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Az április végi, május eleji éjszakai fa-
gyok a gyümölcsösök mellett nem kí-
mélték az erdõket sem. Az elsõ becslé-
sek szerint százmilliós nagyságrendû
károkat szenvedtek a Nyírerdõ Nyírségi
Erdészeti Zrt. kezelésében levõ állami
erdõterületek.

A szolgálati idejüket letöltött erdé-
szek sem emlékeznek olyan esetre,
amikor a mostanihoz hasonló károkat
okoztak a tavaszi fagyok a kelet-ma-
gyarországi erdõkben. A Nyírerdõ Nyír-
ségi Erdészeti Zrt. Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Hajdú-Bihar megyében össze-
sen 61 ezer hektár erdõt kezel, az elsõ
felmérések szerint ezek közül mintegy
12–15 ezer hektár károsodott külön-
bözõ mértékben. Súlyosan sérültek pél-
dául a társaság csemetekertjeiben levõ
vetések, a nyár értékes üzemi- és köz-
ponti anyatelepei, és a 2005-ös viharkár
nyomán beerdõsített területek. Az
anyagi kár a százmilliós nagyságrendet
is elérheti – mondta Kaknics Lajos, a
társaság vezérigazgatója.

Április végén, illetve május elsõ nap-
jaiban több éjszakán is mértek mínusz
hét fok körüli hõmérsékletet a régió-
ban. Az erdõkben fõként a köztudottan
fagyérzékeny, elsõsorban mélyebb fek-
vésû területeken lévõ akácültetvények
károsodtak, de a feketedió, valamint a
vörös- és kocsányos tölgy állomá-
nyaiban is komolyak a károk. Az akáco-
soknál megfigyelhetõ, hogy helyenként
a fák csúcsán maradt csak zöld levél,
alattuk viszont 10-15 méteres magassá-
gig pusztított a fagy. Most nemcsak a
rügyek, hanem helyenként az ágak is
elfagyhattak – hívta fel a figyelmet Bíró
Imre, a Baktalórántházi Erdészet igaz-
gatója.    

Az erdészeti szakemberek szerint a fa-
gyok az aszály miatt legyengült erdõál-
lományokat súlyosabban érintették. Hoz-
zájárult a károkhoz az is, hogy az idõjárás
miatt – mivel a természet a megszokottnál
„elõbbre jár” – elõbb indult meg a vegetá-
ció, ezért elõbb kezdett fakadni például a
tölgy és az akác is. Minõségi és mennyisé-
gi károk egyaránt elõfordulhatnak a fagy
miatt – tájékoztatott Juhász Lajos, a Debre-
ceni Erdészet vezetõje. Olyan veszteségek
érték a fiatal erdõállományok többségét,
hogy ott újra kell indítani az erdõsítést.
Azon területek esetében, ahol nem indo-
kolt az erdõsítés teljes megismétlése, ott
tõrevágással lehet biztosítani az erdõ
mielõbbi felújulását. Az idõsebb állomá-
nyokban a növedékveszteség egyértel-
mûen jelentkezik. A minõségi fagykárt
szenvedett faállományokban sérülnek a
minõségi törzsnevelés elvei, növekszik a
villásodás lehetõsége, vagyis jelentõs ér-
tékveszteség következik be. Attól is lehet
tartani, hogy az erdõ számára határter-

mõhelyet jelentõ földterületek esetében
az erdõsítésekben agresszív gyomok je-
lennek meg, és veszélyeztetik a sikeres
felújítást. A korai aszály, majd a rendkívü-
li fagy által legyengített erdõállományok-
ban a másodlagos károsítók nagyobb
mértékû kártétele is várható (gyapjaslep-
ke, tölgylisztharmat gomba), mint az a ko-
rábbi években tapasztalható volt.

Egyelõre kérdéses az idén a dió és a
tölgymakktermés mennyisége is. Ennek
abból a szempontból van jelentõsége,
hogy a Nyírerdõ Zrt. ezen fafajok azono-
sított vagy kijelölt állományaiból gyûjti be
a különbözõ erdészeti csemetekertjei szá-
mára a szükséges szaporítóanyagot. A
történtek közvetlen hatásait nemcsak az
erdészek érzékelik, hanem a fagyások
hátrányosan érintik például a méhészeket
is, akik kaptáraikat szívesen telepítik aká-
cosokba. Az erdõfelújításokban, illetve az
erdõtelepítésekben esett károk tényleges
mértéke csak két-három hét múlva derül
ki. Optimális esetben megfelelõ korona-
magasságban újrafakadhatnak a fiatalo-
sok – ebben a megfelelõ mennyiségû csa-
padék segíthet – az erdészek abban bíz-
nak, hogy nem kell a fiatal erdõál-
lományokat visszavágni. Ha nem hajta-
nak ki, vagy alulról kezdenek kihajtani a
csemeték, akkor akár a három-négyéves
erdõsítés növedéke is elveszhet. 

A fagy nemcsak Szabolcsban és Haj-
dú-Biharban pusztított, hanem Jász-
Nagykun-Szolnok megyében is jelentõs
károkat okozott. A kialakult helyzetet a
hét végén személyesen, a helyszínen ta-
nulmányozta Koleszár István, az ÁPV
Zrt. Erdészeti és Agrárgazdasági Port-
foliókezelõ Igazgatóság ügyvezetõ igaz-
gatója.

Vereb István

Százmilliós fagykárok az erdõkben
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A harmadik oldal

A z idén emlékezünk meg Kaán Károly születésé-
nek száznegyvenedik évfordulójára. Noha a
140-es szám nem a hagyományos jubileumi év-

forduló, mégis kiemelt figyelemmel kell lennünk a nagy
erdészelõdünkre. Aki a pedagógusoknak Klebelsberg
Kunó volt a megalázott, szétdarabolt országban, az volt
Kaán Károly az erdészeknek. Hitet, reményt adott.
Olyan idõket élünk, amikor szükség van a kapaszko-
dókra, a biztos pontra, a nemzetben gondolkodókra.
Esetünkben: hogy ne uralkodjon el a „pro money” min-
denekelõttisége a „pro sylva” szemlélet helyett. 

Az Erdészeti Lapok beszámol minden jelentõs ren-
dezvényrõl mely az évforduló alkalmával megrendezés-
re kerül, s mely közelebb visz a halhatatlan erdész  em-
beri, szakmai hitvallásának megismeréséhez.

A Magyar Nagylexikon (Bp. 2000) ezt írja róla. „Kaán
Károly (*1867. júl. 12. Tótkomlós, †194o jan. 28. Bp.):
erdõmérnök. 1885–l889 között tanulmányait a selmec-
bányai Erdészeti Akadémián végezte. A besztercebá-
nyai erdõigazgatóságnál dolgozott (1889–95). Állami
ösztöndíjas, majd külföldi tanulmányutakon vett részt.
Erdõmesterré nevezték ki (1907), erdõtanácsos (1909),
fõerdõtanácsos (1912). 1916-ban miniszteri tanácsos
és a kincstári erdõk fõosztályának vezetõje. A Károlyi-
kormányban az erdészeti ügyek országos vezetõje
(1918) 1919 végén h. államtitkár, egyben az erdõ- és
faügyek kormánybiztosa. A trianoni békeszerzõdés
után (Magyaro. Erdeinek több mint 80%-a került a ha-
tárokon kívül) elõtérbe került az Alföld fásításának kér-
dése, amelyben ~ úttörõ szerepet vállalt. Részt vett az új
erdõtörvény (1935) megalkotásában. 1938-tól az Or-
szágos Természetvédelmi Tanács elnöke. Az MTA tagja
(l. 1924).

F. M. A természeti emlékek fenntartása (1920); A
Magyar Alföld. Gazdaságpolitikai tanulmány (1927);
Az Alföld problémája (1929); Természetvédelem és ter-
mészeti emlékek (1931); Alföldi kérdések. Erdõk és vi-
zek az Alföld kérdéseiben (1939).”

Fõbb mûveiben láthatjuk erõfeszítéseit az elcsatolt
erdõk pótlására, a szándékra, hogy élhetõbb legyen a z
Alföld. 

Meggyõzõdésem hogy a ma Kaán Károlyának egy fel-
adata van. Elsimítani a vélt vagy valós ellentétet az
erdõgazdálkodás és a természetvédelem között. Tanul-
mányozzuk hát a nagy erdész mûveit, s vonjuk le a tanul-
ságot úgy, hogy véletlenül se az erdõ legyen a vesztes.

Pápai Gábor
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