
28 Erdészeti Lapok CXLV. évf. 1. szám (2010. január)

Az OEE Balassagyarmati Helyi Cso-
portja és az Ipoly Erdõ Zrt. harma-
dik alkalommal szervezett „Erdõ és
Tudomány” jeligével szakmai fóru-
mot – azzal a céllal, hogy az Egyesü-
let tagjai megismerhessék az erdé-
szeti kutatás és a gyakorlat legújabb
eredményeit. 

2009. november 20-án az Ipoly Erdõ
Zrt. Központjának elõadóteremében
mintegy nyolcvanan – munkatársak,
magánerdõ-tulajdonosok és nyugdíjas
kollégák – gyûltek össze, meghallgatni
az akácgazdálkodásra összpontosító
elõadásokat. Az érdeklõdést mutatja,
hogy a szomszédos Egererdõ Zrt-tõl, a
közeli Lévai Erdõgazdaságtól, Somogy-
ból és Horvátországból is érkeztek ven-
dégek a rendezvényre.  

Mint azt megnyitójában Haraszti
Gyula, az Ipoly Erdõ Zrt. mûszaki vezér-
igazgató-helyettese kiemelte, az akác
fafaj megérdemli ezt a különös figyel-
met – jelentõs tényezõ a térség gazdál-
kodásában, a Cserhát-vidék erdõállo-
mányaiban. Nem csupán az ország leg-
nagyobb elterjedésû fafaja, de világmé-
retû összehasonlításban is csak az eu-
kaliptuszokat és a nyárakat termesztik
az akáchoz hasonló nagyságrendben.  

Az elõadások többféle megközelítés-
bõl tárgyalták az akácgazdálkodás kér-
déseit, tudományos, gyakorlati, és ható-
sági oldalról egyaránt. 

A bevezetõ elõadást Barton Zsolt, a
Királyréti Erdészet helyettes vezetõje
tartotta az Ipoly Erdõ Zrt. akácállomá-
nyairól és akácgazdálkodásáról. Bemu-
tatta az akác területi elhelyezkedését,
fatérfogatadatait, használati lehetõsége-
it és gazdasági mutatóit, továbbá a gaz-
dálkodás gyakorlatát és a felújítással
kapcsolatos kérdéseket. Országos
összehasonlításából kitûnt, hogy Nóg-
rád vidéke az erdõgazdasági tájak kö-
zött a harmadik akácban leggazdagabb
terület, valamint, hogy a térség akáco-
sainak zöme magánerdõ-gazdálkodók
kezelésében van.

Dr. Rédei Károly, az Erdészeti Tudo-
mányos Intézet osztályvezetõje az akác
termesztésérõl tartott elõadást. Az akác
300 éve került Magyarországra, és ilyen
– a fák életciklusát tekintve – rövid idõ
alatt a legelterjedtebb fafajjá és az ültet-
vényszerû fatermesztés meghatározó
fajává vált. A nagyarányú akáctelepítés
nálunk a trianoni döntést követõen, az
Alföld fásításával kezdõdött. Az ERTI az

évek során szelekciós programot dol-
gozott ki, az akácfajtákra faterméstani
vizsgálatokat végzett, minek köszönhe-
tõen a nemzetközi szakmai érdeklõdés
középpontjában áll a magyar akác-ku-
tatás. Szólt az energiaültetvények lehe-
tõségérõl, hozzátéve, hogy csak a fa
ökológiai igényeit kielégítõ termõhe-
lyeken várhatunk az akáctól megfelelõ
hozamot.

Ezután Bíró Imre, a Nyírerdõ Zrt.
Baktalórántházi Erdészetének igazgató-
ja beszélt az akác faanyag-hasznosításá-
ról. A Nyírség erdõgazdasági táj termõ-
helyi adottságaiból fakadóan hosszú
idõ óta az erdõtelepítések kiemelt fon-
tosságú fafaja. Felhasználhatósága
szempontjából elõnyös, hogy anyaga
telítés és felületkezelés nélkül is hosszú
élettartamú. Beltéri és kültéri berende-
zések, eszközök, használati tárgyak ké-
szítésére is kiválósan alkalmas. A fapia-
con tapasztalható változások hatására
az akác választékszerkezete az utóbbi
években jelentõsen átalakult, bizonyos
választékcsoportok kikoptak, átalakul-
tak és új, sokféle méretcsoportra bon-
tott primer választék és egyedi készter-
mék termelése iránti igény fogalmazó-
dott meg a piac oldaláról.

Dr. Csóka György, az Erdészeti Tu-
dományos Intézet Erdõvédelmi Osztá-
lyának vezetõje az akácra veszélyes kór-
okozókat és kártevõket mutatta be,
élvezetes elõadásában a klímaváltozás
aktuális látószögén át is vizsgálva, majd
Halász Gábor, az MGSZH Egri Igazga-

tóságának munkatársa az akáccal kap-
csolatos jogi szabályozások keretrend-
szerét és konkrétumait tette átláthatóvá
az összegyûlt szakmai hallgatóság elõtt. 

Dr. Bartha Dénes, a NYME Növényta-
ni és Természetvédelmi Intézetének pro-
fesszora a fafaj természetvédelmi vonat-
kozásairól beszélt. A termõhelyi és öko-
lógiai vonatkozásokon túl felhívta a fi-
gyelmet az átalakítások kérdésére, mely
folyamatot segítheti a Nemzeti Agrár-vi-
dékfejlesztési Program erdõk fenntartha-
tó használatát célzó célprogramja. 

Végül az Ipoly Erdõ Zrt. területén el-
kezdett, ún. akác talajuntság-vizsgála-
tok szempontjait ismertette.

Az elõadások közötti szünetben
Zvonimir Ištvan horvát erdõmérnök
kollégánknak, a Repas-i erdészet igaz-
gatójának egyéni látásmódú, csodálatos
természetfotóiból összeállított kiállítá-
sát tekinthették meg a résztvevõk.

A program végén, ebéd közben foly-
tatott beszélgetésekbõl leszûrhetõ volt
a konferencia eredménye – a jelenlévõk
az elhangzottakból sok, a gyakorlati
munka során is hasznosítható informá-
cióval gazdagodtak. Valódi igény van
az ilyen típusú szakmai rendezvények-
re!

Az elõadások prezentációi az alábbi
linken elérhetõek: 

h t tp : / /www. ipo lye rdo .hu/ in -
dex.php?op=news&id=438

Barton Zsolt
erdészetvezetõ-helyettes 

Fókuszban az akác

A honfoglalás 1100. évfordulója (Millecentenári-
um) tiszteletére a Szabolcs–Szatmár–Bereg me-
gyei Közúti Igazgatóság elhatározta, hogy fõu-
tak mentén szakaszonként 1100-1100 egyedszá-
mú fásítást végez õshonos fafajok felhasználásá-
val. Végül két helyen került kivitelezésre ilyen
fásítás. Kisvárda és Ajak között a 4-es fõút men-
tén kislevelû hárs ültetése történt tûrhetõ ered-
ményességgel. A Szatmári-síkság területén pe-
dig Kölcse és Mánd falvak között a 491-es fõú-
ton kõrisfát ültettek a dicséretes ötlet kivitelezõi.
Csakhogy az õshonos magyar kõris helyett ame-
rikait. Mint tudjuk, ez a fafaj Árpád apánk után
legkorábban több mint 600 évvel érkezhetett az
öreg kontinensre Kolumbusz hajóján.

Még mielõtt azonban megmosolyognánk köz-
utas barátaink kissé félresikerült produkcióját,
nézzünk szét a saját házunk táján. Pontosabban
az erdõterveink leíró lapjaiban. Itt ugyanis a tér-
ség legfontosabb állománytípusát jelentõ kocsá-
nyostölgyesek jellemzõ elegyfafajaként a magas

kõris szerepel. A magyar kõris helyett. A magas
kõris ugyanis meghatározóan a domb- és hegy-
vidékek lakója! Soó Rezsõ és Simon Tibor bota-
nikusok 1960-ban írták le a keskenylevelû kõris
alfajaként az általuk magyar kõrisre keresztelt
Fraxinus angustifolia subsp. pannonica-t a Kár-
pát-medence sík vidéki flórelemeként (Forrás:
Bartha D.: Erdészeti Lapok 141: 58-61., 84-86.).
Szintén tõle tudjuk, hogy miután ezen megneve-
zés hitelesítésére hosszú évtizedek alatt sem si-
került sort keríteniük hazai illetéseinknek, végül
egy cseh atyafi, bizonyos Pouzar nevû mikoló-
gus javaslatára egy másik – a subsp. danubialis –
elnevezés fogadtatott el.

Így azután Szatmár–beregi és még számta-
lan sík vidéki tájegységünk õshonos kõrisét ma
már – jegyezzük meg még egyszer – Fraxinus
angustifolia subsp. danubialis néven tisztelhet-
jük. Amelynek magyar neve továbbra is magyar
kõris maradt. Semmiképpen sem magas kõris!

Asztalos István
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