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Az Országos Erdészeti Egyesület prog-
ramjában kiemelt helyen szerepel a
magánerdô-gazdálkodás képviselete
és az egyesület folyóirata, az Erdésze-
ti Lapok külön rovatban tájékoztat a
magánerdôkrôl. Ennek keretében is-
merkedünk a Zádorfalván mûködô
Alsó-Gömöri Erdôbirtokossági Társu-
lattal, amely tagja az OEE-nek, a
MEGOSZ-nak, és amelynek 847 hek-
tár erdeje a Sajó-völgyi erdôtervezési
körzethez tartozik. A térség erdôsült-
sége 46%, a fejlesztési tervben több
ezer hektárt javasoltak erdôtelepítés-
re, így fokozott jelentôsége van az er-
dônek, az erdôgazdálkodásnak.

Ezekrôl a kérdésekrôl beszélge-
tünk Zádorfalván Balogh László el-
nökkel, Mezô Imre erdôfelügyelô-
vel és Nagy Ferenc erdésztechni-
kussal, a társulat erdészével.

– A Trianon következtében megcson-
kított Gömör és Kishont vármegyében
az erdôk 96%-a magántulajdonban
volt, de alig volt nagybirtok; Zádor-
falván, Imolán még erdôbirtokosság
sem volt és Alsószuhán is csak 41,6
hold úrbéres erdô volt. Az erdôk nagy
része így részleges kárpótlásként került
újra tulajdonba és rövid idô alatt tár-
sult erdôgazdálkodó szervezetet alakí-
tottak.

– A társulat erdejébôl 767 ha
Alsószuha, 100 ha Zádorfalva határához
tartozik. Alsószuha Gömör megye
egyik legrégibb települése. Már a pápai
tizedszedôk jegyzékében is szerepel
Zuha, Zwha néven, Zádorfalva pedig a
13. század óta a völgy legeredetibb ne-
mesi faluja. Nagyobb földbirtokkal csak
a báró Ragályi-Balassa család rendelke-
zett Alsószuhán, a többi föld kuriális és
armális nemesek birtoka volt. Az elsô
katonai felmérés szerint Zádorfalván
327 férfi lakosból 241, Alsószuhán 311-
bôl 137 nemes volt. A több évszázados
nemesi közös erdôhasználat után a 19.
század végén elôdeink nem alakítottak
nemesi közbirtokosságot, így a kisebb-
nagyobb magánerdôk egymást váltoga-
tó fiatalabb-idôsebb sávjai ma is fellel-
hetôk.

1951-ben a kisnemesi erdôk nagy ré-
szét „kulákbirtok” címen államosították,
a termelôszövetkezetbe lépett tagok er-
dejét a putnoki Egyetértés Tsz kezelte.

– A társulat a második legnagyobb
területû társult erdôgazdálkodó a kör-
zetben. Mikor és hogyan alakultak?

– Az elsô társulatot 60 tag alapította
231 hektáron 1995-ben az Északerdô
Rt. által árverésre kijelölt erdôben Egye-
sült Alsószuhai EBT–95 néven. Az
Egyetértés Tsz végelszámolással meg-
szûnt, így a társulat folyamatosan bô-
vült és a 2000. április 1-i közgyûlésen
megalakult az Alsó-Gömöri EBT,
amelynek ma 329 tagja van.

– A 2002-tôl érvényes erdôterv sze-
rint az erdô 60%-a 51–90 éves, nagy-
részt sarj eredetû, a fele kocsánytalan
tölgy, de van 15% cser és 25% gyertyán.
Hogyan keletkeztek ezek az állomá-
nyok?

– Alsószuha szántója és legelôje szin-
te kivétel nélkül az erdôtôl elhódított
irtványföld. A 19–20. század fordulóján
az 1200 hold szántó és 750 hold legelô
nem volt elég a közel 800 fôs népesség,
a 250–300 szarvasmarha és sertés, a
600–800 juh ellátására, ezért a 2000
hold erdôt is állandóan járták az állatok.
Súlyosbította a helyzetet a „cserüzem”,
ahol a jól fizetô tükörkéregért 15–18
évesen levágták és lenyúzták a tölgysar-
jakat. A tuskók elöregedtek, kipusztul-
tak, uralomra jutott a cser és a gyertyán.
Ma is találhatók 60–80 cm átmérôjû, 2–3
m magasságban 20–30 szálra sarjadt
gyertyánok, amelyrôl fejesfa üzemben
használva biztosították a téli tüzelôt.

– Az erdôterv szerint 10 éven belül
120 hektáron 35 000 m3 a véghaszná-
lati lehetôség. Hogyan tudják ezt végre-
hajtani, milyen a fapiaci helyzet?

– Az erdô 96%-a faanyagtermelést
szolgál, de mûszerész képzettségem el-
lenére erdôpárti vagyok ökológus
szemlélettel. Ebbôl következik, hogy a
tarvágásra kerülô 41 ha rontott cseres-
gyertyánost is ôshonos fafajokkal újít-
juk fel, a többi területen pedig a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás elvei-
nek megfelelôen a természetes felújítást
szorgalmazzuk.

Az átalakulás idején csak tölgy-
száradékot termeltünk és törzskiválasz-
tó gyérítéseket végeztünk. A véghasz-
nálati termelésre fel kell készülnünk,
mert a társulatnak ma még nincsenek
termelô eszközei. A legálisan mûködô
vállalkozókat nehéz elérni, mert lekötik
magukat az Északerdô Rt.-nél vagy más
társulatnál. Elkezdtük az integrátori
szervezet kiépítését, mert csak így lehet
költségvetési támogatás segítségével a
magán vagy társult erdôgazdasági kö-
zösségek feladatait szakszerûen elvé-
gezni.

A fapiac eléggé nyomott, mindenki
igyekszik eladni a fáját, így a vevô válo-
gathat és ô szabja meg az árat. Tárgya-
lunk az energetikai hasznosításról, jó len-
ne valami egyszerû fagyártmányüzem,
de ehhez is integráció kell.

– Az elhúzódó kárpótlási és
részaránytulajdon átadási folyamat
hogyan érintette az erdômûvelést?

– Szerencsénkre csak egy 13 hektá-
ros erdôrészlet leromlott állományszer-
kezetét kellett helyreállítanunk, amihez
költségvetési támogatást kaptunk. Heli-
kopteres vegyszerezés után 2001-ben
végeztük az elsô kivitelt és szép gyer-
tyános-tölgyes lesz az új erdônk. A
gömöri magánerdô nem olyan, mint a
német vagy a francia paraszti erdô. A
többszörös sarjaztatás miatt kisebb faér-
tékû, leromlott szerkezetû tölgyesek
bevétele nem fedezi az erdôfelújítási rá-
fordításokat. A finanszírozási rendszer
korszerûsítésénél erre is gondolni kell.

– Lehangoló látvány a sok felha-
gyott, mûveletlen föld. A megyei rende-
zési tervben viszont Zádorfalván is
csak 571 ha erdôtelepítést terveztek,
Alsószuhára pedig terv sem készült!

– Valóban sok a parlag, mert Zádor-
falván a terület felén, Alsószuhán a har-
madán még rendezetlenek a tulajdonvi-
szonyok. A részaránytulajdon kijelölése
után sok föld maradt vissza, ami most
kerül a Nemzeti Földalapba, így majd
erdôtelepítésre is felhasználható.
Alsószuhára azért nem készült terv,
mert akkor folyt a társulat átalakulása,
és sem a régi vezetôség, sem a falugaz-
dász nem foglalkozott a kérdéssel. Az
Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci
Igazgatósága egyetértésével elkészítjük
a tervpályázatot, és elkezdjük az erdô-
telepítést. Az integráció azonban itt is
fontos lenne, mert az ingoványos me-
zôk miatt szabályozni kellene a Szuha-
patakot, és azt csak víztársulat szerve-
zésével lehet megoldani.

– Mi a helyzet a vadászattal? Van-e
vadkár?

– Területünk nagyobb részét az
Alsó-Gömöri Nagyvadas VT bérli, de
négy másik vadásztársaság is használ
kisebb-nagyobb területet. Jók a kapcso-
lataink, rendesen mûvelik a vadfölde-
ket, a vaddisznó ellen kell védekezni.

– Okoztak-e kárt a fatolvajok?
– Kezdetben igen, fôleg a faiparos

zugvállalkozók, akik így szerezték be a
faanyagot. A tagság körében gyorsan
teret nyert a tulajdonosi szemlélet, az

Alsó-Gömöri Erdôbirtokossági Társulat
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erdô megvédése, így mára minimálisra
csökkent a falopás. Sokat segített ebben
fiatal, lelkes erdészünk, aki fáradságot
nem kímélve járta és járja az erdôt. Ma
már a tagok telefonálnak a rendôrségre,
és én is csak akkor tudom meg, amikor
megjelenik a járôr és kérdik, hová men-
jünk. Erdészünk a szomszéd társulatok
erdejét is ôrzi, itt már jó az integráció.

– Miben látja a társulat mûködésé-
nek sikerét? Milyen a kapcsolatuk az er-
dészeti szolgálattal?

– Mint késô nemesi leszármazottak,
megôriztük és munkánk során alkal-
mazzuk a türelem, a másokat megilletô
tisztelet, a megfontoltság nemes eré-
nyeit. Jó a vezetôség összetétele és a
tagság kritikai érzéke összhangban van
a türelemmel, az emberi megértéssel.
Mindenki belátja, hogy az erdôgazdál-
kodás általános szabályait egyformán
kell betartani az állami, a magán és a
társulati erdôben.

Úgy érzem, példaszerû együttmûkö-
dést alakítottunk ki az erdészeti szolgá-
lattal, mind az erdôtervezôkkel, mind az
erdôfelügyelôvel. Segítenek, felhívják a
figyelmet a feladatokra, a lehetôségekre,
tanácsot adnak. Ezúton is köszönöm a
segítségüket. Folytatják a régi hagyo-
mányt, mert nagyapám is mesélte, hogy
amikor ô fiatal volt, Trauer erdôfelügye-
lô úr is segített az erdôbirtokosoknak.

Trauer Ervin a sajóvölgyi m. kir. er-
dôhivatal vezetôje volt 75 évvel ezelôtt.
A régi iratokból tudjuk, hogy rendszere-
sen, magánjellegû levelekben tájékoz-
tatta az erdôbirtokosokat. Ha nem in-
tézkedtek, akkor küldte a hivatalos
„dörgedelmet” és intézkedett a 10–20
pengôs büntetésrôl is az erdôfelügyelô-
nél, közigazgatási bizottságnál.

– Köszönöm a tájékoztatást! Beszél-
getésünk jól szemlélteti, hogy az ökoló-
giai szemléletû nem szakember is ho-
gyan akarja megoldani a vidékfejlesz-
tés erdôgazdálkodást érintô sokrétû
problémáit, hogyan akarja gyarapítani
az unokák örökségét, az erdôt!

Járási Lôrinc

33 éves erdô- és
vadgazdálkodási tech-

nikus több mint 10 éves
szakmai gyakorlattal

munkát keres az ország
bármely területén. 

Minden megoldás érdekel.

Tel.: 06/20/9937-908

Az utóbbi évtizedek egyik legjelentô-
sebb felismerése, hogy a mikorrhiza-
képzés a növényfajok 90%-ára jellem-
zô, tehát általánosan elterjedt és alapve-
tô ökológiai jelenség. Természetes kö-
rülmények között a mérsékelt égöv er-
dôalkotó fáinak nagy része mikorrhizált,
vagyis gyökereik kölcsönösen elônyös
szimbiózisban élnek együtt gombákkal.
A fák gyökerei a talajból a vizet és az ás-
ványi anyagokat a gombapartner segít-
ségével sokkal hatékonyabban tudják
felvenni, mint azok nélkül. A kialakult
mikorrhizakapcsolat megnöveli a fák
fitneszét: javítja a facsemeték eredési
arányát, fokozza a vegetatív növekedést
és véd a kórokozóktól, szabályozó sze-
repet tölt be a talaj anyagforgalmában
és ezáltal kulcsszerepet játszik az élet-
közösség ökológiai egyensúlyának
fenntartásában. Kijelenthetjük, hogy a
természetben a növény vízfelvevô szer-
ve nem a gyökér, hanem a mikorrhiza. 

Ma már megvannak a módszerei a
növény és gombapartnere közötti mi-
korrhizakapcsolat mesterséges kialakí-
tásának és alkalmazásának, amivel az
erdôtelepítésben világszerte jelentôs
eredményeket érnek el. A mikorrhizálás
elônyei mind gazdasági, mind környe-
zetvédelmi szempontból bizonyítottak
és különösen a száraz, gyenge termôké-
pességû, vagy a mezôgazdasági mûve-
lés alól kivont területeken történô erdô-
telepítésben hatékonyak. Az ilyen tala-
jokon a kiültetési stressz miatt gyakran

1,6-1,7- szer, nem ritkán kétszer annyi
csemetét kell felhasználni, mint ami
megmarad. Ha a facsemeték gyökérze-
tét már a talajba való kiültetést megelô-
zôen mikorrhizáljuk, vagyis már a cse-
metekertben beoltjuk megfelelô gomba-
partnerével, a növény-ke sokkal na-
gyobb eséllyel küzd meg a kiszáradás és
a kórokozók okozta kiültetési stresszel,
mint a gombapartner nélküli. Számos
kísérlet bizonyítja, hogy a mikorrhizált
csemeték eredése rossz talajokon is
megközelíti a 100%-ot. A mikorrhizált
növénykék gyorsabban is fejlôdnek és
egészségesebbek társaiknál, ami na-
gyobb faprodukciót eredményez. A
módszer további elônye, hogy mivel a
mikorrhiza javítja a növény foszfor- és
nitrogénfelvételét, szükségtelenné teszi
a kémiai talajjavítást, a kórokozókkal
szembeni védettség pedig a fungicidek
alkalmazását. 

Mindezek az elônyök környezetvédel-
mi szempontból is fontosak. Az elôzetes
gazdasági számítások szerint a mi-
korrhizált szaporítóanyag használata a
mai erdôtelepítési tervek alapján a keze-
lési költségek levonása után is évente or-
szágosan 5-6 milliárd forint megtakarítást
tenne lehetôvé. Mindennek ellenére ha-
zánkban még alig ismerik és nem alkal-
mazzák ezt a technikát, bár ilyen irányú
kísérletek folynak pl. az ERTI-ben, az
ELTÉ-n és a KEFAG Rt.-nél. A gyakorlati
megvalósításhoz azonban a terület sajá-
tos viszonyaihoz alkalmazott oltóanyag-

A mikorrhizák erdészeti
alkalmazásának perspektívái
és veszélyei


