


M
ozgalmasan kezdõdött a megújulás évszaka. Bár márciusban elfeledett ki-
tavaszodni, s a hónap inkább emlékeztetett a tél közepére. Mindennek el-
lenére az egyesületi élet és az erdészeti ágazat szakmai eseményei felpezs-

dültek. Megszaporodtak az éves terveket áttekintõ, megbeszélõ helyi csoport
összejövetelek, a szakosztályok évnyitó rendezvényei. Elkészült az új egyesületi
Alapszabály tervezet, melyet az Elnökség elfogadott és a közeljövõben a Küldött-
gyûlés elé terjeszt. Az ENSZ tavaly decemberi határozata alapján elsõ alkalommal
tartották meg az Erdõk Világnapját. Ehhez szorosan kapcsolódva – összevonva a
Víz Világnapjával – a Vidékfejlesztési Minisztériumban ünnepélyes keretek között
adták át az erdészeti ágazat szakmai elismeréseit, kitüntetéseit. Ugyanezen a napon
az Egyesület elnöke átvehette a minisztertõl az OEE és a VM között létrejött straté-
giai megállapodás hivatalos dokumentumát, mely az ágazatot érintõ jogszabályok
és jogszabálytervezetek elõkészítése és véleményezése terén ad szélesebb körû,
hathatósabb együttmûködési lehetõséget. Az Országgyûlésben megtartotta alakuló
küldöttgyûlését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, melyben az OEE és a MEGOSZ
által delegált erdész szakemberek töltenek be megyei és országos tisztségeket. A
hónap eseményeit mintegy ízelítõként összefoglaló fotók mellett mindezekrõl rész-
letesebben e havi lapszámunk számol be.
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A harmadik oldal

A
z egyesületek mûködésének legfontosabb doku-
mentuma az Alapszabály. Az Országos Erdészeti
Egyesület mintegy tizenöt évvel ezelõtt alkotta

meg azt az Alapszabályt, amely az utóbbi idõszak egyesü-
leti életét meghatározta. Az 1997-ben készült dokumentu-
mot az akkori civil törvény megjelenése miatt 1998-ban át
kellett dolgozni. Hasonló a helyzet napjainkban is. Egy-
részt az egyesületi élet változásai, másrészt a 2012-ben
hatályba lépett új civil törvény szükségessé teszik Alapsza-
bályunk módosítását.

Az Elnökség már tavaly létrehozott egy munkacsoportot
a tervezet elkészítésére. Ennek tagjai áttekintették a koráb-
bi idõszakok szabályzatait, megismerkedtek az új civil tör-
vénnyel, majd – az Elnökség iránymutatásai és széles kö-
rû egyeztetési folyamat eredményeként – elkészült az új
Alapszabály tervezete. Ezt az Elnökség a március 22-i ülé-
sén elfogadta, és a tavaszi Küldöttgyûlés elé terjeszti.

Az Alapszabály nemcsak technikai szempontból hatá-
rozza meg az Egyesület mûködését, annak szellemisége át-
hatja a jövõ egyesületi életét. Az új szabályzat e tekintet-
ben is világos alapelveket kíván lefektetni azzal, hogy rög-
zíti az Egyesület jelmondatát: Szakértelem – Erkölcs –
Összetartozás. 

Határozott és biztos alapokon nyugvó szakértelem a
sokfelé tapasztalható felszínességgel, a féligazságok han-
goztatásával szemben. Szakértelem, amely az erdõ bonyo-
lult kölcsönhatási rendszereit ismerve, azokat megértve ké-
pes több szemszögbõl is szemlélni az egyes kérdéseket. Er-
kölcsi tartás, amely nyugalmat és erõt ad a szakmánkat
érõ, sokszor nemtelen támadások ellen. Idõtálló értékrend,
amely másfél évszázados alapokon nyugodva biztos iga-
zodási pontot jelenthet mindannyiunk számára. Össze-
tartozás, ami a napi munka minden gondja és fáradsága
mellett az egyesületi élet legszebb adománya. Az együvé
tartozás érzése, amely a mindenkori viták és esetleges ér-
dekellentétek ellenére megalapozza a kívülállók által iri-
gyelt összefogást. Lehetõvé teszi tarokk-partikat, a baráti
beszélgetéseket, a közösségi életet a szakmai programokon
túl is.

Az Alapszabály tervezete a tavaszi Küldöttgyûlés elõtt a
küldötteken, az egyesületi tisztségviselõkön és a honlapon
keresztül minden taghoz eljut. A számos vélemény, a sok
kötelezõ jogi formula mellett akkor tudunk maradandó, jó
szabályzatot alkotni, ha mindannyian az Egyesületünk
által vallott értékek e maradandó hármasát keressük ben-
ne, olvassuk ki belõle. Kívánom, hogy sikerüljön!

Lomniczi Gergely
fõtitkár
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környezete szempontjából egy-
aránt megnyugtatóan kidolgoz-
zák, 

• az erdõtalaj nem fatermesztésre
használt része.

Az út tehát tudatos tervezés eredmé-
nye, amelyen a jármûvek a gazdaságos
szállítást lehetõvé tevõ sebességgel biz-
tonságosan haladhatnak, miközben ál-
lékonysága is megfelelõ. Nem tekinthe-
tõ ilyen szempontból útnak a spontán
kialakult csapa (csapás, dûlõút, dózerút
stb.), vagy az a létesítmény, amelyen a
gépjármû közlekedése nem tartható
fenn biztonságosan és egy bizonyos se-
besség mellett, valamint az állékonyság
hiánya miatt folyamatosan környezeti
károk kiindulásának kezdõpontja.
(Lásd: mélyutak és kialakulásuk folya-
mata.) Nem soroljuk az utak közé azo-
kat a létesítményeket sem, amelyek te-
rülete egy vágásfordulón belül vissza-
kerül a fatermesztés folyamatába.

Kiépítésük szempontjából az utak le-
hetnek:

• burkolt utak,
• földutak.
A burkolt utak olyan pályaszerkezet-

tel ellátott létesítmények, amelyek idõ-
járástól függetlenül lehetõvé teszik a
tervezési sebességgel haladó jármûvek
forgalmát a pályaszerkezet élettartama
alatt. A pályaszerkezetet ezért a földmû
teherbírása, és az élettartama alatt fellé-
põ forgalom, valamint a felhasznált épí-

tõanyag mechanikai tulajdonságai alap-
ján méretezni kell. Majd a méretezéskor
feltételezett körülményeknek megfele-
lõen meg kell építeni és rendszeres út-
fenntartással gondoskodni kel az állag-
megóvásukról.

A földutak a burkolt utakhoz hason-
ló elvekkel kiépített, de burkolattal nem
rendelkezõ utak. Használatukat a kör-
nyezet befolyásolja, ezért rajtuk a talaj
és idõjárási viszonyoktól függõen a for-
galom gyakran korlátozott. A kedvezõt-
len idõszakok hossza és a meredekebb
szakaszokon fellépõ erózió a földutak
javításával csökkenthetõ. Ekkor a földút
teljes hosszát, vagy annak csak egyes
szakaszait a talajviszonyoktól függõen
kedvezõ tulajdonságú, idegen anyaggal
(kötött talajon szemcsés, kohézió nél-
küli; szemcsés talajon kötött, kohéziós
talajjal) javítjuk. A javítást több részlet-
ben, a földút karbantartásával párhuza-
mosan végezzük. A javított szakaszon a
kedvezõbb állapot fokozatosan, nem
egyszerre alakul ki. A javítóréteg nem
tekinthetõ pályaszerkezetnek, mert az
nincs élettartamra és teherbírásra mére-
tezve.

Az utak erdõfeltárás szempontjából
lehetnek:

• feltáró utak,
• kiszállító utak.
Nem soroljuk az utak közé a közelí-

tõnyomokat, vagy azok változatait,
mert azokat elsõsorban a fahasználat és

Hazai viszonyaink között az erdõfeltá-
rást a kerekes közelítõ eszközöknek
megfelelõ feltárási koncepció szerint
valósítjuk meg, amely a feltáró útból-ki-
szállító útból-közelítõnyomból kialakí-
tott hálózat. 

Az erdészeti utak
Az állományfeltárást (durva feltárást)
erdészeti utakkal valósítjuk meg. Az er-
dészeti utak olyan közlekedési pályák,
amelyek az erdõgazdálkodás igényei-
nek megfelelõ szinten kiépítve biztosít-
ják a KRESZ szabályainak megfelelõ jár-
mûvek biztonságos közlekedését. Vo-
nalvezetésüket a gépjármûforgalom
igényeinek, vízelvezetésüket az állé-
konyság és az ökológiai feltételeknek
megfelelõen tervezik meg. Nyomvona-
luk állandó, az általuk elfoglalt terület
több vágásfordulón keresztül sem szol-
gálja a fatermesztést. Talaját az erdõtalaj
részének tekintjük, amelyet hosszabb
távon nem a fatermesztés, hanem az er-
dõgazdálkodás egyéb feladatainak
szolgálatába állítunk.

A meghatározás szerint az erdészeti út:
• állandó létesítmény,
• vízszintes és magassági vonalve-

zetését, keresztmetszeti elrende-
zését és mûtárgyait az erdészeti
utak forgalmával tudatosan össze-
hangolják (megtervezik),

• a pálya állékonyságát alapvetõen
befolyásoló vízelvezetést az út és

Az OEE Erdõfeltárási Szakosztályának
ülésén élénk eszmecsere alakult ki a
feltáró hálózat elemeinek értelmezé-
sérõl, a hálózat kialakításának elvei-
rõl. Különösen idõszerû ezeknek a
kérdéseknek a tisztázása, mert most
készül az erdõtörvény újabb módosí-
tása, amelyben célszerû lenne a gaz-
dálkodó, a hatóság, a természetvéde-
lem és a környezetvédelem között sok
vitát kiváltó erdõfeltárás fogalmait
egységesen kezelni. Az erdõfeltárás
hosszú évek alatt kialakított elmélete
és a gyakorlatban is több feltáró há-
lózat tervezésénél sikerrel alkalma-
zott eredmények alapján három egy-
mással összefüggõ cikket tematikus
sorozatként teszünk közzé a Lapok
hasábjain.

Erdõfeltárás utakkal és közelítõnyomokkal
Prof. Dr. Kosztka Miklós – professor emeritus 

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar

Kiszállítóút a Bakonyban. Fotó: Jaeger Ádám
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a termõterület együttes igényei, vala-
mint a közelítésre használt eszközök ál-
tal meghatározott mûszaki követelmé-
nyek (stabilitás, járóképesség stb.) sze-
rint alakítják ki.

A feltáró utak
A feltáró utak alkotják a fõ feltáró háló-
zatot. Feladatuk az erdõ bekapcsolása a
közforgalmú közlekedési hálózatba.
Ezeken az utakon gyûlik össze a termõ-
területrõl lejövõ, és errõl oszlik szét a
termõterület felé irányuló forgalom. Az
irányításból, közjóléti szerepbõl szár-
mazó személyforgalom is ezeken az
utakon összpontosul, ami jelentõs, ese-
tenként meghatározó nagyságú lehet. A
hálózatnak ezek lesznek a legforgalma-
sabb szakaszai, és ezeken lesz a szállí-
tás hossza is a legnagyobb. A gazdasá-
gos faanyagszállítás igényeihez igazod-
va ezeket kell a legnagyobb kapacitás-
sal kiépíteni. Ennek értelmében ezek-
nek az utaknak olyannak kell lenni,
hogy rajtuk azok a nagy teherbírású,
gyors szállítójármûvek is mozoghassa-
nak, amelyek a közúton is közlekedhet-
nek.

A faanyagszállítás igényeinek megfe-
lelõen kiépített utak alkalmasak a biz-
tonságos személyforgalomra valamint a
kirándulók mozgásának irányítására és
befolyásolására is. A feltáró utaktól
mint a hálózat legmagasabb szintû tag-
jától magas szolgáltatási színvonalat is
megkívánunk. Ezért a feltáró út teljes
hosszán biztosítani kell, hogy a forga-
lomban résztvevõ jármûvek:

• egy meghatározott minimális se-
bességnél gyorsabban haladhassa-
nak, amit a tervezési sebesség elõ-
írásával és betartásával érünk el;

• idõjárástól függetlenül forgalmaz-
hatók legyenek.

A feltáró utakat forgalmuk alapján az
EUTI 2001 útosztályokba sorolja:

• I. osztályú (fõ feltáró út), amelyen
az évi leszállított fatérfogat (Q) 25
ezer m3-nél több. Az évi forgalom
idõtartama 300 nap/év, ami azt je-
lenti, hogy az év minden munka-
napján halad rajta forgalom, illetve
azt, hogy az év minden munkanap-
ján biztosítani kell a korlátozás nél-
küli használhatóságot. A megfelelõ
forgalmi teljesítmény eléréséhez 2
forgalmi sávval kell kialakítani. Az
akadályoztatástól függõ tervezési
sebességet 60-30 km/ó között lehet
megválasztani.

• II. osztályú (feltáró út), amelyen
az évi leszállítandó fatérfogat
5000–25 000 m3. A forgalmazott

napok száma 240. Ekkor feltéte-
lezzük, hogy az úton nincs min-
den nap forgalom, esetleg forga-
lomkorlátozás is bevezethetõ. Az
utat egy forgalmi sávval kell kiépí-
teni, és a zavartalan forgalomhoz
kitérõket kell kialakítani. Az aka-
dályoztatástól függõ tervezési se-
besség 40-20 km/ó.

Útosztályon belül a tervezési sebes-
séget az akadályoztatás jellege (S-sík vi-
dék, D-dombvidék, H-hegyvidék és N-
nehéz terep) határozza meg, 60-30, il-
letve 40-20 km/óra sebességhatárok
között. Ebbõl következnek a további
betartandó értékek, mint a megenge-
dett emelkedõ (6-8%/7-9%), a forgalmi
sávok száma (2/1); a korona elemeinek
szélességi értékei: a forgalmi sáv
3,00/3,00 m, a burkolat 6,00/3,00 vagy
3,50 m, a padka 1,00 vagy 0,50/1,00
vagy 0,75 m és a korona szélessége 8,00
vagy 7,00/5,00 m. (Jelölés: I. o./II. o.)

A kiszállító utak
A kiszállító utak helyzete a hazai feltá-
ró hálózatban
A hazai erdõfeltárás tervezési elõírásait
és a megvalósult feltáró hálózatot ele-
mezve, vagy a szakirodalmat olvasva
azt tapasztaljuk, hogy a feltáró hálózat
hierarchiája hazánkban nem alakult ki
tudatosan az elõzõekben elméletileg
vázolt felépítés szerint. Korszerû terve-
zési elõírások sze-
rint alakítottuk ki a
fõ feltáró hálóza-
tot, folyamatosan
k o r s z e r û s ö d õ
elvek szerint szü-
letik meg a finom
feltárás, de a kettõ
között elhelyezke-
dõ kiszállító utak-
ra nem találunk
elõírásokat sehol.
A hálózatból ezért
hiányzik a tudato-
san kialakított ki-
szállító út mint há-
lózati elem.

A kiszállító út
csak mint fogalom
létezik anélkül,
hogy teljes fogalmi
rendszerét megal-
kották volna. En-
nek hiányában a
hálózatban megje-
lenõ alsóbbrendû
erdészeti utakról
földútként, dózer-
útként, stabilizált

útként stb. beszélünk, keverve az épí-
tési módszerekre utaló elnevezéseket a
hálózati szerepre vonatkozókkal.
Rendkívül ritkán beszélünk például ki-
szállító útról, amely készülhet burko-
lattal, javított földútként vagy földút-
ként.

A kiszállító utak tervezésére és kivite-
lezésére hazai elõírásaink sincsenek. Ér-
zékelték ezt a hiányt az EUTI 1981-ben
készült változatának összeállítói is, és
úgy igyekeztek pótolni, hogy bevezet-
ték a III. osztályú (gyûjtõút) fogalmát.
Az EUTI (1981) III. osztályú útkategóriá-
ja azonban nem tudja helyettesíteni a ki-
szállító utakra vonatkozó elõírásokat.
Tervezési elvei a magasabb rendû utak
tervezési elveivel egyeznek meg, ami
túlzott elõírásokat fogalmaz meg. Ellent-
mondásos és logikátlan ugyanis a terve-
zési sebességre olyan kategóriákat elõír-
ni, amelyeknél a sebességtõl függõ ter-
vezési paraméterek között nem, vagy
alig van különbség, ezért azok elkülöní-
tésére nincs is szükség, illetve nagysá-
guk közel esik azokhoz a minimális ér-
tékekhez, amelyeket más mûszaki
szempontok határoznak meg (R min, L
min stb). Különösen akkor válik ez el-
lentmondásossá, amikor néhány továb-
bi tervezési paramétert úgy állapítunk
meg, hogy az gátolja a tervezési sebes-
ség betartását bizonyos idõszakokban.
(Tapasztalataink szerint vezetés pszi-

II. osztályú feltáróút a Zemplénben
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chológiai okok miatt a 4 m koronaszé-
lességû úton a tehergépkocsi nem tud
minden idõben folyamatosan haladni a
megadott tervezési sebességgel.)

A kiszállító utak létjogosultságát a
hálózatban az bizonyítja, hogy az erdõ-
gazdaságok építettek alsóbbrendû uta-
kat. Az elõírások hiányában ezeket saját
szokásaik szerint alakítják ki, és nem
mindig úgy, hogy az minden szempont-
ból optimális legyen. Nagyon fontos
lenne pedig ezeket az utakat szakszerû
elvek szerint megépíteni.  A teljes háló-
zat kiépítése után ugyanis ezek az utak
alkotják a hálózat zömét, tehát az ott el-
követett hibák nagyon szembetûnõk és
zavaróak lesznek. Különösen fontos
szempont a mûszelvény által elfoglalt
terület nagyságát befolyásolni és a víz-
elvezetést pontosan megoldani úgy az
út, mint a környezõ erdõállomány
szempontjából.

A kiszállító utak tervezési elvei
Azért, hogy a hazai feltáró hálózat
összefüggõ rendszerébõl hiányzó elem
tervezési elõírásait meg tudjuk fogal-
mazni, határozzuk meg a kiszállító út
helyét a feltáró hálózatban. Ennek is-
meretében foglaljuk össze, hogy mit vá-
runk el ezektõl az utaktól, majd adjuk
meg a tervezés alapelvét.

A kiszállító utak a mellék feltáró há-
lózatot alkotják, amely a fõ feltáró háló-
zatot és a termõterületen lévõ közelítõ
hálózatot kötik össze. Állandó létesít-
mények, ezért az általuk elfoglalt terület
a termelésbe hosszú idõn keresztül
nem vonható be, kialakításuk hatása ál-
landóan érvényesülni fog. Az utakra tett
általános megállapításaink tehát ezekre
is érvényesek.

Ezek az utak viszonylag rövidek,
ezért rajtuk a szállítási távolság is az.
Forgalmuk kicsi, amelyben viszonylag
folyamatosan vesz részt az erdészeti
szakszemélyzet feladataiból származó
személyforgalom. A faanyagszállítás
forgalma a feltárt területen végzett fa-
használatok idejére koncentrálódik. Az
anyagmozgatási költségek gazdaságos-
sági feltételeit a szállítási sebesség ilyen
körülmények között nem befolyásolja
jelentõsen. A vágásterület melletti sza-
kaszon rövid távolságú vonszolás elõ-
fordulhat, a munkarendszertõl függõen
különbözõ mûveletek végezhetõk rajta,
valamint a faanyag ideiglenes tárolására
is használhatók.

Ezeken az utakon kisebb kapacitású
szállítóeszközökkel az anyagmozgatás
megoldható. A kiszállító utakat tehát el-
sõsorban ezek igényeinek megfelelõen
kell kiépíteni, hogy ne legyen fizikai

akadálya a nagyobb szállító jármûvek
esetenkénti áthaladásának.

Ezekbõl a feltételekbõl következik,
hogy sem üzemgazdasági, sem közgaz-
dasági szempontokból nem indokolt a
minimális sebességû forgalom lehetõsé-
gének biztosítása. A kiszállító utak fõ
mûszaki jellemzõinek meghatározása-
kor abból induljuk ki, hogy milyen kö-
rülményeket kívánunk teremteni a for-
galom résztvevõinek, amit a szolgáltatá-
si színvonal fogalmával fejezünk ki. A
szolgáltatási színvonallal meghatározzuk
azokat a feltételeket, amelyeket a forga-
lomban résztvevõknek nyújtani aka-
runk, vagy tudunk, illetve azokat a kor-
látokat, amelyekkel azokat korlátozzuk.

A szolgáltatási színvonal fogalmának
bevezetése nem mond ellent eddigi ter-

vezési elveinknek. A magasabb rendû
erdészeti utaknál a tervezési sebesség
megadásával hallgatólagosan egy szol-
gáltatási színvonalat határoztunk meg,
amihez minden további paramétert
mellérendeltünk.

A kiszállító utaknál, mint azt koráb-
ban megállapítottuk, a szolgáltatási
színvonalat nem indokolt sebességgel
kifejezni. Ezeknél az utaknál az építési
költségek csökkentésére kell törekedni,
mert jelentõs hosszúságuk miatt az itt
elért megtakarítások számottevõek
lesznek. A kiszállító utakat ezért olyan
minimális méretekkel kell kiépíteni,
ami minden idõben lehetõvé teszi a
szállító jármû biztonságos közlekedé-
sét. A tervezési sebességre elõírást nem
kell meghatározni, az akár „lépésben”
megfogalmazás is lehet.

A kiszállító út fõ mûszaki jellemzõit
meghatározó szolgáltatási színvonalat a
következõképpen fogalmazzuk meg: a
kiszállító utakat úgy kell kialakítani,
hogy rajtuk a jármûmozgás geometriá-
jának figyelembevételével, a KRESZ
elõírásainak megfelelõ jármûvek biz-
tonságosan elférjenek és áthaladhassa-
nak, kielégítve a következõ két feltétel
valamelyikét:

• egy alacsony sebességgel mozgó
jármû el tudjon haladni egy álló
jármû mellett,  

• a jármûvek találkozása folyó pá-
lyán nem megengedett, arra kité-
rõkben kell lehetõséget biztosítani.

A kiépítés színvonalát (földút – javított
földút – burkolt út) a földmû talajának víz-
érzékenysége, az erózióveszélyesség
alapján kell eldönteni. A forgalom nagy-
sága ebben az esetben alig befolyásoló
tényezõ. Az alacsonyabb kiépítési szín-
vonal miatt a szállítási költségek emel-
kednek, de az adott körülmények között
elviselhetõ értéken maradnak.

Ezek figyelembevételével a kiszállító
utak kialakítása a következõ:

• vonalvezetésüket alapvetõen a
semleges vonal határozza meg,
amelyre támaszkodva a tengelyt
valamelyik egyszerûsített eljárás-
sal kell megtervezni és kitûzni. A
kitûzést aszerint kell elvégezni,
hogy a földmû építésekor a dózer
vagy a kotró lesz-e a vezérgép.

• hossz-szelvényüket gondos és
alapos munkával részletesen ki
kell dolgozni, mert ez határozza
meg alapvetõen a mûszelvény ál-
tal elfoglalt helyet, a töltés és be-
vágás arányát, a depóniák és
anyagárkok szükségességét, vala-
mint a vízelvezetést. Ekkor is fi-

Kiszállítóút
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gyelembe kell venni a földmû-
építés vezérgépének lehetõségeit
és igényeit.

• keresztszelvényük egyszerûsített
kialakítású legyen, amely megfe-
lel a földmû-építésben használt
vezérgépnek, a hossz- és kereszt-
irányú vízelvezetés pedig olyan,
hogy az megnyugtatóan megoldja
a létesítmény vízelvezetését, és
megpróbálja csökkenteni a létesít-
mény által okozott zavart az erdõ
vízháztartásában.

• a tervdokumentáció egyszerûsí-
tett formában készüljön, olyan
mélységig, hogy abból a szüksé-
ges mennyiségeket és költségeket
reálisan ki lehessen számítani.

Rendkívül fontos, hogy ezeket az uta-
kat csak olyan megbízható vállalkozók
építsék, akik gyakorlottak a nagy ke-
resztdõlésû terepen, kedvezõtlen talajvi-
szonyok (kötött talajok) és mikro-mete-
orológiai körülmények között földmûvet
készíteni, vagyis gyakorlottak, de lega-
lább járatosak az erdészeti útépítésben.
Tapasztalataink szerint az ilyen utak épí-
tését a nagyméretû gépekkel nem tudják
szakszerûen megoldani.

A közelítõnyomok
A közelítõnyom a feltáró hálózat termõte-
rületre esõ (fahasználattal érintett terület)
része. Nem állandó jellegû létesítmény,
mert területén a vágásforduló egy bizo-
nyos hányadában fakitermelés folyik. Az

erdõmûvelési beavatkozások közben a
várható feltárási koncepciónak megfelelõ
közelítõ pásztát kell kialakítani úgy, hogy
az a kerekes közelítõ eszközök mozgásá-
ra alkalmas legyen. A termõterület védel-
me miatt a talaj felszíne csak annyira ala-
kítható át, hogy szerepük betöltése után
az általuk idõszakosan elfoglalt területet
vissza lehessen juttatni a fatermesztés fo-
lyamatába, illetve azt kis munkával ismét
termõterületté lehessen alakítani. Létesí-
tésükkor csak azt kell figyelembe venni,
hogy a közelítõ eszköz biztonságosan
végezhesse a munkáját (1. ábra). 

Amennyiben egy közelítõ eszközt
csak akkor tudunk használni, ha a ter-
mõterületet véglegesen átalakítjuk, cél-
szerûbb az adott helyzetnek megfelelõ,
kíméletesebb típust választani. Ezért ja-
vasolják, hogy a terep egy bizonyos haj-
lása fölött kerekes közelítõ eszközök
helyett köteles közelítõ berendezéseket
használjunk. A külföldi szakirodalom-
ban a közelítõnyomon történõ közelítés
felsõ határát 45% (20°) terepdõlésben
állapították meg, amely egyben a kere-
kes közelítõ eszközök stabilitásának a
határa is. Mivel ilyen dõlésnél már elke-
rülhetetlen a talaj felszínének jelentõs
átalakítása, az a tendencia, hogy már
ennél jóval alacsonyabb keresztdõlés-
nél áttérnek a kötélpályás anyagmozga-
tásra. Benes J. (Benes 1986.) úgy fogal-
maz, hogy „a faanyag kötélpályás köze-
lítését meghatározó terephajlás értéket
45%-ról 25%-ra kell lecsökkenteni.” Ez

a javaslat a cseh területen lévõ körülmé-
nyekre érvényes, de itthon is – különö-
sen a természetvédelmi területeken – el
kellene gondolkozni azon, hogy hol
határozzuk meg reálisan ezt a határt.

A kerekes közelítõ eszközök közle-
kedése 25% terepdõlés fölött akkor biz-
tonságos, ha a terep felszínét kisebb-
nagyobb mértékben átalakítjuk. Ennek
érdekében az akadályokat eltávolítjuk,
majd közeledve a felsõ határhoz (45%)
egyre nagyobb földmunkát végzünk.
Ezek a földmû építéséhez hasonló
munkával kialakított járófelületek lesz-
nek az épített közelítõnyomok. A ter-
meléstechnika (erdõhasználat) szem-
pontjait figyelembe vevõ ilyen pályák
nem sorolhatók mûszaki szempontból
az utak csoportjába, bár létesítésük a
földmû építéséhez hasonló módszerek-
kel történik, sok esetben hasonló építé-
si technológiai lépések sorozata szerint
(földmunkák építési szabályai stb.).

A természetközeli erdõgazdálkodásra
törekedve különösen az elsõdleges ren-
deltetésû természetvédelmi területeken
célszerû a feltárási koncepció változtatá-
sáról dönteni és áttérni a kíméletesebb
feltáró útból-kiszállító útból-kötélpályá-
ból kialakított hálózat megvalósítására. 
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1. ábra. Közelítõnyomok keresztszelvényei
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A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Kaposvári Erdészetének te-
rülete, a gazdálkodási egységek közül az egyik legmagasabb
feltártsággal rendelkezik. A Zselici agyagos dombok között
az erdészeti köves és aszfaltozott utak építése az 1970-es
évek elején kezdõdött, az utolsó kõ alapú utat 1998-99-ben
készítették. Az erdõhasználat kiemelten fontos mûvelete a
fakitermelés által elõállított termékek szállítása az értékesí-
tési pontokra. A szállításokhoz gondosan megtervezett és
karbantartott feltáró úthálózatra van szükség.

Jelentõs erõforrásokat igényel a meglevõ feltáró hálózat
állapotának fenntartása, hiszen az utak pályaszerkezetét leg-
feljebb 10 tonna teherbírásra méretezték. A napjainkban ren-
delkezésre álló szállító jármûvek átlagos össztömege pedig
eléri a 20 tonnát. A tömeg mellett a forgalomintenzitás is hat-
ványozottan növekedett. Ebbõl következõen a karbantartá-
sok és felújítások során a vízelvezetés, a mûtárgy és a felüle-
ti zárás javítása mellett megoldást kell találni a pályaszerkezet
komplex megerõsítésére. A túlzó terhelés miatt a pályaszer-
kezet hullámos lett, oldal irányba szétnyomódott, mély egy-
befüggõ kátyúk és nyomvályúk keletkeztek. Az utak feltöre-
dezésének következménye a balesetveszélyen kívül a pálya-
szerkezet teljes megsemmisülése lehet.

A tavalyi beruházás keretében komplex útfelújításra nyílott
lehetõség, amellyel ezeket a problémákat kellett megoldani
az erdészet sántosi, cserénfai és simonfai útszakaszain.

A pályaszerkezet felújításához a hideg remix technológiát
választottuk, amelynek alkalmazása különleges a mai erdé-
szeti útfelújítások esetében.

A hideg remix a meglévõ szerkezeti rétegek homogenizá-
lásával készülõ útpálya alapréteg típus, melynél a pályaszer-
kezet anyagát és a szükséges rétegvastagság, illetve a megfe-
lelõ összetétel elérését biztosító javítóanyagot egy speciális
célgép segítségével kötõanyaggal és vízzel keverik át és épí-
tik be.

A régi pályaszerkezet anyagából maradéktalanul felhasznál-
hatók a különbözõ típusú hengerelt aszfaltok, a cementstabili-

zációs, vagy soványbeton alaprétegek, illetve a makadám rend-
szerû alaprétegek maximum 55-60 mm-es szemnagyságig.

A kiegészítõ, javítóanyagként felhasználható ásványi anya-
gok közül legjelentõsebbek a különbözõ zúzott kövek, homo-
kos kavicsok, mart aszfaltok, illetve minden olyan anyag, mely
az ÚT 2-3.207 sz. Útügyi Mûszaki Elõírásban szerepel. 

Kötõanyagként elsõsorban a különbözõ típusú cementek,
meleg, vagy higított bitumenek, bitumen emulziók alkalmaz-
hatók, de kiegészítõ kötõanyagként használható mész-, vagy
salaktermék, esetleg pernye is.

A pályaszerkezet felmarása, átkeverése, elterítése a helyszí-
nen történik egy speciális önjáró célberendezéssel. Ez a gép
esetünkben egy gumikerekes maró-keverõ gép. A szükséges
javító anyagot elõzetesen ki kell teríteni a felújítandó felületre.
A por alakú cement kötõanyag adagolása elõszórással törté-
nik.  A cement kötéséhez szükséges vizet szállító tartálykocsi-
kat a vezérgép elé kell kötni, melyekbõl az adagolás a célbe-
rendezés által számítógéppel vezérelve történik.

Az eljárás ott alkalmazható eredményesen hosszú távon is,
ahol a meglévõ útszakasz földmû-teherbírása, vízelvezetése
megfelelõ, csupán a régi pályaszerkezet teherbírása nem
elégíti ki a mai, illetve jövõbeni megnövekedett nehézforga-
lom igényeit.

Ezekben az esetekben kellõen teherbíró alapréteg meg-
építésével és egy, vagy több réteg aszfaltburkolattal, esetleg
kétrétegû felületi bevonattal tartós, környezetkímélõ, gazda-
ságos új pályaszerkezet alakítható ki.

Technológiai sor:
1. Az út vízelvezetésének teljes körû biztosítása.

a. A meglévõ útpadka, vízelvezetõ árok, árokrézsû
megtisztítása a felverõdött lágy, és fás szárú növény-
zettõl,  kézi erõvel, adapteres fûkasza és motorfûrész
segítségével az útpálya teljes hosszán.

b. Az évek során eliszapolódott vízelvezetõ árkok újra-
metszése az erre a célra kifejlesztett árokmetszõ cél-
géppel. A régi vízelvezõ létesítmények (víznyelõk,

SZAKMAI MINDENNAPOK

Korszerû útfelújítási technológia Somogyban
Bacsi András – fahasználati ágazatvezetõ, SEFAG Zrt., Kaposvári Erdészet

Merczel István – mûszaki osztályvezetõ, SEFAG Zrt.

A hideg remix munkafolyamata. Fotó: Sinyi Zsolt



Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 4. szám (2013. április) 103

SZAKMAI MINDENNAPOK

útpálya alatti csõátereszek) kitisztítása nagynyomású
csõtisztító berendezéssel.

c. A meglévõ földutak csatlakozásánál a vízelvezetés
kiépítése vasbeton csõfejjel ellátott csõátereszek be-
építésével. Ezek csatlakozásonként átlagosan 6 m
szélességben készültek és összesen 33 lett kialakítva.
Ezt követte a leágazók kis frakciójú zúzott mészkõ-
vel történõ megterítése 10-15 méter hosszan, az ún.
sárrázó kialakítása céljából. A sárrázó célja, hogy a
földutat használó jármûvek kerekérõl minél keve-
sebb föld kerüljön az új pályaszerkezetre. 

2. Az út pályaszerkezetének felújítása remix technológiával
Az elõzetes vizsgálatokból kiderült, hogy a felújítandó
pályaszerkezet vastagsága átlagosan 15-17 cm, ami még
stabilizálva is kevés ahhoz, hogy az út teherbírása az
elvárt értékre (190 MN/m2) emelkedjen. Ezért a pálya-
szerkezetet meg kell „vastagítani”.
a. 15 centiméter vastagságban zúzott mészkõréteg fel-

hordása az úttestre, a vastagság egyenletességének be-
állítása teherautó után vontatott kõterítõvel.

b. A stabilizáláshoz szükséges, esetünkben cement kö-
tõanyag elterítése a zúzottkõ-felületre.

c. A régi úttest felmarása és összekeverése az elõzete-
sen kiterített zúzottkõvel és cementtel, a teljes úttest
szélességében két menetben, a cement kötéséhez
szükséges víz folyamatos biztosításával.

d. A pályaszerkezet profiljának kialakítása útgyalu (gréder)
segítségével, majd az így elkészült útalap letömörítése
úthengerekkel. A továbbiakban 3-4 napig a víz folyama-
tos biztosítása a cement végleges kötéséig.

e. Az így elkészült útalapra záró- és kopórétegként az
út egy szakaszán kétrétegû felületi bevonat felhordá-
sa 1,5 centiméter vastagságban. Ez a bevonat nagyon
finom frakciójú bazaltzúzalék és bitumen keveréke.
A korábban legrosszabbnak ítélt simonfai útszaka-
szon pedig 4 centiméter vastag aszfaltréteg került ko-
pó és záró rétegként felhordásra.

f. Az útpadka kialakítása zúzott mészkõbõl 1-1 méter
szélességben.

Ezzel a technológiával a sántosi szakaszon 2400, a cserénfai
szakaszon 1570, a simonfai szakaszon pedig 2180 folyóméternyi
erõsített pályaszerkezet készült. Így 6150 folyóméternyi utat sike-
rült a faanyagszállítás korszerû igényeinek megfelelõvé tenni. 

A padka kialakítása. Fotó: Major László

Remixelt pályaszerkezet tömörítése. Fotó: Major László
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Franciaországban a kitermelés és a fûrészüzemi tevékenység
(elsõdleges feldolgozás) a mezõgazdasági minisztérium elle-
nõrzése alá tartozik, 20 milliárd euró árbevétellel és 160 ezer
munkahellyel. Az ezekre ráépülõ ipart (másodlagos feldolgo-
zás) ugyanakkor már az ipari minisztérium ellenõrzi, az árbe-
vétel 40 milliárd euró, a létezõ munkahelyek száma 220 ezer.
Az erdészeti politika mindinkább a fönntartható erdõgazdál-
kodást és a multifunkcionális hasznosítást helyezi elõtérbe.
Természetesen a fõ cél a biológiai sokféleség megõrzése, a
szociális célú erdõhasználat megvalósítása, a társadalom
elvárásaival is találkozó tájalakítás. Fõleg az agglomerációk
közelében fontos a szabadidõs tevékenység biztosítása és
mindenekelõtt az állami erdõkben. Ezeken a területeken
emiatt valamivel tovább hagyják állományban a fákat, még
akkor is, ha ezzel bizonyos mértékig romlik a faanyag minõ-
sége, de a városlakók esztétikai élménye így nagyobb. Míg az
állami és önkormányzati erdõkben gyakorlatilag „magától ér-
tetõdik”, hogy biztosítani kell a szociális erdõhasználat lehe-
tõségét, a magánerdõ-tulajdonosok zöme kifejezetten elutasí-
tóan áll ehhez, mivel szerintük a látogatók kárt tesznek az er-
dõkben, szemetelnek, zavarják a vadállományt.

Az 1999 karácsonyán érkezõ tornádó az egész országban
130 millió m3 fát fektetett a földre, a 2009 januárjában bekö-
vetkezett „csak” 46 milliót, elsõsorban Landes-ban (40 millió
m3) és a Pireneusokban (6 millió m3), ahol az éves kitermelés
8 millió m3. Még mindig közel 8 millió m3 fát tárolnak víz
alatt, ezt fokozatosan juttatják be a kereskedelmi forgalomba,
hogy ne zavarja érdemben a normál kitermelést. Landes-ban
200 ezer hektárt telepítenek újra (eredetileg 150 ezer hektárt
terveztek, de a rovarkárok miatt növelték a területet), évi 35
ezer hektárral számolva és 80%-os állami támogatás mellett
2015-re szeretnék befejezni az erdõség rekonstrukcióját.

A fa külkereskedelmi mérlege negatív, az ország termelése
a 20. század eleje óta deficites, a mostani adatok szerint a be-
hozatal 6,5 milliárd euróval haladja meg a kivitelt. Az import
egyharmada bútor, mivel a francia bútoripar egyelõre képte-
len alkalmazkodni az igényekhez, nincsenek akkora üzemek,
amik kielégíthetnék pl. az IKEA-jellegû keresletet mennyiség-
ben és költségben. A behozatal másik harmada papíripari
alapanyag, de azzal együtt, hogy a belföldi árak magasabbak,
mint Kanadában, Skandináviában vagy Dél-Amerikában, még
kilenc papíripari alapanyagot gyártó üzem van az országban,
ami jelentõs mennyiségben használ fûrészüzemi hulladékot

és kis törzsátmérõjû fákat. Sajnos állandóan „borotvaélen tán-
colnak” a költségek miatt, tulajdonosi hátterük pedig elsõsor-
ban nagy nemzetközi cégekhez köthetõ, ami a kilátásokat te-
kintve nem föltétlenül elõny. A tûlevelû faanyag importja 800
millió eurót tesz ki, elsõsorban finn, orosz, német és osztrák
áru érkezik az országba. Itt van leginkább arra lehetõség,
hogy a tûlevelû fajokkal borított területek növelésével fokoza-
tosan visszaszerezzék a korábban elvesztett piacokat. Felére
esett az elmúlt években a trópusi fa importja, többek között a
költségek miatt, mivel egyre több ország – mint például Ga-
bon – csak elsõdlegesen földolgozott árut enged exportálni. A
trópusi fafajok iránti igény egy része francia fával (tölgy,
bükk) helyettesíthetõ, az ár ebben az esetben már nem  okoz
megoldhatatlan problémát. Az országban mintegy 300 ezer

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Fakereskedelem Franciaországban, fûrészüzemi
tapasztalatok Felsõ-Normandiában

Dr. Somogyi Norbert – mezõgazdasági és környezetügyi szakattasé, 
Magyarország  Nagykövetsége, Párizs, Franciaország

A francia mezõgazdasági tárca nemzetközi kapcsolato-
kért felelõs részlege évek óta szoros együttmûködésre
törekszik a Párizsban akkreditált mezõgazdasági szakdip-
lomatákkal, ennek érdekében minden évben két szakmai
programot szervez számukra (rendszerint kora nyáron és
késõ õsszel). Ezúttal a francia erdõfelügyelet (ONF)
munkájával ismertették meg a diplomatákat, a gyakorla-
ti program helyszíne pedig a normandiai Forêt Domaniale
d’Eawy és a Lefebvre fûrészüzem volt.

Akár napi 350 köbméter fát is képes fölvágni ez a fûrész
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hektár akác van, de egyelõre nincs ele-
gendõ mennyiségû minõségi ipari alap-
anyag. Ezzel együtt, lassan fölfut ez a fa-
faj, noha Franciaországban nincs igazán
hagyománya a termelésének és haszná-
latának.

A program során meglátogatott Scie-
rie Lefebvre fûrészüzem családi vállalko-
zás, árbevételének a fele kizárólag bükk
fûrészáru készítésébõl, másik fele fém
garázs- és csarnokajtók, és egyéb fém-
szerkezetek gyártásából adódik. A válla-
lat mintegy 15 millió eurós beruházással
bõvíti normandiai telepén a fafeldolgo-
zó tevékenységét. Ehhez hozzáadódik a
Picardie régióbeli és a romániai Resica
melletti üzemük által földolgozott bükk.
A mostani beruházásnak a teljes érkez-
tetõ és nyers fûrészárut készítõ egysé-
gek mellett része egy 8 megawattos bio-
massza-hõközpont és az  önmagában
600 ezer euróba kerülõ szennyvíztisztító
üzem.  Az utóbbival a telep teljes víz-
szükséglete zárt rendszerben visszafor-
gatható, így gyakorlatilag nincs szükség
vezetékes víz betáplálására és nincs a te-
leprõl kikerülõ szennyvíz sem – a víz-
megtakarítás 24 ezer m3.(1) A cégvezetõ elmondta, hogy a ré-
gióban az 1999-es tornádó elõtt számos fûrészüzem mûkö-
dött, ám a hirtelen piacra zúdult – hét év kitermelésének
megfelelõ – famennyiség lenyomta az árakat, és a piac 2002-
es összeomlása miatt senki sem tudott talpon maradni. Õk is
végelszámolást kezdeményeztek, majd jelentõs bankhitelek-
kel, és teljesen új piaci stratégiával új céget indítottak.  2007-
ben hosszú távú együttmûködést kötöttek az ONF-fel a nor-
mandiai állami és önkormányzati erdõkbõl kikerülõ bükk fû-
részüzemi földolgozására. Szerinte a bükk árának esésében
és a kínai export csökkenésében maguk a kínaiak is hibásak,
hiszen amíg a természeti katasztrófa elõtt csak fûrészelt árut
vettek, a vihar után, kihasználva a lehetõséget, átálltak a rönk-
re. Ám mivel válogatás nélkül vettek mindent, viszont a hajó-
út során nem teremtették meg a megfelelõ szállítási körülmé-
nyeket, a faanyag nagy része tönkrement, mire a kínai kikö-
tõkbe ért. Ahelyett, hogy belátták volna a hibás szállítás kö-
vetkezményeit, az a vélemény alakult ki a körükben, hogy a
francia bükk minõsége már nem a régi, így nem vásároltak
belõle többé olyan nagy mennyiséget, mint korábban. Elõbb
amerikai dióra, majd trópusi fajokra tértek át, végül pedig
mûanyagra, amitõl végleg leáldozott a kínai exportnak. 

A nemrégiben átadott hõközpont évente 20 ezer tonnányi
fahulladékot éget el. Ennyi azonban akkor sem fog a telepen
keletkezni, ha az új fûrészüzem maximális kapacitással dol-
gozik majd, ezért kénytelenek Bretagne-ból nyárfakérget vá-
sárolni. A fûrészáru készítésére használt  új gyártósor több
szempontból is szakít a korábbi technológiával. A beérkezõ
rönköket ugyanis elõször ott köbözik és minõsítik (azaz sem
lábon, sem kivágás után az erdõben nem történik ilyen),
méghozzá olyan kamerás rendszerrel,  ami az ONF-fel is ál-

landó video-összeköttetésben van, így vitás esetben az erdõ-
felügyeletnél is hozzáférhetõk a kérdéses tétel adatai. A kér-
get a minõsítés után távolítják el, majd egy fémdetektor kö-
vetkezik. 

Bármilyen meglepõ, de még most is nagyon sok (egyéb-
ként szemre gyönyörû) faóriás törzsének alsó része van tele
világháborús lövedékekkel, fõleg a jelentõsebb harcok hely-
színén, noha a háború után elég nagy mennyiségben igye-
keztek ezeket kivágni. A napi 300-350 m3 teljesítményû gép-
sor elején a termelésnek és az igényeknek megfelelõen 2-4
méteres darabokra vágják a beérkezõ rönköket. Azokat azu-
tán 5-5 fõ dolgozza fel a napi 2 nyolcórás mûszakban, 3-3 a
fûrészüzemben, 2-2 pedig a fogadó oldalon. A széldeszkát
100 tonna/nap kapacitású aprítóval dolgozzák föl, a 60-70%
víztartalmú nyers fûrészáru pedig elõször a gõzölõbe, majd a
szárítóba kerül. A fûrészelt áru között lehet látni hosszában
repedt, így alacsonyabb minõségi osztályba kerülõ árut is. Az
ONF szakemberei ezt azzal magyarázzák, hogy a fa túl lassan
nõtt, ezért komoly feszültségek alakultak ki a belsõ szerkeze-
tében, ennek „föloldását” jelentik a repedések. Azért, hogy ez
minél kisebb arányban forduljon elõ, igyekeznek gyorsítani a
bükkök növekedését és ezzel lazább szerkezetet, az évgyû-
rûk között nagyobb távolságot elérni.

A kondicionálás során 24 órán keresztül gõzölik a fát, ez-
zel szilárdítják a szerkezetét, majd átjut a többkamrás, osztrák
technológiával szerelt szárítóba, aminek energiaigényét a fa-
tüzelésû hõközpont biztosítja 140°C-os túlhevített gõz közve-
títésével. A szárítás 25°C-on indul, majd a fa víztartalmának
csökkenésével emelik a hõmérsékletet 60°C-ra. A szárítóból
kikerülõ áru víztartalma már csak 8-10%. A kész fûrészáruból
20% marad a francia piacon, 80%  külföldre kerül, elsõsorban
a Maghreb-országokba és a Távol-Keletre. Saját feldolgozó-
üzemükben elsõsorban bútoripari alapanyagot gyártanak, és
a technológiai modernizációnak köszönhetõen az onnan ki-
kerülõ hulladék már nem a hõközpontban, hanem faforgács-
lapként fog hasznosulni. 

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

(1) Csak a víz- és csatornadíjat nézve a beruházás hosszú évtizedek alatt
térül meg, de úgy gondolták, hogy ebben az esetben olyan távlati be-
fektetésrõl van szó, ami jelentõsen emeli az üzem imázsát a közvet-
len környezetében lakók és az üzleti partnerek szemében egyaránt.

A 8 MW teljesítményû, biomassza-tüzelésû hõközpont
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A Mecsek déli oldala a török uralmat kö-
vetõen kopár, szõlõmûvelés és gyü-
mölcstermesztés alá vont terület volt, je-
lentõs részén legeltetéses állattartás zajlott.
A feketefenyõk a 18. század végén, a 19.
század elején ezen növényekkel alig ren-
delkezõ, rossz termõhelyi adottságú terü-
letek kopárfásítása céljából kerültek ide. A
domborzati adottságoknak megfelelõen,
az erdõsítést végzõ korabeli szakemberek
a sziklák kimozdításával padkasávokat
készítettek, helyenként termõföldet hord-
tak fel azért, hogy legyen hova ültetni a
csemetéket. Ültetésük sikerrel járt: a he-
lyenként 50-60 cm mély padkagödrökben
néhány évtized alatt zöldbe borították a
hegyoldalakat a feketefenyõk. 

A feketefenyõvel szemben támasztott
akkori elvárás az volt, hogy kösse meg az
erodálódó talajt, és talajárnyalással olyan
mikroklímát hozzon létre, amely segíti a
természetes, õshonos vegetáció kialaku-
lását és térhódítását. További városképi
igény volt a lakosság részérõl, hogy lát-
ványos tájesztétikai értéket képviseljen a
Mecsek sziluettjeként. 

A kopárfásításhoz köthetõ ered-
mény, hogy a Mecsek déli oldalán a ter-

mészetes állomány, mint a molyhos
tölgy és a virágos kõris bokorerdõ egyön-
tetûen jelen van.  

A Mecsekben ez a fafajta a természe-
tes elterjedési területén kívül esik, ép-
pen ezért tájidegen, így fokozottan egy-
re érzékenyebbé vált a környezeti hatá-
sokra. 

Észlelhetõ volt, hogy talajszerkezeti
okok és szélsõséges idõjárási hatások
miatt folyamatosan gyengül az egyedek
immunitása. A fiziológiai legyengülés az
idõsebb állományokban fokozottabban,
a fiatalabbakban gyengébben jelentke-
zett. A feketefenyõk ellenállását rontotta
a gyenge alkalmazkodóképességük is,
amelynek egyik legkirívóbb példája az
volt, hogy nem tudta követni a gyökér-
rendszerük a talajszerkezeti adottságok-
ból származó talajvíz-ingadozást. 

A védekezõképességük az elmúlt
évtizedek alatt fokozatosan legyengült,
így az õshonos fajtáknál hamarabb vál-
tak az idõjárás és a természetes károko-
zók áldozatává. A feketefenyõk folya-
matosan romló állapota miatt idõrõl
idõre (ciklikusan) megjelentek a gyen-
gültségi kórokozók. 

A feketefenyõ-állományokban or-
szágos szinten is megjelentek a kóroko-
zók támadásainak hullámai 1947-48-
ban, 1965-70 között, és 1989-93 között. 

A gombás fertõzöttség aránya az
utóbbi években megváltozott, lényege-
sen több fa vált áldozattá még a fiata-
labb egyedek között is, egyre nagyobb
mértékben.

A 19. század végén és a 20. század
elején még mindig történtek feketefe-
nyõvel kopárfásítási ültetések, noha ez a
fafajta továbbra is tájidegen volt, a szak-
mai szemlélet nem változott. Az 1900-as
években a Mecsekben már a természetes
növénytakaró is jelen volt a karsztbokor-
erdõ sziklagyep-mozaikokkal, ennek el-
lenére folyamatosan telepítették a feke-
tefenyõket. 

2004-ben és 2005-ben a korábbi erdõ-
gazdálkodó észlelte a gombás fertõzõ-
dés újabb hullámát. 2006-ban a Mecsek
déli oldalán, közvetlenül a lakóövezet
feletti részen elszórtan 300 m3 fertõzött
feketefenyõt termelt ki, a mûvelet azon-
ban anyagi okok miatt abbamaradt.

2010-ben az Erdészeti Tudományos In-
tézet Erdõvédelmi Osztálya az erdõgaz-
dálkodó felkérésére megvizsgálta a fertõ-
zött állományokat, és megállapították,
hogy a következõ gombafajok felelõsek a

SZAKMAI MINDENNAPOK

Feketefenyõ-pusztulás a Mecseki 
parkerdõben

Szilasi Tamás – parkerdei részlegvezetõ, BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft.

A Baranya megyei Helyi Csoport
március 6-án a Mecseki parkerdõben
járt, ahol az erdõt kezelõ BIOKOM
Kft. munkatársai – Kertész Kornélia
és Szilasi Tamás – mutatták be az el-
múlt idõszak feketefenyõ pusztulását
és a kárfelszámolási munkálatokat.

A Mecseki parkerdõ közvetlenül
Pécs városa felett helyezkedik el,
számos pihenõvel, kilátóval, turis-
taúttal és ebbõl következõen állandó
látogatottsággal. A terület adottságai-
ra jellemzõ, hogy a feketefenyõ szin-
te mindenhol csak elegyként szere-
pel, mégis igen markáns tájképi elem
a fele olyan magasságot elérõ, moly-
hos tölgy és virágos kõris alkotta
karsztbokor erdõk között. A kiterme-
lésük okozta tájképi változás nagy
hullámokat ver a város közvélemé-
nyében.

Horváth Péter Brúnó
OEE Baranya megyei HCs

Tûvörösödés a Mecsekben
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fiziológiai legyengülésért: Sphaeropsis sa-
pinea, Cenangium ferruginosum, Cycla-
neusma minus, Sclerophoma pithyophila.

A károsítók ismeretében endoterápiás
eljárással kísérleteket végeztek a frek-
ventált turisztikai pontokon lévõ fertõ-
zöttebb egyedeken gyógyításuk érde-
kében.

2011-ben Pécs MJV erdõvagyonának
gazdálkodását a BIOKOM Kft. városü-
zemeltetõként vette át. 

Az erdõgazdálkodási szempontok
között elsõdleges prioritásként szere-
pelt a megbetegedett feketefenyõ-állo-
mányok kezelése. A feketefenyõ tájide-
gen volta ellenére a Mecsek déli lejtõin
a lakossági igények miatt az erdõgaz-
dálkodó BIOKOM Kft. mindent elkö-
vet, hogy megóvja a még megmenthetõ
egyedeket. A terület különösen kiemel-
kedõ unikális fajai és különbözõ szintû
természeti védettsége ellenére szeret-
nénk, ha „hagyásfa-csoportként” ma-
radnának vissza feketefenyõk. A BIO-
KOM Kft. az érzékeny feladat végrehaj-
tását körültekintõen kezdte meg, rend-
hagyó módon többszöri terepi bejárá-
son egyeztetett a Baranya Megyei Kor-
mányhivatal Erdészeti Igazgatóságának
igazgatójával és felügyelõivel, a Duna-
Dráva Nemzeti Park szakembereivel,
mint természetvédelmi vagyonkezelõ-
vel. Az engedélyeztetési fázisban a Dél-
Dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséggel
folyamatos egyeztetések voltak.

Külön figyelmet kellett szentelni a ci-
vil szervezetek és a környékben élõ la-
kosság fórumokon való tájékoztatására.

Az Erdészeti Tudományos Intézet Er-
dõvédelmi Osztályának tanulmánya
alapján került meghatározásra a fekete-
fenyõ állományának szelekciója. Az
50%-nál jobban fertõzõdött egyedeket
kijelöltük, mert ezek a példányok ma-
guktól is kidõlnek, így veszélyeztetik a
kirándulókat, a parkerdei berendezése-
ket, a közúti közlekedést és a mûtár-
gyakat. A kutatóintézet szerint az ilyen
egyedek gyógyulására gyógykezelés
mellett sincs esély. A módszer szemre-
vételezéssel történt a korona „rozsdáso-
dásának” mértéke szerint.

2011-ben a felmérés alapján kicsivel
több, mint 2000 m3 fatömeg került meg-
határozásra az egyedfelmérés alapján.

2012-ben folytatódott a felmérés a már
egészségügyi fakitermelés által érintett ré-

szeken is, ahol a
korábban megha-
gyott faegyedek kö-
zül is több kiszá-
radt. A második
ütemben elvégzett
felmérésen közel
500 m3-nyi megbe-
tegedett fa került
regisztrálásra. Ösz-
szesen 2500 m3 be-
teg, elhalt faanyag
kitermelését kell
megoldania a BIO-
KOM Kft.-nek.

Ez a mennyiség
több ciklusban ke-
rül kitermelésre,
mert az idevonat-
kozó elõírások
alapján csak vege-
tációs idõn kívül
hajtható végre az
egészségügyi vá-

gás. Az elsõ ciklus során, amely 2012 ja-
nuárjában zajlott, közel 400 m3 kiszáradt,
már nem élõ, balesetveszélyes fát
vágzunk ki. A következõ ciklus 2012. ok-
tóber 1-jén indult el, amely során 150
hektárnyi erdõterület érintésével 700-800
m3 beteg faanyagot szállalunk ki egyen-
ként környezetbarát módon. A kíméle-
tes beavatkozás irányított döntéssel tör-
ténõ tõelválasztást jelent, lovas fogatos
rövidfás faanyag-közelítést, az ágak lo-
vas fogattal, illetve kézi erõvel való eltá-
volítását. A faanyagok elszállítása – az
ágakat is beleértve –, folyamatosan tör-
ténik, ezzel is csökkentve a további fer-
tõzõdést, illetve a másodlagos károsítók
(pl. hatfogú szú, fenyves-tövisescincér)
elszaporodását.

A kíméletes beavatkozást nagyban
meghatározza a pillanatnyi idõjárás,
amely jelenleg rendkívül szeszélyes. Az
egészségügyi vágással érintett foltok-
ban, a kíméletes végrehajtásnak kö-
szönhetõen jelen van a szükséges
mennyiségû természetes újulat: a moly-
hos tölgy, a virágos kõris. Mesterséges
csemeteültetést, illetve makkvetést a te-
rület nem igényel.

A frekventált turisztikai elhelyezke-
dés miatt az erdészeti beavatkozás ki-
emelt feladata a gyalogút- és a turistaút-
hálózat rendbetétele, felújítása. 

A fakitermelés, a közelítés (környezet-
barát módon, lófogattal), a rendrakás
(nem maradhat beteg farész a helyszínen
a fertõzés veszélye miatt), és az ezekhez
kapcsolódó munkadíjak költségei miatt a
fakitermelésbõl származó „bevétel”
messze elmarad a keletkezõ költségektõl. 

Sajnos az elmúlt év rendkívül forró,
száraz nyara és õsze tovább „gyilkolta”
a feketefenyõ-állományt, emiatt szük-
ségszerû a fakitermelés folytatása. 

A Baranya megyei Helyi csoport terepbejárása
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A kiválasztott erdõtervezési körzetek
erdei közjóléti szempontból nagy jelen-
tõségûek, esetükben szükség van az er-
dei közjóléti funkció fejlesztésére és
összehangolására.

A közjóléti tervezéssel érintett erdõ-
tervezési körzetekben az illetékes me-
gyei kormányhivatalok erdészeti igaz-
gatóságai 2011-2012-ben körzeti erdõ-
tervezést végeztek, ami lehetõséget
biztosított a kétféle munka összehan-
golására. A tervezési folyamat során
így mód nyílott a szükséges informáci-
ók átadására, a tervezést végzõ szak-
emberek közötti szükséges egyezteté-
sekre.

A közjóléti fejlesztési tervek készíté-
se során az erdészeti igazgatás szakem-
berei helyszíni bejárásokat végeztek,
valamint felvették a kapcsolatot a jelen-
tõsebb erdõgazdálkodókkal, önkor-

mányzatokkal, önkormányzati társulá-
sokkal, a természetvédelmi kezelõkkel,
valamint az erdõhöz kötõdõ civil szer-
vezetekkel. Az érintettek kölcsönösen
tájékoztatták egymást lehetõségeikrõl
és elképzeléseikrõl. 

A közjóléti tervezéssel érintett erdõ-
tervezési körzetek és az azokon belüli
települések száma:

– Alpokaljai erdõtervezési körzet
(17 település),

– Budapesti erdõtervezési körzet
(Budapest közigazgatási területe),

– Gemenci erdõtervezési körzet (13
település),

– Kab-hegyi erdõtervezési körzet
(11 település),

– Pilisi-Visegrádi erdõtervezési kör-
zet (18 település).

Az erdõ az emberi – társadalmi – jó-
léthez méltó feltételek megteremtéséhez

és fenntartásához egyre nagyobb mér-
tékben járul hozzá. Az erdõk közjóléti
szerepe nem csupán az erdõ látogatásá-
hoz és a szabadidõ eltöltéséhez szüksé-
ges feltételek megteremtését jelenti. 

A körzeti közjóléti fejlesztési terv
adatokat tartalmaz a körzet közjóléti ál-
lapotáról és az érintettekkel egyeztetett
közjóléti fejlesztések erdészeti igazga-
tás által javasolt irányairól. Közjóléti
szempontból vizsgálja és értékeli a kör-
zet erdõállományát, annak kezelését és
az erdõgazdálkodók által jelenleg vég-
zett közjóléti tevékenységet. Javaslatot
tesz a meglévõ erdészeti közjóléti léte-
sítmények fejlesztésére, újak létrehozá-
sára vagy felszámolására, továbbá köz-
jóléti fejlesztési programot határoz meg
a körzet erdõterületeire.

Az erdõk közjóléti funkciójának jobb
ellátása szempontjából szerepe van az
erdõterület közjóléti feltártságának is,
ezért a terv része a körzet erdeit érintõ
turistaút-hálózat, a kerékpáros és lovas
túra nyomvonalak bemutatása, értékelé-
se, valamint azok fejlesztési lehetõségei. 

A közjóléti fejlesztési tervek a körze-
ti erdõtervhez kapcsolódóan lakossági
egyeztetõ tárgyalásokon kerültek is-
mertetésre, melyen kedvezõ volt a ter-
vek fogadtatása.

SZAKMAI FÓKUSZ – KÖZJÓLÉT

Elkészültek az elsõ körzeti közjóléti
fejlesztési tervek

Az erdõk közjóléti hatásai, a sokrétû egészségügyi-szociális, turisztikai, vala-
mint oktatási és kutatási funkciói az utóbbi évtizedekben mindenki számára fel-
értékelõdtek. E szerepek erdõgazdálkodás során történõ érvényesülésének biz-
tosítására az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény körzeti közjóléti fejlesztési tervek készítését írja elõ. 

A jogszabállyal összhangban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Er-
dészeti Igazgatósága (továbbiakban NÉBIH Erdészeti Igazgatóság) elsõ ízben
készített körzeti közjóléti fejlesztési terveket öt erdõtervezési körzetre. A tervek
megalapozási, tapasztalatszerzési, döntés-elõkészítési céllal születtek, igény
esetén és erõforrástól függõen további körzeti közjóléti fejlesztési tervek készí-
tése várható.

BARANYA MEGYE

BÁCS-KISKUN MEGYE

BÉKÉS MEGYE

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

CSONGRÁD MEGYE

FEJÉR MEGYE

GY�R-MOSON-SOPRON MEGYE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

HEVES MEGYE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

NÓGRÁD MEGYE

PEST MEGYE

SOMOGY MEGYE

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

TOLNA MEGYE

VAS MEGYE
VESZPRÉM MEGYE

ZALA MEGYE

BUDAPEST F�VÁROS

Érintett erd�tervezési körzetek

Alpokaljai

Budapesti

Gemenci

Kab-hegyi

Pilisi-Visegrádi

KÖRZETI KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVEK 

Készítette: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság 2012-ben
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Különleges és ritka kincset tart a kezében a kedves olvasó,
mely az egykori Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvény-
társulat által 1881-ben megjelentetett mû felújított, ám az ere-
deti megjelenést hûen tükrözõ, gondos tipográfiával elké-
szült kiadása.

Az elsõ kiadás megjelenésének
néhány szép momentumáról árul-
kodik egy hír: „Uj díszmunka.
Rég nem jelent meg a magyar
könyvpiaczon oly mûvészies il-
lusztrácziókkal ellátott, s diszes
kiállítású munka, mint „A le-
ányvári boszorkány”, irta gróf
Zichy Géza, rajzolta Zichy
Mihály; kiadta az Athenae-
um-társulat. A tizenkét
énekre terjedõ költõi be-
szély, melybõl a szerzõ a
Kisfaludy- és Petõfi-társa-
ságok ülésein terjedel-
mesb mutatványokat ol-
vasott föl, melyeken ki-
vül az fokozta még a
mû iránti érdeklõdést,
hogy Zichy Mihály, a
geniális rajzoló, vállalta el an-
nak illusztrálását. S most a költõi beszély,
nagy negyedrét alakjában, az õ gyönyörû tollraj-
zaival, melyek elsõrendû mûintézetekben zinkog-
rafáltattak, fekszik elõttünk.” … „A rajz oly biztos, a
felfogás oly geniális, a csoportozatok oly kifejezõk, az alakok
oly beszédesek – mint csak Zichy Mihálytól várható. A fiatal
költõ büszke lehet rá, hogy oly interpretátorra talált. – A disz-
mû ára 12 frt. Kétségkívül, fõrendeink-szalon asztalainak egyi-
kérõl sem fog hiányzani.” (Vasárnapi Újság, 20. szám. 1881.
XXVIII. évfolyam.)

Ismert, hogy Zichy Mihállyal az 1880-as években több íz-
ben volt az Athenaeumnak kapcsolata. Madách, Az ember
tragédiájához készített gyönyörû képeket a mûvész, majd A
leányvári boszorkányhoz. E képek rézlemezeit még, elsõsor-
ban Bécsben, külföldi iparmûvészek készítették, de a kész le-
mezekrõl a nyomást már az Athenaeum végezte. Az elsõ ki-

adás különféle színû vászonkötésekkel jelent meg (arany és
fekete indás díszítéssel, díszkiadásban, kék borítón, fekete
díszítéssel vörös, bézs és okker színû borítón). Az utolsó pél-
dányokat rendkívüli árleszállítással (20 Korona helyett 5 Ko-
ronáért) 1907 év végén hirdette meg a kiadó. (Forrás: Corvi-
na, XXX. évfolyam, 28. szám. 1907.10.10., Budapest)

Hosszú idõ telt el, míg az eredeti mûvet egy soproni egyete-
mi hallgató, név szerint Kazinczi János a. Kazi egy
padláson meg nem lelte. Selmec, Leányvár szavak

egyként dobogtatják meg azok szívét, akik hallga-
tóként az egykori selmecbányai Akadémiá-

ról a trianoni döntés következ-
tében elköltözött
egyetemi karokon,
Sopronban, Miskol-
con és Dunaújváros-
ban tanulnak. Baráti
társaságokat alapítanak,
selmeci hagyományok
szerinti diákként élnek,
alias néven szólítják egy-
mást, és nagy gondot for-
dítanak a selmeci kulturá-
lis értékek ápolására. Így
történt, hogy Kazi jó barátja-
ként Vigh Elõd a. Pajti 2001-
ben a Fröccsöntõ Sasok Bará-
ti Társasággal újra közreadta
A leányvári boszorkány egy-
szerû formában újraszedett vál-
tozatát. 2012-ben a Fröccsöntõ
Sasok a mûvet eredeti megjele-
néséhez hasonló formában sze-

rették volna újra közreadni. Szabó Lóránd a. Sajt és Gyõri István
a. Dörmi Kis Mackó a megjelentetéshez gyûjtésbe kezdtek, jár-
ták sorra az egyetemi épületeket, melynek egyikében a kiadó
személyében együttmûködõre és támogatóra találtak.

Utalva Vigh Elõd a. Pajti egykori ajánlására, mi sem kívánha-
tunk többet: Nagy szeretettel ajánljuk e mûvet mindenkinek,
akinek Selmec jelentéssel bír, akire ez nem érvényes, annak
csak azt javasoljuk, olvassa el!

A Kiadó és a Fröccsöntõ Sasok Baráti Társaság

A tárgyalásokat követõen az érintet-
tektõl módosítási kérelem, észrevétel
nem érkezett, így a közjóléti fejlesztési
tervek a tárgyaláson elhangzottak alap-
ján kerültek dokumentálásra.

Belsõ egyeztetéseket követõen a vég-
legesített közjóléti fejlesztési tervek a NÉ-
BIH honlapján – www.nebih.gov.hu – az
Erdészeti Igazgatóság szakterületek Er-
dõtervezés/Körzeti közjóléti fejlesztési ter-
vek menüpont alatt érhetõk el.

A NÉBIH Erdészeti Igazgatóság ezú-
ton is köszönetet mond mindazon szer-

vezeteknek és személyeknek, akik a
körzeti közjóléti fejlesztési tervek
összeállításához információt biztosítot-
tak, a terepi bejárások és egyeztetések
alkalmával a tervezõk munkájához se-
gítséget nyújtottak.

A körzeti közjóléti fejlesztési tervben
foglaltak az erdei közjóléti tevékeny-
séghez kapcsolódó ismeretanyag
összeállításán túlmenõen javaslatul,
iránymutatásul szolgálnak a közjóléti
célú fejlesztési döntésekhez, elképzelé-
sekhez, valamint rögzítik a jövõbeni fej-

lesztési lehetõségeket. Emellett a fonto-
sabb erdei közjóléti létesítmények be-
mutatásával szélesítik az erdei turiszti-
kai programkínálatot is.

A NÉBIH Erdészeti Igazgatóság bízik
benne, hogy a fejlesztési tervekben a
szakemberek hasznos információkat ta-
lálnak az erdõkkel kapcsolatos közjólé-
ti elképzeléseikhez, intézkedéseikhez,
az erdõjáróknak pedig segítséget nyújt
erdei kirándulásaik tartalmasabb meg-
tervezéséhez, megvalósításához.

NÉBIH Erdészeti Igazgatóság

SZAKMAI FÓKUSZ – KÖZJÓLÉT / KÖNYVAJÁNLÓ

Zichy Géza: A LEÁNYVÁRI BOSZORKÁNY
Felújított reprint kiadás – NyME-ERFARET Nonprofit Kft.



Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 4. szám (2013. április)110

A gyapjaslepke (Lymantria dispar) eu-
rázsiai elterjedésû, egynemzedékes,
szélsõségesen polifág faj. Európa szá-
mos országában, de világszerte is jól is-
mert és rettegett kártevõ. Európában
legnagyobb jelentõséggel a déli és dél-
keleti országokban bír. Egyrészt ezen
országok klimatikus viszonyai  megfe-
lelõek számára, másrészt pedig ott talál-
hatók nagy koncentrációban elsõdleges
tápnövényei, a tölgyek. Tõlünk északi
és nyugati irányban fokozatosan csök-
ken a jelentõsége.

A gyapjaslepke ciklikus tömegsza-
porodásai régóta ismert jelenségek Ma-
gyarországon. Az erdészeti szaksajtó
már a 19. század végétõl kezdve rend-
szeresen beszámol róluk. Az 1961-2012
közötti idõszakban éves átlagban több
mint 12 ezer ha-ról jelentették kártételét
(a felhasznált adatok az Erdõvédelmi
Figyelõ-Jelzõszolgálati Rendszer, az Or-
szágos Erdõkár Nyilvántartási Rendszer,
valamint az Erdészeti Fénycsapda Háló-
zat adatai). A legutóbbi hazai tömegsza-
porodását megelõzõen legnagyobb
kártételét, mintegy 34 000 ha-t, 1994-
ben regisztrálták (1. ábra). A 2003-ban

kezdõdõ gradáció kárterületi értékei
messze meghaladták a korábbiakat.
2003-ban még „csak” 11 580 ha-ról,
2004-ben már 108 305 ha-ról jelentették
rágását. 2005-ben minden korábbi fel-
jegyzett csúcsot megdöntött, hiszen az
elõzõ évi rendkívül nagy kárterületet
gyakorlatilag megkétszerezte, így
összesen 212 177 ha-ról jelezték az er-
dõgazdálkodók. 2006-ban a kárterület
nagysága már jelentõsen csökkent, csu-
pán egyharmada (61 564 ha) volt az
elõzõ évinek. 2007-ben a gyapjaslepke

szinte eltûnt a porondról. Abban az év-
ben az országos összesített kárterület
(1993 ha) a 2005-ös csúcs 1%-át sem ér-
te el. A 2008-as és a 2009-es év is
„csendben”, néhány száz ha károsított
területtel telt el. A 2010-es rendkívül
csapadékos tavaszt követõen az orszá-
gos összesített kárterület alig haladta
meg a 100 ha-t (a 2005-ös értéknek ez
mintegy fél ezreléke).

A 2003-2006-os gradáció „beindulá-
sának” idõpontja ismételten megerõsí-
tette azokat a korábbi véleményeket,

Már megint ez a gyapjaslepke...
Hirka Anikó1, Szõcs Levente1, Kolozs László2 és Csóka György1, 

1 ERTI Erdõvédelmi Osztály
2 NÉBIH Erdészeti Igazgatóság

1. ábra: A gyapjaslepke éves kárterületei és a petecsomó-fertõzöttség területei 1961-
2012 között
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miszerint a több, egymás után követke-
zõ erõsen aszályos év nagyban növeli a
gyapjaslepke tömegszaporodásának
esélyét. Aggodalmat keltõ újdonság
volt, hogy a kedvenc tápnövényei (ko-
csányos tölgy, cser, gyertyán stb.) mel-
lett bükkösökben is nagy kiterjedésû
károk mutatkoztak (pl. Bakony hegy-
ség). A károsított bükkösök a csapadé-
kosabb éveknek köszönhetõen jól re-
generálódtak, bár a bükk megújulása
lényegesen lassabb, mint a tölgyeké,
különösen a cseré. 

2003-ban – az elõzõ gradáció kitörési
évében – még csak egy régióban, a Ba-
laton-felvidéken következett be számot-
tevõ kártétel. 2004-ben már robba-
násszerûen megnövekedtek a kárterüle-
tek. Továbbra is a Balatontól északra
fekvõ erdõségeket érintették leginkább,
de pl. az Északi-középhegység egyes ré-
szein és Baranyában is erõs károk kelet-
keztek. Az országos összesített kárterü-
letek nagyságát tekintve egyértelmûen
2005 volt a tömegszaporodás csúcséve.
A Balatontól északra az elõzõ évhez ha-
sonló volt a kártétel, viszont az ország
más területein, így pl. az Északi-közép-
hegységben, de Somogyban, Baranyá-
ban is szintén több tízezer hektáron je-
lentkeztek károk. 2005-ben a Balatontól
északra a tömegszaporodás összeom-
lott, 2006-ban a károk súlypontja áthe-
lyezõdött. A legnagyobb károsítások a
következõ tájegységeket érintették: Gö-
döllõi-dombság, Visegrádi-hegység,
Külsõ-Somogy, Baranyai-hegyhát, Tol-
nai-hegyhát, Sárköz, Körösök-vidéke,
Nagykunság, Bükk, Cserhát. 

A 2007-tõl 2010-ig tartó idõszakban a
károk elenyészõek voltak, 2011-ben

azonban újra „támadott” a gyapjaslep-
ke, a rágáskárt akkor már 3347 ha-ról
jelezték, míg tavaly, 2012-ben összesen
8193 ha-ról. Megjegyzendõ, hogy mind-
két év idõjárása kifejezetten kedvezett a
fajnak.  

A kártételek évenkénti, régiónkénti
megoszlását bemutató 2011-es ábrán
(2. ábra) jól látszik, hogy a korábbi gra-
dációtól eltérõen, a Baranya Megyei KH
EI alá tartozó erdõkbõl jeleztek jelentõs
károkat. 2012-ben
aztán felzárkózott,
sõt átvette a veze-
tést a Veszprém
Megyei KH EI. A
Baranya Megyei
KH EI mellett ko-
moly károk alakul-
tak ki a kelet-alföl-
di régióban is. Or-
szágos viszonylat-
ban (3. ábra) a ká-
rok 43%-a a veszé-
lyeztetett (1-10%)
és gyenge (11-
20%) kategóriába
esett. 37% közepes
(21-60%) vagy

erõs (61-99%) kárnak minõsíthetõ , és a
károk 20%-a volt tarrágás! A Balaton-
felvidéken (4. ábra) többségében
gyenge károkat észleltek, míg a Bara-
nya Megyei KH EI, illetve a kelet-alföldi
régiókban sokkal erõsebb károk alakul-
tak ki.

A 2011-es petecsomó adatok (5.
ábra) elõrevetítették a 2012-ben kiala-
kult dél-dunántúli károkat, de a Bala-
ton-felvidéken szinte minden elõzmény

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕVÉDELEM

2. ábra: A Lymantria dispar okozta károk (ha) régiónkénti (KH Erdészeti Igazgatósá-
gok) megoszlása 2011-ben és 2012-ben

4. ábra: A Lymantria dispar károk (ha) régiónkénti (KH Erdészeti Igazgatóságok) meg-
oszlása 2012-ben kárerõsség szerint (1: Pest Megyei EI, 2: Veszprém Megyei EI, 3: Vas
Megyei EI, 4: Zala Megyei EI, 5: Somogy Megyei EI, 6: Baranya Megyei EI, 7: Bács-Kis-
kun Megyei EI, 8: Hajdú-Bihar Megyei EI, 9: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei EI, 10: He-
ves Megyei EI)

3. ábra: A Lymantria dispar okozta károk megoszlása kárerõs-
ség szerinti 2012-ben 
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nélkül „robbant a bomba”. Mivel ez a
terület egyik klasszikus kiindulási pont-
ja a gyapjaslepke tömegszaporodások-
nak, az erdõgazdálkodókat nem érin-
tette teljesen váratlanul a kártétel. A
2012-es petecsomó adatok azt mutatják,
hogy az országosan érintett területek
közel fele gyenge (500 db/0,1 ha pete-
csomóig), míg a másik fele közepes
(500-1000 db/0,1 ha) vagy erõs (több
mint 1000 db/ha) fertõzöttségû (6.
ábra). Összesen 11 677 ha-ról jeleztek
valamilyen mértékû fertõzöttséget. A
Baranya Megyei KH EI-hez tartozó er-

dõkbõl az elõzõ évihez képest kevesebb
területrõl jeleztek petecsomó-fertõzött-
séget (7. ábra). Nagyon megugrottak az
értékek a Balaton-felvidéken, valamint a
Hajdú-Bihar Megyei KH EI illetékességi
területén. Ezekben a térségekben több-
ségben van még a gyenge fertõzöttség
aránya, de szinte biztosra vehetõ, hogy
2013-ban komoly rágáskárok alakulnak
ott ki. Valószínûsíthetõ, hogy az ország
egyéb régióiban 1-2 éves csúszással mu-
tatkoznak majd erõteljesebb károk.

Ezt támasztják alá a fénycsapda fogá-
si számai is (1. táblázat). Az elõzõ tö-

megszaporodás felfutása és összeomlá-
sa jól látható az egyes fénycsapdák fo-
gásai adatain.  2007-2008-tól kezdõdõ-
en újra az „alapállapotra” jellemzõ
egyedszámok jellemezték a fénycsap-
dák fogásait. 2012-ben „megmozdul-
tak” a fogásszámok, különösen két dél-
dunántúli csapdában (Hõgyész és Su-
mony), illetve Vámosatyán.  

Pontosan 10 év telt el a gyapjaslepke
legutóbbi tömegszaporodásának kez-

dete, 7 év pedig annak összeomlása
óta. Már önmagában ez a tény is világo-
san utalhat arra, hogy „Hunniában vala-
mi készülõdik”. Természetesen nem
kell csupán a naptárra hagyatkoznunk,
hiszen az Erdõvédelmi Figyelõ-Jelzõ-
szolgálati Rendszer (2012-tõl Országos
Erdõkár Nyilvántartási Rendszer), vala-
mint az Erdészeti Fénycsapda Hálózat
adatai ennél azért lényegesen több in-
formációt nyújtanak. Mindezek az ada-
tok (melyeknek egy részét jelen írásban
is bemutatjuk) egyértelmûen jelzik,
hogy a gyapjaslepke újabb országos tö-
megszaporodásának nézünk elébe.
Ugyancsak várható, hogy déli szom-
szédjainknak is kijut a „jóból”. Szerbiá-
ban már 175 ezer ha-on regisztráltak
számottevõ petecsomó-fertõzést. Ebbõl
idén 47 ezer ha-on tarrágásra számíta-
nak. Horvátországban pedig 28 ezer ha-
on várnak erõs károkat 2013-ban.

Nagyon valószínû, hogy idén nálunk
is a tavalyinál jóval nagyobb kárterüle-
ten fog fellépni a gyapjaslepke. Hogy
ez a növekedés pontosan milyen mérté-
kû lesz, azt üveggömb és varázspálca
nélkül most, március közepén nemigen
lehet megmondani. Mint ahogyan azt
sem, hogy 2013 lesz-e a tömegszaporás
csúcséve, avagy 2014, esetleg 2015.
Szintén nem tudhatjuk, hogy a legna-
gyobb károk ugyanazokban az erdõ-

5. ábra: A Lymantria dispar petecsomó-fertõzöttségek (ha) régiónkénti (KH Erdészeti
Igazgatóságok) megoszlása 2011-ban és 2012-ben

6. ábra: A Lymantria dispar petecsomó-fertõzöttségek mérték
szerinti megoszlása 2012-ben

1. táblázat: Egyes fénycsapdák (B: Bakonybél, H: Hõgyész, Sa:
Sasrét, Su: Sumony, F: Felsõtárkány, V: Vámosatya) éves gyap-
jaslepke fogásai (db) 2001-2012 között

7. ábra: A Lymantria dispar petecsomó-fertõzöttségek (ha) régiónkénti (KH Erdészeti
Igazgatóságok) megoszlása 2012-ben mérték szerint
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részletekben következnek-e be, ahol
legutóbb. Minden tömegszaporodás
„önálló életet él”, amit sok-sok, idõben
és térben változó tényezõ együttes ha-
tása vezérel. Nyilván a tavaszi hónapok
és a nyárelõ idõjárási viszonyai nagy-
ban befolyásolhatják a folyamatokat.
Csodát azonban ettõl se várjunk. Hiába
volt viszonylag sok csapadék télen, hiá-
ba esõs a tavasz, ha a gyapjaslepke egy-
szer nekiindul, nem áll meg egy-
könnyen. A legutóbbi, 2000-2003 kö-
zötti aszályos években felépülõ tömeg-
szaporodás az ország egyes területein
máskor (2004-2006) tetõzött, minden
korábbit felülmúló kárterületekkel.
Ezek az évek pedig már jellemzõen
nem voltak aszályosak. Egyszóval, ria-
dó! Nyakunkon a gyapjaslepke! 

2013. március 13-án délután a Kecske-
méti Helyi Csoport hagyományos Er-
dészklubjára gyûlt össze a tagság jelen-
tõs része  a KEFAG Zrt. kecskeméti ta-
nácstermében. Elõször Koczka Zoltán,
H.Cs. titkár tájékoztatta a megjelenteket,
hogy tagsága megtartása mellett Kiss Bé-
la. elnök bejelentette lemondását, tehát
a közeljövõben pótválasztásra kerül sor.
Ennek érdekében jelölõbizottság létre-
hozására tett javaslatot dr. Almási János
elnök, Madácsi Sándor és Gyenes Ká-
roly tagok személyében. A javaslatot a
megjelentek elfogadták, és a jelölt sze-
mélyeket egyhangúan szavazták meg.

A rendezvény második részében
nagy érdeklõdéssel hallgattuk Dr.

Koncz István Szalonkaváró gondola-
tok, egy orvos-vadász életútja címmel
megtartott elõadását. Bevezetõjében a
doktor úr elmondta, hogy nagy meg-
tiszteltetés számára a mindig áhított, de
be nem teljesült erdészhivatás képvise-
lõinek elõadást tartani. A köz-
tiszteletben álló szü-
lész a természet és
a vadászat igaz
szere lmese ,
több megje-
lent vadá-
szati témá-
jú könyv
szerzõje ,
az eddig

tíz kötetes Arcok a magyar vadászmúlt-
ból címû füzetek szerkesztõje. Irodalmi
szintû elõadásában hallhattunk életútjá-
ról, annak fõbb állomásairól, korszakai-
nak meghatározó élményeirõl, és meg-
osztotta velünk gondolatait az élet lénye-
gérõl, rejtelmeirõl, a születésrõl, szere-

lemrõl, természetrõl, erdészke-
désrõl, vadászatról, halálról.

Azt is megtudhattuk, hogy
a pályafutása során vi-

lágra segített mintegy
négyezer újszülött
között több tucat er-
dész gyermeke, uno-
kája szerepel, ami
külön öröm számá-
ra. A harminc fõt

meghaladó közönség
áhítattal, példátlan mó-

don zajtalanul hallgatta
végig az élménygazdag,

kimagasló eszmeiségû elõ-
adást.

A hivatalos program végén több
idõs kolléga elevenítette fel a neves
vadász-doktorral kapcsolatos emléke-
it, élményeit. Koncz Pista bátyánk a
kellemes baráti beszélgetés közben
nagy örömmel dedikálta és ajándékoz-
ta írásait.

Este volt már, amikor a KEFAG Zrt.
épületét elhagytuk. Az ajtón kilépvén
megcsapott bennünket a langyos tava-
szi szellõ és feléledt bennünk a szalon-
kavárás tavaszi gondolata.

Koczka Zoltán
OEE Kecskeméti HCs titkár

Szalonkaváró gondolatok…

Fotó: Makra Zsuzsanna
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Pro Silva Hungariae Díjat 
adományozott

Béres Attila erdésznek, Karcag Vá-
rosi Önkormányzat Városgondnok-
sága munkatársának, négy és fél év-
tizeden át lelkiismeretesen végzett
szakmai munkája, az élhetõbb városi
környezet, a várost körülvevõ erdõk
fenntartása, és a vadállomány megõrzé-
se érdekében kifejtett tevékenységéért;

Dr. Gerencsér Kinga egyetemi do-
censnek, a Nyugat-magyarországi
Egyetem Faipari Mérnöki Kara mun-
katársának, a magyar erdõk fáinak mi-
nél értékesebb termékké való feldolgo-
zása, a fûrészüzemi értékkihozatal, és e
tevékenység hatékonysága növelése ér-
dekében hosszú idõn át végzett oktatói,
kutatói tevékenysége elismeréseként;

Kisteleki Péternek, a VADEX Me-
zõföldi Zrt. vezérigazgatójának, a
Mezõföld erdeinek fenntartása és fenn-
tartható hasznosítása érdekében végzett

negyvenéves tevékenysége elismerése-
ként;

Dr. Marosi Györgynek, az Erdé-
szeti Tudományos Intézet állomás-
igazgatójának, a többcélú erdõgazdál-
kodás finanszírozásának, a támogatá-
sok felhasználásának, jövedelemterme-
lõ képességének kutatása terén végzett
munkája elismeréseként;

Sípos Istvánnak, a Fanyarka Er-
dészeti Kft. ügyvezetõ elnökének, a
térség erdészeti szakirányításában vég-
zett két évtizedes munkája, és az alföldi
magán-erdõgazdálkodás fejlesztése ér-
dekében kifejtett tevékenysége elisme-
réseként;

Vasas Ernõnek, az Északerdõ Zrt.
Répáshutai Erdészeti Igazgatósága
igazgatójának, két évtizeden át vég-
zett szakmai munkája, különösen a tér-
ség lucfenyõ állományának szerkezet-
átalakítása, és az õshonos lombos er-
dõk felújítása érdekében kifejtett tevé-
kenysége elismeréseként.

Életfa Emlékplakett Arany Foko-
zata kitüntetést adományozott

Varga Lászlónak, a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. Szentpéterfai Erdé-
szete nyugalmazott fõmérnök-he-
lyettesének, Szentpéterfa és környéke
erdeinek kezelése, termelésirányítói
munkája, és a fiatalok pályaszeretetre
nevelése terén elért eredményei elis-
meréseként.

Életfa Emlékplakett Ezüst Foko-
zata kitüntetést adományozott

Bakonyi Lajosnak, a Bakonyerdõ
Zrt. nyugalmazott fõerdészének, a
Balaton-felvidék erdeinek fejlesztése,
Iharkút helyreállítása, emlékparkjának
megvalósítása érdekében kifejtett tevé-
kenysége elismeréseként;

Lenchés Imrének, a VADEX
Mezõföldi Zrt. Mecsérpusztai Erdé-
szete nyugalmazott erdészetvezetõ-
jének, az erdõgazdálkodás területén
hosszú idõn át végzett lelkiismeretes
munkájáért, a társaság hírnevének
öregbítése érdekében kifejtett tevé-
kenységéért;

Dr. Polner Antalnak, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
nyugalmazott fõfelügyelõjének, az
alföldi erdõgazdálkodás fejlesztése ér-
dekében hosszú idõn át végzett munká-
ja elismeréseként.

Erdész kitüntetettek az Erdõk Világnapja
alkalmából

A víz és az erdõ szoros kapcsolatban áll egymással, és nélkülük
nem létezhet civilizáció, ezért védeni, óvni kell mind a vízkészle-
teket, mind pedig az erdõvagyont – hangoztatta a vidékfejlesz-
tési miniszter a Víz Világnapja és az Erdõk Világnapja alkalmá-
ból tartott minisztériumi rendezvényen. Fazekas Sándor erdész
szakmai kitüntetéseket adott át az ünnepségen, melynek
szervezésében az Egyesület is részt vett. A dekorációt az Ipoly
Erdõ Zrt. fotópályázatának képei alkották.
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Életfa Emlékplakett Bronz Foko-
zata kitüntetést adományozott

Bognár Ernõnek, a Kisalföldi Erdõ-
gazdaság Zrt. nyugalmazott kerü-
letvezetõ erdészének, az erdõgazda-
ság területén hosszú idõn át végzett
munkája, és a fa szeretetét sugárzó fa-
faragó mûvészi tevékenysége elisme-
réseként;

Dr. Gõbölös Antalnak, a Bács Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Erdé-
szeti Igazgatósága nyugalmazott
igazgatójának, a dél-alföldi erdõk, a
Duna-Tisza közi homokhát természeti
értékeinek megõrzése, az Ópusztaszeri
Emlékpark és a Kecskeméti Arborétum
fejlesztése terén végzett munkájáért;

Kadlecsek Jánosnak, az Észak-
erdõ Zrt. Vadászati és Idegenforgal-
mi Osztálya nyugalmazott osztály-
vezetõjének, az erdõ vadászati és ide-
genforgalmi célú hasznosítása területén
hosszú idõn át végzett munkája, és a
vadászkamarában kifejtett tevékenysé-
ge elismeréseként;

Kelemen Zoltánnak, az ÉSZA-
KERDÕ Zrt. nyugalmazott termelési
fõmérnökének, az erdõmûvelés és fa-
feldolgozás területén hosszú idõn át
végzett munkájáért;

Dr. Leskó Katalinnak, az Erdésze-
ti Tudományos Intézet nyugalma-
zott tudományos munkatársának,
erdészeti rovartani és erdõvédelmi té-
mavezetõi, kutatói munkájáért, a vilá-
gon egyedülálló Erdészeti Fénycsapda
Hálózat kifejlesztéséért;

Dr. Tóth Sándor Lászlónak, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium nyugal-
mazott vezetõ-fõtanácsosának, a

Faipari Tudományos Egyesület el-
nökhelyettesének, az erdõgazdasá-
gok finanszírozása, valamint a Balaton
környéki és az egri erdõk védelme ér-
dekében végzett munkája, és egyesüle-
ti tevékenysége elismeréseként;

Zachar Miklósnak, a Bakonyerdõ
Zrt. nyugalmazott vezérigazgató-he-
lyettesének, az erdõ- és fafeldolgozás
gazdasági megalapozása területén vég-
zett munkájáért, az Agrárkamarában ki-
fejtett tevékenységéért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott

Balogh Csaba Gyõzõnek, a Vas Me-
gyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóság igazgatóhelyettesének,
a folyamatos erdõborítást biztosító át-
alakító és szálaló üzemmód alkalmazá-
sa érdekében végzett munkája, vala-
mint az erdõmérnök képzésben kifejtett
oktatói tevékenysége elismeréseként;

Balogh Lajosnak, a Baranya Me-
gyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága igazgatóhelyettesé-
nek, erdõtervezési, erdõgazdálkodási
területen végzett munkája elismerése-
ként;

Biróné Marton Zsuzsannának, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Erdészeti Igazgatósága
osztályvezetõjének, az erdõgazdálko-
dók vidékfejlesztési és erdészeti támo-
gatásokhoz jutása érdekében végzett
munkájáért;

Dr. Bordács Sándor osztályveze-
tõnek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal Növénytermesz-
tési és Kertészeti Igazgatósága mun-

katársának, az erdészeti fajtakísérlete-
zés és erdészeti szaporítóanyag-felü-
gyelet területén végzett munkájáért;

Nádas Editnek, a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal Erdé-
szeti Igazgatósága pályázatkezelési
ügyintézõjének, az erdészeti ágazat
támogatási pályázatainak kezelése so-
rán végzett munkájáért;

Nagy Bozsoky Péternek, a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal Erdészeti Igazgatóság erdõ-fõfe-
lügyelõjének, az Erdészeti Szakigaz-
gatási Rendszer moduljainak mûködte-
tése, és az erdõtelepítések ellenõrzése
terén kifejtett tevékenységéért;

Dr. Sárvári Jánosnak, a Magán
Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetsége ügyvezetõ el-
nökének, az uniós vidékfejlesztési tá-
mogatások erdészeti jogcímeinek haté-
kony mûködtetése érdekében végzett
munkájáért, a minisztérium és a magán-
erdõgazdálkodói szektor közötti haté-
kony együttmûködés kidolgozásáért,
folyamatos fejlesztéséért;

Szepesi Andrásnak, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium Erdészeti, Ha-
lászati és Vadászati Fõosztály erdõ-
védelmi és erdészetpolitikai refe-
rensének, az ENSZ Európai Gazdasági
Bizottság erdõ egészségi monitoring
rendszer és a FAO Erdõleltár mûködé-
séhez szükséges magyar javaslatok ki-
dolgozásáért, nemzeti szintû koordiná-
lásáért;

Turai Zsoltnak, a Pest Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgató-
sága erdõtervezõjének,  erdõtervezõi
és erdészeti igazgatási területen végzett
kiváló munkájáért. 
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Az OEE Budapesti HM Helyi
Csoportja ez év elsõ rendezvé-
nyét február 26-án tartotta az
Erdészeti Információs Központ-
jában. A csoport 72 fõs lét-
számából 34 fõ vett részt az év-
nyitó ülésen

Elsõként Keresztes György el-
nök üdvözölte a megjelent 34
tagtársunkat és vendégeinket.
Ismertette a tervezett napiren-
det, majd bemutatta az Egyesület
fõtitkárát a jelenlevõknek.

Lomniczi Gergely, az OEE fõ-
titkára nagyon részletes ismerte-
tést adott a két éve ideköltözött
Egyesület munkájáról:

Jelenleg mintegy 3500 tagtárs
tömörül a helyi csoportokba, a
22 szakosztályban 450 fõ tevé-
kenykedik. A 2012-ben felemelt
tagdíjakból származó bevétel
által lehetõség nyílt a helyi cso-
portok támogatására; a rendezvények szervezésére, a költ-
ségek fedezésére a csoportok 600 Ft/fõ támogatást kapnak
évente. Az idei vándorgyûlés Tatán lesz júliusban, egyik ki-
emelkedõ része az év erdésze verseny, amelyet Erdõgazda-
ságunk szervez, a terepi versenyszámokat a Süttõi Igazgató-
ságánál fogják lebonyolítani.

A fõtitkár bemutatta munkatársait, mivel az Egyesület tit-
kárságán új kolléga, Pintér Eszter intézi a tagság ügyeit Mes-
ter Gézáné mellett. Az Erdészeti Lapokat pedig Nagy László
szerkeszti.

Nagy László az Erdészeti Lapok fõszerkesztõje üdvözölte a
jelenlévõket, kérve, hogy írjanak a lapokba, mert ez mindany-
nyiunknak fontos lenne. A terveik szerint az Erdészeti Lapok
a közeljövõben – tartalmában és formájában – megújul.

Ezután Keresztes György ismertette a csoport 2013. évi mun-
katervét, amely igen bõséges rendezvénykínálatot tartalmaz.
Mintegy 15 alkalommal találkozhatnak – ha mindegyik rendez-
vényt sikerül megszervezni – tagtársaink februártól-novemberig.

Ezután az Erdõgazdaságunk szervezésében tartott 2012.
évi fényképpályázat vetített képeiben gyönyörködhettünk.
Pályázni öt témában lehetett, a 13 versenyzõ 206 képét kel-
lett elbírálnia a bizottságnak. 

Horváth Dénes vezérigazgató ismertette a nyertesek név-
sorát. A gyõztesek könyvet, emléklapot és pénzjutalmat is
kaptak, természetesen a jelenlévõk tapsvihara is hozzájárult
az elismerésekhez. A gyõztes képek: 

Az említetteken kívül nagyon jól szerepelt még Kovácsné
Likavecz Krisztina (akinek a képei a legtöbb pontot kapták),
Fáczányi Zsombor és Németh Noémi, bár I. helyezést nem si-
került elérniük.

Ez követõen csoportunk titkára, Túróczi Balázs kért – a
csoport munkájának sikeresebb elvégzése érdekében – segít-
séget, így Németh Noémit gazdasági megbízottnak megsza-
vazta a tagság.

Rövid kávészünet után a csoport tagsága levonult Egyesü-
letünk könyvtárába, ahol Sárvári János az OEE Wagner Ká-
roly Erdészeti Szakkönyvtárának õre elõadásában ismertette
a könyvtár történetét, majd végigkísért bennünket a könyvtár
szobáin, megmutatva a hatalmas gyûjtemény érdekességeit.

A könyvtár kialakítása 1851-ben Pozsonyban 1000 kötettel
indult, majd 1866-ban Pestre költözött az egyesület Alkot-
mány utcai székházába. Ez a székház egy év alatt épült meg
a tagdíjakból és a tagság anyagi hozzájárulásaiból. 1949-ig
felhõtlenül mûködött a könyvtár, de akkor a székház államo-
sítása után többszöri költöztetése jellemezte hányatott sorsát.
Pincébe, elhagyott szolgálati lakásba, istállóba, méltatlan kö-
rülmények közé került. A hazátlan bolyongás után Telkibõl a
Csillagvölgyi úti épületbe, majd 2000-ben a jelenlegi Erdésze-
ti Információs Központ épületébe került. Jelenleg kb. 22 000
dokumentumot õriznek. A legrégebbi magyar könyv 1770-
bõl származik. 

A könyvtár megõrzéséért, költöztetéseikor Riedl Gyula bá-
csi nagyon sokat fáradozott. Õ vette számba a könyvtár teljes
könyvállományát és 1962-ben elkészítette katalógusát. Gyula
bácsi busszal járt ide 90 éves koráig és itt töltötte utolsó aktív
napjait is. Hallatlan szeretettel mutatta be a látogatóknak a
könyvtárat. Egykori irodáját emlékszobának rendezte be az
egyesület.

A régi szép emlékek bûvöletében a baráti búcsú vetett vé-
get rendezvényünknek.

Pálhalmi János
OEE Budapesti HM HCs

A Budapesti HM Helyi Csoport ülése

A cinegefióka Futás

Hérics Lovasberényi erdõ
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Az Erdészettörténeti Szakosztály legu-
tóbbi rendezvényére 2013. március 5-
én az Erdészeti Információs Központ
Budakeszi úti épületében került sor.
Örömteli esemény, hogy ezúttal a sza-
kosztály két új tagjának az elõadását
hallgathatták meg a résztvevõk. 

Elõször ifjú tagunk, Kiss Csaba Az er-
dõtiszti egyenruhától a soproni valde-
nig címû elõadása hangzott el, amelyet
az elõadó által gyûjtött muzeális értékû
képek vetítése színesített. Az erdész-
egyenruháról 1939-bõl származik az el-
sõ adat, 1855-ból pedig már egy ábrá-
zolás is fennmaradt. Selmecbányán
1881-82-tõl vált általánossá az erdész-
hallgatók egyenruha viselete. A So-
pronba történõ átköltözés után 1921-
ben ezt az egyenruha típust moderni-
zálva alakították ki a valdent. 

A II. világháború után, az 1947-ben
végzett évfolyam tablóképén a hallga-
tók egyöntetûen valdent viselnek. Ez

után viszont a selmeci hagyományok
tiltása és üldözése lehetetlenné tette a
valden viselését. „A múltat végképp el-
törölni” jelszó végletes megvalósításá-
nak példája, hogy még a végzõs erdõ-
mérnök hallgatók valéta szalagjának a
színét is megváltoztatták, zöldrõl kékre. 

Az 1971-ben Budapesten megrende-
zett Vadászati Világkiállítás õrszemélyze-
tét a soproni egyetem hallgatói adták. A
hallgatóság akkor kivívta, hogy a világki-
állításon résztvevõk díszegyenruhája új-
ból a valden lehessen. Érdekeség, hogy
1985-tõl a soproni egyetemhez tartozó
székesfehérvári földmérési kar hallgatói
is valdent hordanak, sõt a Sopronban
megkezdõdött közgazdászképzés hall-
gatói vebler néven készítettek maguknak
valdenhoz hasonló egyenruhát.

Az elõadás után élénk véleménycse-
re alakult ki, amelynek lényegét úgy le-
hetne összefoglalni, hogy „minden, ami
ma létezik, a múltban gyökerezik”. A
hozzászólók megállapították, hogy er-
dész-egyenruhára ma is van igény. Ezt
bizonyítja, hogy szinte minden állami
erdõgazdaságnál van valamilyen zöld
színezetû öltözet, de ahány gazdálko-
dó, annyiféle típusú formaruha létezik.
Ma, amikor a liberalizmus és az indivi-
dualizmus korát éljük, talán jó lenne, ha
szakmai összetartozásunkat az országo-
san egységes erdész-egyenruha felé-
lesztésével is meg tudnánk erõsíteni!

A napirend második elõadását Pus-
kás Pál tartotta A Berettyóújfalui és Püs-
pökladányi Erdészet története címmel.
Az elõadó már idáig is jelentõs erdé-
szettörténeti munkásságot folytatott,
amelyet egy általa írt tekintélyes terje-
delmû kötet is bizonyít. Most azonban
döntött úgy, hogy további kutatásait a
szakosztály keretében folytatja. 

90-100 évvel ezelõtt szinte képtelen-
ség lett volna erdészetrõl beszélni Be-
rettyóújfalu és Püspökladány térségé-
ben. A Trianon utáni csonka-Magyaror-
szág 11%-os erdõsültségébõl az alföld
csak 5-6%-kal részesült, ez a térség pe-
dig jórészt fátlan alföldi pusztaság volt.
Bizony erdésznemzedékek hõsies erõfe-
szítésének eredménye, hogy mára en-
nek a térségnek az erdõsültsége is 10%
közelébe emelkedett. Az alföldfásítási
program a két világháború között még
Kaán Károly kezdeményezésére indult
meg, de igazi lendületét az 1950-60-as
években érte el olyan nagy ívû létesít-
mények megvalósításával, mint például
a Keleti-fõcsatorna közel 100 km-es sza-

kaszának a fásítása. Szinte minden kör-
nyékbeli település határában nagy lépté-
kû fásítási akciókat valósítottak meg.

Az elõadást jól szemléltette, hogy a
megemlített eseményeket, körülménye-
ket, személyeket korabeli fotográfiák ki-
vetített képei is bemutatták. Napjainkban
az erdészettörténetnek az egyik legfonto-
sabb feladata, hogy a rendelkezésre álló
digitális technológiákkal rögzítsük, össze-
gyûjtsük, és ezzel megmentsük az utókor
számára a családi gyûjteményekben lapu-
ló régi szakmai fényképeket. A fotók hát-
oldalára mindig jegyezzük fel, hogy mi-
kor és hol, milyen alkalomból készültek,
kiket ábrázolnak. Ezen adatok nélkül
fényképeink az utókor számára értékte-
lenné válnak, és elõbb-utóbb szemétre
kerülnek, pedig a jól dokumentált fotók
az utánunk következõ nemzedékek fon-
tos történeti forrásai lehetnek.

Szakosztályülésünk témája volt még
a közelgõ 50 éves fennállásunk megün-
neplésének az elõkészítése. A közel-
múlt kutatásai során derült ki, hogy az
elsõ, alakuló Erdészettörténeti Szakosz-
tályülésre 1963. október 26-án került
sor. Ezért az 50 éves fennállási ünnep-
séget  ehhez a dátumhoz közeli idõ-
pontban szeretnénk megtartani. Sajnos
a szakosztály alapító tagjai közül már
csak hárman vannak közöttünk: Dr.
Ghimessy László, Dr. Jereb Ottó és Dr.
Király Pál. Sikeres tevékenységünket
bizonyítja, hogy az elmúlt 50 évben az
Erdészettörténeti Közleményeknek 108
kötete jelent meg. Szakosztályunk arra
törekszik, hogy az 50 éves fennállást
méltó keretek között ünnepeljük meg.

Béni Kornél
szakosztálytitkár

Az erdészettörténet hírei

Dr. Oroszi Sándor, a szakosztály elnöke

Puskás Pál elõadást tart

Kiss Csaba egyenruhákról tartott elõadása
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A Közönségkapcsolatok Szakosz-
tály 2013. február 28-ai évnyitó
rendezvényének helyszíne az MTVA
központi gyártóbázisa volt, majd a
HM Budapesti Erdõgazdaság szék-
házában zárult a szakosztályülés.

Folytatódott a hazai médiumok meglá-
togatása – az Echo TV és a Magyar Rá-
dió korábbi megtekintése után –, ezút-
tal az új szervezeti felépítésû állami te-
levízió, rádió és hírügynökség központ-
jával ismerkedtünk.

A monumentális épület kétszáz mé-
teres földszinti folyosóján a bemutató
kiállítás megtekintése és a televízió tör-
ténetének megismerése után Gulyás Ist-
ván hírigazgató fogadta a szakosztály
tagjait, és tartott tájékoztatót az átalakult
közmédiumok hírgyártási folyamatáról.
Megtudtuk, hogy ma már valamennyi
állami televízió csatorna hírmûsora ott
készül, s a rádió híradója is oda költö-
zik. Az Este ismert mûsorvezetõje elka-
lauzolt bennünket a kettes stúdióba,
ahonnan a híradókat, az Estét és az idõ-
járás-jelentést közvetítik. 

Látogatásunk emlékére Gulyás Ist-
vánnak átadtuk Pápai Gábor Gyöke-
rek és lombok címû könyvét, amelyet
a szerzõ dedikált, valamint az Erdõk a
közjóért kötetet, amelyet a szerkesz-

tõk, Dobó István és Zétényi Zoltán
ajánlottak.

Ezt követõen egy olyan „vendégstú-
dióba” invitáltak bennünket, ahol ki-
próbálhattuk a híradós mûsorvezetést,
a kameraman munkáját, a rendezõ és a
hangmérnök szerepét. A bluebox-tech-
nika segítségével összeillesztettük az
„idõjós” képét a háttérre vetített térkép-
pel, s gyakorolhattuk a szélirány muta-
tását a monitorok segítségével. 

A program a HM Budapesti Erdõgaz-
daság központjában folytatódott, ahol
Horváth Dénes vezérigazgató és Keresz-
tes György vezérigazgató-helyettes kö-
szöntötte a szakosztály tagjait. A vezéri-
gazgató tájékoztatást adott a hazai erdé-
szeti társaságok közül talán a leginkább
sajátos körülmények között dolgozó
gazdaságról. A gazdálkodási, védelmi és
egyéb feladatokat az ország eltérõ ég-
hajlati és talajadottságú régióiban mûkö-
dõ erdészeteik – Buják, Lovasberény,
Süttõ, Uzsa, Táborfalva – látják el.

Ezt követõen Kapuvári Gábor, az
MTVA kiemelt szerkesztõje tartotta meg
elõadását a sajtó és a kommunikáció
napjainkban zajló változásairól. Emlé-
keztetett, hogy immár a negyedik nagy
kommunikációs váltás van napirenden,
a beszéd, mint jelrendszer kialakulásá-
tól, a Guttenberg-galaxis megalapítása,
vagyis a nyomtatás föltalálásán át.
Utóbbinak azért volt nagy jelentõsége,

mert az információt kibocsátó és a befo-
gadó elválasztható volt egymástól idõ-
ben és térben. A harmadik „ugrást” az
információszállítás, közvetítés jelentet-
te, a távíró föltalálása után már nem szá-
mított a távolság. 

Napjainkban viszont a Guttenberg-
galaxis végnapjai sejlenek föl. Drámai
mértékben visszaszorul a nyomtatott
sajtó, újságok szûnnek meg, elõfordult,
hogy San Franciscóban nem jelentek
meg napilapok. Az olvasás a papír alap-
ról a képernyõre terelõdik át. 

Ezek után tért elõadásának igazi tar-
talmára, amit Fagyi a járdán címmel ille-
tett. A tudományos címe az lett volna,
hogy Szubliminális interakciók. Ami
elég ijesztõen hangzik. 

Az elõadó az emberi életet is a hír-
bõl vezette le: ahol nincs hír, ott meg-
szûnik az élet. Ha az õsember nem
szerzett hírt, kapott információt a ma-
mutok váltójáról, akkor éhen halt. Ha
nem kapott hírt arról idejében, hogy a
szomszéd, konkurens horda támadást
indított ellenük, akkor azért halt meg.
A 20. századra a híréhség oly módon
vált mindennapi szükségletté, hogy At-
lantában elõször csak egy kábelcsator-
nát alapítottak az emberek hírigényé-
nek kielégítésére. Adjunk az emberek-
nek 24 órában híreket: ez volt a jelsza-
va a Cabel News Network-nek, vagyis
a CNN-nek.

EGYESÜLETI ÉLET

Látogatás az MTVA gyártóbázisán

Szakosztályunk a híradó stúdiójában Gulyás István hírigazgatóval (Fotó: Greguss László Géza)



Ez odáig „fejlõdött”, hogy a második
Öbölháborút már szinte közvetítette a
CNN. A „csúcs” pedig az volt, amikor a
rakétákra szereltek kamerát. Mindezt a
nézõ fotelbõl követhette. 

Akkor telt be a pohár, amikor az
amerikai hadsereg egy helikopteres ra-
kétabemutatót tartott a sajtónak. A fela-
dat teljesítése után a gép visszatért, le-
szállt, a pilóta pedig végignézett az
összesereglett újságírókon. Azok döb-
benten vették észre, hogy a helikopter
összes gépfegyvere is automatikusan
követte a pilóta tekintetét, és pásztázta
az újságírókat. 

A legújabb médium, az internet egye-
lõre minden megszokott határt ledönt. Ez
az új felület azt eredményezte, hogy az
újságírói szakma speciális helyzete, sza-
kosodása megszûnt. Ma már mindenki
lehet újságíró (blogger) és fotóriporter. 

Korábban, aki egy sajtóterméket
akart alapítani, annak nagyon sok pénzt
kellett befektetnie. Ma már egy számító-
gép megvásárlásával szinte ugyanezt
megvalósíthatja bárki az interneten. 

A reklámiparban elterjedt egy kvázi
kísérlet arról, hogy a vetített filmben
egy kockát kicseréltek coca-cola rek-
lámra. Amit észre sem vett a nézõ, de a
vásárlás megugrott a hatására. Ám ez a
kísérlet soha nem zajlott le. Annak elle-
nére minden hirdetõ erre a szubliminá-
lis szférára utazik. 

A BMW híresen szemtelen marketing
kreatívjai egyik évben egész oldalas hir-
detésben gratuláltak az Audinak, hogy
elnyerték Dél-Afrika legjobb gépkocsija
címet… Aki pedig gratulál, az abban az
évben a világ legjobb gépkocsija címet
kapta. 

A direkt reklámokkal szemben érzé-
ketlenekké váltunk, ezért izgalmas mini
történetekbe rejtik az üzeneteket. Ma
már a reklámok közötti mûsor azért
fontos, hogy ott tartsa a nézõt a követ-
kezõ reklámblokkig. A hírek pedig vér-
rõl, bûnözésrõl, horrorról szólnak. 

A szakember a jövõt az internetben
látja, hisz’ már a Newsweek sem jelenik
meg papír formátumban.

A program következõ részében sza-
kosztály-tagtársunk, Iványi Ákos, a Kis-
alföldi Erdõgazdaság Zrt. munkatársa
számolt be a társaságnál folytatott kö-
zönségkapcsolati munkáról. 

A gazdaságnál PR-terv készül, mely-
nek elemei egyebek között a média ér-
deklõdését fölkeltõ, tömeget megmoz-
gató nagyrendezvények.  

Ilyen például a gyõri Árkádban ren-
dezett bemutató: Erdeink mûvész
szemmel. A bevásárlóközpontban ez

volt a bemutatkozó rendezvényük. Hús-
vétkor kihelyezett erdei iskolai foglal-
kozást tartottak ugyanott, komoly siker-
rel. Ez már jelentõs sajtómegjelenést is
hozott. Ezt egy pályázat meghirdetése
követte iskolai osztályoknak, amellyel
az év végi nagyrendezvényüket haran-
gozták be. Nagy volt az érdeklõdés, 24
iskolából 120 alkotás érkezett. A kiírás
tartalmazta azt az információt is, hogy a
mûveket az Árkádban tartandó követ-
kezõ bemutatón tekinthetik meg az ér-
deklõdõk. A karácsonyi vásár idején hat
héten át voltak jelen a bevásárlóköz-
pontban. A kereskedelmi központ ada-
tai szerint mintegy 800 ezer látogató ke-
reste föl a centrumot. A megyei lap fel-
címében ez volt olvasható: Erdészeti
rendezvény még soha nem kapott ek-
kora nyilvánosságot. 

Sikeresen alkalmazták a hírkapcso-
lás módszerét, az esemény magába fog-
lalta a következõ rendezvény meghir-
detését. 

Az események újabb csoportjába
azok tartoznak, amelyek a társaság tevé-
kenységével szorosan összefüggenek, de
korábban nem fordítottak rájuk figyel-
met, holott a média ezekre is fogékony
lehet: a közmunka, a trófeamustra, a faki-
termelõverseny, a rendõrséggel együttes
ellenõrzés. E két utóbbi várakozáson fe-
lüli médiaérdeklõdést váltott ki. 

Törekednek a szokatlan, váratlan
megközelítésekre. Erre példa a blogoló
tölgy ötlete, amely egészen eredeti kez-
deményezés. 

A Virtuális Falevelük egy hírlevél,
amely a rendezvényeiken megfordulók
e-mail címeire jut el.

Iványi Ákos elmondta, hogy a rend-
õrségen kívül együttmûködnek többek

között a Reflex környezetvédõkkel, a
megyei pedagógiai intézettel, valamint
elõkészületben van a katasztrófavéde-
lemmel és a természetjárókkal kötendõ
megállapodás. 

Zétényi Zoltán, szakosztályelnök
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EGYESÜLETI ÉLET

Egy csipetnyi 
esélyegyenlõség…
Bizonyára nem én vagyok az egyetlen, aki
idõnként tátott szájjal, vágyakozva forgat vas-
kos tudományos/szakkönyveket akár külföldi,
akár hazai könyvesboltokban, majd pedig, a
barátságtalan árat látva, keserû szájízzel és
(jelképesen) könnybe lábadt szemmel rakja
vissza õket a polcra. Aztán megint leveszi, új-
ra megnézi az árat, és végleg visszarakja a
könyvet. Az utóbbi évtizedekben sokat búsla-
kodtam azon, hogy a külföldi kiadású rangos
szakkönyvek ára messze felülmúlja a lehetõ-
ségeinket. Fõleg úgy, hogy az ember szíve
szerint egyszerre akár többet is venne. Hejel
Péter tagtársunk (Mátrafüredi HCs) a napok-
ban hívta fel a figyelmet két olyan honlapra,
ahol ezt a „több évtizedes fájdalmat” jelentõs
mértékben enyhíteni tudtam. 

A www.bookos.org honlapról az ingyenes
regisztráció után tudományos könyvek, a
www.booksc.org weboldalról pedig tudomá-
nyos cikkek tölthetõk le ingyenesen, teljes terje-
delemben, pdf formátumban, jó minõségben.
Az utóbbi idõben így több olyan könyvhöz jutot-
tam hozzá, amiket eddig csak messzirõl és só-
várogva néztem. Apró, de nem jelentéktelen lé-
pés a kutatói esélyegyenlõség irányába!
Jó keresgélést, eredményes könyvtárépí-
tést! Ja, és persze idõt a letöltött könyvek ta-
nulmányozásához…

Csóka György
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A FAO vezérigazgatója, José Graziano
da Silva (a képen) beszéde az Erdõk
Nemzetközi Napja alkalmából.

„Hölgyeim és Uraim!
Öröm számomra, hogy üdvözölhe-

tem Önöket az elsõ hivatalos Erdõk
Nemzetközi Napja alkalmából. Ennek az
ünnepnek a létrejötte sok magánsze-
mély, szervezet és ország erõfeszítésé-
nek köszönhetõ. Az ENSZ Közgyûlésén
Algéria volt ennek az ötletnek az egyik
legnagyobb támogatója. Ezért kiemelten
üdvözlöm Hocine Latli urat, Algéria je-
len levõ képviselõjét. A mai napon világ-
szerte máshol is vannak „Az Erdõk Nem-
zetközi Napja” ünnepségek, beleértve
Algériát, ahol a mediterrán erdõk állapo-
táról szóló jelentést most mutatják be.

Az Erdõk Nemzetközi Napjának té-
mája: „ültess el egy fát, ültesd el a jö-
võnket”. Ez hirdeti az erdõk jelentõsé-
gét életünkben. És ez hirdeti még a ter-
mészet és ember kapcsolatát, ami a tar-
tamos fejlõdés kulcsa. 

Az erdõkrõl való gondoskodás egyet
jelent a bolygónkról való gondoskodás-
sal most és a jövõben egyaránt. Az erdõ
segít bennünket a klímaváltozás mér-
séklésében. Az erdõk kritikus szerepet
játszanak a sivatagosodás és a talajpusz-
tulás elleni küzdelemben. Az erdõ vé-
delme egyet jelent a vízkészletek védel-
mével. Az erdõk megõrzése annyi, mint
a biológiai sokféleség megõrzése.
Egyúttal az erdõk világszerte fontosak
az élelmiszerbiztonság és az élelmezés
tekintetében.

A tartamosan kezelt erdõk kulcsfon-
tosságú szerepet tölthetnek be a mai ki-
hívások tekintetében. A tartamosság
kérdése alapvetõ. Az erdõk élnek és
együtt élnek az emberekkel. Az erdõla-
kók száma több tízmillió. Ugyanakkor
mintegy 350 millió embernek ad az er-
dõ megélhetést, sokan közülük a leg-
szegényebb országok lakói, életük az
erdõ lététõl függ. Azok számára, akik-
nek a léte függ az erdõtõl, fel kell aján-
lanunk az erdõhasználat olyan alterna-
tív módjait, amelyek biztosítják számuk-
ra a megélhetést ma és a jövõben. Sok-
féle lehetõség van ennek megvalósítá-
sára. Az agrár-erdõgazdálkodás mûve-
lési módszerei megõrzõ és termelõ jel-
legûek. Az ökoturizmus lehetõvé teszi
az emberek számára, hogy az erdõt an-
nak károsítása nélkül fedezzék fel. A
szénmegõrzés egyike annak a sok do-
lognak, ami az élõ erdõ értékét növeli. 

A mai esemény alkalmából az erdõ
sokszínû szerepérõl, az emberekhez, a
tartamossághoz és környezetéhez való
viszonyáról kell beszélnünk. Elõadóink
fel fogják tárni az erdõ szerepét a széles
értelemben vett tájgazdálkodásban.

A kihívások kezelésekor szemléle-
tünk teljesebb annál, mint ahogyan az
országok az élelmiszerbiztonság és me-
zõgazdaság kérdéseivel szembesülnek.

A FAO erre vonatkozó megközelíté-
se öt átfogó stratégiai elemre épül:

• elõször: az éhezés és alultáplált-
ság megszüntetése;

• másodszor: a fenntartható terme-
lés és gazdálkodás;

• harmadszor: a vidéki szegénység
csökkentése;

• negyedszer: az élelmezési rend-
szerek fejlesztése és azok igazsá-
gossága;

• ötödször: a vidéki családok alkal-
mazkodóképessége.

Nagyon sok az összefüggés az erdõ-
gazdasággal kapcsolatos tevékenysé-
günk és a stratégiai célok között. A FAO
Erdészeti Osztályának és a FAO jelenlegi
csapatának nagyon fontos szerepe van
abban, hogy értelmet adjon ezeknek a
stratégiai céloknak. És ezen felül sokkal
fontosabb, hogy közremûködjenek egy
éhezéstõl mentes és tartamos világ létre-
jöttében. De ez nem csak a FAO-tól
függ. Ez mindannyiunktól függ: kormá-
nyoktól, más nemzetközi szervezetektõl,
civil közösségek szervezeteitõl, a ma-

gánszektortól és még nagyon sok egyéb
szereplõtõl is.

Ahogy közeledik 2015, közeledünk
a FAO által meghirdetett Az Évezred
Fejlõdési Céljai (Millenium Develop-
ment Goals, MDG) program határidejé-
hez. Ideje kitérni arra, hogy mit sikerült
elérnünk. Hol értünk el sikereket és hol
szükséges többet tennünk. A MDG ta-
pasztalatai segítenek bennünket a 2015
utáni idõszak megtervezésében. Az
egyik kulcsszempont a fenntarthatóság
jelentõségének növelése, és annak kap-
csolata – a Rio+20 Konferenciának
megfelelõen – az élelmiszerbiztonság
és a mélyszegénység megszüntetésével.

Sok országban az illegális fakiterme-
lés pusztítja az ökológiai rendszert,
csökkenti a vízhez jutás lehetõségét és
korlátozza a tûzifa felhasználását. Mind-
ez, elsõsorban a szegények esetében,
csökkenti az élelmiszerbiztonságot. Az
illegális erdõpusztítás megállítása sokat
tehet az éhség, a mélyszegénység ellen
és biztosíthatja a fenntarthatóságot. Ez
az, amiért szeretném az országokat bíz-
tatni abban, hogy támogassák a faülte-
tést és döntsenek a „Nulla Illegális Erdõ-
irtás” céljáról, tekintettel a 2015 utáni
idõszakról szóló tárgyalásokra. Ez a két
cél szorosan összefügg egymással.

Merész célokat kell kitûznünk azért,
hogy mozgósítsuk a kormányok politikai
támogatását és a jelenlegi társadalom aka-
ratát ezen célok eléréséhez. A FAO ké-
szen áll arra, hogy támogassa Önöket va-
lamennyi erdõ és más természeti erõforrás
fenntartható mûvelésében. És dolgozik a
fenntartható jövõért, ahol az élelmiszer
mindeki számára elérhetõ, a szegénység
megszûnik és a természeti erõforrásokat
megõrzik a jövõ nemzedékei számára.

Forrás: Csóka Péter, FAO
Fordította: Gerely Ferenc

Március 21.
Az Erdõk Világnapja

2013. március 21-én – a meteorológiai ta-
vasz napján – az idõ a zordabb arcát mu-
tatta, ám látogatóink nagy örömmel és kí-
váncsisággal várták: a Yuzából érkezõ ja-
pán diákok kísérõ tanáraikkal és a befoga-
dó középiskolás diákokkal. 

Amíg gyülekeztek, az elõadóban
apró ajándék barkácsolására nyílt lehe-
tõségük – gyöngyfát készíthettek. 

Mivel 2013. március 21. az Erdõk
Nemzetközi napja, játékra hívtuk ven-

AKTUALITÁSOK

Az Erdõk Világnapja
2013. március 21.



Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 4. szám (2013. április) 121

dégeinket. Célunk az volt, hogy játék
közben mindenki ismereteket szerez-
zen az erdõ fontosságáról és a benne
dolgozó erdészek munkájáról.

Tizenkét színes, kivágott képet és 12
a fácskán található gondolatot kellett
összepárosítaniuk – a megfelelõ képet a
megfelelõ gondolattal. 

Mivel az idõjárás kedvezõtlenné ala-
kult, cipõcserével indult a csapat a Ba-
golyvár Vadaspark körüljárására.

Elsõként a vizes élõhelyet vizsgáltuk,
látogatóink lelkes partnerek voltak eb-
ben. Ezután látványetetés keretében is-
merkedtek meg a vadasparkban lakó és
körülöttünk élõ állatokkal. A túra után
jól esett ismét a meleg – az elõadóban
folytattuk a megkezdett gyöngyfákat,
melyeket ajándékba hazavihettek a
mindig mosolygós vendégeink.

Õk sem érkeztek üres kézzel. Szá-
mos ajándékuk közül a legemlékezete-
sebb és legmaradandóbb: az egyik ja-
pán kislány szemünk elõtt festette meg
az erdei iskola kaligrafikus emblémáját.

Élményekben gazdag napot tölthet-
tünk együtt, ami látogatóink arcán is su-
gárzott.  Búcsúajándékként elénekelték
a „Tavaszi szél…” címû népdalt. Szépen
csengõ hangjukat jövõre is várjuk!

Szilágyi Annamária, NEFAG Zrt.

Játékos erdei iskolai vetélkedõ
Ravazdon

Az Erdõk Világnapja alkalmából a Ki-
salföldi Erdõgazdaság Zrt. Ravazdi Er-
dei Iskolája – térítésmentesen – játé-
kos „erdei ötpróbával” fogadta a gyõri
Radnóti Miklós Általános Iskola 175
diákját.

A három autóbusszal érkezõ látoga-
tósereget egy kis erdei túrára vittük,
melynek során állomáshelyes rendszer-

ben mérhették össze tudásukat az isko-
la osztályai. Volt fagurítás, természetis-
mereti kvízjáték, erdei állatok mozgásá-
nak utánozása, egyensúlyozási verseny
és „Ökomata” társasjáték. Ráadásul a
séta az erdõgazdaság által létrehozott
Sólymos Szilveszter kilátó és a közép-
kori Szent Villebald (vagy Vilibald)
templom rekonstruált alapjai mellett ve-
zetett el, így a program általános turisz-
tikai és kultúrtörténeti elemekkel egé-
szült ki.

Sajnos az idõjárás a fogadtatással el-
lentétben meglehetõsen hûvös és sze-
les volt, de ezt elég jól ellensúlyozta a
kellemes testmozgás és az oldott han-
gulat. 

Az utolsó állomáshely az erdei iskola
fûtött oktatótermében kapott helyet,
ahol a látogatók megszemlélték és ki-
próbálták az oktatási eszközöket is. Bú-
csúzóul minden érdeklõdõ vihetett ma-
gával A mi erdõnk magazin utolsó pél-
dányaiból. 

A lányok egy csoportja a szálláshe-
lyet is megtekintette, mivel osztálytár-
saikkal már a kirándulást követõ héten
ötnapos, „bentlakásos” erdei iskolai
programra készültek. 

Iványi Ákos, KAEG Zrt.

Somogyi események az 
Erdõk Világnapján

Az idõjárás ugyan nem tette lehetõvé,
hogy az elsõ alkalommal megrendezett
Erdõk Nemzetközi Napja programjait a
szabadban tartsuk, mégis sok kisdiák
számára sikerült az erdõket érzékelhetõ
közelségbe hozni.

Az elsõ somogyi rendezvényt a SE-
FAG Zrt. az Együd Árpád Kulturális
Központtal együttmûködve tartotta. Az
apropót a „Mondj NEM-et a szemétre”
gyermekrajz-pályázat adta. A beküldött
több, mint száz remek munkát a kultu-
rális központ aulájában kiállításon mu-
tatták be.

A vendégeket Barkóczi István vezér-
igazgató köszöntötte. Elmondta, hogy
Magyarország területének egyötödét,
míg Somogynak több mint negyedét
borítja erdõ. Ez nemzetközi viszonylat-
ban is kifejezetten jó mutatónak számít.
Az erdõ nemcsak fát ad és élõhelyet a
vadnak, hanem tisztítja a levegõt, pihe-
nést és kikapcsolódást nyújt, valamint
jelentõs foglalkoztatónak is számít. So-
mogyban összesen 160 ezer hektárnyi
területet borítanak tölgyesek, bükkö-
sök, fenyvesek, vagy éppen akácosok. 

Utalt rá, hogy – bár a világon ugyan
lassuló mértékben, de még mindig
csökken az erdõvel borított terület – a

hazai erdeink jó kezekben vannak. Zá-
rógondolatként felhívta a gyerekek fi-
gyelmét, hogy szeressék az erdészt,
tiszteljék azt az elkötelezett munkát,
amit esõben, hóban, sárban végez az
erdõk érdekében és vigyázzanak a ter-
mészet tisztaságára, rendjére.

Az ezt követõ mûsorban a Kodály
Zoltán Általános Iskola 5. C. osztályos
tanulói mûködtek közre. Mûsorukban
az erdõrõl szóló népdalok, versek sze-
repeltek, de saját költésû eszperente
verseket is bemutattak. A gyermekrajz
kiállítást Merczel István, a SMETE elnö-
ke rendhagyó módon nyitotta meg. Fel-
kérte a Kodályos gyerekeket, hogy utá-
nozzák az erdõ hangjait. A nagy sikerû
rögtönzésben hallhattuk a szél zúgását,
a fák recsegését, az állatok, madarak
hangjait.

A másik „somogyi” rendezvény a
megyehatáron túl, Zalában zajlott.
Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Általá-
nos Iskola galériájában a Természet és
az Ember címû kiállítást Bene János fes-
tõmûvész, a Somogyi Paletta Mûvészet-
ért Egyesület elnöke ajánlotta a látoga-
tók figyelmébe. Az itt látható gyönyörû
természetfotókat a Somogy Megyei Er-
dész és Természetvédõ Egyesület tagjai
az elmúlt évi természetfotó-pályázatra
készítették.

Detrich Miklós, SEFAG Zrt.

Erdõk Világnapja 
a DALERD Zrt.-nél 

A DALERD Zrt. dolgozói az Erdõk
Nemzetközi Napja alkalmából 2013.
március 23-án 9 órától 16 óráig Gyula-
Városerdõn nyílt napra várták az ér-
deklõdõket. A program résztvevõi
megismerkedhettek a városerdei és sit-
kai erdõrészek kikeleti látványosságai-
val, valamint különféle játékokkal,
kézmûves programokkal, mikroszkó-
pos morfológiai vizsgálatokkal, s
egyéb, az erdészszakmához kötõdõ
bemutatókkal köszönthették a tavaszt
az erdõn. Az ingyenes programon fõ-
képpen két és három generációs csalá-
dok vettek részt.

Puskás Lajos, DALERD Zrt.

AKTUALITÁSOK
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Februári lapszámunkban számoltunk be
arról, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszer-
gazdasági és Vidékfejlesztési Kamarai vá-
lasztásokon a MEGOSZ és az OEE 66 me-
gyei küldöttje indult. A 2013. február 1-21.
közötti agrárkamarai választáson vala-
mennyi megyei jelöltünk mandátumot
nyert. 2013. március 9-én újabb állomásá-
hoz érkezett az új Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara átalakulásának folyamata, mert
országszerte ezen a napon tartották a me-
gyei alakuló küldöttgyûléseket. Ezek ke-
retében megválasztották a megyei elnö-
köket és alelnököket, a kamarai osztályok
megyei vezetõit, illetve megyénként azt a
15-15 országos küldöttet, akik az országos
küldöttgyûléseken képviselik majd az
adott megyét. Az OEE és a MEGOSZ kép-
viselõi a megyei küldöttgyûléseken is jól
szerepeltek és ennek eredményeként 4
megyei vidékfejlesztési alelnöki, illetve 17
erdészeti, vadászati osztályvezetõi, továb-
bá 19 országos küldötti pozíciót töltenek

be. Ezek megoszlását megyénkénti bon-
tásban az alábbi táblázat mutatja. A meg-
választott megyei tisztségviselõk megbíza-
tása 5 évre szól.   

A megyei küldöttgyûlések után az ag-
rárkamara országos küldöttgyûlése már-
cius 28-án tartotta meg alakuló ülését a
Parlament Felsõházi termében, ahol az
Alapszabály elfogadásával hivatalosan is
létrejött az új Magyar Agrár-, Élelmiszer-
gazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Az
alakuló ülésen a szervezet elnökévé
Gyõrffy Balázst választották. A résztvevõ
küldöttek szavaztak az új Nemzeti Agrár-
kamara alelnökeire is. Zászlós Tibor lett
a mezõgazdaságért, Éder Tamás az élel-
miszeriparért, ifjabb Hubai Imre a vidék-
fejlesztésért, Kis Miklós Zsolt pedig a mi-
kro-, kis- és közepes vállalkozásokért fe-
lelõs – és egyben általános – alelnök. Az
erdõgazdálkodás a vidékfejlesztésért fe-
lelõs alelnök alá tartozik közvetlenül. Az
új Nemzeti Agrárkamara elnöke kiemel-

te: olyan köztestület kialakítása a cél,
amely a tagok számára sokrétû szolgálta-
tást nyújt, és ezért megéri a kamara tag-
jának lenni. Gyõrffy Balázs hangsúlyoz-
ta: az új Nemzeti Agrárkamara struktúrá-
ja helyet biztosít a magyar vidék minden
szereplõjének, a termelõknek, a feldol-
gozóknak és a kereskedõknek egyaránt.
Az elnökbõl, valamint a négy alelnökbõl
álló ügyvezetõ elnökség öt évre kapott
mandátumot. Az új agrárkamarában or-
szágos szinten több erdész szakembert
is különbözõ tisztségek betöltésére vá-
lasztottak meg. A kamara Erdészeti-va-
dászati osztályának vezetõjévé Luzsi Jó-
zsefet, a MEGOSZ elnökét szavazták
meg a küldöttek. Sulyok Ferenc, a KE-
FAG Zrt. vezérigazgatója az Ellenõrzõ
Bizottság tagja lett, míg Barátossy Gá-
bort, az Egyesület korábbi fõtitkárát a
kamarai Választottbíróság tagjává kérték
fel.

MEGOSZ-OEE

Erdész tisztségviselõk a megújult
Agrárkamarában

Megye Megyei  jelöltek neve Javasolt pozíció Jelölõ

Bács-Kiskun Dr. Gácsi Zsolt
(Kiskunsági Erdõgazda Kft)

országos küldött MEGOSZ

Sípos István
megyei kamarai 

erdészeti-vadászati oszt.vez.
MEGOSZ

Baranya Keszi László megyei kamarai 
(Mecsekerdõ Zrt.) erdészeti-vadászati oszt.vez.

OEE

Miszlang Lajos országos küldött MEGOSZ

Békés
Szász András

megyei kamarai 
erdészeti-vadászati oszt.vez.

MEGOSZ

Serfõzõ Ottó országos küldött MEGOSZ

Borsod-A-Z. Zay Adorján országos küldött és 
(Északerdõ Zrt.) vidékfejlesztési alelnök

OEE

Dr. Hegedûs Attila
megyei kamarai 

erdészeti osztályvezetõ
MEGOSZ

Pest megye-BP Horváth Dénes
országos küldött OEE

(HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt.)

Dr. Sárvári János
megyei kamarai 

erdészeti-vadászati oszt.vez.
MEGOSZ

Csongrád Ferenczi Géza 
országos küldött MEGOSZ

(Erd.Szap.a.Term.és Ért.Kft.)

Fejér Márton Edit
országos küldött MEGOSZ

(INT97 Erdészeti Kft.)
Kisteleki Péter megyei kamarai 

(VADEX Mezõföldi Zrt.) erdészeti-vadászati oszt.vez.
OEE

Gyõr-M-Sopron
Szabó Vendel

vidékfejlesztésért 
felelõs alelnök

MEGOSZ

Orbán Tibor megyei kamarai 
erdészeti-vadászati oszt.vez. OEE

és országos küldött
Hajdu-Bihar

Áncsán György
megyei kamarai 

erdészeti-vadászati oszt.vez. MEGOSZ
Dr. Gabnai Ernõ országos küldött MEGOSZ

Heves 
Mikó Károly

megyei kamarai 
erdészeti-vadászati oszt.vez.

MEGOSZ

Dr. Jung László országos küldött és 
(Egererdõ Zrt.) vidékfejlesztési alelnök 

OEE

Megye Megyei  jelöltek neve Javasolt pozíció Jelölõ

Jász-N-Szolnok Luzsi József
országos küldött MEGOSZ

(Ártéri Ebt.)
Sárközy Tamás megyei kamarai 

(Naturholz Produkt Kft.) erdészeti-vadászati oszt.vez.
MEGOSZ

Komárom-Esztergom
Kocsis Mihály 

megyei kamarai 

(Vértesi Erdõ Zrt.)
erdészeti-vadászati oszt.vez. OEE

és országos küldött

Nógrád Kiss László megyei kamarai 
erdészeti-vadászati oszt.vez. OEE

és országos küldött

Somogy
Mocz András

vidékfejlesztésért 
felelõs alelnök 

MEGOSZ

Barkóczi István 
(SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.)

országos küldött OEE

Szabolcs-Sz.-B. Támba Miklós 
(Napkori Erdõgazdák Zrt.)

országos küldött MEGOSZ

Szalacsi Árpád megyei kamarai 
(Nyírerdõ Zrt.) erdészeti-vadászati oszt.vez.

OEE

Tolna Janovicz István megyei kamarai 
erdészeti-vadászati oszt.vez.

MEGOSZ

Gõbölös Péter 
(Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.) 

országos küldött OEE

Vas Mesics Ferenc megyei kamarai 
erdészeti-vadászati oszt.vez.

MEGOSZ

Bugán József
országos küldött OEE

(Szombathelyi Erdészeti Zrt.)

Veszprém Bodor Dezsõ Károly megyei kamarai 
(Ihartû 2000 Kft.) erdészeti-vadászati oszt.vez.

MEGOSZ

Tengerdi Gyõzõ
országos küldött OEE

(HM VERGA Zrt.)

Zala Nagy Attila Norbert
(NANORB Kft.)

országos küldött MEGOSZ

Rosta Gyula megyei kamarai 
(Zalaerdõ Erdészeti Zrt.) erdészeti-vadászati oszt.vez.

OEE
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A tavaszi erdõsítéseket az idén márci-
us elején kezdtük meg a KEFAG Zrt.
vagyonkezelt területein. „Tél tábor-
nok” két utolsó nagy, hónap közepi ki-
rohanása ellenére a feladatok teljesí-
tése viszonylag jó ütemben halad.

Jelentõs változás az az elõzõ két évhez
képest a csapadék idei alakulása. 2011-
ben egész évben mindössze 357 mm,
2012-ben 345 mm csapadék hullott.  A
tavalyi rendkívül aszályos év elsõ há-
rom hónapjában összesen 54 mm csa-
padékot mértek. Szinte porszáraz talaj-
ba voltunk kénytelenek ültetni a cse-
metéket. Ebben az évben viszont rend-
kívülien javult a helyzet, a lehullott csa-
padék március végéig már meghaladta
a 250 mm-t a homokhátságon, ami min-
denképpen biztató az erdõsítések meg-

eredése szempontjából. A megyében
sok belvizes terület van, de a homokta-
lajú erdeinkben ilyen szempontból
semmi probléma nincsen.

Természetesen a lomb csemeték je-
lentõs részét már õsszel elültettük, a
talaj-elõkészítések a mesterséges erdõ-
felújításokban szintén elõzõ év elejétõl
folyamatosan zajlottak, a mostani tava-
szi fenyõ erdõsítésekhez pedig két év-
vel ezelõtt kezdtük a csemeték nevelé-
sét a 2011 tavaszi magvetésekkel. Az er-
dõsítési munka ezen a tájon folyamatos. 

Biztosan sokan látták már, meg isme-
rik is, egyesek csodálják, mások kétkedve
szemlélik, a természetvédõk pedig egy-
szerûen nem értik az alföldi erdészke-

dést. Tény, hogy ez speciális klímában
(erdõssztyepp), szélsõségesen gyenge
termõhelyi viszonyok között (javarészt
szerkezet nélküli meszes homoktalajon)
végrehajtott olyan erdõgazdálkodás,
melynek egyes mûveletei (pl. az erdõfe-
lújítás) határozottan eltérnek a természet-
közelebbi erdészeti tájak hasonló tevé-
kenységétõl. Tehát akik ismerik, vagy
csodálják, nézzék most el nekem, ha is-
métlésekbe bocsátkozom, de röviden fel-
vázolnám a homoki erdõsítés rövid törté-
netét, folyamatát.

A Duna-Tisza közi homokhátság er-
dõgazdasági táj mai 21%-os erdõsültsé-
gének kialakulásához elengedhetetle-
nül szükség volt a tájra jellemzõ teljes
talaj-elõkészítéses, mélyforgatásos er-
dõsítési technológiára, amely a máso-
dik világháborút követõ államosítással

egyidejû állami erdõgazdasági szerve-
zetek keretei között teljesedett ki.

Dr. Barányi László Bedõ Albert-díjas
erdõmérnök, részvénytársaságunk jog-
elõdjének évtizedeken át tevékenykedõ
elsõ számú vezetõje a szakma akkori
„hõskorában” tevékenykedõ erdészek
elhivatott munkáját az 1984. évi Kecske-
méten megrendezett Erdészeti Vándor-
gyûlésen a következõképp summázta:

„A döntõ változás mennyiségben és
eredményességben a gépi mélyforgatás be-
vezetésével kezdõdött, amelynek idõpontja
1952–1953-ra tehetõ. Az erdõgazdaság
jogelõdje ekkor már erdõtelepítésben és
mesterséges vágásfelújításban eléri az évi
ezer hektárt. 1955–60 között sikerült telje-

sen megoldani a gépi mélyforgatás proble-
matikáját és kidolgozták a csemetenevelés
technológiáját, elsõsorban a fenyõcseme-
te-nevelés terén. 1962-ben sikerült megin-
dulni a gépi ültetéssel. Az elsõ év 2 ha-os
teljesítménye után, három éven belül elsõ
kivitelû erdõsítéseinket 98% gépi erdõsítés-
sel oldottuk meg. 1970-tõl tértünk át erõ-
teljesen a gépi ápolásra, a TL 30 típusú
traktorokkal évi 10 000 hektár alapterüle-
ten végeztünk ápolási munkákat.

Ezen munkák mellett és közben, új el-
járások kerültek kidolgozásra, amelyek
a helyi szakemberek tevékenységéhez
kapcsolódnak. Ilyen a bugaci árkos ülte-
tés, az altalaj-trágyázásos csemetekert, a
többsoros, félintenzív fenyõcsemete-ter-
mesztés, a szélvédelem tûzdeléssel, a
mélyforgatással egy menetben vég-
zett ültetés, a sávos erdõsítések a boró-
kásokban, sávos rozsvetések a szélvéde-
lemre, vágóéllel felszerelt ekék alkalma-
zása, rotációs kapával történõ ápolás a
keskeny sorközû erdõsítésekben, a tuskó-
zás és az ezt követõ talaj-elõkészítési
munkamûveletek kialakítása. Ha most
visszatekintünk az elmúlt 35 évre, doku-
mentálhatjuk az erdõgazdaság terüle-
tén 56 500 ha erdõ létrehozását, amely-
bõl 30 753 ha erdõtelepítés, 20 617 ha
mesterséges vágásfelújítás, 5100 ha sar-
jaztatás volt. Ez a mennyiségû telepítés
azonban nem lett volna elegendõ ah-
hoz, hogy a megye erdõsültsége 16% fö-
lé emelkedjék.

Igen eredményes fásító munkát végez-
tek a megye termelõszövetkezetei és álla-
mi gazdaságai is, elsõsorban a cellulóz-
nyárasok létrehozása során, a 60-as
évektõl. Az erdõgazdaság ehhez igyeke-
zett a maga részérõl minden segítséget
megadni, elsõsorban a csemeteellátás te-
rén. Különbözõ fajtájú csemetékbõl több
mint 150 milliót nyújtottunk társszekto-
rok részére ezen idõszakban, sõt, a ter-
melõszövetkezetek területén több mint
ezer hektár erdõtelepítés erdõgazdasági
kivitelezésben jött létre. Ebben a jó
együttmûködésben kiemelkedõ szerepe
volt és van az erdõfelügyelõségnek. Az
összefogás eredménye, hogy ma nyugod-
tan mondhatjuk, Bács megyében van
annyi erdõ, mint gabona-termõterület,
duplán annyi, mint szõlõ és gyümölcsös!

Koczka Zoltán
erdõgazdálkodási osztályvezetõ,

KEFAG Zrt.
(Folytatjuk)

SZAKMAI MINDENNAPOK

Erdõsítési szezon a Kiskunságban
2013 tavaszi helyzetkép 

Fenyõ csemete ültetõ brigád
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Ennek az írásnak az a célja, hogy
összefoglalja az erdei sportolás leg-
fõbb szempontjait, röviden ismertesse
a jelenlegi és a jövõben várható szerep-
lõket és vitát indítson arról, hogy mi is
az erdõgazdálkodó szerepe az erdei
sportéletben. Ez nem az Erdészeti La-
pok sportrovata, ezt annál komolyab-
ban kell venni. Szakmánk hagyomá-
nyosan védekezõ helyzetben van. Csak
a legjobbak tudnak defenzívából
elõnyt kovácsolni. Mi nem vagyunk
ezen a téren a legjobbak, ez már bebi-
zonyosodott. Mi tehát a megoldás? A
válasz logikus: a kezdeményezés és az
elõremutató cselekvés. Kérem és ja-
vaslom, hogy ezzel a szemlélettel ol-
vassák ezt az írást.

Az idei tavasz késik. Még most, április
elején is csak próbálkozik a jó idõ. A
rossz körülmények ellenére is egyre
többen keresik fel az erdõket sportolás
céljából. Az erdõ mindig nyitva áll. 

Legyen hó, vagy kánikulai meleg, az
erdõ mindig az ország legnagyobb sta-
dionja lesz. Szakmánk felelõssége az is,
hogy a közjóléti szerepnek ez az egyre
inkább növekvõ szelete nehogy az erdõ
kárára fejlõdjék, viszont az emberek ja-
vát szolgálja.

Manapság a sport és az egészséges
életre nevelés fokozott figyelemben ré-
szesül, a média is mind többet foglalko-
zik a témával. Az erdõket ellepik az ott
sportolók. Az ún. extrém sportolók pe-
dig olyan „sportszernek” titulált szerke-
zetekkel is megjelennek, amelyekre

még a legnagyobb álmodozók sem
gondoltak. Ez a jelenség és tendencia
az erdészekre egyre nagyobb feladato-
kat ró. 

Van szerencsém jól ismerni az ország
leginkább látogatott városi erdõterüle-
tét. Magam is rendszeres erdõlátogató
vagyok a szakmai munkámon felül, el-
sõsorban sportolási céllal. A budai he-
gyekben minden elõfordul. Hatalmas
tömegek sétálnak, futnak, síznek, ke-
rékpároznak, paplanernyõznek, kutyát
futtatnak (majd keresnek), tájfutnak,
nordic-walking-olnak, tömegverse-
nyeznek, lovagolnak, downhill-eznek,
motoroznak, quadoznak, keleti küzdõ-
sportot ûznek, meditálnak, szerelmes-
kednek, piknikeznek, taposnak, gyûjtö-
getnek, rongálnak, és szemetelnek, sze-
metelnek, szemetelnek (Hofi G.). Mit
tehet az erdészet? Küzd és küzd. De be-
folyásolni csak vajmi keveset tudja az
erdõlátogatókat. Se ereje, se ideje, se
pénze hozzá. És ez nemcsak Budapes-
ten van így.

Hogyan lehet becserkészni és befo-
lyásolni ennek a tömegnek legalább
egy részét. Ennek alapvetõen két mód-
ja lehet: tiltással és büntetéssel, vagy
bevonással és meggyõzéssel. Az elsõ
módszer Magyarországon nagyon kis
hatásfokkal mûködik (gondolom min-
denkinek azonnal a közlekedés jut az
eszébe). Ezen felül az erdõgazdálkodó-
nak a büntetéshez is csak áttételesen
van jogosítványa. Ezt nem taglalom,
mert írásom könnyen átlendülhet a si-
ránkozás mezejére. Marad tehát a má-

sodik, a bevonás és a meggyõzés, foly-
tatom: a partnerség, a közös felelõsség,
a barátság stb. Ma ezt a módit divatosan
kommunikációnak nevezik. És hogyan
találkozik az erdészeti kommunikáció
és a sport? Egyszerû! A fatolvajokon és a
gyûjtögetõkön kívül az erdõt elsõsor-
ban a sportolók veszik igénybe. Ebbõl
következik: az erdészek a leghatéko-
nyabban a sportolókon (no meg a gye-
rekeken) keresztül tudják megszólítani
a társadalomnak ezt a rétegét. Nézzük
meg, kik a leginkább hasznos célcso-
portok, mi a kialakítandó stratégia elve.

Még az 1970-es években dr. Madas
László (hajdani élsportoló és mindvégig
sportkedvelõ) nagy érzékkel választotta
ki azokat a célcsoportokat, akiken ke-
resztül rendezni tudta a Pilisi Parkerdõ-
re zúduló tömeg okozta egyre súlyos-
bodó gondokat. Õk pedig az autósok
és a gyalogos turisták voltak. Akkoriban
az ún. teljesítménysportok (futás, ke-
rékpár) még nem mozgattak akkora
amatõr tömegeket, mint manapság.
Stratégiája az volt, hogy az autósokat le-
kötötte az erdõterület közutakkal hatá-
ros parkolóiban (sétaösvény, erdei tor-
napálya, padok stb.), a gyalogos turis-
tákat pedig jól kijelölt és berendezett
turistaútvonalakra terelte. Sípályákat,
sífelvonókat építtetett és mûködtetett
az erdõgazdaság síszakosztályának a
segítségével. Ezáltal a Pilis jelentõs ré-
sze megmenekült a terheléstõl. Az
együttmûködés csúcspontja pedig a
Társadalmi Erdei Szolgálat volt, tagjai
hétvégeken gondosan õrizték a pilisi
utak bejáratát. Ez a tudatos kommuni-
káció és a jó együttmûködés eredmé-
nye volt. Jó példa, gondolom senki
nem vitatja.

Menjünk kicsit Németországba, a Fe-
kete-erdõbe. Az 1960-as évek végén a
hajdani NSZK-ban (nyilván az egészség-
megõrzés hivatalos politikájának kö-
szönhetõen) nagyon népszerû lett a ko-
cogás, illetve télen a sífutás. A Fekete-er-
dõ sífutásra alkalmas terepet kínál, nem
csoda, hogy ezeket a hegyeket ellepték
a sífutók. Taposták a szûz havat, mentek
utakon, utak mellett, árkon-bokron át.
Nem csupán az erdészek munkáját za-
varták, de egyebek közt az ott élõ több
mint száz siketfajdot is. Az erdészek
(akik között neves sportolók is akadtak)
eldöntötték, hogy rendet teremtenek.
Elõször is meg kellett ismerniük, hogy

DISPUTA

Legnagyobb stadionunk az erdõ
Gondolatok az erdészek és az erdei sport viszonyáról 
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DISPUTA

mi is a sífutók igénye. Sílécet kötöttek te-
hát és beálltak a sorba. Erdészverse-
nyekkel népszerûsítették maguk között
ezt a sportot. Csatlakozva a sífutók tábo-
rához, megértették a problémákat. Ezu-
tán jöhetett a tervezés és a végrehajtás.
Az eredményt nem részletezem, minden-
esetre több mint 1 millió sífutó látogatja
télen ezt a területet, de ettõl még a 150
egyedet kitevõ siketfajdállomány is szép
nyugodtan megél. A Baden-Württenber-
giek, élükön Erwin Lauterwasser erdõ-
igazgatóval kiengedték a palackból az
erdészsportok szellemét. A tartományi,
majd szövetségi szintû erdészeti északi
síverseny kilépett Németországból. A
legnépesebb biatlonversenynek mond-
ható Európai Erdészeti Északi Síverseny
(EFNS) már a 45-ödik születésnapját üli.
Esetenként 600-1200 sífutó erdész vesz
részt a szakmai tapasztalatcserével egy-
bekötött versenyeken, hogy utána oda-
haza nagyobb hozzáértéssel járuljon
hozzá az erdei sportokkal kapcsolatos
feladatok megoldásához. 

Melyek ma Magyarországon az erdõ-
látogatók legjelentõsebb célcsoportjai?
Elõször is a gyalogos turisták. Õk érzé-
kelik a leginkább az erdõt, annak válto-
zásait, a legtöbb kritika tõlük érkezik.
Számukat csak becsülni lehet, sokan
vannak. Szövetségekbe és szervezetek-
be tömörülnek.

A másik nagyon jelentõs célcsoport a
hegyikerékpárosok népes csapata. Lét-
számuk jelentõs, ma már bõven megha-
ladja a 100 ezret. Szervezettségük révén
komoly befolyással bírnak, nagyon fon-
tos partnereink lehetnek. Felkészült
szervezeti hátterük van.

Nagy csoportot képeznek az erdõ-
ben sportolási céllal rendszeresen futó,

gyalogló amatõrök. Õk általában nem
tartoznak sportszervezethez. Annak ki-
derítéséhez, hogy hányan vannak, friss
felmérés kellene. Számuk napról napra
növekszik.

A tájékozódási sportok mintegy 5
ezer fõt számláló csoportja fontos part-
ner. A szakágak jellegébõl (szellemi/fi-
zikai sport) adódóan a versenyzõk je-
lentõs része magas színvonalú szellemi
munkát végez. A tájékozódási sportok
közül a tájfutás érinti az erdõ legbel-
sõbb részeit és kívánja leginkább a ver-
senyek gondos elõkészítését, lebonyo-
lítását. A tájfutók között aránylag sok az
erdész végzettségû versenyzõ, ezért
részben a belsõ kommunikáció, rész-
ben az OEE Erdei Sportok Szakosztálya
révén a sportolók kellõen tájékozottak.
A versenyek rendezéséhez segítséget
nyújt a néhány éve elkészült Terep-
használati útmutató és kiemelt figyel-
met kapnak a környezetvédelmi szem-
pontok.

Nem szükséges elemezni, hogy az
egyre növekvõ rohamot nem lehet
megállítani csak tiltással, fõleg azért,
mert fokozott állami biztatás mellett
mind több támogatást kap a szabadidõs
sportolási tevékenység. Szakmánk már
korábban elébe ment a dolgoknak, ezt
a kiépített parkerdõk, kirándulóerdõk,
a turisztikai berendezések és erdei
sportlétesítmények sora bizonyítja. Bi-
zonyos területeken azonban ez nem
elég, élõ kapcsolat szükséges az erdõlá-
togatókkal. A kapcsolattartás legkézen-
fekvõbb módja, ha a fiatal – és akár az
idõsebb – kollégák maguk is beállnak a
sportolók sorába, és az erdõgazdálko-
dók, ha csekély mértékben is, de
szponzorálják a sportolókat. Ezt nyilván
nem lehet kötelezõvé tenni, de biztatás-

sal, támogatással, erdészeti sportkörök
beindításával sokat el lehet érni. 

Dicséretes módon, az erdõgazdasá-
gok rendeznek sporteseményeket és
szponzorálnak klubokat. Jó volna, ha
minél nagyobb mértékben támogatnák
saját sportoló dolgozóikat is. Mert amel-
lett, hogy az erdõlátogatók igényeinek
jobb megértését, a jó kommunikációt
szolgálná az erdészsport, kollégáink-
nak sem ártana az egészségesebb élet-
vitel. Rendezvényeinken elszomorító
látni az elhízott erdészeket. Nem egy
csoportképen sörhasak sorakoznak. És
ez nem csupán látványnak szomorú és
elgondolkodtató. Az elhízottság és a
mozgáshiány visszaüt az egyén egész-
ségére, munkavégzõ képességére is. El-
csépeltnek tûnik, de él az örök igazság,
miszerint: „ép testben ép lélek”. Az nem
lehet kifogás, hogy nincs idõ a mozgás-
ra, sportra. Arra igenis mindig lehet mó-
dot találni, fõleg úgy, ha csoportba
szervezetten és rendszeresen végezzük.
Közhely a selmeci hagyományok emle-
getése, de mégis meg kell tennem. Ne
feledjük, hogy hazánk legrégebbi sport-
egyesülete az 1860-ban létrehozott
SMAFC, amelyet öntevékeny diákok
alapítottak, mert tisztában voltak vele,
hogy a testedzés elengedhetetlen. Kö-
vessük ezen a téren is elõdeink jó pél-
dáját. A sportos és magabiztos megjele-
nésû erdész biztos nagyobb sikerrel
tudja ellátni feladatát és nemcsak az er-
dei sportok tekintetében.

Jó volna, ha ez a cikk nem végezné
be pályafutását az Erdészeti Lapok Ar-
chívumában. Érdemes lenne errõl a té-
máról véleményeket hallgatni, fórumo-
kat kezdeményezni. 

Gerely Ferenc, elnök
OEE Erdei Sportok Szakosztály
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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ (1021 Bp. Buda-
keszi út 91.)

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Mocz
András magánerdõs alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Haraszti
Gyula SZB elnök, Csépányi Péter, Nagy
Imre, Szabó Tibor, Ripszám István ré-
gióképviselõk (9 fõ).

Kimentését kérte: Cserép János régió-
képviselõ

Tanácskozási joggal: Dr. Kosztka
Miklós, a Díj Bizottság elnöke, Bak Ju-
lianna EB elnök, Lomniczi Gergely fõtit-
kár, dr. Sárvári János, a Könyvtár õre,
Nagy László fõszerkesztõ

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte az elnökségi ülésen
megjelent elnökségi tagokat, meghívot-
takat. Megállapította, hogy az elnökség
9 fõvel határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergelyt, a jegyzõ-
könyv hitelesítésére Csépányi Pétert és
Haraszti Gyulát kérte fel. Fentieket és
az ismertetett napirendet az Elnökség
egyhangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban Dr.
Kosztka Miklós beszámolt a beérkezett
kitüntetési javaslatokról és ismertette a
Díj Bizottság formai ellenõrzésének
eredményét, melynek során két jelölés
esetében találtak problémát. Az egyik
esetben ugyanazt a személyt több díjra

is elõterjesztették, a másik esetben a je-
lölt végzettsége alapján nem felelt meg
a kitüntetés adományozási kritériumai-
nak. Lomniczi Gergely fõtitkár jelezte,
hogy a tiszteletbeli tagság, mint kitünte-
tési forma ellentétes a korábbi és jelen-
legi civil törvénnyel, ezért az Alapsza-
bály módosítása után a kitüntetési sza-
bályzat átdolgozására is szükség lesz.
Az Elnökség megvitatta az elõterjeszté-
seket, és határozatot hozott a hatáskö-
rébe tartozó kitüntetési javaslatokkal
kapcsolatban.

A második napirendi pontban Lom-
niczi Gergely bemutatta, hogy az Alap-
szabály-tervezetben jogász segítségével
miként vezették át az elõzõ elnökségi
ülésen elhatározott módosításokat. A
tervezetet az Alapszabály Munkacso-
port tagjai mellett véleményezték az el-
nökség által felkért tanácsadók is. A ter-
vezet a legtöbb régió-értekezleten is té-
ma volt, ahol a régióképviselõk vagy a
fõtitkár bemutatták a fõbb változásokat.
Ripszám István és Csépányi Péter régió-
képviselõk kiemelték a kitüntetési sza-
bályzat átdolgozásának szükségessé-
gét, ahol rögzíteni kell majd az egyes
kitüntetésekhez kapcsolódó minimum-
teljesítményeket. Az Alapszabály terve-
zetet a Küldöttgyûlés elõtt a küldötte-
ken kívül az egész tagság számára hoz-
záférhetõvé kell tenni, ennek érdeké-
ben felkerül az egyesületi honlapra, és
e-mailben megkapják a helyi csoportok
és szakosztályok tisztségviselõi is. Az
eredeti tervnek megfelelõen a tervezet
a tavaszi Küldöttgyûlés elé terjeszthetõ.

6./2013. (03. 22.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség az Alapszabály
tervezetet megvitatta és javasolja a
Küldöttgyûlés elé terjesztését elfoga-
dásra.

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A harmadik napirendi pontban Bak
Julianna, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke
beszámolt a könyvelés, a bizonylatok
ellenõrzésének eredményérõl, mely
csak kisebb, az év végi zárást és a gaz-
dálkodást nem befolyásoló hibákat tárt
fel. Ezek jövõbeli kezelését a titkárság-
gal és a könyvelõ irodával egyeztették.
A gazdálkodás az Egyesület céljainak
érdekében, megfelelõen folyt. Az Ellen-
õrzõ Bizottság javasolja a beszámolók
elfogadását. Kiss László alelnök a 2012.
év gazdálkodását értékelve megállapí-
totta, hogy a képzett céltartalékot a ter-
veknek megfelelõen a tagsági kártyák
elkészítésére fordította az Egyesület. A
bevételek esetében a támogatások so-
ron van a tervhez képest elmaradás, ezt
viszont kiegyenlítette a tagdíj és egyéb
bevételek terven felüli teljesítése. Ki-
emelte a pályázatokon szerzett össze-
gek nagyságrendjét, ami különösen a
pályázatokkal járó aprólékos munka is-
meretében jelentõs. Az Egyesület pénz-
eszközei a korábbi évekhez képest vál-
tozatlan szinten vannak. A beszámoló-
kat elfogadásra javasolta. Lomniczi Ger-
gely tájékoztatott a közhasznúsági je-
lentés formai és tartalmai változásairól.
Beszámolót és éves tervet 6-6 helyi cso-
port, illetve szakosztály nem küldött
többszöri kérés ellenére sem. A helyi
csoportok esetében kérte a régióképvi-
selõk segítségét.

7./2013. (03. 22.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség a Küldöttköz-
gyûlés számára elfogadásra javasolja
az OEE 2012. évi pénzügyi beszámo-
lóját 25 654 eFt mérlegfõösszeggel és
298 eFt közhasznú tevékenységbõl
származó eredménnyel; a 2012. évi
pénzügyi befektetési beszámolót
18 524 eFt átlagos befektetési állo-
mánnyal; és a 2012. évi közhasznú-
sági jelentést.

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely elmondta, hogy
a 2013. év pénzügyi tervének készítése-
kor a helyi csoportok mûködési kereté-

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

2013. március 22-én, 9.00-kor kezdõdött ülésérõl
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nek felhasználása és a taglétszám ala-
kulása két nehezen tervezhetõ tétel,
ezek okoznak bizonytalanságot. A be-
vételek és kiadások a 2012-es évhez ha-
sonló nagyságrendben tervezettek. To-
vábbra is jelentõs az Erdészeti Lapok ki-
adásának költsége, aminek kigazdálko-
dása komoly feladat az Egyesület
számára. Bak Julianna EB elnök tájé-
koztatott, hogy az Ellenõrzõ Bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolja a
2013-as év terveit. A helyi csoportok
2012-ben el nem költött mûködési ke-
retét negatív tételként figyelembe véve
a 2013-as terv negatív eredményt tartal-
maz. Szabó Vendel technikus alelnök
kiállt a pozitív eredmény tervezése mel-
lett. Az Elnökség áttekintette a 2013. évi
tagdíjbefizetések jelenlegi állását. Mint-
egy 3000 tag fizetett az elnökségi ülés
idõpontjáig, ami elmarad a 2012. évi
záró taglétszámtól, de megegyezik a ta-
valyi év hasonló idõszakának adatával.
A helyi csoportokkal folyik az egyezte-
tés az elmaradások rendezésérõl, a tag-
sági kártyát érvényesítõ matricákat a
csoportok megkapták. A jövõre vonat-
kozóan Nagy Imre régióképviselõ fel-
vetette egy oktatókat és hallgatókat
egyaránt tömörítõ egyetemi helyi cso-
port alakításának létjogosultságát.

8./2013. (03. 22.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség a Küldöttköz-
gyûlés számára elfogadásra javasolja
az OEE 2013. évi programját; 2013.
évi pénzügyi tervét 55 600 eFt bevé-
tellel, 56 810 eFt kiadással és -1210
eFt eredménnyel tervezve; valamint
a 2013. évi pénzügyi befektetési ter-
vet 10 000 eFt átlagos befektetési ál-
lománnyal tervezve.

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 1 nem.

Az Elnökség Zambó Péter elnök elõ-
terjesztésére tárgyalta a Szeniorok Ta-
nácsának nyújtandó mûködési keret le-
hetõségét.

9./2013. (03 22.) elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség a 2013-as év-
ben 50 000 forint mûködési keret
megállapításával segíti a Szeniorok
Tanácsának munkáját.

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 1
tartózkodás, 0 nem.

Zambó Péter elnök tájékoztatott a
Soproni Helyi Csoport és a Tanulmányi
Erdõgazdaság Zrt. megkeresésérõl,

amelyben felajánlották a 2014-es Ván-
dorgyûlés szervezését, soproni hely-
színnel. Az Elnökség a felajánlást öröm-
mel fogadta.

10./2013. (03. 22.) elnökségi
határozat: Az Elnökség köszönettel
vette a TAEG Zrt. és a Soproni Helyi
Csoport felajánlását, és felkéri õket a
2014-i évi, 145. Vándorgyûlés meg-
szervezésére.

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Az Egyebek napirendi pontban
Zambó Péter beszámolt a Sopron-her-
meszi volt határõrlaktanyában tett
helyszíni szemlérõl, ahol az ingatlan
egyesületi hasznosításának lehetõsé-
gét vizsgálja az Egyesület. Az Elnök is-
mertette a megbízott ügyvédi iroda ál-
tal készített vizsgálat eredményét,
amely a székházzal kapcsolatban meg-
állapítja az egykori államosítás jogelle-
nességét. Az Egyesület e vizsgálat
eredményét is érvként kívánja felhasz-
nálni az épület tulajdonjogának vissza-
szerzéséhez. Dr. Sárvári János tájékoz-
tatott a honlapon megjeleníteni terve-
zett „Erdész Pantheon” tartalmi felépí-
tésérõl és az Egyesületet bemutató ki-
advány szövegtervezetérõl, valamint
Waldbott Kelemen egykori elnök sí-
remlékének megváltásával kapcsolatos
feladatokról. Bak Julianna tájékozta-
tott, hogy az EB kidolgozta a Könyvtár

tárgyi eszközeinek (bútorok, festmé-
nyek, szobrok stb.) és az Erdészeti La-
pok egyesületi vagyonba vételének
módját. Adószakértõ véleményének
megkérése után ezek a tételek a 2013-i
évi mérlegben már szerepeltethetõk.
További egyeztetések szükségesek a
Könyvtár könyvgyûjteményének va-
gyonba vételéhez. Szabó Tibor régió-
képviselõ jelezte Kiss Béla kecskeméti
Helyi Csoport elnök lemondását, tájé-
koztatott a pótválasztás megtartásáról.
Lomniczi Gergely beszámolt az euró-
pai erdészeti egyesületek éves találko-
zójára és a németországi vándorgyû-
lésre érkezett meghívókról.

Végezetül Zambó Péter elnök meg-
köszönte az elnökség munkáját, és az
ülést bezárta. Az Elnökség tagjai részt
vettek a Vidékfejlesztési Minisztérium
Erdõk Világnapja alkalmából rende-
zett ünnepségén, ahol erdész kollégák
minisztériumi kitüntetéseket vehettek
át, az Egyesület számára pedig a mi-
niszter ünnepélyes keretek között
stratégiai együttmûködési megállapo-
dást adott át.

kmf.
Zambó Péter

elnök  
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk: 
Csépányi Péter

régióképviselõ 
Haraszti Gyula

SZB elnök

„Muzsikál az Erdõ” – Mátrai Mûvészeti Napok
2013. június 29-tõl július 7-ig

Hívunk mindenkit az erdõbe, felnõtteket és gyerekeket, családokat egyaránt, ahol
jó társaságra, barátságra találhat! A Príma Díjas „Muzsikál az Erdõ” Mátrai Mûvé-
szeti Napok már a 10. alkalommal kerül megrendezésre a Mátrában, mára a nóg-
rádi térség egyik kiemelkedõ turisztikai, kulturális és összmûvészeti rendezvényé-
vé vált. Ez az aktív szabadidõ eltöltésének módja, ami az erdõ, a mûvészet és a ze-
ne segítségével a környezettudatos életvitel irányába mozdítja az embereket. 
A rendezvényre érkezõ erdei sétákon vehet részt hozzáértõ szakemberek veze-
tésével, kiváló mûvészek komolyzenei koncertjeit hallgathatja a lombkorona ár-
nyékában. Ismeretterjesztõ elõadásokon szerezhet információt az ember-erdõ
kapcsolatról, képzõmûvészeti kiállításokat tekinthet meg díjtalanul. Az egészsé-
ges életmód is a középpontba kerül. 
A mátrai települések lakói nagy szeretettel várják az érkezõket. A falusi vendéglá-
tás során megkóstolhatja a helyi jellegzetes ételeket, a kiváló mátrai borokat.
Találjuk meg együtt a valódi értékeket mûvészekkel, természetvédõkkel, erdé-
szekkel, érzõ szívû, gondolkodó emberekkel közösen! 
Várjuk a ME-re, ahol az erdõ és a zene összefonódik. 
Bõvebb információ: www.muzsikalazerdo.hu
A rendezvény kiemelt támogató partnere az Országos Erdészeti Egyesület.

Muzsikál az Erdõ Alapítvány
Szabó Lajos erdõmérnök, fõszervezõ
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Pápai Tamás 
(1951–2013)

1951. július 9-én szü-
letett Gyõrben. Gye-
rekkorát Kapuváron
töltötte. Erdõmérnök
édesapja nyomdokán
vezetett útja az er-
dész pályára. Kis ko-
rától kezdve dolgo-
zott már az erdõn,
neves erdészelõdök

igazgatták elsõ szakmai lépéseit. A gimná-
ziumot Kapuváron végezte, majd Sopron-
ban tanult az Erdészeti és Faipari Egyete-
men, 1974-ben kapta meg diplomáját az Er-
dõmérnöki Karon. 1982-ben ugyanott erdé-
szeti technológus szakmérnöki képesítést is
szerzett.  

Az egyetem elvégzése után Gyõrbe, a Kis-
alföldi Erdõ és Fafeldolgozó Gazdasághoz
került, ahol egész, három és fél évtizedet át-
ölelõ szakmai pályafutását töltötte. Ez idõ
alatt az erdészszakma majd minden ágával
foglalkozott (fahasználat, erdõmûvelés, ke-
reskedelem, szállítás, közjóléti tevékenység,
vadászat stb.) és amelyeket magas szinten
látott el. A központ fahasználati csoportjá-
ban kezdett fahasználati és fagyártmány ter-
melési elõadóként, ennek keretében a válla-
latánál akkor bevezetett hosszúfás munka-
rendszer kialakításában és gyakorlati meg-
valósításában tevékenykedett eredménye-
sen. 1978-ban helyezték át a Mosonma-
gyaróvári Erdészethez erdõmûvelési mûsza-
ki vezetõnek. Sok nagy szakmai feladat há-
rult rá, egyebek között a felhalmozódott er-
dõfelújítási hátralékok felszámolása, szapo-
rítóanyag-elõállítás, a karácsonyfa-termesz-
tés megszervezése, költségtakarékos erdõfel-
újítási technológiák bevezetése. Komoly
részt vállalt a sárvári ERTI kutatásaiban, faj-
takísérletekben, amelyeknek napjainkra is
kihatása van. Megszervezte a vadkárelhárí-
tás tárgyi és egyéb feltételeinek kialakítását
és eredményeket ért el ezen a területen is.
Idõközben belekóstolt a vadászat gyakorlati
mûvelésébe és fokozatosan õ is vérbeli va-
dásszá vált.  

Sok feladatot adott neki az erdészet életét
átalakító és nagymértékben befolyásoló
bõs-nagymarosi vízi erõmû építése. Az erdé-
szethez kerülésével egy idõben, 1978-ban
kezdõdött a munka. A Dunakilitiben épült
duzzasztómû, majd a Rajka-Dunakiliti táro-
zótó kialakítása során mintegy 1200 hektár
erdõ kivágásának levezénylésében kellett
helyt állnia, majd a beruházás felfüggesztése
és a Duna 1992-es elterelése után megválto-
zott viszonyokhoz kellett munkájában alkal-
mazkodnia. Az ezek során felmerülõ, rá bí-
zott feladatokat sikeresen oldotta meg. Ered-
ményeit 1986-ban az Erdõgazdaság Kiváló
Dolgozója címmel ismerték el.

1995-tõl kibõvült feladatkörrel, erdészeti
igazgatóként irányította a Mosonmagyaróvá-
ri Erdészetet. Nevéhez fûzhetõ az erdészete
területén két kisebb erdei iskola, valamint a
hozzá kapcsolódó tanösvény, és egy kis er-
dészettörténeti gyûjtemény létrehozásának a
kezdeményezése és megvalósítása. Ezek na-
gyon népszerûek a diákok és látogatók kö-

rében. Szívén viselte az erdésztanulók okta-
tásának segítését, minden nyáron több hall-
gató töltötte gyakorlati idejét Tamás irányítá-
sa alatt.

Szakmai társadalmi szervezetünknek, az
Országos Erdészeti Egyesületnek, munkába
lépésétõl kezdve, 1974 óta tagja volt. Helyi
Csoportunk életében mindig lelkesen részt
vett, 2006 és 2010 között elnöke is volt. Ta-
nulmányutak, tapasztalatcserék aktív részt-
vevõje volt, a programok szervezésébõl, a
vendéglátásból, a kalauzolásból mindig
oroszlánrészt vállalt. Kezdeményezte, hogy
az 1956-os mosonmagyaróvári sortûz erdész
áldozatainak emlékére az Erdészet udvarán
kopjafát és emlékkövet állítsanak, amelynek
avatására a forradalom 50. évfordulóján sor
is került.

Munkatársai emberséges, jó vezetõnek
ismerték. Erdészeténél sikerült összetartó,
jól mûködõ baráti közösséget kialakítania.
Ezért is viselte nehezen, hogy a 2009 végén
a gazdaságnál történt szervezeti változások
miatt erdészete megszûnt, neki pedig nyug-
díjba kellett vonulnia. 

Több mint negyvenéves ismeretség kö-
tött bennünket össze. Amikor 1978-ban Mo-
sonmagyaróvárra került, én már az erdészet
felügyelõje voltam. A következõ három évti-
zedben szoros munkakapcsolatban álltunk.
Munkaköreink jellegébõl adódóan akadtak
néha nézetkülönbségeink, de eredménye-
sen tudtunk egymással dolgozni. 

Szakmai munkánk során sok idõt töltöt-
tünk közösen, együtt jártuk a Móvár környé-
ki és a szigetközi erdõket, rengeteg tapaszta-
latot és élményt szerezve. A hosszú idõ alatt
kapcsolatunk szoros barátsággá mélyült,
olyannyira, hogy számtalan vidám munka-
idõn túlra nyúló programot csináltunk. Segí-
tettük egymást magánjellegû dolgaink inté-
zésében, családjaink is közel kerültek egy-
máshoz. 

Sokszor csendes, visszahúzódó termé-
szetûnek tûnt. Akik közelebbrõl ismerték,
tudták, hogy vidám, baráti közösséget ked-
velõ, tevékeny ember volt. Igen szerette az
élet örömeit, a finom ételeket, italokat és
igyekezte úgy szervezni, irányítani a dol-
gokat, hogy effélék is beleférjenek, kap-
csolódjanak a napi munkához. Mûvelte a
fõzés tudományát, és ha valamelyikünknél
összejött a család, barátok, versengtünk,
hogy ki készít különlegesebb ételt a másik
számára. 

Sokan tartották barátjuknak, akikrõl soha
nem feledkezett meg, számon tartotta õket.
Egész életében hû volt feleségéhez, család-
jához, szakmájához, barátaihoz, elveihez.
Óvta a családi fészek melegét, amely biztos
hátteret adott életének.   

Hirtelen jött a betegsége. Pedig aktívan
tevékenykedett, az erdõt nem tudta elhagy-
ni, járt a vad után, gyûjtötte a gombát, dolgo-
zott magán-erdõgazdálkodók megbízásá-
ból, vagy épp a kis kertjében. Voltak még
tervei, hosszú, tevékeny idõkre számított. 

2013. február 11-én több száz barátjával,
kollégájával, tisztelõjével búcsúztattuk a Mo-
sonmagyaróvári temetõben.

Tamás Barátom!  Soha nem felejtünk.
Nyugodjál békében!

Greguss László Géza

Törzsök Gyula
(1956 – 2013)

1956. április 24-én
született Ménfõcsana-
kon. Középiskolai ta-
nulmányait a Révai
Gimnáziumban vé-
gezte. Rajztanára,
Cziráki Lajos festõ-
mûvész nagy hatással
volt rá, komolyan
foglalkozott a rajzzal,

díjak is jelezték képzõmûvészeti érdeklõdé-
sét és tehetségét.  Életének egyik meghatá-
rozó élménye volt a természetszeretet,
amely késõbbi hivatását is meghatározta. A
barátaival, testvérével az ártéri erdõkben, li-
getekben tett barangolás, embert és hivatást
formáló életélménye volt. A természet szere-
tete melletti elkötelezettségét jelezte, hogy a
szokásos háziállatok mellett rókát, szajkót,
baglyot nevelt kertjükben. Közben a madár-
tani intézetnek végzett kutatásokat és a Kép-
zõmûvészeti Fõiskolára is jelentkezett. 

Favágónak állt, majd elvégezte az erdé-
szeti szakmunkásképzõ iskolát, kitanulta a
vadászatot. 1979-ben a hódmezõvásárhelyi
Vadgazdálkodási Fõiskolán kitüntetéssel
szerzett vadgazda mérnöki diplomát.

Ezt követõen került a Kisalföldi Erdõ és
Fafeldolgozó Gazdasághoz, Gönyûn kezdett
dolgozni kerületvezetõ vadászként. Akkor
sem szakadt el szakmájától, mialatt a határ-
õrségnél töltötte katonaéveit, és nyelvtudá-
sát hasznosítva megszerkesztette az elsõ né-
met–magyar/magyar–német vadászati szak-
szótárt. 1984-ben bízták meg az egész erdõ-
gazdaság vadászati tevékenységének az irá-
nyításával, szervezésével, a mintegy 45 000
hektáros vadászterület gazdálkodásának ve-
zetésével. Attól kezdve három évtizeden ke-
resztül fõvadászként gyakorolta hivatását.

Közösségért tenni akaró ember volt, így
került szûkebb pátriájában, Gönyû község
polgármesteri székébe. 16 éven keresztül
vezette a falu életét. A vadászat révén sokré-
tû emberi kapcsolatokat alakított ki maga
körül, amit a közösség érdekében hasznosí-
tott is. Tevékenységének is köszönhetõen
jött létre a térségben a nemzetközi kikötõ,
hazánk egyik legmodernebb gázerõmûve,
és valósult meg a kerékpárút. A cégek meg-
településével sok munkahely jött létre, sok
család jutott biztos megélhetéshez falujában.

Szociális érzékenységét, a szeretetet adni
akarását tükrözi, hogy igyekezett mindenki-
nek segíteni, jótékonysági akciókat szerve-
zett az idõsek és a kórház javára. Nyitott volt
az emberek iránt, a szeretet elve vezérelte,
szót értett szegénnyel és gazdaggal egy-
aránt.

Történelmi érdeklõdését és a múlt iránti
tiszteletét jelzi, hogy megszervezte és rend-
szeressé tette a gönyûi holokauszt áldozatai-
ra való megemlékezést, a meghaltak emlé-
kére emlékmûvet építtetett a gönyûi temetõ-
ben. Magyarság szeretetét mutatja, hogy pol-
gármesterként szoros kapcsolatot tartott a
szomszédos országok magyarságával, a csal-
lóközi Kolozsnémával és az ausztriai Markt-
Piestinggel testvér települési kapcsolatot
épített ki.



Családja is erõssége, fontos része volt
mindig az életének. Büszke volt rájuk, fele-
sége, gyermekei, rokonsága biztos hátteret
adtak munkájához, tevékenységeihez. Az
Országos Erdészeti Egyesület tagjaként leg-
inkább a Helyi Csoport és a Vadászati Szak-
osztály munkájában vett részt, szervezte
programjait, külföldi és belföldi tanulmá-
nyutakon kalauzolta az érdeklõdõ kollé-
gákat.

Hirtelen, váratlanul törte meg tevékeny
életét a halál. 

2013. március 11-én családja, több száz
barátja, kollégája, tisztelõje búcsúztatta a gö-
nyûi temetõben.

Soha nem felejtünk.  Nyugodjál békében!
Greguss László Géza

Gráczer László
(1938–2013)

2013 január 11-én a
végakaratának meg-
felelõen családjának,
barátainak, volt mun-
katársainak és tiszte-
lõinek szûk körében
vettünk végsõ búcsút
Gráczer László nyu-
galmazott erdõfelü-
gyelõtõl, akit felesé-

ge mellé helyeztek  örök nyugalomra Szom-
bathelyen a Jáki úti temetõben.

1938-ban a Celldömölkhöz tartozó Alsó-
ságon született. Édesanyját már korán hét
éves korában elvesztette. Nõvérével együtt
az anyai nagyszülõk nevelték. Általános is-
koláit is Alsóságon végezte. Az általános is-
kola elvégzése után a soproni erdészeti
technikumba iratkozott be, ahol 1957-ben
érettségizett és szerzett technikusi oklevelet.
Olyan idõben, amikor olyan tanárok oktat-
tak az iskolában, akik tudásukkal és elköte-
lezettségükkel olyan szakembereket tudtak
képezni és nevelni, akik kikerülve megálltak
a helyüket a gyakorlati életben is. A két test-
vér nagyon összetartó volt. Tanulmányai
alatt nõvére anyagilag is segítette, hogy a ta-
nulmányai elvégzésének ne legyenek anya-
gi akadályai. Az erdész hivatás választásá-
ban nagyban közrejátszott az is, hogy anyai
nagybátyja egy közeli erdészkerület vezetõ-
je volt, akit szabadidejében gyakran meglá-
togatott, és ahol magába szívta a természet
és az erdõ szeretetét. Oklevelének megszer-
zése után a Sárvári Erdõgazdaság Vasvári er-
dészeténél a Gersekaráti és a Rábahidvégi
erdészkerületben teljesített szolgálatot. Majd
szakmai rátermettségét és emberi magatartá-
sát értékelve vezetõi az Erdõgazdaság köz-
pontjában munkaügyi feladatokkal bízták
meg.1961-ben a Sárvári- és a Szombathelyi
Erdõgazdaság összevonása után a Szombat-
helyi Állami Erdõgazdaság Központjába a
Munkaügyi Osztályra került, folytatva a ko-
rábbi munkájával összefüggõ feladatokat.
Mint jogutódtól, a Nyugatmagyarországi Fa-
gazdasági Kombináttól 1976-ban kérte áthe-
lyezését a Szombathelyi Állami Erdõrende-
zõséghez, ahol erdõfelügyelõi kinevezést
kapott. Szakmai felkészültsége, kapcsolatte-
remtõ képessége lehetõvé tették számára,
hogy úgy a magán, mint a termelõszövetke-

zeti és állami erdõk felügyeletét egyaránt ki-
váló minõségben ellássa. 1997-ben nyugdíj-
ba kérte magát. Ebben feleségének 1996-
ban bekövetkezett halála is vélhetõen köz-
rejátszott. Ekkor vált meg feleségével közö-
sen megszerzett és általuk gyakran látoga-
tott, gondosan nagy szakértelemmel és hoz-
záértéssel mûvelt kõszeghegyaljai kis szõlõ-
birtokuktól is. Mindketten nagyon szerették
a gyerekeket, bár saját gyermekük bánatu-
kra nem született. A vadászat is közel állt szí-
véhez, korrekt, megbízható vadászember
volt. Nyugdíjba vonulása után már ezt is
csak rövid ideig folytatta. Munkájának és er-
dészhivatásának kiteljesedését az erdõfelü-
gyeletnél eltöltött húsz évében látta.

Hívõ ember volt, a vasárnapi szentmisét
nem mulasztotta el. Betegségének tudatá-
ban zárkózottsága oldódott, megbékélve,
felkészülten, reménnyel telve várta Terem-
tõjének hívó szavát. Betegségét hitébõl faka-
dó erõvel és türelemmel viselte. Gyászjelen-
tésére a következõ idézetet kérte felírni:

„Bármilyen nehéz volt az életem,
Te mindig velem voltál Istenem!”
Emlékét kegyelettel és szeretettel meg-

õrizzük.
Stift László

Farkas Barnabás
(1925–2012)

Türelemmel viselt hosszas betegségben
hunyt el 2012-ben Farkas Barnabás gyé-
mántdiplomás erdõmérnök. Hamvait a szé-
leskörû rokonság, iskola- és évfolyamtársak
részvételével a budai Szt. Gellért plébánia
templom urnatemetõjében helyezték örök
nyugalomra.

Budapesten 1925-ben született. Középis-
koláit ugyanitt a piaristák gimnáziumában
végezte. A sportban, mint kiváló vívó tûnt ki
eredményeivel. 1943-ban beiratkozott a Ma-

gyar Királyi József Nádor Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Bánya-Kohó- és Er-
dõmérnöki Kar erdõmérnöki osztályára. A
háború alatt fegyveres katonaként Budapest
ostrománál súlyos sebesülést szenvedett,
amibõl csak hosszas kezelés után gyógyult
fel. Oklevelét 1949-ben szerezte meg. Mû-
ködését az Erdõrendezési Intézet budapesti
kirendeltségén, mint terepi erdõrendezõ
kezdte meg. Ezt követõen, mint szakfelü-
gyelõ és fejlesztõ-mérnök mûködik az Inté-
zet központjában.

1956-ban - mint a Forradalmi Bizottság
elnöke - szerepet vállalt a politikai 

eseményekben,  ezért feleségével együtt
Kanadába kellett emigrálnia. Quebec állam-
ban egy városi mérnök irodában kapott ál-
lást. Beilleszkedését és az önálló mérnöki
mûködéshez megkívánt civil engineer - kul-
túrmérnöki képesítést nagyban megkönnyí-
tette angol nyelvtudása. 1965-tõl a montreal-
i kikötõ tervezõ mérnöke, amiben nagy jár-
tasságot szerez. A kedvezõbb anyagi lehetõ-
ségek miatt 1971-tõl az Aluminium Com-
pany of Canada cégcsoportnál vállal mun-
kát. Ebben a beosztásban Közép- és Dél-
Amerikában ipari létesítményeket tervez.
1980-ban, mint fõmérnök vonul nyugdíjba,
de mint konzulens még évekig mûködik kü-
lönbözõ megbízásokban.

A küzdelmes évek után 1990-ben végleg
haza, Budapestre települ a feleségével. Ettõl
kezdve rendszeres látogatója évfolyamunk
találkozóinak, hamar visszatalált a selmec-
soproni gyökerekhez. Ehhez való ragaszko-
dását többszörösen is kimutatta. Egészségi
állapotának romlása azonban ezeken való
részvételt meggátolta, kapcsolatunk a tele-
fon, ill. beteglátogatásra korlátozódott.

Szomorú szívvel vettük halálod hírét és
fájdalommal búcsúzunk Tõled Barna! Nyu-
godjál békében!

Dr. Erdõs László
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Az Erdészeti és Gazdászati Lapok 1866. évfolyamában tízré-
szes cikksorozat jelent meg „Állatélet erdeinkben” címmel.
Az egykori megfigyelések számíthatnak a ma olvasójának ér-
deklõdésére is, ezért azokat ismét közzétesszük. 

April hóban a természet téli hóbundáját már letevé, a zor-
don tél hatalma már teljesen meg van törve, s felénk moso-
lyog vidám szép gyönyörködtetõ arczczal a mindnyájunktól
nagy örömmel fogadott ifjú tavasz. Évelõ növényeink legna-
gyobb száma leveleket, sõt némelyek virágot is hajtanak, a
nap elevenítõ sugarai a különféle állatokat rejtényeikbõl ke-
csegtetik, vagy pedig messze földrõl hívják hozzánk vissza. 

E hónapban üdvözöljük az õsidõk óta köztiszte-
letben álló fecskének megjelenését. Ezen vir-
goncz, fürge, serény, merész madárka,
mely egész életét úgyszólván röptében
tölti, – röptében fogja táplálékát, rö-
pülve énekel, játszik, még röpülve
fürdik is – mindenütt az ember ol-
talma alatt van. 

A nép annyira megkedvelte,
hogy énekét, mely inkább cse-
vegésnek mondható, saját nyel-
vébe is áttette. A fecske ránk
nézve az, a mi a régi egyptusok-
nak a szent Ibis volt, – a szép és
gazdag idõjárás hirdetõje. 

Kedves fecskénkkel jõ a mada-
rak leghiubbika, a kakuk, ki saját
nevét szünet nélkül a világnak fülébe
kiáltani soha el nem fárad – elõször jele-
nik meg a him és csak késõbb a nõstény.
April hó második felében érkezik meg a fülemi-
le és a tyúkok egyedüli vándor madara, a fürj. Akárhová
is vetjük szemeinket, mindenütt nagy mozgalom, roppant te-
vékenység. 

A mult hóban megérkezett és állandó madaraink legna-
gyobb része fészket épit, vagy pedig már tojásokat is rak.
Azok közül, kik csak mostan házasságra kelnek, különösen
kiemelendõk a nagy suhaly vagy füles bagoly (az uhu – a
szerk.) és a fajdok. 

A füles bagoly, a baglyok legnagyobbika, az éj királya,
nem mutatja azon vidámságot és élénkséget, mely a madara-
kat annyira kedvesekké teszi; õ örökösen roszkedvü, boszus,
haragos, kerüli a világot, nem kedveli a társaságot. Lakhe-
lyéül leginkább a legvadabb erdõrészt szemléli ki magának;
különösen vonzák õt oly helyek, hol sok mély hegytorok és
magas sziklafal van. Innen aztán hangoztatja éjjel félelmet
gerjesztõ „hu, hu" hangját, melytõl az álhitü emberek retteg-
nek, és mely több mondának alapjául szolgál. Kellemetlen
hangja azonban csak egy nõstényért harczoló hímnek kiabá-
lása és a bagolyra nézve ugyanazon jelentõségû, mint a zené-
rek bájos szerelmi dalai, melyekkel kedveseit meghóditják. 

A bagoly sokkal nagyobbnak látszik, a minõ valóban, mert
laza tollazatát fölborzasztva hordja. Minden általa legyõzhetõ
állatot fölemészt; zsákmányát rendesen álmából riasztja föl és
aztán meggyilkolja, s ezen gyalázatos eljárása valószínûleg
oka azon különös ellenszenvnek, melylyel a legtöbb nappali
madár irányában viseltetik. Ahol csak nappal mutatkozik,

mindenütt boszantják és üldözik még a legapróbb madarak
is. Rendesen észre veszi õt egy kis zenérke ott a falhoz simul-
va, s rögtön elárulja fölfedezését a varjak és hollóknak, me-
lyek aztán nagy dühhel és seregesen szegényre törnek.
Brehm azt mondja, hogy a varjak azt bosszúból teszik, mert a
varjuhus a füles bagoly legkedvesebb eledele. 

A suhaly családi életébõl sok ember példát vehetne magá-
nak. A rendkivüli hivségü férj ép oly nagy mérvben szeretõ
apa, mint hitvese minden tekintetben áldozatkész anya. Több
esetet tudunk, hol fogságba került fiaikat táplálták; s mennyi-
re bõségesen látják el ivadékait eledellel, bizonyitja azon
schweizi paraszt, ki magának és családjának naponta elegen-
dõ pecsenyét hozott egy suhaly fészkébõl. 

De ez utóbbi körülmény épen a suhaly káros voltát bizo-
nyítja vadainkra nézve, õ ugyanis nyulakat, fajdokat, fáczáno-
kat, foglyokat sat. pusztit, s azért méltán megérdemli, hogy az

erdész õt sem kimélje. 
A fajdok – a nagy fajd (Auerhahn) (siket-
fajd – a szerk.) és a nyir fajd (Birkhahn) –

fenyveseinket diszitik. A kakas diszes
tollazata végképen elüt a nõstények

egyszerû tollazatától, mely barna,
fakéregszinü. 

Igen érdekes a fajdkakas ma-
gaviselete párzás idejekor, mely
april hóra esik. Õ akkor igen
élénk színjátékot üz, gyönyörû
tánczot lejt, mely minden nézõt
csodálkozásra ragad. 

A fajdkakasnak ezen állapotát,
mit tusázásnak (Balzen) neveznek,

jól ismerik a vadászok, s tudják, hogy
õt ezen érzéki mámorban leg-

könnyebben lehet meglõni. Reggeli
szürkülettõl napfelkeltéig észlelhetõ ezen

sajátszerû tünemény. Egy erõs alsó ágon áll
ekkor a kakas, tollait felborzasztja, farkát kikerekí-

ti, szárnyait lefüggeszti, tippeg, tánczol lábaival, szemeit
forgatja s ekkor eleinte lassan egyes, késõbb szaporán és tartósan
több részint csattogó, részint kelepelõ hangokat ejt, melyeket egy
erõsebb csattogással befejez. Ezt fõcsapásnak (Hauptschlag) ne-
vezik. Erre szaporán számtalan sziszegõ, a kaszafenéshez hason-
ló hangok következnek, mit köszörülésnek (Schleifen) mondják;
a köszörülõ hangokat egy hosszabb végsõ hanggal bevégzi, mi-
re boldog kéjérzettõl elfogultan elalél s szemeit behunyja s ekkor
se nem lát se nem hall, magánkivül van, mely idõpontot kell a va-
dásznak felhasználni - ha fajd pecsenyére vágyik. 

Minden kakasnak tulajdon színpadja van, melyen bolond
játékát üzi, s melyre más kakasnak jönni nem szabad, hogy
ha eredeti birtokosával harczra kelni nem akar. Az egyszer
megkezdett harczot makacsul és nagy tûzzel, néha több na-
pokig is folytatják. A tusázás a fajdok szerelem táncza, szere-
lem dala és szerelem vallomása. Napfelkelte után a jérczék-
hez siet a kakas, kik szerelmi dalát nagy figyelemmel és rész-
véttel végig hallgatják, és csak hébe korba egy igen halk és
gyöngéd „tak tak”-kal feleltek. Emlõs vadaink közöl fiadzik
april hóban a róka, a vad macska, a nyest, a görény, a mókus,
a vad disznó és a nyúl, ki egyszersmind mindjárt másodszor
is párzik. Gyenge szarvasok agancsaikat csak most vetik el. 

Kriesch
http://erdeszetilapok.oszk.hu/00367/pdf/00367_188-190.pdf

Referálta: Haraszti Gyula
Kép: http:/transylvaniantracker.blogspot.hu (Tekergõ)

Állatélet erdeinkben III.
(Erdészeti és Gazdászati Lapok, 1866. április)



Jómagam csak filmekbõl ismertem a
hódok életmódját és tevékenységét,
azonban a véletlennek köszönhetõen
ez év februárjában személyesen is meg-
tapasztalhattam „látványos” tevékeny-
ségük eredményét. 

Egy teljesen más témában végzett
helyszínelés a Cuhai Bakony-ér menté-
re vezényelt, a Komárom-Esztergom
megyei Tárkány-Ölbõ pusztát és a
Gyõr-Moson-Sopron megyei Rétalapot
összekötõ út hídjához. Az elõzõ heti ki-
adós havazást követõ gyors olvadás
erõs áradást okozott a vízfolyáson, a
híd feletti szakasz mentén még állt a víz
a mélyfekvésû szántószélen, a híd alatti
szakaszon azonban már érezhetõ volt
az apadás. A 81 km hosszú, percenként
másfél köbméter vízhozamú Cuhai Ba-
kony-ér a Bakony hegység északkeleti
részének (vízgyûjtõ területe: 547,10
km2) vízfölöslegét szállítja a Dunába. A
4-6 méter középvízszint szélességû me-
der a térségben már szántóterületek kö-
zött fut, kétoldalt a korábbi mederko-
trások anyagából képzett, de inkább
csak kialakult feltöltéssel, mellyel azu-
tán egy 30-50 méter szélességû termé-
szetszerû zöldfolyosó képzõdött, a me-
der mentén idõsebb fûzfa egyedekkel.

A hídról vetett elsõ gyors szemle már
hiányérzetet keltett bennem. Bár rég
jártam erre, tél ide vagy oda, valahogy
kopár volt a völgy. A helyszínelés elõ-
készítése során elemzett légi felvétele-
ken is jóval több faegyedre emlékeztem
a vizsgálandó töltés mentén. 

Megindulva a meder mentén azután
megütötte a szemem a fûzfatövek felett
virító fehér foltcsokor. Persze, elsõre
azonnal „szociális falopásnak” aposzt-
rofált össznépi tevékenység legújabb
leletére gondoltam, de közelebbrõl
szemlélve döbbentem rá a valóságra. A

20-40 cm átmérõjû fûztörzseken a szál-
irányra merõleges rágásnyomokat, a tõ
mellett 6-10 cm hosszúságú, 2-3 cm szé-
les aprítékot találtam. HÓDOK!

A gyors fotózás után kezdtem tüzete-
sen vizsgálódni, s ekkor vettem csak
észre a korábbi, már elszürkült rágáso-
kat a szembeni oldalon, vélhetõen még
az áradás elõtti idõszakból. 

Végighaladva a mintegy 600 méteres
partszakaszon, patak a 25-30 méteres
sávjában nem találtam rágatlan faegye-
det, sõt a bozótosokban lévõ vékony
füzek és hazai nyárak hasonló sorsra ju-
tottak.

Visszafele haladva kb. a szakasz kö-
zepén találtam egy gátat, melyet látha-
tóan szisztematikusan összerakott, vi-
szonylag frissen lerágott 2-10 cm átmé-
rõjû ágakból készítettek. Az érintett
partszakaszon a töltés kb. 1,5 méterrel
magasabb, így akár egy hódvár kezde-
ménye is lehet, a partszegélye még erõ-
sen felázott volt, így a közvetlen terep-
szakaszt teljesen megközelíteni nem le-
hetett.

A látottak alapján megállapítható
volt, hogy az áradás ellenére vélhetõen
letelepedett hódok jelenlétérõl van szó,
melyek a Dunáról vándoroltak fel a pa-
tak mentén. 2012-ben a Bakony-ér gö-
nyüi torkolata alatt Koppánymonostor-
nál már megfigyelték a hódok jelenlétét.

Az állatok pillanatnyi élettere telje-
sen nem zavartalan, melyet jól tükröz a
hódok által kidöntött 40 cm fa tõcsonk-
ja, melyrõl utólag lefûrészelték és el-
szállították a törzset.

Március elején visszatértem a hely-
színre, hogy az áradás megszûnte utáni
állapotokat is regisztrálhassam. Ezúttal
az ér nyugati partját, s a híd déli folyam-
szakaszát is bejárva megállapíthattam,
hogy az állatokat az áradás érdemben
nem zavarta meg, sõt az új rágások mel-
lett az öntésiszapban és a felázott part-
oldalban több helyütt friss nyomokat ta-
láltam.

Felfedeztem egy újabb gátépítés ak-
ciót is. A szintén jelentõs méretû faegyed
reményt adna egy tekintélyes gát kiala-
kításához, hacsak nem történik „akarat-
lan” vagy szándékos emberi beavatko-
zás. 

A vízparti sáv mindkét oldalán szán-
tóterületek találhatók, így az itt gazdál-
kodó földmûvesek „türelmén”, no meg
a vízügyes kollégák hozzáállásán is mú-
lik e tájalakító állatkák esetleges tartós
jelenléte, amely természetvédelem
szempontjából biztosan áldás, de gaz-
dálkodás és árvízvédelem szempontjá-
ból bizonyosan kérdéses lesz a jövõ-
ben.

No és bejött a kezdeti félelmem is,
mert a hódnak ugyan nincs természe-
tes ellensége, de az élettérért folyik a
„küzdelem”. A híd déli oldalán lévõ li-
getes füzes mentén, különösebb elrej-
tés nélkül találtam a rönkhúzásra hasz-
nált kerékpár külsõ gumikat és a „ké-
nyelmes” kézi fûrészelést biztosító ba-
kot, melyekkel a hódok kidöntött táp-
lálék fáit elszállításra készítik fel a „rá-
szorulók”. 

Ezt a kettõs hasznosítást már bizto-
san nem bírja el a patak menti erdõsáv,
s pár év múlva aligha láthatunk idõsebb
faegyedeket.

Más szóval, a küzdelem a létért már
legalább ötoldalú – ha a FÁK ÉS MADA-
RAK érdekeit nem vesszük figyelemben
– ahol mi erdészek hatodikként csak
szemlélõdhetünk, s hát a Rendért, a tu-
lajdon biztonságáért is kellene valakik-
nek olykor hatékonyabban intézked-
nie, netán felelnie.

Vajon ki fog nyerni?
Tarjáni Antal

erdõmérnök-fotómûvész
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ERDÉSZ SZEMMEL

Hódok a Cuhai Bakony-ér
mentén

Hódrágás, a kidöntött fûztörzs koronáját
már elfogyasztották az állatok.

Friss hódnyom az iszapban
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A
Szanda-vár vagy a Berceli-
hegy meredek hegykúpjától
keleti irányba húzódó, ala-

csony középhegységi hegysorok alap-
ján nem gondolnánk, hogy e barátságos
dombok valamikor heves vulkáni tevé-
kenység során jöttek létre. 15-17 millió
évvel ezelõtt izzó lávaárak, forró gáz- és
porfelhõk kitörései, kürtõkbõl, hasadé-
kokból kirepülõ-pörgõ vulkáni kõbom-
bák jelentették e táj mindennapjait. E
mai békés környezet koránt sem hason-
lít arra a sekélytengerrel borított és aktí-
van mûködõ vulkáni szigetekkel tarkí-
tott földrajzi képre, melyet a miocén ko-
ri Cserhát jelentett, s melynek emlékei
ma is tanúskodnak errõl az izgalmas
idõszakról. Leginkább a Tirrén-tenger
déli részén fekvõ Lipari-szigetekrõl ér-

demes képeket nézegetnünk (vagy, ha tehetjük oda elutaz-
nunk), ha vizuálisan megfoghatóvá akarjuk tenni e hajdan
volt környezetet.

A már régen szunnyadó nógrádi vulkánok világa nemzet-
közi szinten is jegyzett, Európában egyedülálló földtani ku-
riózumot tartogat mind azoknak, akik hajlandóak Bér kö-
zségtõl néhány kilométert elgyalogolni a Nagy-hegy andezit
kúpjáig. Az egymásba fûzõdött réteken és legelõkön túlha-
ladva az erdõ mélyén bújik meg a hazánkban méltatlanul ke-
véssé ismert, de a világban nagyon is számon tartott páratlan
természeti képzõdményünk: a béri andezitömlés. Egyedi kü-
lönlegessége a megszilárdult vulkáni kõzetanyag hosszan ki-
felé hajló oszlopos szerkezetében rejlik. 

Jól ismerjük azt a jelenséget, amikor nagyobb esõzések után
az agyagos iszap kiszárad és összerepedezik, felületén öt, hat,
hétszögletû síkidomok alakulnak ki. Ugyanez a rajzolat jelenik
meg a kihûlõ félben lévõ vulkáni kõzetek felületén is, melyet a
hõmérséklet csökkenése során fellépõ zsugorodási feszültsé-
gek okoznak. Ez az erõ olyan nagymértékû, hogy a felszínen
túl, az adott kõzettest mélyébe hatolva, szabályos repedésháló-
zatot alakít ki. A fizika alaptörvényeinek megfelelve az elválási
felületek illesztés-mentesen, hatszögû oszlopokba rendezõd-
nek, hasonlóan a méhviasz sejtjeinek alakjához.

A Balaton-felvidék híres tanúhegyeit sokan ismerjük. Az ott
égbetörõ hatszöges oszlopok szép példáit a tüzes borukról is
méltán nevezetes Badacsonyon vagy a Szent-György-hegyen
sokszor megcsodálhattuk már. De e tanúhegyek bazalt kõzet-
bõl épülnek fel, amiben sokkal gyakoribb, már-már általános e
jelenség. Béren pedig nem elég, hogy eltérõ kõzetféleségbõl,
andezitbõl épül fel a földtani képzõdmény, de a szikrapattin-
tóan merev kõzetanyag, mint a gyerekgyurma, kifelé hajló pá-
ratlan ívességet, hajlítást is mutat. Ebbõl pedig a Földön csak
négy hasonlót (a leghíresebb a Devils Tower - Ördög-torony
az Egyesült Államokban) ismer a tudomány. Európában pedig
ilyen szép kifejlõdésût egyáltalán nem! S ha mindez nem len-
ne elég, az andezitömléstõl szinte kõhajításnyi távolságra – a
jégkorszaki fagyhatásoknak köszönhetõen – hatalmas kiterje-
désû, kisebb-nagyobb kõzetdarabokból, blokkokból álló kõt-
enger jött létre. A kõsivatag ma is képzõdik és mozog, a kõfo-
lyás folyamatosan pótlódik a hegytetõt alkotó andezitbõl, így a

csupasz felszínen még a pionír fajok sem
képesek megtelepedni.

A béri kõcsúszda népies elnevezése
nagyon plasztikus. Valóban úgy tûnik,
mintha a Föld gyomrában tüzes kemencé-
ket izzító kis földtani ördögöcskék a ma-
guk szórakoztatására hozták volna létre e
méltán híres hazai természeti kincsünket.

Nagy László

AAzz     öörrddööggöökk kõcsúszdája Béren

A zömében cseres-kocsánytalan tölgyesekkel és akáco-
sokkal borított, lágyhajlású cserháti dombok egy-egy ki-
emelkedõbb tetõpontjáról körbetekintve, merész fantá-
ziára vall, ha visszafelé repülve a földtörténeti korok
millió éveinek sorában, magunk elé próbáljuk idézni a
táj egykori arculatát. Ha engedünk a képzeletünknek és
a geológusok szinte oknyomozó precizitású feltáró mun-
kája során megszületett ismeretterjesztõ leírásokat is
hajlandóak vagyunk tanulmányozni, egyedi értékeket fe-
dezhetünk fel a nógrádi erdõtömbök mélyén.

A béri kõtengerHajlított andezitoszlopok

Fotó: Kovács Attila

orszagalbum.hu/Tulip (Kovács Attila)



HONLAPTÜKÖR – OEE.HU

Bemutatták a Széchenyi Zsig-
mond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum látványterveit

Erdészeti kiállítást is terveznek a 
komplexumban

Szabó Zsolt Hatvan város polgármeste-
re, a térség országgyûlési képviselõje saj-
tótájékoztatón tárta az érdeklõdõk elé a
Grassalkovich-kastély fejlesztésének elsõ
látványterveit Hatvanban. A külsõ megje-
lenést elõrevetítõ képek, és az épületben
helyet kapó vadászati múzeum berende-
zését, tárlatait szemléltetõ tervek május
végéig lesznek megtekinthetõek a Gras-
salkovich Mûvelõdési Házban. A projekt
az Európai Unió és a Magyar Állam támo-
gatásával az Új Széchenyi Terv keretében
valósul meg.

Forrás: Wise Advisory Group

http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/lat-

vanyterv_muzeum



Változások az erdõõrzési tevé-
kenység szabályozásában

Egységes szabályozás és követelmény-
rendszer kialakítása a cél

2013. január 1-én hatályba lépett az
egyes rendészeti feladatokat ellátó sze-
mélyek tevékenységérõl, valamint
egyes törvényeknek az iskolakerülés el-
leni fellépést biztosító módosításáról
szóló 2012. évi CXX. törvény. A tör-
vény elsõdleges célja egy egységes sza-
bályozás és követelményrendszer kiala-
kítása a Magyarország területén tevé-
kenykedõ azon személyek vonatkozá-
sában, akik – a rendvédelmi szerveken

túlmenõen – rendészeti jellegû tevé-
kenységet is ellátnak és ennek során in-
tézkedések és kényszerítõ eszközök al-
kalmazására jogosultak. Az erdõõrzési
feladataikat illetõen a törvény hatálya
alá tartoznak az erdészeti szaksze-
mélyzet tagjai is.

Forrás: erdo.kormany.hu

http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/valtozas_erdoorzes



Az országgyûlés elõtt a szaksze-
mélyzeti szolgálati igazolványok

szabályozása
A parlamenti menetrend szerint hét-
fõn dönt az Országgyûlés a törvény-

módosításról
A törvényjavaslat alapján felhatalmazást
kapna a miniszter, hogy külön rendelet-
ben szabályozza a mezõõr, a hivatásos
vadász, a halõr, a természetvédelmi õr,
az erdészeti szakszemélyzet, vala-
mint az erdõvédelmi szolgálat tagjai-
nak szolgálati igazolványára és szolgá-
lati jelvényére vonatkozó szabályokat.

Forrás: gondola.hu

http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/szolgalati_igazolvany_torveny



Nyiri János MFB szóvivõ írása
a Magyar Hírlapban

Erdészet és erdészek – reagálás Lázin
Miklós András „Erdei lopók” címû cikkére
Alábbiakban közöljük Nyiri János,
a Magyar Fejlesztési Bank szóvivõ-
jének írását, amely a Magyar Hír-

lap 2013. március 23-i, szombati
számában jelent meg.

Tisztelt Lázin Miklós András!
A Magyar Hírlap március 19-i számában
megjelent, Erdei lopók címû írására re-
agálok. Teszem ezt azért, mert 2010 óta a
Magyar Fejlesztési Bank gyakorolja az ál-
lam tulajdonosi jogokat a huszonkét álla-
mi erdõgazdaság fölött, és ez a huszon-
két társaság kezeli a magyarországi erdõ-
területek körülbelül ötvenhét százalékát.
Írása meglepett, sõt megdöbbentett.

Forrás: Magyar Hírlap

http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/nyiri_magyar_hirlap



Teljes körûen letölthetõek az
OEE kiadványai!

Frissült a menüpont, bõvültek a tartalmak
Az Egyesületi honlap fejlesztésének ré-
szeként létrehozott Kiadványaink me-
nüponton keresztül pdf. formátumban
elérhetõek és letölthetõek az OEE legfris-
sebb leporellói, prospektusai, kisebb lép-
tékû kiadványai. A fejlesztés következõ
lépéseként az Egyesület által korábban
kiadott értékes szakmai, egyesület törté-
neti anyagokat folyamatosan és szabadon
elérhetõvé tettük, minden tagtárs és fel-
használó számára. Többek között letölt-
hetõek és elmenthetõek a Wagner Ká-
roly és Bedõ Albert életét, munkásságát
bemutató leporellók, az egykori Alkot-
mány utcai OEE Székházat és a Wagner
Károly Erdészeti Szakkönyvtárat rész-
letesen ismertetõ prospektusok is.
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/ki-

advany_egyesulet_letoltheto

Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági kártya
igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt vehet igénybe a
különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadászházi szállásokig. Az aktu-
álisan elérhetõ kedvezmények listája a www.oee.hu oldalon olvasható, évente
egy alkalommal az Erdészeti Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden egyesületi tagot!
A kedvezményrendszer igazi értékét, minél szélesebb körû elfogadottságát a rendsze-
res kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület titkársága
évente érvényesíti. A 2012-ben kiosztott kártyák érvényessége 2013. február 28-ig
tart. A 2013-ra szóló érvényesítõ matricákat azon tagok kapják meg a helyi csopor-
tokon keresztül, akik teljesítették az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezett-
ségüket. 

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 

(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!
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Erônek erejével!
Ismerje meg a valódi teljesítményt

Végre visszavonult a tél, ám nyomait ott hagyta a kertekben. Ideje rendet tenni 

a ház körül! A STIHL motorfûrészének és fûkaszájának segítségével könnyedén 

újjá varázsolhatja otthona környezetét.

Legyen tökéletes a tisztaság! A gazdagon felszerelt STIHL tisztítógépek elsöprô 

lendülettel rendeznek minden helyzetet. Ráadásul most igazán kedvezô áron 

megvásárolhatja valamennyi termékünket.

Keresse akciós termékeinket szakkereskedéseinkben!

Az akció idôtartama: 2013. április 1. - május 31.

wwwwww.ssttiihhll.hhuu
Látogasson el honlapunkra!
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