


Vízhozam-
mérések a
Mátrában
A légszennyezés elõtérbe kerülése, az 1980-
as évek óta, az ERTI Ökológiai Osztálya a
Csórréti-víztározó vízgyûjtõ területén (Nyírjes)
komplex szervesanyag- és vízforgalmi vizsgá-
latokat végez, melyek két részvízgyûjtõben
2003-tól vízhozammérésekkel is kiegészültek.

A Csórréti-tározó vízgyûjtõ tengerszint feletti magassá-
ga 560 és 960 m között változik. A vízgyûjtõ 720 hektá-
ros területét borító erdõ fõ fafaja a bükk (jelenleg 54%).
Az 1990-es években a lucfenyõ elõfordulása még
25%-os volt, de napjainkra ez 10%-ra esett vissza.
A pusztuló lucfenyvesek helyét lombos állományok,
fõleg bükkösök és kocsánytalan tölgyesek veszik át. 

A Nagylipót-folyáson megépített 1. sz. bukó el-
sõsorban különbözõ korú lucfenyves ökosziszté-
mákat jellemeznek, illetve jellemeztek, amíg az
1990-es évek végén a fafajcsere el nem kezdõ-
dött. A mellékágon (Nagyagyagos-folyás) lévõ
2. sz. bukó bükkös állományokat reprezentál. 

Az 1. sz. bukó mintegy 170 hektár, a 2. sz. bu-
kó 41 hektár felszíni vizeit méri. A mérõprofil
mindkét esetben éles szélû, összetett háromszög szel-
vényû bukó, így a mérõhelyek a kis, néhány l/s-os vízhoza-
mot és a nagyvizek tartományát is megfelelõ pontossággal
képesek mérni.

A képeken a 1. sz. bukót látjuk. Az eddig 16 hidrológiai évet
felölelõ méréssorozat alapján a vízfolyás átlagos vízhozama 14
l/s. Az eddigi legnagyobb vízhozamot (2124 l/s) 2010 májusá-
ban mértük, míg 2012 és 2015 nyarán volt olyan idõszak, ami-
kor a patak kiszáradt. Az átlagos vízhozam 16 cm, a maximum
89 cm-es vízmagasságnak felel meg, ami a bukóél második
töréspontja felett még további 39 cm-t jelent.
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A harmadik oldal
Egyre nagyobb hangsúlyt kap a ha-
zai erdõk kiemelt fontossága és az
azok szakszerû kezelését végzõ
magyar erdõgazdálkodás szakmai
irányítása az ágazatért felelõs Agrár-
minisztériumban. Jól jelzi ezt a folya-
matot, hogy megváltozott a szak-
államtitkárság eddigi megnevezése,
mely március 21., az Erdõk Világ-

napja óta már az Erdõkért Felelõs Államtitkárság nevet
viseli – ezzel is utalva az erdõk alapvetõen felértékelõ-
dött, a klímaváltozás elleni küzdelemtõl a közjólét szol-
gálatáig terjedõ szerepére, és az ezekkel összefüggõ új
feladatkörökre. 

A támogatáspolitikai vonatkozásoktól, a 2030-ig szó-
ló erdõstratégiában megfogalmazott erdõsültségi terület-
arány elérésig tartó szakmai célok kiemelt stratégiai
jelentõségûek. Így, a földügyek átkerülése a miniszté-
riumon belül a Közigazgatási Államtitkársághoz, a ki-

szélesedett tevékenységi körök minél magasabb szak-
mai szinten történõ, maradéktalan megvalósulását cé-
lozza meg.

Fontos változás, hogy az Államtitkárság irányítása
alá tartozóan, az Erdõkért Felelõs Helyettes Államtit-
kárság mellett, az ország erdeinek 48%-án gazdálkodó
magánerdõ-tulajdonosok kormányzati szintû képvise-
lete érdekében, új kompetenciákkal, új minisztériumi
szervezeti egység jön létre.

Az új helyettes államtitkári poszt sokrétû feladat-
köre a magánerdõkkel kapcsolatos erdészeti stratégia
kialakításától, a birtokszerkezeti fejlesztéseken át, a
támogatási jogcímek szakmai feltételeinek meghatá-
rozásán keresztül, az uniós, a nemzetközi és a nem-
zeti erdészeti innovációs, fejlesztési célok megfogal-
mazásáig és az ezekhez kapcsolódó jogszabály-
tervezetek összeállításáig terjed – számos egyéb kap-
csolódó igazgatási és szakmastratégiai kötelezettség-
gel kiegészítve.

Az új helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt
egy új fõosztály is megalakul. 
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AKTUALITÁSOK

– Milyen tendenciák jellemezték a 2020. évi fapiacot?
– Alapvetõen egy igen erõs kínálati piac alakult ki 2020-ra,
és ez nem elõzmények nélkül történt. Az európai gazdaság
egyes szektoraiban a megtorpanás jelei mutatkoztak már
2019-ben, ami a kereslet csökkenését vetítette elõre. 

Eközben Közép-Európa fapiacára rá-
zúdult a korábbi természeti károsodá-
sok miatt kényszerûen kitermelésre ke-
rülõ famennyiség, mely elsõsorban
Csehországból származó lucfenyõ volt. 

Mindezt tetézte az energetikai célú
biomassza piacának összeomlása. A kí-
nálati piac az árak csökkenését ered-
ményezte, illetve azon erdõgazdálko-
dók részérõl, akik ezt meg tudták tenni,
a fakitermelések visszafogásával járt. A tel-
jességhez hozzátartozik, hogy azért vol-
tak „válságálló” termékek is, ide sorol-
ható gyakorlatilag az összes akác iparifa
választék.

– A világjárvány okozta gazdasági
válság milyen mértékben hatott a kü-
lönbözõ faválasztékok piacára?

– A már egyébként is kínálati nyo-
más alatt lévõ fapiacon a világjárvány
nyilván nem segített, de azt fontosnak
tartom megjegyezni, hogy a problémák
gyökere nem a járványnak tudható be.
A pandémia miatt néhány feldolgozó kapacitása tovább
csökkent, de ez inkább átmeneti hatás volt. A járvány elsõ-
sorban a határokon átnyúló távolsági értékesítéseknél oko-
zott problémát és rendezte át a piacokat. Az export helyett,
ahol csak lehetett, elõtérbe került a belföldi értékesítés.

– Hogyan alakultak a keménylombos tûzifa kereslet-kí-
nálati viszonyai a járvány évében? 

– A tûzifa nem elsõdleges célválaszték, az „termelõdik”,
ha kell, ha nem. A tervszerû erdõgazdálkodás, az üzem-
szerû mûködés közben a nevelõvágásokat el kell végezni,
az értékesebb faanyagot adó fahasználatoknál pedig óha-
tatlanul keletkezik olyan mennyiség, ami tûzifán kívül más-
ra nem alkalmas. 

Azaz a tûzifa kínálat adott volt 2020-ban is, de ez nem
találkozott a kereslettel. Az enyhe tél, az épületenergetikai
fejlesztések és az egyéb alternatív fûtési módok terjedése
igen alacsony keresletet és csökkenõ árakat eredményezett. 

Megjegyzem, önmagában véve a járványnak voltak pozi-
tív hatásai is a piacra! Például a korábbiakhoz képest jóval
kevesebb tûzifa érkezett az országba Romániából és Szlová-
kiából. Emellett a kényszerûségbõl otthon maradó lakosság
egy része újból elkezdett „bíbelõdni” a tûzifával, ráért arra,

hogy konyhakészre felkészítse, illetve biztonsági tartalékot
képezve betárolja. 

Mindezek mellett úgy látom, hogy tudatosan foglalkozni
kell a tûzifa minõségû faanyag felhasználásának kérdésével,
mert a tûzifa árának rövid távú csökkentése nem tudja meg-
állítani a lakossági kereslet tendenciózus csökkenését.

– Ehhez kapcsolódik a kérdés, hogy milyen nagyságrendben
lehet realitása a tûzifa és a vágástéri apadék hasznosításának
biomassza alapú erõmûvekben-fûtõmûvekben, az elõttünk álló
stratégiai idõszakban? Az európai uniós támogatások változá-
sával milyen átalakulások várhatóak ezen a területen?

– A lakossági tûzifa iránti keresletcsökkenés trendje
egyértelmû, de az így „felszabaduló” mennyiség mértéke

már nehezen becsülhetõ, mivel az töb-
bek között függ az épületenergetikai
beruházások ütemétõl, a szabályozott
árú energiahordozók konkurens áraitól,
a gazdasági bõvülés révén az életszín-
vonal-emelkedésbõl fakadó kényelmi
szempontok erõsödésétõl. 

Magam részérõl a jelenlegi évi 3,5 mil-
lió m3-nyi mennyiségben megtermelt tû-
zifából 1 millió m3-re becsülöm a bio-
massza alapú fûtõmûvekbe átirányítható
mennyiséget. Emellett ne feledkezzünk
meg az egyéb apríték-alapanyagokról se! 

Ide sorolom a vágástéri apadék feldol-
gozása révén keletkezõ aprítékot, a ne-
velõvágásokból kikerülõ és egyébként
hasznosíthatatlan faanyag tûzkár-megelõ-
zést szolgáló aprítékolásából származó
mennyiségeket, a tuskópászták felszámo-
lásakor keletkezõ tuskóaprítékot és vé-
gül, de egyáltalán nem utolsósorban a fai-
pari feldolgozóüzemek melléktermékeit.
Ezen utóbbi csoport jelenleg is haszno-

sul, de nem egy térségi fûtõmûben, hanem jellemzõ módon
keletkezési helyétõl távol, gyakran külföldön. 

Mindezek alapján fontosnak tartom, hogy a fagazdaság
által elõállított apríték hasznosítását ne csak az energetika
irányába keressük. 

A lap- és lemezipari felhasználás bõvítése mellett erõsen
nyitni kell az alternatív hasznosítási lehetõségek irányába,

Fókuszban a hazai fapiac és fagazdaság
Jelen és jövõ – beszélgetés a FAGOSZ elnökével

Erdészeti Lapok CLVI. évf. 4. szám (2021. április)122

A fa alapú termékek elõállításában érdekelt gazdálkodó
szervezetek összefogása és képviselete a Fagazdasági
Országos Szakmai Szövetség, ismertebb rövidítéssel a
FAGOSZ fõ célkitûzése. Sulyok Ferenc elnökkel beszél-
gettünk a fapiac helyzetérõl, meghatározó folyamatairól
és jövõképérõl.

Sulyok Ferenc, a FAGOSZ elnöke, a KEFAG
Zrt. vezérigazgatója
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úgymint az építõanyag-ipar, melioráció, szennyvíz- és hígtrá-
gyakezelés, kertészeti termesztõközeg-készítés. Az igazi nagy
„durranás” pedig véleményem szerint a vegyipari hasznosítás
lehetne.

– Vannak ezen a területen újszerû és zöld-technológiai
lehetõségek, melyeket érdemes lenne a hazai faanyag-fel-
használási fejlesztések terén célként kitûzni?

– A faanyag kémiai hasznosításának nemcsak jelentõs jö-
võje, hanem történelmi elõzményei is vannak. Az Erdõ Ké-
mia Vállalat volt például az elsõ hazai nagyüzemi falepárló
gyár, ahol lombos faanyag feldolgozásával faszenet, ecetsa-
vat, kátrányt, faszeszt és fagázt állítottak elõ. Említhetem
még a hajdani fenyõtûlepárló üzemeket is. 

Az új, innovatív találmányokról a FAGOSZ által üzemel-
tett fataj.hu is rendszeresen hírt ad, gondolok itt a cellulóz-
és papíripar biofinomítóira, vagy a fa alapú optikai kábelre,
de megemlítem azt a fa alapú mûanyagot is, amely bioló-
giailag lebomlik és újra feldolgozható. Fel kell hívnunk a
vegyipar és innovációra nyitott szakközönség figyelmét,
hogy hazánkban van egy folyamatosan újratermelõdõ és az
erdõsültség növekedésének is köszönhetõen egyre nagyobb
mértékben rendelkezésre álló nyersanyagbázis. 

A másik nagy terület az építõipari hasznosítás. Gondolok
itt például a cementkötésû forgácsfa falazóblokkokra (ilyet
már a szomszédságunkban, Szlovákiában gyártanak is), a
rétegragasztott fapanelekre (CLT-lemezekre), vagy a faké-
reg és faapríték alapú természetes hõszigetelõlapok elõállí-
tására.

– Az új technológiák mellett az elsõd-
leges fafeldolgozás területén várható-e
nagyobb volumenû beruházás? 

– Sajnos nem tudok egyetlen na-
gyobb volumenû beruházásról sem a
hazai fûrésziparban. A hazai falemez-
gyártóknál azonban már megvan a ka-
pacitás-bõvítési szándék (OSB is és
MDF is), de ezek konkrét megvalósítási
üteme még bizonytalan.

– Az euróárfolyam elmúlt évben tör-
tént jelentõs változása milyen hatást
váltott és vált ki az export értékesítés te-
rületén?

– Furcsának hangozhat, de az árfo-
lyam önmagában véve alapvetõ mennyi-
ségi átrendezõdést nem vált ki. A világ-
járvány egyébként is az export ellen
hatott, de az árfolyamhatás miatti ex-
portpiaci elõny általában mindig csak át-

meneti, rövid idejû. A belföldi feldolgozók ugyanis kénytele-
nek a saját felvásárlási áraikat a piachoz igazítani. Nem mel-
lesleg, a nagyobb belföldi feldolgozók igencsak exportorien-
táltak, így a forint gyengülése az õ versenyképességüket
javítja, a késztermékpiacukon pedig a belföldi felvásárlási
árak emelkedését kompenzálni tudják.

– Több külföldi országban – a jól mûködõ, hosszú távú és
folyamatos faanyagellátás érdekében – a hazai üzemek el-
sõsorban hazai beszállítóktól szerzik be az alapanyaguk je-
lentõs részét. Van-e reális esélye annak, hogy a közeljövõben
a Magyarországon mûködõ – fõként a nagyobb – üzemekre
is ez legyen a jellemzõ?

– Igen. Az elmúlt év tanulságai alapján az ellátási láncok
rövidítése, a megbízható üzleti kapcsolatok kiépítése és
fenntartása, a valódi partnerség Magyarországon is felérté-
kelõdött, s ezzel párhuzamosan a csábító lehetõségek, mint
például a viharkárból származó olcsó csehországi faanyag,
szintén eltûnnek a piacról.

– A szomszéd országok fapiaci folyamatai milyen mér-
tékben befolyásolják a hazai faanyag-értékesítést? Ezen or-
szágok közül melyikeknek van a legjelentõsebb hatása?

– A hazai faanyag értékesítési lehetõségeit szomszédaink
normál fapiaci folyamatai lényegesen nem befolyásolják.
A hangsúly mindig a normál mûködéstõl eltérõ eseménye-
ken van, mint például a természeti katasztrófák miatt döm-
pingszerûen megjelenõ faanyagon (ld. csehországi fenyõ),

A Fagazdasági Országos
Szakmai Szövetség 

A FAGOSZ gazdasági érdekképviseleti szervezet. Szakmai, munkaadói érdekképviseletet
lát el. Az átfogott szakterületek: erdõgazdálkodás, fafeldolgozóipar és fakereskedelem. A
Szövetséget 34 cég alapította 1990 júniusában. Jelenleg 62 vállalkozás rendelkezik tagi
státusszal, de több száz partnerrel együttmûködve tartják fenn a FATUDAKOZÓ online
cégadatbázist (www.fatudakozo.hu).

A FAGOSZ titkársága 1991 vége óta készíti a FATÁJ-t, ami kezdetben egy-két heten-
kénti tájékoztató nyomtatott hírlevél volt a tagok részére, az aktuális hazai és nemzetközi
hírekkel. 

Ez 2007-óta már nyilvános hírportálon mûködik (www.fataj.hu), jelenleg heti 13.000
címzetthez eljutó e-hírlevéllel támogatva. 

A FAGOSZ évente két fakereskedelmi konferenciát tart tagjainak, és több hazai mû-
szaki bemutató és egyéb konferencia szervezésében is részt vesz. Fontos tevékenysé-
gük az elérhetõ adatokon alapuló statisztikai feldolgozások készítése a faipari és az erdõ-
gazdálkodási szektor szereplõi részére.
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vagy az adott ország elõre nehezen prognosztizálható kor-
mányzati intézkedésein. 

Ilyen például Romániában a faértékesítési licitek átmene-
ti felfüggesztése, a feldolgozatlan faanyag horvátországi ex-
porttilalma, vagy az európai piacon hektikusan megjelenõ
ukrán eredetû faanyag tervezhetetlensége. Mindebbõl lát-
ható, hogy nehéz a jövõbe látni, de ezt a fafeldolgozók is
tudják. Visszakanyarodok oda, hogy az ellátási láncok rövi-
dítése, a megbízható üzleti partnerség az utóbbi évek ta-
pasztalatai alapján felértékelõdött. 

– A világjárvány utáni idõszak milyen kihívások elé fogja
állítani a fapiaci szereplõket?

– A gazdasági megtorpanást mindig egy lendületesebb
idõszak követi. Világszerte várhatóak gazdaságélénkítõ in-
tézkedések. A fûrészipari, a lap- és lemezipar termékek, va-
lamint a csomagolóanyagok iránti igények növekedésével
és ezen termékek árának emelkedésével számolhatunk. En-
nek jelei már most kézzelfoghatóak. A nagy kérdés, hogy
mi lesz a faipari melléktermékek sorsa? Mennyit fog tudni
ebbõl felvenni a lapgyártás, a cellulózgyártás és nem utolsó-
sorban az energetikai szektor? Problémákra a tûzifa és aprí-
ték-féleségek piacán számítok.

– Az Európai Bizottság 2020 márciusában az Európai
Zöld Megállapodás keretében és az új Iparstratégia része-
ként benyújtott egy cselekvési tervet a körforgásos gazdaság
megvalósítására. Ennek egyik támogatott eleme lehet a fa-
anyag újrahasznosítása. Tart-e attól, hogy a reciklikált fa-
anyag fokozott megjelenése problémát okoz a sarangolt vá-
lasztékok tekintetében?

– Némi piaci átrendezõdés várható emiatt, de jelentõsebb
piaci problémát szerintem ez nem fog okozni. A reciklikált
faanyag feldolgozásakor a megfelelõ minõségû késztermék-
hez szükség van a sarangolt választékokból származó fa-
anyagra is. Az ilyen faanyagot felhasználó gyártók egyéb-
ként is termelésbõvítéseket terveznek, ez óhatatlanul húzni
fogja magával a sarangolt választékok iránti keresletet is.
Mindemellett érdemes látni, hogy a reciklikált faanyag ko-
rábban jellemzõ módon égetéssel hasznosult, azaz a fa-
anyagként való újrahasznosítás az energetikai oldalon egy
kis helyet is teremt a tûzifa és apríték-féleségek számára. 

– Elegendõnek tartja-e a magánerdõ-gazdálkodók, az ál-
lami erdõt kezelõ társaságok és a szakmai érdekképviseletek
tevékenységét a faanyagmarketing területén?

– Nyilván a faanyagmarketingbõl sohasem elég. A fõ kér-
dés az, hogy ezt milyen forrásból tudjuk finanszírozni? A fa-
anyag-felhasználás népszerûsítése minden piaci szereplõ-
nek elemi érdeke, de ha a forrásokat kutatjuk, akkor
rájövünk ágazatunk mostoha helyzetére. Be kell látnunk,
hogy ezen a területen gyakorlatilag csak magunkra számít-
hatunk, nekünk kell meggyõznünk leendõ vásárlóinkat a
faanyag-felhasználás elõnyeirõl.

– A döntéshozóknak milyen intézke-
déseket javasolna, hogy a magyar fa-
anyag-feldolgozás versenyképességét
megõrizze, illetve növelhesse?

– A feldolgozóipari korszerûsítések
és beruházások ösztönzését tartom a
legfontosabbnak. Kezdem azzal, hogy
a meglévõ fûrészipari feldolgozók dön-
tõ többsége kiöregedett gépekkel, elavult
technológiával dolgozik. Ha el akarjuk
kerülni a további üzembezárásokat, ak-
kor lépni kell. 

A meglévõ kapacitások megõrzése mellett azonban cél-
zottan támogatni kell a helyi feldolgozóipar bõvítését is. Vé-
leményem szerint ennek ugyanolyan nevesített vidékfejlesz-
tési célnak kellene lennie, mint az agrárium egyéb
termékeinek elhelyezése érdekében támogatott élelmiszer-
feldolgozó üzemek létrehozása. 

Mindezek mellett létkérdés a faipari melléktermékek pia-
cának bõvítése. A fûrészipar egyik sajátossága, hogy a hen-
geres fa feldolgozása során a késztermék mellett óhatatla-
nul nagy mennyiségben keletkeznek melléktermékek
(szálas és darabos melléktermékek, kéreg, fûrészpor). A fa-
feldolgozás versenyképességéhez elengedhetetlen, hogy a
melléktermékek piaci elhelyezése is megoldott legyen. Eh-
hez további beruházások kellenek, mint például térségi fû-
tõmûvek, vagy innovatív faanyag-felhasználást szolgáló beru-
házások (ld. vegyipar, építõipar).

– Mindebben a munkában melyek a FAGOSZ legfonto-
sabb szakmai feladatai, törekvései?

– Az erdõgazdálkodás, fafeldolgozás és fakereskedelem
tevékenységét összefogó érdekképviseleti szervként a szak-
mai szövetségek építését, elmélyítését, az információáram-
lás biztosítását és a szélesebb közönség tájékoztatását tar-
tom a legfontosabb feladatainknak. 

Kiemelt partnereink közé tartozik az Agrárminisztérium,
a FABUNIO, a MEGOSZ, a NAK, az OEE és a Soproni Egye-
tem. Az Agrárminisztérium felkérésének is eleget téve, cé-
lunk magyarországi erdeink favagyon-potenciáljának elem-
zése és az ebbõl levonható következtetések eljuttatása a
döntéshozókhoz. Szakmai partnereinkkel együttmûködve
ösztönzzük az erdõgazdálkodók forrásainak bõvítését és a
fafeldolgozás fejlesztését. Erõsen bízom benne, hogy siker-
rel járunk!

Lomniczi Gergely
Fotók: KEFAG Zrt., Nagy László, Pinterest.com 

AKTUALITÁSOK



125

Évtizedeken keresztül ezzel, vagy ha-
sonló tartalmú bevezetéssel kezdõdtek
az éves országos erdõgazdálkodási
„mérlegek”, az erdõállomány-gazdálko-
dási beszámolók, melyek az erdészeti
hatóság/ok évi beszámoló jelentéseire (a
10 illetékességi területre elkészített, he-
lyi viszonyokat és gazdálkodást is érté-
kelõ felügyelõségi mérlegek), az Orszá-
gos Erdõállomány Adattár és az OMMI
(erdészeti szaporítóanyag felügyelet)
adataira épültek, késõbbiekben az er-
dõleltár és erdõvédelmi mérõ-megfigye-
lõ rendszer adataival kiegészülve. 

A helyi (erdõfelügyelõségi) mérleg-
beszámolók – az országos beszámoló-
ba építésükön túl – felhasználásra ke-
rültek a térség erdõtervezése során,
indoklásul szolgáltak a napi enge-
délyezési és korlátozási gyakorlathoz,
és nem utolsósorban visszamutatva,
objektív tükörként a nagyobb erdõgaz-
dálkodóknak, a direkt szabályozás esz-
közei voltak. A nagyobb gazdálkodók,
illetve szektorok szakszerû gazdálko-
dásának értékelésén túl, a térség tarta-
mos gazdálkodását, erdõhasználati és

erdõfelújítási egyensúlyát is vizsgálták,
elemezték.

Az elmúlt tizenöt évben szinte folya-
matosan átszervezett, jelenleg tíz me-
gyei kormányhivatalnál mûködõ erdé-
szeti hatósági osztály – az egyedi
ügyektõl túlterhelve – képtelen a rész-
letes értékelési feladatok ellátására.
A szûkülõ kapacitások mellett – az elem-
zéseket megalapozó Adattár aktuális

állapotban tartása is – hatalmas kihívás
az igazgatás számára.

A megváltozott hazai és EU-s jogsza-
bályi környezet, és a nemzetközi sta-
tisztikai elvárások, valamint a módsze-
reiben és tartalmában is korszerûsített
adatgyûjtés e területen is radikális vál-
toztatásokat eredményeztek. 2009 után
a hagyományos formában sem helyi,
sem országos mérlegbeszámoló nem
készült.

A „mérlegek kora” lejárt, de célja és
értelme a fenntartható erdõgazdálko-
dás kritérium és indikátor rendszeré-
ben újragondolva átértékelõdött, meg-
erõsödött. Az egyik legjelentõsebb
természeti erõforrásunk, az erdõ válto-
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Erdõállomány-gazdálkodás 2019
„A hazai erdõállapot változásának, illetve az erdõgazdálkodás teljesítményé-
nek vizsgálata és értékelése elengedhetetlenül szükséges a közvélemény tájé-
koztatásához, az igazgatás állásfoglalásaihoz, a jogalkotáshoz, az aktuális er-
dészeti politika és stratégia kimunkálásához, valamint a miniszteri hatáskörben
meghatározott erdõgazdálkodási, erdõvédelmi, erdõfenntartási feladatok fele-
lõsségteljes ellátásához.”
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zásait féltõ figyelemmel követjük és
vizsgáljuk. A bevezetõ, idézõjelben ál-
ló gondolat továbbra is igaz és fenn áll,
nemcsak a felelõs miniszter, hanem
nemzeteken túlmutatóan az Európai
Unió és a Föld emberiségének kiszéle-
sedett felelõsségében. 

Az Agrárminisztériumban, illetve
jogelõdei által 60 év óta gyûjtött és
megõrzött „Mérlegbeszámolók” értékes
információkat, kritikai véleményeket is
tartalmazó lenyomatai erdõgazdálko-
dásunknak, erdeink állapotváltozásá-
nak és az erdészeti igazgatás mûködé-
sének. 

Az „Agrárpalota” (Agrárminisztérium
Kossuth téri épülete) felújítása és kiürí-
tése folytán a több száz kötet kényszer-
tárolásra Vácra került, az archív erdõ-
terv-tár szomorú szomszédságába
(ideálisnak nem mondható körülmé-
nyek közé). 

A pillanatnyilag szintén átmeneti el-
helyezésben mûködõ erdészeti fõható-
ságként, az Erdõkért Felelõs Államtit-
kárság segítségében is reménykedve,

azon munkálkodunk, hogy a mérlegek
megnyugtató megõrzésükrõl, digitali-
zálásukról, vagy – a kutathatóság fenn-

tartása mellett – levéltári elhelyezésük-
rõl gondoskodjunk. 

Megváltozott formában és változó
csoportosításban – de a mérlegekben

is vizsgált „klasszikus” adatokat meg-
tartva, idõsorait folytatva, a nemzetkö-
zi adatszolgáltatásnak megfelelõ sta-
tisztikák tömegét állítjuk elõ évente,
melyek elektronikus felületen történõ
hozzáférését is biztosítjuk.

Mint arról az Erdészeti Lapok beszá-
molt, a 2019-es adatokból két kis kiad-
ványt készítettünk, melyeket a követ-
kezõ évek adatainak felhasználásával,
2020 után is, azonos formában és tar-
talommal kívánunk megjeleníteni,
amellett, hogy mind a két kiadvány és
minden részletes, közérdekû adat, sta-
tisztika a Nemzeti Földügyi Központ
honlapján elérhetõ. 

Kicsit megkésve, de közel fél évvel
még megelõzve a 2020-as adatok elõ-
állítását és megjelenését, a hajdani
mérlegekre emlékezve álljon itt né-

hány adat és következtetés a 2019-es
év erdõgazdálkodásáról. 

Összefoglaló értékelésként elmond-
ható, hogy a két év összehasonlításá-
ban nagymértékû változások nem jel-
lemzõek, aggodalomra okot adó,
azonnali radikális intézkedést igénylõ
változásokról nem beszélhetünk, de
hosszabb távú összehasonlításban a
„volt már jobb évünk” kifejezéssel le-
het jellemezni 2019-es év erdõgazdál-
kodását, erdõállapot-változását. 

Az elõzõ években erõteljesen csök-
kenõ erdõtelepítések kismértékû növe-
kedése sem kompenzálta az erdõterve-
zett erdõterület (a szabályozott erdõ)
minimális csökkenését. 2016 óta éven-
te néhány száz hektárral, 2019-ben 955
hektárral csökkent az erdõgazdálkodás
céljait szolgáló terület. A csökkenés az
állami tulajdonban álló területek cse-
kély növekedése mellett, a 2017. évi
jogszabály-módosítások következtében
(de a vártnál kisebb mértékben), a kö-
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1. táblázat. 2018 és 2019 évekre vonatkozó összefoglaló adatsorok 

1. ábra. Fafajcsoportonkénti fatérfogat
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zösségi és magánerdõben mutatható
ki. Ugyanakkor az erdõsültség néhány
tized százalékos növekedése azt jelzi,
hogy a nyilvántartásban szereplõ sza-
bad rendelkezésû erdõkkel is számol-
va nem csökkent hazánk erdõborított-
sága. 

Szinte a legfontosabb – szénmegkö-
tést is jellemzõ – mutatónk, az élõfa-
készlet, évtizedek óta – és ebben az
évben is – folyamatosan növekszik. A fa-
kitermelések mind érintett területben,
mind köbméterben kismértékben
csökkentek, jóval a lehetõségek alatt
alakultak. 

A véghasználatra elérhetõ (vágás-
érettségi kort elérõ, illetve azt megha-
ladó) erdõk területe és élõfakészlete
növekszik mind nagyobb kitermelhetõ
„tartalékokat” képezve erdeinkben (1.
ábra). 

A kitermelt és tartalékolt erdeink át-
lagos fakészletének összehasonlításá-
ból az is következtethetõ, hogy való-
színûleg nem a „selejtjét” hagyták az
erdõgazdálkodók megöregedni (2.
ábra).

A mérleg másik oldalát jellemzõ
értékek változása nem ennyire jó
irányú. A belépõ felújítási kötele-
zettségek csökkenése mellett tartó-

san 160 000 hektár fölött van az
összes felújítás alatt álló terület, és
ezen belül növekszik az üres terü-
let. 

A belépõ kötelezettség és az üres te-
rület együtt meghaladja a 40 000 hek-
tárt, amely hosszabb távú összehasonlí-
tásban is igen magas. Különösen a
23 000 hektár éves befejezési teljesítés
mellett. Felszámolása, illetve csökken-
tése nagy kihívás mind a szabályozás,
mind a gazdálkodás oldaláról vizsgálva
(különösen csökkenõ – finanszírozást
megalapozó – fakitermelések mellett). 

Az erdõfelújítások teljesítményét jel-
lemzõ további változások: növekszik a
felújítási átfutási idõ, arányaiban jelen-
tõsen növekedett a befejezések elhú-
zódása (hátralék), továbbá csökken a
tárgyévben befejezettként átadott terü-
letek mértéke is. 

Hangsúlyozom, hogy ettõl még gaz-
dálkodásunk szabályozott és elfogad-
ható keretek között zajlik, de lokálisan
és hosszabb távon igényelhet beavat-
kozást. 

Meggyõzõdésem, hogy az erdõfel-
újítások értékeinek változtatásában ak-
kor tudunk eredményt elérni (a nagy-
vadlétszám radikális csökkentését is
feltételezve), ha erdõgazdálkodásunk
módszereiben nagyléptékû változáso-
kat tudunk felmutatni. 

Nem véletlenül került bele az Er-
dõvagyon és erdõgazdálkodás 2019-
ben címû kiadványunkba a 3. és 4. áb-
rasorozat.

Az üzemmódok, fahasználati, illetve
felújítási módok, módszerek alkalma-
zásának újragondolásával, célszerû és
lehetséges megváltoztatásával és új er-
dõk létrehozásával van esélye a ma-
gyar erdõgazdálkodásnak erdõállapo-
tunk javítására, erdõsültségünk
növelésére, az európai erdõstratégia
megvalósítására. 

Wisnovszky Károly
Nemzeti Földügyi Központ
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2. ábra. Véghasználatra elérhetõ és véghasznált fatérfogat változása az elmúlt 10 évben 

4. ábra. Területarány célállománytípus csoportonként

3. ábra. Területváltozás célállománytípus csoportonként
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A tölgylisztharmat (Erisyphe spp.) a
tölgyek (különösen a kocsányos tölgy)
erdész szakma által jól ismert kóroko-
zója. Az európai növénykórtan és er-
dészettudomány is hatalmas tudást
halmozott már fel arról, hogy milyen
károkat képes okozni csemetekertek-
ben, tarvágás vagy fokozatos felújító
vágást követõ felújításokban, pótlá-
sokban vagy éppen fiatalosokban. En-
nek ellenére, ahogy Európa-szerte,
úgy hazánkban sem szoktak úgy gon-
dolni a lisztharmatra, mint a kocsá-
nyos tölgy természetes felújulását és
felújítását súlyosan korlátozó ténye-
zõre. Legkevésbé úgy, mint egy ide-
genhonos inváziós gombafajra, ami
alig több mint 100 éve része tölgyese-
ink életének. 

Pedig, ha így tekintünk rá, felmerül a
kérdés, hogyan és milyen mértékben
befolyásolhatja a kórokozó a kocsá-
nyos tölgy természetes megújulási di-
namikáját, vagy, hogy miként mûkö-
dött ez a dinamika mielõtt a lisztharmat
megérkezett volna Európába. Jelen ta-
nulmányban a szerzõk által angol nyel-
ven írt tanulmány legfontosabb üzene-
teit mutatjuk be.

Bevezetés
A nagy elterjedési területû kocsányos
tölgy egyike hazánk és Európa erdõ-
gazdasági, természetvédelmi és kultúr-
történeti szempontból is legfontosabb
fafajainak. Az általa uralt természetsze-
rû keményfás erdõk napjainkban két
jelentõs problémával néznek szembe. 

Egyrészt az idõs állományokban
idejekorán pusztulnak az öreg tölgyek,
másrészt nincs életképes (megmaradó)
természetes újulat, ami a folyamatos
utánpótlást biztosíthatná. 

Még inkább szembetûnõ ez a ten-
dencia egyes erdõrezervátumokban
(pl. Horváth et al. 2018) és azokban az

erdõkben, ahol a természetes újulatra
alapoznák az állományok megújítását. 

Tölgyújulat hiányában a jelenleg ko-
csányos tölgy által uralt erdõállomány-
típusok átalakulása várható hosszabb
távon (Demeter et al. 2020). A gazda-
sági célokat szolgáló kocsányos tölgye-
sekben pedig nehéz, vagy sokszor le-
hetetlen természetes újulatra alapozni
a felújítást. 

A természetes újulat hiányának oka-
ként a szakirodalom számos tényezõt
nevez meg (pl. Bobiec et al. 2018). Az
egyik elterjedt magyarázat az, hogy az
elmúlt másfél évszázadban jelentõsen
megváltozott a tájhasználat (pl. a szá-
laló gazdálkodás és az erdei legeltetés
felhagyása), aminek következtében a
korábbi ligetes, sok beesõ fényt kapó
erdõszerkezet átalakult egy zártabb,
fényben szegényebb erdõképpé, ami
nem kedvez a kocsányos tölgy cseme-
téi túlélésének és felnövekedésének. 

A másik elmélet szerint a kocsányos
tölgy megmaradó-felnövekvõ újulatá-
nak (150 cm-nél magasabb, de 10 cm
mellmagassági átmérõnél vékonyabb
egyedek) a lombkorona lékjeiben kel-
lene megjelennie, ám a túlzott mérték-
ben elszaporodott vad, a csökkenõ ta-
lajvízszint és talajvíztartalom, a
gyakoribbá váló aszályos idõszakok el-
lehetetlenítik a felújulást. 

Ha viszont közelebbrõl megvizsgál-
juk ezeket az elméleteket, akkor rájöhe-
tünk hiányosságaikra. Kárpát-medencei
és európai kitekintésben felismerhetõ,
hogy egyik elmélet sem magyarázza
mindenhol, általánosan a felújulás ku-
darcát. A 150–170 éves kárpátaljai ártéri
keményfás erdõkben például kedvezõ a
termõhely vízjárása és vízháztartása,
nagyvad pedig alig fordul elõ a tájban.
Mégis hiányzik a lékekben és a nyíltabb
állományrészekben a kocsányos tölgy
megmaradó-felnövekvõ újulata (Deme-
ter et al. 2020). 

A fent hivatkozott elméletek továb-
bi feltûnõ hiányossága annak feltétele-
zése, hogy a kocsányos tölgy teljes
életciklusa során egy nagyon fényigé-
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1. ábra. Lisztharmattal súlyosan fertõzött kocsányos tölgy. Fotó: Csóka György
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nyes faj, vagy hogy soha nem is volt
képes megmaradó-felnövekvõ újulatot
létrehozni árnyékban-félárnyékban, sa-
ját lombkoronája alatt. 

A legjelentõsebb hiányosságuk
azonban, hogy nem veszik figyelembe
a tölgylisztharmatnak a kocsányos töl-
gyesek felújulásának dinamikájára gya-
korolt hatását. Tanulmányunkban 130
év erdészeti, erdõtörténeti, növénykór-
tani, ökofiziológiai irodalmát és terepi
tapasztalatait értékelve kidolgoztuk a
kórokozó jövevénylisztharmat elméletét
(Demeter et al. 2021).

Újrafelfedezett tudás új köntösben
Az 1907-ben elõször jelzett járványsze-
rû kitörés után az erdész, a növénykór-
tan és a botanikus szakma különös fi-
gyelmet fordított a tölgylisztharmat
károkozásaira, aminek eredményeként
számos tanulmány jelent meg Európa-
szerte. Ezekben óvatosan, de tényként
kezelik a tölgylisztharmat idegenhonos
voltát és azt, hogy jelentõsen korlátoz-
za a kocsányos tölgy csemetéit a nö-
vekedésben, valamint, hogy gyakran
pusztulásukhoz is vezethet. 

Ám az 1930-40-es évekre lankadt a
lisztharmattal kapcsolatos érdeklõdés, és
tulajdonképpen a 1970-80-as évekig alig
kapott figyelmet a lisztharmat károkozá-
sa. Ekkortól kezdve azonban mind a ma-
gyar, mind az európai erdészeti kutatás
újabb vizsgálatokkal igazolta, hogy mek-
kora károkozásra is képes a lisztharmat
a fiatalosokban (Igmándy 1972). 

Az erdõökológiai, természetvédelmi
és erdõdinamikai kutatások viszont
nem vették figyelembe ennek jelentõ-

ségét, és nem építették be a természe-
tes erdõk mûködésérõl alkotott
modelljeikbe. Annak ellenére sem vált
közismertté és elfogadottá a tölgyliszt-
harmat természetes felújulást gátló sze-
repe, hogy a korszak két neves erdõö-
kológusa is felveti az elméletet
(Rackham 1986; Peterken 2001). 

„A tölgylisztharmat hatása nem
olyan egyértelmû, mint amilyennek el-
sõre tûnhet. A tölgy rejtélyesen elvesz-
tette azon képességét, amely a 19. szá-
zadig még megvolt, hogy magról kelve
könnyedén felnõjön az erdõiben. En-
nek oka nagy valószínûséggel a liszt-
harmat lehet, amely megfoszthatja a
tölgyet attól a képességétõl, hogy ár-
nyékban túlélhessen” – írja Oliver
Rackham 1986-ban. Ám õk nem dol-
gozták ki az elmélet részleteit.

A jövevénylisztharmat eredete, 
megjelenése és elterjedése

A lisztharmat járványszerû fellépését
elõször 1907-ben említik Franciaor-
szágból (Hariot 1907). Ezt megelõzõ-
en is ismeretesek tölgyeken élõ liszt-
harmatgombák Európa-szerte, de egyik
sem károsított jelentõs mértékben. 

A járványos lisztharmat villámgyor-
san elterjedt Európában. 1908-ra már
Anglia, Belgium, Hollandia, Svájc, Né-
metország, Ausztria, Magyarország, Ro-
mánia és az Észak-Kaukázus tölgyeseit
is megfertõzte. 

Az elsõ magyarországi észlelés után
számos nagynevû erdész és kutató fog-
lalkozik a faj terjedésével és károkozá-
saival: Kövessi Ferenc, Roth Gyula, Tu-
zson János, Vadas Jenõ, hogy csak
néhányukat említsük. 

Kiss Ferenc magyar királyi fõerdõta-
nácsos megállapítása jól jellemzi, mit
feltételeztek a 20. század elején a faj
identitásáról, terjedésérõl és hatásáról:
„Bár ezen gomba az Alföldön régebb
idõ óta ismeretes, figyelemre méltó kár-
tétele csak a mult évben [1910] volt ész-
lelhetõ. Fiatal csemeték s a fák fiatal
zöld hegyei és levelei a gomba folytán
elszáradnak, vagy ha nem, beérni nem
tudván, elfagynak.” (Kiss 1911). 

Ekkor még rendre összetévesztették
a honos fajokkal, de a jelenséget, mi-
szerint károkat okoz, új keletûnek vé-
lik a korabeli szakértõk. Az, hogy a be-
tegséget okozó lisztharmatgomba
eddig nem ismert új faj (Erysiphe al-
phitoides) már 1912-ben bebizonyoso-
dik. A faj, vagy helyesebben a fajok
eredetérõl tulajdonképpen a 20. század
végéig nincs meggyõzõ bizonyíték,
„csak” morfológiai jellegek alapján fel-
tételezik az Erysiphe alphitoides azo-
nosságát egy mangón élõ fajjal (Boe-
sewinkel, 1980). 

A 2000-es évek elején viszont mole-
kuláris biológiai módszerekkel sikerült
bizonyítani, hogy a betegséget egy faj-
együttes (E. alphitoides, E. quercicola,
E. hypophylla) okozza (Mougou és
szerzõtársai, 2008). A fajokat Ázsiából
származtatják, és feltételezik, hogy az
elsõ E. alphitoides egy mangószállít-
mánnyal érkezhetett Európába a 20.
század elején, és mára a legelterjed-
tebb, tölgyön élõ lisztharmatfajjá vált a
kontinensen.

A lisztharmat hatása a kocsányos
tölgy csemetéjére

A lisztharmat csak a friss, fejlõdõ haj-
tások leveleit képes megfertõzni.
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2. ábra. A jövevénylisztharmat hatása a kocsányos tölgy (KST) csemetéire. Forrás: De-
meter et al. 2021, Biological ConservationFotó: Korda Márton
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Azokra a levelekre, amelyeken már ki-
alakult a kemény külsõ bõrszöveti ré-
teg, nem jelent veszélyt. A fertõzésnek
leginkább a nyári másod – vagy har-
mad –, ún. „János-napi” hajtások van-
nak kitéve. 

Ha a tavasz elég enyhe a hajtáskép-
zõdés megindulásához, de még nem
elég enyhe a gombaspórák beérésé-
hez, az elsõ hajtások még megmene-
külhetnek. A lisztharmat micéliuma a
rügyekben képes áttelelni, ám a kuta-
tások kimutatták, hogy a levelek (új-
ra)fertõzésében az ivaros szerveken
képzõdõ spórák játszák a kulcsszere-
pet, amelyek viszont az avarban telel-
nek át (Kövessi 1910; Desprez-Loustau
et al. 2014). 

Ha a magonc elsõ hajtása sikeresen
elkerüli a fertõzést, akkor képes né-
hány cm-t növekedni, ám a további
hajtásnövekedést már nagy eséllyel
korlátozza a fertõzés. Az áttekintett nö-
vénykórtani és fiziológiai szakirodalom
alapján a lisztharmat az alábbi károkat
okozza a csemetének:

1. A lisztharmat tápanyagot von el
az élõ sejtektõl (Hewitt és Ayres
1976). 

2. Az erõs fertõzés késlelteti a haj-
tások befásodását, és csökkenti a
csemete hidegtûrõ képességét
(Desprez-Loustau et al. 2014). 

3. A súlyos fertõzés 50–70%-kal
csökkenti a nettó asszimilációs
rátát (Lonsdale 2015). A közvet-
len tápanyagelvonás és a táp-
anyagok elõállításának korlátozá-
sa a magonc magassági és
vastagsági növekedését is súlyo-
san korlátozza (Igmándy 1972).

4. A súlyos fertõzés a magonc/cse-
mete pusztulását okozhatja, külö-
nösen akkor, ha más (pl. hernyó-
rágás, vadrágás, kora õszi
fagyok) kártényezõkkel együtt
lép fel (Vadas 1917; Woodward
et al. 1929). 

Habár a kocsányos tölgy csemetéi
képesek 3–5 hajtást is növeszteni egy-
egy vegetációs idõszakban, de ezek a
hajtások nem tudják pótolni az elvont
tápanyagokat, nem képesek befásod-
ni, így jelentõsen csökken – vagy akár
el is maradhat – az éves magassági nö-
vekedés. 

Fertõzött állományokban a lékeken
bejutó többletfény és a melegebb, szá-
razabb mikroklíma viszont inkább ked-
vez a lisztharmat gyors terjedésének,
mintsem a csemeték növekedésének
(Roth 1915; Gergácz és Kiss 1985). 

Mindezeken túl a súlyos fertõzés
csökkenti a levelek élettartamát, a ma-
gonc/csemete árnyéktûrõ képességét,
növeli a párologtatást (Roth 1915;
Lonsdale  2015). Mindezeket a negatív
hatásokat figyelembe véve arra a kö-
vetkeztetésre kell jutnunk, hogy a
tölgylisztharmat súlyosan akadályozza
a kocsányos tölgy természetes felújulá-
sát, különösen az anyafák árnyékában
és az elegyfajok szorításában, vagyis a
zárt állományokban és a félárnyékos
lékekben is.

A kocsányos tölgy természetes felúju-
lási dinamikája a lisztharmat megje-

lenése elõtti és utáni idõben
A tölgylisztharmat legsúlyosabb hatása
és következményei a gazdálkodásból ki-
vont öreg kocsányos tölgyesekben ta-
pasztalhatóak (pl. erdõrezervátumok-
ban), vagy ott, ahol természetes újulatra
alapoznák a felújítást (pl. lékvágásos
gazdálkodás a Beregi- vagy a Dráva-sík
kocsányos tölgyeseiben). 

Ezekben az öreg erdõkben a liszt-
harmat elõtti idõkben nagyobb esélye
volt a megmaradó-felnövekvõ újulat
létrejöttének a lékekben és a szálalt ál-
lományokban (3. ábra). A 19. századi
erdészeti beszámolók is arról tanús-
kodnak, hogy ez lehetséges volt. 

„A rendetlenül, de nem túlságosan
szállalt erdõk, ha talajuk a kelvény
gyors felserdülésének kedvezett, nagy
vizenyõsségüknél fogva erõs legeltetés-
nek nem voltak kitéve, az õserdõk vagy
helyesebben az árnyéktûrõ fák szállalt
erdõinek alakját vették […]. Ennek pél-
dájával találkozunk az Attak nevü er-
dõben [Beregi-sík, Kárpátalja], a hol az
áradásoknak nagyon kitett terület, fõ

faneme a kocsányos tölgy, amely több-
nyire középkorú, itt-ott benhagyott hi-
bás, elvénült szilfákkal van keverve.
Ezek között csoportonként és foltonként
20–35 éves tölgy fiatalos, mely közül
az öregebb épségre és fajra nézve ér-
téktelenebb fákat kiszedik, a sûrû fia-
talosokat szakszerûen gyéritik s e ké-
pen lehetõleg egyenlõ korú és
értékesebb állabokat hoznak létre.”
(Fekete 1890a).

A tölgylisztharmat jelentõs nehézsé-
gek elé állítja az erdõgazdálkodót is,
ha fokozatos felújítóvágást szeretne al-
kalmazni. Lengyelországban, Szerbiá-
ban, Horvátországban és Romániában
több évtizede alkalmaznak talaj-elõké-
szítést, herbicideket és fungicideket,
hogy megakadályozzák a kocsányos
tölgy csemetéinek más fafajok és ma-
gas lágyszárúak általi elnyomását, illet-
ve hogy csökkentsék a lisztharmatfer-
tõzés negatív hatásait. 

A történeti irodalom áttekintése rá-
mutatott, hogy a lisztharmat megjele-
nése elõtti idõkben nem volt szükség
ilyen intenzív és költséges beavatkozá-
sokra. „A kincstári erdõket is kivétel
nélkül természetes uton újítják fel, ami
sehol sem indokoltabb, mint az itteni
viszonyok közt [Szlavónia] […] Szeren-
cse, hogy a kocsányos tölgy a szilt és a
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3. ábra. A jövevénylisztharmat hatása a
természetközeli kocsányos tölgy (KST)
uralta erdõk dinamikájára. Demeter et
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kõrist az itteni tapasztalatok nyomán
a 30-ik év körül el szokta érni s azután
el is hagyja növekvésben” (Fekete
1890b). „E fiatalosokban a kõris 3–5 m.,
a tölgy pedig, habár tökéletesen egész-
séges, csak 0,6 -1,5 m. magas volt” (Ko-
zarac 1895).

A kocsányos tölgyet mint fajt azon-
ban nem kell túlságosan félteni. Bár er-
deiben hiányzik a természetes újulat,
nyílt, fényben gazdag élõhelyeken, tá-
vol az anyafa megfertõzõdést okozó
avarjától, nagyszámú megmaradó-fel-
növekvõ újulata jöhet létre. 

Ilyen élõhelyek a tölgyeseket sze-
gélyezõ cserjések, útszélek és mezs-
gyék, a (felhagyott) fáslegelõk és a
tölgyesek természetes, záródáshiá-
nyos részei, illetve a nyárasok vagy az
erdeifenyõ- és lucfenyõ-elegyes lomb-
hullató erdõk alacsonyabb záródású
állományai (pl. Bia³owie¿a erdei) (Bo-
biec et al. 2018).

Konkluziók és kitekintés
Tanulmányunkban rámutattunk arra,
hogy az kórokozó jövevényliszthar-
mat elmélete jól magyarázhatja a ko-
csányos tölgy természetes felújulásá-
nak hiányát és a természetes újulatra
alapozott felújítás nehézségeit. Mind-
azonáltal az elmélet megerõsítése ér-
dekében további terepi vizsgálatok
szükségesek. Tudásunk az alábbi te-
rületeken hiányos: 

1. Mekkora a tölgyújulat mortalitása
és magassági növekedése termé-
szetes lékekben különbözõ fokú
lisztharmat-fertõzöttség hatására?

2. Mennyire függ a tölgyújulat fejlõ-
dése a lisztharmatos fertõzöttség
mértékétõl, a kompetíciós viszo-
nyoktól és a vadrágás hatásától
természetes lékekben?

3. Mennyire függ az egészséges tölgy-
újulat fejlõdése természetes lé-
kekben a benapozottság (a nap-
fény hatásának) mértékétõl? 

Amennyiben a további tapasztalatok
és célirányos kutatások is alátámaszt-
ják az elméletet a kocsányos tölgy el-
terjedési területének több pontján, úgy
bebizonyosodhat a lisztharmat súlyo-
san negatív, a természetes erdõdinami-
kát befolyásoló szerepe. 

Ugyanakkor, a lisztharmat okozta ter-
mészetes tölgyújulat pusztulása és a ma-
goncok lassú növekedése súlyos akadá-
lyokat gördít a folyamatos erdõborításra
alapozott erdõgazdálkodás elé is a ko-
csányos tölgy uralta erdõkben. 

Végül, a megfelelõ védekezés hiánya
jelentõs károkat okozhat a mesterséges

felújításokban is. Jelen tanulmány célja,
hogy elõsegítse az ökológia, az erdészet
és természetvédelem területén dolgozó
szakemberek közötti párbeszéd és szak-
mai vita elindulását, illetve megteremtse
az elméleti feltételeit a további terepi
vizsgálatok megszervezésének. 

Szívesen fogadjuk a jelen írásra vo-
natkozó észrevételeket, kritikákat, illet-
ve a témakörrel kapcsolatos egyéni ta-
pasztalatokat, meglátásokat, megoldási
lehetõségeket. 

E-mail: demeter.laszlo@ecolres.hu
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Mottó: Az okszerû természetvédelemnek
nincs alternatívája!

Mocz András és Duska József kollégák problémafelvetése a
magánerdõ-gazdálkodást érintõen a Lapok 2021. februári
számában jelent meg. A leírtak alapján nyilvánvalóan szükség
van azonnali segítségre, de meggyõzõdésem szerint
messzebbre kell tekinteni! Ugyanis a problémák orvoslása cél-
jából megfogalmazott „javaslatok és igények” – véleményem
szerint – ökológiailag és ökonómiailag kifogásolhatóak.

Elõször tekintsük át a felvetett probléma gyökerét. Idézet a
cikkbõl: „az erdõvel szemben egyre több elvárás jelenik meg, és
az erdõnek a faanyagtermesztési funkciói háttérbe szorulnak,
míg az erdõ által biztosított ökoszisztéma-szolgáltatásokkal
szembeni igény erõsödik, helyenként meghatározóvá válik. Az
erdõ fenntartása, kezelése, az erdõ által biztosított szolgáltatá-
sok képezik az erdõ fõ produktumát, és a kitermelhetõ faanyag
fontos [...] termék marad, de másodlagossá válik.” Ez a megnyi-
latkozás a túlzott mértékû természetvédelmi törekvések óvatos
kritikája.

A cikk szerzõi szerint a probléma kezelésére javasolt gyógyír a
támogatások körének jelentõs bõvítése. Ezt két okból észrevétele-
zem. Egyfelõl nem mehetünk szembe a klímaromlással, mert a
status quo õrzése hosszú távon reménytelen. Mindnyájan tudjuk,
hogy az erdõszerkezet átalakítás a határtermõhelyeken szakmai-
lag milyen nehéz feladat, milyen sokba kerül és mennyi kudarc-
cal jár. Most, a klímaromlás hasonló helyzetet teremt, faállomá-
nyaink tömegesen kerülnek határtermõhely helyzetbe. Másfelõl, a
támogatási jogcímek javasoltak szerinti bõvítése az adófizetõk ter-
hére történne, megnövelné az erdõfenntartási költséget, és tovább
növelné a már ma is terhes állami bürokráciát.

Nézetem szerint, a felvetett problémát tágabban célszerû vizs-
gálni, az állami és magánszektorra közösen. A szakmai feladat az,
hogy egyre romló ökológiai körülmények között kell megkeresni a
legolcsóbb erdõfenntartási technológiákat, közben kinyerni a lehe-
tõ legtöbb faanyagot a támogatások észszerû keretek között tartá-
sával, a jelenlegi bürokrácia lényeges csökkentése mellett. Óriási
szakmai és jogi feladat! 

Az erdõk jövedelemteremtõ képességével azért kellene sürgõ-
sen és átfogóan foglalkozni, mert folyamatosan és brutális módon
drágul az élõmunka és a technika. Az állami szektorban a jöve-
delmezõség problémáját a nagy üzemméretbõl fakadó erdõrészek
közötti jövedelemátcsoportosítás egy ideig elrejtheti, de távlatok-
ban nem. 

Az útkereséshez le kell szögezni azt az alapvetést, hogy a ter-
mészetkímélõ és egyben olcsóbb erdõfenntartási eljárások széles
körû alkalmazásának legnagyobb akadálya az immár ötven éve
elviselhetetlenül magas vadlétszám, amely még napjainkban is nõ.
Le kell szögezni azt, hogy ugyanazon a területen egyidejûleg nem
folytatható intenzív vadgazdálkodás, és extenzív, természetkímélõ
erdõgazdálkodás!

A fent megfogalmazott célok eléréséhez új erdõfenntartási, er-
dõgazdálkodási stratégiára van szükség! Erdõklímában ennek
módja szerintem az, hogy az olcsóbb erdõfenntartási technológi-
ák keresése mellett, a gazdálkodással folyamatosan vissza kell vo-
nulnunk az ökonómiai küszöb alatti erdõkbõl, és ezeket vissza
kell adni a természetnek. 

Ezzel párhuzamosan pedig újra kell tárgyalni a természetvédel-
mi oltalom alatt álló erdõterületek mennyiségét, mert az, az alábbi
mutatók szerint indokolatlanul sok! Állításomat az Erdõvagyon-
gazdálkodási közlemények 7. számából (dr. Lett Béla – dr. Stark
Magdolna 2017) vett adatokkal próbálom alátámasztani. 

Az 5.4.1 fejezet 5–30. táblázata szerint a 495 ezer hektár termé-
szetszerû erdõbõl 323 ezer hektár (65%) védett, illetve esik Natura
2000 hálózat hatálya alá; az 529 ezer hektár származék erdõbõl
315 ezer hektár (60%); a 116 ezer hektár átmeneti erdõbõl 41 ezer
hektár (35%); a 652 ezer hektár kultúrerdõbõl 116 ezer hektár
(18%); a 129 ezer hektár faültetvénybõl 33 ezer hektár (26%). Az
összes 1 921 ezer hektárból tehát 828 ezer hektár (43%) valami-
lyen természetvédelmi oltalom alatt áll. Ez megdöbbentõ szám! 

A természetvédelem ekkora területen való mûködtetése egy-
részt óriási költségvetési forrást igényel, másfelõl a természetvé-
delmi korlátozások jelentõs anyagi terhet jelentenek az erdõgaz-
dálkodók számára, amit az állam csak részben kompenzál. 

Végül megemlítendõ az is, hogy az erdõgazdálkodó az erdõte-
rület 43 százalékán a természetvédelmi és az erdészeti hatóság
kettõs felügyelete alatt dolgozik, ami felesleges bürokráciaterhet
ró rá. Az erdõknek az erdészektõl való féltése álságos, hiszen a
védelem alá vont idõs erdõket szakmai elõdeink akkor hozták lét-
re, amikor természetvédelmi törvény még nem is létezett. 

A területi revízióhoz az biztosíthatna jogalapot, hogy az esetek
többségében a védelem alá vonás eljárásjogilag nem volt kifogás-
talan. Tudom, hogy javaslatom sok személyes egzisztenciát sért,
és azt is tudom, hogy a vadász és természetvédelmi lobbi igen
erõs. De ezt a harcot egyszer meg kell vívnia a szakmának! 

Ehhez a küzdelemhez nélkülözhetetlen kellõ szakmai tapaszta-
lattal rendelkezõ erdõmérnök-jogász. Ugyanis a jogszabályalkotás
során a tulajdonosi jogok korlátozását egyidejûleg két szemmel
kell nézni, másfelõl a jogász képesítés elengedhetetlen a termé-
szetvédelmi és vadászati lobbi elleni küzdelemhez.

Elõször a szakmai feladatot veszem górcsõ alá, a lényegre szo-
rítkozva. Határozott meggyõzõdésem, hogy a vágásos üzemmód
polgári demokráciában, természetszerû erdeinkben nem nélkü-
lözhetõ – amint azt Ausztriában autózva is láthatjuk. 

Magyar módon, megint túlvállaltuk magunkat. Ezeket a tech-
nológiákat legfeljebb csak át kell fésülni a kor elvárásai alapján. 

A szakma a rendszerváltás után keresi a vágásos üzemmódból
való kilépés módszereit, ez helyes. A következõkben azért idézek
Hermann Krutzschnak, az Erdõk megújítása címû könyvébõl,
mert ilyen világosan és tömören még nem olvastam másutt az át-
állás módjáról és a természetkímélõ erdõgazdálkodás rendezõ
elveirõl: 

„A készletgondozás a fentiek értelmében semmi esetre sem vala-
milyen szabályt követõ gyérítés […] a rossz és jó élõfakészlet-részek
mindig kisebb-nagyobb csoportos elrendezésûek, ezért a gyérítések
soha nem érhetik el azt a kívánatos célt, hogy az élõfakészlet egyre
jobb legyen. A gyérítés fogalom meghatározása ui. feltételezi az
egyenletes állományszerkezet fenntartását az erdõnevelés befejezé-
séig […] 

A készletgondozás nem ismeri az elõ- és véghasználatot. Fõ is-
mertetõjele a mindenkori legrosszabbnak az eltávolítása […] tekin-
tet nélkül az egyenletes állományszerkezet megtartására […]  A
készletgondozó belenyúlások […] csoportos fellazuláshoz és újulat-
hoz vezetnek … A készletgondozásnál azonban az erdõklíma meg-
marad […] A készletgondozás során elõállott hézagok nem hason-
lítanak egy zárt állományban mesterségesen belevágott lékhez,
amely úgy mûködik, mint egy kút aknája […] az átmenet az üres
térrõl az állományig fokozatos […]  A fény a talajt és egyúttal az
újulatot is csak idõszakosan éri […]  A természetszerû gazdasági
erdõben a korosztályos szerkezet helyébe a vastagsági csoportos
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szerkezet, mindenekelõtt a faminõségi osztályok viszonyai lépnek
[…]  Ismernünk kell az élõfakészlet fafajösszetételét, vastagsági cso-
portjait és minõségi osztályait […] a növedéket, annak fafaj, vas-
tagsági csoport és minõség szerinti összetételét […] a hozadékszabá-
lyozáshoz alapvetõen ellenõrzõ vizsgálatot és ennek alapján
teljesítményvizsgálatot kell végezni […]  Az erdõrendezés nem tehe-
ti meg, hogy öncélúan mûködjék […]  A természetszerû erdõgaz-
dálkodás nem új üzemmód, hanem legfõbb elv.” 

A készletgondozó, és tágabban értelmezve minden természet-
kímélõ eljárás az erdõ természetes megújuló képességén alapul.
A túlzottan magas vadállomány az erdõnek ezt a képességét lé-
nyegesen csökkenti, sok helyen blokkolja. A vadállomány létszámá-
nak radikális apasztásával ezt az óriási erõt kell felszabadítani! 

A romló klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodásnak ez a
leghatékonyabb eszköze. A vadlétszám az esetben felel meg az
erdõ természetes vadeltartó képességének, ha az erdõfelújítást vé-
dõ kerítések építése csak kivételes, és nem alapfeltétele az ered-
ményes erdõfelújításnak. 

E gondolatmenet alapján mulasztásos vétségben marasztalom
el a hivatalos természetvédelmet. Ezt a vélekedésemet támasztja
alá a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) tömör megállapítá-
sa, mely szerint a túlzottan magas vadlétszám az erdõ szelektív ki-
zsákmányolásához vezet, azaz a biológiai sokféleség csökkenésé-
hez. Miközben a hivatalos természetvédelem kényszerzubbonyt
erõltet az erdõgazdálkodóra, addig szabad kezet ad a vadgazdá-
nak.

Összefoglalásként leszögezhetõ, hogy hazánkban az erdõgaz-
dálkodó immár hosszú évtizedek óta a természetvédelem és vad-
gazdálkodás kettõs szorításában kényszerül dolgozni. Az ötven
éve elviselhetetlenül magas vadlétszám azt bizonyítja, hogy a va-
dászati törvény képtelen a vadlétszám normalizálására, tehát al-
kalmatlan. 

A MEGOSZ álláspontja szerint a természetvédelmi törekvések
túlzottak. Ismereteim szerint a természetvédelmi célok, elõírások
és korlátozások részben a természetvédelmi, részben az erdõtör-
vényben találhatóak. 

Szakmai-jogi feladat tehát annak a vizsgálata, hogy a szóban
forgó természetvédelmi és erdõtörvényi korlátozások megfelel-
nek-e a tulajdonjog korlátozási feltételeinek, különös tekintettel ar-
ra, hogy a tulajdonjog alapjog. A másik vizsgálandó kérdés, hogy
az állam hogyan érvényesíti a tulajdonjog korlátozását. Úgy tudom,
hogy – természetvédelmi oltalom alatt álló erdõterületen – az éves
erdõgazdálkodói terveket be kell jelenteni a természetvédelmi ha-
tósághoz is. Ha az megfelel az erdõtervi elõírásoknak, a hatóság
azt tudomásul veszi. Ha nem, akkor szakhatóságként jár el.

Az erdõgazdálkodó szorongatott helyzetébõl egyetlen kiút le-
hetséges: a termõföld tulajdonosát vissza kell helyezni alkotmá-
nyos jogaiba! Ez az egyetlen fegyver, mellyel a természetvédelmi
és vadászati lobbi legyõzhetõ, de ezt – sajnálatos módon – a szak-
ma még nem ismerte fel. 

A természetvédelmi és az erdõtörvény más tulajdonában álló
erdõterületre vonatkozóan állapít meg gazdálkodással kapcsolatos
korlátozásokat. A vadászati törvény pedig más tulajdonában álló
erdõ- és mezõgazdasági területre vonatkozóan ad jogosítványokat
a vadgazdálkodónak. Sajnos, különösen a természetvédelmi kor-
látozások (második bekezdés) és vadgazdálkodási jogosítványok
súlyosan sértik az erdõtulajdonos Alkotmányban biztosított tulaj-
donosi jogát! 

Polgári demokráciában a tulajdonjog, ami alapjog, csak a kö-
vetkezõ feltételek együttes meglétével korlátozható: kizárólag tör-
vénnyel; alapos közérdek alapján; a korlátozásnak arányban kell
állnia a közérdekkel (ennek mércéje a szocializmus évtizedei alatt
elveszett); a korlátozások során a legkisebb pressziót kell alkal-

mazni; a korlátozásokat kompenzálni kell, ha azok mértéke meg-
haladja az arányosság elvét. 

Aki korlátoz, az fizet! Az erdõgazdálkodói jogok alkotmányos
alapon nyugvó korlátozásához – tehát egy új erdõ- és természet-
védelmi törvény elkészítéséhez – elõször is meg kell határozni az
erdõhöz fûzõdõ alapos közérdeket. Ez meggyõzõdésem szerint a
– környezetvédelmi és közjóléti szolgáltatások mellett –, túlnyo-
mórészt a biológiai sokféleség védelme.

Sajnos a szakma eddig nem vette a fáradságot ennek a foga-
lomnak konkrét tartalommal való megtöltéséhez, bár elemei az
említett törvényekben fellelhetõek. Vadgazdálkodás vonatkozásá-
ban pedig az alapos közérdek a trófea kultusza helyett, a ragado-
zók szerepének maradéktalan betöltése! A növényevõk létszámá-
nak megfelelõen alacsony szinten való tartása, és nem a
vadállomány korlátlan szaporítása, nemzeti kincs fedõnévvel.
A biológiai sokféleség fogalmának megtárgyalásához – vitaindító-
nak – felajánlom az Erdészeti Lapok 2011. évi októberi számában
megjelent írásomat: (http://erdeszetilapok.oszk.hu/01763/pdf/Erde-
szeti_Lapok_EPA01192_2011-10_296-299.pdf) 

Az érvényes szabályozás mélyebb kritikájába nem mehetek be-
le, mert annak részleteit nem ismerem. Csupán egy kérdést vetek
fel, a szabályozás és az ágazati felelõsségvállalás ügyét. Kormány-
zati munkamegosztás alapján az ágazati felelõsségvállalás az erdé-
szeti fõhatóságot terheli. Figyelemre méltó, hogy az erdõtörvény a
természetvédelmi törvényben foglaltak betartási kötelezettségére
utalást tartalmaz. Véleményem szerint eljárásjogilag itt van a kutya
elásva, ezt kellene megfordítani. 

A természetvédelmi törvényben elegendõ lenne kinyilatkoztat-
ni azt, hogy a biológiai sokféleség védelmét – a tulajdonosi jogok
Alkotmánynak megfelelõ korlátozása mellett – érvényesíteni kell
az erdõtörvényben! Ebbõl kifolyólag, a biológiai sokféleség védel-
mét részletesen az erdõtörvényben kell kifejteni, és az erdõtör-
vény korlátozásait ezekbõl kell levezetni. E nélkül ugyanis az er-
dõtörvény korlátozásai a levegõben lógnak.

A szabályozás és az ágazati felelõsségvállalás egységének hely-
reállításához a következõ javaslatot teszem. A három, ún. „zöld
törvény” újrafogalmazása után kerülhetne sor a természetvédelmi
oltalom alatt álló erdõk mennyiségi felülvizsgálatára. 

Azok az erdõk maradhatnának természetvédelmi oltalom alatt,
melyekben a biológiai sokféleség magas szintû megõrzéséhez az
erdõtörvényben biztosított eszköztár elégtelen. Ezen erdõket a ter-
mészetvédelem kezelésébe célszerû adni. 

A többi erdõ pedig az erdészeti hatóság felügyelete alá helye-
zendõ. Ezzel az egész erdõgazdálkodásban helyreállna a szabá-
lyozás és az ágazati felelõsségvállalás egysége, nem beszélve a
bürokrácia jelentõs csökkenésérõl, és a tulajdonosi jogok helyre-
állításáról. 

Amennyiben az erdészeti hatóság felügyelete alá esõ erdõben
néhány különösen fontos növényfaj, állatfaj vagy kis terjedelmû
élõhely elõfordul, annak védelmére az erdõgazdálkodó és a ter-
mészetvédelem polgárjogi szerzõdést kötne, támogatás folyósítása
mellett. Ez tipikus példája lehetne a legkisebb presszió és az „aki
korlátoz, az fizet!” elv gyakorlati megvalósításának.

Végül két javaslattal élek. A „zöld törvények” újrafogalmazása
elõtt érdemes lenne áttekinteni a velünk hasonló szakmai közös-
séget alkotó országok – Ausztria, Bajorország, Szlovénia – erdõ-
törvényeit, az 1935. évi magyar erdõtörvény átnézése mellett. Ez
sokat segíthetne a tulajdonosi jogok korlátozásakor az arányosság
értelmezéséhez. Másodikként megjegyzem azt, hogy a mestersé-
ges erdõsítések távlati állékonysága érdekében erõsíteni szüksé-
ges a génökológiai kutatást, és ezért azt vissza kell vinni az erdé-
szeti kutatás körébe!

Bartha Pál ny. okl. erdõmérnök
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SZAKMAI FÓKUSZ – ÜLTETVÉNYSZERÛ FATERMESZTÉS

A számba jöhetõ felújítási módok kö-
zül lehetõségünk van a természetes fel-
újítási módo(ka)t is választani, hiszen
ez a fafaj rendszeresen és bõségesen
terem makkot, amely a hazai körülmé-
nyek között gyorsan és nagy intenzi-
tással csírázik. A természetes felújítás
elõnye nem csupán a költséghaté-
konyságban fejezhetõ ki, hiszen ha
egy területen teljes talaj-elõkészítést
végzünk, akkor a termõréteget a tus-
kósorok összetolása közben humusz-
ban szegényítjük, mely egyes esetek-
ben rosszabb termõhelyi feltételeket
teremt, mint amilyenen a korábbi állo-
mány állt. 

A jelen tanulmányunkban közölt in-
novatív jellegû megállapításaink és ja-
vaslataink döntõ többsége a Nyírerdõ
Zrt. területén végzett, több mint 10
éves kutató-fejlesztõ munkánk során
elért eredményeken és megfigyelése-
ken alapul. 

A legfontosabb termesztési – 
technológiai jellemzõk

A vöröstölgynek, mint idegenföldi,
exóta fafajnak Magyarországon nincse-
nek sem természetes, sem természet-
szerû elõfordulásai, erdõállományai.
Ezért a magyarországi vörös tölgyesek
biológiai-ökológiai megítélésük alap-
ján a kultúrerdõk csoportjába sorolha-
tók. Ebbõl következõen kezelésükre (a
fatermesztés technológiájára) az ültet-
vényszerû fatermesztés feltételrendsze-
re a jellemzõ. 

A vöröstölgyesek termesztésének ül-
tetvényszerû jellege elsõsorban az al-
kalmazott felújítási módon (döntõen
mesterséges), a szabályosnak mondha-
tó ültetési hálózaton, a meghatározott
rendszerességû és mértékû növõtér-
szabályozási rendszer alkalmazásán
keresztül érvényesül.

Optimális növekedését nálunk sava-
nyú homokok réti erdõtalaján éri el,

ahol a talajvíz mozgó és nincs túl mé-
lyen. Jó növekedést mutat a rozsdabar-
na erdõtalajon, a kovárványos barna er-
dõtalajon, valamint a mély termõrétegû
anyagbemosódásos barna erdõtalajon
is. Fiatalon igen gyors növekedésû, ma-
gassági növekedése 10–20 év között,
vastagsági növekedése pedig 15–25 év
között kulminál. A vörös tölgyesek
összes fatermése átlagnövedékének
kulminációja 35–40 év közé tehetõ. Át-
lagos vágásérettségi kora 80–85 év.

Európában kevés károsítója, illetve
kórokozója van. Levélkárosítói között
szerepelnek a bagolypillék, az araszolók
és a gyapjas pille. A tölgylisztharmattal
szemben ellenálló. Érzékeny a vadrágás-
ra, továbbá a sárga fagyöngy károsításá-
ra. A kései fagyok is gyakran károsítják.

Gyors növekedése, nagy fatérfogat-
hozama, valamint értékes faanyaga ré-
vén egyik legfontosabb honosított fafa-
junk. Nagy vitalitású, gyakran termõ,
sarjról, s magról egyaránt jól újul. Elõ-
nyösen használható rontott erdõk átala-
kítására is. Bár elegyes állományok lét-
rehozására is alkalmas, elegyetlenül is
tökéletes állományszerkezetet alakít ki.
Fáját elsõsorban a bútoripar és a par-
kettagyártás hasznosítja. A jövõ erdõte-
lepítéseiben területi arányának mérsé-
kelt növekedésére lehet számítani.

Alkalmazható természetes felújítási
módok

A vöröstölgyesekben alkalmazható ter-
mészetes felújítási iránytechnológiák
változatait a fõhasználati vágásmódok-
hoz, és a hozzájuk tartozó természetes
felújítási lehetõségekhez igazodóan
kell kialakítani. A vizsgált fafaj eseté-
ben a tarvágás jellegû felújítóvágás, il-
letve a fokozatos felújítás alkalmazásá-
ra van reális, a gyakorlat számára is
ajánlható lehetõség.

A tarvágás jellegû felújítóvágás al-
kalmazásával a vágásérett faállományt
a már meglévõ újulat fölül egy lépcsõ-
ben termeljük le. A tarvágás jellege egy
lépcsõben – egy idõben – végrehajtott
véghasználatból következik, de a „nor-
mál” tarvágástól a természetes újulat
megléte különbözteti meg. 

Vöröstölgyesek természetes felújításának
gyakorlata

Prof. dr. Rédei Károly – egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

dr. Keserû Zsolt – tudományos osztályvezetõ, SOE ERTI

A hazánkban megközelítõen 15 ezer hektáron tenyészõ vörös tölgy (Quercus
rubra L.) erdõterületünk produktivitásának emelésére alkalmas fafaj, ame-
lyet nagy vitalitása, széles ökológiai toleranciája, és a különbözõ károsítá-
sokkal szembeni nagymérvû ellenálló képessége határoz meg. A hazai vörös
tölgy állományok közel 60%-a 50 év alatti, ugyanakkor ezen állományok egy
részének felújítása már a következõ évtizedek feladatai közé tartozik. 

Vörös tölgy újulat
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Az erdõrészleten belül a tarvágást
többféle módon, így idõben fokozato-
san egymás után következõ sávokban
és foltokban is végre lehet hajtani.
A kivitelezés módja (formája) alapján
lékes és kulisszás felújítóvágási módo-
zatokat különítünk el. Szlovákiában a
vörös tölgyesek egy részét ezzel a
módszerrel újítják fel.

A fokozatos felújítóvágások közül a
síkvidéki tölgyesekben (beleértve a vö-
rös tölgyeseket is) a többé-kevésbé
egyenletes bontáson alapuló ernyõs fel-
újítóvágás felel meg leginkább. Ennek
az az elõfeltétele, hogy az adott erdõ-
részletben egy idõben olyan makkter-
més jelentkezzék, amelybõl közel azo-
nos fejlettségû újulat nevelhetõ fel az
anyaállomány alatt. Az egyenletes úju-
lat többé-kevésbé egyenletes záródás-
bontást, felszabadítást igényel. A fel-
szabadítóvágások alkalmával a lábon
álló fatérfogat 50–60%-a termelhetõ ki,
s a végvágásra marad a fatérfogat
40–50%-a.

E módszer esetében a felújítás idõ-
tartama maximum 10–12 év (ma már
sok helyen 5–6 év alatt igyekeznek be-
fejezni), s az alábbi fõbb mûveleteket
foglalja magában: a fokozatos felújítás
megkezdése elõtt: cserje- és bozótirtás;
a fokozatos felújítás során elvégzendõ
feladatok: az anyaállomány záródásá-
nak megbontása, sarjleverés, irányított
döntés; feladatok a végvágáskor: irá-
nyított döntés, kíméletes közelítés; pót-
lás: méretes csemetével, részleges talaj-
elõkészítéssel, vagy talaj-elõkészítés
nélkül; ápolás: újulatápolás, sarjleve-
rés; növényvédelem: szükség szerint
(vadkárelhárító kerítést is beleértve).

Vörös tölgyesekben teoretikusan
szóba jöhetne még az egyenlõtlen bon-
táson alapuló csoportos (lékes) felújí-
tóvágás is, erre vonatkozóan azonban
nem rendelkezünk elég kísérleti és
gyakorlati tapasztalattal.

A természetes felújítás erdõnevelési
vonatkozásai

A vöröstölgyesek intenzív magassági nö-
vekedésének befejezõdésével – 25–40
éves kortól – erõteljes belenyúlás (növõ-
térbõvítés) szükséges. Ekkorra már kiala-
kultak azok a törzsek, melyek fenntartá-
sa a véghasználatig indokolt (V-fák). 

Arra törekedjünk, hogy ezekre te-
võdjön át az erõteljes vastagsági növe-
kedésbõl származó növedéktöbblet. A
véghasználatig fenntartandó törzsek
koronái részére kell ebben az idõszak-
ban a mindenkor megfelelõ növõteret
biztosítanunk. Ezért a felsõ korona-

szintbe is bele kell nyúlnunk, hogy a
jó koronaméretû faegyedek vastagodá-
si képességüket tökéletesen kihasznál-
hassák. A vágásérettségi kor elõtt a vi-
szonylag kevés számú törzsbõl
összetevõdõ faállományban csak mér-
sékelt elõhasználat gyakorolható, hogy
a koronaszint ne váljék hézagossá. 

A vörös tölgy egyik legfontosabb ter-
mesztési körzetében, a Nyírségben 16,
különbözõ korú vörös tölgyesben vég-
zett újulatvizsgálataink alapján, a kor (x,
év) és az 1 hektáron talált újulatszám (y,
db/ha) közötti összefüggést leíró egyen-
let a következõ: y = –105697+7476x,
r=0,799.

SZAKMAI FÓKUSZ – ÜLTETVÉNYSZERÛ FATERMESZTÉS

Erdészeti Lapok CLVI. évf. 4. szám (2021. április)

1. táblázat. Vörös tölgyesek erdõnevelési modellje (Nyírség)

Megjegyzés: Az elsõ oszlop fatermési osztályok szerinti utolsó sorának korértékei
a tervezhetõ vágásérettségi kor alsó határát mutatják, amelyek módosítására – te-
kintettel a kevés számú véghasználati kort elért vöröstölgyesre – a helyi növeke-
dési viszonyok, valamint a faállományok minõségi és egészségi állapota függvé-
nyében kerülhet sor. 

Vöröstölgy javafa



Erdészeti Lapok CLVI. évf. 4. szám (2021. április)136

A 40 és 65 év közötti, 5 éves inter-
vallumonkénti, 1 hektáron található
újulatszám a fenti összefüggés alapján
a következõ: 40 éves korban 193 343
db/ha, 45 éves korban 230 723 db/ha,
50 éves korban 268 103 db/ha, 55 éves
korban 305 483 db/ha, 60 éves korban
335 387 db/ha, 65 éves korban 380 243
db/ha.

Hazánkban a 70 évnél idõsebb vö-
rös tölgyesek rendszeres fatermési
vizsgálatára még alig volt mód. A ren-
delkezésre álló kevés számú fatermési
(törzselemzési) adat azonban azt mu-
tatja, hogy kedvezõ erdõmûvelési tu-
lajdonságait kihasználva a vörös tölgy
vágásérettségi korát a jobb termõhelye-
ken általában 80 évtõl indulóan szab-
hatjuk meg. 

A vöröstölgyesek természetes felújí-
tásának tervezését és kivitelezésének
ütemezését segíti az 1. táblázatban kö-
zölt – fatermési és erdõnevelési kísér-
letek felvételi adataira épülõ – erdõne-
velési modell (Rédei 2018).

A táblázat adatai a fõállományra, vagy-
is az egyes tervezett nevelõvágások
utáni állományrészekre vonatkoznak.
A modell a vöröstölgyesek várható ho-
zamadatait is tartalmazza. A természe-
tes felújíthatóság (felújítás) tervezésé-
hez jó támpontot nyújtanak az egyes
nevelõvágások elvégzésének korérté-
kei. Az utolsó tervezett belenyúlás idõ-
pontjának 15–20 évvel történõ növelé-
se adja a tervezett véghasználati kort.
A fokozatos felújítóvágás idõtartama az
utolsó belenyúlás, illetve a véghaszná-
lati kor közé esik. 

Tanulmányunk legfõbb célja az volt,
hogy az újabb kutatás-fejlesztési ered-
mények közreadásával segítse a vörös

tölgy – megfelelõ ökológiai feltételek
melletti – termesztési technológiai fej-
lesztését, ezzel is növelve erdeink jö-
vedelemtermelõ képességét. 

Befejezésül e helyen is szeretnénk
köszönetet mondani Bíró Imre okl. er-
dõmérnök kollégának, a Nyírerdõ Zrt.
Baktalórántházi Erdészete igazgatójá-
nak hasznos gyakorlati tanácsaiért és
lektori munkájáért. 

Felhasznált irodalom
Birck, O. (1962): Fatermési vizsgálatok vö-

rös tölgyre. Erdészeti Kutatások, Vol. 58.
1–3. 261–311. 

Führer E. – Rédei K. – Tóth B. (szerk.)
(2009): Ültetvényszerû fatermesztés 1.
Agroinform Kiadó, Budapest, 245 pp.

Hasenauer, H. (edit.) (2016): Non-Native Tree
Species for European Forests: Experiences,
Risks and Opportunities. Country reports.
COST Action FP1403. Vienna, pp. 368.

Keresztesi B. (szerk.) (1967): A tölgyek.
Akadémiai Kiadó, Budapest.

Keserû Zs. – Csiha I. – Kovács Cs. – Rásó J.
– Rédei K. (2017): Vörös tölgyesek ter-
mészetes felújítása és erdõnevelése:
esettanulmányok. Erdészettudományi
Közlemények. 7. évfolyam, 2. szám.
115–125. DOI: 10.17164/EK.2017.008

Nemky E. (1964): A tölgymakk csírázásö-
kológiájának legfontosabb kérdései,
mint a sikeres természetes felújítás alap-
jai. Az Erdõ, 13.12: 537–542.

Rédei K. (2010): Ültetvényszerû fatermesz-
tés. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debre-
cen. pp. 88.

Rédei K. (2010): Vöröstölgyesek termeszté-
se. Agroinform Kiadó, Budapest, 35 pp.

Rédei K. (2018): A vörös tölgy termesztése.
Agroinform Kiadó, Budapest. 78 pp. 

Rédei K. – Csiha I. – Keserû Zs. (2011): Vö-
röstölgyesek nevelése. Erdészeti Lapok.
CXLVI. évf. 11. szám, 333–334. 

Rédei, K. – Csiha, I. – Keserû, Zs. – Rásó, J. –
Gyõri, J. (2010): Management of red oak
(Quercus rubra L.) stands in the Nyírség for-
est region (Eastern Hungary). Hungarian
Agricultural Research, Vol. 19, No. 3. 13–17.

Rédei K. – Veperdi I. –  Csiha I. (2004): Vö-
röstölgyesek fatermése a Nyírség erdõ-
gazdasági tájban. Erdészeti Kutatások,
Vol. 91: 51–60. 

Rédei, K. – Veperdi, I. –  Csiha, I. (2007): Yi-
eld of Red Oak Stands in the Nyírség For-
est Region (Eastern-Hungary). Silva Lusi-
tana. 15(1):79–87., Lisboa, Portugal. 

SZAKMAI FÓKUSZ – ÜLTETVÉNYSZERÛ FATERMESZTÉS

Még 2018-ban jelent meg dr. Rédei Károly tollából A vörös tölgy termeszté-
se címû szakkönyv az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. gondozásában.
A szerzõ a témakört több évtizedes kutatási eredményekre alapozva mutat-
ja be tudományos alapossággal. 

A kiadvány részletesen ismerteti a fafaj
botanikai jellemzõit, ökológiai (termõhe-
lyi igényét), erdõmûvelési tulajdonságait,
fájának felhasználási lehetõségeit. A kézi-
könyv a témával foglalkozó gazdag szak-
irodalmi háttérrel és gyakorlati tapasztala-
tok, valamint az újabb kutatás-fejlesztési
eredmények felhasználásával ismerteti a
vörös tölgy termesztésében alkalmazott
technológiai munkamûveleteket, a fafaj
termesztési modelljét. Ezen túlmenõen a
fafaj természetes felújításának lehetõsége-
it is tárgyalja gyakorlatorientált megköze-
lítésben, egy konkrét gyakorlati példán
keresztül (esettanulmány).  A könyv pu-
hatáblás, 78 oldalas. Megvásárolható az
Agroinform Kiadó és Nyomda Kft.-tõl (In-
form Kiadó és Nyomda Kft. Budapest,
Angol u. 34. 1149. Tel.: +36 20 556 3170).

Középkorú vöröstölgy állomány (Nyírgelse 2K)
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Az örökerdõ-gazdálkodásban megvalósított léknyitások célja
a faanyagtermelés és az állomány természetes felújításának
egyidejû biztosítása, az erdei biodiverzitás számára kulcsfon-
tosságú sajátos erdei környezeti viszonyok állandóságának
fenntartása mellett. Lékvágásokkal, a mérsékeltövi lombos
erdõk erdõdinamikájában fontos szerepet betöltõ kis térlép-
tékû természetes bolygatásokhoz hasonlóan, állományi szin-
ten is változatos koreloszlás, valamint vertikálisan és hori-
zontálisan heterogén, és így a vágásos üzemmódhoz képest
természetközelibb faállomány-szerkezetet alakítható ki. 

Tölgy uralta erdeinkben azonban, köztük a jelentõs terü-
lettel bíró hegy- és dombvidéki gyertyános-kocsánytalan töl-
gyesekben, a folyamatos erdõborítást fenntartó erdõgazdál-
kodás a tölgy csemeték fényigénye révén kihívásokkal állítja
szembe a gazdálkodókat. 

A különbözõ gazdálkodási módok összehasonlításában
támpontot adhatnak azok az alkalmazott ökológiai kutatások,
amelyek feltárják a különbözõ fahasználatok erdei környezet-
re, életközösségre és a fás szárú újulatra gyakorolt hatásait. 

Az itt bemutatott vizsgálat egy olyan kutatás része, amel-
lyel az erdõgazdálkodás faanyagtermelési és természetvé-
delmi céljainak egyidejû érvényesítéséhez szükséges beavat-
kozások kidolgozását szeretnénk segíteni.

A projekt rövid bemutatása
Erdõökológiai kísérletünk célja különbözõ, egyrészt a vágá-
sos üzemmódhoz tartozó beavatkozások (kisméretû tarvá-
gás, tarvágásban megtartott hagyásfacsoport, egyenletes
bontóvágás) és az örökerdõ-üzemmód eszköztárához sorol-
ható lékvágások ökológiai szempontú összehasonlítása. 

A kísérletet a Pilisi Parkerdõ Zrt.-vel együttmûködésben
az Ökológiai Kutatóközpont vezeti, egy gyertyános-kocsány-
talan tölgyesben, Pilisszántó határában. A vizsgálat keretén
belül a kísérleti fahasználatok erdei mikroklímára, talajjellem-
zõkre és az erdei életközösségre, többek között futóbogara-

kra, pókokra, kétszárnyúakra, valamint talajlakó televényfé-
reg és ugróvillás közösségekre gyakorolt hatásait kutatjuk.
Emellett vizsgáljuk az erdei aljnövényzet és a fás szárú úju-
lat beavatkozásokra adott válaszát, valamint a kezelésekkel
összefüggésben a fás szárú újulat regenerációját érintõ vad-
hatást is. 

A kísérlet általános céljait és eredményeit átfogóan tár-
gyaltuk az Erdészeti Lapok 2020. januári számában (Ódor et
al. 2020). Az összefoglaló mellett eddigi eredményeink
részletesen Sass et al. (2020) magyar nyelvû tanulmányá-
ban, Elek et al. (2018), Boros et al. (2019), Kovács et al.
(2018 és 2020), és Tinya et al. (2019 és 2020) angol nyelvû
közleményeiben, valamint a honlapunkon (https://www.pi-
liskiserlet.ecolres.hu/) olvashatók.

Az e cikkben bemutatott részvizsgálat célja a Pilis Üzem-
mód Kísérlet keretein belül a fahasználatok erdei aljnövény-
zetre gyakorolt rövid távú hatásainak térben részletes fel-
bontású feltárása volt. Ehhez a beavatkozások utáni kezdeti
években kapott növényzeti válaszokat, valamint az ezek-
ben megfigyelhetõ trendeket elemeztük. 

A cikk alapja a szerzõ XXXIV. OTDK Biológia Szekció-
ban I. helyezést elért tudományos diákköri dolgozata (Hor-
váth 2018). A vizsgálat módszereinek teljes körû leírását és
eredményeinek részletes megvitatását az Erdészettudomá-
nyi Közleményekben közöljük (Horváth et al. 2021).

Anyag és módszer
A gyertyános-kocsánytalan tölgyes állományban, ahol a Pi-
lis Üzemmód Kísérletet kialakítottuk, a faanyagtermelést cél-
zó gazdálkodás korábban fokozatos felújítóvágással való-
sult meg. Így az állomány szerkezetileg és korát tekintve is
homogén, a beavatkozások idõpontjában kb. 80 éves volt. 

A kísérleti fahasználatokat 2015 telén, teljes blokk elren-
dezésben valósítottuk meg: öt kezeléstípust, összesen hat
ismétlésben. Minden blokkban létrehoztunk egy vágásterü-
letet (80 m átmérõjû kör, kb. 0,5 ha) tarvágással, azaz az
összes fásszárú egyidejû eltávolításával, valamint minden
vágásterületen belül megtartottunk egy érintetlen hagyásfa-
csoportot (20 m átmérõjû kör, kb. 10–12 faegyed). 

Valamint minden blokkban kialakítottunk egy egyenletes
bontóvágással kezelt területet (80 m átmérõjû kör, kb. 0,5 ha) a
felsõ lombkoronaszint faegyedeinek 30%-a és a teljes második
lombkoronaszint kivágásával. Létrehoztunk továbbá blokkon-
ként egy kör alakú, kb. egy fahossznyi léket (20 m átmérõjû
kör, kb. 300 m2), ahol szintén eltávolítottuk az összes fás szá-
rút. Emellett minden blokkban kijelöltünk egy beavatkozástól
mentes kontrollterületet is (20 m átmérõjû kör, kb. 300 m2). 

Az aljnövényzetben a kezelések között megjelenõ finom
térléptékû különbségek vizsgálatához kijelöltünk a kísérlet
hat blokkjából négyben összesen 20 db, 20 m átmérõjû kör
alakú mintaterületet, ezeken belül pedig a mintaterületet le-
fedõ 2×2 m-es rácsháló rácspontjaiban 81 db mintavételi
pontot (1. ábra). 

A mintavételi pontokban 0,5×0,5 m-es kvadrátokban rög-
zítettük az aljnövényzetet adó lágy szárú és 50 cm-nél ala-
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Különbözõ erdészeti beavatkozások hatása
egy pilisi gyertyános-tölgyes aljnövényzetére

Horváth Csenge Veronika1, Dr. Ódor Péter2, Dr. Tinya Flóra3, Dr. Kovács Bence3

1 Az Erdészeti Lapok 2020-as cikkpályázatára készült kiemelt díjazott
pályamû.
PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológia Doktori Is-
kola,  tudományos segédmunkatárs, Ökológiai Kutatóközpont Öko-
lógiai és Botanikai Intézet, Vácrátót

2 tudományos tanácsadó, Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Bota-
nikai Intézet, Vácrátót

3 tudományos munkatárs, Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Bota-
nikai Intézet, Vácrátót

Magyarország erdõterületeinek jelentõs részén olyan erdõ-
kezelési módokra van szükség, melyek egyidejûleg bizto-
sítják az erdõk védelmi és gazdasági funkcióinak betölté-
sét. Jelenleg hazánkban a faanyagtermelést célzó
erdõgazdálkodás döntõen vágásos üzemmódban, gyakran
fokozatos felújítóvágás alkalmazásával történik. Az utóbbi
évtizedben azonban stratégiai céllá vált a folyamatos er-
dõborítást fenntartó gazdálkodási módokra való áttérés,
eleinte a szálaló, majd az örökerdõ-üzemmódok keretében. 
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csonyabb fás szárú egyedek fajonként becsült százalékos
borítását. A növényzeti felvételezést elõször 2016-ban, a be-
avatkozások utáni második nyáron végeztük el (lásd Tinya
et al. 2019), majd azonos módszertannal 2018-ban, a ne-
gyedik évben is megismételtük a vizsgálatot.

A növények terepi határozásánál és a fajok nevezéktaná-
ban a Király (2009) által szerkesztett Új Magyar Füvészköny-
vet használtuk. A kvadrátokban rögzített adatokból minden
kvadrátra összegeztük az ott elõforduló fajok számát, vala-
mint a jelen lévõ fajok százalékos borítás értékeit. A növény-
fajokat Király (2009) alapján életformatípusok szerint cso-
portosítottuk (egyéves, évelõ fû- és sásféle, évelõ lágyszárú,
fásszárú), és a fajok százalékos borítás értékeit kvadráton-
ként az egyes életformatípusokra is összegeztük. 

A kezelések fajszámra, borításra és a
négy növényi életformatípusra külön-
külön kifejtett hatását lineáris kevert
modellekkel elemeztük, Faraway et al.
(2006) alapján. Többváltozós ordináci-
ós elemzéssel összevetettük a mintavé-
teli területek fajösszetételét a kezelések
között. Indikátorfaj-analízissel megvizs-
gáltuk, hogy az egyes kezelésekhez tar-
tozó mintaterületekhez mely fajok mu-
tatnak preferenciális kötõdést. Az
elemzések módszertanának részletes
leírását Borcard et al. (2011) könyve
tartalmazza. Az adatok elemzéséhez az
R programcsomagot (R 3.4.3.) használ-
tuk.

Eredmények
A vizsgált beavatkozások aljnövényzet
fajszámára és összegzett borítására
gyakorolt hatásában az egyes fahasz-

nálatok térbeli léptéke és erélye volt döntõ. Az aljnövény-
zet tömegességét a beavatkozásokkal kialakított fény- és
talajnedvesség-viszonyok alapvetõen meghatározták, eze-
ket pedig a lombozat megnyitásának mértéke közvetlenül
befolyásolja (Kovács et al. 2020; Tinya et al. 2019).

A kontrollhoz képest a legnagyobb eltéréseket a tarvágá-
sokban tapasztaltuk, a legkisebbeket a hagyásfacsoportok-
ban, a bontóvágások és a lékek pedig átmeneti eredménye-
ket mutattak (2. ábra). Bár a lékekben a fajszám és a borítás
is jelentõsen megnõtt, a negyedik évre mindkét változó nö-
vekedése megállt. Ezzel szemben a másik három beavatko-
zásban a borítás, és a tarvágások kivételével a fajszám 2016
és 2018 között is tovább nõtt.

A különbözõ növényi életformatípusok közül az egyéve-
sek esetében a tarvágásokban és a lékekben is kimutatható
volt egy nagymértékû borításnövekedés a második évben,
a negyedik évre azonban mindenhol visszaesett e fajok bo-
rítása (3.a ábra).

Az évelõ fû- és sásfélék borítása az összes fahasználat
hatására megnövekedett, de a lékekben a második és a ne-
gyedik év között már csökkent, a hagyásfacsoportokban pe-
dig csak a negyedik évre haladta meg szignifikánsan a kon-
trollt (3.b ábra). 

Az egyéb évelõ lágyszárúak borítása a második évben
még csak a lékekben volt a kontrolltól számottevõen maga-
sabb, a negyedik évre azonban a tarvágásokban a kontroll-
hoz képest a lékeknél nagyobb borítástöbblet jelent meg e
csoport esetében (3.c ábra). Ez összefügg a tarvágásokban
az inváziós magas aranyvesszõ térnyerésével. Az 50 cm alat-
ti fásszárúak borítása csak a negyedik évre, és kizárólag a
bontóvágásokban vált a kontrollnál szignifikánsan nagyob-
bá. Ugyanakkor a lékekben, hagyásfacsoportokban és a
kontrollban is növekedett a fásszárúak borítása a két vizs-
gált év között (3.d ábra). 

Ordinációs elemzésekkel megvizsgálható, hogy a minta-
területek növényzeti összetétele milyen mértékben tér el
egymástól, az elemzés során az összes faj jelenlétének és
tömegességének figyelembevételével. Az ordinációs
elemzések eredményei alapján a kezelések között az alj-
növényzet fajösszetétele már két évvel a fahasználatok
után jelentõsen különbözõvé vált lásd Horváth et al. 2021.
Ugyanakkor bár a kontrolltól mind a négy beavatkozás
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1. ábra. a) A vizsgált blokkok elhelyezkedése a kísérleti terüle-
ten. b) Drónfotó az 1. blokkról (2015 ©Tóth Viktor). c) Minta-
vételi elrendezés egy mintaterületen belül

2. ábra. A kezelésekre 2016-ban és 2018-ban jellemzõ a) összegzett borítás és b) faj-
szám. Vonallal jelöltük a középértéket (medián), téglalappal az adatok középsõ tarto-
mányát (interkvartilis terjedelem) és pálcikákkal a terjedelmet. Az eltérõ betûk a kezelé-
sek között egy adott éven belül szignifikánsan eltérõ csoportokat, a kettõs betûk a
csoportok közötti átfedéseket jelölik (2016 esetében nagybetûk, 2018 esetében kisbetûk).
A csillagok az egyes kezeléseken belüli, évek közötti szignifikáns különbségeket mutatják.
Kezelések: K = kontroll, T = tarvágás, L =lék, B =bontóvágás, H = hagyásfacsoport
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növényzete eltért, egymással még jelentõs hasonlóságot
mutattak. A negyedik évre a különbségek nemcsak a kon-
troll és a beavatkozások, de az egyes beavatkozások kö-
zött is megnövekedtek. A kezelések a negyedik évre job-
ban szétváltak: a tarvágások aljnövényzetének összetétele
ekkorra a bontóvágásokétól és hagyásfacsoportokétól el-
különült, míg a lékeké köztes, átmeneti jelleget mutatott
(4. ábra).

Az indikátorfaj-analízis eredményei (1. táblázat) alapján a
második évben a lékekben fõleg fény-és nedvességkedvelõ
erdei fajok voltak jellemzõk (egyvirágú gyöngyperje, kánya
harangvirág), míg a tarvágásokban a fennmaradásra képes
fényflexibilis erdei növények (indás ínfû, erdei kutyatej, bük-
kös sás) mellett jellegzetesen nyílt területekhez és bolygatá-
sokhoz kötõdõ fajok nyertek teret (pl. siska nádtippan, egy-
nyári seprence, kanadai betyárkóró, magas aranyvesszõ). 

A negyedik évre a lékekben két további erdõkre jellem-
zõ faj jelent meg (gyepû bükköny, erdei hölgypáfrány). A
tarvágásokban továbbra is tipikusan fény-flexibilis erdei és
jellemzõen nem erdei növények voltak jellemzõek, valamint
a negyedik évre tömegessé és jellegzetessé vált a vágáste-
rületeken a földi szeder is. 

Az elemzés a negyedik évben a bontóvágásokra jellem-
zõ növényfajként mutatta ki a felsõ lombkoronaszintben do-
mináns kocsánytalan tölgyet, melynek oka a kísérlet alatt
bekövetkezõ makktermés hatására itt nagy tömegben meg-
jelenõ 50 cm alatti tölgy újulat volt.

Következtetések
A vágásos erdõgazdálkodás végvágásá-
nak drasztikus hatásait a vágásterülete-
ken megnövekedõ fajszám, az itt jel-
lemzõ fajok nem erdei jellege, az
inváziós növények térnyerése, valamint
az aljnövényzet borításának még a be-
avatkozások utáni negyedik évre is
fennmaradó növekedése mutatják. A
borítás növekedése itt a négy vizsgált
funkciós csoport közül egyedül az 50
cm alatti fás szárú újulat esetében nem
volt jellemzõ. 

A felújítás és az állomány letermelé-
sének idõbeli elnyújtása, valamint a vá-
gásterületen belül hagyásfacsoportok
megtartása egyaránt hozzájárulnak az
erdei környezet folytonosságának biz-
tosításához, azonban e hatás mindkét
esetben korlátozott. A fokozatos felújí-
tóvágás végvágása során, bár a termé-
szetes mageredetû fás szárú újulat
megléte biztosított, a vágásérett állo-
mány teljes eltávolításával itt is a vá-
gásterületekhez hasonló környezeti vi-
szonyok kialakulása várható. 

A hagyásfacsoportok eredményeink
alapján eleinte fenntartják a kontroll-
hoz közeli állapotokat az aljnövényzet-
ben. Korlátozott kiterjedésük miatt
azonban egyre inkább érvényesül ben-
nük a tarvágások hatása, így fajszámuk
és fajösszetételük idõvel elkezdi elve-
szíteni erdei jellegét.

Az erdõborítás folyamatosságának
fenntartása mellett az újulat térnyerését

biztosítani célzó lékvágások növényzete a kontrollhoz ké-
pest jelentõsen megváltozott: a fajösszetétel elvált a kon-
trolltól, megnövekedett a fajszám és a borítás. Ugyanakkor
a környezet heterogenitása és viszonylagos állandósága ré-
vén a megnövekedett fajszámhoz tipikusan fény- és ned-
vességigényes erdei fajok járultak hozzá, ami természetvé-
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3. ábra. A kezelésekre 2016-ban és 2018-ban életformatípusonként összegzett borítás:
a) egyévesek, b) évelõ fû- és sásfélék, c) egyéb évelõ lágyszárúak és d) fásszárúak. Vo-
nallal jelöltük a középértéket (medián), téglalappal az adatok középsõ tartományát
(interkvartilis terjedelem) és pálcikákkal a terjedelmet. Az eltérõ betûk a kezelések kö-
zött egy adott éven belül szignifikánsan eltérõ csoportokat, a kettõs betûk a csoportok
közötti átfedéseket jelölik (2016 esetében nagybetûk, 2018 esetében kisbetûk). A csilla-
gok az egyes kezeléseken belüli, évek közötti szignifikáns különbségeket mutatják.
Kezelések: K = kontroll, T = tarvágás, L =lék, B =bontóvágás, H = hagyásfacsoport

1. táblázat. A kezelésekhez kötõdõ fajok a beavatkozások utáni
második és negyedik évben
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delmi szempontból kedvezõnek tekinthetõ. A borítás növe-
kedése pedig a negyedik évre kizárólag az 50 cm alatti fás-
szárúak esetében maradt fenn. 

A kísérlet keretében végzett további vizsgálatok azt is ki-
mutatták, hogy a kezelések közül a tölgycsemeték a lékek-
ben és a tarvágásokban mutatják a legnagyobb mértékû nö-
vekedést (Tinya et al. 2020).

A lékvágások aljnövényzetre gyakorolt hatása, valamint
ennek a tarvágásokkal, bontóvágásokkal és hagyásfacso-
portokkal való összehasonlítása alapján arra következte-
tünk, hogy a lékvágások hozzájárulnak a növényzet válto-
zatosságához, mindamellett segítik megõrizni annak erdei
jellegét, valamint a fás szárú újulat érvényre juttatásában is
sikeresek. 

Eredményeink alapján tehát a természetvédelem és a fa-
anyagtermelést célzó erdõgazdálkodás szempontrendszerei-
nek egyidejû érvényesítéséhez a léknyitások gyertyános-töl-
gyesekben is célravezetõk lehetnek. 

A kutatás folytatása mellett a folyamatos erdõborítást
fenntartó gazdálkodás hazai, tölgyes állományokra kiterje-
dõ alkalmazásának kidolgozásában a lékméret, lékalak és
lékkialakítás termõhelyre és erdei életközösségre gyakorolt
hatásának vizsgálatát, valamint a léknyitások ökológiai ha-
tásainak táji léptékû felmérését tartjuk fontosnak.
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4. ábra. Az 1-es blokk mintaterületeinek fényképe 2018 nyarán
(a fahasználatok utáni negyedik év): a) kontroll, b) tarvágás,
c) lék, d) bontás, e) hagyásfacsoport
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verfejlesztõvel való együttmûködésben tervezi a jövõt. 

Miben látnak további felhasználói lehetõségeket több százezer

hektáros erdõterületet kezelõ szervezetek egy vadgazdálkodáshoz

tervezett rendszerben?

Sokféle igény összehangolása — külföldi példák, 
hazai lehetõségek 

Az erdõgazdálkodás szerves része az okszerû és tartamos vadgaz-

dálkodás. De az erdõ vonzza a természet szerelmeseit is, melyet

így sokféle — a gazdaságitól a rekreációsig — igény ér. Az ebbõl fa-

kadó esetleges „konfliktusok” viszont pontos, valós idejû és köny-

nyen hozzáférhetõ adatokkal megelõzhetõk.

A gazdálkodó, az erdõterületeket kezelõ szakszemélyzet a nem

naprakész és korszerû rendszerekbõl gyûjtött adatokból nehezen

látja át, hogy ki, mikor, hova mehet az általa kezelt erdõterületen

belül. Emellett számos országban a természeti területek egy része

csak elõzetes bejelentés alapján látogatható, sõt engedélyre, biztosí-

tásra, belépõjegyre is szükség lehet.

A HAMS erre is nemzetközi szintû megoldást kínál: az erdõtulajdo-

nosok, erdõgazdálkodók valós idõben követhetik nyomon a különbö-

zõ tevékenységeket végzõk mozgását az általuk kezelt, fenntartott te-

rületeken belül. Mindeközben számos más folyamat (pl. engedélyek

kiváltása, jegyvásárlás) — ahol ez szükséges — automatizálható.

Könnyedén készíthetnek olyan saját webfelületet is, ahol meg-

tekinthetõ, mely helyszínek hogyan látogathatók. A területfogla-

lás, engedély vagy belépõjegy beszerezhetõ a honlapon vagy okos-

telefonról.

Ezenkívül térképes felületen kezelhetik a beérkezett igényeket,

foglalásokat, visszajelezhetnek az érdeklõdõknek. Egyedi területfogla-

lás esetén az útvonalakra, a területre tehetnek javaslatokat, további,

speciális igényekre kérhetnek be információt (pl. felelõsségbiztosítás).

Ha a feltételek teljesülnek, a HAMS-ban elõre elkészített sablonok

segítségével elektronikus engedély készül az adott személyeknek.

És hogy miért érdekes mindez a vadászoknak? Mert a vadászterü-

letet bérlõk, használók, vagy a vadásztársaságok is láthatják, érinti-e

egy-egy más típusú igénybevételt jelentõ tevékenység a területüket.

Ha igen, az elektronikus beírókönyv az érintett területrészt zárolja. 

Bérleménykezelés
Az erdõtulajdonosok, erdõgazdálkodók könnyen nyomon követhe-

tik a haszonbérbe kiadott vadászterületeik szakszerû kezelését is a

HAMS-on belül, külön vadgazdálkodási tervvel, terítékadatokkal,

statisztikákkal.

A meghirdetést, kiadást vagy a területen folyó vadgazdálkodás

tervszerûségét, ellenõrzését a HAMS új, tendereztetési és korábbi,

vadgazdálkodási szolgáltatásai együtt segítik.

Az ingyenes vadászati hirdetéseken túl mûholdas térképen meg-

jelölt területek bérletét akár nyilvánosan is megpályáztathatják, fel-

tüntetve azok nagyságát, az elejtési tervszámokat és az egyéb felté-

teleket.

Megfigyelések, állománybecslés rögzítése
Az invazív állat- és növényfajok élõhelyének felderítése, azonosítása

jelentõsen megkönnyíthetõ a HAMS-szal. Az állománybecslést is le-

vezényelhetjük, de az erdõjárók is segíthetik a munkát észleléseik

koordinátáinak rögzítésével és fényképes bizonyíték feltöltésével.

A rendszer a kameracsapdák felvételeinek feldolgozását is segíti,

a farkastól a medvéig, az apróvadaktól a nagyobb testû szarvasfélé-

kig, a fajfelismerõ technológia 95%-os pontossággal képes azonosí-

tani a fotókon látható fajokat.

Részletes információ a HAMS szolgáltatásairól, felhasználási te-

rületeirõl weboldalunkon vagy kollégánktól kérhetõ.

(X)

Vadgazdálkodási digitalizálás 

erdõgazdálkodói vonatkozásai
Egy nemzetközi szintû fejlesztés lehetõségei

A magyar Bit and Pixel Kft. által fejlesztett elektronikus beírókönyvet és vadgazdálko-

dási rendszert, a HAMS.online-t választotta Írország állami erdõgazdasága, a Coillte, a vad-

gazdálkodási és rekreációs tevékenységeinek szervezéséhez és adminisztrálásához. 

Lakatos István • +36 30 950 3382

https://hams.online/ • info@hams.online



Erdészeti Lapok CLVI. évf. 4. szám (2021. április)142

A bálványfa a világszerte ismert, jelen-
tõs természetvédelmi-ökológiai problé-
mákért felelõs inváziós fafajok közé
tartozik. Nemzetközi szakirodalma en-
nélfogva jelentõsnek mondható, de a
gazdasági károkozásával kapcsolato-
san is elérhetõk már tanulmányok. Ma-
gyarországi elterjedésérõl, illetve tuda-
tos elterjesztésérõl pl. Korda (2018)
irodalmi feltárásából tájékozódhatunk.
A visszaszorítására irányuló hazai törek-
vésekrõl és tapasztalatokról pl. Csiszár
és Korda (2017) szerkesztésében meg-
jelent munkában olvashatunk. 

Ugyanakkor mind a hazai, mind pe-
dig a nemzetközi szakirodalomban na-
gyon kevés ismeretanyag áll rendelke-
zésünkre a bálványfa terjedése és az
egyes erdészeti tevékenységek közötti
összefüggésekrõl. Munkánkban a Pe-
széri-erdõ példáján keresztül mutatunk
rá arra, hogy az erdészeti beavatkozá-
sok is jelentõs hatást gyakorolhatnak a
bálványfa terjedésére.

A Bács-Kiskun megye északi részén,
Kunpeszér település közelében talál-
ható Peszéri-erdõ (1628 ha) a mai
napig magas természetvédelmi érté-
ket képvisel. A meszes homoki erdõs-
sztyepp-erdõ maradványokban gazdag
területet azonban a bálványfa mellett a
nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), a
kései meggy (Padus serotina) és a zöld
juhar (Acer negundo) is nagyban ve-
szélyeztetik. 

A bálványfa helyi elterjedésének tör-
ténetét archív üzemtervi adatok, saját
felmérések, valamint a területet régóta
ismerõkkel folytatott beszélgetéseink
alapján egy korábbi tanulmányunkban
tártuk fel (Erdélyi et al. 2019). 

Valószínûsíthetõ, hogy a fafaj az
1930-as évek végén érkezhetett a terü-
letre, azonban biztosnak mondható,

hogy csak az ezredforduló környékén
„robbanhatott be”. Jelenleg a teljes te-
rületen általánosan elõfordul, az erdõ-
részletek mintegy negyedében töme-
ges a jelenléte és továbbra is rohamosan
terjed. Az utóbbi megállapítás valószí-
nûleg országos léptékben is elmond-
ható, így szükséges feltenni azt a kér-
dést, hogy az emberi – jelen esetben
erdõgazdálkodói – tevékenységek va-
jon milyen mértékben járulhatnak hoz-
zá a jelenséghez?

A bálványfáról ismeretes, hogy fény-
igényes, kedveli az alacsonyabb záró-
dással jellemezhetõ élõhelyfoltokat. Zár-
tabb erdõknél is sokszor megfigyelhetõ,
hogy leginkább a szegélyekben, esetleg

az újonnan keletkezett lékekben, köze-
lítõutakon jelentkezik a legnagyobb
számban. A különféle talajbolygatások
is kedveznek terjedésének, azokra in-
tenzívebb csírázással vagy gyökér-
sarjképzéssel reagál. Ezek miatt gyakran
említik úgy, mint szegély-, lék- vagy pio-
nír fafaj. Ugyanakkor igazolt az is, hogy

FIATAL SZAKEMBEREINK / CIKKPÁLYÁZAT

Egyes erdészeti beavatkozások hatása a
mirigyes bálványfa terjedésére meszes 

homoki erdõkben
Erdélyi Arnold1,2*, Hartdégen Judit2*, dr. Malatinszky Ákos1, 

Lestyán Csaba János3,  dr. Vadász Csaba4

Az inváziós fajokra irányuló kutatásokban a fás szárú növényfajok jelentõsé-
ge csak viszonylag késõn került felismerésre. Az elmúlt két évtizedben azon-
ban az elméletben és a gyakorlatban is növekvõ érdeklõdés figyelhetõ meg a
téma iránt. Sok fafaj esetében az erdõgazdálkodás és egyéb gazdasági szek-
torok, illetve a természetvédelem álláspontja továbbra is eltérõnek mondha-
tó, azonban már beszélhetünk olyan fafajokról is, amelyek negatív megítélé-
sében egyetértés kezd kialakulni. A mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima
(Mill.) Swingle) – úgy gondoljuk – az utóbbiak közé sorolható. 

* Az Erdészeti Lapok 2020-as cikkpályázatára készült kiemelt díjazott pályamû.
1 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
2 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
3 Erdészeti szakirányítás
4 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

1. kép. Életképes bálványfa újulat tarvágás után. A fafaj korábban itt csak szórványo-
san volt jelen
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gyökérsarjai és mag eredetû egyedei
magas záródásviszonyoknál is évekig
megmaradhatnak. 

A fahasználatok során a fényellátott-
ság jelentõs mértékben nõ, továbbá a
jelentõsebb talajbolygatás is általában
elkerülhetetlen. A fahasználatok követ-
keztében viszonylag rövid idõ alatt be-
következõ, drasztikus környezeti vál-
tozások és a bálványfa terjedése
közötti esetlegesen fennálló pozitív
kapcsolatra már néhány nemzetközi ta-
nulmány rámutatott. Ugyanakkor a ma-
gyar nyelvû szakirodalmi forrásokban
általában csak eseti információk állnak
rendelkezésünkre az egyes fahasznála-
tok és a bálványfa terjedése közötti
összefüggésrõl. 

A Duna–Tisza közére és így a Pe-
széri-erdõre is jellemzõ erdõmûvelési
módszerek a gépi erõ alkalmazásának
elterjedésével már az 1960-as években
kialakultak. A mesterséges felújítások-
nál az ültetéseket tuskózás és teljes
talaj-elõkészítés elõzi meg. A tuskókat
kiemelik, majd pásztákba (más néven
prizmákba vagy sorokba) tolják össze.
A teljes talaj-elõkészítés során az adott
területen található növények és azok
magbankjának nagy része elpusztul, az
esetlegesen még csíraképes magok to-
vábbá a szántáskor a mélyebb talajré-
tegekbe kerülnek. A mesterséges erdõ-
felújítás munkafolyamatai során tehát
az aktuálisan felújítás alatt álló terüle-
ten található bálványfa egyedek és a
magbank is eltûnik. 

A tuskópászták állapotának alakulá-
sáról azonban csak szórványos, s álta-
lában tapasztalati alapú információk
állnak rendelkezésre. Általánosnak
mondható például az a megfigyelés,
hogy sok fás szárú növény a tuskó-
pásztákban újra hajthat. A bálványfa
esetében ez gyakran látványosan igaz
– amennyiben a korábbi állományban
elõfordult. 

Fontos említést tenni arról is, hogy
a tuskópászták általában nemcsak a fa-
maradványokból állnak, hanem az
összetolás során az avarréteg és a fel-
talaj egy része is ezekbe kerül. A csíra-
képes magok döntõ többsége pedig
általában e két rétegben található. A
Peszéri-erdõ tuskópásztáin fejlõdött
bálványfák jellemzõen tuskó- vagy
gyökérsarj eredetûek, ugyanakkor több
esetben a mag eredet sem kizárható.
Gyakran elõfordul az, hogy például a
fehér akác, a szürke nyár, esetleg cser-
jék válnak uralkodóvá a pásztákon,
ugyanakkor a bálványfa jellemzõen
gyakrabban és gyorsabban teszi ezt.

Tehát nemcsak a korábban említett fa-
használatok, hanem az erdõmûvelési
tevékenységek is befolyásolják a bál-
ványfa terjedését.

Célkitûzéseink
1. Kiemelt célunk volt értékelni egyes

fahasználatok bálványfára gyakorolt
hatását. Ehhez törzskiválasztó gyérí-
tések, illetve tarvágások elõtti és
utáni állapotokat hasonlítottunk
össze a bálványfa elõfordulásaiban
és tõszámaiban bekövetkezõ válto-
zásokat vizsgálva.

2. Mivel a tuskópászták a bálványfa
terjedésének kiindulási pontjai le-
hetnek, különbözõ korú, tuskópász-
tás mesterséges erdõállományokat
hasonlítottunk össze a bálványfa tö-
megessége alapján. 

3. Kísérleti jelleggel továbbá megvizs-
gáltuk a bálványfa tuskópásztákról
történõ terjedésének sajátosságait a
tõszámok és a tuskópásztáktól vett
távolság függvényében.

Alkalmazott módszerek
Az 1. és 2. célkitûzésünk esetében az
egyes erdõrészletek, illetve részterületek
– más kutatásokhoz is kapcsolódóan –
teljes területükben kerültek felmérésre.
A teljes erdõterületet térinformatikai prog-
ramban elõzetesen egy rácshálóval osz-
tottuk fel, amely 25×25 méter oldal-
hosszúságú négyzetekre bontotta azt.
Ezek a térbeli négyzetek lettek tehát az
alapállapot-felmérések és az újrafelmé-
rések területi egységei. 

A bálványfa esetében két átmérõ-
osztály szerint, 5 cm-es mellmagassági
átmérõ (d1,3) felett, illetve alatt külön-
külön számoltuk, illetve becsültük a
bálványfa tõszámokat. Elõbbibe sorol-
hatók azok a faegyedek, amelyek már
magtermõ korban vannak (legalábbis
a nõivarúak), vagy hamarosan magter-
mõvé válhatnak. Emellett értelemsze-
rûen nagyobb erélyû gyökérsarjadásra
is képesek. A kisebb átmérõkategóriá-
ba tartoznak azok az egyedek, ame-
lyek már túlélték a magonckort, élet-
képesek és ennélfogva potenciális
anyafákká fejlõdhetnek. 

Az 5 cm-es átmérõ-határérték termé-
szetesen egy közelítõ érték. Azonban
– a terepi tapasztalataink és a gyûjtött
adatok alapján – úgy gondoljuk, hogy
jó közelítést ad az ún. propagulumnyo-
más (itt: a magtermõ egyedek összes-
sége), valamint az elterjedés mértéké-
nek különválasztását illetõen. A
felmérési módszertan az OAKEYLIFE
projekt keretein belül kidolgozott in-
váziós fafaj monitoring része (bõveb-
ben lásd: www.oakeylife.hu).

Az 1. célkitûzésünkben foglaltak
vizsgálata során a teljes területi lefe-
dettség lehetõséget adott arra, hogy
erdõrészlet/részterület szinten követ-
hessük nyomon a bálványfa elõfordu-
lásaiban (finom léptékû jelenléthiány
szintjén) és tõszámaiban bekövetke-
zõ változásokat. A három vizsgált ese-
tünk a törzskiválasztó gyérítés, tarvá-
gás és kontroll (nem volt fahasználat)
voltak. 

FIATAL SZAKEMBEREINK / CIKKPÁLYÁZAT
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2. kép. Életképes bálványfa újulat törzskiválasztó gyérítés után. Itt is csak szórványo-
san volt jelen korábban
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A tarvágott állományok természetes
úton, sarjaztatással kerültek felújításra.
A vizsgálatba vonandó erdõrészletek
kiválasztása értelemszerûen csak a fa-
használatokkal érintett erdõrészletek-
bõl történhetett, a kontrollterületeket a
fahasználatokkal érintett állományok-
hoz hasonló állományokból véletlen-
szerûen választottuk ki. 

Az alapállapot-felméréseket a 2017-
2018-as, illetve 2018-2019-es, míg az
újrafelméréseket a 2019-2020-as nyu-
galmi idõszakokban, 12 erdõrészlet-
ben/részterületen (4 tarvágás, 3 törzs-
kiválasztó gyérítés és 5 kontroll),
összesen 26,1 hektáron végeztük el. Az
erdõállományok hasonló termõhelyen
álltak, fõfafajuk elsõdlegesen szürke
nyár volt, amelyhez akác, ritkábban
kocsányos tölgy elegyedett, az állomá-
nyok kora 16–55 év között változott.
Fontos megemlíteni, hogy a cserjeszint
minden állományban fejlett volt, a fa-
állomány záródása és a cserjeszint
összborítása együttesen minden eset-
ben meghaladta a 90–95%-ot.

A 2. célkitûzésünk esetében kivá-
lasztottuk az összes olyan mestersége-
sen felújított, tuskópásztás állományt,
amelyeknél tudtuk, hogy korábban a
bálványfa elõfordult, azaz jó eséllyel
bekerülhetett a tuskópásztákba is. A
felmérés szintén teljes területi fedés-
ben, 13 erdõrészletben/részterületen,
összesen 30,1 hektáron történt. Az ál-
lományok fõfafaja nagyrészt szürke
nyár, esetenként nemesnyár volt. A cser-
jeszint hiányzott, vagy azt csak szórvá-
nyosan elõforduló, fiatal cserjeegyedek
alkották. 

A 3. célkitûzésben a bálványfa tus-
kópásztákról történõ terjedésének fi-
nomabb léptékû vizsgálatát mintavé-
tellel végeztük egy 7 éves és egy 26
éves, szomszédos helyzetû, mestersé-
gesen felújított szürke nyárasban
(Kunpeszér 20J és Kunpeszér 20D).
Minden vizsgálati egység a következõ
módon épült fel: 1. a tuskópászta (átl.
5 m széles), 2. a tuskópászta lábától 5
méterig tartó sáv, 3. a tuskópászta
lábától 5–10 m távolságban fekvõ sáv.
Mindegyik pásztát és a csatlakozó sá-
vokat (5×)10 m-es téglalapokra osztot-
tuk fel, amelyek a mintavételi egysé-
geket jelentették. A 7 éves állomány
esetében egy pásztát és annak mind-
két oldalát, míg a 26 éves állomány
esetében három pásztát és 1-1 oldalu-
kat vizsgáltuk – a térbeli korlátok
miatt. A bálványfa tõszámainak rögzí-
tésénél külön számoltuk továbbá a d1,3

≥10 cm egyedeket is.

Eredmények és megvitatásuk
(Részletesebb elemzésekért lásd Er-
délyi et al. 2021.)

A fahasználatok hatása a bálvány-
fa terjedésére 

A bálványfa az általunk vizsgált terüle-
tek döntõ többségén gyakoribbá vált,
tõszámai pedig nõttek. Azonban nagy-
mértékû különbség adódott a tarvágá-
sokkal és törzskiválasztó gyérítéssel
érintett területeknél, ugyanis a tõszám-
növekedés nagyságrendekkel mutatko-
zott nagyobbnak, mint a kontrollterü-
leteken. A fahasználatoknak tehát
jelentõs mértékben pozitív hatása van
a bálványfa terjedésére. Vizsgálataink
erdõrészlet szinten történt összegzését
az 1. táblázatban mutatjuk be, a fel-
méréseket továbbá az 1. ábra példájá-
val szemléltetjük.

A Peszéri-erdõ általunk vizsgált er-
dõállományait közel zárt és esetenként
meglehetõsen sûrû cserjeszint jelle-
mezte. A fahasználatok során a lomb-
koronaszint megnyílt – tarvágás esetén
eltûnt –, és a cserjeszint általában tel-
jes egészében kivágásra került. A cser-
jeszintnek ugyanakkor döntõ szerepe
van az árnyékolásban és csökkenti a
bálványfa által elfoglalható területet,
terjedését mérsékli vagy akár meg is
akadályozza. Ezt igazolja az is, hogy a
mesterségesen felújított erdõállomá-
nyokban a bálványfa minden akadály

nélkül terjed (lásd késõbb) annak elle-
nére, hogy a lombszint záródása a
95%-ot is meghaladja. Mindezekbõl kö-
vetkezik, hogy a fahasználatok végsõ
soron kialakítják a bálványfa berobba-
násához szükséges legfontosabb felté-
teleket – amennyiben vannak magter-
mõ egyedek a közelben (1–2. kép).

A bálványfa terjedésében a fahasz-
nálatok záródáscsökkentõ hatására és
az így megnövekedõ fény jelentõségé-
re már több nemzetközi tanulmány rá-
világított. Ugyanakkor fontos említést
tenni a fahasználatokkal járó egyéb kö-
vetkezményekrõl is. A döntés, közelí-
tés és tereprendezés nagymérvû talaj-
bolygatással jár. Ezek során – többek
között – felszínre kerülhetnek a már el-
temetõdött, de még csíraképes magok,
a talajtulajdonságok kedvezõbbekké
válhatnak a csírázáshoz, illetve a ma-

gok emberi közvetítéssel eljuthatnak
nagyobb távolságokra is (pl. a kerék-
be ragadt sárban vagy a vágástéri hul-
ladék között) (3. kép).

A munkafolyamatok során a bál-
ványfa magjai adott esetben a teljes te-
rületen is akaratlanul széthordásra ke-
rülhetnek. Ez történhetett például az
általunk felmért Kunpeszér 14A erdõ-
részletben is. Az állományban bálvány-
fa magtermõ egyedek csak egy erdõsze-
gélyi ponton fordultak elõ, majd a
tarvágás után a terület nagy részén a ve-
getációs periódusban berobbant a fafaj. 
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1. ábra. A bálványfa tõszám értékei a d1,3<5 cm átmérõosztályban részterületes tarvá-
gás elõtt (bal oldal) és 2 évvel utána (jobb oldal) a sarjaztatott szürke nyáras állo-
mányban. Piros körök: magtermõ egyedek elõfordulásai. Kunpeszér 3E erdõrészlet

1. táblázat. Az egyes fahasználatok hatása a bálványfára
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Fontos ugyanakkor említést tenni
arról is, hogy az egyik szomszédos er-
dõrészletben viszont számos magtermõ
egyed volt, s a közelítõ nyom ponto-
san e mellett, az erdõrészlet határán
vezetett. Mivel a magok döntõ többsé-
ge általában az anyafa köré hullik le, a
folyamatos gépmozgások kulcsszere-
pet játszhattak a magok beljebb kerü-
lésében. 

Természetesen nem szabad elvetni
azt sem, hogy a területen régebb óta el-
fekvõ magok meginduló csírázása is
nagyban hozzájárulhatott a tõszámnö-
vekedéshez. A szomszédos területek
fontosságát jelzi például a Kunpeszér
26I és 27B erdõrészlet esete is, ame-
lyekben szintén alacsony volt a bál-
ványfa magtermõ egyedek száma, és a
gyérítések után sem nõtt meg nagyság-
rendekkel a d1,3<5 cm átmérõkategóriá-
hoz tartozó tõszám. E két erdõrészlet
szomszédságában azonban nem sora-
koztak bálványfa magtermõ egyedek.

A nyugalmi idõszakokban kivitele-
zett vágásokra a bálványfa a követke-
zõ vegetációs periódusban nagyarányú
tuskó- és gyökérsarjadzással reagál.
Ugyanakkor a fahasználatokkal érintett
területek újrafelmérései során tapasz-
talt nagyságrendi tõszámnövekedésnek
nem ez a legfõbb oka. A megnöveke-
dett tõszámokért ugyanis döntõen a
mag eredetû egyedek felelõsek. Ezt a
terepen szúrópróba-szerûen rendsze-
resen ellenõriztük, de egyéb, folyamat-
ban levõ vizsgálataink is ezt mutatják. 

Munkánk során célzottan ugyan
nem vizsgáltuk, de mégis az egyik leg-

fontosabb kiegészítõ eredménynek
mondható a Kunpeszér 6B erdõrészlet-
ben (kontroll) kimutatott tõszámcsök-
kenés a d1,3<5 cm átmérõkategóriában.
Ennek elsõdleges okaként a bálványfa
verticilliumos hervadását nevezhetjük
meg (bõvebben lásd Lakatos 2020). 

A Peszéri-erdõben eddig közel 30
helyszínen azonosítottunk összeomló
bálványfa állományokat, valószínûsít-
hetõen és elsõdlegesen a Verticillium
gombapatogének miatt. A fertõzések
következtében nemcsak a lombszint-
ben lévõ bálványfa egyedek pusztul-
nak el, hanem gyakran a sarj- és a
mageredetû újulata is látványosan
gyengébbnek mutatkozik. A bálvány-
fára és verticilliumos hervadására az el-

múlt években egyre nagyobb hangsúly
helyezõdik. A több helyen kísérletes
körülmények között, de Észak-Ameri-
kában például már a terepen is meg-
valósult kísérletek tanúbizonysága sze-
rint hatékony és költséghatékony
eszköz lehet a bálványfa elleni fellépé-
sekben. Fontos megemlíteni azt, hogy
ezeknél a gombapatogéneknél nem a
„harlekinkatica esete” áll fenn, ugyanis
nem behurcolt és alkalmazásba venni
kívánt faj(ok)ról van szó, hiszen ha-
zánkban is természetes módon elõfor-
dulnak. A bálványfa állományok egé-
szét – megfigyeléseink szerint – nem
képesek teljesen elpusztítani, ugyanak-
kor a terjedést biztosan mérsékelik.
Emellett, ha a bálványfa további célzott
irtására sor kerül, a felmerülõ költsé-
gek is nagyban csökkenhetnek.

A tuskópászták szerepe a bál-
ványfa terjedésében

Eredményeink alapján a tuskópásztá-
kat tartalmazó, mesterségesen felújított
erdõállományokban a bálványfa na-
gyon gyorsan elterjedhet és a terjedés
elsõdleges forrásául a tuskópászták
szolgálnak (2. táblázat).

A bálványfa tömegessége a korral
nõ, a 10 év feletti állományokban már
jellemzõen nagy tõszámokkal van je-
len, de a mindössze 4 éves felújítások-
ban is tömeges lehet. Kijelenthetõ,
hogy a bálványfa egy mesterségesen
felújított erdõállományban jóval annak
véghasználata elõtt képes egy máso-
dik, gyakorlatilag monodomináns
lombkoronaszint kialakítására, emellett
a tuskópásztákon és környezetükben a
célfafajjal egy lombkoronaszintbe is
kerülhet. 
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Erdészeti Lapok CLVI. évf. 4. szám (2021. április)

3. kép. Fiatal bálványfás útszegély tarvágással érintett állomány mellett, a tarvágás
utáni vegetációs periódusban

2. táblázat. A bálványfa tõszám értékei különbözõ korú, 
mesterségesen felújított tuskópásztás nyáras állományokban
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Fontos hangsúlyozni, hogy a teljes
talaj-elõkészítés (és az ápolások) kö-
vetkeztében ezeken a területeken elvi-
leg nem maradhatna bálványfa – ahogy
más inváziós fás szárú faj sem. Mégis a
fafaj a tuskópásztákról rendkívüli
ütemben tud visszatelepülni az erdõfel-
újításba. Ez bizonyos esetekben szem-
mel láthatóan, továbbá az esetek több-
ségében feltételezhetõen nagyban
visszavetheti a fõfafaj növekedését,
ami adott tér- és idõléptékben végsõ
soron komolyabb bevételkiesést is
okozhat. A pénzügyi szempontok – meg-
felelõ alapossággal történõ – vizsgála-
tára véleményünk szerint nagy szükség
lenne, ugyanis ez újabb erõs érvet je-
lenthet a fafaj ellen történõ fellépések
mellett. 

A tuskópásztákba halmozott bál-
ványfa tuskókból és gyökérmaradvá-
nyokból fejlõdõ nagyszámú sarj egy ré-
sze viszonylag hamar magtermõvé
válhat (4. kép). Emellett a szintén a tus-
kópásztákba került bálványfa magok-
ból is nagyszámú egyed nõhet fel, azt
azonban nem mindig lehet biztosan
megmondani, hogy a mesterségesen
felújított állomány területén felbukka-
nó bálványfa egyedek a pásztákból

vagy esetleg a szomszédos állomá-
nyokból kerültek-e oda. Ugyanakkor a
7 éves és a 26 éves állomány finomabb
léptékben történt vizsgálata jól rámutat
a tuskópászták e téren sokkal nagyobb
jelentõségére (3–4. táblázat).

Az 5–10 cm és a 10 cm feletti átmé-
rõosztályokban a legnagyobb tõszá-
mok minden esetben a pásztákhoz
köthetõk. Amennyiben az ültetések
után az esetlegesen a szomszédos ál-
lományokból érkezõ magok már az el-
sõ vegetációs periódusban fejlõdésnek
indulnának, akkor a 0–5 m-es és 5–10
m-es távolságokban (és természetesen
az általunk nem felmért egyéb távolsá-
gokban is) a felsõ két átmérõosztály
sokkal kiegyensúlyozottabb lenne. 

A fiatalabb állományban még csak
az 5–10 cm-es átmérõosztály van je-
len, de ezek a tövek is szinte csak a
pásztán találhatók. Az idõsebb állo-
mányban az 5–10 cm-es átmérõosztály
már általában a pászta melletti, ritkáb-
ban az 5–10 m-es sávokban is kezd
magas értékeket mutatni, azaz a bál-
ványfa a tuskópásztákról terjed a kör-
nyezõ állományrészekbe. Az idõsebb
állománynál a d1,3<5 cm átmérõosztály
tõszámaiban viszont sokkal kiegyen-
súlyozottabb értékeket láthatunk a
pásztákon és a két távolságban. Ezek
részben gyökérsarj eredetûek, azon-
ban ekkora tõszámoknál már sokkal
valószínûbb a mag eredet. Emellett áll
az is, hogy az esetlegesen a tuskó-
pásztákról oldalirányba terjeszkedõ
bálványfa gyökereknek a vizsgált tá-
volságokban legalább 3-4 sornyi szür-
ke nyár sûrû gyökérzetét kellene át-
törnie, ami igen valószínûtlen. 

Következtetések és javaslatok
Az általunk vizsgált területeken a fa-
használatok a bálványfa terjedését aka-
ratlanul is meggyorsították. Amennyi-
ben például a bálványfamentesítés
költségeinek szempontjából tekintünk
a változásokra, akkor elmondható,
hogy egyes területeken a vágások kö-
vetkeztében a korábban szükséges ke-
zelési költség hozzávetõlegesen több
százszorosára nõtt meg egyetlen év
alatt. 

A bálványfa fahasználatok követ-
keztében jelentkezõ robbanásszerû ter-
jedését természetesen nemcsak a Pe-
széri-erdõben figyelhetjük meg, hanem
a Duna–Tisza közi erdõk egy nagy ré-
szében is ugyanez történik. 

Ismereteink szerint a bálványfa ha-
zánkban jellemzõen csak a rendszeres
vízborítással érintett erdõtípusokból és
a nagyobb, összefüggõ, középhegysé-
gi erdõtömbökbõl hiányzik. Utóbbiak
esetében azonban mutatkoznak elõje-
lek, amelyeket a hegylábi régiókban
vagy magasabban fekvõ délies lejtõkön
a legtöbb hegységünknél már azono-
síthatunk (korábbi tapasztalataink
alapján kijelenthetjük, hogy pl. szub-
montán bükkösök végvágása után
azok természetes felújításaiban is lehet
tömeges és életképes a bálványfa úju-
lata). Érdemes végül azt is figyelembe
venni, hogy egy fény- és melegigényes
fafajról van szó, így a klímaváltozás is
kedvezõ hatásokkal bír a bálványfa ter-
jedésére.

Amennyiben a magtermõ egyedek
nem kerülnek elõzetesen elölésre vagy
eltávolításra, az egyes vágások a bál-
ványfa magbankjának berobbanását
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4. kép. Tuskópásztán fejlõdött bálványfa
sarj magcsokrokkal 7 éves állományban

3. táblázat. A bálványfa tõszám értékei a tuskópásztákon és csatlakozó állományrészekben, mesterségesen felújított, 
tuskópásztás 26 éves szürke nyárasban. A tõszámértékek a három átmérõosztály szerint rendezettek 

4. táblázat. A bálványfa tõszám értékei a tuskópásztákon 
és csatlakozó állományrészekben, mesterségesen felújított, tuskópásztás 

7 éves szürke nyárasban. A tõszámértékek a három átmérõosztály szerint rendezettek
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okozhatják. Több tanulmány viszont
rámutatott már arra, hogy nem elég
csupán egy évvel a vágások elõtt elöl-
ni, kivágni a magfákat. 

Rebbeck és Jolliff (2018) például 6
évre teszi a magbank döntõ részének
természetes úton történõ eltûnését.
Terepi tapasztalataink alapján már 2–3
év alatt is töredékére csökkenhet a
csíraképes magok száma. Mindeneset-
re ahhoz, hogy a magtermõ egyedek
kezelésre kerüljenek, meg is kell ta-
lálni azokat és nem utolsósorban biz-
tosítani kell az elõzetes felmérések és
kezelések anyagi és adminisztratív
hátterét is. 

Magyarországon a bálványfa (és
más inváziós fafajok) visszaszorítására
már bõ két évtizede történnek célzott
törekvések, de ezek mindig csak vi-
szonylag kis kiterjedésû és általában
természetvédelmi szempontokból (is)
értékes területekre korlátozódtak. Fon-
tos megemlíteni, hogy e tekintetben
már több sikeres projektrõl lehet be-
szélni. 

A bálványfa esetében az elmúlt évek
alatt alapvetõen két megközelítés kör-
vonalazódott. Az egyik, hogy a fafaj ir-
tása csak szelektív vegyszeres eljárá-
sokkal hatékony (lásd Csiszár–Korda
2017) és ezt azokban az esetekben cél-
szerû alkalmazni, ahol az erdõ termé-
szetvédelmi értéket is képvisel, így tar-
vágása, végvágása kerülendõ. 

A másik megközelítés az, amikor
monodomináns bálványfás vagy ala-
csony természeti értéket képviselõ, de
bálványfát tömegesen tartalmazó erdõ-

állomány kerül tarolásra és õshonos fa-
fajokkal való mesterséges felújításra.
Mindkét módszerrel és az adott terüle-
ten való párhuzamos alkalmazásukkal
is lehetséges a bálványfa gyors és ha-
tékony irtása. Azonban országos szin-
ten gondolkodva további – támogatási,
jogi és munkaerõpiaci – lépések meg-
tételére is szükség lenne nemcsak az
erdõgazdálkodásban és a természetvé-
delemben, hanem például a különbö-
zõ területfenntartó ágazatokban is (pl.
önkormányzati területek, vasutak,
utak, távvezetékek). Ezek mellett ki-
emelten fontos a bálványfa verticilliu-
mos hervadására irányuló kutatások tá-
mogatása és kiterjesztése.

A korábban bálványfát is tartalmazó
erdõállományok mesterséges felújítása
során a tuskópászták kialakítása kiin-
dulópontot biztosít a visszaterjedéshez
(5. kép). A Peszéri-erdõt veszélyeztetõ
másik három fafaj (nyugati ostorfa, ké-
sei meggy és zöld juhar) esetében is
elmondható ugyanez. 

Várhatóan a tuskózás továbbra is
szerves része marad a síkvidéki erdõ-
gazdálkodásnak. Így érdemes mérle-
gelni azt, hogy a tuskók és gyökérma-
radványok aprítása, elszállítása és
értékesítése hosszabb távon költségha-
tékonyabb lehet. A tuskópászták elha-
gyásával például nem maradna kihasz-
nálatlan növõtér egy adott területen és
nagyságrendekkel csökkenhet – töb-
bek között – a bálványfa tömegessé vá-
lásának esélye is. 

A felvevõ ágazatok (pl. bioetanol-,
mulcs-, papírgyártás, biomassza-erõ-

mû) támogatása és fejlesztése, illetve
alaposabb piackutatások elvégezése is
hozzájárulhat a jelenleg általánosan
drága tuskópászta-felszámolás költsé-
geinek csökkentéséhez.
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5. kép. Kezelés alatt álló, még bálványfa uralta tuskópászta 26 éves, mesterségesen fel-
újított szürke nyárasban
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1883-ban a Szeged melletti Királyhalmon, majd 1885. ok-
tóber 25-én Temesvár-Vadászerdõn – illetve még Lipótúj-
váron és Görgényszentimrén – megkezdik mûködésüket a
magyar királyi erdõõri szakiskolák. 

Az intézet célja, hogy „olyan erdészeti segédszemélyzetet ne-
veljen, amely amellett, hogy erdõõri szolgálatban teljesen jár-
tas, az erdõgazdaságban elõforduló munka végzésében is oly
ügyességre tegyen szert, hogy azokat nemcsak maga elvégez-
ni, de azok végzésére másokat is betanítani, sõt, apróbb er-
dõgazdaságok ügyeit teljesen ellátni képes legyen. […] Az ok-
tatás gyakorlati irányú, s a fõsúly a helyszínen való
begyakorlás mellett a munkák értelmes végrehajtására van
fektetve, az elméleti tanítás pedig a nélkülözhetetlen alapis-
mereteket felölelve magyarázó és útmutató irányban halad.”1

Ezen gondolatok vezérlik a jelenlegi oktatást is: gyakor-
latorientáltan képezni a jövõ középszintû erdészeti vezetõit.

1901-ben Török Sándor magyar királyi fõerdészt nevez-
ték ki az iskola igazgatójává, aki középfokú erdészeti isko-
lát szervezett. Az elsõ világháború módosította az „álmo-
kat”. Iskolánk 1919 õszén Tatára, majd 1924-ben
Esztergomba került, ahol 1928-ig Erdész Szakiskolaként,
1929-tõl 1935-ig pedig Erdõõri és Vadõri Szakiskolaként mû-
ködött. 1948-ban a már Erdészgimnázium felügyeletét az
FVM-tõl átvette a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium.

1950. október elsején a soproni Benedek-rendi Gimnázi-
um épületében kezdte meg mûködését az Erdészeti Techni-
kum. 1964 májusában felvette iskolánk Roth Gyula2 európai
hírû erdész tudós nevét, s októberben a Földmûvelésügyi
Minisztériumtól megkaptuk a Lackner Kristóf utcai épületet
kollégium gyanánt. A Szent György utca 9. alatti épület a
mai napig iskolánk székhelye. A megfelelõ tárgyi és szemé-
lyi feltételek biztosításának rendezésében nagy szerepe volt
iskolánk elsõ soproni igazgatójának, dr. Tuskó Lászlónak.

1979-ben Roth Gyula Erdõgazdasági és Elsõdleges Faipa-
ri Szakközépiskolára változott a megnevezés a két ágazatra
történõ bontás igénye miatt, a fûrész- és lemezipari képzés
valójában az 1981/82-es tanévben indult meg. 1985-ben el-
sõként az országban elindult az ötéves iskolarendszerû tech-
nikusképzés. 

1990-tõl egészen 1999-ig Sopron Megyei Jogú Város fenn-
tartásában mûködött az intézmény, s 1992 szeptemberétõl
már az Erdészeti és Faipari Egyetem Tanárképzõ Intézete
számára végezte gyakorlótanítási feladatait iskolánk.

Jelentõs esemény volt 1994-ben, hogy a Tanulmányi Er-
dõgazdaság 535 hektáros erdõkerületet bocsátott szakmai
irányítás alá. Mind a tanulók, mind a tanárok szempontjá-
ból pozitív szerepet játszik ez, hiszen gyakorlataink színte-
reit képezi ez a terület, ahol diákjaink üzemi szemléletét,
„tulajdonosi érdekeltségét” tudjuk formálni.

1999 szeptemberében a Soproni Egyetem fenntartása alá
került intézményünk. 2001 szeptemberétõl az erdész- és fa-
ipari képzés mellett elindult a környezetvédelmi techniku-
sok képzése is. Immáron mindhárom, az egyetemen is ok-
tatott, természethez oly közel álló, egy tõrõl fakadó szakma
képviselteti magát. 

Míg a 2000-ben felvett tanulók hatéves képzésben része-
sültek, addig 2013/14-tõl a diákok már újra ötéves képzés-
ben vesznek részt. 2015-tõl iskolánk az Agrárminisztérium
alá tartozik.

2016/17-es tanév új intézménytípusok kialakulását vetí-
tette elõre: iskolánk szakgimnáziummá alakult. Ebben az
évben vált intézményünk részévé az egykori Lippai János
Kertészeti Szakképzõ Iskola és Kollégium, így újabb szak-
mák oktatásával bõvült palettánk; parképítõ és -fenntartó
technikusok, virágkötõ és virágkereskedõk (akik jelenleg a
kertésztechnikus szakma irányait képviselik), szõlész-borá-
szok tanulhattak még nálunk. Bár e szakmák mûvelõire is
nagy szükség lenne, nappali tagozaton már néhány éve nem
sikerül osztályt indítani.

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÉSZETI SZAKKÉPZÉS

135 éves az erdészképzés a Rothban! 

1 Dr. Bársony L. (1985): Iskolánk alapítása és történetének fõbb állo-
másai. In: Bársony L. (szerk.): A Roth Gyula Erdõgazdasági és Elsõd-
leges Faipari Szakközépiskola centenáriumi évkönyve. Sylvester Já-
nos Nyomda, Szombathely.

2 Roth Gyula Sopronban született 1873-ban. Iskolai végzettsége alapján
erdõmérnök-tanár és jogász volt. A Kossuth-díj mellett a IUFRO tisz-
teletbeli elnöke címet és a finn Fehér Rózsa Rendet is megkapta.
Több, mint 180 publikációja jelent meg különbözõ témákban, s a
még ma is kincset érõ tankönyvek (Erdõmûveléstan I–II. és III.) di-
csérik keze nyomát. 

1. kép. Temesvár-Vadászerdei iskola épületei 1902-ben (Forrás:
Erdészeti Lapok, 1902)

2. kép. A soproni Roth Technikum fõépülete napjainkban



149

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÉSZETI SZAKKÉPZÉS

Erdészeti Lapok CLVI. évf. 4. szám (2021. április)

450 tanulónk 72%-a kollégista, s csupán 12% a leányok
aránya, s bár ezek a számok is jól mutatják, hogy fiús szak-
mákat oktatunk, a lányok is helyt állnak a megmérettetése-
ken. Lemorzsolódásunk is 1% alatti, ami a magas felvételi
követelményeknek és a felállított követelmények követke-
zetes megtartásának is köszönhetõ.

Kiemelten fontosnak tartjuk a tanulóink személyiségének
formálását a társadalmi és szakmai elvárásoknak megfelelõ-
en, a szakmai identitás kialakítását.  Az oktatás területén ki-
emelt feladatoknak tekintjük a 9. évfolyamos tanulók fel-
zárkóztatását, a szintre hozást és szinten tartást, az általános
és szakmai képzés színvonalának tartását, a kompetencia-
méréseken és a tanulmányi versenyeken való részvételt és
az arra való megfelelõ felkészítést, valamint a továbbtanu-
lásra való felkészítést. 

Szoros együttmûködés van az iskola és kollégium között,
mely mindegyikében céltudatos nevelõmunka folyik. A kör-
nyezettudatos szemléletre nevelés elismeréseként 2012-tõl
Örökös Ökoiskolai címet viselünk. Az intézmény országos
beiskolázású, a legtöbb diák Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Za-
la, Veszprém és Komárom-Esztergom megyébõl érkezik, de
a távolabbi országrészekbõl, sõt Erdélybõl és a Vajdaságból
is van tanulónk.

Telephelyeink mindegyike képzéseink gyakorlatait szol-
gálják: Tanfûrészünkben és Tanmûhelyünkben faiparos
diákjaink dolgozzák fel a Tanerdõbõl érkezõ faanyagot, gya-
korolják az épület- és bútorasztalos tevékenységek fogásait,
sõt, iskolai és kollégiumi ablakok, ajtók, szekrények, ülõ-
bútorok tanúskodnak munkásságukról. 

Tanmûhelyünkben az erdésztechnikus diákok is megfor-
dulnak, hogy az elkülönített géptani mûhelyben a szüksé-
ges gépészeti alaptudást elsajátíthassák. 

Lippai telephelyünkön csemetekertet, üvegházat, fólia-
sátrat tartunk fenn, ahol nemcsak a Tanbolt kiszolgálása tör-
ténik meg zöldség- és gyümölcsáruval, hanem erdészeti sza-
porítóanyagot is termesztünk. 

A jelenlegi vírushelyzet miatt sajnos a külföldi kapcsola-
tok nem túl gördülékenyek, de a liechtensteini partnerünk-
nek készített mûanyag hüvelyes csemeték továbbnevelését
folytatjuk. Itt található környezetvédelmi technikusaink egyik
jól felszerelt laboratóriuma, míg a másik – természetvédelmi
labor – a Szent György utcában. Erdészeink Jánostelepi gyü-
mölcsösünkben, szántónkon az agrárium más szektorainak
munkájával is megismerkedhetnek – metszés, oltás. 

A TAEG Zrt.-vel együttmûködésben naposi szolgálatot
mûködtetünk, melynek keretében végzõseink közül 2 diá-

kunk a Tanerdõben, 2 tanuló a Parkerdõ területén tölt egy
hetet felváltva a kerületvezetõ erdésszel, 2-2 tizenegyedikes
tanítványunk pedig a Tómalmi csemetekert munkájába kap-
csolódik be.

Valamennyi oktatott szakmánkban részt veszünk hazai és
nemzetközi versenyeken is: erdészeink minden évben in-
dulnak az ÁSZÉV versenyén és az OSZTV-n, ahol nagyon
szép helyezéseket érnek el évrõl évre. 

Az erdészképzõ iskolák között zajló Dr. Szepesi László
Erdészeti Gépész Országos Versenyt évek óta iskolánk diák-
jai nyerik, és így õk képviselhetik hazánkat az Ifjúsági Er-
dész Európa-bajnokságon. Diákjaink hasonló sikerrel szere-
pelnek az Országos Ifjúsági Vadászvetélkedõn, s ott vannak
az erdõgazdaságok közötti koronglövészversenyeken is. 

Faipari technikusaink eredményesek a Magyar Asztalos,
a SOE Bázisiskolai versenyen, sõt Euroskills és Worldskills
versenyen is van rá példa, hogy õk képviselik Magyarorszá-
got. 2019-ben az intézmény rendezte a környezetvédelmi
országos szakmai tanulmányi versenyt, ahol tanulónk do-
bogós helyen végzett, s részt vehetett az Agrár SzakmaSztár
fesztiválon. A korszerû ismeretek elsajátításának, lelkes fel-
készítésnek és a gyakorlatiasságnak köszönhetõ a kiemel-
kedõen sikeres szereplés.

Az új Szakképzési törvény és az OKJ-t leváltó Szakma-
jegyzék megjelenése után 2020. július elsejével az országban

5 agrárszakképzési centrumot alakítottak ki, ahová földrajzi
elhelyezkedés alapján csoportosították az agráriskolákat. Mi
a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrumhoz tartozunk másik
11 intézménnyel együtt, melynek székhelye Sopron. 

Korábbi igazgatónk, Hoczek László lett a centrum fõ-
igazgatója, szakmai igazgatóhelyettes Sztojkáné Bodor Il-
dikó pedig az immár új nevû Kisalföldi ASZC Roth Gyula
Mezõgazdasági Technikum, Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um vezetõje.

Az idõk során többféle modell, iskolanév és fenntartó
mellett dolgoztak elõdeink és dolgoznak jelenlegi kollé-
gáink is, de egy dolog ÖRÖK a Rothban a kezdetektõl
fogva: 135 éve képezzük az erdészeket, akik a legjobb
szakemberek közé tartoznak, és elismertek az erdésztár-
sadalomban.

Sztojkáné Bodor Ildikó igazgató
Kisalföldi ASZC Roth Gyula Mezõgazdasági Technikum,

Szakképzõ Iskola és Kollégium

3. kép. Teríték mellett a végzõsök (tanulmányi vadászat)

4. kép. Az iskola igazgatói
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A Madarak és Fák Napja „intézmé-
nyét” gróf Apponyi Albert vallás- és
közoktatásügyi miniszter 1906. április
27-én kelt, 26.120 számú körrendele-
te honosította meg a népiskolákban,
hazánkban. Az intézkedésrõl az Erdé-
szeti Lapok 1906. évi májusi száma is
beszámolt.

A híradásban a körrendelet érdemei-
nek elismerése mellett felhívták a fi-
gyelmet az ebben rejlõ további lehetõ-
ségre is: „Örömmel üdvözöljük ezt az
intézkedést, bár érezzük, hogy a fák
napja az erdõgazdaság iránti, most oly
hiányos érzék felkeltésére is alkalmas
volna, ebben a tekintetben pedig a ren-
delet hiányos. De ezen talán még lehet
segíteni!”

A Madarak és Fák Napja a nép-
iskolákban, majd a további rende-
letek hatására a középfokú iskolák-
ban is kiteljesedett a 20. század
elsõ felében. Az ünneplést és faül-
tetést a vallás- és közoktatásügyi,
valamint a földmûvelésügyi minisz-
terek intézkedéseikkel, egymásra
figyelve segítették. Pl.: a földmûve-
lésügyi miniszter a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter kérésére
(1932) átiratban rendelte el az isko-
lai fásításokhoz és erdõsítésekhez
szükséges csemeték és suhángok
kiszolgálásának módját és utasítot-
ta az erdõigazgatóságokat, hogy erre a
célra csemetéket lehetõleg ingyen ad-
janak.

A korabeli források szép példákkal
számolnak be a rendezvényekrõl, a ta-
nítók lelkes, a természet értékeit ki-
emelõ beszédeirõl, a mûsorról, melyek
hatékonyan formálták a tanulók termé-
szethez és védelméhez való viszonyát.
A soproni iskolák értesítõiben néhol
arra is találunk példát, hogy e napra
meghívták a helyi erdészt, aki beszélt
a jelenlévõknek az erdõrõl, a fákról, és
azok hasznáról. 

A töretlen lelkesedéssel ünnepelt
iskolai esemény jelentõsége az 1950-es
évektõl lassan csökkeni kezdett. Majd
az 1980-as évek végétõl az érdeklõdés
felélénkült és az 1996. évi LIII. törvény
a természet védelmérõl 64. § (3) bekez-
dése alapján: „Minden év május 10-e

a Madarak és Fák Napja. E nap meg-
emlékezéseinek, rendezvényeinek a la-
kosság – különösen az ifjúság – termé-
szet védelme iránti elkötelezettségét kell
szolgálnia.”

A Madarak és Fák Napja Emlékerdõ
alapításának gondolatát a témakutatás
eredményei és a kettõs jubileum, a nép-
iskolai ünneplés 110. és a jeles nap, a
konkrét naptári naphoz rendelés 20.
évfordulója hívta életre. 

Ötletgazdaként a környezettudatos-
ságra nevelés, az erdész-pedagógus
kommunikáció és szakmai együttmû-
ködés erõsítése szándékával kezdemé-
nyeztem ezt az OEE Soproni Helyi
Csoportban. Az óvodásoknak rajzpá-
lyázatot, az iskolásoknak vers- és me-

seíró pályázatot hirdettünk. A pályá-
zóknak a pályamunkákért a
Tanulmányi Erdõgazdaság (TAEG) Zrt.
kocsányos tölgy csemetéket ajándéko-
zott, melyek az új Madarak és Fák Nap-
ja Emlékerdõ alapítási rendezvényen
kerültek elültetésre. A pályamunkák
könyv formában DVD-re kerültek. A pá-
lyázók oklevelet kaptak, a csemete he-
lyét jelölõ GPS-koordinátákkal, a fele-
lõsségvállalás, a beazonosíthatóság és
nyomon követhetõség célzatával.

Az avatásra, több mint 300 fõ részvé-
telével, a Soproni Parkerdõ Pedagógus-
forrás feletti 91A erdõrészletében 2016.
május 10-én került sor. A TAEG Zrt. ál-
tal kijelölt, könnyen megközelíthetõ,
véghasználat utáni területen 90 darab
„saját”, beazonosítható csemetét ültet-
tünk el a gyermekekkel. A szervezést, a
rendezvény lebonyolítását a TAEG Zrt.,

az OEE Soproni Helyi Csoport, és a Be-
nedek Elek Pedagógiai Kar oktatói és
óvodapedagógus hallgatói segítették.
A talaj elõkészítésében és az ültetésben,
a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskola
tanulói is közremûködtek.

Az alapítás óta 5 év telt el, és az el-
sõ fácskákat számos újabb követte. Az
ültetési, fejlõdéskövetési kedv lanka-
datlan. A területet óvodák, iskolák,
egyetemi hallgatók, családi, baráti kö-
zösségek, cégek, civil szervezetek ke-
resik fel. Az újabb emlékfák ültetését a
helyszínen, a bejelentkezéshez szüksé-
ges telefonszámmal az erdei tájékozta-
tó és ismeretterjesztõ tábla segíti. 

A TAEG Zrt.-nél a megkeresések
rendszeresek. Az erdõgazdaság a la-
kosság erdõért való tenni akarását a
csemete, a GPS-koordinátás oklevél, a
szükséges eszközök, ásók, karók és víz
biztosításával támogatja.

Az emlékerdõ népszerûségét mu-
tatja, hogy a terület lassan megtelik.
Az elmúlt öt év alatt közel 600 cseme-
te került itt telepítésre. Az emlékfács-

kák száma igazolja, hogy a társa-
dalmi érdeklõdés, elkötelezettség
fokozódik.

A 2021. év ismét jubileum. A tör-
ténetiségben az iskolai ünneplés
elrendelésének a 115., a konkrét
naphoz kötés (május 10.) 25. éve,
a Madarak és Fák Napja Emléker-
dõ alapításának az 5. évfordulója.
A méltó ünnepléshez idén egy faül-
tetéssel egybekötött emlékpad fel-
állítását javasoltam, melyre ez év
május 10-én kerül sor a helyszínen.
Az emlékpad a természet, az erdõ,
a madarak és a fák szépségének
megfigyeléséhez, az erdõ csendjé-

nek, zenéjének átéléséhez nyújt majd
kiváló helyet az ültetõknek, a kirándu-
lóknak és a megpihenni vágyóknak. 

A 2016-ban létrehozott Madarak és
Fák Napja Emlékerdõ az erdõgazdálko-
dás folyamatainak megértését, a kör-
nyezettel, a természettel kapcsolatos er-
dõtudatos szemlélet kialakulását segíti,
az attitûdformálásban játszik jelentõs
szerepet. Ma már ismert úti cél Sopron-
ban. Helyét a tájékoztató táblán túl, a
turistatérkép és a Károly-magaslati au-
tóparkolóban útirányjelzõ tábla is mu-
tatja. Az alapítással, a faültetési lehetõ-
ség megteremtésével hozzájárultunk,
hozzájárulunk ahhoz, hogy a környeze-
ti felelõsségvállalás, a természetjárás
iránti kedv a gyermekek és felnõttek
körében erõsödjön Sopronban. 

Dr. Hartl Éva
egyetemi docens, SOE BPK

ERDÕPEDAGÓGIA

Erdészek és pedagógusok 
a környezettudatosságért 

5 éves a Madarak és Fák Napja Emlékerdõ Sopronban

Madarak és Fák Napja Emlékerdõ avatása, 2016.
május 10. Fotó: Pluzsik Tamás
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A 18. században a késõbbi Monarchia osztrák örökös tarto-
mányaiból, ezen belül a mai Magyarország nyugati részé-
rõl, Sopron, Vas és Zala megyébõl megindult a szekerezõ
kereskedelem, azon belül is elsõsorban a gabonaszállítás
Bécs és a közeli osztrák (Stíria, Salzburg, Felsõ-Ausztria és
Karinthia) tartományok felé. 

A fuvarozáshoz erõs, igénytelen és könnyen kezelhetõ lo-
vak kellettek. Ezért a nyugat-magyarországi fuvarosok elõ-
szeretettel hoztak magukkal az itthon lévõnél tömegesebb,
nagy terhek vontatására alkalmasabb nóri és pinzgaui lova-
kat. Tömeges elterjedésük az 1880-as évekre tehetõ.

A hivatalos tenyésztésirányítás ellenkezése dacára a hi-
degvérû ló tartása, tenyésztése egyre terjedt, fõként a Dél-
Dunántúl aprófalvas térségeiben, ahol kicsi volt a távolság
a lakóhely és a szántóföldek között, a hidegvérûek nagyobb
vonóerejük révén alkalmasabbnak bizonyultak a mezõgaz-
dasági munkára, mint a kisebb, könnyebb melegvérûek. Kü-
lönösen a Dél-Dunántúl német ajkú (sváb) községeiben ter-
jedt a hidegvérû ló. 

A magyar hidegvérû lovat kezdettõl fogva a nyugodt vér-
mérsékletû, megbízható fajtaként szelektálták. A munkavég-
zés jellege és az állatok nagy mérete miatt alapvetõ fontos-
ságú volt a könnyû kezelhetõség. 

Magyarországi viszonylatban, Baranyában, Zalában és
Tolnában vannak nagyobb ménesek, illetve az Alföldön, Ti-
szaföldváron található egy nagyobb tenyészet. A Dél-Du-
nántúl tekinthetõ a fajta fõ bázisának, a legnagyobb hideg-
vérû állománnyal. Jelentõs Somogy megyében a Segesden,
Vízváron és Bõszénfán kialakított tenyészet.

Európa számos országában alkalmazták és alkalmazzák a
lóval való fakitermelést olyan területeken, amelyeken a ha-
tékony munkagépekkel nem tudnak dolgozni. A meredek
lejtõkön – elsõsorban a törzskiválasztó és növedékfokozó
gyérítésekben hasznosak a lovak, mert használatukkal nem
kell megbontani az erdõtestet azért, hogy közelítõ nyomo-
kat és utakat alakítsunk ki. Fontos szempont az is, hogy a
lovakkal történõ vonszolás nem teszi tönkre az állomány-
ban maradó fák törzsét, nem alakulnak ki mély nyomvá-
lyúk, amelyek következtében növekszik az erózió veszélye.

Somogy megyében az 1980-as évek végéig egy-egy erdé-
szetnél 8–10 pár lóval végeztek fakitermelést. A Zselici erdé-
szet közel 15 000 hektárnyi területén 8 pár, elsõsorban me-
legvérû lóval dolgoztak gyérítésekben és esetenként kisebb
területû, vékonyabb véghasználati erdõrészletekben. A 150–300
méteres tengerszint feletti magasságú, agyagos domboldalak
hét-nyolc fafajos elegyes erdõállományaiban, erõsen szabdalt
terepviszonyok között a fogatos munkarendszerek akár rö-
vid- vagy hosszúfás technológiával is jól mûködtek. 

A rendszerváltozást követõen a fogatgazdaságok privati-
zációjával, a középkategóriás gépesítés elterjedésével és a
vállalkozások hatékony termelési kapacitás igényével a fo-
gatos közelítés az idõleges és szórványos fennmaradás mel-
lett, az ezredfordulóra elsorvadt. A ló alkalmazása csak az
egyes kisebb vállalkozások esetében fordult elõ, de az is
csak a „vaslóra” korlátozódott.

Egy elkötelezett, a lovakat igen nagy becsben tartó vál-
lalkozás a vadgazdálkodási szolgáltatások (takarmányozás,
barkácsolás stb.) mellett 2019-tõl a fakitermelésbe is beállí-
tott egy hidegvérû lovat. Cézár egy robusztus és csonto-

sabb fajta, a belga hidegvérû vérvonal képviselõje, amely
vérvonal komoly tenyésztési hatással volt az 1950-es évek-
ben a magyar hidegvérû állományra. 

A zselici kétfõs fakitermelõ munkacsapat reggelente a te-
repjáró vontatta lószállítóval Cézárunkat és napi takarmány-
szükségletét kiszállítja a munkával érintett erdõrészlethez. A
fakitermelés során az irányított döntést, majd a gallyazást
követõen a ló igavonó teljesítményéhez igazított darabolás
következik és az így képzett szálfákat a Melák becenévre
hallgató hidegvérû vonszolja a kijelölt közelítõnyomokon a
munkapadokra. Ezekben az erdõrészletekben elsõsorban
méteres tûzifa termelése valósult meg. 

A kíméletes technológiának, az ember és a ló harmoni-
kus munkakapcsolatának köszönhetõen a természetes kör-
nyezetben nem keletkezett kár. A hatékonyságot a régmúlt
idõk szekérrel, saját lábon történõ kijutásával szemben, a
fakitermelési hely megközelítésének gyorsasága javította.

Az elmúlt két évben mintaszerûen hajtottak végre 13,56 és
26,75 hektáron tölgy fõfafajú állományban törzskiválasztó,
illetve ezüsthárs fõfafajú állományban növedékfokozó gyé-
rítést, 324 és 945 köbméternyi teljesítménnyel. Esetenként – vál-
tozatos terepviszonyok között, gépi energiát is igénylõ faki-
termeléseknél – részben „lóerõvel”, részben pedig csörlõs
traktorral valósítják meg a közelítést.

Az újév elején egy kisebb dimenziójú növedékfokozó gyérí-
tés munkálatait kezdték meg, ahol a rövidebbre hosztolt fûrész-
rönkök vonszolása sem akadály. A patcai (település a Zselic pe-
remén) fakitermelõ munkacsapat barátságban és kölcsönös
megbecsülésben dolgozik az erdõn, újjáélesztve a 21. század-
ban a régmúlt idõk hagyományait. Gyakorló erdõgazdálkodó-
ként a zselici erdõk Cézárját, hajtóját és a fakitermelés eredmé-
nyeit, sok évtizeddel a tradíciók elhalványulása után jó érzéssel
látjuk viszont újra. A hidegvérû ló fakitermelésben történõ alkal-
mazása hasznos, környezetbarát és természetközeli megoldás.

Mindezek mellett egy nagyon impozáns, nagy tömege el-
lenére könnyedén mozgó, látványos állatfajtáról beszélünk,
így egy kettes, vagy esetleg négyes fogat láttán könnyen
elakad az ember lélegzete.

Nagy János vezetõ
Kaposvári Campus, Vadgazdálkodási Tájközpont

Merczel István
erdõgazdálkodási osztályvezetõ, SEFAG Zrt.

SZAKMAI MINDENNAPOK
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A hidegvérû ló alkalmazása a Zselicben
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Jelen írásunkban az idézett cikk fõbb mondandóját igyek-
szünk tömören összefoglalni, úgy, hogy a benne közölt ada-
tokhoz több esetben hazai vonatkozású megjegyzéseket, ki-
egészítéseket is fûzünk. Ezekhez irodalmi hivatkozásokat is
kötünk, annak érdekében, hogy az esetleges érdeklõdõk
igény esetén további részletes információkhoz juthassanak.

A Quercus nemzetség meglehetõsen sokszínû, világszer-
te mintegy 600 faját írták le. Köztük „égig érõ” faóriások és
az egyméteres csúcsmagasságot éppen csak meghaladók
egyaránt vannak. A tölgyek ökonómiai és ökológiai szem-
pontból is kiemelkedõ jelentõséggel bírnak.

A 13% körüli erdõsültségû Egyesült Királyság erdeinek
(3,21 millió ha) 7,7%-a (közel 250 ezer ha) tölgyes (a ko-
csányos és kocsánytalan tölgyet egybeszámítva), amivel a
magas kõris (10,3%) után a tölgyek a legnagyobb területet
elfoglaló lombos fafajok.

A szerzõk célja alapvetõen annak elemzése és bemutatá-
sa, hogy a tölgyek milyen szerepet töltenek be a biológiai di-
verzitás megõrzésében az Egyesült Királyság területén. A töl-
gyekhez kötõdõ fajok teljességre törekvõ fajlistájának
felhasználásával azt is igyekeztek meghatározni, hogy az
egyes fajok mennyire szorosan kötõdnek a tölgyekhez. Azaz
adott esetben képesek-e, vagy sem más fafajokon is megélni.
Másként fogalmazva, hogy a tölgyek jövõbeni esetleges
visszaszorulása milyen változásokat hozhat az erdei ökoszisz-
témák biodiverzitásában és bizonyos ökoszisztéma-szolgálta-
tásokban.

Ennek a kérdésnek napjainkban jelentõséget és aktuali-
tást ad, hogy az 1980-as évek óta világszerte aggasztó jelek
mutatkoznak a tölgyesek egészségi állapotát illetõen. Ezzel
kapcsolatban megemlítik a különbözõ jellegû tölgypusztu-
lásokat (krónikus és akut), a tölgy búcsújáró lepke megjele-
nését és terjeszkedését (Thaumetopoea processionea), a
tölgy lisztharmatot, valamint több új kórokozót is (pl.
Lonsdalea és Brenneria baktériumfajok). Ezek mellett az
abiotikus tényezõk kedvezõtlen irányú változásai (aszályos
idõszakok, kedvezõtlen csapadékeloszlás stb.) is jelentõs
negatív hatással bírnak.

Az adatbázis elemzése során a tölgyekhez, illetve tölgye-
sekhez kötõdõ fajokat többféle szempont szerint osztályoz-
ták. Az elsõdleges szempont az volt, hogy az adott faj mi-
lyen mértékben függ a tölgyektõl. Eszerint a következõ
kategóriákat különböztették meg:

– obligát tölgyspecialista (más fafaj nem biztosítja élet-
feltételeit);

– erõsen függõ (egyértelmûen tölgyeket preferál, de rit-
kán más, jellemzõen közeli rokon fafajokon is megél-
het);

– részlegesen függõ (tölgyeket preferál, de más fafajo-
kon is megél);

– kozmopolita/generalista (nincs tölgy iránti preferen-
cia, de tölgyeken is rendszeresen elõfordul);

– alkalmi (tölgyeken is elõfordul, de a kötõdés mértéke
nem ismert).

Másik osztályozási szempont volt, hogy az adott faj töl-
gyekhez való kötõdése milyen jellegû (táplálkozás, szapo-
rodás, élõhely stb.), valamint, hogy milyen korú fához, illet-
ve annak melyik részéhez (lombozat, kéreg stb.) köthetõ a
faj (külön kategóriába sorolva az elhalt fákban élõ szapro-
xilofág fajokat). További besorolást végeztek a fajok veszé-
lyeztetettségébõl kiindulva (vörös, narancssárga, sárga, zöld
színkódok). Ennek fõ szempontja a természetvédelmi stá-
tusz mellett szintén a tölgyekhez való kötõdés mértéke volt.

A vizsgálat következõ lépcsõjeként egy listát állítottak
össze azokból a fafajokból, amelyek a tölgyekhez kötõdõ
fajok számára alternatív életfeltételeket biztosíthatnak. A fel-
sorolásban az Egyesült Királyság 21 õshonos lomblevelû fa-
faja, 2 idegenhonos tölgy és 7 tûlevelû fafaj szerepelt. Ezek-

re vonatkozóan azt elemezték (irodalmi források
felhasználásával), hogy a tölgyeken (is) élõ fajok milyen
mértékben és milyen jelleggel kötõdnek hozzájuk. Az elér-
hetõ információk alapján vizsgálták azt is, hogy e fafajokra
jellemzõ egyes ökológiai jellemzõk/folyamatok (pl. avarle-
bomlás, hatás a talajkémiai jellemzõkre stb.) hogyan viszo-
nyulnak a két õshonos tölgy hasonló jellegzetességeihez.

Összességében 2300 fajról állapították meg, hogy kisebb-
nagyobb mértékben kötõdik a két tölgyfajhoz. A fajok több
mint fele (1178) gerinctelen, 716 zuzmó, 229 moha, 108
gomba, 38 madár és 31 emlõs. A 2300-as fajszámban szere-
pel 587 olyan is, ami közvetve kötõdik a tölgyekhez (tölgy-
fogyasztó fajok ragadozói, parazitoidjai stb.). Nem vették

Megroppanó alapzatok...
Paulin Márton József1, dr. Csóka György1

Ezzel a kissé talányos, de mindenképpen komor „kép-
pel” kezdõdik a rangos Biological Conservation címû
lapban, 2019 májusában megjelent közlemény (Mitchell
et al. 2019a) címe. A tanulmány tulajdonképpen egy, az
Egyesült Királyságban 2017-ig publikált ökofaunisztikai
adatokból elõzetesen összeállított adatbázis (Mitchell
et al. 2019b) adatait elemzi. A munka megállapításai és
„üzenetei” véleményünk szerint messze túlmutatnak az
Egyesült Királyság földrajzi határain, ezért más orszá-
gok, így hazánk szakemberei számárai is elgondolkod-
tató, fontos információt hordozhatnak. 

1 SOE ERTI, Erdõvédelmi Osztály

1. kép. A tölgy-csipkéspoloska állományszintû nyárvégi kárképe
(korai lombelszínezõdés és levélszáradás) drónfelvételen, Gyula
környékén. Csak a nem tápnövény fafajok (magas kõris, vörös
tölgy, fekete dió) lombozata zöld
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viszont figyelembe azokat a fajokat, amelyek csak élõhely-
ként használják a tölgyeseket, de magukhoz a tölgyekhez
valójában nem kötõdnek (pl. róka, sün stb.). 

A fajok nagyobb része (1626) nem tesz különbséget a
két vizsgált tölgyfaj (Quercus petraea/robur) között. 326
fajról mondták ki, hogy kizárólagos tölgyspecialista, 229 faj-
ról pedig, hogy szorosan kötõdik a tölgyhöz. Ezen 555
fajt (melyek között legnagyobb arányban ízeltlábúak szere-
pelnek) ítélték a leginkább veszélyeztetettnek, amennyiben
a tölgyek jelentõs mértékben visszaszorulnának. Veszélyez-
tetettségi szempontból 477 faj vörös, 343 narancssárga, 491
sárga és 989 zöld kategóriába került.

Az egyéb vizsgált fafajokkal kapcsolatban megállapították,
hogy egyik sem képes a tölgyek által biztosított biológiai sok-
színûséget fenntartani. A magas kõris a tölgyekhez kötõdõ
fajok 28%-ának, a bükk 16%-ának, a mézgás éger pedig 11%-
ának képes biztosítani a szükséges életfeltételeket. Megjegy-
zendõ, hogy az Egyesült Királyságban a lombos fajok közül
legnagyobb területi arányt képviselõ magas kõris maga is kri-
tikus helyzetben van, elsõsorban a jelentõs mértékû fapusz-
tulást elõidézõ, idegenhonos inváziós
Hymenoscyphus fraxineus gomba hatá-
sai miatt. A tölgyek esetleges visszaszo-
rulása esetén így mintegy 1000 faj kerül-
ne veszélybe, minthogy az „alternatív
fafajok” egyike sem képes a tölgyeké-
hez hasonló sokszínûséget biztosítani.
A 477 vörös színkódú faj megkülönböz-
tetett figyelmet igényel, monitorozásuk
is szükséges lehet.

A lebomlási és talajkémiai folyamatok
vonatkozásában legnagyobb változást az
jelentené, ha a tölgyek helyét a hegyi ju-
har (Acer pseudoplatanus) venné át. Eb-
ben az esetben a lebomlás és a táp-
anyagcsere felgyorsulnának, a talajban
pedig megnövekedne a nitrogéntarta-
lom. A honos tölgyekhez leginkább ha-
sonló lebomlási és talajkémiai folyama-
tokat az észak-amerikai származású
vörös tölgy (Quercus rubra) vagy a bükk
(Fagus sylvatica) tudná biztosítani.

Összességében elmondható, hogy
a cikk által felvetett problémák megle-
hetõsen komplexek, egyszerû „egyenlet-
ként” aligha válaszolhatók meg. Ugyan-
akkor gondolatmenete sok vonatkozásban
ki is terjeszthetõ. A tölgyek mellett
ugyanis világszerte számos más fafaj néz
szembe olyan kihívásokkal, aminek
eredménye tömeges fapusztulás, megrit-
kulás, vagy akár lokális kihalás is lehet.
Ez pedig az ökoszisztéma-funkciókban
drasztikus változásokat eredményez-
het. Kikerülhetetlen tehát az egyes fa-
fajokkal kapcsolatos kockázatok korai
felismerése és folyamatos nyomon kö-
vetése, illetve annak monitorozása,
hogy ezek várhatóan hogyan befolyá-
solják az adott fafajhoz kötõdõ biodi-
verzitást, illetve az egyéb ökosziszté-
ma-funkciókat.

Megjegyzések és kiegészítések
 Egy közelmúltban megjelent közlemény (Demeter et al.

2021) szerint az Európában bõ 100 évvel ezelõtt megje-
lent tölgylisztharmat a tölgyesek, különösen a kocsányta-
lan tölgy természetes felújításának egyik legjelentõsebb
akadálya (a magas vadlétszám mellett). A lisztharmat jól
érzékelteti, hogy egy-egy idegenhonos, inváziós faj mi-
lyen hosszú távú (mondhatni véget nem érõ) és súlyos
hatást gyakorolhat az õshonos erdei ökoszisztémák mû-
ködésére.

 Bár az Egyesült Királyságban még nem tûnt fel (de vár-
ható), ugyanakkor Európa 19 országában már megjelent
az észak-amerikai származású tölgy-csipkéspoloska. Má-
ra már Magyarország minden megyéjében elõfordul, az
erõsen fertõzött tölgyesek területe jóval meghaladja a 100
ezer hektárt (Paulin et al. 2020a). Minden honos tölgy-
fajunk, de az európai lombhullató tölgyek túlnyomó ré-
sze is alkalmas tápnövénye lehet (Csóka et al. 2019), így
nálunk 600 ezer hektár, Európában pedig legalább 30
millió hektár tölgyes kínál számára megfelelõ tápnövényt.

2. kép. Erõs kései fagy miatti lombvesztés mátrai kocsánytalan tölgyesben (2017. május)

3. kép. A védett, tölgyspecialista magyar púposszövõ (Phalera bucephaloides) hernyó-
ja leginkább molyhos tölgyön fordul elõ
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Hosszú távú hatásaira vonatkozóan egyelõre hiányosak
az ismereteink (az ERTI Erdõvédelmi Osztálya az Agrár-
minisztérium támogatásával kiterjedt kutatásokat folytat a
témában), de jó okunk van feltételezni, hogy a tölgyek
növekedésére, egészségi állapotára és makktermésére
(ezzel a természetes és mesterséges felújításokra is) egy-
aránt negatív hatást fog gyakorolni. Ahogyan a tölgyek-
hez kötõdõ gazdag fajegyüttesekre is (Paulin et al.
2020b).

 Nálunk már régen igazolt összefüggés, hogy a kocsány-
talan tölgyesek egészségi állapotára alapvetõ hatással
vannak az idõjárási viszonyok. Hosszabb aszályos idõ-
szakokban, illetve azokat követõen növekszik a fapusz-
tulás mértéke, illetve romlik a kocsánytalan tölgyesek
egészségi állapota (Csóka et al. 2009). Ilyen idõszakokat
követõen gyakran jelentkeznek jelentõsebb biotikus kár-
események is. Azaz összességében
meglehetõsen egyértelmû, hogy töl-
gyeseinkre mind a biotikus, mind
pedig az abiotikus károk vonatkozá-
sában növekvõ kárnyomás neheze-
dik. Megjegyzendõ, hogy a gyako-
ribb és súlyosabb hatású aszályok
mellett például az erõs kései fagyok
is negatívan hathatnak a tölgyekre és
tölgy ökoszisztémákra. Az újrahajtó
lombozaton általában erõs liszthar-
matfertõzés jelentkezik, a fiókáikat
nevelõ rovarevõ énekesmadarakra
pedig a kései fagy közvetlenül (fió-
kák megfagyása) és közvetve (a táp-
lálékul szolgáló hernyókészlet csök-
kenése) is károsan hat.

 A Magyarországon, tölgyeken eddig
regisztrált mintegy 650 herbivor (élõ
növényi szövetet fogyasztó) rovarfaj
jelentõsen meghaladja bármely más
fás nemzetség hasonló fajszámát.
Mindezen túl ezek mintegy 47%-a,
azaz több mint 300 faj szigorúan

tölgyspecialista (Csóka 1998, Csó-
ka–Ambrus 2016). Magyarországon a
tölgyspecialista herbivor rovarokhoz
(elsõsorban gubacsdarazsakhoz) több
mint 60 specialista parazitoid faj kötõ-
dik (Askew et al. 2013). A gubacsatkák
és takácsatkák között 26 tölgyspecialis-
ta fajt tartanak nyilván (Ripka 2007,
2011, Ripka–Csóka 2010, Kontschán et
al. 2018). A tölgyekhez kizárólagosan
kötõdõ specialista szaproxilofág ízeltlá-
búak, illetve az egyéb konzumens cso-
portok (mikro- és makrogombák), illet-
ve a mohák és zuzmók vonatkozásában
egyelõre kevés információ áll rendelke-
zésre, de az biztonsággal kijelenthetõ,
hogy Magyarországon jóval több, mint
400 faj számára a tölgyek (beleértve a
csert is) nélkülözhetetlen, kizárólagos
életfeltételt jelentenek).
 Habár lebomlási és talajkémiai vo-
natkozásban az idegenhonos vörös töl-
gyet találták leginkább hasonlónak a

két honos tölgyfajhoz, megjegyzendõ, hogy biodiverzitá-
si vonatkozásban messze nem helyettesítheti azokat (Csó-
ka–Hirka 2001, Csóka–Szabóky 2005). A vörös tölgyrõl
ugyanis teljes egészében hiányoznak például a honosok-
ra jellemzõ specialista herbivor rovarok, illetve az ezek-
hez kötõdõ szintén specialista parazitoidok. Hasonlóan
jóval szegényebb a hozzá kötõdõ gombaközösség, illet-
ve a szaproxilofág rovarvilág is. Számos hazai vizsgálat
eredményei szerint a tölgyesek helyén létrehozott ide-
genhonos fafajú (fenyõk, akác, nemesnyárak) állomá-
nyok talajfaunája kevésbé diverz és ez jelentõs mérték-
ben visszahat a lebomlási folyamatokra, ezen keresztül
pedig a talajkémiai jellemzõkre is (Traser–Csóka 2001,
Winkler–Tóth 2012, Palkó et al. 2020).

 További fontos szempont, hogy a tölgyesek biztosítják
a legváltozatosabb és legnagyobb volumenû táplálék-

4. kép. A néhány mm-es Iassus mirabililis nevû specialista kabóca a rejtõzködés nagy-
mestere. Kizárólag cserlevelek fonákján él, kiválóan beleolvad a gyakran tömeges
Dryomia circinnans gubacsszúnyog gubacsai közé

5. kép. Biodiverzitás 20 négyzetmilliméteren. Cserrügyek tövében, egy kb. 5 mm átmé-
rõjû körön belül három rovarfaj egyedei próbálják átvészelni a telet. Balra fent a
tölgyboglárka (Neozephyrus quercus), jobbra fent az aranyos téliaraszoló (Agriopis
aurantiaria) petéje, alul pedig az Acanthococcus roboris pajzstetû látható. A boglár-
ka és a pajzstetû is tölgyspecialista.
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bázist a rovarevõ énekesmadarak
fészkelési idõszakában. Azaz a töl-
gyek/tölgyesek sorsa számos továb-
bi közvetett ökológiai hatást/trendet
determinál.
A közlemény alapvetõ megállapítá-

sait a hozzáfûzött hazai vonatkozású
megjegyzések/kiegészítések is megerõ-
sítik. A fentiek alapján a konklúzió
meglehetõsen világos. A tölgyek vissza-
szorulása (bármilyen okból következ-
zen az be) az erdei biodiverzitás jelen-
tõs mértékû csökkenéséhez, illetve
számos jelentõs ökoszisztéma-szolgál-
tatás/funkció gyengüléséhez, akadozá-
sához, miáltal pótolhatatlan vesztesé-
gekhez vezethet. Azaz tölgyeseink
rezisztenciájának és rezilienciájának nö-
velése, illetve az ezt megalapozó kuta-
tások napjainkban kiemelkedõ jelentõ-
ségûek és a jövõben is azok lesznek.
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6. kép. Tölgyeken, ritkán más lombos fafajokon, gyakran tömegesen látható a tölgy-
zuzmó (Evernia prunastri).
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Napjainkban nem ritka, hogy hasonló gondolkodású, értékren-
dû emberek civil szervezetekbe tömörülnek. Teszik a gazdaság
és társadalom különbözõ szegmenseiben jól meghatározott cé-
lokkal, gyakran az útkeresés és érvényesülés egyetlen megol-
dásaként. Szektorunkban is hallani jól és eredményesen mû-
ködõ ilyen szervezetekrõl. Egy példát biztosan be tudok
mutatni: A Hatvanezer Fa Egyesületet.

Másfél éve ébredt arra Ulbert Zoltán okleveles agrárközgazdász,
hogy tovább fûzi azokat a gondolatokat, amelyek már egy ide-
je érnek benne. Történetesen azt, hogy aktívan, a lakosság szé-
les rétegeinek bevonásával tegyenek valamit a klímaváltozás
ellen, az élhetõbb környezetért, a jelen és jövõ generációiért,
nem elfogadva azt, hogy a tehetetlenség által sodort kötéllel
gúzsba kötve kell végignézni a környeze-
tünkben zajló változásokat. 

Napokon belül csatlakozott az
elképzeléshez és természete-
sen Zoltánhoz és feleségé-
hez, Mártihoz Poliák Pál
hálózatfejlesztõ, vadgaz-
dálkodási szaktechnikus,
valamint dr. Duray Balázs
geográfus tájkutató, egye-
temi docens. Jómagam az
erdészeti szakmai feladatok
irányítására, a vezetésre és a
képzésre adtam szinte rögtön
kezet. Szaktanácsadóként azóta
bekapcsolódott a munkákba Jakab
Zsuzsanna dísznövénykertész, parképítõ,
Zsittnyán Zoltán és Mazula András építõmérnökök. András ki-
váló madarász is.

Az egyesület tevékenysége sokrétû. Fõ csapásirányok az
erdõsítés, dûlõfásítás, vizes élõhelyek fejlesztése, közösségi fá-
sítások, illetve egy ún. öregerdõ-projekt. Másfél év tevékenysé-
gének és eredményeinek bemutatása meghaladná e cikk terje-
delmét, ezért az erdõsítési projekt néhány részletét osztom meg
a szakmai lapunk hasábjain.

Az egyesület saját földterülettel nem rendelkezik, ezért az
elsõ lépés záloga és kulcsa az volt, hogy egy magángazda saját
földterületébõl felajánlott 3,18 hektár szántót erdõtelepítésre.
A telepítés elsõ kivitelét megelõzõ munkálatok (termõhelyfeltá-
rás, erdõtelepítési kiviteli terv elkészítése, engedélyek, hozzájá-
rulások beszerzése stb.) rögtön elindultak. Ezzel párhuzamo-
san lépett be a siker legfontosabb kulcsa, Békéscsaba lakossága,
a közösség. 

Az egyesület célkitûzései, a megfogalmazott értékrend, a ha-
tékony mûködés feltételeinek gyors megteremtése, de legin-
kább az, hogy egy sokak számára keresett lehetõség került kar-
nyújtásnyira a Hatvanezer Fa Egyesület megalakulásával, rövid
idõn belül jelentõssé, a tagok dinamikusan növekvõ létszámát
alapul véve, komoly tényezõvé tette a kezdeményezést a me-
gyeszékhelyen.

Jelenleg a négytagú vezetõi csapat mellett terepi koordináto-
rok és a szaktanácsadók segítik a munkát. Szimpatizánsaink, il-
letve követõink száma több mint 7500 fõ. A növekedés dina-
mikus. Õk közösségünk „családtagjai”. Békéscsabán kívül az
ország minden részébõl, de külföldrõl is támogatják a célkitû-
zéseket és a lehetõségekhez mérten a megvalósítást is. 

A csoporton belül szekciók alakultak. Az aktív támogatóink
egy szabadon elérhetõ csoportba tömörültek és ez több száz
embert is jelenthet abban az esetben, ha szorgos kezekre van
szükség. Ilyen volt a telepítéshez szükséges szaporítóanyag be-
szerzése, jelesül a makkszedés is. 

A szükséges engedélyek beszerzése után, meghatározva a
szakmai elõírásokon alapuló szabályokat, képzéssel, oktatással
felkészítve az aktív tagokat elindult a munka és ekkor jöttek a
meglepetések. 

Hihetetlen mennyien mozdultak meg, illetve hányan biztosí-
tották a kezdeményezést támogatásukról. Orvosok, mérnökök,
technikusok, szakmunkások, diákok, fizikai munkások, peda-
gógusok, a szolgáltatásokban tevékenykedõ vállalkozók, ter-
melõk, gazdasági szakemberek, egyházak, polgármesterek,
ügyvédek és sorolhatnám (bocsánat, ha sokakat kihagytam!)
álltak csatasorba. Tették mindezt kizárólag a szabad idejük ter-
hére és természetesen minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

1 és 100 év között mindenki megtalálta a helyét a csoport-
ban. A párt-, politika- és szektorsemlegesség az egyesület
alapelveiben is rögzítésre kerültek. Mindez szélesebb le-
hetõséget teremtett a csatlakozásra.

A több mint 3 hektáros telepítés, mintaprojektként is
szolgál, hiszen a tagok és szimpatizánsaink többsége nem
járatos az erdõtelepítésben, sem az ehhez kapcsolódó
talaj-elõkészítésben, szaporítóanyag-beszerzésben, cseme-

tenevelésben, erdõmûvelésben, erdõvédelemben, a tech-
nológiákban, a kivitelezésben stb. A mûveleteket képzéssel

egybekötve, közösen végeztük lépésrõl lépésre átbeszélve a
mit-miértet. Megindító volt az emberek tudásszomja, hozzáállá-
sa, fegyelme és az a természet iránti szeretet, ami mindebbõl
áradt. Kiemelném az erdész kollégák segítõ hozzáállását és ön-
zetlenségét. A részfeladatoknál természetesen támaszkodnunk
kellett szakmai kapcsolataimra is. Nincs lehetõségem minden-
kit felsorolni, mégis külön említeném a Dalerd Zrt. vezérigaz-
gatóját Spiegel Endrét és a Körösvidéki Erdészet igazgatóját Sza-
ni Zsoltot, akik támogatásukról biztosították az egyesületet.

A vetés után helyi erõkbõl megoldottuk az utómunkálato-
kat. Az aktív csoport tagjai megépítettek 950 m vadvédelmi ke-
rítést. A kelés egyenletes volt, a csemeték szépen fejlõdtek,
problémamentesen zajlott az elsõ tenyészeti évük. Jelenleg az
elegyítés elsõ üteme zajlik, természetesen kézi erõvel az ún.
„Activity” szekció tagjainak részvételével és a háttértámogatá-
sokkal, ami akár pogácsa, sütemény és tea formájában is színe-
sítheti a napokat.

A mintát „lemásolva” 2020 õszén, három helyszínen további
9 hektár erdõtelepítést végzett közösségünk. A 2021. évi terv
további 15-20 hektár erdõtelepítés. A távlati szakmai célokban
szerepel az ún. öregerdõ-projekt kiszélesítése, fejlesztése, a dû-
lõfásítások felújítása, de ezekrõl majd részletesebben kicsit ké-
sõbb szeretnék beszámolni. A szervezetrõl bõvebben a hatva-
nezerfa.hu oldalon olvashatnak az érdeklõdõk.

Az egyesület szeretne mintául és jó például szolgálni az or-
szág civil szövetségeinek, ezirányú kezdeményezéseknek. Ter-
mészetesen – a lehetõségeihez mérten – minden segítséget
megadunk az induláshoz és az eredményes munkához abban
a hitben, hogy az érzékenyítés után igenis van létjogosultsága a
társadalmi szintû összefogásnak a bevezetõ sorokban is megfo-
galmazott közös célért. Nekünk, erdészeknek ebben közös fe-
lelõsségünk és lehetõségeinket nézve széles mozgásterünk van.

Frankó Róbert, okl. erdõmérnök

AKTUALITÁSOK

Közösséggel a jelenért és a jövõnkért
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Selmeci alma materünk exodusa és soproni letelepedése
100 éves jubileuma kapcsán a Soproni Egyetem Kiadó több
kitûnõ könyvet jelentetett meg még 2019-ben. Közülük Gál
Péter József a. KVHZY könyvét ajánlom szakmatörténetünk
után érdeklõdõ olvasók és kutatók figyelmébe. 

A szerzõ, a 70-es években egymásra találó soproni–miskol-
ci egyetemi hallgatók egyik meghatározó személyisége.
A 80-as évek közepén elhatározta, hogy még élõ, idõs sel-
meci–soproni diákelõdeivel interjúkat készít. A személyes
emlékeket alapos kutatómunkával egészítette ki. A könyv-
ben megjelent nyilatkozatokat, tanulmányokat az emléke-
zõk õszintesége, pontossága, hitelessége és bölcs humora
jellemzi. A szerzõ mûveltsége, tájékozottsága és az elõdei
megbecsülése is tükrözõdik könyv minden oldalán.

Gál Péter József és Szemerey Tamás több évtizedes ba-
rátsága, téma iránti elkötelezettsége a könyv gondos szer-
kesztési munkájában jelentkezett. A Soproni Egyetem
Könyvtára és Levéltára információbázisa alapján Gál Péter
József lábjegyzeteit Homor Péter levéltáros a legfrissebb ada-
tokkal, a történelmi háttérre vonatkozó tömör megjegyzé-
sekkel egészítette ki. A névmutatóval, levéltári adatokkal,
bibliográfiával és online forrásokkal együtt a kiadvány a ku-
tatók számára is forrásértékû. 

A fényképmellékletek többsége ritkaság. Neves elõdein-
ket általában név szerint azonosítva ismerhetjük fel a felvé-
teleken.

A könyv három fejezetbõl áll. Az I. fejezet a selmeci „bé-
keéveket” jellemzi. Szakmatörténeti szempontból kiemelt
jelentõségûek a selmeci hagyományokat valóságban gya-
korló elõdeink hiteles visszaemlékezései. Például dr. Mohi
(Mayer) Rezsõ bányamérnök Miskolci Egyetemen elhang-
zott két elõadása most már olvasható is a könyvben.
A selmeci hagyományokról és az 1964-es, Trianon utáni
történelmi jelentõségû, elsõ selmeci szalamanderrõl szá-
molt be átélõként. Utóbbin még Selmecen végzett öreg-
diákok is részt vettek

Személyes élményeket olvasva ismerkedhetünk meg
az elsõ világháború elõtti selmeci városi lakosság és a
diákság olykor konfliktusokkal is tarkított, romantikus
mindennapjaival. A Fritz család leányági leszármazott-
ja, Erdeyné Puskás Erzsébet sorait olvasva egy selme-
ci polgárlány szemszögébõl kapunk képet legendás
városunk és alma materünk együttélésérõl.

A II. fejezet elbeszéléseit olvasva a soproni átte-
lepülés és újrakezdés történelmi és hétköznapjait
élhetjük át. Sopron polgárait és a világháború pok-
lát túlélt „selmeci diákokat” a „leghûségesebb vá-
ros” címig tartó események máig kihatóan – re-
mélem, örökre – összekapcsolták. Az embertelen
megpróbáltatások elviseléséhez elõdeinknek erõt
adott diákhagyományaink általános emberi értékeken
nyugvó szellemisége. 

Gál Péter József könyvébõl a selmeci–soproni áttelepülés-
hez, az ágfalvi csatához, a soproni népszavazáshoz, király-
puccshoz fûzõdõ és hétköznapjaikhoz tartozó személyes hall-
gatói élményeket is megismerhetjük. Stefaits István és
Ladányi Jenõ emlékei különösen gazdagok a történelmi ese-
mények sodrásában élõk sorsát bemutató, kutatók számára
is új információkban.

A III. fejezet A soproni kiteljesedés címet kapta. Az elsõ
soproni balekfogadástól, valétabáltól, temetéstõl kezdve a
József Nádor Mûegyetem keretében eltöltött éveken át 1949-
ig tartó idõszakot ismerhetjük meg a visszaemlékezésekbõl. 

A korszak egyik fontos feladata volt az elsõ világháború
egyénekre is kiható tragikus következményeinek a mérsék-
lése. Az 1920-as diáksztrájk ebbõl és a soproni konszolidá-
ció szempontjából is döntõ fontosságú volt. Dr. Székely Pál
jogász, akkori bányamérnök-hallgató Ifjúsági Kör elnökként
vett részt ezekben az eseményekben. Beszámolója tartalmi
és stílus szempontjából is az egyik legjelentõsebb írás. Pél-
damutató a történelmi háttér és az események világos leírá-
sa és a szerzõ szerénysége. 

Sopron és az áttelepült egyetem kapcsolatának kiépítésé-
ben nagy szerepe volt Thurner Mihály polgármesternek.
Egy életen át szolgálta szeretett városát és alma materünk
fejlõdését.

Boross György diákküldöttség tagjaként kérte a segítségét
az áttelepült egyetemisták kezdeti elszigeteltségének feloldá-
sához. Átérezve ennek jelentõségét elsõ lépésként a polgár-
mester felesége, a soproni leányklub elnöke már 1919 õszén
70 fõiskolást hívott meg ötórai teára. Így indult el a soproni
polgárság és hallgatóság közti példamutató, az 50-es évek-
ben még általam is megtapasztalt, sajátos kapcsolatrendsze-
rének kiépülése.

Böszörményi Nagy Károly, „Dzseki bácsi” könyvben kö-
zölt „vallomását” és a többi hallgató visszaemlékezéseit ol-
vasva találunk számos, eddig nem ismert anekdotát is.

A jubileumi kötetnek nagy érdeme, hogy nem erdész-
centrikus. Így a mai olvasó is átérezheti

mit jelent erdész, bá-
nyász és kohász
elõdeink közti
emberi kapcsola-
tok selmeci szelle-
misége, egymás
iránti, életen át tar-
tó kölcsönös meg-
becsülése.

1958-ban végzett
erdõmérnökként eh-
hez kapcsolódva jegy-
zem meg: személyes ta-
pasztalataim szerint
1959-ig a selmeci–sopro-
ni történelmi karok itt-
hon helytállt és külföldre
távozott tanárai, diákjai
mindennapjainak ez a
mentalitás szerves része és
a sorsfordító helyzetekben
egyúttal a „túlélések” egyik
alapvetõ tényezõje volt.

Gál Péter József könyve
az 1900-as évektõl mai, fiatal korosztályok nemzedékeken
átnyúló együttmûködésének is jelképe. Trianon jubileumára
megjelent kiadványok közt hiteles tartalmával, reprezentatív
megjelenésével méltóan képviseli selmeci–soproni erdész-
bányász-kohász közös szakmatörténelmünket.

Dr. Illyés Benjamin

KÖNYVAJÁNLÓ
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A rendezvényen meghívásunkra részt
vettek az OMBKE Olajbányászati Szak-
osztályának Szank-Kiskunhalas térsé-
gében dolgozó szakemberei is Falk
Miklós okl. olajmérnök szanki igazgató
úr vezetésével.

A selmeci ökumenia jegyében meg-
hívtuk az OEE Kecskeméti Helyi Cso-
portjának vezetõit is, akik közül Bog-
nár Gábor okl. erdõmérnök titkár és
néhai Várkonyi Vilmos okl. erdõmér-
nök vezetõségi tag jelent meg a ren-
dezvényen. A jubileumi ülést a
kecskeméti Tudomány és Tech-
nika Háza elsõ emeleti tanács-
termében tartottuk. Az elnöki
köszöntõt követõen a meghívott
vendégek köszöntõi következ-
tek, akik az OMBKE egyesület-
beli szokásoknak megfelelõen
apró reprezentációs figyelmes-
ségekkel lepték meg a jubiláló
szervezetet. 

Késõbb, ahogyan azt az er-
dész testvérek elmesélték,
nagy gondban voltak, mert õk
erre nem készültek. Bognár
Gábor helyi OEE Csoport titká-
ra, feltalálva magát, az erdész dísz-
egyenkabátjának hajtókáján lévõ
OEE-jelvényt levéve, azt saját kezûleg
Dánfy László okl. vegyészmérnök
OMBKE Helyi Szervezet titkár kohász
díszegyenruha kabátjának hajtókájára
feltûzve mondta el köszöntõjét, mely-
lyel nagy tapsot aratott. Itt kezdõdött
az a máig tartó szimpatikus együttmû-
ködés, amely meghatározta a két
szakma mûvelõinek további közös te-
vékenységét. 

A kecskeméti erdész kollégák, akik
az egyetemi végzést követõen nagyon
ritkán szerveztek selmeci diákhagyo-
mányokat ápoló szakestélyeket, öröm-
mel teli kíváncsisággal csatlakoztak
rendezvényeinkhez, olyannyira, hogy
a 30 éves jubileumunkat a kezelésük-
ben lévõ Kecskemét-Hetényegyházi
Nyíri erdõben lévõ Vackor Vár Erdei is-

kola nagytermében tartottuk, melynek
keretében a bányászok és kohászok
védõszentjének Szent Borbálának szob-
rát is elhelyezhettük az ugyanitt talál-
ható Szent Hubertusz-kápolnában,
amelyet a település plébánosa szentelt
fel népes bányász-kohász társaság
részvételével.

Nem volt ez az esemény elõzmé-
nyek nélkül. A Szent Borbála-kultusz
helyi visszatérésének elsõ eseményén
a KEFAG Zrt. solti csemetekertjének

irodahelyiségeiben megtartott Szent
Hubertusz-, Szent Borbála-emlékesten
az OMBKE Székesfehérvári Helyi Szer-
vezet tagjai mellett már az OEE Kecs-
keméti Helyi Csoportjának tagjai is na-
gyobb számban részt vettek. Ezt a
közös rendezvényt 2019-ig minden év-
ben megtartottuk változó helyszíne-
ken, amelyeken a somogyi erdészek és
a pécsi Szent Borbála Akadémiai Kör
Egyesület tagjai is részt vettek a ven-
déglátókon túl.

Szakmai napok szervezésénél is le-
hetõséget kerestünk egymás tevékeny-
ségének megismerésére. Ennek kiváló
példája a 2014. október 3-ára, az Erdõk
Napjára szervezett Szeged-Ásotthalom
szakmai nap, amikor a Szegedi Vasön-
tödét és a Szegedi Finomöntödét, vala-
mint a szegedi Kiss Ferenc és az ásott-
halmi Bedõ Albert erdészeti

szakközépiskolákat kerestük fel a Gul-
ler-féle magánarborétum mellett.

Egymásra találásunk másik területe
a Selmecbányán megtartott évenkénti
Szalamander ünnepségen történõ kö-
zös részvétel volt. A kohászok már ru-
tinszerûen szervezték a Kecske-
mét–Székesfehérvár–Selmecbánya
útvonalon a hagyományápoló tanul-
mányutakat. Azt is elmondhatjuk ma-
gunkról, hogy néhai tiszteleti tagunk
Moravitz Péter ajánlására elõször né-
zõként, majd elsõként a hodrusbányai
bányászok mögött, OMBKE-tábla és
-zászló alatt a velünk lévõ kecskeméti
és a solti erdészekkel együtt vehet-
tünk részt a menetben. Másnap szom-
baton délelõtt a néhai Marian Lichner
polgármester úr is elsõként a mi csa-
patunkat fogadta a selmeci városháza
dísztermében.

Viszonzást is kaptunk az erdészek-
tõl, akik felbátorodva a velünk átélt él-

ményeiktõl néhány saját szakes-
télyt is szerveztek az elmúlt
években a Nyíri-erdõbeni Vac-
kor Vár erdei iskolájukban,
ahová rendszeresen bennünket
is meghívtak és még tisztsége-
ket is vállalhattunk a szakesté-
lyük elnökének jóvoltából. 

A Kecskemét közeli Nyíri-er-
dõben lévõ régi vadászház kör-
nyezetében, az erdészek az
„1848-49-es Szabadságharcos Ala-
pítvány” szervezésében minden
évben március 15-én és október
6-án, honvéd hagyományõrzõk
közremûködésével, mûsoros

megemlékezést tartanak, amelyekre mi
is mindig hivatalosak vagyunk, mint
meghívottak. Mindig felemelõ érzés a
kecskeméti Katona József Nemzeti Szín-
ház mûvészeinek és a helyi általános is-
kola diákjainak mûsorát meghallgatni
ebben a gyönyörû erdei természeti kör-
nyezetben, melyet ugyancsak az erdé-
szeknek köszönhetünk.

A tervek szerint, 2021 nyarának vé-
gén az OEE ismét Kecskemét térség-
ben, Bugacon tartja, a  tavaly az orszá-
gos járványügyi helyzet miatt elmaradt
éves Vándorgyûlését, melyhez sok
„Üdv az erdésznek!” köszöntés gyakor-
lást kívánunk a közös „Jó szerencsét!”
selmeci–soproni és miskolci köszönté-
sünk mellett!

Dánfy László Andor
okl. vegyészmérnök, erdõgazdálkodó

OEE Kecskeméti Helyi Csoport

SZAKMAKULTÚRA

Kohász-erdész egymásra találás Kecskeméten
1975. október 25-én alakult meg Kecskeméten az OMBKE Fémkohászati Szak-
osztály Kecskeméti Helyi Szervezetének jogelõdje a Készárú Szakcsoport. Ezt
megelõzõen már 1965 óta létezett Kecskeméten az OMBKE Öntészeti Szak-
osztály Kecskeméti Kádgyári Csoportja, amelynek megszûnése a ZIM Kecske-
méti Kádgyárának bezárásával egy idõben következett be. A csoport szakem-
ber tagjai csatlakoztak a Fémkohászati Szakosztály Kecskeméti Helyi
Szervezetéhez és aktívan részt vettek annak szakmai és hagyományápoló te-
vékenységében. Így érkezett el 1995, amikor a Helyi Szervezet ünnepélyesen
megemlékezett megalakulásának 20-ik évfordulójáról.



Az év elején két tematikus kalendári-
um is napvilágot látott az Ásotthalmi
Bedõ Albert Alapítvány gondozásában:
A természet kalendáriuma az élõvilág-
ban egy év alatt lezajló változásokat
mutatja be, míg a Madárkalendárium
az égi vándorok tavaszi és õszi vonu-
lásának naptára. A látványos termé-
szetfotókkal illusztrált kiadványok
megjelenését az Agrárminisztérium tá-
mogatta. 

A kalendáriumok több évszázados tör-
ténelmük során mindig érdekes és
hasznos tudnivalókat tartalmaztak,
napjainkra azonban a korszerû infor-
mációs csatornák háttérbe szorították
õket. Ugyanakkor, mint évkönyvszerû
naptárak ma is érdeklõdésre tartanak
számot, hiszen lexikális jellegû tartal-
muknak köszönhetõen fontos ismeret-
anyagot adnak át olvasóiknak. Ezt pél-
dázza az Ásotthalmi Bedõ Albert
Alapítvány idén megjelentetett két ki-
adványa is. 

A természet kalendáriumát lapozva
az olvasó nyomon követheti, hogy kör-
nyezetünk hatalmas forgószínpadán – a

növény- és állatvilágban – egy év alatt
mi minden történik. A kiadvány nem-
csak a változásokra hívja fel a figyelmet,
hanem bemutatja az ezekkel együtt já-
ró folyamatokat is, miközben hónapról
hónapra kiragadja a legfontosabb és le-
ginkább szembetûnõ természeti jelen-
ségeket. Az ötven fotóval gazdagon il-
lusztrált kötetbõl nemcsak a kiadó
székhelyét körbeölelõ alföldi erdõket is-
merhetjük meg, hanem betekintést
nyerhetünk hazánk szinte összes erdei
élõhelyének izgalmas világába.

A Madárkalendárium elsõ része
madaraink tavaszi érkezésérõl, míg a
második az õszi elvonulásukról ad át-
tekintést. Kik érkeznek és kik indulnak
útnak a hazai tájakról? A mintegy két-
száz fotót tartalmazó kötetben márci-
ustól május közepéig, és augusztustól
novemberig követhetjük nyomon
összesen 71 érkezõ és 83 induló ma-
dárfajunk életét. A harmadik fejezet
pedig egy madárdalóra, aminek a se-
gítségével az évkönyv forgatói beazo-
nosíthatják a hajnali és kora reggeli
órákban egymást követõen megszólaló
énekeseket.

A kiadványokat Andrési Pál, az év-
százados hagyományokat ápoló ásott-
halmi erdészeti szakközépiskola tanára
írta és szerkesztette, és részben saját,
részben társszerzõk fotóival – köztük
kiemelten dr. Molnár Gyula képeivel –
gazdagon illusztrálta. A kalendáriumok
beszerezhetõek az Ásotthalmi Bedõ Al-
bert Alapítványnál (alapitvany.be-
do@gmail.com).

Ásotthalmi Bedõ Albert Alapítvány,
Agrárminisztérium

KÖNYVAJÁNLÓ

Kedves Olvasónk!
• Ha fontos számodra az Erdészeti Lapok megjelenése;
• ha fontos a Vándorgyûlés, az erdészbarátság;
• ha fontos az erdõkért végzett szakmai munka és még számos kiemelt ügy az

érdekeink képviseletében,

akkor kérjük, adód 1%-ának 
felajánlásával támogasd Egyesületünket!

A fel nem ajánlott 1% számunkra 
egy elvesztett lehetõség.

Reméljük, támogatásra méltónak találod a munkánkat!

Felajánlásodat, támogatásodat 
hálásan köszönjük!

Országos Erdészeti Egyesület

AAddóósszzáámmuunnkk:: 1199881155990055-22-4411

Országos Erdészeti Egyesület

AAddóósszzáámmuunnkk:: 1199881155990055-22-4411

KÉPES KALENDÁRIUMOK A TERMÉSZET SZERELMESEINEK



Erdészeti Lapok CLVI. évf. 4. szám (2021. április)160

A küldöttgyûlés online videokonferen-
cia-hívás keretében, a Gotomeeting al-
kalmazáson keresztül valósul meg.

Az ülés (videohívás indításának)
helyszíne: 1021 Budapest, Erdészeti In-
formációs Központ; 

A helyszínen tartózkodik: Elmer Ta-
más fõtitkár, Udvardi Annamária mb.
titkárságvezetõ.

A küldöttgyûlés megnyitása elõtt El-
mer Tamás köszöntötte a jelenlévõket
és néhány technikai információval lát-
ta el a küldötteket. Elmondta továbbá,
hogy jelen videohívással megtartott
küldöttgyûlés hang- és képanyaga nem
kerül rögzítésre.

Az ülést megnyitva Kiss László el-
nök köszöntötte Zambó Péter államtit-
kár urat, a megjelent küldötteket, And-
résiné Dr. Ambrus Ildikó és Nagy
Frigyes Vince alelnököket, az Elnökség
jelen lévõ tagjait és az Ellenõrzõ Bizott-
ság megjelent tagjait. 

A jegyzõkönyv vezetésére Elmer Ta-
más fõtitkárt, hitelesítõknek Kovács
András küldöttet és Udvardi Annamá-
ria mb. titkárságvezetõt kérte fel.

A küldöttgyûlés megnyitása elõtt
Udvardi Annamária folyamatosan rög-
zítette az online felületre belépõ kül-
dötteket, majd jelentette, hogy 38 kül-
dött jelent meg a videohívásban, így
elnök úr megállapította, hogy a kül-
döttgyûlés határozatképes. 

A napirendi pontok ismertetése
elõtt Elnök Úr felkérte Zambó Péter
államtitkár urat, hogy köszöntse az
egybegyûlteket.

Zambó Péter államtitkár úr minde-
nekelõtt köszöntötte a mai napon 154
éves Országos Erdészeti Egyesületet,
majd rövid tájékoztatást adott az ága-
zatot érintõ aktuális kérdésekrõl. Ál-
lamtitkár úr tájékoztatójában kitért a
járványügyi helyzet ágazatra gyakorolt
hatására, a lassanként ismét élénkülést
mutató fapiac helyzetére. Nagy dolog,
hogy velünk, erdészekkel már a legfel-
sõbb szinteken is számolnak, számíta-
nak ránk, kikérik a véleményünket. Ál-
lamtitkár úr tájékoztatást adott továbbá
az erdészeti szakképzés helyzetérõl, a
Soproni Egyetemet érintõ örvendetes
fejlesztési tervekrõl, továbbá az Agrár-
minisztérium és a magánerdõ-gazdál-
kodók között kialakult aktív, kulcsfon-
tosságú kapcsolatról is. A tájékoztató

végén Zambó Péter nagy köszönetét
fejezte ki az erdészeti ágazatban dol-
gozó kollégák egész éves feszes és
fegyelmezett feladatellátásáért. Mind-
emellett hangsúlyozta, hogy a fiatalok-
tól nagyobb aktivitást kér, hiszen látja,
hogy a tehetséges fiatalok adottak a
szakmánkban, de szeretné, hogy eh-
hez tettrekészség is társuljon!

Köszöntõ után Elnök úr ismertet-
te a napirendet:

1. Az Országos Erdészeti Egyesü-
let 2020. évi tevékenységének
és mûködésének értékelése

2. Az Országos Erdészeti Egyesü-
let 2021. évi tagdíjának megál-
lapítása

3. Az Erdészeti Lapok cikkpályá-
zat eredményei, beszámoló

4. Egyebek

A küldöttgyûlés az elõzetesen meg-
küldött meghívó szerinti napirenddel
kerül megtartásra, mivel a küldöttek nin-
csenek teljes létszámban jelen ezért a
napirend módosítására nincs lehetõség.

Az elsõ napirendi pont keretében
Kiss László elnök úr elmondta, hogy
rendkívüli, nehéz, de sikeres év van
mögöttünk, így különösen indokolt a
visszatekintés:

Sokat elárul errõl az évünkrõl, hogy
a februárban nagy sikerrel zárult Or-
szágos Erdészbál volt az utolsó olyan
rendezvényünk az évben, amelyet év
eleji terveink szerint megtarthattunk.
A kialakult járványhelyzet mellett az el-
nöki lemondás is új kihívások elé állí-
totta titkárságunkat. Online formában
megtartott elnökségi-, ellenõrzõ bizott-
sági ülések és küldöttgyûlések jogsze-
rû lebonyolításához elengedhetetlen
volt minden érintett – itt kiemelten a
küldöttek – segítõ együttmûködése. 

Örvendetes, hogy Egyesületünk és
Alapítványaink pénzügyi helyzete sta-
bil. Az egyes programokkal járó foko-
zott munkamennyiségnek és lehetõ-
ségnek köszönhetõen titkárságunk már
10 fõvel mûködik.

Ezután Elmer Tamás fõtitkár beszá-
molt az idei évben megvalósult prog-
ramjainkról. Ezek közül kiemelendõ az
ismét nagy sikerrel, a járványhelyzet el-
lenére is közel 4000 táborozóval lebo-
nyolított Erdei Vándortábor Program,

valamint az idei év újdonságának szá-
mító Településfásítási Program. Ez
utóbbi az Agrárminisztérium kezdemé-
nyezésére jöhetett létre, a Program ke-
retében 475 településen 12 ezer darab
sorfa kerül elültetésre a 2020. õszi és
2021. tavaszi ültetési idõszakban. Fon-
tos megemlíteni, hogy helyi csoportja-
inknak köszönhetõen minden ültetési
eseményen erdész szakember jelenléte
is biztosított. 

Környezeti nevelési pályázaton ke-
resztül megvalósuló programjaink
nagy sikerrel zárultak. Erdõismereti ve-
télkedõnket folytattuk, erdõk ökoszisz-
téma-szolgálatatásait bemutató kom-
munikációs kampányt bonyolítottunk
le, Év fája programot, valamint döntés-
hozóknak szóló Erdei Szabadegyete-
met szerveztünk.

Egyesületünk Trianon centenáriumi
évére készülve 2018-ban történész és
levéltáros szakemberek bevonásával
kutatómunkába kezdett. Objektív ké-
pet szerettünk volna kapni a magyar
erdõgazdálkodási ágazat trianoni hely-
zetérõl, így egy új szemszögbõl is néz-
ve a 100 évvel ezelõtti tragikus – mára
már történelmi – eseményeket. A ha-
gyományos nemzetgazdasági ágazatok
között is egyedülálló törekvés ez a ku-
tatómunka a hazai erdészet részérõl.
Napjainkra már világossá vált, hogy ez
a hiánypótló kutatómunka eredmé-
nyeinek publikálása, könyvben törté-
nõ kiadása elengedhetetlen, hiszen
múltunk ismerete jövõnk záloga is
egyben. Ennek szellemében az így ki-
adásra kerülõ könyvet szeretnénk a
következõ hónapban minden tagtár-
sunkhoz eljuttatni. A könyv már
nyomdában, AM- és OTP-támogatá-
sokból fedezett a pénzügyi háttér, a
MEGOSZ közremûködését is kiemel-
ten köszönjük.

A második napirendi pontban Elnök
úr ismertette a napirendhez tartozó
elõterjesztést, amelyet a küldöttek elõ-
zetesen megkaptak. 

A 2011. december 8-i Küldöttgyûlés
határozatában kimondta, hogy a tagdí-
jak minden évben a fogyasztói árindex
változásának megfelelõ mértékben nö-
vekedjenek. (6/2011. december 8. kül-
döttközgyûlési határozat)

Az elnökség 2020. december 4-i ülé-
sén megvitatta a következõ évi tagdíjak
összegének kérdését. A KSH ~ 3,5%-os
inflációs elõrejelzésével számolva a
2021-es tagdíj minimális mértékben
emelkedne, ez azonban az Egyesület
mûködését jelentõsen nem befolyá-
solná. 

EGYESÜLETI ÉLET

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlésének

2020. december 9-én, 10.00-kor kezdõdött online ülésérõl
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A fentiek alapján az elnökség az El-
lenõrzõ Bizottság támogatásával a 2021-
es évben a tagdíjak változatlanul hagyá-
sát javasolta a küldöttgyûlés számára. 

Az elõterjesztés ismertetését követõ-
en, Elnök úr megkéri a küldötteket,
hogy akinek kérdése, hozzászólása
van, az a mikrofon bekapcsolása után
jelezze. Nem volt a napirenddel kap-
csolatos hozzászólás, így Elnök úr is-
mertette a határozati javaslatot és kéri
a jelen lévõ küldötteket, hogy a kül-
döttgyûlés után minél elõbb küldjék
vissza a határozati javaslattal kapcso-
latban kiküldött szavazólapot.

12/2020. (12. 09.) sz. küldött-
gyûlési határozat: A küldöttgyû-
lés a 2021-es tagdíjak vonatkozá-
sában a 2020. évi összegek
változatlanul hagyása mellett
dönt és a 2021. január 01-jétõl ér-
vényes tagdíjakat a következõk
szerint állapítja meg: aktív dolgo-
zók tagdíja évi 10 000 Ft; nyugdí-
jasok tagdíja évi 4000 Ft; kedvez-
ményes (határon túli, tanuló,
gyes-gyed, munkanélküli) tagdíj
évi 1600 Ft.

A szavazáson jelen van 38 fõ
küldött. Szavazatok: 36 igen, 2
tartózkodás, 0 nem.

A beérkezett szavazólapok összesí-
tését követõen megállapítható, hogy a
határozatot a küldöttek két tartózko-
dással, ellenszavazat nélkül elfogadták.

A harmadik napirendi pont keretén
belül Elnök úr felkéri Haraszti Gyulát
az Erdészeti Lapokban meghirdetett
szakcikkpályázattal kapcsolatos beszá-
molójának megtartására, eredményei-
nek ismertetésére.

Az eredményhirdetésre meghívást
kaptak a pályázók és beléphettek az
online felületre, elõzetesen 3 fõ jelezte
részvételi szándékát, õk csatlakoztak a
küldöttgyûléshez.

Haraszti Gyula ismertette a szakcikk-
pályázat kiírásának elõzményeit, mun-
kafolyamatait, a beérkezett pályázatok
értékelési, véleményezési folyamatát. (A
részletes beszámolót az elõzõ lapszá-
munkban – az elnökségi ülés jegyzõ-
könyvében – szó szerint közöltük.) 

Díjazott pályamunkák és szerzõ-
ik, korcsoportonként, kategórián-
ként, névsorban:

1-es korcsoport
12: A gyilkos galóca és a rajta élõs-

ködõ Mycogone rosea bemutatása.
Dredor Dominik – díjazott – AM

ASzK-Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági
és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma – er-
désztechnikus szak, 10. évfolyam

2-es korcsoport
40: A kocsányos tölgy természetes

megmaradó újulatának tömegességi vi-
szonyai a Felsõ-Kiskunságban. Ha-
raszti László – kiemelt díjazott –
Szent István Egyetem, természetvédel-
mi mérnök hallgató

01: Fekete gólyák fészkelõhelyei a
Gemenc madárvédelmi Natura 2000-
es területen. Balázs Fanni – díjazott –
Kaposvári Egyetem, Természetvédelmi
mérnök BSc

26: Mesterséges odúk kihelyezése a
Gemenc Zrt. Pörbölyi Ökoturisztikai
Központjának területén, 2018–2020.
Balázs Fanni – díjazott – Kaposvári
Egyetem, Természetvédelmi mérnök
BSc (Szakmai koordinátor – Barabás
Tamás, Gemenc Zrt.)

05: Kísérletek a szürke tölggyel a klí-
maváltozás ellen - Új megoldások az
Alföldön. Hegedûs Ivett – díjazott –
erdõmérnök-hallgató – SOE EMK

35: A Peszéri-erdõ denevérfajainak
felmérése ultrahang-detektoros minta-
vétel alapján. Sirányi Flóra – díjazott
– Szent István Egyetem, Mezõgazdaság
és Környezettudományi Kar, természet-
védelmi mérnök hallgató 

06: A domborzati kitettség és a nö-
vényzet hatása a hõmérséklet és a lég-
nedvesség napi menetére. Stofa Krisz-
tián – díjazott – erdõmérnök hallgató
– SOE EMK

3-as korcsoport
10: Egyes erdõgazdálkodási tevé-

kenységek hatása a bálványfa terjedé-
sére. Erdélyi Arnold1, Hartdégen Ju-
dit2 – kiemelt díjazott – biológusok
– 1doktorandusz – Szent István Egye-
tem, Környezettudományi Doktori Is-
kola – Magyar Madártani Egyesület

38: Különbözõ erdészeti beavatko-
zások hatása egy pilisi gyertyános-töl-
gyes aljnövényzetére. Horváth Csen-
ge Veronika – kiemelt díjazott –
biológus, doktorandusz ELTE TTK,
tud. segédmunkatárs, ÖBKI 

47: Aszályok hatása somogyi tölgyes
állományokban. Dr. Németh Tamás
Márton1, Dr. Szabó Orsolya2 – ki-
emelt díjazott – 1természetvédelmi
mérnök, 2erdõmérnök, környezetkuta-
tó – NAIK ERTI

02: A vadászati célú etetõhelyek
gyomfertõzöttsége a Mátrai Tájvédelmi
Körzetben. Rusvai Katalin – kiemelt

díjazott – doktorandusz, SZIE, Kör-
nyezettudományi Doktori Iskola 

39: Faállomány típusok párolgásá-
nak összehasonlítása távérzékelésen
alapuló adatok segítségével. Csáki Pé-
ter – díjazott – környezetmérnök, tud.
segédmunkatárs, SOE EMK Geomati-
kai, Erdõfeltárási és Vízgazdálkodási
Intézet

43: Jelölési tapasztalatok tisztítás ko-
rú állományban. Kiss Bence – díja-
zott – erdõmérnök, erdõgondnok – Pi-
lisi Parkerdõ Zrt. Valkói Erdészet

48: Az Erdészeti Terepi Adatrögzítõ
(ETA) bevezetésének gyakorlati tapasz-
talatai. Molnárné Baltringer Ajnó –
díjazott – erdõmérnök, erdõgazdálko-
dási elõadó, Pilisi Parkerdõ Zrt.

30: Hullámtéri erdõgazdálkodásról
– vízkár-elhárítási szempontoknak
megfelelõ Tisza partvonalat kísérõ er-
dõállományok. Szilágyi Annamária –
Vizi Dávid Béla – dr. Právetz Tamás
– díjazott – KÖTIVIZIG – árvízvédel-
mi és kiemelt mûszaki referensek 

Az Egyesület és az Erdészeti Lapok szer-
kesztõsége és Szerkesztõbizottsága tiszte-

lettel gratulál minden díjazottnak!

Az egyebek napirendi pontban El-
mer Tamás fõtitkár röviden bemutatta
az Egyesület részére készülõ tagnyil-
vántartó rendszert, amely lehetõvé te-
szi a helyi csoport titkároknak, hogy
közvetlenül hozzáférhessenek saját
csoportjuk adataihoz, valamint az
Egyesület történetiségének megõrzésé-
hez. 

Az ülés végén Kiss László elnök
megköszönte a küldöttek részvételét és
bezárta a küldöttgyûlést.

Budapest, 2020. december 09.
kmf.

Kiss László
elnök

Elmer Tamás
jegyzõkönyvvezetõ

Hitelesítõk:
Kovács András

küldött
Udvardi Annamária

mb. titkárságvezetõ  
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Leic József
1928–2020

2020. december 12-
én, életének 93. évé-
ben elhunyt Leic Jó-
zsef, a Szilvásváradi
Erdészet nyugalma-
zott erdészetvezetõ-
je. Szilvásváradon, a
Katolikus temetõben,
római katolikus szer-
tartás szerint helyez-

tük örök nyugalomra hamvait 2020. decem-
ber 17-én. Végsõ búcsút vett tõle szeretett
hitvese, akivel 66 évig éltek boldog házas-
ságban. 

Boldog életükre súlyos árnyék vetült,
mikor 6 évvel ezelõtt elveszítették egyetlen
lányukat, Gabriellát, aki ma már egy sírban
nyugszik szeretett édesapjával. Végsõ bú-
csút vettek tõle rokonai, barátai, a Szilvás-
váradi Erdészet egykori nagy családjának
tagjai, az erdõgazdaság központjának és a
társerdészeteknek nyugalmazott és jelenleg
is aktív munkatársai, az erdészet nyugdíjas
és aktív dolgozói, a község vezetõi és la-
kói, mindazok, akik szerették és tisztelték.
Az Egererdõ Zrt. részérõl Dobre-Kecsmár
Csaba vezérigazgató a következõ szavakkal
búcsúztatta el: 

„Tisztelt Gyászoló Család, Hozzátarto-
zók, Barátok, Kollégák!

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt,
hogy egykori kollégánk, nyugdíjas munka-
társunk visszaadta lelkét Teremtõjének.

Leic József 1928. március 21-én született
a Tolna megyei Grábócon. Már egész kis-
korától kötõdött a vidék erdeihez, termé-
szeti környezetéhez, lenyûgözte és egész
életére elkötelezte a természet szépsége az
erdõk varázsa.

Erdõmérnöki oklevelét 1953-ban szerez-
te az akkori soproni Erdõmérnöki Fõisko-
lán. Egyetemi éveihez kötõdik emlékezetes
tette, amikor 1951-ben, egy egyetemi nagy-
gyûlésen, melyen nagyon sok hallgató
egyetemrõl történõ kirúgásáról döntöttek, a
negyedéves Leic József volt az az egyedüli
hallgató, aki felszólalt és kiállt a kirúgottak
mellett. Bátorságát nagyra értékelték az
érintettek.

Szakmai pályafutását a Nagyatádi Erdõ-
gazdaság, Berzencei Erdészeténél kezdte,
mint erdészetvezetõ.

Ezt követõen a Dél-Somogyi Erdõgazda-
ság, Középrigóci Erdészetének lett erdé-
szetvezetõje, majd az erdõgazdaság köz-
pontjában is dolgozott. 

1961-tõl a Nyugatbükki, majd jogutód-
lással 1970-tõl Mátra-Nyugatbükki Erdõ- és
Fafeldolgozó Gazdaság, Szilvásváradi Erdé-
szetéhez került erdészetvezetõnek, ezzel
sorsa örökre össze fonódott a Bükk erdõ-
ségeivel és Szilvásvárad térségével.

Munkáját minden idõben az erdõk, a ter-
mészet iránti hivatásszeretete, alázata és el-
kötelezettsége jellemezte. Munkatársai, be-
osztottjai iránt mindig figyelemmel,
megértéssel és odaadással viseltetett.

Munkáját két alkalommal Kiváló Munká-
ért miniszteri kitüntetéssel, három alkalom-
mal Kiváló Dolgozó kitüntetéssel ismerték

el. 2011-ben a község érdekében végzett
munkájáért Szilvásváradért Emlékérem díja-
zásban részesült.

Aktív szereplõje, szervezõje, formálója
volt nemcsak az erdõgazdaságon belüli, ha-
nem a mûködési területéhez kapcsolódó te-
lepülések közösségi életének is.

Tanulmányainak befejezése óta elhiva-
tott és aktív tagja volt az Országos Erdésze-
ti Egyesületnek, számos egyesületi rendez-
vény, szakmai tanulmányút megszervezése
kötõdik nevéhez. 

Az 1964-es, 1974-es és 1985-ös OEE
Vándorgyûlés házigazdája volt erdõgazda-
ságunk, illetve a Szilvásváradi Erdészet.
Ezek közül kiemelkedõ az 1974-es egyesü-
leti vándorgyûlés, ehhez az eseményhez
kötõdik, az erdei munkásoknak emléket ál-
lító Szalajka-völgyi szabadtéri erdészeti mú-
zeum kialakítása is. 

Kiváló német nyelvtudásával szolgálta az
erdõgazdaságunk, az egyesületünk, és a
község rendezvényeinek sikeres lebonyolí-
tását. Erdészetvezetõként számos dele-
gációnak tolmácsolt német nyelvterületen,
és fogadta a hozzánk érkezõket. Nyugdíjas-
ként az egyesület szervezésében hazánkba
látogató csoportokat vezette tolmácsként,
idegenvezetõként az egész országban. 

Szilvásvárad 1989-ben testvérvárosi kap-
csolatot létesített Berlin-Zehlendorf körze-
tével. A testvérvárosi kapcsolat összekötõi
teendõit, a levelezéseket, a tolmácsolásokat
20 évig végezte nagy odaadással az önkor-
mányzat részére, a község javára. 

Szenvedélyesen kutatta múltunkat, kü-
lönösen az elsõ világháború személyes vo-
natkozásait, katonáinak sorsát. Levéltári
adatok feldolgozásával elkészítette Eger
város és 16 Heves megyei község elsõ vi-
lágháborús áldozatait bemutató Hõsök
könyvét. 

Szülõfaluja, Grábóc adatait is összegyûj-
tötte, feldolgozta, de az utolsónak szánt Hõ-
sök könyvét már nem tudta befejezni. Né-
hány éve elhatározta, hogy az Erdei
Múzeum gyûjteményét helyi vonatkozású
anyagokkal bõvíti. Tablót készített a múze-
um részére az erdõgazdaság, illetve jog-
elõdjeinek vezetõirõl (Wágner Tiborral
együttmûködve), a Szilvásváradi Erdészet
vezetõirõl és a Szilvásváradi Erdészet alkal-
mazottairól. Felkutatta és színes tablókon a
múzeum részére átadta azoknak az egykori
munkatársainak az alkotásait, akik erdész
hivatásuk mellett mûvészit, maradandót al-
kottak életük során a képzõmûvészet, vagy
a népmûvészet valamely területén (festé-
szet, fafaragás, csont-, agancsfaragás). Az
erdõgazdálkodás tárgyi emlékei mellett
egykori erdész kollégáinak alkotásaiban is
gyönyörködhetnek így a múzeum látogatói. 

A térség erdei magukon viselik munká-
jának lenyomatát, ezzel örök emléket állít-
va a gondos erdõgazda, az elhivatott erdész
ember számára.

Engem ért a megtiszteltetés, hogy 90.
születésnapján barátai, kollégái körében
köszönthettem Õt az erdõgazdaság mosta-
ni csapata nevében, és enyém a fájó fel-
adat is, hogy most elbúcsúzzak tõle a kol-
légák nevében. Józsi bátyám! Isten kísérjen
utadon az égi erdõségekben, nyugodj bé-

kében! Erdész szokás szerint búcsúzva, Jó
Szerencsét! Üdv az Erdésznek!”

Az egykori évfolyamtársak nevében
Keszthelyi István írt egy rövid búcsúztatót,
azzal, hogy a temetésen olvassuk fel a ne-
vében. Levele postán érkezett a temetés
után, így ezúton tesszük közzé búcsúzó
szavait, gondolatait: „Megfogyatkozott év-
folyamunk nevében ezúton búcsúzunk Jós-
ka barátunktól, keserû-édes ifjúságunk drá-
ga társától. Összekötött bennünket a
selmeci–soproni szellemiség, egymás sze-
retete, megbecsülése. Ragaszkodott évfo-
lyamtársaihoz, szerették Õt, évfolyamtársai
életét, sorsát Õ is számon tartotta. Kedves
Jóska!  Búcsúzunk tõled. Többé nem leszel
velünk, nem szoríthatjuk meg a kezedet,
nem köszönthetünk örvendezõ baráti öle-
léssel. Hiányozni fogsz! Jókai gondolatait
idézve búcsúzunk: »Ami bennem lélek, vele-
tek megy; Ott fog köztetek lenni mindig.
Megtalálsz virágaid között mikor elhervad-
nak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull;
meghallsz az esti harangszóban mikor el-
enyészik.« Emléked sose halványuljon el
azok szívében, akik szerettek és akiket sze-
rettél!”

Kedves Jóska Bátyám! Mint egykori kol-
légád, jó barátod, néhány személyes emlék
felidézésével és közreadásával szeretnék el-
búcsúzni tõled.

1977-ben találkoztunk elõször, ekkor ke-
rültem erdõmûvelési (késõbb fahasználati)
mûszaki vezetõi munkakörbe Szilvásvá-
radra. Elsõ perctõl úgy éreztem, befogad-
tál, befogadtatok, nemcsak engem mint
munkatársat, hanem az egész családomat.
Együtt dolgoztunk, egy épületben laktunk. 

Nyugdíjba vonulásod elõtt a Szilvásvára-
di Erdészet igen szerteágazó tevékenységet
folytatott. A klasszikus alaptevékenység (er-
dõmûvelés, fahasználat) is elég nagy volu-
menben folyt (32–38 ezer m3/év fakiterme-
lés), emellett MÁV-rakodó, ahonnan évente
20 ezer ûrméter kérgezett papírfa került va-
gonokban értékesítésre, fafeldolgozó üzem,
fogatüzem, gépüzem több csõrlõs traktor-
ral, tehergépkocsikkal és HIAB darukkal,
személyszállító mikrobuszokkal, csemete-
kert, magpergetõ, pisztrángtelep, erdei mel-
léktermék termelés (faszénégetés és csoma-
golás), erdei vasút üzemeltetése, gépjavító
mûhely üzemeltetése, erdei múzeum, köz-
jóléti beruházások és fenntartási tevékeny-
ség volt a palettán, hogy csak a legfonto-
sabbakat említsem, és mindezt
hagyományos módon, saját dolgozókkal. 

Az erdei vasút utaslétszáma, a Szalajka-
völgy látogatóinak száma 2–300 ezer fõ volt
évente. Ez embert próbáló feladat volt ne-
ked és munkatársaidnak egyaránt, ezt a
szerteágazó feladatot csak a kölcsönös bi-
zalomra és megbecsülésre, tiszteletre ala-
pozott munkatársi kapcsolatokkal lehetett
sikeresen teljesíteni. Munkakapcsolatunk
mellett így egyre erõsödött a barátság, mely
mindvégig kitartott. 

Felmenõid között szinte mindenki
hosszú életet élt, ezért nem volt meglepõ,
hogy viszonylag jó egészségben közel 93
évig élvezhetted az életet. Csak pár éve ta-
pasztaltam, hogy néhány dologban már se-
gítségre szorulsz. 
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Nyugdíjas éveidet olyan tartalmas mun-
kákkal töltötted, melyek örömet okoztak
számodra, és hasznára váltak a szûkebb és
tágabb környezetednek, kollégáidnak, a
község lakóinak. Errõl a temetõben elhang-
zott búcsúztatóban az erdõgazdaság vezér-
igazgatója is megemlékezett.

A 2018. év igen mozgalmas volt számod-
ra, tele programmal. Március 15. alkalmá-
ból dr. Fazekas Sándor Földmûvelésügyi
Miniszter Életfa Emlékplakett arany fokoza-
ta kitüntetést adományozott részedre, en-
gem ért az a megtiszteltetés, hogy elkísér-
hettelek a díjátadóra. Márciusban az
Egererdõ Zrt. nagyszabású ünnepséget ren-
dezett a 90. születésnapodra, ahol szeretett
hitvesed oldalán, egykori munkatársaid, ba-
rátaid és a község vezetõi körében ünne-
pelhetted meg e jeles évfordulót. Az ünne-
pi köszöntõt Dobre-Kecsmár Csaba akkori
vezérigazgató-helyettes mondta, de több
egykori munkatársad is szót kért, kifejezve
jókívánságait. Külön köszöntött a község
polgármestere, megköszönve azt a sok
munkát, amit összekötõként végeztél a Ber-
lin-Zehlendorf körzetével kialakított és
ápolt testvérvárosi kapcsolat eredményes
fenntartása érdekében. 

Az ünnepség után arra kértél, hogy
szervezzek számodra egy dél-dunántúli
utat, szeretnél elbúcsúzni a szülõföldtõl.
Felejthetetlen négy napot töltöttünk július-
ban Szekszárdon és környékén. Felkeres-
tük Grábócon a szülõi házat, virágot vit-
tünk a szülõk és nagyszülõk sírjára. Itt
mesélted el, hogy középiskolásként neked
kellett felszántani, bevetni és learatni azt a
négy darabból álló kis földecskét, ami a
családnak egész évre biztosította a kenyér-
gabonát, mivel édesapád akkor éppen a
fronton harcolt. 

Érettségi után jegyzõgyakornoki állást
vállaltál Sióagárdon, ezzel hozzájárulva a
család megélhetéséhez, ezért természetesen
Sióagárdra is ellátogattunk, ahol ma az uno-
kaöcséd anyakönyvvezetõként dolgozik. 

Egykori középiskoládban Szekszárdon,
a Garay János Gimnáziumban, az igazgatói
irodában 72 éves érettségi találkozóra gyûlt
össze július 10-én a még életben lévõ 7 egy-
kori diák és kísérõi. Megható ünnepség ke-
retében köszöntötte az iskola öregdiákjait a
gimnázium igazgatója, és a tankerületi igaz-
gató is. Ezt követõen mindenkinek volt egy
kedves története a hajdani diákévekbõl.
A ritka és megható eseményrõl beszámolt
a helyi és a megyei sajtó is. Szekszárdon is
virágcsokrokkal jártuk a temetõt, egykori
barátok, kollégák sírjainál emlékeztünk.

Felkerestük Bonyhádon a Völgységi Mú-
zeumot, ahol egyik õsöd komplett kovács-
mûhelye is része a kiállításnak. A bemutat-
kozás után a múzeum dolgozói a család
olyan személyes tárgyait is elõhozták a rak-
tárból, ami nem került a kiállítási anyagba.
Dunai halászlé és szekszárdi borok mellett
sok régi emlék elevenedett meg a szülõföld-
rõl, családról.

Szeptember 12-én Sopronban, ünnepé-
lyes tanévnyitó keretében adták át a tiszte-
letdiplomákat, ahol az 1953-ban végzettek
közül veled együtt 11 fõ vehette át a vasok-
levél tiszteletdiplomát. Hitvesed már nem

vállalta az utazást Sopronba, ezért kérésed-
re én kísérhettelek el erre a felemelõ ese-
ményre. 

A 2020-ban ránk törõ, és életünket gyö-
keresen átalakító koronavírus járvány a Te
életedet, mindennapi szokásaidat is meg-
változtatta, átalakította. Le kellett monda-
nod arról, hogy minden nap besétálj a fa-
luba, boltba, gyógyszertárba, esetleg az
orvosi rendelõbe, és mindenkivel hosszan
elbeszélgethess, hiszen mindenkit ismer-
tél, és mindenki szívesen szóba elegyedett
veled. 

Féltettünk a fertõzéstõl, ezért bevásárol-
tunk helyetted, sétáid lerövidültek, a lakó-
ház környékére korlátozódtak. Nehezen vi-
selted, hogy alig találkozol emberekkel.
Egészségi állapotodra keveset panaszkodtál,
az idõskorban már szinte mindenkinek „kö-
telezõ” gyógyszerek mellett fizikai fájdalmak
nem gyötörtek, inkább az bántott, hogy egy-
kor legendás memóriád idõnként cserben
hagyott az utóbbi hetekben-hónapokban. 

Váratlanul ért mindannyiunkat, hogy ál-
talános gyengeségre panaszkodva decem-
ber 10-én orvost kellett hívnunk hozzád.
Sajnos, a szíved ekkor már gyengén mûkö-
dött, és két nap múlva otthonodban, csalá-
di körben békésen, örökre elaludtál. 

Drága Öreg Barátom! Kedves Jóska Bá-
tyám! Köszönöm az együtt töltött éveket, a
családom, gyermekeim, unokáim felé nyúj-
tott szeretetedet, a sírig tartott, önzetlen,
õszinte barátságodat.

A Jóisten fogadjon oltalmába! Nyugodjál
békében szeretett kislányod, Gabika mel-
lett. Nem felejtünk, a szívünkben örökké él-
ni fogsz!

Gál Sándor

Varga László 
(1923–2020)

Varga László erdész
családban született,
és nõtt fel Szentpé-
terfán. Édesapja, Var-
ga József az Erdõdy-
uradalom erdésze
volt, anyai nagyapja
szintén erdészként
szolgált. 

A négy év polgári
iskola után, 1941-tõl erdészgyakornokként
kezdett dolgozni a szentpéterfai Erdõdy-bir-
tokon. Majd az Esztergomi Magyar Királyi
Alerdész Szakiskola elvégzése után, beosz-
tott erdészi munkakörbe helyezték. 

Pár hónap múlva 1944 õszén katonai
szolgálatra sorozták be Gyõrbe a Tüzér
Osztályhoz. Rövid katonaideje alatt azon
szerencsések közé került, akik túlélték a
gyõri repülõtér amerikai bombázását.
A front közeledtével egységével Ausztriába
vonultak, ahol a háború utolsó napjaiban
május 3-án amerikai hadifogságba került.
Az amerikai hadifogság (más nemzetekétõl
eltérõen) rövid, szenvedésektõl mentes
volt. Október közepén hazatérhetett Szent-
péterfára.

Az akkor szokásos igazolási eljárás le-
folytatása után munkába állt a MÁLLERD
Szentpéterfai Erdõgondnokságánál. Kezdet-

ben adminisztratív munkakörökben dolgoz-
va, segédkönyvelõ, könyvelõ, irodavezetõi
feladatokat kapott. Majd visszatérhetett er-
dész szakmájához, beosztott erdészként
kezdve üzemvezetõ-helyettesi beosztásig
jutott.

A Szombathelyi Állami Erdõgazdaság
megalakulása után a Szombathelyi Erdé-
szet állományába került. Itt végighalad a
termelésirányító erdész által elérhetõ vala-
mennyi lépcsõfokon. Fahasználati mûsza-
ki vezetõ volt, amikor munkatársak let-
tünk, majd a Szombathelyi Erdészet
vezetõjévé nevezték ki.  A Szombathelyi,
Kõszegi és a Mûszaki Erdészet összevoná-
sa után fõmérnökségvezetõ-helyettes volt
a fél év múlva megérdemelten bekövetke-
zõ nyugdíjazásáig.

Az állami erdõgazdálkodás szervezeté-
nek átalakításai során számos különbözõ
beosztást betöltve végezte a Szentpéterfa
környéki erdõk kezelését. A szervezeti vál-
toztatásokkal növekvõ üzemegységek sza-
porodó feladatait gyarapodó ismeretei, ta-
pasztalata, és lelkiismeretes munkavégzése
miatt mindig sikeresen végre tudta hajtani,
hajtatni. Ennek eredményeként eljutott a
gyakorlati erdész szakmai feladatok csúcsá-
ra, az erdészetvezetõségig.

Szolgálata alatt az erdõn végzett mun-
kák teljesen megváltoztak. A grófi birtokon
télen az erdõben, nyáron a mezõgazdaság-
ban dolgoztak. A kézi tuskóirtásos fakiter-
melés, a kétszáz szekérrel végzett faanyag-
szállítás, majd az asztalsimaságú terület ásós
vízrendezése, és mesterséges erdõsítés volt
a gyakorlat. Az általa kezelt terület folya-
matos növekedése mellett megindult az er-
dészeti munkák gépesítése, a motorfûrész-
tõl az aprító gépsorig.

A kihívásoknak mindig meg tudott felel-
ni. Amellett, hogy munkakörének ellátásá-
hoz nagy szakmai gyakorlattal rendelkezett,
ismerte, szerette az erdõt, és az abban dol-
gozókat. Munkatársai, beosztottjai elsõsor-
ban nyugodt, türelmes, de következetes ter-
mészetéért szerették. 

A hibákat felfedte, kijavította, kijavíttat-
ta, és semmire, senkire nem panaszkodott
felfelé. A fizikai beosztottaktól a közvetlen
munkatársakig mindenkivel jó kapcsolat-
ban volt. Különösen szerencsés helyzetben
voltak azok a kezdõ szakemberek, így én
is, akik alatta, mellette dolgozhattak, mert
nagy szakmai és emberi tapasztalatait folya-
matosan megosztotta velük.

Munkatársai, beosztottjai megbecsülését,
szeretetét kiérdemelve dolgozott, de sike-
res munkáját felettesei is elismerték. Két-
szeres Kiváló Dolgozó, az Erdészet Kiváló
Dolgozója lett, és nyugdíjazásakor „Kiváló
Munkáért” miniszteri kitüntetésben részesí-
tették. 

Évtizedekig közmegelégedettséggel vé-
gezte a Szombathelyi Erdészet szakszerve-
zeti titkári teendõit. Ennek elismeréseként
kapta meg 1969-ben a Szakszervezeti Mun-
káért arany fokozatát.

Nyugdíjasként a fõmérnökség fiatal szak-
embereinek munkáját segítette tapasztalatai
átadásával, és az akkoriban kézi eszközök-
kel végzett adatgyûjtések és statisztikák el-
készítésével.
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Magánéletében, még jellemzõbb volt rá
a végtelen nyugodtság, türelem, és szeret-
tei körében sugárzott róla az õszinte, határ-
talan boldogság. Minden kedves gesztusnak
örült, mindent megköszönt, mindenkihez
volt egy jó szava.

Feleségével nagy családot neveltek fel
és tartottak szeretetben hetven évig. Két lá-
nyuk, két fiuk, menyeik, vejük, 10 unoká-
juk, 13 dédunokájuk nála jobb, szeretetre
méltóbb embert el sem képzelhettek.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1958-tól volt a tagja. Az egyesület helyi cso-
portjának munkájában és rendezvényein
aktívan részt vett, amíg egészsége engedte.

Sikeres erdészpályafutását 2013-ban az
Agrárminiszter az Életfa Emlékplakett arany
fokozatának adományozásával ismerte el.

Kronekker József 

Németh Gábor
(1942–2020)

2020. december 9-én
vettünk végsõ búcsút
Németh Gábor okle-
veles erdõmérnök
kollégánktól Gödöl-
lõn.

Gábor 1960-ban
jó érettségi bizonyít-
vány és sikeres felvé-
teli vizsga után került

velünk együtt Sopronba az akkor még Er-
dõmérnöki Fõiskolára. Öt szép diákév után
1965-ben sikeres diplomavédés és állam-

vizsga után végeztünk, az akkor már Erdé-
szeti és Faipari Egyetemen.

Mi, 16-an, a 3. tanulócsoport fiú tagja-
ként, a Templom utcai kollégiumba kerül-
tünk. Igaz, hogy a körülmények ott nem
voltak túl komfortosak (pl. meleg víz vagy
zuhany nem volt, a kiadagolt fûtõanyaggal
a régi cserépkályhákat magunk fûtöttük,
néha este 7 után). Meghatározó volt Temp-
lom utcai két évben, hogy olyan közösség-
gé kovácsolódtunk, amelynek tagjai közül
legtöbben, mai napig, legalább évente egy-
szer találkozókat szervezünk.

Gábort társaságot kedvelõ, de viszony-
lag halk és szûkszavú emberként ismertük
meg. Tömören megfogalmazott, kellemes,
mély orgánumával közvetített gondolati ré-
vén lett alias „Brumi”. Azt is kedves brum-
mogó hangon nyugtázta, ha valamelyikünk
megkérte, hogy hozza rendbe a frizuráját.
Vállalta, és szépen megnyírta az illetõt.
A hansági nyári gyakorlaton hat társa ko-
paszra nyírását is jókedvvel teljesítette. Õk,
ennek köszönhetõen, a magyarkimlei bú-
csúban nagy sikert arattak.

Mi voltunk az egyetemen az elsõ olyan
évfolyam, akinek a diplomamunka megvé-
dése után négy államvizsga bizottság elõtt
is bizonyítanunk kellett, de mi voltunk az
elsõk azok között is, akik újra a régi, selme-
ci hagyományok szerint valétálhattunk és
búcsúzhattunk el szeretett Sopronunktól.

A diploma birtokában akkor nem volt
nehéz munkát találni. 68-an végeztünk és
több mint 90 álláshelyet hirdettek meg ré-
szünkre.

Gábor a Gödöllõi Állami Erdõgazdaság-
nál helyezkedett el. 1970-tõl 1974-ig a Gö-
döllõi Erdészet vezetõje volt, 1974–1981-ig
a Honvédelmi Minisztérium Területgazdál-
kodási Fõosztályán az Erdészeti Osztály cso-
portvezetõjeként felügyelte, szervezte a mi-
nisztériumhoz tartozó erdõgazdaságok
munkáját. 1981–1985-ig a Budapesti Erdõfel-
ügyelõség osztályvezetõjeként dolgozott.
1985-tõl nyugdíjba vonulásáig ismét a Gö-
döllõi Erdészet vezetõje volt. Nyugdíjasként
még három évig dolgozott a Nemzeti Föld-
alap kezelõ szervezetnél. Szakmai pályafu-
tása alatt sok, felelõsséggel teli munkakör-
ben szolgálta a magyar erdõgazdálkodást.
Közösséget és családot szeretõ, boldog há-
zasságban élõ, jó és szeretõ apa, nagyapa
volt. Évenkénti csoporttalálkozónkat két al-
kalommal is kiválóan szervezte meg. A leg-
utóbbit tavaly. 

Azóta elvesztettük két társunk feleségét
s most Õt. Az utóbbi tíz évben erõvel, hit-
tel, akarattal sikeresen leküzdött egy súlyos
betegséget, de sajnos, ez most nem sike-
rült. Egy ideje, a róla kapott hírekbõl tud-
tuk, hogy nagy a baj, de a legszomorúbb
utolsó hír mégis megdöbbentõ volt.

Az ember mindenkinek azt kívánja,
hogy egészségben öregedjen meg és gyor-
san, szenvedés nélkül haljon meg. Sajnos
ez utóbbi neki nem adatott meg. Vigasztaló
az a tudat, hogy – megérdemelten – nagy
szeretettel õrizzük emlékét! Remek ember
és jó kolléga volt. Nyugodjon békében! Jó
szerencsét! Üdv az erdésznek!

Schmotzer András, Steiner József
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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 2021-re szóló érvényesítõ matri-
cákat azok a tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik
határidõre eleget tesznek az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötele-
zettségüknek. 

A kedvezményrendszerrõl és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 

(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoportok titkárainál.

Partnereink:

2021

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!

Tisztelt Vendégeink, Kedves Résztvevõk!

Az Országos Erdészeti Egyesület a 151. Vándorgyûlését a Bács-Kiskun megyei Bugacon rendezi.

A Vándorgyûlés idén rendhagyó idõpontban, de terveink szerint a megszokott módon kerül megrendezésre 

2021. augusztus 26–27. (csütörtök–péntek) napokon.

A terepi programokon a felforrósodó homokbuckák között enyhet adó kiskunsági erdõk érdekességeit tárja fel a

házigazda KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

A Vándorgyûlést megelõzõen, 2021. augusztus 24–25-én, Kunfehértón, a KEFAG Zrt. szervezésében zajlik 

az Év Erdésze verseny 2021. évi országos döntõje.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a Vándorgyûléssel kapcsolatos híranyagokat az OEE központi honlapján és a

www.vandorgyules.hu weboldalon!

Tisztelettel várjuk jelentkezését a Kárpát-medence legnagyobb erdészeti összejövetelére!

Bízunk benne, hogy idén Önt is a Vándorgyûlés résztvevõinek sorában köszönthetjük!

Budapest – Kecskemét, 2021. április 16.

Kiss László Sulyok Ferenc
elnök vezérigazgató

Országos Erdészeti KEFAG Kiskunsági 
Egyesület Erdészeti és Faipari Zrt.   



Nem ismer 
akadályt.  
STIHL. És kész.
ƒ
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