának felépítésé-
ben a legjobb szakembereket bízta meg,
épületei tervezésében Ybl Miklós szinte
házi tervezõje volt, a parádi és a parád-
sasvári épületek parkjainak, fasorainak

megvalósításával természetesen Jámbor
Vilmost bízta meg. Õ hozta létre a Recsk-
tõl eredetileg Parádsasvárig húzódó, va-
lamint az Ilona-völgyi szépséges vadgesz-
tenyés fasorokat, az õ munkája volt a
Sándor-rét feletti tórendszer kialakítása a
századforduló körüli idõszakban.

A tavak egyikében a háború után
még halak úszkáltak. A 100 év feletti
életkorú fasorok ma már csak részle-
tekben lelhetõk fel.

Igen sajnálatos, hogy a Jámbor Vil-
mos által felépített virágzó gazdaság
halála után hanyatlásnak indult. Az ar-
borétum 1945 után az állami erdészet
kereteiben tovább fogyatkozott, a le-
romlás megállítására csak a ’90-es évek
végén került sor, amikor az Erdõgaz-
daság Parádfürdõi Erdészete közjóléti
forrásokból elvégezte a legsürgõsebb
fenntartási munkákat. Legfontosabb
volt az uralkodóvá vált akác kiirtása,
kerítést építettek, az utat rendbehoz-
ták, a bejáratnál díszkaput és ismerte-
tõtáblát helyeztek el.

Az arborétum megóvására dr. Ká-
rász Imre fõiskolai tanár hívta fel a fi-
gyelmet 1981-ben, majd Pócs Sándor
tanár könyve (1995) adott lendületet a
munkák elvégzéséhez.

Jámbor Vilmos bõségesen rászolgált
arra, hogy az utókor – a házán elhe-
lyezett emléktábla szavaival – „hazánk
egyik legnagyobb kertépítõjeként” és a
„Recsken létrehozott elsõ önálló magyar

MÚLT-KOR

Arborétumok az Észak-Mátrában
Az Egri Erdõgazdaság (ma Egererdõ
Zrt.) területén három arborétum léte-
zik, mindhárom az Észak-Mátrában,
és mindhármat olyan kivételes sze-
mélyek hozták létre, akiknek nevét és
történetét kötelességünk megõrizni
az utókor számára. Az arborétumok
helyszínének megválasztása nem volt
véletlen: az Észak-Mátra hûvösebb,
csapadékosabb klímával és általában
jobb termõhelyi adottságaival alkal-
mas erre a célra.

A recski kúria Jámbor Vilmos arcképével

A Recski Arborétum (2005)
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faiskola megalapítójaként” tartsa emlé-
kezetében. 

A Mátra nyugati oldalánál, mélyen
benn az erdõben, Tar község határá-
ban, Fenyvespusztán is létezik egy em-
ber alkotta természeti kincs: a Tuzson
János Arborétum, amely a Tarról Ágas-
várra vezetõ turistaúton, a Szalajka-pa-
tak mentén található (ez a Szalajka-pa-
tak nem tévesztendõ össze az Egererdõ
Zrt. területén lévõ másik három – Szil-
vásvárad, Váraszó, Gyöngyössolymos
térségében fekvõ – hasonló nevû víz-
folyással. 

Az értékes gyûjtemény megalkotója
dr. Tuzson János (1870–1943), a tudós
professzor, erdész-botanikus, bölcsész-
doktor, akinek hatalmas életmûvét, ki-
magasló személyiségét életmûve jel-
lemzi a legjobban. Az erdészettel való
mély kapcsolata Selmecbányára nyúlik
vissza, az itt látható tabló a Selmeczi
Magyar Királyi Bányász és Erdészeti
Akadémia valetánsait – köztük Tuzson
Jánost – mutatja be.

Az erdészethez és Selmechez mind-
végig hû maradt, néhány év múlva már
mint az Akadémia tanára tért vissza az
alma materbe, a növénytan oktatója
lett. Tanári pályafutása késõbb Buda-
pesten folytatódott, a Mûegyetemen a
növénytant tanította nagy szakmai sze-
retettel, fõ témaköre a növényrend-
szertan és a növényföldrajz volt.

A tuzsoni életmû tudományos-kutatói
oldala rendkívül széles körû, itt csak a leg-
fontosabbakról teszek említést. Behatóan
foglalkozott a fás növények szövettanával,
az élõ fák gombakárosítóival, gyógynö-
vénytermesztéssel, az Alföld flórájának tör-
ténetével és még sok mindennel, ami a
botanika tudományához tartozik. 

Ismereteit külföldi tanulmányutak-
kal gazdagította, ilyen céllal járt Berlin-
ben, Münchenben, Koppenhágában,
és tanulmányozta a délorosz puszták
növényvilágát. Tankönyvet is írt a nö-
vényrendszertan körébõl (Rendszeres
növénytan), kötetei jelentek meg az
Alföld növényvilágáról. Egy ideig igaz-
gatója volt a budapesti Füvészkertnek.

Mindemellett az
Akadémia levele-
zõ tagja, az Erdé-
szeti Egyesület vá-
l a s z tmányának
tagja volt.

Tudományos
munkássága, szak-
írói tevékenysége,
egyetemi tanári
munkakörei már
országosan ismert-
té tették, amikor
az 55. életévében
járó tudós nagy
vállalkozásba kez-
dett. Elhatározta,

hogy széles körû elméleti ismeretekkel
felvértezve a gyakorlatban is megmé-
retteti magát. Ekkor vásárolta meg
Fenyvespusztán azt a 2,8 hektáros er-
dõs területet a korábbi Erzsébet-liget
helyén (1925), ahol berendezte – az õ
szavaival – „növénykísérleti állomását”. 

Az évek során csemeték és palánták
millióit nevelte fel, és területén a változó
talajokon kísérletezett a fajok termõhely-
igényével. Nemcsak tudósa, hanem vál-
lalkozója is volt kísérleteinek, hiszen sa-
ját megtakarított pénzét fektette ebbe a
munkába. Eredetileg a területen faisko-
lát és csemetekertet alakított ki, késõbb
egyre több örökzöldet, egzóta fajokat te-
lepített, ezek többségét távoli országok-
ból hozatta földlabdával. 

Tizenöt év alatt Fenyvespusztán iga-
zi értékes arborétumot hozott létre. Az
akkori telepítésbõl ma még meglévõ –
75–85 éves – fák közül említésre méltó
fajok: atlaszcédrus, balzsamos fenyõ,
bérci fenyõ, gesztes fenyõ, kaukázusi
jegenyefenyõ, oregoni hamisciprus,
duglászok, kolorádó fenyõ, japán ju-
har, pirosvirágú vadgesztenye és még
jó néhány lombos faj és cserje. Az at-
laszcédrus (Cedrus atlantika), mely-
nek kora 80 év körüli, hatalmas mére-
teivel az arborétum szimbólumává vált.

A fényképen a faóriás mellett álló
személy Vámos Károly erdész, az ar-

borétum gondozója, csoportok látoga-
tása esetén õ mutatja be a mára 3,5
hektárosra bõvült csodálni való gyûjte-
ményt.

Tuzson a fafajok gyûjtése, szaporí-
tása, nemesítése mellett sokféle lágy-
szárúval, virágos növénnyel is foglal-
kozott, termesztett gyógynövényeket
(piros és gyapjas gyûszûvirág), sokféle
rózsát, melyekbõl rózsaolajat állított
elõ. Ezekbõl mára már csak elvétve

Ilona-völgyi fasor és Sándor-réti tómaradvány (2005)

Selmeci valetánsok 1889–90-ben

A tudós professzor

Az arborétum az atlaszcédrussal
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akad néhány egyed, a rózsafélékbõl
Vámos Károly megmentett két szép da-
maszkuszi rózsát.

A botanika nagy tudósa Fenyvespusz-
tán – ahol élete végéig élt – komoly gaz-
daságot épített fel. Ma is áll a terméskõ-
bõl készült fõépület, voltak gazdasági
épületek, szárítóház, sõt még halastavat
is létrehozott egy mocsár helyén.

Nagy veszteség volt Tuzson János
1943-ban bekövetkezett halála, ezzel
lényegében a kísérletek abbamaradtak,
a tudós által felépített nagygazdaság
fokozatosan leépült. A háború után a
birtok állami kézbe került, kezelõje a
Nagybátonyi Erdõgondnokság, késõb-
bi nevén Bátonyterenyei Erdészet lett.
A terület egy részén csemetekerteket
hoztak létre, ezek a nagy erdõsítések
idején az ötvenes–hatvanas években
mûködtek 1970-ig. Ezt követõen ezen
a területen facsoportokat hoztak létre
lucfenyõ, jegenyefenyõ, vörösfenyõ és
szelídgesztenye fafajokkal.

A Tuzson által létrehozott értékes
fagyûjtemény – 1975 óta mint termé-
szetvédelmi terület – ma is mûködik,
látogatható, az erdészet emberei szíve-
sen adnak felvilágosítást.

A terület hírnevének emeléséhez az
is hozzájárult, hogy a Muzsikál az Er-
dõ zenei sorozat egyes rendezvényit
minden éven itt tartják meg.

Van egy harmadik szépséges fajta-
gyûjtemény az Észak-Mátrában, Ru-
dolftanyai Arborétum néven vált ismert-
té. Létrehozása egy ambiciózus,
ötletekben gazdag erdõmérnök, bizo-
nyos Galambos Gáspár fényespusztai
gondnok nevéhez kapcsolódik, aki ar-
borétumaival beírta nevét a Mátra – majd
késõbb a Budavidék – történetébe.

Erdészeti pályafutását az eredetileg
Károlyi-birtokhoz tartozó Parád–Fé-
nyespusztai gondnokságnál kezdte,
majd a grófi vagyon államosításával a
Nemzeti Közmûvelõdési Alapítványhoz
került változatlanul fényesi erdõgond-

nokként. Ebbõl az idõbõl (1931) való
az itt bemutatott fotó, amelyen Galam-
bos gondnok – a késõbbi Gazsi bácsi
– látható (középen) erdészcsapatával.

Az álló sor jobb szélén a számunkra
ismerõs Zsigmond Endrét látjuk, aki Re-
ményfyné Zsigmond Katalin apja, mel-
lette Mengyi István, akinek kerületébe
tartozott az Arborétum. Még egy isme-
rõs hangzású név: Nagy Károly (álló sor,
balról a 2.), az öt azonos nevû erdész-
generáció idõrendben második tagja,
akinek apja, fia, unokája is ennél az er-
dõgazdaságnál dolgozott, dédunokája
ma a Központ vadászati elõadója. A leg-
idõsebb, az üknagyapa végig a Károlyi-
birtokon szolgált, a dédapa (fotón) szin-
tén ott kezdett, és az Alapítványnál
folytatta az erdészkedést.

Galambos Gáspár erdõgondnok
nagy hozzáértéssel és jó érzékkel dön-
tötte el és jelölte ki az Arborétum he-
lyét. Rudolftanya az Észak-Mátra mere-
dek hegyoldalai között egy lankásabb
terepalakulaton helyezkedik el 600 m
magasságban, ahol a hûvösebb, csapa-
dékosabb, valóságos magashegyi klí-
ma jól megfelel a fenyõfélékbõl álló
fajtagyûjtemény igényeinek. 

Galambos célja az volt, hogy a tér-
ség többnyire bükkösei között egy
sokféle fenyõbõl álló színfoltot hozzon
létre, amely arra is alkalmas, hogy a
többnyire külföldrõl származó fajták
növekedését, a tájhoz való alkalmaz-
kodását vizsgálni lehessen. 

A gyûjtemény helyén egy bükkös
sarjerdõ állt, ennek letermelése után
1931-ben kezdték el a munkálatokat a
terület bekerítésével. A fajták össze-
gyûjtése és elültetése a 8,4 hektáron
nem kis feladatot jelentett, különösen
nehéz volt a köves területeken való ül-
tetés, ahol kosarakkal hordták fel a föl-
det. A munkálatok négy évig tartottak,
ezután a háborúig gondosan ápolták.

A telepítés idejébõl sajnos a fajták
listája nem maradt fenn, csak egy ké-

sõbbi – 1957-ben
készült – jegyzék
tartalmaz pontos
listát, amelyet
Papp József bota-
nikus készített.
Eszerint 30 fajta, 8
jegenyefenyõ, 6
lucfenyõ, 8 Pinus-
féle, duglászok,
ciprusok, tuják és
még néhány fajta
képezte az arboré-
tum megfogyatko-
zott állományát.

Galambost 1939-ben sok más kollé-
gával együtt a visszacsatolt Kárpátaljára
helyezték, a Rahói Erdõigazgatóság fel-
ügyeleti tisztjeként szolgált 1945-ig. Tá-
vozásával az arborétum hanyatlásnak
indult. Jöttek a háborús évek, majd az
államosítás, amikor a térség az Egri Ál-
lami Erdõigazgatósághoz került. Az ál-
lami kezeléssel hosszú ideig romlott a
gyûjtemény állapota, egyes fajok eltûn-
tek, a gazdálkodás szempontjai kerül-
tek elõtérbe. 

Az ERTI Mátrafüredi Kísérleti Állomá-
sa a ’60-as évektõl több ízben végzett kí-
sérleteket, felméréseket, ezekbõl tudjuk
nagyjából nyomon követni a fajták vál-
tozását, növekedését. Szembetûnõ, hogy
a duglász növekedési erélye a legna-
gyobb, százalékos megoszlása jelentõ-
sen megnõtt, a jegenyefenyõ és a vörös-
fenyõ szintén jól növekedik, a luc
aránya lecsökkent, sok egyed kipusztult,
az erdeifenyõ teljesen eltûnt. A többi fe-
nyõ részaránya szintén lecsökkent. Az is
megfigyelhetõ, hogy fokozatosan meg-
jelentek az õshonos fafajok, elsõsorban
a bükk. Ma a gyûjteményt a Parádfürdõi
Erdészet körében nem mint arborétu-
mot, hanem mint hagyományosan mû-
ködõ üzemtervezett erdõrészt kezelik.
A ma 80 éves erdõ lassan elérkezik a fel-
újítás korába, kár lenne, ha teljesen elve-
szítené az arborétumi jelleget.

A fenyõgyûjtemény kedves színfolt az
Észak-Mátra javarészt bükkös erdeiben.
Rudolftanya kedvelt kirándulóhely, so-
kan járnak ide üdülni, gyakran színhelye
erdészeti rendezvényeknek is. Már a Ká-
rolyiak is felfedezték, amikor a 19. szá-
zadban felépítették itt egyik vadászházu-
kat. Mindenesetre az arborétum nélkül ez
a csodálatos szépségû, nm régen teljes
egészében megújult „tanya” szegényebb
lenne. Galambos Rudolftanya mellett egy
kimagasló szirten kiépített egy tûzrakó
helyet erõteljes tölgyfa asztallal, padok-
kal, ahonnan gyönyörû kilátás nyílott a
Mátra északi térségére. Sajnos ennek már
csak maradványai vannak, a szép kilátást
a felnövõ erdõ eltakarja.

Galambos Gáspár életútja Kárpátalja
után a minisztériumban, majd az OEF-
ben folytatódott. 1957-tõl ERTI-hez került
Budakeszire. Hû maradt önmagához, éle-
tében másodszor itt is arborétumot alapí-
tott, 1959-ben dr. Szász Tibor kiváló er-
dészember munkatársaként létrehozta a
Budakeszi Arborétumot.

E jeles ember emlékét õrzi a Parád-
sasvár fölött, Rudolftanya közelében
található Galambos-kõ.

Wágner Tibor
okl. erdõmérnökGalambos Gáspár erdészeivel



Elekes Huba Lehel
(1961–2017)

Saját halottjaként bú-
csúzott munkatársá-
tól, Elekes Huba
Lehel fahasználati
vezetõtõl az Északer-
dõ Zrt. 2017. június
6-án a diósgyõri te-
metõben. Nehéz szív-
vel búcsúztak a
szakembertõl és az

embertõl mindazok, kik a zöld erdõt válasz-
tották szép otthonuknak és hivatásuknak.

Székelyföldi szülõk gyermekeként Brassó-
ban látta meg a napvilágot 1961. január 26-án.
Iskolai tanulmányait szülõvárosában végezte,
1979-ben érettségizett az Építéstervezõi Gim-
náziumban. Középiskolai tanulmányai után a
Brassóban mûködõ Erdészeti Tervezési és Ku-
tatási Intézet Vadpatak-szabályozási osztályán
helyezkedett el technikusként, ahol másfél év
sorkatonai szolgálatot leszámítva egészen
1990-ig dolgozott tervezõi munkakörben. Fel-
adata szerte Erdélyben a sebes vizû hegyi pa-
takok szabályozását biztosító védmûvek ter-
vezése volt. Munkája mellett esti tagozaton
beiratkozott a brassói Erdõmérnöki Egyetem-
re, ahol 1988-ban erdõmérnöki diplomát szer-
zett. A romániai rendszerváltás forgatagában
települt át feleségével az anyaországba, Mis-
kolcra, a Bükk lábához. 1990 szeptemberétõl
dolgozott a Borsodi Erdõ- és Fafeldolgozó
Gazdaság központjában, a mai Északerdõ Zrt.
jogelõdjénél, elõször fahasználati elõadóként,
majd 1998 márciusától fahasználati vezetõ-
ként. Feladata az erdõgazdaság éves fakiter-
melési tevékenységének tervezése és koordi-
nálása volt, 14 erdészeti igazgatóság
fakitermelési tevékenységéért volt felelõs. Az
Országos Erdészeti Egyesület Miskolci Helyi
csoportjának 1993-tól volt tagja.

Váratlan halála szíven ütötte mindazo-
kat, akik ismerték; nyílt, barátságos, õszinte
tekintete és derûs nyugalma sokunknak fog
hiányozni.

Nemes jellem volt a szó minden vonatko-
zásában. Voltak elvei, és helyén volt a szíve:
az az embertípus, aki oly ritka manapság. Tá-
vozásával szegényebbek lettünk mindannyi-
an. Szegényebb lett szakmánk egy precíz,
alapos, megfontolt és megbízható szakem-
berrel. Szegényebb lett az Északerdõ Zrt. egy
olyan kollégával, akinek mindenkihez volt
egy-egy kedves szava, és akinek az irodájá-
ba mindig jó volt belépni. Szegényebb lett
hazánk egy igaz magyar emberrel, aki büsz-
ke volt szülõföldjére, és akinek Mikszáth Kál-
mán és Wass Albert volt a legkedvesebb író-
ja. Szegényebb lett az életünk egy talpig
úriemberrel, aki tudta, mit jelent a becsület
és a tisztesség. És aki az embert látta a má-
sikban. Az EMBERT, csupa nagybetûvel. De
legszegényebb most az a család, melynek
szeretõ és gondoskodó fõje volt. Szegényeb-
bek lettünk mindannyian.

Az erdészhimnusz soraival és a vadász-
kürt hangjával búcsúztak tõle mindazok, kik
a zöld erdõt választották szép otthonuknak
és hivatásuknak. Hisszük, hogy õ ezt már
odafentrõl hallgatta… Nyugodjék békében!

Hulják Péter

Molnár József
1936–2017

2017. május 8-án kí-
sértük utolsó útjára
volt kollégánkat,
Molnár József erdõ-
mérnököt a hosszú-
peresztegi temetõ-
ben. Legényember
volt, egyedül élt. Ro-
konain, ismerõsein
kívül mi, jelen lévõ

erdészek családtagnak is tekintettük,
ahogy talán õ is bennünket. Köztisztelet-
ben állt.

Néhány hónapja, 2016. november 9-én
még köszönthettük 80. születésnapja alkal-
mából. 

1936-ban született Hosszúperesztegen.
Erdõmérnöki oklevelét 1960-ban szerezte
meg az Erdõmérnöki Fõiskolán, Sopron-
ban. Az Erdõrendezõségnél kezdett dolgoz-
ni Zalaegerszegen üzemtervezõ mérnök-
ként. 1964-tõl az Észak-Zalai Állami
Erdõgazdaság zalaegerszegi központjába
került, s annak Erdõmûvelési csoportjánál
erdõmûvelési elõadóként dolgozott 1969-
ig. Ezután a Zalaegerszegi Erdõfelügyelõ-
ségnél folytatta pályafutását erdõfelügyelõi
munkakörben. 1996-ban pedig mint az Er-
dõfelügyelõség igazgatóhelyettese vonult
nyugdíjba.

Az OEE-nek 1960 óta volt tagja, s 1972-
tõl közel két évtizeden át töltötte be a Za-
laegerszegi Helyi csoport titkári tisztségét a
tagság legnagyobb megelégedésére.

Három és fél évtizedes hozzáértõ, lelki-
ismeretes szakmai és egyesületi munkássá-
gát több Kiváló dolgozó-kitüntetéssel és az
OEE 125. jubileumi Vándorgyûlésén, Sop-
ronban Kaán Károly-emlékéremmel jutal-
mazták.

Jóskánk a külsejére, megjelenésére nem
sokat adott. E külsõ mögött azonban egy
kivételes ember, hatalmas és igen alapos
szakmai tudás lapult, amely páratlan emlé-
kezõtehetséggel párosult. Egyes ügyekre,
eseményekre évek, évtizedek múltán is
pontosan emlékezett. Az íróasztalán tornyo-
suló – a hivatalos iratokon kívül sportújsá-
gokat és totószelvényeket is tartalmazó –
papírhalomból tökéletes biztonsággal tudta
elõhúzni azt az iratot, amelyre éppen szük-
ség volt, de rendet rakni nem volt szabad
asztalán.

Valamennyi kollégájával önzetlen, baráti
kapcsolatot alakított ki; ahol tudott, segített.
A munkán kívüli kötetlen baráti összejöve-
teleken vidám természetével, történeteivel
pillanatokon belül oldott légkört tudott te-
remteni. 

Nyugdíjas éveiben többször is igen em-
lékezetes fogadtatásban lehetett részünk
szõlõbirtokán. Ilyen alkalmakkor mesélte
el – többek között –, hogy egyetemista ko-
rában õ volt az, aki Sopronban, a volt
„KISZ-ház” elõtti téren a hattyú letörött
nyakát újból kifaragta. De õ volt az is, aki
nyilvánosan párbajozott egy hölgy kezé-
ért, fegyvernemként a sakkot választva.
Majd amikor érezte, hogy esetleg meg is
nyerheti a párbajt, és tényleg övé lesz a

hölgy, hagyta nyerni ellenfelét, végül fe-
ladta a játszmát.

Kivételes személyiségét, életfilozófiáját
jellemzi az a mondat, amelyet 80. születés-
napján mondott: „Mindig arra törekedtem
– merem mondani –, hogy bárki legyen,
bárki, barátként közelítettem meg, és úgy
próbáltam a barátságot továbbvinni, hogy
õneki és nekem is nagyon jó legyen.”

Mi, akik közelebbrõl ismertük, kollégái,
munkatársai lehettünk, elmondhatjuk: amíg
élünk, mindig velünk lesz.

Dr. Páll Miklós

Laczó Géza
(1925–2017)

Amikor 1957-ben
megkezdtem pálya-
futásom a Kemencei
Erdészetnél, az öt-
ezer hektáros erdõt
tizenhárom mûszaki
dolgozó irányította.
Persze ebben a lét-
számban benne volt
egy erdészetvezetõ

és két mûszaki vezetõ is. A kerületvezetõk
létszáma tíz fõ volt.

Laczó Géza barátom meghatározó sze-
mélyisége volt az erdészetnek. Pár hónap
alatt felmértem, hogy ki milyen munkát vé-
gez az erdészetnél, így tudatosult bennem,
hogy Géza az egyik legértelmesebb, leg-
szorgalmasabb, legmegbízhatóbb tagja az
erdészeti személyzetnek.

Kedves Géza barátom! Nehéz volt felnõ-
ni hozzád. Az idõ múlásával azonban, ha
valamilyen kényes feladatot kellett megol-
dani, kettõnkre bízta az erdészetvezetõ.
Ilyenek voltak a szakmai tapasztalatcserék
szervezése, fakitermelõ versenypályák épí-
tése, országos fakitermelõ-versenyeken va-
ló irányítási munka stb.

A legszebb bükkösök a Perõcsény köz-
ség határban lévõ Pintérekben, Kurucok-
ban voltak. A gyönyörû törzsfejlõdésû,
nyolcvan év körüli erdõk Laczó Géza mun-
káját dicsérték.

Rendszeretete, igazságérzete miatt évti-
zedekig töltötte be a szakszervezeti titkári
tisztséget, mindenki megelégedésére.

Nyugdíjba vonulása elõtt fagyártmány-
termelési mûszaki vezetõként dolgozott.

Az évente megrendezett erdészbálok
egyik fõszervezõje volt. Amikor nyugdíjba
vonult, nagyon hiányzott nyugodt, megfon-
tolt viselkedésével, annak ellenére, hogy
sokszor találkoztunk még utána is.

Büszke voltam rá, hogy a barátjának te-
kintett, ennek köszönhetõen részt vehettem
a 90. születésnapján rendezett ünnepségen,
ahol a falu vezetõi, rokonok ünnepelték ezt
a rendkívüli pillanatot.

Kedves Géza barátom! Szép kort éltél
meg, 92 évet, gyönyörû életed, szép csalá-
dod volt, a lányodat rajongásig szeretted,
mégis nehezen fogadjuk el, hogy nem vagy
már köztünk. Bízunk benne, hogy az égi
erdõkben még találkozni fogunk, együtt
sétálunk úgy, mint az ötvenes években. Gé-
za! Isten nyugosztaljon, nyugodjál békében.

Vajda Pál
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Az azonban még Kárpát-medence szerte
is ritkaság, hogy középhegységeink leg-
meredekebb gerinceire, magasba emelke-
dõ alig járt bérceire kelljen fáradtságosan
felmásznunk, hogy egykori virágzó kultú-
rák, lakott települések és az azokat védõ
sáncerõdök nyomaira bukkanjunk.

A Magas-Börzsöny legrejtettebb hegyvi-
lágának a mélyén még a nem avatott, de fi-
gyelmes szemlélõ elõtt is különös terepala-
kulatok, durva andezitkövekbõl száz
métereken át kígyózó kõsáncok, szálkõze-
tek alkotta kõkapuk, kõmentesített, ele-
gyengetett felszínek tûnhetnek fel. 

Az emberi kéz alkotta nyomokon elsõ
pillanatban talán átsuhan a barangoló tekin-
tete, hiszen az erdõ visszahódítja azt, ami
az övé. Alaposabb megfigyelés után
azonban egyértelmû, hogy a 6-800 méter
tengerszint feletti magasságban fekvõ ge-
rincek élén, a természetes domborzati
adottságok védelmi lehetõségeit kiválóan felhasználva talált
magának menedéket, lakóhelyet az adott korszak embere. 

A régészetben, õskortörténetben jól ismert késõ bronz-
kori népcsoport, az ún. Kyjaticei-kultúra hagyta ránk látvá-

nyos emlékeit a hegyvidék legmagasabb
régiójában, elsõsorban erõdített magaslati
telepek, sáncvárak hálózata formájában. 

Kr. e. 1400–900 között, egymástól 2–5
km-es légvonal távolságra, összesen hat,

árokkal, kõsánccal körbevett nagy terüle-
tû erõdítmény jött létre. A 2–10 hektár
közötti kiterjedésû magaslati telepeken
állandó lakosságot felételezhetünk a

nagy mennyiségû, felszínen található
cseréptöredék, és használati tárgy leletek
alapján. 

Néhány helyen a külsõ védmûveket je-
lentõ kihegyezett karósorok helyett, már
komolyabb mûszaki felkészültséget jelentõ
rekeszes sáncokat építettek, ahol egymásba

ékelt hossz- és keresztirányú gerendaso-
rokat emeltek, melyek közeit kõvel-
földdel (gyakran a sáncárkok anyagával)
töltötték ki. 

Minden bizonnyal lakó- és gazdasági
épületeket védtek a jól megépített védmûvek. A szomszé-
dos Mátrában emelkedõ Ágasváron boronafalú, deszkapad-
lós, tûzhelyes ház nyomait tárták fel a régészek, ugyanezzel
a népcsoporttal azonosítható lelõhelyen.

A késõ-bronzkori Kyjatice-kultúra szokatlan módon,
minden korábbi elõzmény nélkül költözött fel a Börzsöny
addig teljesen lakatlan gerinceire, bérceire. Az okokra a
részletes kutatások hiányában nehéz választ adni. A ko-
rábbi korok embere inkább a termékeny és lapos hegylá-
bakat, a hegylábakra kifutó patakvölgyek hordalékkúpjait
választotta tartósabb letelepedésre, és nem merészkedett
be a hegyvidék érintetlen világába. 

Nagy valószínûség szerint egy másik kultúra támadása,
terjeszkedése állhat a háttérben, vagy a boreálissá változott
éghajlat következtében erõsen elmocsarasodott korábbi lakó-
helyeket kellett felváltani megfelelõbbekkel.  

Az is kérdéses, hogy miként élték mindennapjaikat. Pár-
huzamokat találunk bõséggel, de e különösen érdekes erõd-
rendszer valódi múltja, a részletes ásatások hiányában, még
sokáig õrizni fogja titkait.

Nagy László
Képek: Kõvári Klára, Miklós Zsuzsa, Lengyel László Zoltán 

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

Bronzkori erõdök a bércek magasánBronzkori erõdök a bércek magasán

Laza üledékekkel fedett dombvidékeinken, homokos-löszös alföldi síkságainkon, folyóvi-
zeink egykor szélesre nyújtózó árterei mentén — kis túlzással — de alig-alig kell meg-
bontani a talajrétegeket, máris évezredes történelmi múlt emlékei kerülnek elõ a rögök
közül. Számos régészeti leletünket szó szerint az eke fordította ki elsõként a napvilágra,
legyen szó a pattintott kõkor magköveirõl, vagy éppen kelta kori kovácsolt vaskardokról.

Laza üledékekkel fedett dombvidékeinken, homokos-löszös alföldi síkságainkon, folyóvi-
zeink egykor szélesre nyújtózó árterei mentén — kis túlzással — de alig-alig kell meg-
bontani a talajrétegeket, máris évezredes történelmi múlt emlékei kerülnek elõ a rögök
közül. Számos régészeti leletünket szó szerint az eke fordította ki elsõként a napvilágra,
legyen szó a pattintott kõkor magköveirõl, vagy éppen kelta kori kovácsolt vaskardokról.

Magosfa erõdített telep bronzkori kõsánca

Bronzkori korsó
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Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsá-
gi kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvez-
ményt vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a
vadászházi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a
www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti
Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden
egyesületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél széle-
sebb körû elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szól, sorszámmal és vonalkóddal van ellátva, az Egye-
sület titkársága évente érvényesíti. A 2017-re szóló érvényesítõ matri-
cákat azok a tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik
eleget tettek az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüknek. 

A kedvezményrendszerrõl és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 
(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a Helyi csoport-titkároknál.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!

Partnereink:

HONLAPTÜKÖR – OEE.HU

Áremelkedés és fahiány 
jellemzi a tûzifapiacot

Jelentõsen nõtt a kereslet

Az elõzõ hideg tél miatt több fát kellett
felhasználni, mint általában, ami miatt
csökkentek a készletek. Emiatt jelenleg
drágábban lehet kapni tûzifát legálisan.
A készlethiány miatt megjelentek az il-
legális árusok is. Az áremelkedés és a
fahiány több okra vezethetõ vissza. Ta-
valy év végén, az idei év elején ke-
mény, hideg volt a tél, több fát kellett
felhasználni, mint általában, ami miatt
csökkentek a készletek, vagy teljesen ki
is ürültek a kamrák. Az elõzõ év végén
már külföldrõl is be kellett hozni tüze-
lõt, hogy fedezni lehessen az igényeket.
A friss tapasztalatok miatt pedig most
egy kicsivel több fát szeretnének venni
az emberek, ami növeli a keresletet,
ezáltal az árakat is – fejtette ki Reinitz
Gábor, a Pilisi Parkerdõ Zrt. mûszaki
igazgatósági fõmérnöke a Napközben
címû mûsorban. Az elmúlt egy-két év-
ben egyébként számos olyan rendelke-
zés lépett hatályba, ami visszaszorította
az illegális fakereskedelmet. Ez azt is
eredményezte, hogy azok a vevõk is
megjelentek a piacon, akik korábban
esetleg nem kontrollált forrásból szerez-
ték be a tûzifát, ami szintén emelte a
keresletet.

Forrás: hirado.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/aremelkedes_tuzifahiany_piac

Új eszközökkel készül 
az erdõtüzek oltására a 

katasztrófavédelem

6,1 milliárd forintos fejlesztés

A projekt célja, hogy új vízszállító és
erdõtûzoltó, úgynevezett erdõtüzes
gyorsbeavatkozó, valamint többcélú
tûzoltógépjármûvek vásárlásával a ka-
tasztrófavédelem erõi még rövidebb
idõ alatt, nagyobb kapacitással, moder-
nebb felszerelésekkel vonulhassanak a
kárhelyszínre, hatékonyabban tudják
felszámolni a károkat, mindezt úgy,
hogy az alkalmazott eszközök, vala-
mint beavatkozási eljárások által oko-
zott negatív környezeti hatások a lehetõ
legalacsonyabb intenzitással jelentkez-
zenek. Cél, hogy a katasztrófavédelmi
szervek olyan gépjármûtechnikai állo-
mánnyal rendelkezzenek, ami a szer-
vezetet azonnali válaszlépésekre teszi
képessé, például a klímaváltozás okoz-
ta erdõ- és vegetációs tüzek terjedésé-
nek megakadályozásakor és más,
összetett, speciális feladatok ellátása-
kor is. Fontos, hogy a vízutánpótlás
vízhiányos területeken is megoldott le-
gyen. Az oltóanyag utánpótlását a ki-
emelten vízhiányos területeken arra
megfelelõ mûszaki paraméterekkel
rendelkezõ vízszállítók képesek a le-
hetõ legrövidebb idõn belül biztosíta-
ni. A BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság célja, hogy az erdõ- és
bozóttüzeket a nehezen megközelít-

hetõ helyeken is hatékony mûszaki fel-
szereltséggel és megfelelõ mobilitással
rendelkezõ gépjármûvekkel lehessen
felszámolni.

Forrás: orientpress.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/uj_eszkozok_katasztrofavedelem_besze-

rezes



Zöldbe borult a Szabadság tér

Megnyílt a II. Erdõvarázs Családi Nap

Budapest szívében dr. Fazekas Sán-
dor földmûvelésügyi miniszter ünne-
pélyes megnyitója és Révész Máriusz,
a kerékpározásért és az aktív kikap-
csolódás népszerûsítéséért felelõs kor-
mánybiztos köszöntõje után több száz
iskolás gyermek élénk nyüzsgése kö-
zepette kezdõdött meg a II. Erdõva-
rázs Családi Nap, ahol az állami erdõ-
gazdaságok két napon keresztül a
vadregényes magyar erdõk értékeit és
az erdészek izgalmas munkáját mutat-
ták be.  A tavaly nagy sikerrel zárult,
a Földmûvelésügyi Minisztérium szer-
vezésében megvalósuló Erdõvarázs
Családi Nap után az állami erdõgaz-
daságok idén másodszorra is kiköltöz-
tek a budapesti Szabadság térre, hogy
a tavalyinál is több, immár 15 temati-
kus sátorban mutassák be a hazai
erdõk titkait és a magyar erdészek
mindennapi munkájának sokféle ve-
tületét.

Forrás: FM Sajtóiroda
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/masodik_erdova-

razs_nap_buda-

pest_nyitas



„Kalandnak indult, a STIHL gépei azonban fél év leforgása alatt helyet követeltek 
maguknak a kertemben. Akkus lombfúvó, benzines motorfűrész 
vagy magasnyomású mosó: egytől egyig magabiztosan teszik a dolgukat, 
én pedig minden alkalommal valami újat fedezek fel bennük. 
Akárcsak saját magamban.”

Az akció idôtartama: 2017. szeptember 1. – október 31.
között vagy a készlet erejéig.

ANDREAS STIHL KFT.  
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4. 
Telefon: (+36-23) 418-054
További akciós termékek: stihlnemzedekek.hu
Általános információk: stihl.hu
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