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Nagyobbrészt ennek tükrében, vala-
mint fontos méhészeti szerepe miatt
újítja meg akácgazdálkodását Dél-Ko-
rea is, a világ egyik legfejlettebb ipari
országa. A szerzõ harmadik éve koordi-
nálja – a két ország erdészeti kutatóinté-
zetei által aláírt szerzõdés alapján – a fa-
faj ottani termesztéstechnológiájának
fejlesztésérõl szóló projektet.

A Koreai Köztársaság (rövidítve: Dél-
Korea) a Koreai-félsziget déli részén el-
terülõ, tengertõl körülvett, 99,3 ezer
négyzetkilométer nagyságú félsziget.
Nyugaton a Sárga-, délen a Kelet-Kínai,
keleten pedig a Japán-tenger határolja.
Az ország területének közel 70%-a
hegyvidék, a legmagasabb hegye az
1950 méter magas Hallasan, Csecshu-
szigetén. Dél-Korea vizekben is gazdag
ország, négy nagy folyója közül a leg-
hosszabb az 525 km-es Nakdong-gang.
Budapesthez hasonlóan folyó – a Han –
szeli át Szöult, a fõvárost is.

Az ország klímája kissé szélsõséges,
a négy évszakból a tavasz és az õsz a
legszebbek. Nyáron, június végétõl
kezdõdik a monszun idõszak 30 oC kö-
rüli átlaghõmérséklettel és 80-95%-os
páratartalommal. A telet a Szibériából
érkezõ áramlatok teszik hideggé és szá-
razzá. Dél-Koreában is gyakoriak a föld-
rengések, átlagosan húsz földrengést
észlelnek évente, de ezek nem túl erõ-
sek. Vulkáni tevékenység nincs az or-
szág területén, a tájfunok ereje is gyen-
gül Korea partjainál. Márciustól májusig
kínai-mongol eredetû sivatagi homok
képez porfelhõket országszerte. 

Dél-Korea sûrûn lakott ország, meg-
közelítõleg 47 millióan élnek az ország-
ban. A fõvárosban, Szöulban több mint
10 millió ember él. A rizs kivételével
szinte valamennyi élelmiszerbõl beho-
zatalra szorul. Az ország a világ egyik
sikergazdasága, különösen az elektro-

technika-ipar, az autógyártás, valamint
a tengerhajózással összefüggõ ágazatok
meghatározóan sikeresek.

A dél-koreai erdõgazdálkodás
jellemzõi dióhéjban 

Ökológiai viszonyok
Dél-Korea faállománnyal borított er-

dõterülete 6 400 000 ha, ami megköze-
lítõleg 64%-os erdõsültségnek felel
meg. Ebbõl mintegy 4% a természetvé-
delmi terület.  

Az éves csapadékmennyiség 500 és
1800 mm közötti.  A Koreai-félszigetre –
az elõbbiek ellenére – leginkább a kon-
tinentális klíma a jellemzõ, hideg, havas

téllel és meleg, de csapadékos nyárral
(ez utóbbi tekintetében jelentõsen eltér
a hazai éghajlati viszonyoktól).

Jellemzõ talajtípusai (koreai talajtipo-
lógia alapján): félszáraz barna erdõtalaj,
félszáraz sötét színû barna erdõtalaj, va-
lamint különbözõ hidrológiai viszo-
nyokkal rendelkezõ barna erdõtalajok.

Faállomány-viszonyok
Észak-Koreában és Dél-Korea maga-

sabb hegyvidéki körzeteiben boreális er-
dõket találunk. Kimondottan melegked-
velõ fafajokból álló erdõk csak az ország
déli szegélyén, illetve a szubtrópusi szi-
geteken találhatók. A fenyõfélék közül a
Pinus-félék (P. densiflora, P. thunbergii,
P. koraiensis) a meghatározóak, területi
arányuk közel 27%. Megemlíthetõ még a
Larix kaempferi, mely közel 460 ezer ha-
on tenyészik. A lombos fafajok közül ki-
emelkedõ jelentõségûek a tölgyfélék: a
Q. mongolica, a Q. serrata, Q. aliena és
a Q. dentata, melyek az erdõterület kö-
zel 60%-át foglalják el. Az egyéb fafajok
között említhetõ még a Betula platyphyl-
la var. japonica, a Chamaecyparis obtu-
sa és a Liriodendron tulipifera.

Az erózió elleni védekezés az erdé-
szeti ágazat hosszú idõ óta tartó kiemelt
feladata.

Akácgazdálkodás Dél-Koreában
Az Észak-Amerikából származó akác
nagy valószínûséggel a 19. sz. végén ke-
rült a Koreai-félszigetre. 1960 és 1992 kö-
zött 3 975 000 ha új erdõtelepítés létesült
Dél-Koreában, ebbõl 326 ezer ha volt az
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A globális klímaváltozás káros kör-

nyezeti hatásainak erdõsítésekkel

történõ mérséklése érdekében, vala-

mint a rekultivációs (erózió elleni vé-

delmet szolgáló) erdõsítésekben és

fásításokban játszott fontos szerepe

miatt fokozott nemzetközi érdeklõdés

kíséri a fehér akác magyarországi

termesztés-fejlesztése során elért

gyakorlati és K+F+I eredményeket.
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akác. Az akác erdõtelepítések elsõdleges
rendeltetése – a koreai háborút követõ fa-
anyaghiány részbeni enyhítésén túlme-
nõen – a mezõgazdasági mûvelésre nem
alkalmas, erodált lejtõs területek (dom-
boldalak) erózió elleni védelme volt. A fa-
fajnak viszonylag nagy területi elterjedése
ellenére sem alakult ki fejlettebb termesz-
téskultúrája és ehhez kapcsolódó ter-
mesztéstechnológiája az országban. Az
ellenõrizetlen szaporítóanyagból nevelt
csemetékkel létesített erdõsítések geneti-
kailag rossz minõségû állományokká nö-
vekedtek, az elsõ vágásérett állományok
iparifa-kihozatala alig haladta meg a 20-
25%-ot. Az akácosok szisztematikus erdõ-
nevelési rendszerét sem alakították ki, így
a minõségi fatermesztés alapvetõ kívánal-
mai sem teljesülhettek. Napjainkban a mi
fogalmaink szerinti állományszerkezettel
kb. 150 ezer ha akácos rendelkezik az or-
szágban. A már említett többi fõbb állo-
mányalkotó fafaj többsége esetében vi-
szont a fejlettebb erdõmûvelési (fater-
mesztési) technológiák döntõen rendel-
kezésre álltak, s ezáltal a faanyagellátás-
ban is meghatározó jelentõségûvé váltak.

Ugyanakkor Dél-Korea az elsõk kö-
zött végzett átfogó kísérleteket az akác ta-
karmányként – a sertéshizlalásban és broi-
lercsirke-nevelésben – hasznosítása te-
rén. Az akác levélzete ugyanis nitrogén-
ben, fehérjékben, ásványi anyagokban és
rostban is gazdag. Erre a célra tetraploid
akácklónt állítottak elõ, melynek levelei
háromszor nagyobbak voltak, mint a dip-
loid akác levelei, és 1,4-szer több fehérjét
tartalmaztak. E program azonban más ta-
karmányfélék intenzív elterjedésével a
késõbbiekben háttérbe szorult.

A koreai erdészeti ágazat, beleértve a
koreai ágazati kutató-fejlesztõ intézetet is,
felismerte az említett hiányosságokat, s fi-
gyelembe véve a fatermesztés számára
kedvezõtlenül változó környezeti ténye-

zõk várható hatásait is, átfogó akácter-
mesztés-fejlesztési programot indított el
néhány évvel ezelõtt az országban. Leg-
fõbb célkitûzése ennek a programnak,
hogy minõségi, ellenõrzött genetikai hát-
terû szaporítóanyag-ellátással a mind szá-
razabb termõhelyeken is jelentõs minõsé-
gi javulást érjenek el az akácfaanyag-ter-
melésben és továbbra is megteremtsék az
alapvetõ megélhetési feltételeket több
százezer dél-koreai méhész számára.  

Magyar–dél-koreai együttmûkö-
dés az akáctermesztés fejlesz-

tése területén
A célkitûzések megvalósításának segíté-
sére, ismerve és elismerve a magyar
akáctermesztés elért eredményeit, 2012-
ben a Koreai Erdészeti Intézet 3 éves
szerzõdést kötött az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézettel (ma: NAIK-ERTI). A meg-
fogalmazott K+F+I feladatok között töb-
bek között a következõk szerepelnek:

• bemutató ültetvények létesítése
újonnan szelektált ERTI akáckló-
nokkal,

• akácmagonc-plantázs létesítése
szelektált magcsemetékkel,

• akác kísérleti erdõfelújítások léte-
sítése magyar szelektált magkész-
letekbõl nevelt csemetékkel,

• akáctermesztéssel összefüggõ
szemináriumok tartása az érdekelt
koreai szakemberek számára,

• a dél-koreai akáctermesztés fej-
lesztési lehetõségeinek közös ki-
munkálása, s

• az akác növekvõ  nemzetközi je-
lentõségét is alátámasztó kiadvá-
nyok és rendezvények közös meg-
jelenítése, illetve megrendezése.

A kezdeményezés eddigi eredményei
reményt nyújtanak az együttmûködési
megállapodás újabb három évvel történõ
meghosszabbítására. E várakozást erõsí-
tette meg 2013 õszén a két ország erdé-
szeti kutatóintézeti vezetõjének, dr. Bo-
rovics Attilának és dr. Young-Kyoon
Yoon-nak a koreai találkozója is. 

Bár munkánk az akáctermesztésrõl
szól, az ember nem függetlenítheti magát
a Dél-Koreában általánosságban tapasz-
talhatóktól. A sors különös és egyben ta-
nulságos ajándéka, ha valaki olyan or-
szágba juthat el, ahol az oktatás és a tudo-
mányos kutatás támogatása elsõbbséget
élvez és ahol az innovatív eredményeket
kiemelkedõ hatékonysággal építik be a
mindennapok gyakorlatába. S egy olyan
országba, amely több mint 100 éve (a Ko-
reai-félsziget japán megszállása óta) há-
borús viszonyok között él és lakóit tragi-
kus módon a világ legszigorúbban õrzött
határa választja el saját honfitársaitól. Ez
az ország példát mutatott a tekintetben is,
hogy hogyan és milyen eszközökkel le-
het az említett geopolitikai konfliktusok
közepette is a világgazdaság élvonalába
kerülni és napjaink egyik sikergazdasága-
ként tartósan ott is maradni.  

Második éves akác gyökérsarjról történt felújítása Dél-Korea északkeleti tartományában

Az akáckutatás dél-koreai központja Suwonban (Koreai Erd. Int.)


