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Az Erdõmûvelési Szakosztály 2021. szeptember 9-én szak-
mai programon vett részt a Kiskunsági Nemzeti Park ven-
déglátásában. A bugaci találkozóhelyen Ugró Sándor igaz-
gató és kollégái fogadták a program résztvevõit. 

Az igazgató rövid tájékoztatót tartott a Kiskunsági Nem-
zeti Parkról. Megtudhattuk, hogy a nemzeti park törzste-
rülete 50 523 hektár, amibõl 12 778 hektár fokozottan vé-
dett. Területük egyben a Natura 2000 hálózatnak is része.
Az Igazgatóság a feladatait 149 fõ saját dolgozóval végzi,
de egyes munkákat vállalkozókkal, vagy területbérlõkkel
végeztetnek el.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazga-
tóságnak mintegy 1 millió hektár a mû-
ködési területe, mely tekintetében az ál-
taluk naprakészen mûködtetett biotikai
adatbázis segítségével ügyféli nyilatko-
zattal látják el a természetvédelmi ható-
ságot. Bár 2004 óta a nemzeti park igaz-
gatóságok nem rendelkeznek hatósági
jogkörrel, a természetvédelmi hatóság
továbbra is az õ munkájukra alapoz.

A természetvédelmi õrszolgálat mû-
ködtetése, az ökoturizmus és szemlélet-
formálás, az évi 3-5 milliárd Ft mértékû
pályázatok kezelése mellett jelentõs
gazdálkodási munkát is végeznek.

A törzsterületük felét haszonbérlet
formájában mûködtetik, ahol a gazdálkodási feltételek sza-
bályozásán keresztül érik el a természetvédelmi célt. A te-
rületük másik felén viszont saját gazdálkodást végeznek.

A gyep-, nád- és szántóföldi gazdálkodás mellett évente
2-3 ezer nagyállat egységnyi haszonállatot tartanak – ma-
gyar szürke és magyar tarka szarvasmarhát, házi bivalyt,
Furioso North-star lovakat. Továbbá 1100 hektár halastavat
is mûködtetnek. Mindezek mellett 10 ezer hektár erdõvel
is rendelkeznek. 

Bár a természetvédelmi célú erdõkezelésnek a céljai kü-
lönböznek a fenntartható gazdálkodást folytató erdõgazdál-
kodásétól, az alkalmazott eszközökben sok a hasonlóság.
Kiemelte, hogy a természetvédelmi célú erdõkezeléshez
elvégzendõ munkáknál is fontos a maximális árbevétel és a
költséghatékonyság. Annál is inkább mert az erdõgazdálko-
dásra rendelkezésre álló forrásaik nem mindig elégségesek.  

Az általuk kezelt erdõk 160 m tszfm. alatt, évi 10,8 °C
átlaghõmérsékletû, 549 mm átlagos csapadékú klímában
találhatóak. Ehhez járul még a jelentõs mértékû talajvíz-
csökkenés. 

Az általuk kezelt erdõkbõl 3100 hektár idegenhonos és
1200 hektár tisztás. Kollégáival egyetemben a nap folyamán
többször is kiemelték, hogy a korábban erdõs területek ká-
rosodása után termõhelyi és természetvédelmi indokból
hagynak csak tisztást. 

Az õshonos túlsúlyú erdõket faanyagtermelést nem szol-
gáló üzemmódban tartják. Fakitermeléseket károsodott er-
dõkben és õshonos fafajra történõ erdõszerkezet-átalakítás
céljából végeznek, évente 20 ezer m3 feletti mennyiségben.

Újabban – megfelelõ garanciákkal – a lábon értékesítést az
erdõfelújítással összevonva alkalmazzák.

A kísérleti jellegû makkbekapálásoktól eltekintve a felújí-
tásokat teljes talaj-elõkészítést követõ mesterséges erdõsítés-
sel végzik. A szélsõséges homoki termõhelyen semelyik rész-
leges talaj-elõkészítéses felújítási módszer nem vált be, mert
a megmunkált talajból kinövõ gyökérzetû csemete nehezeb-
ben találja meg az életfeltételeit, egyfajta sokkot kap. A tere-
pi bemutatókon mindezeket a gyakorlatban is láthattuk.

Elsõ megállónk Bugac 94B, 95A erdõrészletek voltak. Itt
fenyõ véghasználat utáni szürke nyár állományt létesítettek
mezei juhar, mezei szil, tatár juhar, kocsányos tölgy, virágos

kõris eleggyel. Az elegy fafajok miatt vadkár-elhárító kerítés
is szükséges. Írásos forrásokra alapozva nem zárható ki az
erdeifenyõ õshonossága ezen a területen sem, ezért nem
feltétlenül céljuk az összes fenyõ lecserélése.

Kisebb polémia alakult ki, hogy ahol az idegenhonos fa-
fajt lecserélik õshonosra – elsõsorban a termõhelyi viszo-
nyok miatt –, nem valósítható meg mindig a teljes erdõborí-
tás, amibõl erdõfelújítási hátralék keletkezik. Felvetettem,
hogy a problémát csak az erdõtörvény módosításával lehet
megoldani azzal, hogy természetvédelmi indokból lehessen
eltekinteni a felújítási kötelezettségtõl. Ez védett területen
minden gazdálkodó érdeke. Mert sok esetben fizikailag nem
valósítható meg, vagy a rendes gazdálkodást jelentõsen meg-
haladó terhet jelentene az erdõfelújítás. A szerkezetátalakí-
tásnál jelentkezõ termõhelyi problémák mellett ez kiemelten
fontos lenne a nemzeti parkok természeti övezeteiben is. 

Bugac 58B erdõrészletben a korábbi erdõtüzek után meg-
maradt borókás-nyárasok egyikét néztük meg. A szürke
nyár akár sarjról is jól terjed, de a boróka felújulása problé-
másabb, mert a nyár lenövi. Végeztek kísérletet mestersé-
ges vetéssel és madártálcás széthordatással, de ezek sikere
a természetes felújulás alatt maradt. Valójában a borókás-
nyárasokat a korábbi legeltetés és a kis területû tüzek alakí-
tották ki.

A Bugac 74-es tagban a 2012-es tûz utáni mesterséges fel-
újítást néztük meg. Itt a szürke nyár számára már nem meg-
felelõ részterületeken és a homoki nõszirom, homoki kike-
rics termõhelyein tisztást kértek kialakítani. Az elmúlt
évtizedekben 5 m-t csökkent a talajvízszint, ezért a teljes te-
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rület nem alkalmas zárt erdõ fenntartására. Ebben az erdõ-
tagban többféle talaj-elõkészítéssel is próbálkoztak, bemu-
tatták a pásztás sikertelenségét és ugyanott a teljes talaj-elõ-
készítés sikerét.

Mivel a teljes talaj-elõkészítéshez tuskózni is kell, próbál-
ják a tuskókat kiszállíttatni az erdõbõl, mert a hagyományo-
san kialakított tuskósorokon intenzíven terjed az akác és a
bálványfa, amiket mechanikai beavatkozással nem lehet
visszaszorítani, a vegyszeres kezelés költségessége pedig
aránytalanul nagy.

Bugacpusztaháza 42B erdõrészletben a mintegy 5-6 ezer
m3-t kitevõ széltörött területet néztük meg, melyben marad-
tak ép fák és van természetes nyár újulat. Külön probléma,

hogy a térségben mûködõ fakitermelõ
vállalkozások körében nincs hagyomá-
nya a természetes újulat kíméletének.

Bócsa 35, 34-es tagban a tûzkár után
megjelenõ invazív fajok vegyszeres
visszaszorítását néztük meg. Ezeknek
költségét nem fedezi az erdõszerkezet-
átalakítási támogatás, próbálnak további
pályázati pénzeket bevonni. A közössé-
gi jelentõségû tartós szegfû élõhelyein
tisztás kialakítását kérelmezték.

A Bócsa 24D erdõrészben található
védett szõrös nyírek bemutatásánál
megtudtuk, hogy ez a faj a visszaszoru-
lóban lévõ kékperjés láprétek faja, az
1990-es években írták le elõször. A faj
fennmaradása érdekében mesterséges

szaporítást is végeznek a KEFAG Zrt. csemetekertjében. To-
vábbá genetikai vizsgálatokat is rendeltek.

Kaskantyú 65-ös tagban összeomló fenyves utáni mester-
séges szürke nyár erdõsítést tanulmányoztunk. Ezeket a fel-
újításokat vagy talajvédelmi rendeltetésre kérik, vagy felnyí-
ló erdõnek terveztetik az erdõtervezéskor.

A szakmai nap tanulsága, hogy bár a kezelési célok elté-
rõek, különösen a szélsõséges termõhelyeken, a gyakorlati
megoldások sokszor azonosak. 

Köszönet a vendéglátóknak a kiváló szervezésért és az
õszinte szakmai eszmecseréért.

Urbán Pál
elnök, OEE Erdõmûvelési Szakosztály

A Szaktudás Kiadó a közelmúltban indította el a Gyakorlati
Tudástár címû digitális könyvsorozatát, melyen belül he-
lyet kaptak az erdészettel foglalkozó témakörök is.

A Gyakorlati Tudástár köteteinek újdonsága abban rejlik,
hogy megjelenésével kiküszöbölhetõ a nyomtatott könyvek
hátránya, az elavulás, így a mai világban egyre rövidebb idõ
alatt korszerûtlenné váló szakmai információk folyamatosan
frissíthetõk és megújíthatók. A kiadványok egy konkrét té-
materülethez kötõdnek, nem túl hosszúak, általában 40-60
oldalasak, így gyorsan áttekinthetõ a bennük található in-
formáció.

A sorozatban az erdészeti gépesítés területéhez kötõdõ-
en eddig a következõ kiadványok jelentek meg:

• Horváth B. (2021): Gépek a szabadföldi erdészeti
csemetetermesztéshez. Szaktudás Kiadó Ház Zrt.,
Budapest. 62 p. ISBN 978-615-5224-99-7 (https://szak-
tudas.hu);

• Horváth B. (2021): Gépek az intenzív erdészeti cse-
metetermesztéshez. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Bu-
dapest. 29 p. ISBN 978-963-575-008-5 (https://szaktu-
das.hu);

• Horváth B. (2021): Gépek az erdõtelepítéshez. Szak-
tudás Kiadó Ház Zrt., Budapest. 46 p. ISBN 978-963-
575-000-9 (https://szaktudas.hu);

• Horváth B. (2021): Gépek az erdõfelújításhoz. Szak-
tudás Kiadó Ház Zrt., Budapest. 77 p. ISBN 978-963-
575-006-1 (https://szaktudas.hu);

• Horváth B.–Horváth A. L. (2021): Többmûveletes erdé-
szeti gépek. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest. 53 p.
ISBN 978-963-575-005-4 (https://szaktudas.hu);

• Horváth B.–Vágvölgyi A. (2021): Gépek az energeti-
kai faültetvényekhez. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Bu-
dapest. 47 p. ISBN 978-963-575-007-8 (https://szaktu-
das.hu);

• Horváth B.–Vágvölgyi A. (2021): Energetikai faültetvé-
nyek termesztés-technológiája. Szaktudás Kiadó Ház
Zrt., Budapest. 34 p. ISBN 978-963-575-009-2 (https://
szaktudas.hu).

A sorozatban a közeljövõben újabb, az erdészeti gépesí-
téssel foglalkozó kötetek megjelenése várható.

Prof. dr. Horváth Béla

Új digitális könyvek az erdészeti gépesítésrõl

Borókás nyáras


