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Pro Silva Hungaria és a  
VAHAVA program kapcsolata

Javaslom a PRO SILVA HUNGARIA
szakembereinek, hogy csatlakozzanak
a VAHAVA programhoz, hiszen a klí-
maváltozás kihívásaira legjobban ezzel
a gazdálkodási móddal lehet válaszolni.
Mivel jelenleg az ország erdeinek csak
töredékén folyik a PRO SILVA elveken
alapuló erdõgazdálkodás, a módszer
maga sem általánosan ismert, ezt a
lehetõséget nem szabad kihasználatla-
nul hagyni. A programba integrálódás-
sal a jelenleg folyó kutatás kibõvítése,
újabb témák, országos hálózat kiépítése
válna lehetségessé. A PRO SILVA elvek
széles körû megismertetésére, terjeszté-
sére lenne mód ezáltal.

VAHAVA adatbázis létrehozása
A VAHAVA programban résztvevõ ku-
tatóknak nyilvános közös digitális
adatbázist kellene létrehozni, mely-
ben nemcsak a folyó kutatási témák
eredményeihez lehetne hozzáférni,
hanem az ide kapcsolódó korábbi
anyagokhoz is – mint például az Erdõ
és Klíma konferenciák anyagai, Agro
21 füzetek stb. 

Fontos lenne az is, hogy az állami
szolgálatok adatbázisait díjmentesen le-
hessen használni mint például az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat adatso-
rait, és az ÁESZ /Állami Erdészeti Szol-
gálat/ adattári / Erdõállomány Adat-
tár/adatait vagy a Vadgazdálkodási
Adattár adatait stb.

A vízhiány miatti stresszhatás 
csökkentése

Berki kutatásaiból tudjuk, hogy a talaj
szárazodása a vízhiányon túl azért is
végzetes az erdei fák számára, mert a
talajból felvehetõ szervetlen nitrogén-
tartalom, mely az összes nitrogéntarta-
lom 1-5 %-a normális esetben, leesik 0,5
% alá, ami a fák pusztulásához vezet. A
nitrogéntartalom csökkenését a talaj
szárazodása váltja ki, mivel a vízhiány
károsítja a mikorrhizát és így a nitro-
génellátás zavarát okozza. Nitrogénpót-
lással – nitrogénmûtrágya adagolással –
a pusztuló fák, a vizsgált esetben a ko-
csánytalan tölgyek 60 %-a meggyógyult
(Berki, 1994.). Tehát egyes aszályos
idõszakokban az állomány megtartását
nitrogén-adagolással is elõsegíthetjük a
kritikus helyeken.

Az ültetési stressz csökkentése, 
a jobb eredés elõsegítése 

mikorrhizával
Barna Tamás kutatásaiból ismerjük,

hogy lehetõség van az ültetett csemeték
gyökerének több erdei mikorrhiza gom-
bafajokból készített szuszpenzióval
történõ bevonására. Az így kezelt cse-
meték fejlõdése, megeredése lényege-
sen jobb, mint a kezeletleneké. A mi-
korrhiza a tápanyagcserén túl a vízfelvé-
telt is jelentõsen segíti, mintegy százszor
nagyobb felületrõl, mint amivel a keze-
letlen gyökér kapcsolatba tudna lépni. A
kezelés kiterjeszthetõ vetett magokra,
makkokra is, illetve a magágy is kezel-
hetõ vele vetés elõtt (Barna, 2005).

Az elegyesség növelése
Mivel a szárazságtûrõ fafajok kevésbé
érzékenyek az idõszakos nitrogénhi-
ányra, így érdemes lenne a felújítás „lé-
keibe” szárazságtûrõbb õshonos fafajo-
kat bevinni. Különösen a gyengébb ta-
lajú, sülevényesebb foltokon jöhet szó-
ba a cser és – fõleg meszes homokokon
– a molyhos tölgy néhány példánya.

A kocsányostölgy-állományok felújí-
tásakor szóba jöhet a kocsányos tölgy
hazai alfajai közül a korán fakadó kocsá-
nyos tölgy (Quercus robur ssp.robur),
melynek mélyre hatoló a gyökere.

Az erdészet 2003 tavaszán a Kup 45
A erdõrészletben, a kiszáradt kocsá-
nyos tölgy helyén keletkezett vágáste-
rületre a kocsányostölgy-makk mellé
kocsánytalantölgy-makkot is vetett. A
két fafaj „versenyének” eredménye
késõbb fog majd megmutatkozni. Bár a
kocsánytalan tölgyet páraigényesebb-
nek ismerjük a kocsányos tölgynél,
mindenképpen érdemes lenne elegyí-
teni õket. 

Fontos hatás a hõmérséklet-
emelkedés okozta migráció, és annak
sebessége. Az északi féltekén az erdõ
számára 2-3 °C hõmérséklet-emelkedés
4-6 szélességi fok elmozdulást jelent
észak felé, ami hatalmas, 4-6 km/év
migrációs sebességet feltételez. A leg-
utóbbi jégkorszak után Észak-Ameriká-
ban a szürke luc észak felé mintegy 200
km/évezred sebességgel mozgott, ami
lényegesen kevesebb, mint amennyi az
erdõ „spontán vándorlásától” a jövõben
várható. (Mátyás Csaba, 1997)

A hazai fafajok pontos vándorlási se-
bességét is célszerû lenne minél hama-
rabb megtudnunk. Jelenleg sejtjük,

hogy a fafajok vándorlási sebessége egy
nagyságrenddel elmarad a klíma-forga-
tókönyv változási ütemétõl.   

Ha a melegedés miatt a déliesebb
klíma „feljön” – és már látszik, hogy a
változás gyorsaságát a természetes nö-
vénytakaró nem tudja követni –, akkor
logikus, hogy nekünk kell a változás elé
menni. A hazánkban szórványosan,
esetleg változatokban jelenlévõ rokon
fajokat a nagyobb erdõtömbökben,
lehetõleg minél több termõhelyen, kis
csoportokban kipróbálni. A számba
jöhetõ fajok az alábbiak:

Hamvas tölgy (Quercus pedunculi-
folia): Pontusi flóraelem, dombvidéki
faj, de hazánk keleti részén a kocsányos
tölggyel alkotott átmeneti formái ismer-
tek. Melegtûrõbb és szárazságtûrõbb a
kocsányos tölgynél.

Erdélyi kocsánytalan tölgy (Quercus
polycarpa): Szárazságtûrõ, kontinentá-
lis hatásokat jobban elviselõ, erdõs-
sztyepp zónában is élõ pontusi-
mediterrán flóraelem

Olasz tölgy (Quercus virgiliana):
Szárazságtûrõ faj, mezofil jellegû, mész-
szegény talajokon nõ. Domb- és hegy-
vidékeinken fordul elõ, zárt állomá-
nyok kísérõ faja. 

Magyar tölgy (Quercus farnetto):
Gyors növekedésû, jó talajárnyaló, elvi-
seli a hosszabb száraz periódusokat és
a nagyobb záródást, talajpára iránt kö-
zömbös. Kelet-mediterrán flóraelem,
magtermõ állományai vannak hazánk-
ban. Inkább dombvidéki faj, 350 m fölé
nem megy.

Ezek, a környezõ országokban állo-
mányalkotó tölgyfajok a Dunántúli-kö-
zéphegységben kisebb-nagyobb terüle-
teken néha csak szórványosan, de elõ-
fordulnak. Beleilleszkedtek a Kárpát-
medencében lévõ flórajárások növény-
társulásaiba. Ha nem is tekinthetõk
egytõl egyig õshonosnak, mindenkép-
pen jobban illeszthetõk a helyi életkö-
zösségekbe, mint például egy észak-
amerikai tölgyfaj.

Mivel a tölgyfajok jellemzõje, hogy
rengeteg átmeneti alakot képeznek,
ezért könnyebben alakulhatnak ki a he-
lyi klímának és termõhelyi viszonyok-
nak megfelelõbb változatok, formák.
Tehát ezeknek a fajoknak a helyi állo-
mányokba való bevitele genetikai
elõnyökkel is járna. Minél hamarabb
kezdjük meg ezeknek a fajoknak a be-
vonását a tölgyállományok felújításába
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szórt elegyként, tág hálózatban, annál
hamarabb jutunk értékes tapasztalatok-
hoz ezen fajok (helyi) klímatûrésérõl és
termõhely-igényérõl, fejlõdésérõl.

Ezeket a fajokat az erdõtelepítésekben
is lehetne alkalmazni elegyként a hazai
állományalkotó tölgyfajták mellé, vagy
akár fõfafajként is,fõleg az alföldi erdõs-
sztyepp klímájú területeken, ahol a szára-
zodás megállíthatja a csak hazai õshonos
fafajokra alapozott erdõtelepítést.

A talajvízszint-csökkenés 
hatásainak enyhítése

Ha a klíma a szárazodás során erdõs
sztyepp-jellegûvé válik a jövõben, a ta-
lajvíz fogja jelenteni az erdõ egyetlen
létalapját, hiszen az évi csapadék egy-
magában már nem elegendõ a fás vege-
táció számára. A talajvíz legelõször a
magasabb fekvésekbõl fog eltûnni. Itt
várható, hogy a tölgyet a cser fogja fel-
váltani, a kocsányos tölgy visszaszorul a
völgyekbe, hajlatokba, a volt patak-
medrek mentére, ahol az égeresek he-
lyét foglalja el a korábban felszínig ned-
ves, vízállásos részeken. Azokon a ter-
mõhelyeken, ahol jelenleg a többletvíz
biztosítja/biztosította az erdõ fejlõdését,
a talajvízszint mélyre süllyedésével az
erdõt alkotó növényzet átalakul. Szél-
sõséges esetben erdõt pionír, esetleg
nem õshonos szárazságtûrõ fafajokkal
kell fenntartani. Hiszen az erdõ léte az
egyik fõ fegyverünk a klímaváltozás ha-
tásainak mérséklésére.

Sík vidéki területeken, ahol a talajvíz
süllyedése emberi beavatkozás ered-
ménye, meg kell vizsgálni, hogy van-e
mód az erdõ számára kedvezõbb talaj-
vízszint helyreállítására. Meg kell aka-
dályozni, hogy a meliorációs árkok el-
vezessék a vizet akkor, amikor a legna-
gyobb szükség lenne rá. Ha a meliorá-
ciós árok építése során átvágták a vízzá-
ró réteget, a helyzet nem oldható meg
egy-két mûtárggyal, a vízzáró réteg
helyreállítása már költségesebb beavat-
kozást igényel. 

Az alföldi területeken a korábbi fo-
lyószabályozások káros hatásait ennél
jóval nagyobb léptékû munkával lehet-
ne helyreállítani. Az egyre sokasodó ár-
vízi problémák miatt erre elõbb utóbb
úgy is sort kell keríteni.

Országos feladatok, támogatási 
rendszer

Az erdõfenntartás és az erdõfelújítás je-
lenlegi bonyolult finanszírozási rendsze-
re a folyamatos erdõborítás melletti
erdõgazdálkodás általánossá válásával a
múlté lesz. A társadalomnak az ökológi-

ailag gazdag, stabil erdõállományok létét
és fenntartását kell majd honorálnia.

A természetszerû erdõállományok
átmentésén túl fontos feladat a termé-
szetvédelem alatt álló erdõk és termé-
szetesen az egyéb védett élõhelyek, fa-
jok, társulások megõrzése és fenntartá-
sa. Itt a természetvédelmi hatósággal
összefogva kell országosan a klímamé-
réseket és az ökológiai felméréseket el-
készíteni, majd ezek alapján részletes
cselekvési terveket kidolgozni.

A helyi válságtervek létrehozását,
koordinálását, engedélyezését, a
mérõhálózat adatainak összegyûjtését,
kezelését az Állami Erdészeti Szolgálat-
nak kellene irányítania, összefognia.

A szárazodás a mezõgazdaságot is
sújtani fogja, így a korábbi – sokszor in-
dokolatlan – meliorációk miatti vízelve-
zetéseket át kell gondolni és ha lehet, a
káros hatásokat korrigálni kell. Ez ismét
több tárca országos összefogását igény-
li, de Kárpát-medencei szintû összefo-
gással – melyre az EU várható további
bõvítése nagyobb esélyt ad- jobb ered-
ményeket érhetnénk el, mivel a globális
eredetû hatásokat nehéz és csaknem le-
hetetlen csak helyileg orvosolni.

Az európai uniós csatlakozást
követõen várhatóan még jobban fel-
lendülõ erdõtelepítési programot is át kel-

lene gondolni. Országos szinten úgy kell
kidolgozni a támogatási rendszert, hogy a
legstabilabb ökoszisztémájú, fajgazdag, az
adott termõhely lehetõségeinek megfe-
lelõ, ha lehet, õshonos fafajú állományo-
kat hozzanak létre a telepítõk, mert jelen-
leg nem ökológiai, hanem gazdasági
szempontok dominálnak. A gyors ered-
mény, a rövid vágásforduló és a viszony-
lag rövid megtérülési idõ miatt jelenleg az
akác viszi a prímet, a jó vízellátottságú te-
rületeken pedig a nemes nyár.

A monokultúrák szénmegkötõ képes-
sége rosszabb, mint a természetes vagy
természetközeli fajgazdag erdõké, ezért
az üvegházhatás csökkentése szempont-
jából kevésbé hasznosak, ezt a támogatá-
suknál is figyelembe kell venni. Lássuk
be, hogy a rövid vágásfordulójú monokul-
túra létrehozása elsõsorban üzleti vállal-
kozás – és mint ilyen magánügy –, ezért
ne, vagy csak jóval csekélyebb mértékben
támogassuk, mint a fajgazdag, õshonos fa-
fajokból álló erdõtelepítéseket, melyek a
szén-dioxid-megkötés és a biodiverzitás
szempontjából fontosak, ezért létrehozá-
suk közös érdek. Mivel ugyanakkor las-
san nõnek, és késõbb hoznak értéke-
síthetõ faanyagot, tehát hosszú ideig
nem rentábilisak, ezért is jobban támo-
gatandók.

Tasnády Péter József

... a Magyar Mérnöki Kamara Erdészeti,
Faipari, Papíripari és Mezõgazdasági Ta-
gozata.

A Magyar Mérnöki Kamara sikeresen
zárta le a mérnöki jogosultsággal kapcso-
latos tárgyalásokat a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériummal, ezen
tárgyalások sikere tette lehetõvé már mû-
ködött tagozat újbóli megalakulását.

2005. szeptember 21-én a Budapest és
Pest megyei Mérnöki Kamara székházá-
ban tartott tagozati közgyûlésen a
résztvevõk megvitatták a Kamara és Ta-
gozat jelenlegi és jövõbeli tevékenységét
és meghatározták a következõ feladatait:

– az MMK elnökének támogatásával a
tagozati elnökség kezdeményezze a terve-
zõi és szakértõi engedélyek átfedésmentes
szabályozását, a kettõsség megszüntetését,
a szakterülethez tartozó szakmák önálló el-
ismerését, és a megfelelõ besorolást;

– a szakterületi munka elismerésé-
nek növelését azzal, hogy a feladatok
fontosságának függvényeként tervezõi
és/vagy szakértõi jogosultság gyakorla-
tát a Mérnöki Kamarai tagsághoz kösse,

(hasonlóan az építész, ügyvéd, orvos
stb. szakmákhoz);

– építsen ki megfelelõ kapcsolatokat
a szakminisztérium és szakmai érdek-
képviseletek illetékeseivel annak érde-
kében, hogy a feladatok, hatáskörök és
a felelõsség egyértelmûen meghatáro-
zásra és elhatárolásra kerüljön;

– tegyen javaslatokat a tagozat új, rö-
vid, de a teljes spektrumot lefedõ tago-
zati megnevezésre;

– a tagozat megismertetése és elis-
mertetése érdekében vegye igénybe a
megfelelõ szaklapokat és egyéb tömeg-
tájékoztatási eszközöket.

A Tagozat közgyûlése megválasztot-
ta tisztségviselõit:

elnök: Szlovicsák Gábor, T/F.: 260-
1614, e-mail: szlovii@freemail.hu

elnökhelyettes: Tarjáni Antal
elnökségi tagok: Kurusa László, dr.

Csupor Mihály
minõsítõ bizottság elnöke: dr. Koszt-

ka Miklós
Dr. Kovács Gábor s.k.

MMK elnöke

Megalakult... 


