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NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Erdészeti Lapok CLII. évf. 10. szám (2017. október)

Marokkóban a földmûvelõ lakosság
természeti folyamatoktól függõ léte,
az erdõhöz erõsen kötõdõ életformája
és faanyagszükségletének folyamatos
biztosítása együttesen hívta életre az
agrárerdészet több ezer éves hagyo-
mányokon alapuló rendszereit. Az õsi
gazdálkodási formák még ma is sok
helyen fennmaradtak Marokkóban. 

Ezek megismerése egyedülálló lehetõ-
séget biztosít a hagyományon, sok ezer
éves tapasztalaton alapuló gazdálkodá-
si formák tudományos értékelése, szá-
razodó környezeti feltételek között
egyre sürgetõbb hazai adaptációja
szempontjából. 

A hazai klimatikus feltételek között
ugyanis egyre nagyobb az esélye an-
nak, hogy a legszárazabb ökológia fel-
tételek között az eddig zárt erdõk egy
részének helyét fokozatosan átveszik a
felnyíló erdõk, amelyek hasznosítása
legeltetéssel, köztesmûveléssel és más
agrárerdészeti rendszerekkel képzelhe-
tõ el. E rendszerek esetében a faegye-
dek közötti erõforrásokért folyó ver-
seny már nem a fényért, hanem a
gyökérzónában megvalósuló elérhetõ
vízért fog zajlani. Ebbõl a szempontból
is fontos a marokkói tapasztalatok
megismerése.

A mikroklíma-befolyásoló hatás az
egyik legjelentõsebb az agrárerdészet
számos elõnyébõl, ezért is terjedtek
el a forró és száraz nyárral jellemez-
hetõ Marokkóban. Az enyhébb sugár-
zás és a magasabb relatív páratarta-
lom következtében csökken a légköri
aszály mértéke, az árnyékot élvezi az
állatállomány, a fák párologtatása is
hozzájárul az átlaghõmérséklet csök-
kenéséhez. 

A térségben a rendszer szerves ré-
sze ugyanakkor a pásztoroló állattartás
is. Döntõen kecskét és juhot tartanak,

mert a szarvasmarhánál kevesebb és si-
lányabb takarmánnyal is beéri, vala-
mint a kecske és juh harapja, ezáltal
kevésbe károsítja a növényzetet.

Nem beszélhetünk egységes rend-
szerekrõl, hanem az ökológiai környe-
zet által meghatározott feltételektõl
függõen az erdõk különbözõ fokú vé-
delmét, a fák megújulásának elõsegíté-
sét is szem elõtt tartó gazdálkodási for-
mákat figyelhetünk meg. 

A legszárazabb, 100 mm éves csa-
padék alatti területeken minden egyes
faegyed nagy értéknek számít, így
mesteri kõfalakkal védenek a legelõ ál-
latok elõl minden egyes fejlõdõ cseme-
tét. A félsivatagi körülmények között
élõ pásztor is jól tudja, hogy erdõ, fa
nélkül nincs élet. A megerõsödõ egye-
dek árnyékot adva, lombot, almot ké-
pezve, késõbb termést érlelve, erõsebb
ágak révén építési anyagot és tüzelõt
biztosítva járulnak hozzá a szélsõséges
környezetben megélni kénytelen em-
berek boldogulásához.

Egy kicsit kedvezõbb körülmények
között, ahol az átlagos éves csapadék
már eléri a 200–250 mm-t (ez a legszá-
razabb hazai Duna–Tisza közi homok-
hátság éves csapadékának még így is
csak a fele) az Erdészeti Kutató Köz-
pont munkatársai több évtizede zajló
kísérletekkel igyekeznek meghatározni
azon fafajok körét, amelyek biztonsá-
gosan telepíthetõk. 

E kísérleti ültetvényekben nagy
hangsúlyt kap az argánfa (Argania spi-
nosa), amely az atlaszcédrus mellett
Marokkó egyik nemzeti jelképe, és
egyes száraz területek csaknem egyet-
len megélhetési forrása. Az argánfa ter-
mészetben nagy változatosságot mutat,
és a kutatók ezt kihasználva igyekez-
nek szárazságtûrõ populációkat szelek-
tálni. A faj ugyanis nagy értékû, szá-
mos célra használható magas
olajtartalmú magot terem, ezáltal a leg-
mostohább körülmények között is jö-
vedelmezõ gazdálkodást biztosíthat,
miközben az állattartást is elõsegítheti.

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.

Agrárerdészet Marokkóban
Ezer éves hagyományok nyomában

Dr. Borovics Attila – intézetigazgató, NAIK ERTI

Honfy Veronika – intézeti mérnök, NAIK ERTI

Dr. Somogyi Norbert – általános fõigazgató-helyettes, NAIK Központ

Az argánfa a száraz területek szinte egyetlen jövedelemforrása, Marokkó nemzeti jelképe
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Az olajfa (Olea europaea) is nagy
hagyományokkal rendelkezõ, az agrár-
erdészeti rendszerek alapnövényének
tekintendõ rendkívül változatos faj,
amelynek nemesítéssel, szelekcióval
nem érintett vad populációi sok re-
ménnyel kecsegtetnek a szárazsággal
szembeni küzdelemben. 

Az olajfaültetvények köztes mûvelé-
se ugyanakkor széleskörûen alkalma-
zott gyakorlat a termõterületek csök-
kenése, a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás pozitív hatásai miatt. Az
olajfaültetvényekben kedvezõtlen ter-
mésátlagok mellett is alkalmazzák a

gazdák, mert az olajfa termesztése így
is jövedelmezõbb lehet, a köztes nö-
vény mûvelése az olajfára is jótéko-
nyan hat. 

Az olajfa monokultúrás termesztése
jobban ki van téve a legelés által oko-
zott károknak, a köztes növény ter-
mesztésével ez megelõzhetõ. Marokkó
kormánya egymillió hektár olajfaültet-
vény telepítését tûzte ki célul a jelen-
legi gabonaföldek helyén, mely törek-
vés teret ad a köztes termesztési
rendszerek fejlesztésének is.

A pisztáciát (Pistacia atlantica) és jo-
jobát (Simmondsia chinensis) is olajok-
ban gazdag magjáért termesztik, de le-
velének állatokkal történõ legeltetése is
növeli elismertségét, így a kísérletekben
is rendszeresen tesztelik a szárazságtû-
rõ populációk szelekciója érdekében. 

A szentjánoskenyérfa (Ceratonia si-
liqua) a térségben vadon is élõ, nagy
gazdasági jelentõséggel bíró faj. A szent-
jánoskenyeret az élelmiszeriparban, ál-
latok takarmányaként, a kozmetikai-
parban és papírgyártásban egyaránt
felhasználják. Érdekességként érdemes
megjegyezni, hogy igen pontos súlyú
magjaival egykor gyémántot és aranyat
is mértek (1 mag = 1 karát).

Számos további õshonos Acacia-fé-
le (Acacia raddiana, Acacia gummife-
ra, Acacia aneura), ciprus- és thujafaj,
valamint a kanárifenyõ került kiválasz-
tásra szélsõségeket tûrõ tulajdonságaik
révén. Jó eredményeket értek el az ide-
genhonos Eucalyptus-félékkel is. Az
eddig tesztelt több mint száz faj közül
legalább tíz olyan található, amely bír-

ja a 90–300 mm közötti éves átlagos
csapadékkal jellemezhetõ Marrákes
környéki szélsõségeket. Kiegészítésül
meg kell említeni, hogy a fás vegetá-
ción túl a kaktuszok hasznosítása is
része az erdészeti kutatásnak és egyre
inkább az üzemi gyakorlatnak. A füge-
kaktusz (Opuntia ficus indica) ter-
mesztése a szinte talaj nélküli fellazí-
tott sziklás földben is sikeres lehet.

Érett terméseit rendszerint nyersen,
gyümölcsként eszik. A terméshúst kan-
dírozzák, és dzsemet is készítenek be-
lõle. Az apró magjaiból nyert olaj ma
az egyik legkeresettebb termékek egyi-
ke. A növényt gyakran ültetik élõ sö-
vénynek, területvédelem, állatoktól
történõ lekerítés érdekében. 

A fajon parazitaként él a bíbortetû,
amelyet vörös festékanyagként a koz-
metikai iparban dolgoznak fel. Dug-
vánnyal szaporítják, és megfelelõ klí-
mán könnyen elvadul, ahol aztán nagy
biomasszatömeget képez, és alkalmas
erózió elleni védelemre is. A termése-
ket vadon élõ és ültetett fügekaktu-

szokról takarítják be. Sok elõnye miatt
kiterjedt ültetvényeket telepíttettek be-
lõle az elmúlt években.

Az agrárerdészeti rendszerek harma-
dik helyszíne a domb- és hegyvidék,
ahol a magasság szerint fokozatosan
változó összetételû fafajokkal történik
az agrárgazdálkodás kiegészítése. Itt a
csapadék 500 mm-tõl akár 1500 mm-ig
változhat. 

Az erdõtakaró felsõ határán már in-
kább a hideg képezi az erdõk ökoló-
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Az olajfaültetvények köztes mûvelése széleskörûen alkalmazott gyakorlat.

Kaktusztelepítés köves, sziklás talajban.
A termõrefordulás az 5-6. évtõl várható.

A szentjánoskenyérfa jelentõségét jól
mutatja, hogy az Erdészeti Kutató Központ
marrákesi csemetekertjében évente közel
1 millió csemetét állítanak elõ belõle.
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giai határát. Az alsóbb, melegebb ré-
giókban a tölgyek (Quercus ilex, Quer-
cus suber, Quercus faginea, Quercus
rotundifolia), kõrisek és a vadgyümöl-
csök szerepe a meghatározó. A vad-
gyümölcsök (vadcseresznye, diófélék)
gyors növekedésükkel, értékes faanya-
gukkal és viszonylag korai terméskép-
zésükkel tûnnek ki. 

A szórványgyümölcsösökben a dió, a
mandula, az eperfa, az olajfa és a füge a
leggyakoribb gyümölcstermõ növények.
Alattuk zöldségféléket és lucernát ter-
mesztenek. A mûvelés hatására fokozot-
tabban elkülönül a növények gyökérze-
te, a fák gyökerei az intenzív sorközi
talajmûvelés hatására lefelé fejlõdnek, így
kevésbé jelentenek tápanyag- és nedves-
ségkonkurenciát a köztes növényeknek.

Magasabb fekvésben a borókafélék
(Juniperus phoenica, Juniperus oxiced-

rus, Juniperus thurifera) és a marok-
kói ciprus (Cupressus atlantica) ala-
kít ki természetes vegetációt. Itt már
a legeltetésé a fõszerep. A legna-
gyobb problémát is minden bi-
zonnyal ez okozza, mivel az idõs ál-
lományok nem újulnak, a több száz
éves matuzsálemek között a csemete-
szint, a fiatal korosztály teljes mérték-
ben hiányzik. 

A problémát ugyanakkor árnyalja,
hogy a kérdéses fajok magjainak élet-
képessége a fogyasztó szervezetek
melegedõ klíma miatti túlszaporodása
következtében nagyon alacsony.
Az Erdészeti Kutató Központ fontos
feladata a veszélyeztetett fajok cseme-
tetermelésének megoldása, amire a

legújabb eredmények alapján van re-
mény.

A pásztorkodás mellett a falusiak
teraszos mûveléssel próbálnak a hegy-
vidékbõl mûvelhetõ földdarabokat ki-
hasítani. A kövekkel megerõsített tera-
szokat sok esetben öntözõrendszerrel
is ellátják, így magas színvonalú gaz-
dálkodást alakítanak ki a mostoha kö-
rülmények ellenére. 

A faanyagra ugyanakkor nagy szük-
ségük van az építkezés, a fûtés, fõzés
érdekében, ezáltal az erdõmûvelést és
a földmûvelést együttesen végzik, kö-
rültekintõen, évszázadok óta fenntart-
ható módon. 
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Pásztoroló állattartás által kialakított tájkép
az Atlasz-hegységben, Toubkal Nemzeti
Park

Tipikus agrárerdészeti rendszer az Atlasz-
hegység 800 méteres lábainál (Marrákestõl
60 km-re délre)

Az agrárerdészet évszázadok óta fenntartott gyakorlata: a völgyekben kialakított tera-
szokon földmûvelés, a hegyoldalakon legeltetés és erdõmûvelés biztosítja a megélhetést
a falu közössége számára (Atlasz-hegység).




