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„Akácos út” – nem õshonos ugyan az
akác Magyarországon, de az alföldi em-
ber viszonyát az fejezi ki leginkább a fa-
fajhoz, hogy még dalba is foglalták az er-
refelé meghatározónak számító növényt.
Rég nem látott virágzásnak lehettek tanúi
májusban az erdõjárók, hiszen a megszo-
kott 3-5 nap helyett, majdnem két hétig
pompáztak az akácfák, miközben a leve-
gõt megtöltötte a félreismerhetetlen illat.
A szakemberek szerint tízévente van pél-
da hasonlóra, egy esztendõvel például
ezelõtt ebben az idõszakban fagykár
pusztított a térségben. A mostani jelenség
elsõsorban a – növények szempontjából
– kiemelkedõen jó tavaszi idõjárásnak
köszönhetõ: a fokozatos felmelegedést
rendszeres esõzések kísérték – mondta
Kaknics Lajos, a NYÍRERDÕ Nyírségi Er-
dészeti Zrt. vezérigazgatója. 

A több mint 59 ezer hektár állami te-
rületen gazdálkodó részvénytársaság
életében meghatározónak számít az
akác, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Hajdú-Bihar megyében a kezelt erdõsé-
gekben megközelíti a 45%-ot a fafaj ará-

nya. Az akácból je-
lenleg több mint
száz, exportra is
kerülõ termékféle-
séget gyárt az er-
dõgazdaság, a tér-
burkolattól kezdve
a vízépítészeti cé-
lokra használt cö-
löpféleségeken ke-
resztül a méretes
épületrönkökig.
Megjelenik az akác
például a közjóléti
eszközök padjai-
ban, játékszerei-
ben is. A tavaly átadott, Európában egye-
dülállónak számító nyírbátori gõzölõ al-
kalmazásának köszönhetõen pedig le-
hetõvé vált az akáccal a keménylombú
trópusi fafajok kiváltása is.

Kaknics Lajos emlékeztetett, hogy az
elhúzódó virágzás rendkívül kedvezõ a
méhészek számára is. A két megye terü-
letén majdnem 200, az állami erdõkbe
rendszeresen visszajáró méhészt tarta-

nak számon: sokan közülük évrõl évre
ugyanannak a területnek a használatára
kérnek – és minimális területfoglalási
díj megfizetése mellett kapnak – enge-
délyt az erdõgazdaságtól. Az erdészek
minden esetben kitáblázzák a kaptárak
elhelyezését, és a balestek elkerülése
miatt, még sorompókkal is elkerítik a
kasok környékét; emellett pedig az õr-
zési feladatokat is ellátják.            

Elhúzódó akácvirágzás a Nyírségben

Élénk szakmai érdeklõdés
Baktalórántházán
Soha nem tapasz-
talt érdeklõdés mu-
tatkozik a NYÍR-
ERDÕ Nyírségi Er-
dészeti Zrt. tevé-
kenysége iránt: a
tavaszi hónapok-
ban csak a Bak-
talórántházi Erdé-
szetben több mint
ezer jelenlegi és le-
endõ szakember tanulmányozta az itt folyó munkát. A napok-
ban a Nyugat-magyarországi Egyetem 40 végzõs erdõmérnök-
hallgatója vendégeskedett Baktalórántházán, ugyanekkora
volt a közép-dunántúli VADEX Mezõföldi Zrt. küldöttsége. A
már hagyományosnak számító, „Akác a Nyírség aranya” kon-
ferenciát több mint száz szakmabeli tisztelte meg jelenlétével,
de spanyol, francia és holland érdeklõdõk is bejárták a térsé-
get. Bíró Imre, a Baktalórántházi Erdészet vezetõje szerint ko-
rábban jellemzõen a hegy- és dombvidéki erdõgazdálkodás
került elõtérbe, de most a szakszerû akáctermelésen túl beérni
látszik az itt folyó piackutatási – illetve piacépítési munka is. El-
mondása szerint mindig igyekeznek a szakmai programokat az
adott csoport érdeklõdési köréhez igazítani: a leendõ erdõmér-
nökök például az akácgazdálkodáson túl bepillantást nyertek
a termékfeldolgozásba, valamint az erdészet közjóléti tevé-
kenységébe is.

Kép és szöveg: Vereb István

A magyar akácméz ízlik a
trópusi lepkéknek
A lepkék egyedfejlõdésének különbözõ szakaszaira különbö-
zõ táplálkozás jellemzõ. A lárvaállapotú lepkék, amelyeket
hernyónak nevezünk, levelekkel táplálkoznak, hiszen her-
nyókorban a testet felépítõ tápanyagok a legfontosabbak az
állat szervezete számára. A Fõvárosi Állat- és Növénykert júni-
us közepén ismét megnyitott Lepkekertjében látható fajok kö-
zött akadnak olyanok, melyeknek hernyói golgotavirág-félék,
banánnövények leveleivel, illetve csalánlevéllel táplálkoznak.

A kifejlett lepkék teste már nem fejlõdik, viszont sokat re-
pülnek, ezért energiában gazdag táplálékra van szükségük.
Ennek megfelelõen édes gyümölcsök nedvét és a számukra
kikevert nektárt szívogatják jellegzetes szájszervükkel. A nek-
tárt az állatkert szakemberei speciális kolibritápszer, meleg
víz és jóféle magyar akácméz keverékébõl állítják elõ.

Ismeretlen békafaj
Eddig ismeretlen békafajra bukkantak német kutatók Mada-
gaszkáron. A Tsingymanitis antitra tudományos nevet ka-
pott béka egy barlangokban gazdag, aszályos vidéken él, és
nem hasonlít a szigeten eddig ismert 232 békafaj egyikére
sem. Úgy vélik, hogy olyan õsrégi fajról van szó, amely egy
csaknem kizárólag Madagaszkáron található béka legrégibb
csoportját képviseli. Kérdés, meddig tud fennmaradni a most
felfedezett békafaj, mivel Madagaszkáron nemcsak az esõer-
dõket, hanem a száraz vidékeken lévõ erdõket is irtják.

(Élet és Tudomány)



Az egyetem fôépületének látképe a ’20-as években, és egy oklevél 1956-ból






