


A mezei szil az év
fája 2016-ban!

Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája Ku-
ratórium 2013 után idén ismét lehetõvé tette, hogy
az egyesület ágazati hírportálján és az Év Fája tema-
tikus weblapon keresztül on-line módon szavazza-
nak erdész tagtársaink, erdészkollégáink és a szak-
mán kívüli érdeklõdõk a jövõ évi „Év Fájára”, mely-
lyel a 2016-os esztendõ fafaját választhatták meg a
résztvevõk.

Az idén is élénk érdeklõdés mellett, egy hónapon
keresztül zajlott folyamatosan a szavazás, amelyen
összesen 3428 érvényes szavazatot adtak le a
szavazók, a megadott határidõig. 

Köszönjük a korrekt voksokat, az aktív részvételt!
Ezúttal közreadjuk a hivatalos végeredményt.

OEE, Év Fája Kuratórium

2. Fehér nyár (Populus alba)

Az egyre jobban átalakuló, leromló alföldi termõhelyek
olyan õshonos fafaja, amely az ártértõl a homok-, lösz- és
szikes területekig egyaránt megtalálható, viszont az
intenzíven mûvelt fafajok (pl. nemes nyárak) miatt sok
helyen visszaszorult.

1. Mezei szil (Ulmus minor) 

Õshonos szilfajaink közül a periodikusan fellépõ szil-
favész a legnagyobb mértékben károsítja, továbbá
élõhelyein a kultúrerdõk létesítése miatt ma már idõs
példánya is alig akad. Eltûnõben lévõ fafajunk.

Fotó: Korda Márton

Fotó: Korda Márton
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3. Virágos kõris  (Fraxinus ornus)

Ökológiai szempontból egyre nagyobb figyelmet kap
(például a feketefenyõ pusztulása miatt), de sajnálato-
san  a gyomfa-szemléletünk továbbra is megmaradt.
Kertészeti jelentõsége szintén nagy.

Fotó: Korda Márton 90
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A harmadik oldal

O
któber utolsó hétvégéjén, az 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulójának nemzeti ünnepén,
immár 15. alkalommal rendezte meg az Erdélyi

Mérnök Társaság Erdészeti Szakosztálya és Egyesületünk
Erdélyi Helyi Csoportja az évenkénti székelyföldi erdész ta-
lálkozóját, Erdészeti Szakkonferencia elnevezéssel. A több-
napos rendezvényen számos anyaországi erdész kolléga
képviseli a hazai állami és magán-erdõgazdálkodókat, az
erdészeti felsõ- és szakoktatást, az erdészettudományi ku-
tatást. 

Hagyományosan a végtelennek tûnõ erdõségekkel borí-
tott háromszéki, csíki, hargitai, kovásznai havasokba tett
túrával vagy választhatóan történelmi, kulturális buszos-
gyalogos körutazással telik a rendezvény elsõ napja. Er-
dély mindig különleges hangulatú világába tett barango-
lások után, másnap már a szakmáé a fõszerep, egész na-
pos konferenciával folytatódik a találkozó programja. 

Idén az Országos
Erdészeti Egyesület
ötfõs küldöttsége e
konferencia elõadá-
sainak a végén, hi-
vatalosan is átnyúj-
totta az erdélyi kollé-
gáknak Egyesüle-
tünk Vándorgyûlés
zászlaját. 

Az OEE alapítá-
sának 150 éves jubi-
leuma kapcsán a jö-
võre tervezett erdélyi
vándorgyûlés szerve-
zési ügyeiben is szá-
mos tárgyalást le-
folytató küldöttség, a
Brassó melletti Tat-
rangon, az OEE Er-
délyi Helyi Csoport-
jának tagjai és szá-
mos vendég elõtt, Ta-

más Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke, mint
hivatalos meghívó kezébe helyezte az Egyesület jelkép ere-
jû relikviáját. 

Az átadáson az erdélyi vendéglátókat Szakács Sándor,
az OEE Erdélyi Helyi Csoport elnöke és Kisgyörgy Sándor,
Bedõ Albert szülõhelye, Sepsikõröspatak-Kálnok polgár-
mestere is képviselte. 

A Vándorgyûlés zászló így már Székelyföld szívében,
Kovásznán, Sepsiszentgyörgyön várja, hogy jövõre az er-
délyi vándorgyûlésünkkor, az ünnepi közgyûlés alkalmá-
val foglalja el méltó helyét és 117 év után visszatérve Er-
délybe, töltse be jelkép erejû történelmi szerepét.

Nagy László
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Történelmi áttekintés
Ahogy fejlõdik az erdészeti tudomány és változnak a társada-
lom elvárásai az erdõkkel szemben, úgy bukkannak fel újabb
és újabb kifejezések, módszerek a köztudatban. Ilyenek pél-
dául az erdõterületen belül a készletgondozó fahasználat, az
átalakító üzemmód, vagy az erdõtörvénybeli fogalmán kívül
esõ energetikai ültetvény, aztán az erdészet peremterületein
az agroerdészet, a zöldítés, a városi vadgazdálkodás stb. Kü-
lönösen az angol nyelvbõl honosodik meg egyre több szak-
szó a mi szakmánkban is.

Egyik ilyen kifejezés az „urban forestry”. Könnyû lefordítani,
habár nem szerencsés a magyar megfelelõje – városi erdészet,
városi erdõgazdálkodás –, hiszen fogalmi átfedésekkel terhelt.
A kifejezés az Egyesült Államokban már 1894-ben felbukkant.
A pontos definíciója még ma sem teljes, de ne csodálkozzunk,
maga az erdõ szó tartalma térben és idõben is sokféle lehet.

Az elsõ alaposabb meghatározás 1986-ban született, mi-
szerint a városi erdészet az erdõgazdálkodás egyik speciális
ága, amelynek céljai között szerepel a városi környezet zöld-
felületeinek megalkotása, a lakott területeken élõ fák nevelé-
se és kezelése a városi társadalom életfeltételei, szociális és
gazdasági jóléte céljából.

Tegyük hozzá, hogy a városi erdészet tevékenysége nem
korlátozódik a városok területén található fákra, hanem a falvak-
ban, majorokban, tanyákon magányosan vagy csoportban állók-
ra, sõt egyes elemei akár a szántókon, kertekben, az erdõkben
található, valamilyen szempontból becses egyes fákra, továbbá
a városhoz közeli erdõterületek rekreációs célú hasznosításának
eszközeire is kiterjed. Az utóbbi esetben a közelség a szerzõk ér-
telmezésében a belterületrõl fél órán, milliós nagyvárosok ese-
tén egy órán belül megközelíthetõ erdõs-fás területet jelenti. Így
értelmezhetõ például a debreceni Nagyerdõ városi erdõnek.

A városi erdészet a 80-as években indult rohamos fejlõdés-
nek. Ennek oka az idõszakra esõ jóléti fejlõdés, illetve az ez-
zel párhuzamosan elõtérbe kerülõ környezettudatos(abb)
életfelfogás volt. A tudományág kialakulásában szerepe volt
annak a felismerésnek is, hogy a városi növényzet hozzájárul
a civilizáció néhány kedvezõtlen környezeti hatásának az
enyhítéséhez. Ebben az idõszakban fejlõdik ki az a fontos
axióma is, hogy a fák környezeti hatásai nemcsak a tulajdo-
nost, hanem a szélesebb körû szomszédságot is megilletik.

A 21. század elején a városi erdészeti tevékenységek hely-
színét illetõen két fõ irányzat körvonalazódott. Az elsõ, szû-
kebb értelmezés szerint az „urban forestry” a városok belte-
rületén, vagy annak közvetlen szomszédságában található er-
dõk kezelését jelenti. A második, szélesebb körben elfoga-
dott értelmezés az elõbbi meghatározást kibõvíti a kisebb fa-
csoportokkal, sõt egyes fákkal kapcsolatos feladatokkal.

A városi erdészet mint szakma
Abban mindkét irányzat egyetért, hogy a városi erdészet te-
vékenysége multidiszciplináris, amely magában foglalja a
fák, a facsoportok, fasorok, az erdõk és a kapcsolódó nö-
vényzet, valamint a fizikailag hozzájuk tartozó zöldfelületek
(!) tervezését, létesítését, kezelését az épített környezetben és
annak közelében. A célokat illetõen az ökológiai-környezet-
védelmi és szociális rendeltetések elsõbbségén túl a faanyag-
termelés már elhanyagolható szerepet játszik (noha a kelet-
kezõ faanyagra az önkormányzatok szociális célokból ugyan-
csak igényt tartanak).

Ez a szakma az erdész és a kertész, illetve kisebb rész-
ben az urbanisztikai tudományok közös területe, ahol
azonban a nagy területû erdõállomány-gazdálkodás, vagy a
dísznövénytermesztés, esetleg a bevásárlóközpontok ter-
vezése valószínûleg nem jön szóba (a gerillakertészetrõl ne
essék itt szó). A tervezési részterületet nem beleértve, ro-
kon értelmû kifejezésként az „arboriculture” szóval is talál-
kozhatunk. A szakma mûvelõje a – jobb híján – város-
erdész, vagy arborista. Az utóbbit faápolónak magyarította
a szakma. Rögtön szögezzük le, hogy az ismeretek na-
gyobb része ugyanaz, mint amit az erdészek és a kertészek
megtanulnak, csak éppen más leosztásban. Úgy is mond-
hatjuk, hogy ugyanazon kártyapakliból más kártyajátékot
játszunk, más bemondásokkal.

Mi a városi erdészet tartalma?
A zöldfelületek létesítése, a fák ültetése, nevelése, gondozá-
sa, növényvédelme, esetleg kivágása. Egyszerûnek tûnhet,
de vegyük figyelembe, hogy mindennek az urbanizált kör-
nyezet a színtere, amely az erdei környezethez képest szélsõ-
séges hatásokra képes. Gondoljunk csak a talaj különlegessé-
geire, a városi hõsziget jelenségére, az infrastruktúra (utak,
épületek, vezetékek) akadályozó szerepére, a méretes sorfa
ültetésének nehézségeire, a szükséges öntözésre, a korona-
alakító, koronabiztosító metszésekre, csonkolásokra, a fák
számára sanyarú környezet miatti növényvédelmi gondokra,
a sebkezelésekre. Nem feledkezhetünk meg mindezek forrás-
igényérõl és a lakosság fokozott elvárásairól sem.

SZAKMAI FÓKUSZ – VÁROSI ERDÕGAZDÁLKODÁS

Városi erdészet – formálódó szakterület
Dr. Kelemen Géza – erdészeti igazságügyi szakértõ

Dr. Tuba Katalin – egyetemi adjunktus, NYME EMK Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet

Írásunkban bemutatjuk a városi erdészetet mint formá-
lódó szakmát, annak fõbb jellemzõit és jelenlegi nem-
zetközi, valamint magyarországi helyzetét. Szó esik a
fontosabb tevékenységeirõl, egyedi jellegzetességeirõl,
illetve a közeljövõ lehetõségeirõl is.

Erdei játszótér
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SZAKMAI FÓKUSZ – VÁROSI ERDÕGAZDÁLKODÁS

A tudományos háttér
A gazdagabb országokban a városi erdészet komoly szakiro-
dalommal rendelkezik. Jelentõs szakmai folyóiratok tárgyal-
ják egyes kérdéseit, és különösen a favizsgálatok módozata-
inak szentelnek nagy teret. Egyes részeirõl már az Erdészeti
Lapok korábbi számaiban is tájékozódhattunk. A német erdé-
szeti szaklap, a kéthetente megjelenõ Allgemeine Forst Ze-
itschrift (AFZ) szinte minden számában olvashatunk cikkeket
a favizsgálatokról vagy koronaalakításról, sõt a kiadvány
minden negyedik példányát tematikus lapszámként ennek
szentelik. Nemzetközi szinten nagy hagyományú egyesületek
fogják össze a szakemberek tevékenységét. A legnagyobb
közülük a minden kontinensen és nagyon sok országban je-
len lévõ International Society of Arboriculture (ISA). Az Euró-
pai Bizottság támogatásával mûszaki-tudományos együttmû-
ködés is folyik az „urban forestry” terén. Nálunk néhány éve
a Magyar Faápolók Egyesülete kívánja összefogni a favizsgá-
lattal foglalkozók tevékenységét.

Rangos nemzetközi konferenciák is foglalkoznak a városi
erdészet kérdéseivel. Az ilyen tudományos tanácskozások so-
rában kiemelkedõ a 2014 októberében az egyesült államokbe-
li Salt Lake City-ben tartott IUFRO Világkonferencia, ahol sok
egyéb erdészeti kérdés mellett három teljes szekció foglalko-
zott az „urban forestry” témával, és érintõlegesen több másik-
ban is szóba került. Ott már egyenesen a városi erdészet kultu-
rális ökoszisztéma-szolgáltatásairól értekeztek, amelyek a vá-
rosi fáknak és erdõknek a lakosok egészségéhez, jólétéhez és
boldogságához való hozzájárulását tartalmazzák.

Kizárólag a városi erdészettel foglalkozó tudományos-gya-
korlati tanácskozást tartottak idén júniusban Brüsszelben, a
2015. évi Városi erdészet európai fóruma (European Forum on
Urban Forestry) címmel. A konferencia vezérfonala a fragmen-
tált városi zöld infrastruktúra és ezek szerepeinek (ökológiai,
rekreációs, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás stb.) a
megvitatása, illetve kezelésének stratégiai megközelítése, to-
vábbá a Natura 2000 elvek és a városi erdõ kapcsolata volt.

Az „urban forestry” egyik késõbb ismertetett, szinte önállósult
részérõl, a favizsgálatokról A fák ápolása a közterületeken 2015-
ben címû konferencián idén áprilisban Nyitrán hallhattunk gon-
dolatokat és ötleteket, egyebek közt a faápolásról és a hozzá tar-
tozó botanikai alapokról és a fák leromlását kiváltó okokról.

E sorok szerzõi jelen voltak az említett konferenciákon,
részben elõadóként, részben szerzõként, a témában megje-
lent szakkönyveket, kiadványokat végigböngészõk is láthat-
ják azonban, hogy még nem kiforrott tudományterületrõl be-
szélünk, de a lakosság zöldterületekhez, fákhoz kapcsolódó
fokozott igényei miatt foglalkozni kell vele. Magyarországon
is elkezdõdött az útkeresés, egyes részek (pl. favizsgálatok)
technológiai hátterében az elsõk között vagyunk, de a szak-
embergárda még fejlesztendõ.

Eltérések a városi erdészet és a hagyományos
erdõgazdálkodás között

A városi erdõk tervezése nagyrészben az urbanisztikai isme-
retekkel határos terület, ahol a termõhely és a környezet
adottságai mellett vizsgálandó a városképbe illeszkedés (a
fák kifejlett korára is tervezve). Ehhez több-kevesebb (in-
kább kevesebb) elõírást találhatunk a településrendezési ter-
vekben, illetve az építési szabályzatokban, ám azokat is csak
ritkán olyan kidolgozottsággal, amely az ilyen erdõk létesíté-
sét nagyban segítené. Emiatt aztán kevés helyen érvényesül a
városi erdõkkel kapcsolatos bármilyen koncepció, ez látható
is legtöbb településünk zöldfelületeinek képén.

A városi erdõkre vonatkozó, a kezelõk birtokában lévõ
egyfajta „üzemterv” az úgynevezett fakataszter, amellyel sze-
rencsére egyre több települési önkormányzat foglalkozik. Ta-
pasztalataink szerint a teljes körû, a fa eddigi élettörténetére,
illetve jelenlegi állapotára, továbbá a jövendõ intézkedések
tervezésére és a költségekre is kitérõ adatbázis azonban
egyelõre erõsen hiányos a városainkban és falvainkban. 

A megalkotandó fakatasztereknek figyelembe kell venni-
ük azt is, hogy a fák növekedésük során, valamint az intenzív
emberi igénybevétel miatt erdei társaiknál gyakrabban kerül-
nek olyan helyzetbe, amikor a kezelõnek be kell avatkoznia.
A beavatkozások a különbözõ nyesések lehetnek, úgymint
koronaalakítás a helyszûke miatt, koronakönnyítõ metszés a
stabilitás miatt, koronabiztosító nyesés az ágak törése, hasa-
dása miatt, vagy gyakran a hevederekkel történõ vázág-meg-
erõsítések, továbbá alátámasztások. Egyes esetekben a fase-
bészeti eljárásokat kell alkalmazni a bizonyos szempontból
különleges faegyedek életének megtartása, illetve meg-
hosszabbítása érdekében. Ezekhez a szakszerûen kivitelezett
beavatkozásokhoz hazánkban kevés ismeretanyag áll rendel-
kezésre, erre vonatkozó képzés magyarul még nem elérhetõ. 

A hatékony munkavégzéshez szükséges emelõkosaras be-
rendezések megvannak, és hellyel-közzel az alpintechnikát al-
kalmazó „famászó” szakembereket is találunk. A különbözõ
nyesések megtervezéséhez, illetve a fa stabilitásának megálla-
pításához szükséges favizsgálatok eszközei (tomográf, húzás-
vizsgálat) terjednek, de még van hová fejlõdni. Az ezekhez
szükséges tudásanyag rendelkezésre áll, de egyelõre kevés a
képzett szakember. Az ezzel foglalkozók Magyarországon leg-
inkább autodidakta módon jutottak ismereteikhez.

Speciális szakértelmet kíván a hagyományos erdõvédel-
mi ismeretektõl jelentõsen eltérõ városi fák növényvédel-

me. A kártevõk és a kóro-
kozók, valamint az alkalma-
zott módszerek egyaránt el-
térnek a fák méretei miatt,
ám mindenekelõtt a lakos-
ságra kell tekintettel lenni a
növényvédelem módjainak
megválasztásakor.

A városi erdõktõl és fáktól
a környezetvédelmi szerep
mellett talán a közjóléti
funkció biztosítása a legfon-
tosabb társadalmi elvárás.

Belvárosi zöldfelület
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SZAKMAI FÓKUSZ – VÁROSI ERDÕGAZDÁLKODÁS / KÖNYVAJÁNLÓ

Ezen a téren a legnagyobb az átfedés a városi erdészet és a ha-
gyományos erdõgazdálkodás között, hiszen a lakott területek
közvetlen közelében található, közjóléti szereppel is rendel-
kezõ erdõk egyben városi erdõnek is minõsíthetõk, a lakó-
helyrõl történõ egyszerû és gyors megközelíthetõség miatt. A
szokásos erdei közjóléti létesítményekkel és berendezésekkel
a lakott területeken is találkozhatunk. (Megjegyzés: a rongálás
mértéke azonban még nagyobb, mint a távolabbi erdõkben, a
felesleges energiákat a kevesebb utazás sokkal kisebb mér-
tékben vezeti le.)

Végül, de nem utolsósorban a városi erdészet ökonómiá-
jához szükséges fák, illetve zöldfelületek értékelése a nehe-
zen „piacosítható” javak miatt egyelõre csak az infrastruktu-
rális értékelés eljárásait követheti. Nemzetközi szinten is
ugyanez a helyzet, hiszen a legtöbb országban paraméteres
eljárásokkal készítenek értékbecsléseket. Hazánkban a leg-
ismertebb az úgynevezett Radó-módszer (Radó Dezsõ ker-
tészmérnöktõl), amelyet a Magyar Faápolók Egyesülete fi-

nomított, annak helyenként nagyvonalú megközelítését
részletezve.

A közeljövõ
Új szakma bontakozik ki a szemünk láttára. A részei nem ide-
genek, és vitathatatlanul szükség is van rá. Kérdéses, hogy
mennyire tud kifejlõdni a városi erdész vagy a faápoló szakma
a mai forráshiányos közegben, de az érdeklõdés nagy, az inter-
netes keresés Magyarországon is rengeteg találatot ad, különö-
sen a faápolás területén. Sokan szereznek be tomográfot, amit
aztán jól-rosszul használnak, hiszen kecsegtetõ lehetõségnek
tûnik, különösen az uniós támogatásokból megvalósuló kas-
télypark-felújítások során. Az elõképzettséget nélkülözõ faápo-
lási dilettantizmus azonban hibás döntésekre vezethet, a fölös-
legesen kivágott fa már nem ragasztható vissza, a rosszul terve-
zett fasorokkal, parkosításokkal kapcsolatban késõbb sok gond
merül fel. Ezek jó része megelõzhetõ lesz, ha valamilyen szak-
mai intézményes képzésre egyszer majd lehetõség nyílik. 

Változások az erdészeti szaporítóanyag-gazdál-
kodásban 1982-2014 között

Bach István, Frank Norbert, Pintér Beáta, Bordács Sándor

Az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodás jelentõsen átalakult
az elmúlt évtizedekben. A statisztikai adatok elemzésével nyo-
mon követhetõk az elmúlt évtizedekben bekövetkezett jelen-
tõs változások, amelyek a termelõk tulajdonosi szerkezetében,
a csemetekertek számában, az átlagos termesztõterület nagy-
ságában, a termelt fafajok arányában következtek be. A szak-
mapolitikai követelmények változása, elsõsorban a természet-
közeli erdõgazdálkodás fokozatos térnyerése és a fafajpolitika
átalakulása, az erdõtelepítési és támogatási alapelvek módosu-
lása jelentõsen átalakította az ágazat termelési szerkezetét is. 

  
Egyes fák és faállományok minõségi osztályai

és fahasználati árbevételi kategóriái
Rumpf János, Horváth Attila László, Szakálosné Mátyás Katalin 

Az Erdészeti Tudományos Intézetben évtizedekkel ezelõtt kidol-
gozott „Egyszerûsített méretcsoportos választéktervezési mód-
szer” (Szász és Burján 1975) alapját képezõ korábbi választék-

szerkezeteknek és az akkori fakitermelések mellmagassági átmé-
rõ szerinti megoszlásának elavulása szükségessé tették azok kor-
szerûsítését – a mindenkori aktuális fakitermelések adataihoz
igazítva –, hogy az értékes eredeti adatállomány a jelenlegi faki-
termeléseinek tervezéséhez és értékeléséhez is felhasználható le-
gyen. Erre egy egyszerû megoldást dolgoztak ki a soproni Erdõ-
mérnöki Kar Erdõhasználati Tanszékén: az ún. kétlépcsõs ará-
nyosítás módszerét. Ugyanakkor az ERTI táblázatok használatá-
nál a faállomány minõségére is szükség van. A tanszéken erre a
célra az Erdõrendezési Útmutató törzsminõsítési rendszerét – a
feladatnak jobban megfelelõ módosítással – használtuk fel. 

  
A kocsánytalan tölgy vízhajtásképzésének 

vizsgálata ernyõs felújító vágásokban
Bárdos Bence, Nahóczki László, Molnár Dénes, Frank Norbert,

Köveskuti Zoltán, Folcz Ádám

Jelen tanulmány a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) állo-
mányok természetes felújítása során jelentkezõ vízhajtásoso-
dásra irányul, amely jelentõsen befolyásolhatja a potenciáli-
san termelhetõ rönk minõségét. Az ebbõl fakadó törzsminõ-
ség-romlás jelentõs gazdasági kieséseket jelenthet az erdõ-
gazdálkodóknak. Kutatásaink során különbözõ ökológiai
környezetben lévõ mintaterületeken vizsgáltuk a kocsányta-
lan tölgy vízhajtásképzését ernyõs bontóvágásokban. 

  
Adatok a síkvidéki gyertyános-tölgyesek erdõ-
mûveléséhez: lékes felújítóvágás alkalmazásá-
nak gyakorlati tapasztalatai és növényzeti hatá-

sai a Szatmár-beregi síkon
Szalacsi Árpád, Veres Szilvia, Király Gergely

A síkvidéki gyertyános-tölgyesek a tölgy fatermesztés legfon-
tosabb helyszínei közé tartoznak. Mûvelésük az elmúlt 20 év-
ben a hazai erdõgazdálkodás és természetvédelem egyik fõ üt-
közõpontjává vált. A természetes folyamatokon alapuló felújí-
tási módszer kidolgozása érdekében a Nyírerdõ Zrt. területén
három erdõrészletben lékes felújítóvágás hatását teszteltük. Az
így kialakított erdõ elegyes, horizontális és vertikális tagozódá-
sa, továbbá mozaikossága a síkvidéki gyertyános-kocsányos
tölgyesek tekintetében kifejezetten kedvezõnek nevezhetõ.

Nyomdában az Erdészettudományi Közlemények 6. kötete!

Várhatóan az Erdészeti Lapok 2016. januári lapszámával
együtt kerül kézbesítésre az Erdészettudományi Közle-
mények immáron 6. kötete. Az eddig megjelentekhez ha-
sonlóan az erdészettudomány széles spektrumát ölelik
fel a benne megjelenõ tanulmányok. A következõkben
kedvcsinálóként adjuk közre a kötetben megjelenõ né-
hány cikk rövid kivonatát, a teljesség igénye nélkül. Aki
mindezek alapján kedvet kap egy-egy téma mélyreha-
tóbb tanulmányozására, annak már csak bõ két hónapot
kell várnia, hogy kezébe vehesse a kiadványt, benne a
teljes terjedelmû írásokkal. Reméljük, hogy a színes kí-
nálat minél többek érdeklõdését felkelti.

A szerkesztõk
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A természetszerû erdõgazdálkodás je-
gyében javasolt a folyamatos erdõborí-
tást célzó eljárások és fokozatos felújítási
módok alkalmazása, továbbá a természe-
tességi állapotok javítása. A legfontosabb
feladat – gyenge termõhelyeken a talajál-
lapotok további javítása mellett – a lom-
bos fafajú távlati célállományok kialakítá-
sa. Ezt a szukcessziós folyamatot segíthe-
ti a szajkó „makkvetõ” tevékenysége.

Az európai szajkó (Garrulus glandari-
us L. 1758) széles elterjedésû és változa-
tos megjelenésû faj. Eredeti elõfordulása
kötõdik az erdõkhöz, azon belül is a
tölgy- és bükkállományokhoz. A szajkó
egyik legfontosabb tápláléka a tölgy-
makk. A madár a téli, ínségesebb idõszak-
ra készülve a makkot nagy mennyiség-
ben elraktározza. A munkát szeptember

végétõl kezdi és akár januárig is folytatja
az idõjárás alakulásától függõen (Berg-
mann-Stähr 2002). A raktározásra alkal-
mas makkok kiválasztásánál az elsõdle-
ges szempontok az érettség, a méret, az
alak, a súly és az egészségi állapot. A ma-
dár a magok súlyának mérlegelésével, il-
letve azok megkopogtatásával dönt arról,
hogy a makk megfelel-e raktározás céljá-
ra (Szekrényes 2012). A szajkó a makkok
méretétõl és a szállítás távolságától függõ-
en egyszerre akár több makkot is felvesz.
A közelbe többnyire egyesével hordja, ha
messzebbre repül, néhányat a begyébe
nyel és egyet – rendszerint a legnagyob-
bat – a csõrében visz magával. A szajkó a
makkot akár 4-6 kilométerre is képes
elvinni és azt egyesével vagy kisebb cso-
portokban a fák hézagaiba, kövek és holt
faanyag védelmébe dugdossa el, vagy
egyszerûen a talaj avarszintje alá rejti
(Papp 2005, Forst Brandeburg 2012). 

Ez a „módszeres rendszertelenség” a
tölgyek felújulási lehetõségének egyik
kulcsa. A makk „vetése” a következõ-
képpen zajlik: a szajkó a makkokat
egyenként, kisebb csõrlökésekkel ágyaz-
za a talajba. Kemény termõréteg esetén a
csõrével váj lyukat a makk számára és
ebbe helyezi bele (Bergmann-Stähr
2002). A téli, táplálékszegény hónapok-
ban a madarak felkeresik az elrejtett
makkokat. Azok a makkok vagy csoport-
jaik, amelyeket a szajkó nem keresett visz-
sza a téli idõszakban, valamint a szarvas
és vaddisznó sem fogyasztottak el, ta-

vasszal csírázásnak indulhatnak. Ez az el-
rejtett készleteknek csupán a töredéke,
de ha figyelembe vesszük, hogy a raktá-
rozás hónapjaiban egyetlen szajkó akár
4500-11 000 makkot is széthord, a ta-
vasszal megjelenõ újulat soraiban szép
számmal lehet tölgy. Kutatási kísérletek-
kel támasztják alá azt a tényt is, hogy a
szajkó makkültetõ tevékenységének má-
sik célja, hogy a fiókanevelés idõszaká-
ban az általa elvetett tölgyek szikleveleit
lecsípi és elfogyasztja. A fiókákat az elsõ
1-2 hétben a pépessé emésztett szikleve-
lekkel táplálja (Bergmann-Stähr 2002,
Papp 2005). Ezzel a tevékenységével
nem biztos, hogy árt, ha a tölgycsemete
már megfelelõen fejlett gyökérzettel ren-
delkezik ahhoz, hogy sziklevelek nélkül
is életképes maradjon. 

A madár ilyen szokásainak többsége
régóta ismert tény, illetve az is, hogy a
szajkó fontos szerepet tölt be a tölgyesek
felújításában és a tölgyek terjesztésében
(Papp 2005). A szajkó vadászata ökoló-
giai szempontból sok esetben indokolat-
lan. Az erdei ökoszisztéma számára
ugyanis sokkal hasznosabb a rovarok
pusztításával és ültetõtevékenységével,
mint a káros énekesmadár-fészek predá-
cióval (Bauer, Berthold 1997).

Ezek alapján merült fel a gondolat,
hogy e tevékenységét az erdõgazdálko-
dás a saját hasznára fordítsa. A módszer
kiválóan mûködik olyan területeken,
ahol a fenyvesek közelében tölgyes ál-
lományokat vagy a felújítás megsegíté-

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕMÛVELÉS

Azt szajkóztuk (Garrulus glandarius L.)…
Lipp Péter1 – erdõmérnök, erdõtervezõ

Folcz Ádám – erdõmérnök, doktorandusz, NYME EMEVI

Hazánk erdõsültségében az elmúlt
évszázadban igen nagy változások
történtek. Az alföld-fásítással, ko-
párfásításokkal, fenyõprogrammal
jelentõs, fõleg erdei-, fekete- és
lucfenyõállományok alakultak ki. A
különbözõ típusú fenyõállománya-
ink jelentõs része mára kiöregedõ-
félben van, gyenge termõhelyen le-
romlásnak, pusztulásnak indult, fel-
újításuk idõszerûvé vált. 

Vaddisznó kártételének vizsgálata eltérõ vetésmódok esetén

1 Veszprém-megyei Kormányhivatal, Föld-
mûvelésügyi és Erdõgazdálkodási Fõosz-
tály, Erdõgazdálkodási Osztály
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sére alkalmas magfákat találunk. Ahol
tölgyek hiányában a gyakorlati alkal-
mazás nehézségekbe ütközik, ott az er-
désznek kell közremûködni a sikerhez. 

Németországi erdész szakemberek
pozitív példákkal szolgálnak, hogy a szaj-
kó táplálkozásmódjából fakadó szokása
eredményesen használható ki a lucfeny-
ves és erdei fenyves kultúrerdõk lombe-
legyes fenyvessé alakítására. Az újulatban
a pionír fafajok és az anyaállomány utó-
dai maguktól is megjelennek, az értéke-
sebb tölgyfajok telepítését pedig a szajkó-
ra bízzák. Mindezt makkoltató tálcák ki-
helyezésével segítik elõ (Folcz 2012). 

A szajkó által eldugdosott makkokból
csírázó tölgycsemeték zavartalan növe-
kedését egyedi csemetevédelemmel biz-
tosítják, majd a csemeték megerõsödésé-
vel az anyaállományt megbontják és né-
hány éven belül letermelik. Németorszá-
gi viszonyok között, a szajkó tevékenysé-
gét kihasználva hektáronként akár 1000
eurót is megtakaríthatnak egy erdõfelújí-
tási ciklus alatt (Stimm und Knoke 2004).
Bár hazánk kultúrfenyves területeinek
klimatikus, termõhelyi és állományviszo-
nyai jelentõsen eltérnek a németországi
ökológiai adottságoktól, a módszer gya-
korlati alkalmazása egyes területeken
eredményesnek bizonyulhat.

A módszer hazai alkalmazhatóságára
2012–2014 között tettünk kísérletet. Elsõ-
ként a soproni Dudlesz-erdõ elegyetlen
kéttûs fenyveseiben zajlottak terepi kí-
sérletek (Folcz et al 2013). A kísérletet
egy diplomamunka keretén belül bõví-
tettük ki, így vizsgálva a módszert elsõ-
sorban a Márkó-veszprémi kultúrfenyves
erdõtömbben (Lipp 2014), illetve voltak
kísérletek a Keszthelyi-hegység pusztuló
fenyõállományaiban is. A választott er-
dõrészletekben makkal feltöltött fatálcá-
kat és mûanyagkosarakat helyeztünk ki.
A tálcákat olyan magasságba tettük, hogy

a nagyvad ne férhessen hozzá, azonban
kellõ idõközönként könnyen feltölthetõk
legyenek. A tálcákat a madarak rendsze-
resen látogatták, így gyakran ellenõriz-
tük, újratöltöttük. A tálcák körül mintate-
rületeket jelöltünk ki és megjelöltük a
már meglévõ tölgy újulatot, hogy a kö-
vetkezõ év nyarán biztonsággal elkülö-
níthessék az elmúlt télen ültetett magon-
cokat. Az enyhe, csapadék nélküli téli
idõszakoknak köszönhetõen a kísérletet
márciusig sikerült folytatni, bár január-fe-
bruártól már alábbhagyott a szajkók te-
vékenykedése. A sikeresség érdekében a
tálcák közelébe egy-egy napraforgós ma-
dáretetõt helyeztünk el. Más madarak lá-
togatása a szajkó érdeklõdését is felkel-
tette, így újra fogyott a makk. 

A rohadt, befülledt, vagy éppen erõ-
sen férges makkot a szajkó gyakran érin-
tetlenül hagyta, válogat a makkok között.
Az amúgy is életképtelen makkot cserél-
tük. További kísérletben bizonyítottuk,
hogy a szajkó rendszertelen „vetését” a
vad kártétele kisebb mértékben érinti,
mint azt szabályos (soros és fészkes) ve-
tési módok esetében tapasztaltuk (Lipp
2014). Az újulatot május végétõl számol-
tuk. A legjobb eredményeket a Dudlesz-
erdõben tapasztaltuk, ahol 0,1 hektáros
mintaterületeken a tálca körül átlagosan
34 magonc kelt ki, de a márkói kísérletek
is biztató eredménnyel zárultak. 

A Keszthelyi-hegységben is kiváló
volt a makkfogyás, de újulatszámlálás
nem történt. Amikor csak egy tálcát he-
lyeztünk ki, ez a szám a sokszorosára nö-
vekedett. Ha figyelembe vesszük, hogy
mi csak kb. 50 kilogramm makkot he-
lyeztünk ki összesen egy szezon alatt, és
a kísérletet több évig lehetne folytatni,
akkor 2-4 éves „makkoltatással” elérhet-
jük a hektáronkénti 1,5-3 ezer tölgycse-
metét, ami az elegyfajokkal együtt már jó
alapja lehet a természetes felújításoknak,

fõként kopárokon. A német kollégák
200-400 kilogramm makkot is „feletet-
nek” a szajkókkal egy tél alatt. 

Sajnos tapasztalnunk kellett, hogy a
szajkók tényleg letépik a szikleveleket a
magoncokról, és a nyári aszályos idõ-
szakban ez sok esetben a csemeték
pusztulásához vezetett. Azt a tényt,
hogy a szajkó a makkot elrejti a talaj-
ban, mi is megerõsíthetjük, ez viszont
azt is eredményezi, hogy a természetes
ültetés igen mozaikos lehet, ami aztán
egyes helyeken pótlási feladatokat von-
hat maga után.

A módszer hazai alkalmazhatóságára
célszerû lenne hosszabb távú kísérletet
beállítani, kellõ mennyiségû makkal
olyan helyen, ahol az erdész gyakran tud-
ja tölteni a tálcákat, és a szajkókat folya-
matosan az etetésen tudjuk tartani. Az elv
továbbgondolása újabb kísérletekre adhat
lehetõséget, hiszen egyes állatfajok táplál-
kozási módjai is a természetes felújítást se-
gíthetik, pl. a mára jelentõsen megritkult
vadgyümölcsök érett (vadalma, házi ber-
kenye) termésének a feletetése a szóró-
kon is segíthet az elegyítésben.
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Október 23-a, az 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékének nemzeti
ünnepe alkalmából, szakmai munkája
elismeréseként, idén is számos erdész
kolléga vehetett át szakmai kitünte-
tést a Földmûvelésügyi Minisztérium
Darányi Ignác Termében, 2015. októ-
ber 22-én. 

A miniszter Életfa Emlékplakett
Arany Fokozata kitüntetést 

adományozott
Dr. Erdõs Lászlónak, a volt Állami
Gazdasági Központ nyugalmazott ága-
zatvezetõjének, az erdõ- és vadgazdál-
kodás területén végzett sok évtizedes,
kiemelkedõ szakmai munkája elismeré-
seként.

A miniszter Életfa Emlékplakett
Ezüst Fokozat kitüntetést 

adományozott
Dr. Illyés Benjaminnak, az Erdészeti
Tudományos Intézet nyugalmazott állo-
másigazgatójának, a piacgazdasági er-
dõgazdálkodás kialakítása, az erdészeti
gazdaságtani kutatások, terén elért ered-
ményei, nemzetközi szervezetekben ki-
fejtett tevékenysége, szakírói munkás-
sága elismeréseként,

Dr. Kassai Imrének, a volt Országos
Környezet- és Természetvédelmi Hiva-
tal nyugalmazott fõosztályvezetõjének,
a Mecseki Erdõ- és Fafeldolgozó Üzem
nyugalmazott osztályvezetõjének, az
erdõgazdálkodás és a faipar üzemszer-
vezési és kereskedelmi területein elért
kimagasló eredményeiért,

Zádor Oszkárnak, a Pilisi Parkerdõ
Zrt. nyugalmazott erdészetvezetõjének,
az erdõgazdálkodás, különösen a Baj-
nai Erdészet területén végzett kiemel-
kedõ szakmai munkája, szakmai szer-
vezetekben kifejtett tevékenysége elis-
meréseként.

A miniszter Életfa Emlékplakett
Bronz Fokozat kitüntetést 

adományozott
Ecsedy Tamásnak, a volt Balaton-fel-
vidéki Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság
nyugalmazott osztályvezetõjének, a
Magas-Bakony erdeinek infrastrukturá-
lis fejlesztése során, továbbá külkeres-
kedelmi területen végzett közel négy
évtizedes munkája elismeréseként,

Pétervári Gábornak, a Gemenci Erdõ-
és Vadgazdás Zrt. nyugalmazott vad-
gazdálkodási osztályvezetõjének, a vi-
lághírû gemenci vadállomány szolgála-

tában végzett kiemelkedõ munkája elis-
meréseként,

Dr. Szikra Dezsõnek, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság nyugalma-
zott igazgatóhelyettesének, az OEE volt
fõtitkárának, a hazai erdõk és termé-
szetvédelmi területek szolgálatában
végzett több évtizedes munkája, közös-
ségi tevékenysége elismeréseként,

Szombathelyi Mihálynénak, a volt
Balaton-felvidéki Erdõ- és Fafeldolgozó
Gazdaság nyugalmazott kerületvezetõ
erdészének, a devecseri Széki erdõben
végzett négy évtizedes kiemelkedõ
munkája elismeréseként,

Török Józsefnek, az ÉSZAKERDÕ Zrt.
nyugalmazott erdõmûvelési mûszaki
vezetõjének, az erdõmûvelés gyakorlati
megvalósítása terén végzett közel öt év-

KITÜNTETETTJEINK

Erdész kitüntetettek október 23-án
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tizedes munkája, az erdõt népszerûsítõ
tevékenysége elismeréseként,

Varga Rudolfnak, a Gemenci Erdõ- és
Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott kerület-
vezetõ erdészének, a Wittneri parkerdõ
és a Bajai Vadaspark létrehozása érde-
kében végzett munkája, erdõ- és vad-
gazdálkodási tevékenysége elismerése-
ként.

A miniszter Miniszteri Elismerõ
Oklevelet adományozott

Dudás Bélának, az Egererdõ Zrt. Mát-
rafüredi Erdészete erdészetvezetõjé-
nek, az Erdészeti Erdei Iskolák létreho-
zása, mûködtetése és népszerûsítése
érdekében kifejtett tevékenysége elis-
meréseként,

Horváth Ernõnek, a NEFAG Zrt. Szol-
noki Erdészete Erdei Mûvelõdés Háza és
Erdészeti Erdei Iskola vezetõjének, a ter-
mészet szeretetére irányuló, környezettu-
datos, az erdei környezet megismerteté-
sét szolgáló pedagógiai munkájáért,

Lapos Tamásnak, az FM Erdészeti és
Vadászati Fõosztálya közigazgatási fõta-
nácsadójának, az erdészeti ágazat terüle-
tén végzett kiemelkedõ munkája, a Vi-
dékfejlesztési Program megvalósítása ér-
dekében kifejtett tevékenysége elismeré-
seként (késõbb vette át.),

Mikle Tibornak, az Ipoly Erdõ Zrt. mû-
szaki fõmunkatársának, a Börzsöny és a
Cserhát területén végzett, a magyar er-
dõket és az erdõgazdálkodást szolgáló
három és fél évtizedes munkája elisme-
réseként,

Szalai Károlynak, az FM Erdészeti és
Vadászati Fõosztály szakmai tanácsadójá-

nak, az erdõrõl, az erdõgazdálkodásról
szóló ágazati jogszabályok kidolgozása
területén végzett kiemelkedõ munkájáért,

Szarvas Istvánnak, az Ipoly Erdõ Zrt.
nyugalmazott kerületvezetõ erdészé-
nek, a Salgótarjáni Erdészet területén
végzett, az erdõfelújítást és az állo-
mánynevelést, vadgazdálkodást szolgá-
ló több mint négy évtizedes munkája
elismeréseként,

Tóth Péternek, a Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt. kerületvezetõ erdész-va-
dászának, erdõ- és vadgazdálkodási te-
rületen végzett kiemelkedõ munkája,
ökoturisztikai, környezeti, nevelési
munkája elismeréseként.

A miniszter Miniszteri Dicséret
Elismerést adományozott

Bajdik Péternek, az FM Erdészeti és
Vadgazdálkodási Fõosztálya fõosztály-
vezetõ-helyettesének, a vadgazdálko-
dási ágazat érdekében kifejtett kiemel-
kedõ teljesítménye, az új vadgazdálko-
dási törvény elõkészítése során végzett
munkája elismeréseként.

Valamennyi kitüntetettnek szívbõl gra-
tulál az Országos Erdészeti Egyesület!
Forrás: Földmûvelésügyi Minisztérium

Fotók: Mõcsényi Miklós, 
Pelsõczy Csaba – FM



Szeptember 18-án az MTA Ökológiai
Kutatóközpont (MTA ÖK) Ökológiai és
Botanikai Intézetének kutatói, valamint
a Pilisi Parkerdõ Zrt. (PP. Zrt.) szakem-
berei erdõökológiai kísérlet terepi be-
mutatójára hívták az érdeklõdõket. 

A kísérleti terület a Pilisben, a Pilisszán-
tó község határához tartozó Hosszú-he-
gyen található, egy 40 hektáros, 70 éves
gyertyános-tölgyes állományban. Az
MTA ÖK és a PP Zrt. közös kutatása kí-
sérletesen vizsgálja a különbözõ erdõ-
mûvelési eljárások termõhelyre, rege-
nerációra és erdei biodiverzitásra gya-
korolt hatását. A mûszerekkel ellátott
vizsgálati terület kialakítását a Magyar
Tudományos Akadémia infrastruktúra-
fejlesztési támogatása tette lehetõvé, a
kutatás folytonosságát pedig egy OTKA
(111887) pályázat biztosítja. 

Olyan erdészeti beavatkozásokat
vizsgálnak, amelyek részben a hagyo-
mányos vágásos, részben a jelenleg be-
vezetés alatt álló örökerdõ-gazdálkodás
elemei. 2014-ben a még érintetlen állo-
mányban rögzítették a kiindulási álla-
potokat, a fahasználatokra 2014/2015
telén került sor. Öt kezelést valósítanak
meg hat ismétlésben, blokk elrendezés-
ben, azaz hat területi egységben szere-
pel mindegyik beavatkozás: tarvágás
(fél hektár), lékvágás (20 méter átmé-
rõ), hagyásfacsoport (a tarvágáson be-
lül, 20 méter átmérõ), fokozatos felújí-
tóvágás-egyenletes bontása (fél hektár),
érintetlen kontroll állomány. 

A kezelésekben nyomon követik a
mikroklíma (fény, relatív páratartalom,
léghõmérséklet, talajhõmérséklet), a ta-
lajviszonyok (nedvességtartalom, tápa-
nyagtartalom), a felújulás, az aljnövény-
zet és egyes állatcsoportok (futóboga-

rak, pókok, televényférgek) változásait.
A természetes folyamatokat elkerített és
kerítés nélküli mintanégyzetekben vizs-
gálják, így a vadállomány hatása elvá-
lasztható lesz a kezelésekétõl. 

A természetes folyamatok mellett
egyes fafajok (bükk, cser, kocsánytalan
tölgy, gyertyán, magas kõris) és lágyszá-
rúak beültetett példányain egyedi megfi-
gyeléseket is végeznek. A kísérlet gya-
korlati ismeretekkel kíván hozzájárulni
az erdei biodiverzitást fenntartó fahasz-
nálatok kialakításához, a fõbb fafajok
természetes felújításához, a klímaválto-
zás hatásait ellensúlyozó gazdálkodás-
hoz. Az MTA ÖK és a PP. Zrt. által koor-
dinált vizsgálatba bekapcsolódott a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Környezet-
és Földtudományi Intézete és az MTA
ATK Növényvédelmi Kutatóintézete is.

A kb. 60 fõ részvételével lezajlott be-
mutatón legnagyobb létszámban a ku-
tatásban érintett két szervezet (MTA ÖK
és PP. Zrt.), valamint a területileg illeté-
kes Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgató-
ság munkatársai vettek részt, de szép
számmal képviseltették magukat a ku-
tatás iránt érdeklõdõ más intézmények-

ben (NYME, NAIK ERTI, SZIE, Mecsek-
erdõ Zrt., SEFAG Zrt., WWF) dolgozó
kutatók és gyakorlati szakemberek is.

A kísérletet ismertetõ tájékoztató táb-
la mellett elõször Farkas Viktor, a Pi-
lisszentkereszti Erdészet vezetõje kö-
szöntette a résztvevõket, majd dr. Ódor
Péter tudományos fõmunkatárs és Ko-
vács Bence PhD-hallgató (ELTE, MTA
ÖK) mutatták be a kísérlet céljait és
módszereit. Ezt követõen, az egyes ke-
zeléseket bejárva a vendégeknek és a
kutatás résztvevõinek lehetõségük nyílt
megvitatni a vizsgálat részleteit. A jó
hangulatú és szakmailag igen tartalmas
terepbejárás után a Pilisszentkereszti
Erdészet a Som-hegyi Turistaház elõte-
rében látta vendégül a résztvevõket. 

Ezúton szeretném az MTA ÖK Öko-
lógiai és Botanikai Intézet nevében
megköszönni a vendégeknek a részvé-
telt és a remélhetõleg hosszú távon
fenntartandó kutatást segítõ javaslatai-
kat, valamint a Pilisszentkereszti Erdé-
szet munkatársainak a jó szervezést és a
szíves vendéglátást.

Dr. Ódor Péter, 
tudományos fõmunkatárs, MTA ÖK
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Erdõökológiai kísérlet terepi bemutatója a
Pilisben
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A leginkább akadályozó hatású hullám-
téri növényzet alatt a vízügy a különbö-
zõ erdei fa- és cserjefajokból álló fás szá-
rú vegetációt érti.  Ezen hanyagul meg-
határozott fogalomkörbe a gazdálkodás-
ba vont erdõállományok, a gazdálkodást
nélkülözõ erdõállományok, fásítások,
szabadrendelkezésû erdõk, a mezõgaz-
dasági mûvelés hiánya miatt kialakuló
cserjések, önvetényülések tartoznak. 

A vízügy kezdeményezésére az er-
dészeti ágazat érintett szereplõinek je-
lentõs közremûködésével rendezték
meg június 30-án a II. ERDÕ – VÍZ kon-
ferenciát, a Tisza-parti  Szolnokon. A
rendezvény célja a hullámtéren találha-
tó erdõállományokkal kapcsolatos vizs-
gálati eredmények, elvárások, a bizton-
ság javításához szükséges feladatok is-
mertetése, a társadalmi hatásokat is fi-
gyelembe vevõ lehetõségek, feltételek
megvitatása, a felelõs döntéshozók tájé-
koztatása volt. A konferencia elnevezé-
sének, számozásának az apropóját az
az érdekesség szolgálta, hogy az 1970-
80-as idõszak árvizes éveit követõen
hasonló indíttatásból tartottak Sopron-
ban egy rendkívül részletes munkaérte-
kezletet.  

A szolnoki tanácskozás két fõbb rész-
re tagolódott: a délelõtti elõadásokat a

hallottak elfogadását, megértését segítõ
délutáni terepi program követte. A ren-
dezvényt dr. Kállai Mária kormánymeg-
bízott, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Kormányhivatal vezetõje nyitotta meg. 

Szalay Ferenc, Szolnok polgármes-
tere öt rendkívüli tiszai és zagyvai árvi-
zet átélõ felelõs városi vezetõként osz-
totta meg tapasztalatait, árvízi történé-
seit, és a veszélyben forgó lakosoktól
érkezõ elvárásokat, tévhiteket, pánik-
helyzeteket a résztvevõkkel.

Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkára a hullámtéri
haszonvételek mikro- és makrogazda-
sági hatásairól tartott rövid ismertetõt. A
hullámtéri területeken folytatott mezõ-
gazdasági termelés biztonságát az árvízi
elöntések idõtartama, idõszaka, alapve-
tõen meghatározza. A termesztésbe
vont növények között a fás szárúak ter-
mesztése alacsonyabb kockázatú, ezért
erdõsült be a hullámtér. Erre az alap-
anyagbázisra fafeldolgozó üzemeket lé-
tesítettek, illetve bõvítettek a távoli és
közeli múltban. Idén már érezhetõ az
idegenhonos fafajok szerkezetátalakítá-
sának hatása, és a vágásterületek mére-
tének korlátozása a fafeldolgozó üze-
mek faanyagellátásában, mely a 10 éves
jövõképben még erõteljesebbé válik.
További vizsgálatokat igényel, hogy mi-
ként lehet önfenntartó erdõgazdálko-
dást folytatni a hullámtéri területeken a
vízügyi, természetvédelmi és gazdálko-
dási környezet elvárásait egyszerre fi-
gyelembe véve. Feltehetõen sorrendi-
ség felállítására lesz szükség.

Dr. Bitay Márton, a Földmûvelésügyi
Minisztérium államtitkára az erdõ-, vad-
és a vízgazdálkodás egymásrautaltságát
hangsúlyozta a folyók nagyvízi medré-
ben és a környezõ hatással érintett terü-
leteken. Az állampolgárok anyagi és sze-
mélyi biztonsága elsõdleges szerepet
kell, hogy kapjon az ártéri erdõk gazdál-
kodási elõírásaiban, továbbá felül kell
vizsgálni az itt tapasztalható erdõszerke-
zet-átalakítás jelenlegi gyakorlatát.

Somlyódy Balázs, az Országos Víz-
ügyi Fõigazgatóság vezetõjeként rövi-
den ismertette a rekordmagasságokat
döntõ folyók (Bodrog 2010, Duna

II. ERDÕ – VÍZ konferencia Szolnokon
A magyarországi folyókon 1998-tól tapasztalt rekord méretû árvizek a vízügyi
ágazatot az árhullámok kialakulásának és levonulásuk sajátosságainak a fe-
lülvizsgálatára késztette. A vizsgálatok eredménye alapján az egyre magaso-
dó árhullámok okai között fontos szerepet játszik a nagyvízi meder (hullám-
tér) növényzetbõl, a földterület hasznosítási módjaiból, egyes hasznosítási
módok technológiai sajátosságaiból, urbanizációból-beépítettségbõl adódó,
lefolyási szempontból kedvezõtlen állapotváltozása. Az árvízvédelmi töltések
fejlesztése és az árapasztó tározók építése mellett a hullámtéri területekre a
korábbi gyakorlattól eltérõen lényegesen nagyobb figyelmet kell fordítani. 
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2013, Hernád 2010, Mura 2014, Rába
2013, Sajó 2010, Tisza 2000, Zagyva
2010) árvízi tanulságait, a befejezett
vizsgálatok eredményeit, és a hullámte-
reket érintõ vízügyi fejlesztési elképzelé-
seket. A folyók vízrajzi adatainak, a hul-
lámtér térszínének, állapotának, lefolyá-
si viszonyainak, múltbéli árvízi adatai-
nak elemzésével, modellezésével ismé-
telten meghatározták a vízfolyások mér-
tékadó árvízszintjét, mely többek között
befolyásolja az árvízvédelmi töltések
magasságát és keresztmetszetét, a híd és
úthálózat építésére irányuló, valamint a
vasúti és ipari beruházások fejlesztéseit.
A magasodó árvizek miatt, a biztonság
megõrzése érdekében, az árvízvédelmi
töltések fejlesztése mellett a hullámtér
bõvítése (töltés áthelyezés), árapasztó
tározók építése (szabályozott vízkiveze-
tés rendkívüli árvizek idején), valamint a
meglévõ nagyvízi meder szabályozott
használata is a terv részét képezi.

Lovas Attlia, a Közép-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) igaz-
gatója nemzetközi példákat ismertetett
a nagyvízi meder használatának a sza-
bályozásra. Hollandiában általános is-
kolai oktatási anyag az ország tengerár
és belvízi veszélyeztetettsége, az állam-
polgárok által befizetett adó nevesített
hányadát pedig csak ezen védmûvek
állagmegõrzésére fordíthatja a kor-
mányzat. A folyók hullámterének
hosszú távú fenntarthatóságára a KÖTI-
VIZIG 2006-ban több európai partner-
rel egy kézi könyvet készített. Ennek
fõbb iránymutatásai: A gátak közé szo-
rított folyók hullámtere mesterséges
rendszer. E terület elsõdleges célja a
mértékadó vízhozam károkozás nélküli
levezetése. A tervezhetõség érdekében
a hullámtereket zónákra kell felosztani.

Az egyes partnerek, országok külön-
bözõ szintû megvalósításig jutottak el a
kézikönyv alapján. A bajor tartomány a
tettek mezejére lépett, s 2013-ra már je-
lentõs kivitelezést végzett. Az árvízi biz-
tonság érdekében mezõgazdasági kor-
látozást (2008-tól tilos a kukoricaterme-
lés a hullámtérben), és a természetvé-
delmet érintõ tevékenységeket vezettek
be (a parti növényzet eltávolítása; az er-
dõ, faállomány átalakítása gyeppé; in-
tenzívebb erdõhasználat, cserjeszint
nélküli erdõszerkezet), továbbá töltést
fejlesztettek. Ezen beavatkozások együt-
tes hatására a Duna 2013. júniusi rekord
méretû áradásának árvízszintje körül-
belül 35 centiméterrel alacsonyabban
vonult le, így is jelentõs károkat okoz-
va. Magyarország ez ideig az árapasztó
tározók kivitelezésében és töltések épí-

tésében tevékenykedett, a többi részte-
rületen csak a tervezésig jutott.

Ficzere András erdõmérnök röviden
ismertette a KÖTIVIZIG mûködési terü-
letén a hullámtéri növényzet fejlõdési
folyamatait, az erdõállományokban
végzett vízrajzi mérések eredményeit, a
javasolt erdészeti beavatkozások mód-
szereit, lehetséges hatásait. A Kiskörei
Vízlépcsõ és a Hármas-Körös torkolata
közötti Tisza folyószakaszon az 1930-as
évektõl a hullámtéri területeken 10-11-
szeresére növekedett a fás szárú vege-
táció aránya. Az erdõ a szántó, gyep,
gyümölcsös, vízállás, holtág, folyóme-
der rovására hódított. Jelentõs részük
mesterséges erdõtelepítés (nyár cellu-
lózprogram, nemzeti és EU-s erdõtele-

pítési támogatás), de nagy kiterjedésû a
többéves árvízi elöntés miatt a gazdál-
kodás elhagyásával keletkezett önerdõ-
sülés is. 

Az erdõállományok vízáramlásra
gyakorolt hatása nem elhanyagolható.
A nedvesített 4-6 méter magas kereszt-
szelvényben a fiatalos állományok, a
cserjeszint és a cserjések 0,0 m/s-ra ké-
pesek lecsökkenteni a vízáramlást.
2010-ben a Tiszán két téli (január, de-
cember) és egy nyári (július) árhullám
is levonult. A zöld lombtömeg miatt a
szolnoki folyószakaszon azonos vízho-
zamok mellett 27-38 centiméterrel ma-
gasabb vízszint társult a nyári árhullám-
hoz. Mérések is alátámasztják, hogy az
intenzíven ápolt középkorú, és annál
idõsebb, alacsonyabb tõszámú erdõál-
lományé alig marad el a mûvelt gyepek
vízlevezetõ képességétõl. Az igazgató-
ság vizsgálatokat végzett a különbözõ
állományokban eltávolítandó bio-
masszatömeg meghatározására, és a be-

avatkozások hatásainak idõbeni tarta-
mosságára is. 

Dunai Ferenc, az ÉDUVIZIG osz-
tályvezetõje, a Duna magyarországi fel-
sõ szakaszán a nagyvízi mederben ta-
pasztalt változásokat foglalta össze.
Ezen a nagyvízi mederszakaszon is ha-
sonlóak a gondok, mint a Tiszán és más
folyókon: a levezetõ mederszelvény fel-
töltõdik, lefolyást akadályozó létesítmé-
nyek épülnek, keletkeznek, a fás szárú
növényzet térhódításával az érdesség
növekszik. A Duna ezen szakaszán a
feltöltõdés folyamata 2-2,5 cm/év. A
probléma kezelésére a növényzet sza-
bályozása, eltávolítása mellett a legelte-
tés visszaállítása, a lerakódott hordalék
eltávolítása, kotrása, az övzátonyok el-

távolítása, a holtágak, vizes élõhelyek
rehabilitációja a javaslat.

Wisnovszky Károly, a NÉBIH Erdésze-
ti Igazgatóságának vezetõje a nagyvízi
mederben lévõ erdõállományokra vonat-
kozó hatósági szabályozás szerepét és le-
hetõségeit vázolta föl. Az ország jogsza-
bály által kijelölt nagyvízi mederterülete
308 000 hektár, amelybõl 92 500 hektár
üzemtervezett erdõ (ebbõl rendezetlen
12 000 hektár). A tulajdoni viszonyokat
tekintve 65% állami tulajdonú, 33% ma-
gántulajdonú, a maradék 2% vegyes vagy
közösségi tulajdoni megoszlású. A terület
52%-a természetvédelmi oltalom alatt áll,
míg a Natura 2000 oltalom a 85%-át fedi
le. A hullámtéren az üres területek ará-
nya a magas árvizekkel változik az évek
során. Az árvízi elöntések, területi korlá-
tozások, rendezetlen gazdálkodási viszo-
nyok miatt az élõfakészlet folyamatosan
emelkedik ezen erdõállományokban. A
hullámtéri erdõállományoknak az 1/3-a
nemesnyáras és nemesfüzes, melyekkel
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a jövõbeni gazdálkodás (intenzív gazdál-
kodás) a természetvédelmi és vízügyi köz-
érdekek közötti elsõbbség meghatározá-
sát követõen törvénymódosítással meg-
valósítható. A többi erdõállományban és
fásításban is megteremthetõ a vízügyi cé-
lú beavatkozások jogalapja a prioritások
meghatározásával és az erdészeti és ter-
mészetvédelmi jogszabályokba történõ
beillesztéssel.

Dr. Borovics Attila, a NAIK Erdészeti
Tudományos Intézet vezetõje a hullám-
téri termõhelyi potenciál kihasználásá-
nak lehetõségeirõl beszélt. Elõadásá-
ban ismertette a hullámtéren található
fõbb fafajcsoportok térmérték- és fatér-
fogatarányát, Natura 2000 és azon kívü-
li területek szerinti bontásban. A ren-
delkezésre álló rövid idõ miatt a termé-
szetvédelmi és a vízügyi elvárásból ere-
dõ gazdasági következményeket csak
felsorolta. A lefolyási sávokban a víz-
ügyi elvárásoknak megfelelõ tág háló-
zatú erdõállomány kialakítása ellenté-
tes a természetvédelmi irányelvekkel.
Az idegenhonos (de intenzív gazdálko-
dásra alkalmas) faállományok õshonos-
sá történõ szerkezetátalakítása azonban
ellentétes az árvízi biztonsággal, mert a
még kedvezõbb lefolyási képességûvé
alakítható területek mértéke csökken.
Az elõadó a Duna-Rába ártér és a Han-
ságban folytatott nemesnyár-szerkezet-
átalakítás gazdasági kutatásainak az
eredményeit is bemutatta..  

Luzsi József, az Ártéri Erdõbirtokos-
ság elnöke közeli hullámtéri erdõgaz-
dálkodóként foglalta össze a Tisza
menti erdõgazdálkodás elõnyeit, hátrá-
nyait, kockázatait.  A vetített képeken
éppúgy szerepeltek a 37 méter magas
nyárasok, sûrû fiatalosok, mint a rekord
magasságú 2000. évi árvíz idején az
épületbontással járó ideiglenes töltés
építésének a pillanatképei, a jégpáncél

által borotvált befejezett korú nyárasok,
a nyári árvízkor befulladt többéves er-
dõsítések. A hullámtéri gazdálkodás ré-
szeinek bemutatásakor felhívta a jelen-
lévõk figyelmét, hogy a konferenciát
követõen van feladata az erdészszak-
mának az árvízi biztonság szavatolásá-
ban. Gazdálkodással, megfelelõ gazdál-
kodási szabályzókkal meg lehet terem-
teni a víz levezetését kevésbé akadályo-
zó erdõállományokat. Ne az erdész le-
gyen az Alföld, Kisalföld, árvízi kata-
sztrófájának oka!

A konferencia elõadásait Gyõrffy Ba-
lázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
elnöke foglalta össze, majd Kovács Sán-
dor, a megyei Védelmi Bizottság elnöke
fogalmazta meg az ajánlásokat a dön-
téshozók és alkotók irányába.

A konferencia második felvonásá-
ban gépjármûbe szálltak az érdeklõdõk
és a Tisza szolnoki hullámterét szemlél-
ték meg. Bemutatták a szolnoki ára-
pasztó vápát, melyen egy talajszelvény-
gödörben a hullámtéri hordalék kiüle-
pedését lehetett megfigyelni. 

2010 õsze óta mintegy 70 centimétert
emelkedett az övzátony, melyrõl kettõ
fokozati szintet elérõ és kettõ fokozati
szint alatti árhullám gondoskodott. A
folyópart menti területeken szélsõséges
esetben (sûrû növényzet) akár 15-30
centiméter vastagságú hordalék is kira-
kódik, melynek hatására a folyómeder-
bõl az árvíz egyre magasabban tud ki-
lépni a hullámtérre, azaz egyre késõbb
kapcsolódik bele az árvízi szállításba. A
vápában maradva, a következõ helyszí-
nen a NEFAG Zrt. kezelésében lévõ in-
tenzívebben mûvelt olasznyáras erdõál-
lományokat tekintettük meg.  A nemes-
nyáras szomszédságában az egykori víz-
állás helyén felnõtt nyárelegyes füzest
láttuk, melynek eltávolítása állandó fe-
ladata a fenntartó vízügyi szervezetnek.
A terület vízállásossága miatt kézi erõ-
vel kell végezni, s ebbõl eredõen a
vegyszerhasználat is tiltott. A város fö-
lötti folyószakaszon a Bárkány neveze-
tû hullámtéri területen a NEFAG Zrt. ne-
mesnyár-gazdálkodását, szerkezetátala-
kítását, a 2010. évi jég- és árvízkár hely-
reállítását mutatta be Donkó Károly er-
dészetigazgató. 

A napi program zárásaként egy tiszai
holtág szukcessziós befejezõ állapotát
mutatta be a szervezõ, a Feketevárosi
holtág kiszáradó és feltöltõdõ medrében
található önerdõsült fehér füzes, és a
mesterségesen létesített hazai nyáras és
nemesnyáras erdõállomány képében.

A hallottak és látottak remélhetõen
minden résztvevõben oly mértékû nyo-
mot hagytak, hogy lehetõségéhez ké-
pest segíteni fogja a hullámtéri erdõállo-
mányokkal történõ gazdálkodás gyakor-
latának az átalakítását, mely a környezõ
lakosság árvízi biztonságát növeli. 

Ficzere András 
fõerdész, KÖTIVIZIG
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Az idén újjáalakult MTA Erdészettudo-
mányi Bizottság Erdõgazdálkodási Al-
bizottsága elsõ ülését 2015. szeptem-
ber 9-én Sopronban, az Erdõmérnöki
Kar tanácstermében tartotta. 

Az ülésen résztvevõket dr. Lakatos Fe-
renc, az albizottság elnöke köszöntötte.
Az alakuló ülés legfontosabb napirendi
pontja a Nemzeti Erdõstratégia (NES) és
a Nemzeti Erdõprogram (NEP) elmúlt
10 éves tapasztalatainak az összeg-
zése, illetve a megújítására irányu-
ló jövõbeli feladatok meghatározá-
sa volt. A téma fontosságára való
tekintettel a szakma széles körben
képviseltette magát. Az elhangzott
elõadások összefoglalását ismer-
tetjük a következõkben. 

Dr. Lett Béla (NymE EMK EV-
GI) és dr. Lengyel Atilla (referens,
NÉBIH Erdészeti Osztály) A Nem-
zeti Erdõprogram és Erdõstratégia
kidolgozása – visszatekintés címû
elõadásukban részletesen ismer-
tették a NES-NEP tervezési folya-
matát, a társadalmi és szakmai vi-
tákat, azok legfontosabb követ-
keztetéseit, valamint az ún. Fehér
Könyv megírása során szerzett ta-
pasztalataikat.

Lapos Tamás (referens, FM) a
NES-NEP megvalósításának ta-
pasztalatai témakörben kihangsú-
lyozta, hogy a Nemzeti Erdõpro-
gram egy országosan elfogadott,
az ágazatok közötti tervezési fo-
lyamat eredményeként az erdõt
érintõ szakmapolitikákat integrá-
ló, középtávú program. Az elõ-
adásában kiemelte a Nemzeti Erdõpro-
gramhoz kapcsolódó jogalkotási és tá-
mogatási feladatokat. 

Zambó Péter (elnök, OEE) az elõ-
adása elején kiért az öt éve, az erdészet
parlamenti nyílt napján elhangzott fel-
kérésre, miszerint az erdészet ügyét
elemzõ tanulmány jelentõs mértékben
segítheti a kormány ez irányú munkáját.
Az elõadás során ismertette azokat a
fõbb célokat és célterületeket, melyek-
nek a következõ Nemzeti Erdõprog-
ramban és Erdõstratégia kidolgozása
során elsõbbséget kell élvezniük. 

Ugron Ákos Gábor (helyettes államtit-
kár, FM) A NEP célrendszere – aktualitá-

sok címmel tartott elõadásában kihang-
súlyozta, hogy a Nemzeti Erdõprogram
megvalósítása a mindenkori agrárstraté-
giai környezet függvénye és az egyik
legfontosabb cél az ország erdõsültségé-
nek mintegy 27%-ra való növelése. A
Földmûvelésügyi Minisztérium honlap-
ján megtekinthetõ a 2006–2015 közötti
Nemzeti Erdõprogram értékelõ beszá-
molója, mely egyben megalapozza a szük-
ségességét a következõ idõszakra vonat-
kozó stratégia tervezésének. Véleménye

szerint a legfontosabb elvárások: (1) az
erdõ hármas rendeltetését és annak
egyensúlyát figyelembe vevõ stratégia
meghatározása; (2) a stratégiába integrál-
ni kell a NEP 10 célterületét, figyelembe
véve az OEE javaslatait; (3) a továbbiak-
ban felmerülõ célokat is bele kell építeni.
A helyettes államtitkár az új Nemzeti Er-
dõstratégia megalkotására vonatkozó
ütemezési folyamatot is bemutatta.

Dr. Borovics Attila (igazgató, NAIK
ERTI) Tudományos szempontok a stra-
tégia kialakításában címmel tartott elõ-
adásában elsõsorban a tudományos
szempontokra hívta fel a figyelmet. Ki-
emelte a problémaorientált kutatás je-

lentõségét, ismertetve többek között a
fenntarthatóságot veszélyeztetõ ténye-
zõket. Bemutatta a NAIK Erdészeti Tu-
dományos Intézet által az utóbbi évek-
ben e téren elért eredményeket is.

Dr. Sárvári János (ügyvezetõ elnök,
MEGOSZ) A NES és a NEP a magán-
erdõtulajdonos szemével címû elõadá-
sában leszögezte, hogy a NEP által
megfogalmazott várható eredmények
csak részben teljesültek a magánerdõs
szektorban, ahol jelentõs gondok van-

nak a nem mûködõ erdõkkel, a
szakirányítási hálózat mûködésé-
vel és az erdõtelepítési program-
mal is. Reményét fejezte ki, hogy
a vidékfejlesztés remélhetõen po-
zitív változásaival és a szakirányí-
tási támogatások visszaállításával
a kedvezõtlen folyamatok meg-
fordíthatók lesznek.

Dr. Lett Béla (NymE EMK EVGI)
a differenciált, multifunkcionális,
tartamos erdõvagyon-gazdálkodás
témakörében ismertette azokat a
témákat, melyekre szerinte a kö-
vetkezõ Nemzeti Erdõprogramnak
ki kell térnie. Ide sorolta többek
között a magán-erdõgazdálkodás
specialitásainak viszonylag önálló
szabályozását, a termõföld-hasz-
nosítás szabályozásának egyéb le-
hetõségeit (faültetvény, egyéb fás
területek), a megoldásra váró jogi
nehézségeket (osztatlan közös tu-
lajdon, öröklés), valamint a be-
jegyzett erdõgazdálkodó nélküli
területeket. Az elõadó számos gra-
fikonnal és táblázattal mutatta be,
tette szemléletessé az erdõgazdál-
kodásunk jelenlegi tényadatait, va-

lamint az erdészeti politika Nemzeti Er-
dõprogramot érintõ eszközrendszerét. 

Az Erdõgazdálkodási Albizottság
ülése dr. Lakatos Ferenc elnök zársza-
vával ért véget, megköszönve a jelenlé-
võk és az elõadók kitartását, és a témák
során nyújtott nagyfokú aktivitását.

Az ülésen elhangzott elõadások rö-
vid kivonata elektronikus és korlátozott
számban nyomtatott formában elérhe-
tõk az Erdõmérnöki Kar dékáni hivata-
lában.

Dr. Lakatos Ferenc
elnök

Dr. Frank Norbert
titkár
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Ülést tartott az MTA EB Erdõgazdálkodási
Albizottsága

A NEP tervezésének folyamatábrája – Lett Béla,
Lengyel Attila
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Szlovéniában a hazaitól merõben eltérõ környezeti feltételek
között gazdálkodnak, elsõsorban fenyõfajokkal. A különbsé-
gek a szakirányítás, felügyelet terén még szembetûnõbbek.
És mégis talán többet kaptunk a szlovén kollégáktól, mintha
csupán változtatás nélkül alkalmazható módszereket leshet-
tünk volna el.

A látottak értékeléséhez érdemes kicsit megismernünk az
ottani körülményeket. Szlovénia több mint 60%-át borítja erdõ.
Az ország legnagyobb részén 1000-1400 mm az éves csapa-
dék, jobbára luc, jegenyefenyõ, bükk alkotta állományokkal
gazdálkodnak. Azt azonban hozzátették, hogy a három fõ fa-
fajon kívül 70 egyéb fás szárú faj található erdeikben. 1949 óta
tilos tarvágást alkalmazniuk, így az erdõterületeik 80%-án cso-
portos szálalással dolgoznak, kevés az egyesfa szálalás aránya. 

A magánerdõk aránya 80%, az átlagos méretük 2,3 ha. Te-
hát rendkívül jó klimatikus feltételek között, jobbára szálaló
erdõkben gazdálkodnak, túlnyomó részben magánerdõk-
ben. Ennél is érdekesebb, hogy a Szolgálat szakirányít, tervez
és felügyel is. Elsõre kicsit furcsának tûnhet ez a rendszer, ám
a gyakorlati példák alátámasztják sikerességét. A Szolgálat er-
dõmérnökei fejenként 2500 ha-ért felelnek, ott õk készítik el
az erdészeti és vadászati üzemterveket (az általuk felvett ada-
tok alapján). A magánerdõkben a tulajdonossal együtt törté-
nik a jelölés, így tõ mellett eldõl minden vitás kérdés. A gaz-
dálkodónak egy bizonyos határig van beleszólása, kérheti,
hogy több fát vágjanak ki, ha éppen pénzre van szüksége. De
ez nem mehet az erdõ rovására, errõl gondoskodnak a Szol-
gálat munkatársai. 17 rendeltetést különböztetnek meg, ezek
határozzák meg a gazdálkodás korlátait. A csoportos szálalás
módszere miatt azonban lényegében nem különbözik a ter-
mészetvédelmi célokat szolgáló (pl. Natura 2000) erdõ keze-
lése a gazdaságiétól (erre sok példát láttunk). Az erdõterve-

zés alapját képezõ felvételezéseket évente elvégzik Szlovénia
teljes erdõterületén. 100x150 m-es hálózatban (a maximum
250x500 m) felmérik az újulati szintet, valamint a mintapont
körül élõfakészletet és növedéket becsülnek. 

Elsõ példaként egy gazdasági rendeltetésû magánerdõt
mutattak be vendéglátóink. Jegenyefenyõvel, bükkel elegyes
lucosban jártunk, 400-450 m3/ha élõfakészlet és 1200-1300
mm csapadék jellemezte.  Az erdõgazdálkodás három legfon-
tosabb szempontja a multifunkcionalitás, a fenntarthatóság és
a természetesség. Ennek eléréséhez a csoportos szálalást al-
kalmazzák . A módszer megkívánja, hogy szinte minden fá-
hoz odamenjenek és ehhez jól feltárt közelítõnyom-hálózatra
van szükség.

A csoportos szálalás módszere a következõképpen alakul: a
csoport legnagyobb átmérõje 60 m lehet. Vastag rudas állo-
mányban kiválasztják a funkcióhordozó fákat, majd szálaló gyé-
rítések során az ezeket zavaró egyedeket kiveszik. Amikor már
csak a funkcióhordozó fák maradtak, 10-20 évig nem nyúlnak a
csoporthoz. Majd amikor megérett a felújításra, 20-25%-onként
10 éves visszatéréssel letermelik a meghagyott faegyedeket. 

Azzal nem foglalkoznak, hogy hol jelenik meg újulatcso-
port, mert az erdõ bárhol felújul, csak azzal törõdnek , hogy
a mûveleteket idõben elvégezzék. Az így kialakított, külön-
bözõ korú újulatcsoportokat pedig lassan összekapcsolják.
Ezzel érik el a vegyes korú állományszerkezetet. Külön érde-
kességként jegyezték meg, hogy ha választani kell a luc, je-
genye, bükk közül, a lucot vágják ki, a hegyi juhar viszont fel-
tétlen elsõbbséget élvez. Míg a luc köbmétere 85 €, a hegyi
juhar kimagasló minõségû rönkjének köbméteréért 6000 €-t
is elkérhetnek. 

Itt azért álljunk meg egy pillanatra! Egyetlen juhar eladása
után annyi bevételük van, mint egy hektár luc faanyaga után?!
Ezt érdemes szem elõtt tartani, amikor a szálalás gazdaságos-
sága kerül górcsõ alá. Ehhez természetesen vadgazdálkodási
adatokkal is szolgáltak. 3400 ha-on 130-140 õzet ejtenek el, 5-
6 vaddisznót, ugyanennyi zergét és szarvasuk gyakorlatilag
nincs. Az éves és a 10 éves vadgazdálkodási üzemterveket az
elõzõ kilövések és az újulat állapota alapján írják meg. Ez a

hozzáállás követendõ példa lenne hazánkban is. A jelenlegi
„annyit jelentünk, amennyit lõni szeretnénk” gyakorlattal
szemben a szlovén példa mindenképpen közelebb áll a szak-
mai alapokon nyugvó döntéshozatalhoz. Az ágazatok össze-
hangolására is alkalmasabb lenne. 

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Mit adhat a szakmánknak Szlovénia?
Szeptember 21-én magyarországi erdészekbõl és termé-
szetvédelmi szakemberekbõl álló társaság érkezett a szlo-
véniai Celjébe, szakmai tanulmányútra. A csapatban állami
és magán-erdõgazdálkodók, erdészeti hatósági és termé-
szetvédelmi szakemberek egyaránt jelen voltak. A Pilisi
Parkerdõ Zrt. által szervezett háromnapos program során a
szlovén Állami Erdészeti Szolgálat (továbbiakban Szolgálat)
volt a vendéglátónk. 

Hegyoldalak vágásterületek nélkül – 1949 óta tilos a tarvágás

Terepi bemutató
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De térjünk vissza az elsõ napi programunkhoz. A délután
hátralévõ részében ellátogattunk Vitanjebe, ahol megnéztük
a Herman Potocnik emlékére állított ûrkutatási látogatóköz-
pontot.

A második napot Nazarje közelében, egy 200 éves csalá-
di gazdaság meglátogatásával kezdtük. 32 hektáron gazdál-
kodnak, melybõl 25 hektár erdõ, a többi legelõ. Mindezt 22
méhcsaláddal egészítette ki vendéglátónk, aki évi 700 kilo-
gramm jegenyefenyõ-mézet perget. Az évenkénti kitermel-
hetõ fatérfogat 460 m3, de 60-70 m3-nél többet nem vágat
ki. Egyrészt most nincs szüksége sem fára, sem pénzre, más-
részt az unokáinak a vagyonát õrzi. A helyi erdészkollégák
azért elmondták, hogy jelenleg túl magas az élõfakészlet a
területen, így nemsokára erélyesebb belenyúlásokat kell
elõírni a tulajdonosnak. Az itteni szálalóerdõ alapkoncep-
ciója az, hogy egyszerre találhatók meg a felújulási szint, a
középkorú és az érett egyedek. Két ok miatt döntöttek a
csoportos szálalás mellett: a szálankénti túl bonyolult lett
volna,  illetve a tulajdonosnak idõnként szüksége van pénz-
re, olyankor többet termelne, késõbb sokáig nincs oka fát
kivágni. Ez pedig pontosan a csoportos szálalás visszatérési
idejével áll összhangban. És bár a régi idõk emlékét már
csak az 1812-ben, tölgyfagerendákból épített szénatároló
õrzi, vendéglátónk a legnagyobb fenyõje mellett méltán
büszke szép erdejére. 

A délutánt a Logarska-völgyben töltöttük. A gleccservölgy
négy család tulajdonában van, ma már turisztikai központ. A
’70-es években kezdték felfedezni a turisták a völgyet, nem
sokkal késõbb pedig autók lepték el a környéket. ’86-ban
nyilvánították védetté a területet, majd a völgyet birtokló gaz-
dák hamarosan összefogtak. Ma már 3-4 állandó alkalmazot-
tal dolgoznak, a turizmusból befolyó összeget pedig a termé-
szetvédelmi beavatkozásokra költik. A völgy igazi sikertörté-
net, ami remekül példázza, hogy mennyire vigyáznak a hely-
ben élõk az értékeikre. Felismerik, milyen kincseik vannak,
kihasználják a lehetõségeiket és a magántulajdonnal, kisebb
gazdaságokkal is ragyogóan elboldogulnak. 

Utolsó nap a Celje körüli parkerdõ kialakításának okait,
módszereit mutatták meg a Szolgálat munkatársai. Több
mint húsz évvel ezelõtt felismerték, hogy mekkora szakadék
van a városi lakosság és az erdõvel gazdálkodók között. A

felismerést pedig cselekvés követte, mégpedig egy zseniáli-
san kidolgozott és véghezvitt program keretében. Sikerült
meggyõzniük az önkormányzatot, hogy vásárolja meg a Cel-
je körüli magánerdõket, ráadásul 20-30%-kal drágábban a
piaci árnál. 

Ez a folyamat 11 évig tartott, amiben a Szolgálat játszotta
az összekötõ szerepet. Ezt követõen lázas pályázatírásba
kezdtek és megkezdõdött a közjóléti infrastruktúra fejleszté-
se, mely 2000–2008 között 14 km-es úthálózatot teremtett. A
projekt igen kifejezõ logót is kapott, melyben a fatörzs biztos
alapja a háznak. A háznak, mely a várost, egyúttal a családok
otthonát is jelképezi, és amit a fa lombkoronája védelmez,
akár a várost az azt körülvevõ parkerdõ. Az ösvények men-
tén elhelyezett tájékoztató oszlopokon pedig elmagyarázzák
azokat a sarkalatos pontokat, melyeket a lakosság információ
hiányában eddig nem értett és kifogásolt.

A veszélyes fák egy részét például döntés után a helyszí-
nen hagyják, a mellette található oszlopon pedig elmagyaráz-
zák, hogy miért kellett az út menti fákat kivágni. A szemlélet-
formáló program része, hogy a Szolgálat erdészei az összes
általános és középiskolai osztályt oktatással egybekötött túrá-
ra viszik, erre a célra számos berendezést alakítottak ki a tan-
ösvény mentén. Így a gyerekek a saját szüleiket nevelik, sõt,
megmutatják és elmagyarázzák nekik az erdõ, az erdõgazdál-
kodás mûködését és szükségességét. A parkerdõ központi

részén pedig 6,5 m magasan a fák között építettek egy fahá-
zat, éppen úgy, ahogy a szimbólumban is látható. Az egész
koncepció rendkívül átgondolt és precízen kivitelezett. 

A tanulmányút legnagyobb tanulsága mégis a szlovén kol-
légák hozzáállása, kimagasló szakértelme és elõremutató
szemléletmódja volt. Természetesen az erdõmûvelési mód-
szerekbõl is tanulhatunk, felhasználhatjuk, igazíthatjuk ha-
zánk természeti viszonyaihoz, gazdálkodási körülményeihez.
Erre egyre nagyobb az igény és a szükség is! Az azonban pél-
daértékû, ahogyan felismerik a problémáikat, következete-
sen az alapoktól építik fel a megoldást, és kihasználják az
adottságaikat. Ha csak egyvalamit hozhatnék haza Szlovéniá-
ból, a felismerés képességét választanám. A szakmánkban, a
természeti környezetben megbúvó lehetõség felismerésének
a képességét. Ez a szemléletmód pedig magában hordozza a
tényleges megoldásokra való törekvést, legyen az az ágaza-
tok összehangolása, a civilekkel folytatott kommunikáció
vagy csupán a gazdálkodási módszereink újragondolása. 

Horváth Márk
em. h., vadgazda mérnök

A szakmai út és a beszámoló a „Továbbfejlesztett kommuni-
káció, együttmûködés és kapacitásbõvítés a Natura 2000 erdõk
biodiverzitásának megõrzése érdekében” c. projekt, LIFE+ Infor-
máció és Komunikáció, Élet az Erdõben, LIFE13 INF/HU/
001163, LIFEinForest pályázat keretében valósult meg.

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Celje körüli parkerdõ

Csoportos szálalás során különbözõ korú újulatcsoportok jönnek fel
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Élénk érdeklõdéssel kísérve, 2015.
október 3-án tartották a MEGOSZ idei
Nagyrendezvényét, mintegy 250 részt-
vevõ jelent meg a helyszínt biztosító
KUHN Kft. telephelyén.

A vendégeket dr. Bitay Márton Örs ál-
lamtitkár (FM), Jakab István, a Parla-
ment alelnöke, a MAGOSZ elnöke, Kis
Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség vidék-
fejlesztésért felelõs államtitkára, Gyõrffy
Balázs, a NAK elnöke, az Országgyûlés
Mezõgazdasági Bizottsága Erdészeti Al-
bizottságának elnöke, Szakács Sándor
az erdélyi magánerdészetek képvisele-
tében és Luzsi József, a MEGOSZ elnö-
ke üdvözölte.

Elsõként Bitay Márton államtitkár
mondta el köszöntõ beszédét. Feltett
szándéka, hogy a magán-erdõgazdál-
kodók és az állami erdõgazdálkodók
közötti viszonyrendszert megfelelõen
tudja szabályozni majd az új törvény, és
úgy alakítsák át a természetvédelmi sza-
bályokat is, hogy azok tiszteletben tart-
sák akár a magán-, akár az állami erdõ-
gazdálkodóknak azt a rendkívül fontos
és áldozatos munkáját, amivel vidéki
munkahelyek ezreit, tízezreit hozzák
létre. Nagyon fontos, hogy figyelemmel
legyenek arra: mit szeretnének az erdõ-
tõl, mit várnak az erdõtõl. Ezért is lénye-
ges, hogy a MEGOSZ és a NAK straté-
giai partnere a Földmûvelésügyi Minisz-
tériumnak.  Végezetül reményét fejezte
ki, hogy az összejövetel hozzájárul ah-
hoz, hogy a jogszabályi környezetet át-
alakítva még ebben az évben megújul-
hasson a vadgazdálkodási törvény, a
következõ év folyamán pedig az erdõ-
gazdálkodási törvény. 

Ezt követõen Jakab István, az Or-
szággyûlés alelnöke emelkedett szólás-
ra. Ezen a rendezvényen közösen kell
gondolkodni arról, hogy hogyan lehet
még eredményesebbé tenni azt a tevé-
kenységet, amit eddig a MEGOSZ vég-
zett. A magán-erdõgazdálkodók ko-
moly feladatokat vállalnak azért, hogy
az erdõ valóban betöltse a hivatását.
Határozottan és egyértelmûen megfo-
galmazta, hogy az erdésztõl nem kell
félteni az erdõt! Magas színvonalú erdõ-
törvényre van szükség, szem elõtt tart-
va, hogy a vágásforduló nem esik egy-
be az egyes parlamenti ciklusokkal. Te-
hát kiszámítható, stabil, megfontolt

szakmai szempontok alapján kell épít-
kezni. 

Az Országgyûlés alelnökének kö-
szöntõje után Kis Miklós Zsolt államtit-
kár lépett a pulpitusra. Az erdõ mindig
kiemelt szerepet játszott az emberiség
életében – fogalmazott bevezetõjében.
Az Erdõk Hete rendezvénysorozat kivá-
ló lehetõség arra, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet a Magyarország egyötödét bo-
rító erdõállomány páratlan gazdagságá-
ra, közjóléti és nemzeti vagyonban be-
töltött szerepére. Mint szakavatott veze-
tõk, az erdõt legjobban ismerõ erdé-
szek osztják meg ezt a tudást szerte az
országban. Az erdõgazdálkodás a ma-
gyar vidékfejlesztés egyik kitörési pont-
ja. Sok ember számára a munkahelyte-
remtõ szerepe is kiemelkedõ. A jövõ-
ben ugyanúgy figyelmet kell fordítani a
klímaváltozás erdészetben is jelentkezõ
hatásának mérséklésére, mint az ágazat
megújulóenergia- és iparialapanyag-

elõállító képességének növelésére. A
pályázati intézkedésekben és a pályá-
zatok megalkotásában a releváns civil
szervezetekkel, így a MEGOSZ-szal is
kiemelkedõ partnerségi viszonyban
alakították ki a Vidékfejlesztési Progra-
mot. Ha közös erõvel, összefogással
megtesznek mindent az erdõkért, akkor
ez a tevékenység hozzájárul a vidék fel-
emelkedéséhez, a munkahelyteremtés-
hez, és ahhoz, hogy mindannyian
egészségesebben élhessünk – zárta le
köszöntõjét.

Gyõrffy Balázs, a NAK elnöke utalt
rá, hogy a kamara megalakulásától
kezdve figyelmet fordít az erdõgazdál-
kodásra és azon belül különösen a ma-
gánerdõkre. Nem véletlen, hogy a 2013-
as kamarai választásokon a MAGOSZ és
a MEGOSZ közösen állítottak listát,
hogy a kamarában elvégzendõ felada-
tokat együtt koordinálják. Kiemelte,
hogy a közfoglalkoztatási program a

MAGÁNERDÕBEN

Fókuszban a Vidékfejlesztési Program 2014–2020

MEGOSZ Nagyrendezvény Budapesten I.

Balról: Gyõrffy Balázs, Kis Miklós Zsolt, Bitay Márton, Luzsi József
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MEGOSZ, és a kamara részérõl is cselek-
vési kényszer. Nem tudják elfogadni azt
a belügyminisztériumi álláspontot,
hogy az országos közmunkaprogramba
nem kerülnek be a magán-erdõgazdál-
kodók a következõ idõszakban. Van-
nak más problémák is, hiszen több ezer
tulajdonost érint a lejáró haszonbérleti
szerzõdések megújítását nehezítõ sza-
bályozás. Új erdõtörvényre is szükség
van. Olyan jogszabályt kell elfogadni,
amely sokkal inkább polgári alapokon
áll, gazdálkodóbarát, egyszerû és kö-
vethetõ, ami nem mondható el a mosta-
niról, mely bonyolult, szankciókra épü-
lõ. A kamarának az új erdõtörvény
megalkotásában fontos szerepet kell
betöltenie. A mai program központi té-
mája a Vidékfejlesztési Program, mely
az ágazat jövõje szempontjából megha-
tározó. Fontos, hogy ezeket a forráso-
kat megfelelõ szakmaisággal és kellõ
hatékonysággal lehessen felhasználni.
A 2014–20-as tervezési idõszakban üd-
vözlendõ, hogy pályázatelõkészítõ-
munkacsoportok vannak, melyekben a
kamarának is lehetõsége van véleményt
formálni. 

Szakács Sándor, a Székelyföldi Ma-
gán Erdõgazdálkodók és Erdõgazdák
Szövetségének elnöke, a romániai ma-
gánerdészetek helyzetérõl adott rövid
áttekintést. Az ország erdõterülete 6,5
millió hektár, amibõl közel 3 millió hek-
tár magánerdõ. Ez utóbbi erdõterület
kezelésére összesen 150 magánerdé-
szet alakult. Jelezte, hogy a magánerdé-
szeteknek a számát növelni kell. E cél
elérése érdekében alakult meg 10 éve a
Romániai Magánerdõ Gazdálkodók
Szövetsége. Azonban, a magyarországi-
val ellentétben, nem sikerült összhan-
got teremteni a tulajdonosokkal, mert
több erdõtulajdonosi szövetség létesült
és azok külön képviseltetik magukat.
Emiatt alakították meg 2012-ben a Szé-
kelyföldi Magán Erdõgazdák és Gazdál-
kodók Szövetségét, amely nem az or-
szágos magánerdõ szövetségétõl külön,
hanem azzal együtt próbál fellépni ér-
dekeik védelmében és elképzeléseik
érvényesítésére. 

A következõkben Luzsi József, a
MEGOSZ elnöke emelkedett szólásra. A
készülõ vadgazdálkodási törvény kap-
csán megjegyezte: a tulajdon mindig,
mindenhol értéket képvisel. A magán-
erdõ-tulajdonosnak a döntési joga,
hogy az õ területén ki és hogyan foly-
tathat vadgazdálkodást. A vad az õ terü-
letén lakik és ott is táplálkozik. Tehát a
tulajdonosi közösségnek elsõdleges
szerepet kell kapnia abban, hogy mi-

lyen vadászatra jogosult közösségek
jönnek majd létre. 

A magyar erdõállomány 43%-át kite-
võ magánerdõ mûködése jelen pillanat-
ba komoly veszélynek van kitéve. 2010-
ig mûködött a szakirányítás, ami kap-
csán a privatizált magánerdõk mûködõ-
képessége a magánerdõk 70-75%-án
megoldódott. Mostanra pedig több mint
100 ezer hektárral csökkent a mûködõ-
képes erdõk aránya. Nem tudom, hogy
kinek lehet az jó, hogy kevesebb erdõ
mûködik? – tette fel a kérdést. Ez ugyan-
is kevesebb munkahelyet és kevesebb
erdõbõl származó faanyagot jelent. 

Az új erdõtörvénynek olyannak kell
lennie, hogy hagyják a gazdálkodót dol-

gozni. Hagyják értéket termelni. A nem-
zetgazdaságnak sem mindegy, hogy sok
millió m3 faanyagot nem lehet kitermel-
ni. Ennek a sok millió m3 fának csak az
áfa-értéke olyan sokmilliárdos tétel,
amirõl egy ország nem mondhat le. 

Az erdõtörvény kapcsán sikeres
egyeztetésrõl beszélt, a kamara, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület és az állami

erdõk képviselõivel. Kezd összeállni
egy olyan erdõtörvény, amely a jövõ-
ben polgári értékrendet fog követni az
erdõ, az erdõk tulajdonosai és gazdál-
kodói hasznára és örömére. A mûködé-
si feltételek javulni fognak, ha lesz egy
olyan erdõtörvény, amely lehetõvé te-
szi, hogy gazdaságosan és eredménye-
sen lehessen mûködni. Remélte, hogy a
minisztérium is átlátja ennek fontossá-
gát és a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
rával együttesen mûködésbe tudják
majd hozni az erdõket úgy, hogy olyan
szakirányítás áll majd mögötte, amely
nemcsak az erdõk mûködtetését fogja
megoldani, hanem a vidékfejlesztési
jogcímek pénzének a lehívását is. A ma-
gánerdõben a forráshoz jutás elsõsor-
ban az európai uniós vidékfejlesztésbõl
lehetséges. Nagy eredményként sike-
rült elérni, hogy az eredetileg nekünk
szánt források megduplázódjanak a je-
lenlegi uniós költségvetési ciklusban.
Ennek a pénznek a hasznos elköltése
mindannyiunk felelõssége. Nem fordul-
hat elõ még egyszer, hogy több mint 20
milliárd Ft-ot elvesznek az ágazattól át-
csoportosítva a mezõgazdaság más te-
rületére. 

A tõkeszegény magán-erdõgazdál-
kodás azonban a közcélok tekintetében
is jelentõs eredményeket tud felmutat-
ni. Közcélú eredmény, hogy mióta Ma-
gyarországon magánerdõ is van, azóta
az ország erdõterülete 200 ezer hektár-
ral nõtt. Ez 99%-ban a magánerdõ-tulaj-
donosok és gazdálkodók erdõtelepíté-
sének köszönhetõ. 

Végezetül arra kérte a megjelent szak-
mai döntéshozókat. hogy segítsék a
MEGOSZ munkáját, s mindenkor azt
tartsák szem elõtt, hogy a magánerdõ-tu-
lajdonosok értéket teremtenek és a köz-
célokért is dolgoznak, amellett, hogy sa-
ját maguk is szeretnének boldogulni. 

A rendezvény elsõ részének lezárá-
saként került sor az idei Rimler Pál-díj
átadására. A MEGOSZ elnöksége 2004-
ben díjat alapított, amelyet évente egy
alkalommal adományoz a magán-erdõ-
gazdálkodás fejlesztése terén kifejtett
rendkívüli érdemek elismerésére. A
MEGOSZ elnöksége a Rimler Pál-emlé-
kérmet 2015-ben dr. Borovics Attila er-
dõmérnöknek, az ERTI fõigazgatójának
ítélte oda eddigi kiemelkedõ szakmai
munkássága elismeréseként és azon
belül az erdészeti kutatás és a magán-
erdõgazdálkodás kapcsolatrendszeré-
nek és együttmûködésének megerõsí-
téséért.

Mõcsényi Miklós – Nagy László
Fotó: Nagy László

MAGÁNERDÕBEN

Luzsi József és Borovics Attila

HHoonnllaappjjaaiinnkk::
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Hazánkban az eredeti területei a termõ-
helyi tényezõk, ezen belül is a hidroló-
giai viszonyok helyenként gyors meg-
változása következtében erõsen lecsök-
kentek, 170 577 hektáron találjuk. Er-
deink valamivel több, mint 10 százalé-
kát alkotja. Legnagyobb kiterjedésû ál-
lományai Belsõ-Somogyban (28 881
ha), a Szatmár-Beregi-síkságon (13 971
ha), a Nyírségben (11 341 ha), a Be-
rettyó- és Körös-vidéken (10 772 ha), a
Dráva öntésterületein (10 697 ha), a Ti-
sza és Maros mentén (7 879 ha), a Gö-

csejben (7 052 ha), a Kelet-Zalai-domb-
ságon (5 288 ha), a Duna mentén (5 010
ha), a Vértes- és Bakonyalján (4 569
ha), a Marcal-medencében (5 505 ha),
az Õrségben (3 532 ha), Kemenesháton
(3 009 ha), a Soproni-Vasi-síkon (2 935
ha), valamint a Szigetközben és Rába-
közben (2 517 ha) találhatók. 

Meleg- és erõsen fényigényes fafaj. A
semleges kémhatású talajokat kedveli,
emellett bizonyos mértékig sótûrõ. A
termõhelyi tényezõk közül a legfonto-
sabb számára a víz, ez határozza meg a
faj elõfordulását. 

Termõhelyigénye
Klímaigénye 
A kocsányos tölgy alapvetõen vízigé-
nyes fafaj, ezért számára fontos, hogy a
talajból megfelelõ mennyiségû vizet
tudjon felvenni, így a klíma mellett a hid-
rológia is elsõdleges szerepet játszik ha-
zai elterjedésében. Jó növekedéséhez
nagy hõösszeget kíván, ezért a maga-
sabb, hûvösebb régiók nem megfelelõ-
ek számára. Jól tûri a nagy téli hideget
és a nyári forróságot is, viszont a kései
fagyokra érzékeny. Lombfakadásához
11 °C-os átlagos napi hõmérsékletre
van szüksége. Légnedvességigénye cse-
kély, mivel vízszükségletét alapvetõen
a talajból fedezi. Hazai termõhelyein a
július havi 14 órás relatív légnedvesség
45–55% között ingadozik. A csapadék-
mennyiség nagy ingadozásait is eltûri.
Termõhelyein az évi átlagos csapadék-
mennyiség 450-800 mm. A csapadék-
ban szegény területeken azonban
igényli a talaj többletvizét. Az Alföldön
az aszályos években az évi átlagos csa-
padékmennyiség alig éri el a 400-450
mm-t, amelybõl a tenyészidõszakra
összesen 200-250 mm jut, így a kocsá-
nyos tölgy vízigényének kielégítése cél-
jából fontos szerep jut a talaj diszponi-
bilis víztartalmának, valamint a többlet-
vizeknek. Többletvíz nélkül gyertyá-
nos-tölgyes, illetve bükkös klímában
elegendõ csapadék tölti föl a talajok
vízkészletét ahhoz, hogy a kocsányos
tölgy számára szükséges vízmennyiség
a vegetációs idõszakban a rendelkezés-

re álljon. Ezért alapvetõen mind a négy
erdészeti klímánkban megtaláljuk a ko-
csányos tölgyet.

Hidrológiai igénye
A kocsányos tölgy igényli az évi mintegy
650-700 mm nedvességet, amelyet gyak-
ran csak kiegészítõ többletvizekbõl tud fe-
dezni. Ezért elsõsorban a szárazabb kli-
matikus adottságok mellett, így a zárt töl-
gyes klímában, illetve az erdõssztyepp klí-
mában feltétlenül a többletvízre van utal-
va. Az 1. táblázat alapján látható, hogy a
többletvízhatástól független termõhelyek
aránya a kocsányos tölgy fõfafajú állomá-
nyokban 44,8%, az idõszakos vízhatású
termõhelyeké 43,1%. A változó vízhatású
talajokon 7,3%-ban, az állandó vízhatású
termõhelyeken 3,7%-ban, szivárgó vizes
termõhelyeken pedig 1,1%-ban van jelen. 

A többletvízhatástól független termõ-
helyeken az agyagbemosódásos barna
erdõtalajok, a rozsdabarna erdõtalajok,
illetve az agyagbemosódásos rozsdabar-
na erdõtalajok, a víztelenített pszeudo-
glejes barna erdõtalajok, valamint barna-
földek a meghatározó talajtípusok, ame-
lyek leginkább csak a bükkös és gyer-
tyános-tölgyes klímában fordulnak elõ.
Meghatározók még a humuszos homok-
talajokon álló, többletvízhatástól függet-
len kocsányos tölgyesek, amelyek ko-
rábban klimatikusan tudták biztosítani a
szükséges vízmennyiséget a kocsányos
tölgy számára, vagy idõközben, a talaj-
vízszint süllyedéssel váltak többletvízha-
tástól függetlenné. 

Az idõszakos vízhatás az egyik leg-
kedvezõbb hidrológiai adottság a ko-
csányos tölgy számára. A vegetáció elsõ
felében szükséges vízmennyiség a fel-
színközeli talajvízbõl rendelkezésre áll,
azonban a több méter mélyen elhelyez-
kedõ gyökerek a talajvízszint folyama-
tos csökkenését is képesek lekövetni,
így vízigényük a vegetáció teljes idõsza-
kában biztosított. Ugyancsak az idõsza-
kos vízhatású termõhelyek közé sorol-
hatók a folyók árterületén a magasabb
fekvésekben kialakult humuszos öntés-
talajok és öntés erdõtalajok, a tölgy-kõ-
ris-szil ligeterdõk termõhelyei.

AZ ÉV FÁJA

www.azevfaja.hu

A kocsányos tölgy széleskörûen el-
terjedt fafaj Európában. Csupán
Dél-Európa legdélebbi területeirõl,
a magashegységek (Alpok, Kárpá-
tok) felsõ régióiból és az Ibériai-
félsziget nagy részérõl hiányzik. Ke-
leten az Urálig hatol. Elsõsorban sí-
kvidéki faj. Nagy elterjedési terüle-
te azt mutatja, hogy jó az alkalmaz-
kodóképessége, viszonylag jól vise-
li a termõhelyi szélsõségeket is.

A kocsányos tölgy termõhelyi
igénye

Gombási Mónika1 – erdõmérnök-hallgató

Dr. habil Heil Bálint2 – egyetemi docens

Dr. habil Kovács Gábor2 – egyetemi docens

Kocsányos tölgy a Marcal-medencében
idõszakos vízhatású öntés réti talajon
(Fotó: Gombási M.)

1 NYME EMK
2 NYME EMK KFI Termõhelyismerettani

Tanszék
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Az állandó vízhatású ter-
mõhelyek a magas, talajfelszín
közeli talajvízzel rendelkezõ
réti talajoknál, réti erdõtalajok-
nál, öntés erdõtalajoknál, vala-
mint a humuszos öntéstalajok-
nál jellemzõk. A talajvízszint
kora tavasszal általában 1 mé-
teren belül található és a vege-
tációs idõszak végén sem
süllyed 150 centiméter alá.
Ugyancsak ide taroznak az ár-
terek középmély fekvésû ter-
mõhelyei is, átmenetben a pu-
hafás és keményfás ligeterdõk
között. 

A változó vízellátottságú
hidrológia ugyancsak víz-
többletet eredményez az ál-
lományok számára, azonban
a vízháztartás szélsõséges.
Ezeken a termõhelyeken a
tenyészidõszakban hol túl
sok a víz, hol túl kevés. A
felszínen vagy a talaj felsõ
rétegében víztöbblet alakul
ki. A többé-kevésbé vízzáró,
vagy gyenge vízvezetésû ré-
teg a tartós esõbõl, hóolva-
dásból, nagy záporokból
származó víz leszivárgását
megakadályozza, így a víz
feltorlódik, gyakran a felszínre emelke-
dik, és ott megáll. Miután a víz elpáro-
log, vagy a mélybe szivárog, vízhiányos
állapot is felléphet. Ezzel a hidrológiá-
val a pszeudoglejes barna erdõtalajok
és a cseri talajok, szikesek és réti talajok
jellemezhetõk.

A kocsányos tölgy már nem találja
meg természetes életfeltételeit a felszí-
nig nedves és a vízzel borított hidroló-
gia mellett, mivel a magas talajvízszint,
a talaj levegõtlensége miatt nem juttat
elegendõ oxigént a gyökérzet mûködé-
séhez. 

Talajigénye 
A kocsányos tölgy jól alkalmazkodott a
különbözõ talajadottságokhoz. Mivel
számára a többletvíz jelenléte a döntõ,
ezért jól tolerálja az eltérõ talajtulajdon-
ságokat. A homoktól az agyagig min-
den fizikai féleségen megtalálható. A
legjobban a mély termõrétegû, jó vízel-
látású, tápanyagban gazdag talajokon
érzi magát. Fafajaink közül a sziket leg-
jobban tûri.

A váztalajok közül a domb- és hegy-
vidéki köves-sziklás váztalajok, földes
váztalajok, valamint a síkvidéki futó-
homok talajok nem alkalmasak a ko-
csányos tölgy számára. Idõszakos vagy
állandó vízhatású kavicsos váztalajo-
kon, humuszos homoktalajokon vi-
szont már megtaláljuk állományaikat,
még ha gyengébb növekedéssel is.
Ezek általában tápanyagban szegény,
vékony termõrétegû talajok. Humu-
szos homoktalajokon mintegy 9887 ha
kocsányos tölgyes állományunk talál-
ható, fele részben idõszakos, illetve ál-
landó vízhatással. A humuszos homok-
talajok mellett fontos megemlítenünk a
humuszos homok kombinációkat,
amelyeknél az eltemetett humuszos
szintek vízvisszatartó képessége jelen-
tõs mértékben hozzájárult, hogy a ho-

1. táblázat – A kocsányos tölgy fõfafajként történõ elõfordulása országosan 
a különbözõ talajtípusokon a hidrológiai viszonyok függvényében (%)

* Az Erdészeti Adattár adatai alapján, ahol az elsõ fafajsorban a kocsányos tölgy található

Változó hidrológia mellett álló kocsányos tölgyes kora tavasszal (Fotó: Kovács G.)
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moki kocsányos tölgyesek számára
elegendõ víz álljon rendelkezésre a ve-
getációs idõszakban. Ezek az elteme-
tett talajszintek a korábbi réti- és lápta-
lajok, esetleg szikes talajok humusz-
kolloidokban gazdagabb, tömöttebb
feltalajai, a mai felszín alatt néhány
méterrel találhatók. 

A kõzethatású talajokon, mint a rend-
zinákon, rankereken, fekete nyiroktala-
jokon és a humuszkarbonát talajokon
ugyancsak a gyenge vízellátottság és táp-
anyag-szolgáltató képesség miatt nem
találunk kocsányos tölgyeseket, így
alapvetõen elmondhatjuk, hogy a kõzet-
hatású talajokról hiányzik az állománya.

A kocsányos tölgy a barna erdõtala-
jok több típusán is elõfordul, nagyobb
részben többletvízhatástól független

termõhelyi viszonyok mellett. Az
agyagbemosódásos barna erdõtalajo-
kon (16 503 ha) és barnaföldeken (9
035 ha) a kedvezõ klimatikus és talajtu-
lajdonságok miatt szintén jó növekedé-
se van (7,6 m3/ha/év), de megtalálható
a pszeudoglejes barna erdõtalajon is (9
282 ha) ugyancsak 7,6 m3/ha/év átlagos
folyónövedékkel. Ezeken a talajokon
érvényesül a kocsányos tölgy karógyö-
kérrendszere, amivel könnyen behatol
a tömõdöttebb talajszintekbe, csök-
kentve a felesleges víz mennyiségét. Ki-
emelhetõ a rozsdabarna erdõtalajon, il-
letve az agyagbemosódásos rozsdabar-
na erdõtalajon álló kocsányos tölgyesek
területaránya. Itt 36 578 ha-on találjuk
elsõsorban a somogyi és nyírségi ho-
mokvidékeinken. Növekedése jó, átla-

gos folyónövedéke 7,8 m3/ha/év.
Ugyancsak hasonló növekedést tapasz-
talunk a kovárványos barna erdõtalajok
esetében is, fõként idõszakos vízhatás
mellett. Átlagos folyónövedéke ezen a
talajtípuson 9,1 m3/ha/év.

A barna erdõtalajok közül a podzolos
és erõsen savanyú erdõtalajokról elsõsor-
ban a kedvezõtlen tápanyag-ellátottság
miatt, a csernozjom és karbonátmaradvá-
nyos barna erdõtalajról pedig a túl száraz
termõhelyi adottságok miatt hiányzik. 

A csernozjom talajok fõtípusában el-
sõsorban a többletvízzel érintett talajtí-
pusokon, mint a réti csernozjom talajo-
kon (6 533 ha) találkozhatunk állomá-
nyaival, mivel ez a talajtípus a kedvezõ
tápanyag-ellátottság mellett még több-
letvízzel is rendelkezhet. 

A szikeseken, pl. réti szolonyecen is
megtaláljuk állományait. A szikeseken
is viszonylag jól megél. Kedvezõbb
számára a vastagabb humuszréteggel
bíró sztyeppesedõ réti szolonyec talaj,
ha a sótartalom és a fenolftalein-lúgos-
ság a ’Sigmond-féle talajosztályozás II.
osztályánál nem mutat rosszabb érté-
ket. Ezeket a talajokat inkább csak eltû-
ri, mint kedveli.

A réti talajok közül a típusos réti ta-
lajon 27 771 ha-on (7,5 m3/ha/év átla-
gos folyónövedék), öntés réti talajon
10 301 ha-on találjuk szép állományai-
kat. Egyébként a réti talajok közül va-
lamennyi altípuson megtaláljuk a ko-
csányos tölgyet, így a szikesek felé
történõ átmeneti talajokon, mint a szo-
lonyeces réti talajon, szoloncsákos ré-

ti talajon, típusos réti talajon, öntés ré-
ti talajon, csernozjom réti talajon és a
lápos réti talajon, bár a szikes altípu-
son telepítésük a várható gyenge nö-
vekedés és idõ elõtti száradás miatt
nem javasolt.

A láptalajok a magas vízállás és leve-
gõtlenség miatt nem kedvezõek számára.

Az öntéstalajok közül az öntés erdõ-
talajon 10 983 ha-on találjuk szép állo-
mányaikat. A legjobb átlagos fatermõ-
képességet is itt mutatnak 8,5
m3/ha/év-vel. Ez egyben mutatja, hogy
az öntés- és hordaléktalajok egyben a
legproduktívabb kocsányos tölgy ter-
mõhelyek közé tartoznak (8,2
m3/ha/év átlagos folyónövedék). Kö-
zülük elsõsorban a humuszos öntésta-
lajokon fordul elõ, de inkább csak
azokban a magasságokban, ahol ritkán
kap elöntést, azaz az árterek középma-
gas és magas szintjein. Ugyancsak jó
növekedésûek a szivárgó vizû lejtõhor-
dalék talajokon álló kocsányos tölgyál-
lományok (7,9 m3/ha/év átlagos fo-
lyónövedék). 

Termõhelytípus-változatok
Ha a kocsányos tölgyest célállomány-
nak tekintjük, 86 olyan termõhelytí-
pus-változatot találunk, ahol állomá-
nya jó növekedésû. Ezek az állomá-
nyok a bükkös klímát kivéve vala-
mennyi erdészeti klímában megtalál-
hatók, nagyjából azonos eloszlásban.
A kocsányos tölgy elõnyben részesíti a
többletvízzel rendelkezõ termõhelye-
ket. Ezek közül az állandó vízhatás és
a szivárgó víz a meghatározó, a leg-
több termõhelytípus-változat ezekbõl
a kategóriákból kerül ki, még akkor is,
ha a gyakorlatban ezek területi kiterje-
dése viszonylag kicsi. Meghatározó ta-
lajtípusok a réti talajok, humuszos ön-
téstalajok, réti öntéstalajok, öntés er-
dõtalajok és réti erdõtalajok, ahol leg-
jobb növekedésük várható. A termõré-
teg-vastagsága lehet középmély, azon-
ban legtöbbször mély, ritkábban igen
mély. Sekély és igen sekély termõréteg
vastagságnál növekedésük gyengébb.
A fizikai talajféleség elterjedésükben
nem meghatározó, vályogon, agyagon
vagy homokon közel azonos arányban
fordulhatnak elõ.

A termõhelyi tényezõk 
megváltozásának hatása 

Kocsányos tölgyeseink manapság szá-
mos termõhelyen nehézségekkel küz-
denek, ezek közül említést kell ten-
nünk a talajvízszint drasztikus csökke-
nésérõl, amely elsõsorban az Alföldet

AZ ÉV FÁJA

Száradó homoki kocsányos tölgyes Nagykõrös határában (Fotó: Kovács G.)



Erdészeti Lapok CL. évf. 11. szám (2015. november) 349

érinti, de ugyanez a probléma a Belsõ-
Somogy erdészeti táj erdeiben is. A
korábban állandó vagy idõszakos víz-
hatású termõhelyeken a talajvízszint-
süllyedés eredményeképpen az áprili-
si talajvízszint – ami átlagosan a leg-
magasabbnak számít – 220 cm alatt ta-
lálható, a fák gyökerei így nem tudnak
víztöbblethez jutni a talajban tárolt ví-
zen kívül. A térség kocsányos tölgye-
seinek vízigényét – kivéve a többlet-
vízzel rendelkezõ területeket – csak a
rendszeres éves csapadék tudja fedez-
ni. Ahol ez nem teljesül, az állomá-
nyok szárazodásával kell számolni,
mint ahogy az már számos termõhely-
folton jelentkezett. A talajvíz több mé-
terrel történõ süllyedése miatt már
egyes termõhelyeken helyenként ér-
telmetlenné válik a kocsányos tölgye-
sek azonos fafajjal történõ felújítása,
mivel a talajvízszint csökkenését az

idõsebb állományok még talán tudták
egy bizonyos ideig követni, de a felú-
jításokban a fiatal tölgycsemeték esé-
lye egyre kedvezõtlenebb.

Számos talajvízkút, pl. az 1. ábrán
látható adatok alapján egyértelmûen ki-
derül, hogy míg a jellemzett területré-
szen az 1980-as évekig az erdõállomá-
nyok biztosan számíthattak a termõré-
teget elérõ szintû többletvízre idõsza-
kos, illetve állandó vízhatás formájá-
ban, addig az 1980-as évektõl kezdõdõ-
en nagy mértékû (mintegy 2 méteres)
és tartós talajvízszint-süllyedés tapasz-
talható, melynek következtében napja-
inkban már a legcsapadékosabb évek-
ben sem számolhatunk a gyökérzónát

érdemi mértékben megközelítõ, az er-
dészeti hidrológiai kategóriák közül a
csapadékon kívüli többletvízforrásra
utaló talajvízszinttel. A hidrológia több-
letvízhatástól függetlenné vált pl. a hu-
muszos homok kombináció talajok ese-
tében is.

Ezek a termõhelyi változások szá-
mos erdõmûvelési kérdést fölvetnek,
amelyek szokványos módon nem orvo-
solhatók. Ezért szükséges mind az er-
dõgazdálkodásban, mind pedig a terve-
zési és hatósági munkában ennek lekö-
vetése, hogy a megváltozott termõhelyi
feltételekhez igazodottan hozzuk létre
a jövõ állományait, amelyeknek a klí-
maváltozással és ezzel összefüggésben
a termõhelyi tényezõk megváltozásával
is meg kell küzdeniük. 

AZ ÉV FÁJA / AKTUALITÁSOK

Szakmai sajtódíjat kapott dr. Király Pál 
2015. október 22-én a Földmûvelésügyi Minisztériumban, az október 23-i forradalom
és szabadságharc emlékezete alkalmából tartott minisztériumi ünnepség keretében,
Fazekas Sándor miniszter adta át a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság és az Országos
Erdészeti Egyesület 2008-ban közösen alapított szakmai sajtódíját, a Kétmilliomodik
hektár magyar erdõ emlékérmet, Egyesületünk tiszteletbeli tagjának, egykori fõtitká-
rának, dr. Király Pálnak.

A miniszter mellett dr. Nagy István miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, Oravecz
Márton, a NÉBIH elnöke, és Zambó Péter, az OEE elnöke gratulált a kitüntetettnek.

Dr. Király Pál erdõmérnök, szakújságíró, szerkesztõ, az emlékérmet mintegy negyven-
öt éves újságírói, lapszerkesztõi, tudományos, szakirodalmi munkássága, életútja elisme-
réseként, közel kétezer szakcikk, önálló könyv, könyvrészlet megírásáért kapta, a magyar
erdészeti szaksajtó történetében a legtöbbet publikáló szakíróként.

Az Országos Erdészeti Egyesület ezúton is szívbõl gratulál!
Szöveg: Nagy László
Kép:  Gõbölös Péter

1. ábra: Egy Nagykõrös térségében található talajvízkút (002178) hidrológiai idõsora
1954-tõl napjainkig

Humuszos homoktalaj kombináció ko-
rábbi állandó, illetve idõszakos, részben
változó vízhatással, amely a többletvizet
biztosította a kocsányos tölgy számára
(Fotó: Heil B.)

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!
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Az Ipoly Erdõ Zrt. szeptember 11-én
látta vendégül az OEE Erdõmûvelési
Szakosztályát. A rendezvény témája a
„Természeti károk, természetes boly-
gatások a Börzsönyben” volt, melynek
bemutatása során különbözõ idõpon-
tokban keletkezett szél- és jégtörése-
ket, illetve azok kárfelszámolás utáni
állapotát néztük meg. A szakmai prog-
ram során északról déli irányban ha-
ladva átkeltünk a Börzsönyön, érintve
a Kemencei, Diósjenõi és Királyréti Er-
dészeteket.

Királyházáról indulva, a Kemencei Er-
dészet Rakottyás-völgyi tömbjében
2014 decemberében keletkezett jégká-
rosítást és annak kárfelszámolását te-
kintettük meg. A jegesedés mértékére
jellemzõ, hogy az ág esetenként átmé-
rõjének tízszeresére hízott a felrakódott
jégtõl. 

Varga Zoltán erdészetve-
zetõtõl és kollégáitól részle-
tes tájékoztatást kaptunk a
8300 hektáros, teljes terüle-
ten védett (94% védett, 6%
NATURA 2000) Kemencei
Erdészet gazdálkodásáról,
vadászati és közjóléti tevé-
kenységérõl. A feltártság
igen gyenge, 3,6 fm/ha. 1100
hektár átalakító és 980 hek-
tár faanyagtermelést nem
szolgáló üzemmódú erdõte-
rületet kezelnek. Fafajaikban
elsõsorban a bükkös és
gyertyános-tölgyes klímának
megfelelõ õshonos fajok do-
minálnak.

A tavalyi jégkárosítás mértéke az er-
dészet ötévi fakitermelésének felel
meg. A károsodott faanyag kitermelése
még folyamatban van, annak ellenére,
hogy az Ipoly Erdõ Zrt. jelentõs fakiter-
melõ kapacitást csoportosított át. Ven-
déglátóink kiemelték, hogy az erdésze-
ti és természetvédelmi hatóság, vala-
mint a természetvédelmi kezelõ gyors
ügyintézése és pozitív hozzáállása nagy
segítség volt az érdemi kárfelszámolás
megkezdéséhez.

A jégkároknak három fõbb megjele-
nési formáját mutatták be. Ezek: a „vég-
vágás jellegû” dõlések, a „bontás jelle-
gû” dõlések és a fél hektárnál nem na-
gyobb területû foltos megdõlések, töré-
sek. Az elsõ két kármegjelenés faanya-

gának összetermelése után a szokvá-
nyos erdõmûvelési eljárásokkal bizto-
sítható a terület fedettsége. A még rész-
ben álló és élõ fákkal jellemzett, meg-
dõlt foltokban némi polémia keletke-
zett a további teendõkrõl. 

A felújítás (felújulás) vizsgálatát már
a jelenlegi kiinduló állapot mintavételes
felmérésével elkezdték. Hektáronként
egy darab ötszáz négyzetméter területû
körben becsülik a természetes újulatot,
ezen belül öt négyzetméteren tételesen
számolják is a magoncokat. Várhatóan -
némi pótlás után - a korábbinál jelentõ-
sen elegyesebb állományok fognak lét-
rejönni. A fakitermelések befejezése
után a visszamaradt holtfát is felmérik.   

Továbbhaladva a tanulmányúton, át-
tértünk a Diósjenõi Erdészet területére.
Itt a Verebes-kaszálón álló kopjafánál
megemlékeztünk Sándor Géza egykori
erdõfelügyelõrõl. Zanati László erdé-

szetvezetõ részletesen méltatta szakmai
tevékenységét, többek közt a természe-
tes felújítások sikere érdekében tett, az
erdészetet is segítõ erõfeszítéseit. 

A tisztás szélén álló tompakaréjú ju-
harról megtudtuk, hogy vélhetõen a 19.
században Vinkovciból ideköltözött – a
horvát erdészek által is elismert – Kuz-
ma Gyula erdõgondnok munkássága
révén kerülhetett a mai helyére.

A Diósjenõi Erdészetnél fontos fafaj
a vörösfenyõ, amit irodalmi adatok sze-
rint már a 18. századtól ültettek. Fája
mindig is a legértékesebb volt. Csónak-
hoz, malomtengelyhez való minõségû
rönkjét árverésen értékesítették. Mára, a
természetvédelmi státusz miatt, csupán
megtûrt fafaj lett. 

A Foltán-kereszt melletti ötszáz hek-
táros, átalakító üzemmódú erdõtömb-
ben a 2010. évi szélkárok utáni erdõfelú-
jítást mutattak be a vendéglátók. A bükk-
csemetével kivitelezett pótlás sikerült,
emellett az elegyes természetes újulat is
eléri a sikerességhez szükséges tõszá-
mot. Bár téli idõszakban kevés vad tar-
tózkodik ebben a magasságban, a felújí-
tásokban mégis tapasztalható vadkár.    

A nap utolsó terepi színhelyei a Ki-
rályréti Erdészet Szokolya községhatá-
rában lévõ, Szénpatak-völgyi erdõ-
tömbjében voltak.  Különbözõ idõpon-
tokban keletkezett károsításokat köve-
tõ állapotokat jártunk be. A 1996.,
1999., 2001., 2010. évi szél- és jégtöré-
sek utáni terepi képekbõl kaptunk átte-
kintõ keresztmetszetet. Az 5100 hektá-
ros Erdészet teljes területe nem vágásos
üzemmódban van a 2007. évi üzemter-
vezés óta. Az átállásra vonatkozó dön-

tést hosszas egyeztetés, gaz-
dasági számítás elõzte meg.
Bár rövid távon a vágásos
üzemmód fenntartása jöve-
delmezõbb, a nagy mennyi-
ségû kalamitás miatt a távla-
tilag tervezhetõ hozamok
csökkennének. Irodalmi
adatok alátámasztják, hogy a
korábbi évtizedekben is jel-
lemzõ volt erre a területre a
nagy volumenû kalamitás.
Az 1925. évi széldõlés utáni
egykorú állományokat érték
a legnagyobb mértékben az
utóbbi húsz év károsításai. A
nem vágásos üzemmódok
révén nem csak az erdõmû-

velési költségek minimalizálhatók, de –
a változatosabb kor- és fafajösszetételû
állományok állékonysága miatt – hosz-
szú távon kiegyenlítettebb lehet a faki-
termelés is. Ruff János erdészetvezetõ
tapasztalatai szerint a mozaikosabb ál-
lományokban a jegesedés is kisebb
mértékû. A fakitermelés zömét egy fa-
magasságnyi lékes szálaló vágásban és
a korábban károsodott, felújult foltok-
ban megmaradt anyafák szálalásával
végzik.      

A magas színvonalú és tanulságos
programért köszönet illeti az Ipoly Erdõ
Zrt. vezetését és a három vendéglátó er-
dészet szakszemélyzetét. 

Urbán Pál, elnök
OEE Erdõmûvelési Szakosztály

MÛHELYMUNKA

Természeti károk, természetes bolygatások 
Szakmai nap a Börzsönyben
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Szeptember 10-én a Mátrai Erõmû Zrt.
bükkábrányi bányaüzemébe látogatott
az OEE Miskolci Helyi Csoportja. Zay
Adorján HCS elnök köszöntõjét köve-
tõen Mata Tibor igazgató ismertette
röviden a bányaüzem mûködését. Ezt
követõen a programon résztvevõ 57
fõnek két csoportban mutatták be a
bányaüzem rekultivációja során léte-
sített erdõtelepítéseket.  

A bánya történetét, az alkalmazott tech-
nológiát Szomor László fõtechnológus
és Grimon Ákos aknász ismertette a te-
repjáró buszos, mintegy 2,5 órás – több-
ször megszakított – bejárás során, a bá-
nya területén. A bánya-rekultiváció so-
rán létesített erdõtelepítéseket pedig Tu-
say Dénes, a bánya által megbízott, jogo-
sult erdészeti szakszemélyzet (aki
egyébként az ÉSZAKERDÕ Zrt. Délbük-
ki Erdészeti Igazgatóságának a kerület-
vezetõ erdésze) mutatta be egy újabb 2,5
órás szemlén.

A bükkábrányi külszíni bánya Bükk-
ábrány-Vatta-Csincse községek között
helyezkedik el. Az 1969-ben befejezõ-
dött földtani kutatás során 1044 fúrás
alapján térképezték fel a bükkaljai –
több százmillió tonnás – kitermelhetõ
lignitvagyont.  A lignittelepek a földtör-
téneti újidõ harmadidõszakának végén,
az ún. pliocén korban képzõdtek, kb.
5-8 millió évvel ezelõtt. A Mátra-Bükk-
aljai elõfordulás a Pannon-beltenger ki-
édesedõ, lefûzõdõ öbleit kísérõ szub-
trópusi, mocsári növényzet elpusztulá-
sából keletkezett mocsári ciprus (Taxo-
dium), lombos fák (pl. éger, fûz), illet-
ve nagy tömegû sás, nád felhalmozódá-
sából. Az 5-8 millió éves lignitek a szé-
nülés kezdeti fázisát képviselik, bennük
a növényi alkotórészek jól felismerhe-
tõk. A Pannon-beltenger medencéjének
ismétlõdõ süllyedése, és a süllyedéssel
többé-kevésbé lépést tartó feltöltõdési
folyamatok révén újabb és újabb nö-
vénytömegek kerültek víz és iszap alá.
Így alakultak ki az Alföld felé D–DK-i
irányban 2-3 fokos szögben lejtõ lignit-
telepek. A telepképzõdés adottságai
miatt a lignit minõségét viszonylag ala-
csony fûtõérték, magas hamu- és ned-
vességtartalom jellemzi. A lignittelepek
között és fölött homokos, iszapos,
agyagos üledékek települtek. 

Bükkábrányban a lignit kitermelése
külszíni fejtéssel történik. Ahogy az
egyik külfejtés kimerült, továbbhalad a
bánya, és a kitermelt meddõanyagot

(agyag, iszap, homok stb.) az elõzõ te-
rület gödrébe töltik. A bányászandó te-
rületen a széntermelést megelõzõen há-
rom évvel kezdõdik meg a terület elõ-
víztelenítése. Ennek során a fedõ és
köztes víztároló rétegek vizét a mé-
lyebb víztároló képzõdményekbe veze-
tik, ahonnan a rétegvizeket a külfejtés
szélére telepített búvárszivattyús kutak
emelik a felszínre. 

A meddõkõzetek jövesztése elsõsor-
ban marótárcsás és egykanalas kotrógé-
pekkel történik, de idõszakosan meríték-
létrás kotrógépek is részt vesznek a med-
dõtermelésben.  A szenet merítéklétrás és
egykanalas kotrógépekkel termelik ki, a
jövesztett anyagot szállítószalagra adják
fel. A meddõanyag elhelyezését hányó-
rendezõ berendezések végzik. A kotró-

gépek, szállítószalagok, hányóképzõ
gépek gépláncokká kapcsolódnak. 

A Bükkábrányban üzemelõ törõmû
képes leválasztani a nagydarabos frakci-
ót, így lehetõség van a lignit lakossági cé-
lú felhasználására is. A tört lignitet vasú-
ton szállítják a visontai erõmûbe. (Forrás:
http://www.mert.hu/hu/banyaszat)

A bányában jelenleg 500 fõ dolgo-
zik. Évente 4 millió tonna lignitet ter-
melnek, melyet szinte teljes mértékben
az erõmûben hasznosítanak. A lakossá-
gi felhasználásra termelt lignit mennyi-
sége évente 200 000 tonna.  A bányá-
szati tevékenység során évente 25 mil-
lió köbméter vizet szivattyúznak ki a
bánya területérõl, amit kezelt és keze-
letlen formában az élõvizekbe vezet-
nek vissza. 

EGYESÜLETI ÉLET

Bányaüzem bejárása Bükkábrányban
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EGYESÜLETI ÉLET

Az erdõtelepítéseket 1991-92-ben
kezdték el, a telepített erdõk területe je-
lenleg mintegy 270 hektár.  A legidõ-
sebb akácosokban már megkezdõdtek
a tisztítások. A rekultiváció során ma
már évente 25-30 hektáron telepítenek
erdõt. Gépi pásztakészítés után az erdõ-
sítést csemetével, kézi ültetéssel végzik.

A termõréteg felsõ szintje jellemzõen
homok. A bányarekultivációból adódó
mozaikosan változó termõhelyi és mik-
rodomborzati viszonyok miatt változatos
fafajösszetételû erdõk jöttek létre. Jellem-
zõ fafajok az akác, nyír, rezgõ nyár, méz-
gás éger. A rekultiváció során cserjefajo-
kat is telepítettek, például keskenylevelû
ezüstfát, mogyorót, homoktövist, galago-
nyát, kökényt, vadrózsát. Meglepõ, hogy
a mézgás éger – helyenként az akácot és
a rezgõ nyárat – meghaladó növekedési
erélyt mutat. A termõhelyi viszonyok
miatt – bár voltak ilyen irányú próbálko-
zások – a kocsányos tölgy, a mezei juhar
és a vörös tölgy nem marad meg.

A jelentõs nagyvadállomány (vad-
disznó, õz, gímszarvas is nagy létszám-

ban elõfordul a területen) miatt a minõ-
ségi vadkár is érezhetõen befolyásolja
az erdõk fejlõdését. Az utóbbi években
energiaerdõk létrehozásával is próbál-
koztak a rekultivált területeken. A
2009. évi erdõtörvény hatályba lépése
után kivitelezett erdõtelepítéseket már
szabadrendelkezésû erdõként tartják
nyilván.

Végül két érdekesség, mellyel világ-
hírnévre tett szert a bánya: a Mátrai Erõ-
mû Zrt. 7 milliárd forintos beruházásá-
ban az ausztriai SANDVIK Mining and
Construction Materials Handling által
épített és 2009-ben átadott kompakt ma-
rótárcsás kotrógép és a hozzá illeszkedõ
szalagkocsi, méretezését és szerkezetét
tekintve, a világ legnagyobb kompakt
kotrógépének számít. A kotrógép üzemi
tömege 1630 t; elméleti jövesztési telje-
sítménye 6700 lm3/h; a marótárcsa át-
mérõje 12 m; a marótárcsa motorteljesít-
ménye 1100 kW (kb. 1500 LE). 

2007-ben a bükkábrányi bányában 60
méteres mélységben 16 darab 5-6 méter
magas, 1,5-3 méteres átmérõjû, 7,2-7,6

millió éves fatörzset találtak. A törzsek
álló helyzetben konzerválódtak, de a ha-
sonló leletektõl eltérõen nem szenesed-
tek el és nem is kövesedtek meg. Emiatt
a bükkábrányi lelet õslénytani világszen-
záció, hiszen szerves anyagként maradt
meg a 300-400 éves korukban elpusztult
fák gesztje, kérge, gyökérzete és néhány
ága is. A leletmentés során végül csak tíz
törzset sikerült épségben a felszínre hoz-
ni (súlyuk egyenként 3-10 tonna között
volt). Négyet a miskolci Herman Ottó
Múzeumba, hat fatörzset pedig a Bükki
Nemzeti Park ipolytarnóci bemutatóhe-
lyére szállítottak.

Köszönettel tartozunk a bányaüzem
vezetésének, hogy lehetõvé tette a rend-
kívül tartalmas és érdekes szakmai nap
megrendezését. További köszönet illeti
Tusay Dénes kerületvezetõ erdészt is a
szervezésért és az erdõtelepítések bemu-
tatásáért, valamint a Délbükki Erdészeti
Igazgatóság dolgozóit a vendéglátásért.

Bányai Péter
titkár, OEE Miskolci Hcs

Fotók: Tóth Zoltán, Bányai Péter

Augusztus 27-én délelõtt érkezett meg
az OEE Visegrádi Helyi Csoportjának
népes csapata Gyenesdiásra, ahol már
Horváth Iván, a Bakonyerdõ Zrt. vezéri-
gazgató-helyettese, a Pápai Helyi Cso-
port elnöke és Rosta Katalin várta a
szakmai kirándulás résztvevõit. 

Az üdvözlések és a Bakonyerdõ Zrt. rö-
vid, átfogó bemutatása után a Termé-
szet Házában lévõ kiállítást néztük
meg. Nagy tetszést aratott körünkben a
különbözõ bemutató, szemléltetõ esz-
közök sokfélesége.

Az idõ szûkössége miatt házigazdá-
ink egészen a Batsányi-kilátó tövéig te-
repjárókkal vitték fel a 25 fõs társaságot.
A kissé párás idõ ellenére is mesés pa-
noráma tárult elénk a Balatonról és a
környékérõl. Innen Szigligetre indul-
tunk, ahol az Óvárhoz vezetõ 400 lép-
csõ megmászása sem törte meg lelkese-
désünket. Ez egy kisebb dombon álló
erõd volt hajdanán, most az alapfalaira
épült kilátó vonzza az erre túrázókat.

A Monostorapáti Erdészet több törté-
nelmi emlékhelyet is gondoz. Mivel a
Pilisi Parkerdõ Zrt. kezelésében is van-
nak pálos emlékhelyek, így a salföldi és
a bakonyszentjakabi templomromokat
kerestünk fel. Már esteledett, mire szál-

láshelyünkre értünk, a Balaton-felvidé-
ki Erdészeti Erdei Iskolához. Vacsora
után még éjszakába nyúlóan folyt a be-
szélgetés a helyi kollégákkal.

Másnap, reggeli után Devecser felé vet-
tük utunkat. A Devecseri Erdészet bemu-
tatása után az újfaluban épült kápolnát és
Kolontáron, a vörösiszap-katasztrófára
emlékeztetõ parkot néztük meg. Ennyi év
után is érzékeltük, hogy milyen megdöb-
bentõ pusztítást végzett a „vörös ár”!

Végezetül a Bakonybéli Erdészetnél
tettünk látogatást. Az általános ismerte-
tés után a Kõris-hegyi kilátóba mentünk

fel. Ez a panoráma is magáért beszélt!
Visszafelé úton megálltunk, hogy egy rö-
vid sétával az Európában is ritkaság-
számba menõ halomsírokat megnézzük.
Történészek szerint ezen a helyen kb.
226 halomsír található, bár többségüket
inkább csak buckának nézné a közönsé-
ges arra járó. Bakonybélbe visszatérve a
bencés apátság barokk templomát és
gyógynövénykertjét néztük meg, majd
indultunk Huszárokelõpusztára, a kirán-
dulást záró ebédre. 

Minden helyszínen bõséges tájékoz-
tatót kaptunk a közjóléti létesítmények
eredetérõl, történetérõl, történelmérõl.
A számtalan közjóléti fejlesztés felkere-
sése mellett sok mindent hallottunk a
környék erdeirõl is, a mindennapok
örömeirõl és nehézségeirõl.

Ezúton is tisztelettel köszönjük Var-
ga László vezérigazgatónak, Horváth
Iván Helyi Csoport elnöknek, és vala-
mennyi közremûködõ „bakonyerdõs”
kollégának, hogy megszervezték ezt a
kirándulást és vendégül látták a Viseg-
rádi Helyi Csoportot. A programot Stu-
bán Zoltán, a Pápai HCs titkára állította
össze, bemutatva nekünk a Bakonyer-
dõ Erdészeti és Faipari Zrt. közelmúlt-
ban megvalósított közjóléti fejlesztéseit.

Kissné Szabó Gabriella
OEE Visegrádi HCS

Kirándulás a Balaton-felvidéken
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A Bakonyerdõ Zrt. és az OEE Pápai He-
lyi Csoportja augusztus 25-én szakmai
tanulmányút keretében a Szombathe-
lyi Erdészeti Zrt. Szentgotthárdi Erdé-
szetéhez látogatott.  Az Õrségbe szer-
vezett program iránt nagy volt a tag-
ság érdeklõdése, összesen 36-an vet-
tek részt rajta. 

Szombathelyi kollégáink, Bakó Csaba
erdõgazdálkodási igazgató, a Szombat-
helyi Helyi Csoport elnöke, Varga Péter
közjóléti és pályázatkezelési csoportve-
zetõ, Bodonczi László természetvédelmi
mûszaki vezetõ, Farkas Rolf tervezõ,
Merkei Gábor erdõmûvelési mûszaki
vezetõ, valamint Horváth Gábor, a Helyi
Csoport titkára az Ivánci vadászházban
fogadtak és köszöntöttek bennünket. 

Bakó Csaba röviden bemutatta az er-
dõgazdaságot, majd Bodonczi László is-
mertetett néhány jelentõsebb adatot az
erdészetrõl. A Szentgotthárdi Erdészet
közel 12 000 hektáron gazdálkodik,
éves fakitermelése mintegy 60 000 m3.
Erdeinek közel kétharmadát fenyõállo-
mányok (jellemzõen erdeifenyvesek)
teszik ki, ami meghatározza a Bako-
nyerdõétõl jelentõsen eltérõ gazdálko-
dásukat.

A szakmai program elsõ pontjaként
Szatta községhatárban az Õrségi Nemze-
ti Parkkal közös KEOP-pályázatból meg-
valósított három kis tó közül tekintettük
meg az egyiket. A pályázati feltételeket
és a kivitelezést Farkas Rolf ismertette. A
2000 m2-es vízfelület létrehozásával szí-
nesedett az erdei élõhely, a víz visszatar-
tása pedig gazdálkodási szempontból is
elõnyõs, javítja a mikroklímát.

Kerkáskápolna községhatárban a
szúkárosítás miatt foltosan kiszáradt
lucfenyvesben Merkei Gábor elmond-
ta, hogy a kitermelt foltokban lombos
fafajokkal végzik az erdõsítést, de a

megmaradó állományrészekbõl beszó-
ródó magokból az erdei fenyõ jól újul.
Ez is mutatja, és egyet is értettünk ab-
ban, hogy ha valahol, ezen a vidéken
van létjogosultsága a fenyõnek. A felú-
jítások során tehát lomb elegyes feny-
vessé alakítják a kiszáradt lucfenyõállo-
mányt. 

Magyarszombatfán Vörös Gábor fa-
zekasmester mûhelyébe betekintve íze-
lítõt kaptunk az Õrség legnagyobb je-
lentõségû népi kismesterségébõl, me-
lyet egyre kevesebben gyakorolnak. Az
ottani fazekasok régen kizárólag hasz-
nálati tárgyakat készítettek. Az õrségi
edényeket hagyományos forma, zöld,
sárga, barna szín és egyszerû díszítés
jellemezte.

Hangulatos erdei környezetben, a
Haricsai pihenõben ízletes ebéddel fo-
gadtak vendéglátóink, majd utunk Õri-
szentpéteren át vezetett a következõ ál-
lomásra, Szalafõre, ahol az erdeifenyõ-
gazdálkodást ismerhettük meg. Merkei
Gábor mûszaki vezetõ az erdei fenyve-
sek pásztás felújításának tapasztalatai-
ról beszélt egy pászta bemutatása köz-

ben. A pásztás fel-
újítás fokozatos fel-
újítóvágásként ke-
rült az erdõtervbe.
A problémát az
okozza, hogy az
egyébként õsho-
nos erdeifenyõ a
pásztákban nehe-
zen újul. Érdekes
ugyanakkor, hogy
számos tölgyerdõ-
sítésben igen jól
újul az erdeifenyõ.
Az erdeifenyõ ter-

mészetes felújításának pontos, és biztos
eredményt hozó kimunkálása még a jö-
võ feladata.

Végezetül a Szalafõi „Õserdõben” tet-
tünk rövid sétát: a 14 hektáros terület az
Õrségi Nemzeti Park fokozottan védett
területe, erdõrezervátum. Története és
jelenlegi állapota jól példázza az õrségi
erdõk nagy részének múltját. Érdekes,
hogy területének jelentõs része 150 éve
még szántó volt, spontán erdõsült be.
Az Õrséget nagy területen  ma is erdõk
borítják (területarányuk az országos át-
lag 3,5-szöröse), így meghatározó szere-
pük van a tájkép alakításában. A falvak-
tól legtávolabbi, még mûvelt területek
már erdõk közé ékelõdtek. Ott a lakos-
ság váltógazdálkodást folytatott, az er-
dõ, rét és szántó területe térben és idõ-
ben is váltakozott. A folyamatosan erdõ-
ként kezelt területeken szálalást folytat-
tak, így többkorú, elegyes erdõk jöttek
létre. A természeti adottságok és a több
évszázados emberi használat fajokban
gazdag erdõképet alakított ki. Az „Õs-
erdõ” nevezetessége, hogy már több
mint fél évszázada nem gazdálkodnak
benne, és a siketfajd hazai utolsó állo-
mánya is ott és a környéken élt. 

Az ivánci vadászházban vacsorával és
baráti beszélgetéssel zárult a nap, ahol
Stubán Zoltán, a Pápai Helyi Csoport tit-
kára megköszönte az egész napos, tar-
talmas és remek hangulatú programot, a
baráti fogadtatást. Örömét fejezte ki,
hogy látogatásunkkal a két szomszédos
erdõgazdaság közötti, a 2000-es években
megszakadt, hagyományt sikerült felele-
veníteni, s egyúttal jövõre egy hasonló
tanulmányútra hívta vendéglátóinkat.

Rosta Katalin
OEE Pápai HCs

EGYESÜLETI ÉLET

Bakonyi erdészek az Õrségben
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Decemberben az I. világháborút meg-
járt „katonahallgató” társaival több va-
súti szerelvénnyel, fegyveres kísérettel
szállították Budapestre a „Fõiskolát” az
1919. január 2-án Selmecbányára érke-
zett, elsõ megszálló csapatok elõl. Ugyanõ
1965-ben, 50 évvel ezelõtt (70 éves ko-
rában) sikeresen védte meg a Magyar
Tudományos Akadémián Az erdõgaz-
dálkodás és a vadgazdálkodás egybe-
hangolása hegy- és dombvidéki nagy-
vadas vadászterületeken címen készí-
tett kandidátusi értekezését. Ez a két
kerek évforduló, valamint az, hogy édes-
apám a Helyi Csoportunknak alapító
tagja (az OEE-nek 1920-tól volt tagja),
az Erdõmûvelési Szakosztálynak pedig
szintén alapító tagja és vezetõje is volt;
továbbá az a körülmény, hogy tudomá-
nyos értekezésének alapjait szakmai
pályafutásának meghatározó szakasza
és helyszíne, a Bajnai Erdészet (benne a
gyarmatpusztai történelmi vadaskert)
jelentette, késztettek arra az elhatáro-
zásra, hogy ez évi tanulmányutunkat a
Pilisi Parkerdõ Zrt. Bajnai Erdészetének
a területére szervezzük.

Tanulmányutunk május 6-án az OEE
régiós együttmûködés keretében való-
sult meg, 25 tagtársunk részvételével.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlété-
vel Zambó Péter, a Pilisi Parkerdõ Zrt.
vezérigazgatója, az OEE elnöke is, aki tá-
jékoztatott egyesületünk tevékenységé-
rõl és a Pilisi Parkerdõ Zrt. mûködésérõl. 

Kiemelten szólt a 2014 decemberé-
ben keletkezett rendkívüli mértékû er-
dõkárokkal kapcsolatos helyreállítási
erõfeszítéseikrõl. Ezt követõen Tóth
Zoltán erdészetvezetõ és munkatársai
ismertették meg a résztvevõket a Bajnai
Erdészetnél folytatott erdõgazdálkodás-
sal, vadgazdálkodással és közjóléti te-
vékenységgel. A terepi bejárás során
láthattunk sikeres átalakító üzemmód-
ban kezelt erdõrészleteket; Pusztama-
róton megnéztük a kirándulóközpont-

ban létesített történelmi emlékmûvet,
és megismerhettük a gyarmatpusztai
vadaskertet, és benne az egyedülálló,
több mint 120 éves (éppen virágzó)
vadgesztenye-ültetvényt. Ugyanitt kap-
tunk tájékoztatást a nemkívánatos inva-
zív fafajok (elsõsorban a bálványfa) el-
távolításának új módszerérõl (törzsin-
jektálás). A vadaskert fõbejárata mellet-
ti dombon található Sándor-Metternich
temetési kápolnát szintén megtekint-
hettük.

A szakmai programok félidejében
nyílt lehetõségem arra, hogy a Bajnai
Erdészet régmúltjáról édesapámtól ka-
pott ismereteimet megosszam a kollé-
gákkal, ezáltal személyére és ottani te-
vékenységére is emlékezve.

Gróf Sándor Móric (1805–1878), az
„Ördöglovas” gazdag reformkori fõûr (a
budavári Sándor-palotának is egykori
tulajdonosa) föld- és erdõbirtokai Baj-
na, Sárisáp, Nagysáp, Gyermely, Szo-

mor, Herceghalom, Bia községek határai-
ban terültek el. A Sándor család köz-
pontja Bajna volt, a ma is meglévõ, de
még felújítás alatt álló nagykastélyban.
Sándor Móric 1835-ben feleségül vette
Metternich herceg, osztrák kancellár lá-
nyát. Unokájuk, Metternich-Sándor
Klementina hercegnõ (1870–1963) – aki
nem ment férjhez – volt az uradalom
utolsó tulajdonosa. Az uradalom gaz-
dálkodását, az üzemegységekben irá-
nyító tisztikar felett az (agrárdominan-
ciájú) ún. „jószágkormányzat” koordi-
nálta. Az erdészet viszont (a vadászatot,

a mezõgazdasági területeken folytatott
vadgazdálkodást is beleértve) bizonyos
autonómiát élvezett. 

Az uradalmi erdõhivatal (élén az er-
dõmesterrel) székhelye az 1830-as
évektõl mindig Bajna volt. Egyébként
az uradalom adminisztratív központja
egészen az 1920-as évekig Bécsben
volt, s az írásos ügyvitel pedig német
nyelven rögzült. A nagybirtokon belül
az erdõterület a 19. század elején még
9-10 000, a század végén mintegy 7 000,
míg az 1933-tól érvényes, új üzemterv
készítésekor 5 600 kat. holdat tett ki. Az
erdõterület folyamatos szûkítése mezõ-
gazdasági (szántóföldi) területhasznosí-
tási célokat szolgált. Ennek megfelelõ-
en alakult ez alatt a 100 év alatt az erdé-
szeti szakszemélyzet létszáma. A 19.
század elsõ felében még nyolc erdõtisz-
tet alkalmaztak (egy erdõmestert és hét
pagonyerdészt), 100 évvel késõbb há-
rom erdõtisztet (egy erdõmestert és két

erdõgondnokot). Az erdõtisztek több-
nyire német nyelvterületrõl származtak
ide és szakképesítésüket is ott szerezték
fõiskolai, vagy középiskolai szinten.
1838-ban már volt egy erdõmérnök is
közöttük. (Több mint egy évtizeddel
késõbb a Bajnai Erdõhivatal akkori ve-
zetõje alapító résztvevõje az OEE, illet-
ve az elõdszervezete Esztergomban
összehívott alakuló ülésének.) Minden
erdõtisztnek fogat és/vagy hátasló állt
rendelkezésére az állandó helyszíni irá-
nyítás és ellenõrzés érdekében. Ez jó
szakember-ellátottságot jelentett abban

EGYESÜLETI ÉLET

Az utolsó selmeci diák emléke 
A Budapesti FM Helyi Csoport tanulmányútja Bajnán

1895. november 19-én, 120 évvel
ezelõtt született Süttõn édesapám,
dr. Holdampf Gyula okleveles erdõ-
mérnök, aki (miként arról dr. Madas
András emlékiratainak 2014-ben
megjelent elsõ kötetében is megem-
lékezett) 1918. december 31-én
utolsó hallgatóként hagyta el az õsi
diákvárost, Selmecbányát. 
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az idõben, különösen akkor, ha még
hozzávesszük, hogy egy-egy erdész-
(és vadászati) védkerület átlagosan 600
kat. holdat tett ki, így a belterjes kezelés
teljesült. 

Édesapám 1919-ben már a Sopronba
költözött Fõiskolán folytatta tanulmá-
nyait és 1920-ban záradékolt. Az akkori
elõírások szerint csak 1922-ben állam-
vizsgázhatott, így közben, pályakezdõ-
ként már a Metternich-Sándor magánu-
radalom alkalmazásában is állt Bajnán.
Erdõmérnöki oklevelének birtokában a
Zemplén megyei Baskón helyezkedett
el, majd két év múlva a boldogkõváral-
jai Zichy-féle uradalom erdõgondnok-
ságának irányítását vette át. Bajnai volt
fõnökének, Schuppler Károly erdõmes-
ternek a betegágyán kinyilvánított kí-
vánságára és javaslatára 1931. július 1-
jével kinevezték a Bajnai Erdõhivatal
erdõmesterévé. A II. világháború után,
az erdõk állami tulajdonba vételét kö-
vetõen is a helyén maradt, állami erdõ-
tanácsosként, majd 1947-tõl állami fõer-
dõtanácsosként dolgozott egészen
1949-ig.

1932-ben esedékessé vált az uradal-
mi erdõk  új üzemtervének az elkészíté-
se, mert abban az évben járt le a koráb-
bi, amely még német nyelven, az oszt-
rák kamarai hozamszámítás alapján ké-
szült. A II. világháború végéig megvolt
az 1843-ból származó üzemterv, s az at-
tól kezdve tízévenként készített revízi-
ók, illetõleg újabb üzemtervek, térké-
pekkel együtt és sok egyéb okmány, de
mindezek a Bajnán három hónapig tar-
tó harci cselekmények során megsem-
misültek. Azokban az évtizedekben az

uradalom erdeit alkotó cseres-tölgyes
sarjasokból fõleg tûzifát termeltek és azt
csak a vágásszegélyeken történõ kété-
ves raktározás után értékesítették, mert
cser tûzifából csak a kétéves volt piac-
képes. A megszûnt rakodók helyének
erdõsítésével, késõbb spontán módon
is, keletkezett fokozatosan mintegy 700
kat. hold akácos. Idõszerû volt, hogy az
új üzemtervet az 1920. évi 14 500 FM
számú erdõgazdasági üzemtervezési
utasítás szerint készíttesse el az urada-
lom, mert már híre járt annak, hogy ké-
szül az ún. „szabad forgalmú” magáner-
dõkben is üzemtervkészítési kötelezett-
séget elõíró új erdõtörvény tervezete,
továbbá az is közrejátszott a döntésben,
hogy elõször bíztak meg magyar erdõ-
mérnököt az erdõhivatal vezetésével. A
bajnai uradalomhoz tartozó 5 600 kat.
hold erdõbõl a zömében cseres-tölgye-
sekbõl álló nagyobbik részre, 4 600 kat.
holdra 80 éves vágásfordulóval, fokoza-
tos felújító vágásos szálerdõ gazdasági
osztályt alakítottak ki; a maradék 1 000
kat. holdra pedig, minthogy több mint
fele akácosból állt, tarvágásos gazdasá-
gi osztályt terveztek. (A megelõzõ házi
üzemtervek mind tarvágást írtak elõ.)
Az 1933-tól érvényes uradalmi üzem-
terv megmenekült a háborús pusztítá-
sokból és 1953-ig a Bajnai Erdészet
használta is, utána azonban eltûnt.

Külön említésre méltó, hogy (mivel a
tulajdonos hercegnõ nem vadászott)
már az 1930-as években elterjedt a bér-
vadásztatás, melyre sok külföldi vendég
jelentkezett. A díjfizetés a trófea minõ-
sége (Nádler Herbert, a Fõvárosi Állat-
kert akkori igazgatója által kialakított
bírálati képletek) szerint történt. Ez is
arra ösztönözte az uradalmat, hogy ne
nagyszámú silány, hanem kevesebb, de
jó minõségû nagyvadat tartsanak. (Nád-
ler többször is járt vadászvendégként
Bajnán, amirõl az OEE által kiadott va-
dásznaplóiban is olvashatunk.)

Az OEE által 1943-ban (24 év szünet
után 1940-tõl megkezdett adatgyûjtés-
sel) ismét megjelentetett „Erdészeti
Zsebnaptár” második kötete szerint
Metternich-Sándor Klementina herceg-
nõ uradalma Bajnai Erdõhivatalának er-
dõmestere Holdampf Gyula erdõmér-
nök volt, a két erdõgondnok pedig Spe-
er Lipót (Gyarmatpuszta) és Stöszner
Miklós (Bia). Ami az akkori erdészeket
(erdõõröket) illeti, emlékezetbõl próbá-
lom felsorolni õket, a teljesség igénye
és néhány keresztnév nélkül, a hibázás
lehetõsége mellett: Búzer Antal, Mada-
ri József, id. Kopp Sándor, Horváth La-
jos, Heilman József, Varga Sándor, Ta-

tai, Almási, Szatai. Az erdõhivatali fo-
gatot Grensperger Lajos, majd Madari
Móric és Petõcz József is hajtotta. Utób-
bi késõbb hosszú évekig hossztolóként
is dolgozott, ma is él, a Bajnai Erdészet
legrégebbi, legidõsebb (nyugdíjas) dol-
gozója.  Gyerekkoromból (1947-49 le-
hetett) három apám korabeli erdõmér-
nökre emlékszem, akik hivatalosan is
megfordultak többször az irodában és a
szolgálati lakásunkban is (az épület ma
is az eredeti helyén áll, rendeltetései is
azonosak): Lambert Gyõzõ, Matolcsy
Andor és Héder István. 1949-ben azu-
tán Ágfalvi Imre erdõmérnök-kolléga
követte apámat az állami erdõgondnoki
beosztásban, aki késõbb egyetemi ok-
tatónk is volt.

Végül megkísérlem összefoglalni az
1965-ben sikeresen megvédett tudomá-
nyos dolgozat ma is idõszerû, legfonto-
sabb megállapításait. A nagyvad táplá-
lékszerzés közbeni károsítása ember-
emlékezet óta fennálló probléma. A
belterjesen kezelt gazdasági erdõkben a
vad már nem találja azt a táplálékot,
amelyhez régebben a természetes erdõ-
állományokban hozzájutott (elsõsorban
tölgy- és bükkmakkot), ezáltal stabili-
zálva erõállapotát a kemény tél beállta
elõtt. A vad természetszerû takarmá-
nyozására a legalkalmasabbak a tág há-
lózatban nevelt vadgesztenyefa-állomá-
nyok, melyek általában minden évben
meghozzák termésüket. Ezt bizonyítot-
ta a nagyvad õszi-téli takarmányozásá-
nak céljára Gyarmatpusztán, a 323 hek-
táros vadaskertben, még a 19. század
végén telepített 22,5 hektár vadgeszte-
nyés. (Feltehetõ, hogy hazánkon kívül
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sehol sincs egy pagonyban annyi vad-
gesztenye, mint itt, mert különben a ku-
tatók már felfedezték volna és ismer-
nénk a szakirodalomból.)  

A gyarmatpusztai vadgesztenyésnek
a viszonylag nagy térfoglalása mellett
még az is elõnye, hogy téglafallal körül-
kerített vadaskertben van. A vadasker-
tet 1830 körül építtette Sándor Móric
gróf; s 8 kilométer kerületû, másfél tég-
la szélességû,  2,2 méter magas téglafal
övezte, így ez a zárt terület megkönnyí-
tette a méréseket és a megfigyeléseket,
mert csak a vadaskerti állandó vad fo-
gyasztotta a takarmányt.

A közel két évtizedes mérési, megfi-
gyelési adatok szerint, a tárolásra
összegyûjtött vadgesztenyetermés
(amibõl a számított vadtakarmány-
szükséglet feletti részt átadták az ura-
dalom mezõgazdaságának) éves hek-
táronkénti átlaga elérte az 50 mázsát is.
A vadaskertben a vadgesztenyés egy
hektárján átlagosan 55 faegyed találha-
tó (13,5 x 13,5 m hálózatban), egy-egy
fáról így legalább 50 kilogramm vad ál-
tal hasznosítható vadgesztenyetermést
számítottak.

A II. világháború elõtt a vadaskertben
sem gímszarvast, sem vaddisznót nem
tartottak/tûrtek; legfeljebb 70 dámvad,
90 muflon és 35 õz (télvégi állapot) élt a
bekerített 323 hektáros területen. A vad-
eltartó képességre (1965-ben) megadott
erdõterületi hektárokból kiindulva és át-
számítva, ez a vadállomány 92 „számos
szarvast” (szarvasegységet) képezett.
Egy számos szarvasra így 3,5 hektár te-
rület jutott, a túltartás tehát az (1965-
ben) elõírásos 75 hektárhoz viszonyítva
21-szeres volt a háború elõtt, a károsítás
mégsem veszélyeztette az erdõgazdál-
kodást, fõleg nem az erdõfelújítást. Ez
utóbbi megállapítást az a tény is bizo-
nyította, hogy azokban az években 56
hektár idõs cseres-tölgyes, kisebb rész-
ben gyertyános-tölgyes sarjerdõbõl szál-
erdõt újítottak fel sikeresen (az erdõfel-
újítást védõ „belsõ” kerítés nélkül), s
ezek az állományok évtizedek múltán is
jól növekedtek. A leírtak mellett a vad
kiváló erõnlétben volt, ezt igazolja,
hogy hazánkban, de akkoriban Európá-
ban is, a gyarmatpusztai volt a legjobb
muflonállomány. Jellemzõ, hogy 1965-
ig, a 20. század addigi jelentõsebb nem-

zetközi vadászati kiállításain (Bécs 1910,
Berlin 1937, Düsseldorf 1954) nem volt
a Gyarmatpusztán 1943-ban elejtett muf-
lonkos trófeájánál (213 Nádler pont;
91,5 cm) erõsebb, hosszabb csiga.

Az értekezést záró javaslat szerint az
ország mintegy egymillió hektár („er-
dei”) nagyvadas vadászterületein (1965-
ben) fenntartható vadállomány számára
összesen 2400 hektár, 12 x 12 méteres
hálózatban nevelt vadgesztenyést lehet-
ne százéves vágásfordulóban kezelve
„üzemeltetni”, biztosítva ezáltal az õszi-
téli takarmányozásukat (némi szálas és
lédús takarmány kiegészítéssel), és a le-
hetõ legkisebb erdei vadkárt. A célsze-
rû területi eloszlást a mintegy 1000 hek-
tár erdõterületenkénti 2,4 hektár vad-
gesztenyés telepítése jelentené. A vad-
gesztenyések eme szerény léptékû tele-
pítésével nem vonnánk el a fatermesz-
téstõl területet, mert még tág hálózat-
ban is elérhetõ 2-3 köbméter átlagnöve-
dék és a kitermelhetõ faanyag, az akko-
ri tudományos vizsgálatok szerint, ipari
célokra is hasznosítható.

Holdampf Gyula
elnök, Budapesti FM Helyi Csoport 
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Ebben az évben szeptember 11-én tar-
tották meg a Selmeci Szalamandert.
Az akadémián korábban a végzõsöket
búcsúztatták a diákok felvonulásával,
a szalamander mára igazi nagy töme-
geket megmozgató kulturális és tu-
risztikai eseménnyé is vált. 

Az idei rendezvényen az Országos Erdé-
szeti Egyesület 10 fõvel képviseltette ma-
gát. A Pilisi Parkerdõ Zrt.,  az Ipoly Erdõ
Zrt., az Északerdõ Zrt. és az Egererdõ Zrt.
munkatársaiból, egyesületi tagjaiból, va-
lamint a titkárság dolgozóiból álló cso-
portot Lomniczi Gergely fõtitkár vezette. 

A korábbi évek hagyományainak
megfelelõen rengeteg bányász és ko-
hász résztvevõje volt az eseménynek.
Az elsõ hivatalos megemlékezést az
Óvárban, a Honvéd-szobornál tartot-
tuk, ahol dr. Nagy Lajos, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület (OMBKE) elnöke üdvözölte az
egybegyûlteket. Ezt követõen Lomniczi
Gergely tartotta meg köszöntõjét, ame-
lyet az Országos Erdészeti Egyesület
alapvetõ értékeire, a Szakértelem – Er-

kölcs – Összetartozás gondolatkörre épí-
tett fel. Nagy ívû beszédét hangos tet-
szésnyilvánítással fogadta a bányászok
és kohászok hallgatósága, amelyben
apró, de üde zöld színfoltként volt jelen
az erdészküldöttség. A szobor megko-
szorúzása, a karok himnuszainak és a
Kossuth-nótának a közös eléneklése
után átvonultunk az akadémiára, és az
Erdész Palota elõtt, az egykori helyszí-
nen emlékeztünk az OMBKE 1892-es
megalakulására. 

A Selmeci Szalamanderen a bányá-
szok és kohászok táborát erõsítve vo-
nultunk fel és a jókedvet még a szala-

manderek oly gyakori kísérõ jelensége,
a szakadó esõ sem tudta elrontani. 

Az esti baráti beszélgetést követõen
másnap felkerestük és megkoszorúztuk
a selmecbányai temetõkben nyugvó
nagy erdész elõdeink, professzoraink
nyughelyeit és a két tragikusan elhunyt
egykori hallgató ikersírját. Ezután ma-
gyar nyelvû(!) ökomenikus istentiszte-
leten vettünk részt, ahol a református
lelkész beszédében Bedõ Albertet idéz-
te: „Szeressük hazánkat, nemzetünket
és szakunkat hûséggel, egyetértéssel és
összetartással”. Úgy legyen!

Dr. Sárvári János

Szalamander 2015-ben is Selmecbányán
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttsége is részt vett az idei ünnepségen
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Az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdõ-
mérnöki Karán 1965-ben végzett évfo-
lyam tagjaiként a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Erdõmérnöki Karának
ünnepélyes tanévnyitóján vehettük át
arany tiszteletdiplománkat a gyémánt-,
vas- és rubindiplomások mellett. 

Ezt követõen került sor a balekok eskü-
tételére és egyetemi hallgatóvá fogadá-
sára is. Ez alkalommal az Erdõmérnöki
Kar kedves gesztusaként egy 70 oldalas
kiadványt kaptunk a még élõ tiszteletdip-
lomások szakmai életrajzával.

A kiadványt áttanulmányozva talán
nem lesz érdektelen, ha egy kis elem-
zés után általános összefüggésekkel
mutatom be szakmai pályafutásunkat.
A számszerû összefüggések a most öt-

venfõs évfolyamunkra vonatkoznak.
Hatvannyolcan diplomáztunk és kegye-
lettel gondolunk vissza e helyen is az
elhunyt kollégáinkra.

Szakmai pályafutásunk „megoszlása”
a következõ: 31 fõ végig a pályán ma-
radt, 8 fõ részlegesen és 11 fõ teljesen
elhagyta a pályát. A pályán maradók az
erdõgazdaságoknál, az erdõrendezõsé-
geknél, a szakirányításnál és szakfelü-
gyeleteknél, valamint páran a környezet-
természetvédelemnél végezték munkáju-
kat. Ide sorolom az egyetemünkön ma-
radt kollégát és két kolléganõnket is,
akik tanszékvezetõ professzorként,
könyvtárunk fõigazgatójaként, illetve az
erdészeti múzeum igazgatójaként fejez-
ték be pályafutásukat.

A részleges pályaelhagyók néhány
évet más munkaterületeken dolgoztak, a
bankszakmától a vízügyön át a külkeres-
kedelemig vállaltak munkát. Egyik kame-
rásom a leendõ erdészeket tanította har-
minc évig, a másik pedig egy téesz erdé-
szeti és fûrészüzemi ágazatvezetõje lett.

A teljes pályaelhagyók „palettája” is
igencsak változatos. Kollégáink a kezdeti
néhány év után a hagyományos erdõmér-
nöki munka helyett a legkülönbözõbb
szakmai pályákon bizonyították hozzáér-
tésüket és rátermettségüket. Bátorság és
mindenekelõtt felkészültség kellett ah-
hoz, hogy ezt megtették. A közútnál, a
vízügynél, a tanácsoknál, majd az önkor-
mányzatoknál láttak el tervezési, beruhá-
zási, és szakhatósági feladatokat is, dön-
tõen magas- és mélyépítéseknél. Néhá-
nyan földmérési, fotogrammetriai cégek-
nél tevékenykedtek eredményesen. Egy-
két „érdekesség” is akad: egyik kollégánk
Algériában lakótelep építését irányította,

másik kollégánk Laoszban nagyvonalú
erdõleltárt készített és 3 évig volt tanácsa-
dó Afrikában. Zalai kollégám rövid erdé-
szeti munka után építõmérnöki diplomá-
val a zsebében 1976-ban Mozambikot vá-
lasztotta új hazájának, ahol többek között
tengerparti világítótornyokat tervezett és
újított fel. Van kolléganõnk, akinek sza-
badalma van (vegetatív szaporítás tölgy-
nél), és színházigazgatóként is dolgozott
egyik erdõmérnökünk. Egyik kollégánk a
diploma átvétele után röviddel az NSZK-
ba távozott és ott olyan munkaterülete-
ken tevékenykedett, amihez a mérnöki
gondolkodáson túl nem volt szükség er-
dészeti ismeretekre.

A részleges és teljes pályaelhagyók-
nál feltehetõ a kérdés, hogy mi ösztö-
nözte a kollégákat a más területeken
történõ munkavállalásra. Csalódtak a
kezdeti nehézségeknél? Más elképzelé-
sük volt az erdõmérnöki munkáról? Ne-
tán kevés volt a javadalmazás? Nem tu-
dom. Nyilván mindenkinek volt szemé-
lyes indoka a pályaelhagyásra és nem
egyszer a visszatérésre. Ami viszont biz-
tos, hogy elegendõ tárgyi tudást éreztek
magukban ahhoz, hogy az új munkaterü-
leteken el tudják látni feladatukat. Hálá-
sak lehetünk egyetemünknek, ahol a
szûken vett szakmai tárgyak ismerete
mellett elegendõ geodéziai, magas- és
mélyépítési, út-, híd-, víz-, kötélpálya-
építési és szállítástani tudással láttak el
minket. Jó szívvel gondolok vissza töb-
bek között a mérnöki alapozó tárgyakat
oktató Stasney, Kiss, és Rónay professzo-
rokra, a szakmai tárgyainkat elõadó
Nemky, Pántos, Haracsi, Majer, Magyar
és Bencze professzorainkra, nem megfe-

ledkezve Winkler, Pankotai, Káldy pro-
fesszor urakról sem, akik a mûszaki tár-
gyainkat tanították. Mindannyian igen
nagy tudású és elismert oktatóink voltak.

A professzori felsorolásból kimaradt
Gál János akkori rektorunk, aki szerte-
ágazó ismeretségi köre révén biztosítani
tudta az egyetemünk fejlõdését – példa-
ként említeném az akkor felépült sport-
csarnokot –, és a nyugodt mûködéshez
szükséges anyagi hátteret.

Végigolvasva a szakmai életútjainkat,
szerénytelenség nélkül megállapítható,
hogy nincs szégyenkeznivalónk. Sokan
váltak különbözõ szintû vezetõvé szak-
mán belül és kívül egyaránt. Négyen kap-
tak Bedõ Albert- és négyen kaptunk Ka-
án Károly-díjat. Számos kollégánk része-
sült magas állami, miniszteri és különbö-
zõ szakmai elismerésekben is. Két ciklu-
son keresztül „mi adtuk” az OEE elnökét
is. Tizenhárman szereztünk különbözõ
szak és okleveles másoddiplomát, töb-
ben szakirányú tervezõi jogosultsággal
rendelkeznek. Nyolcan sikeresen védtük
meg doktori értekezésünket egyetemün-
kön és szereztünk dr. univ. fokozatot, egy
kollégánk pedig a MTA doktora lett. Né-
hányan nagy nemzetközi szervezetek
munkájában vettek részt, elismerést sze-
rezve maguknak és hazánknak is.

Befejezésül azt kívánom, kívánjuk a
tanévnyitón most esküt tett elsõéves
hallgatóknak, hogy az egyetem sikeres
elvégzését követõen egy nálunknál is
sikeresebb szakmai életutat járjanak
végig. Ehhez sok sikert, egészséget és
jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

Mátrabérczi Sándor
ny. erdõmérnök

ERDÉSZ SZEMMEL

Az arany tiszteletdiplománk margójára

Tiszteleti diplomák átadása Sopronban
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Szeged város nagy mérnök alkotója és gondolkodója
250 éve, 1765. szeptember 22-én született. Édesapja a
horvátországi Glogócz nevû községbõl érkezett az Alföld-
re. Iskoláit Szegeden végezte. Az alapfokú iskolái után
a szegedi piarista atyáknál, tanároknál tanult és nevel-
kedett tizenhét éves koráig. Akkor Pestre került, ahol az
Institutum Geometricum iskolában mérnöki oklevelet
szerzett 1786-ban. 

Ezután országjárásra, tapasztalatszerzésre indult. A két év
alatt gróf Apponyi Albert hõgyészi uradalmában dolgozott és
csodálattal szemlélte az ottani vidék árvízmentesítési és er-
dõgazdálkodási munkáit. Az ott tapasztalt munkák kedvezõ-
en befolyásolták a késõbbi szakmai életét, tevékenységét.
Ugyancsak jól ismerte a kismartoni Esterházy-uradalmat,
melynek késõbb erdészeti térképét is közzétette egyik írásá-
ban. A kétéves gyakorlati idõ alatt járt Magyaróvárott, Keszt-
helyen, Selmecen, Szentgyörgyön és más városokban is. El-
került külföldre, Brünnben és Bécsben is folytatott mérnöki
tanulmányokat. 

Hazajövetelekor megpályázta és elnyerte Szeged város mér-
nöki állását, mérnökként, majd fõmérnökként dolgozott nyug-
díjazásáig 1821. május 3-ig. Tevékenysége, munkája szorosan
összefüggött a város és tágabb környezetének, megyéjének
fejlesztési szükségszerûségével. A város napi nehéz mérnöki
gondjai mellett jutott ideje arra is, hogy országos kitekintésû
mérnöki dolgokkal, javaslatokkal is foglalkozzon, ezek azon-
ban csak részben valósulhattak meg, elsõsorban pénzhiány
miatt.

A technikai, mérnöki gondolatai, javaslatai mellett töb-
bek között érdekelte az irodalom, a történelem, a színját-
szás, a közgazdaságtan, a filozófia, a technika. Típusa volt
a kiválóan képzett, és sok irányban nyitott, érdeklõdõ,
nagyszerû, polihisztor polgárnak.  Az országos jelentõségû
terveivel, írásaival nem foglalkozom, azok elsõsorban az
Alföld vízjárásával, vízrendezésével, csatornázásával kap-
csolatosak. Az országos jelentõségû írásaival párhuzamo-
san azonban behatóan foglalkozott a helyi jelentõségû ten-
nivalókkal is.

Tevékenységét elsõsorban erdészeti szempontból veszem
górcsõ alá a teljesség igénye nélkül, megpróbálva kiemelni és
hangsúlyozni az alkotói és elõremutató szakmai, erdészeti te-
vékenységét.

A szegedi jelentõségû tervei közül egyik kiemelkedõ,
iránymutató tevékenysége az erdõtelepítés volt. Jelentõs, 143
oldalas összefoglaló és egyben elõremutató könyvet adott ki
1825-ben az erdõtelepítések rendkívüli szükségességérõl a
Sivány Homokság használhatása címmel. A munkát igen
alapos, tízlapos táblázatos melléklettel látta el. Ebben megle-
põ szakmai hozzáértéssel és részletes gazdasági, pénzügyi
elemzéssel alátámasztva vezette le az erdõtelepítések 30 évre
kidolgozott hasznát, elõnyét a szélfútta homokok sokszor
eredménytelen, sikertelen mezõgazdasági termelésével
szemben. „Az igazi eredmények csak 50 év múlva jelentkez-
nének”, írta munkájában.

Kinevezése után röviddel észlelte a nagyfokú veszélyt,
amit a homokverés jelentett a szegedi határban. A Városi Ta-
nácshoz intézett beadványaiban megfogalmazta, hogy a ho-

mokverés a lakosságra, a legelõ jószágokra, valamint a min-
denkori mesterséges és természetes növényzetre egyaránt
nagyon veszélyes. 1789-ben a homokverés Kisteleken és má-
sutt is már ablakmagasságig hordta be a szélsõ házakat. Nem
volt véletlen, hogy ebben az idõben II. József uralkodó két
leiratában sürgette a homoksivatagok beültetését. 1805-ben a
Helytartótanács is adott ki ilyen értelmû rendeleteket. Az
1807. évi 20. T.c. határozott „a futóhomok által okoztatni szo-
kott károk” elhárításáról. Egy év múlva hasonló értelemben
megint a Helytartótanács rendelkezett.

Vedresnek az erdõtelepítésben, fásításban neves támoga-
tói voltak, többek között Dugonics András professzor és a
tanácsbeli testvére Dugonics Ádám, valamint Volfordt József
is. Dugonics és Vedres a Szillér partján 6 000 fát ültettek el,
melybõl az „Etelka” erdeje valósult meg. Ma ez már csak Etel-
ka-sori emlék! 

1795-ben intézte elsõ beadványát a Városi Tanácshoz az
erdõtelepítések ügyében. Ebben a rendszeres erdõgazdálko-
dás megkezdését sürgette és egyben annak anyagi elõnyeit
fejtegette. Azt írta, hogy Szeged városának a 70 000 holdjából
elegendõ volna 7 000 holdon erdõtelepítést végezni ahhoz,
hogy a település faanyagellátását nagyjából fedezhessék. 50
éves vágásfordulóval számítva évenként 140 holdon lehetne
véghasználatot végezni, mely a városnak évenként 21 000 fo-
rint jövedelmet adna.

Tíz pontba sûrítve foglalta össze, hogy mi lenne a haszna,
ha a „Siványság” egy részén erdõt telepítenének.  Röviden
ezeket mondta:  

1.) A Siványság nem hoz hasznot, de még a szomszédos
földet is elrontja!

2.) A Siványság a ráültetett erdõk hasznát megadja!

JUBILEUM

A szegedi erdõk nagyatyja
250 éves született Vedres István
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JUBILEUM

3.) A Siványságra ültetett erdõ értékesebb, mint a szántó!
4.) A Siványság veszélyének kitett személy birtokait is jó-

váteszi és bátorságba helyezteti, azaz kinek, kinek a birtokát
is megvédi!

5.) A Siványság beültetése a mezõk gazdagságát gyarapít-
ja, jó hatással van a szomszédos mezõkre, legelõkre!

6.) A Siványság az ültetés után a polgároknak olyan jöve-
delmet biztosít, mely az a mindenkori adót meghaladja!

7.) A Siványság beültetése még mellékhaszonvétel lehetõ-
ségét is biztosítja!

8.) A Siványság beültetése még természeti károk bekövet-
kezése esetén is segítséggel biztat!

9.) A Siványság beültetése a tulajdonosa számára kereske-
dési, esetleg mesterségbeli lehetõséget is biztosíthat!

10.) A Siványság beültetése állandó, örök jövedelem forrá-
sa lehet a város lakosainak, polgárainak!

Azzal zárta javaslatát, hogy Magyarországon, de fõként
az Alföldön a Sivány homokságok beültetése idõvel az
aranybányákhoz hasonló jövedelmet biztosítanának! 

Ezt a javaslatot a Városi Tanács csak 1799 márciusának vé-
gén tárgyalta és ekkor felállított egy küldöttséget, amely Ved-
res javaslata alapján kidolgozta az erdõinspektorság szerve-
zeti és mûködési szabályzatát. Kinevezték erdõinspektornak
Pillich Józsefet, aki addigra már a csengelei és kisteleki erdõ-
telepítések végrehajtásával nevet szerzett magá-
nak. A szegedi erdõinspektor a kerületi fõin-
spektor alá tartozott.

A megyei elsõ erdõgazdálkodó szer-
vezet az „erdei tiszttartóság” volt. En-
nek élén a fõigazgató állt, õt egy
földmérõ, egy erdész, egy pénzbe-
szedõ, egy jegyzõ, egy vadász, és
néhány csõsz követte. Az egyes
beosztások feladatát, tennivaló-
it részletesen ismertette. Nap-
jainkban ez a szervezet az ún.
Erdészeti Igazgatóságnak fe-
lel meg. 

Az 1800-as években nagy
lendülettel megindult városi
erdõtelepítések eredményes-
ségének megvizsgálására a
település bizottságot küldött
ki, ennek Müller Sebestyén
polgármester, Rósa József szó-
szóló és Vedres István földmé-
rész voltak a tagjai. A bizottság
tíz pontba foglalt jelentésben érté-
kelte a tapasztaltakat és darabszám-
ra felsorolta a talált fafajokat! A csen-
gelei pusztán ültetett fafajokból kima-
gaslóan sok volt a rezgõ nyárfa (286 899
darab) és a fûzfa (83 368 darab) a mindössze-
sen talált 372 294 fából. Ezen kívül még eper-,
akác-, vadkörte- és vadalma-, tölgy-, nyír- és szilfákat talál-
tak az ellenõrzés során.  (Kritikus szakmai szemmel nézve
ez a mennyisége az utóbb felsorolt fafajoknak rendkívül ke-
vés! Ezt a tényt egyébként õ is észrevételezte! ) Kiemelte a
jelentés a nyárak és fûzek erõteljes növekedését, valamint
azt, hogy a homokon a csemeték megmaradtak és csak ak-
kor pusztultak ki, ha a szél kifútta azokat.

Amint késõbb látni fogjuk, a javasolt erdõtelepítés Csong-
rád megye erdõgazdálkodásának elsõ ütemében folyamato-

san megvalósult. Megyénk erdõgazdálkodásának elsõ ütemét
ugyanis Vedres István hivatalba lépésének évétõl 1860-ig szá-
míthatjuk. Ezután az erdõtelepítések lendülete alábbhagyott
és a megvalósult erdõsítéseket is elhanyagolták.

Az elhanyagolt erdészeti állapotot a város késõbb felis-
merte, illetõleg tudomásul vette az elsõ korszerû magyar er-
dõtörvény elõírását (1879. évi XXXI.T.c.), miszerint erdõ-
mérnököt kell alkalmaznia annak az erdõtulajdonosnak, aki
egy bizonyos nagyságrendû erdõterülettel rendelkezik. Sze-
ged ekkor már rendelkezett a megfelelõ nagyságrenddel és
így 1886. január 1-jével kinevezték Kiss Ferenc erdõmérnö-
köt Szeged város erdõgondnokává. Ma õt tartjuk a szegedi
erdõk atyjának. Az õ nevét viseli a Szegedi Erdészeti Szak-
középiskola. Anélkül, hogy részletesen méltatnánk a mun-
kásságát, érdekességként említem, hogy amikor átvette a
szegedi erdõk irányítási feladatait az erdõleltár 5 500 hektár
erdõt mutatott ki. Szegedi erdõmesteri (erdõgondnoki) éle-
te során ehhez mintegy kb. 540 kh. véderdõt telepített.
Szakmai rátermettségét és kiválóságát nem is annyira ez az
erdõtelepítési nagyságrend határozta meg, hanem azoknak
az átvett erdõtelepítésekben található ürességeknek a feke-
tefenyõvel (Pinus nigra) való beültetése, kijavítása, ame-
lyek a helytelen fafaj megválasztása miatt keletkeztek a ko-
rábbi, fõként akáccal, nyárakkal beültetett területeken.

Kiss Ferenc tevékenysége után, egyrészt az Al-
föld-fásítási program keretén belül, másrészt a

II. világháború, majd az erdõk állami tulaj-
donba vétele utáni idõkben ismételten

lendületes volt az erdõtelepítési tevé-
kenység a megyénkben is. A megye

jelenlegi erdõterülete 31 565 hek-
tár, ami 7,4%-os erdõsültséget je-
lent. Ennek az erdõterületnek
kb. kétharmada a Duna-Tisza-
közén homokon, míg egyhar-
mada a Tisza és Maros folyók
árterében, valamint a tiszán-
túli kötött területeken talál-
ható.

Miközben e rövid írás ke-
retében igyekeztem feltárni
Vedres István életének jelen
korunkra is kiható, példát
mutató erdészeti vonatkozá-

sait, óhatatlanul felmerült
bennem az a gondolat, hogy

miután nem erdész szakember-
ként igyekezett a város erdõtele-

pítéseit rendkívül sikeresen elõ-
mozdítani, a hálás erdész utókor

méltán nevezhetné õt a szegedi erdõk
nagyatyjának. Még érdekes családi vo-

natkozását is megemlíthetem ennek a kér-
désnek, ugyanis Vedress István dédunokája lett

Kiss Ferenc felesége.
Szerteágazó mérnöki tevékenységét Szeged városa ko-

rábban is elismerte és sok alkalommal megfelelõ módon
méltatta. Szegeden a nevét viseli egy építõipari szakközép-
iskola, a város mérnök egyesülete pedig a szobrát is elhe-
lyezte a Dóm-téri panteonban a múlt század harmincas
éveiben.                                                                          

Dr. Polner Antal
ny. erdõmérnök
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A címbeli Janus-arcnak, a római mitológia
elõre és hátra is tekintõ (több arcú) alak-
jának, inspiráló a hatása ezeknek a sorok-
nak az írásához. Tudniillik, a pályakez-
dést segítõ, a fagyûjteménynél megismert
ERTI-s szakemberektõl, több oldalú érde-
kességek (dr. Kiss Rezsõ em.-tõl  a maga
szerkesztette, ún. ’Janus’ famagasságmé-
rõ, dr. Vicze Ernõ em.-jogásztól, lemez
logaritmus-tábla) kerültek a tarisznyám-
ba. Az üzemi gyakorlatban ezek nem ter-
jedtek el. Akkoriban még nem tûnt ki,
hogy harmadikuk (Galambos Gáspár
em., kísérleti erd. vez., aki a Mátrában,
Rudolf-tanya közelében, az 1930-as évek-
ben egzóta fenyvesrészleteket alakított ki,
késõbb aktív részes volt az Agostyáni Ar-
borétum létrehozásában is) által megala-
pozott sokarcú fagyûjtemény is Janusként
tekinthetõ. Miért is? Nézzük hát!

1942: 1943-ra 370 000 pengõt külö-
níthetett el a földmívelésügyi tárca a bu-
dakeszi mezõgazdasági kísérleti telep
építésére.

1945-46. évrõl szóló jelentésében, a
Növény-egészségügyi Intézet (Herman
O. út) munkatársa beszámol arról, hogy
a budakeszi Illóolaj-kísérleti laboratóri-
umuk súlyos háborús károkat szenve-
dett, csupán egy tucat kísérleti anyag
menekült meg. Martonvásári áttelepü-
lésre is utal... (nincs még adat arról,
hogy mikortól és pontosan hol mûkö-
dött az 1941-ben FM-törvénnyel alapí-
tott/létrehozott laboratórium; ERTI-ku-
tatók visszaemlékezésekben utalnak az
1949-ben ’átörökölt’, néhány évig folyt
’gyógy’növény-kísérletekre – a szerzõ).

1947: az elsõ 3 éves terv feladatai
között mégis sikerült forrást elkülöníte-
ni a budakeszi telep háborús kárainak
felszámolására. 

1948 nyarán felavatták (Dobi István
miniszter) a Budakeszi Állattenyésztési
Kísérleti Telepet, azzal a tervvel, hogy
1949 tavaszától mûködik majd teljes kö-
rûen. 

1949 nyarán Mezõgazdasági Nö-
vénykísérleti Állomás, majd ERTI kísérle-
ti telep. Az Erdõ, 1949. szeptember: Au-
gusztus végén az Erdészeti Tudományos
Intézet átvette a Mezõgazdasági Növény-
kísérleti Állomástól a budakeszi kísérleti
telepet az összes ingóságaival és ingatla-
naival. Az Erdészeti Tudományos Intézet
Budakeszin fogja elhelyezni Munkatudo-
mányi Osztályát és az Alföldfásítási Osz-
tályának kísérleti laboratóriumait.  Ugyan-
ezen a területen építik fel üvegházukat
is, amelyben Micsurin szerinti kereszte-
zési kísérletek folynak majd. A kísérleti
telephez tartozó többi 190 kat. hold me-
zõgazdasági területen pedig Liszenko-fé-
le fészkes ültetési módokkal fog az ERTI
kísérletezni évenként egy-egy rész beer-
dõsítésével.” A hidegvölgyi Lengyel
György (ERTI) készítette fekete-fehér fo-

tókon a többnyire hosszú tûs fenyõk - er-
dei-, és feketefenyõk – a Liszenko-idõ-
szakra emlékeztetnek. 

Az 1995 augusztusában írt vissza-
emlékezés részlete prof. dr. Oscar Szi-
klai (Vancouver) levelébõl: „... a Gene-
tikai Intézet (Bp. Hermann Ottó út)
Igazgatója (Gyõrffy Barna, Kossuth-dí-
jas, 1949) lakott még a Telepen (a fõépü-
let északi oldalán lévõ pincelakásában)
és õ is átkerült hozzánk a Telep átvéte-
le alkalmával. Kezdet kezdetén igen
gyanakodva figyelte az erdészeket, de
késõbb igen jó barátságba kerültem ve-
le. Sokat segített a nemesítési munkánk
kezdetén, amelyiknek egyik kézzel fog-
ható bizonyítéka volt az 1950-ben meg-
épült üvegház.” Sziklai Oszkár 1949–1951
között lakott a Telepen – az istállóépü-
let manzárdján –, és dolgozott a nö-
vénytelepítési kísérletekben is. 

Az 1950-es évek elejéig meghatározó
módszert felülírta néhány közismert,

döntõ változás is (és többnyire felülírta,
magának a növényzetnek a ’konok’ fej-
lõdésmenete stb.). 1955-ben, a nemso-
kára ide helyezett Galambos Gáspár,
Vlaszaty Ödönnel együttmûködve, kí-
sérleti egzótatelepítési tanulmányt készí-
tett. Ebben feltérképezték a már értékel-
hetõ hazai helyszíneket, összegezték a
törekvéseket, és rögzítették a további kí-
sérletek elméleti alapjait. 

1956 után újabb egzótaültetések
kezdõdtek a Hidegvölgyben, még egye-
di védelemmel (fõleg léckaloda). Né-
hány parcellában honos, néhányban eg-
zóta tölgyfajok elegyetlenül is helyet
kaptak. Neves erdészeti kutatók kezd-
tek itt kísérletekbe, folytattak vizsgálato-
kat, koronázták meg addigi kutatási
eredményeiket (a telep központi épüle-
tének alsó szintjén izotópos kísérletekre
is felkészített laboratórium mûködött).

Közben, az egzótakísérleti ’arculat’
alig észrevehetõ módon kezdett ellazul-
ni. A ’feltáró’ út, vagy a szabályos par-
cellák szegélyébe, a záródó elegyetlen

csoportok lékjeibe, díszítõértékkel is bí-
ró fákat és cserjéket ültettek. 1959-tõl
szinte minden szezonban, 1961-tõl pe-
dig már a területet és a kezelést átvevõ
Budavidéki Állami Erdõ- és Vadgazda-
ság szervezetében. Alapvetõen, a ha-
zánkban másutt már bevált taxonok kö-
zül választottak ki ültetési anyagot 

És, az õsi mondást „Navigare necesse
est!” átigazítva, „Fát kell ültetni!”, leszö-
gezhetõ, hogy Galambos Gáspár lelke-
sedése folytonosan ez utóbbit sugallta.
Az 1960-as években mintegy 1000 taxon
telepítését, gondozását szervezte és irá-
nyította, maga mellett számos segítõ er-
désszel. Többször megesett, hogy az
újabb csemete ültetésekor, a már ’kima-
gasló’ egzóta csoport egyik-másik példá-
nya útban volt, ezért feláldozta Gazsi bá-
csi. Az ismétlõdõ esetekre utalva, egy-
szer-egyszer az erdõgazdaság vezetõi
„heccelõdve” rákérdeztek: – Gazsi bá-
tyám, ha mindig a magasabb példányo-

MÚLT-KOR

A Janus-arcú Galambos-arborétum
Az erdei zöldnek számtalan árnyala-
tával tûnik ki a mintegy 30 hektáros
fagyûjtemény, Budakeszi város nyu-
gati szegélyénél. Az elõdeink 60-65
éve kezdték az alapszín, a fûzöld
megtörését, az addigi rét és legelõ
helyén. Munkájukról, az idõszakos
eredményekrõl egyesületi szakkiad-
ványainkban is olvashattunk. A terü-
let erdészeti (ti., erdészek erdõterü-
leten létesített és erdõszerû alkotá-
sa) arborétummá fejlesztésének/fej-
lõdésének megismeréséhez még ér-
dekes lehet néhány, a gyûjtemény
életét is formáló epizód felidézése.

A 7. tag DNy felõl 1963  telén, középen Galambos G. és Kacskovics M. erdész – és 50
év elteltével a 7. tag ÉNy felõl
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kat vágatod ki, mikor lesz itt arborétum?
Persze, nem lett felróható késedelem. 

1970-71-re a kitûzött területen lény-
egében befejezõdött a növényültetés, a
szükséges pótlás. A szûkebb munkatársi
csapat közremûködésével elkészült a nö-
vénykataszter. Ebbõl Gazsi bácsi összeál-
lította a fõ jellemzõ tulajdonságokkal ki-
egészített katalógust, amely 1972-ben ke-
rülhetett az érdeklõdõk kezébe. Az Elõ-
szó néhány gondolatát idézem: „... Jelen
leírás nem speciális szakkönyvként ké-
szült, hanem csak a végzett munkáról és
annak eredményérõl kíván beszámolót
nyújtani anélkül, hogy akár dendrológiai,
akár más szempontból végleges határo-
zatot nyilvánítana az eddig alkalmazott
növényfajtákat illetõen. ...

Kívánom, hogy minden természetba-
rát és hasonló tárgykörrel szívesen fog-
lalkozó örömet és tanulságot találjon e
kalauz segítségével a Budakeszi Arbo-
rétum és majdan a parkerdõk látogatá-
sában. Tollner György igazgató”

A további szûk évtizedben fõleg az
ápolások, a nevelõ munkák voltak so-
ron. A kiteljesedõ esztétikai érték a kör-
nyékbeliek és a távolabb élõk érdeklõdé-
sét egyaránt kiváltotta. Ha nem is töme-
gesen érkeztek, de évente több százan
látogatták csoportosan a gyûjteményt.
Az idõközben épített erõs kerítésnek is
köszönhetõen az ínyenc nagyvadfélék,
mind kevésbé voltak csoportos látoga-
tók. A közbensõ erdõtervezés módosí-
totta a gyûjteményi parcellák betûjelö-
lését, az üzemi térképek jelölési gya-
korlatához igazítva.  

1978-ban, az akkori természetvédel-
mi trend sodrában, fokozottan védett
státusszal sorolták be az egzótagyûjte-
ményt. Az általános követelményeken
túl, az ’üzemvitelt’ illetõen, nem a termé-
szetvédelmi, hanem az erdészeti hatósá-
gok és az illetékes szakintézetek mûköd-
tek közre. Sajnos, Galambos Gáspár 80.
életévében, az itteni örökzöldek közül
az örök zöldek világába távozott. 

Az 1980-as évek a legfiatalabb rész-
letek felnevelése mellett, az ígéretesen
fejlõdõ egyedek, csoportok segítésével,
szelektálásával adtak folytonos felada-
tot. A gyûjteményi munka központi irá-
nyítására Gárdonyi Gábor em. (mûszaki
fejlesztési elõadó – autodidakta ’füvész’,
ornitológus) kapott megbízást, az évti-
zed közepétõl az erdõmûvelési csoport-
tal együttmûködve. Megszervezték a ki-
fejlett, fõleg örökzöld taxonok azonosí-
tó vizsgálatát, amely – eltérõ értékelések
miatt – részsikerrel fejezõdött be. 

1989 tavaszától a Pilisi Parkerdõgaz-
daságon belül, az újonnan szervezett
erdészet erdõmûvelési ágazatához so-
rolva, ismét részfeladattá vált a gyûjte-
mény. A szerzõdött fizikai dolgozói
státuszok megszûntek, a kivitelezési
munkák vállalkozásban teljesültek.

A rendszeresen végzett nevelõ-sze-
lektáló munkákat, az évtizedben több-
ször, az aszályt követõ száradási és szúká-
rosodás, egy-egy havasabb télen pedig,
a töréskár felszámolása bõvítette. A fiata-
labb gyûjteményi részeken (13-14-17-18-

19. tagok) a ’levegõs’, átjárható, földig
ágas szerkezet kialakításának a feltételei
is megteremtõdtek, az ezredforduló ide-
jén ütemezetten folytak a munkák.

A NÖMI/MMI Dísznövény Osztálya,
idõszakosan ’törzskönyvi’ minõsítések-
ben rögzítette a beazonosított taxonokat.
Erdészeti jellege, vonatkozásai ellenére,
a gyûjtemény taxonómiai/dendrológiai
felmérése nem került fókuszba az erdé-
szeti felsõoktatásban. Kertész/tájrendezõ
mérnökhallgatók készítettek szakdolgo-
zatokat az ezredforduló idõszakában. Az
erdõmûvelési ágazat, spontán ’kezelési
tervet’ állított össze 2004-2005-ben, a
megfigyelésekre is alapozva (a tényada-
tok: az 1971. évi összesítéskor, a kiültetett
1060 taxonból 317 már nem volt fellelhe-
tõ - ld. Bk. Arborétum, 1972.; szakdolgo-
zati felmérés alapján mintegy 320 azono-
sított és kb. 100 azonosítandó taxonból
állt a gyûjtemény 2003-ban.)    

1988-ban, majd 2007-ben átfogó fej-
lesztési tervet készített az ÁESz/Mg.Sz.H.
tervezõ osztálya a gyûjteményre, és korri-
gálta az 1997. évi, a Budakeszi Natura ar-
borétum c. fejlesztési tervében megfogal-
mazott beillesztési célkitûzéseket. 

A gyûjtemény jövõjét, immár több
esetben papírra vetették, kinyilvánítva:
fejleszteni kell! Mai a tett – a jövõ, a szé-
les körû megismertetés esélye a tét! Soro-
zatos erdészeti kilátóavatások éveiben
talán, nem kilátástalan! 

Hat-hét igencsak mozgalmas – benne
néhány háborús (háttérmunkás – a szer-
zõ) – év után, vajon miért pont erdészek
vehették birtokba az illóolajos, majd az ál-
lattenyésztésibõl növénykísérletivé vedlett
telepet és környékét? Bohókás kedvbõl
néha elhangzik, hogy az egykori 3 ásott és
1 fúrt kút vízhozama kevésnek bizonyult
az addigi – öntözõ- és ivóvízigényes – kí-
sérletekhez. Mármost, az erdészek, ugye...  

(„Ötven év, egy félszázad, ez már egy
kicsit halhatatlanság! Nem örök életre
szóló, de mégis valami.” – Heltai Jenõ)

Apatóczky István

MÚLT-KOR

A DNy-i oldal fenyvesrészlete 1963-ban, és a felvétel készítésének mostani helyszíne

Gyõrffy Barna az üvegházban (’50-es évek)
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Vadas Ferenc
(1949–2015)

2015. augusztus 26-
án érkezett a hír,
hogy Vadas Ferenc
erdõmérnök, a NE-
FAG Zrt. nyugalma-
zott erdõmûvelési
ágazatvezetõje, éle-
tének 67. évében vá-
ratlanul elhunyt. Kö-
zel 40 éves szakmai

múlt és 5 év nyugdíjban eltöltött idõ állt ek-
kor mögötte. Elõtte pedig a családjával és
szeretett szakmája népszerûsítésével eltöl-
tendõ még számos év ígérete. A kiszámít-
hatatlan sors ennek a megérdemelt idõ-
szaknak a kapuját csukta be elõtte. Adóz-
zunk emlékének hát azzal, hogy sokszínû
és eredményes életútjának fontosabb állo-
másait felidézzük.

1949. február 28-án, sokgyermekes pol-
gári családban született Budapesten. Azok
közé tartozott a család – a felmenõk közt a
Nemzeti Sport alapító fõszerkesztõjével –,
akinek rózsadombi családi házát a rákosi
rendszer hatalmi apparátusa elvette, kilakol-
tatva a nagy létszámú családot. Ez a késõb-
biekben meghatározta emberi és politikai
hovatartozását is. Középiskoláját a budai II.
Rákóczi Ferenc Gimnáziumban végezte. Az
1967-es érettségit egy év sorkatonai szolgá-
lat követte. Egyetemi tanulmányait
1968–1973 között a soproni Erdészeti és Fai-
pari Egyetem erdõmérnöki karán végezte.

Fiatal erdõmérnökként az Ipolyvidéki
EFAG Litkei, majd az összevonás után a
Szécsényi Erdészeténél dolgozott
1973–1981 között erdõmûvelési mûszaki
vezetõként. Itt ismerkedett meg a hegyvi-
déki erdészkedés szakmai sajátosságaival,
amelyeket még több évtized múlva is szere-
tettel emlegetett.

1981-ben került a NEFAG Monori Erdé-
szetéhez, ahol az erdõmûvelési ágazat irá-
nyítását vette át. Itt teljesedett ki pályája, és
lett a régió ismert és elismert szakembere.
A mintegy 10 000 hektáros erdészetnél el-
töltött 29 év alatt irányításával 4500 hektár
mesterséges erdõfelújítás, 1500 hektár sar-
jaztatás és 130 hektár erdõtelepítés valósult
meg. Ez a munka a csapadékszegény, me-
szes homoktalajok gyengén humuszos ha-
tár-termõhelyein pontos tervezést, és minõ-
ségi kivitelezést követelt meg a talaj-elõké-
szítésnél, az erdõsítésnél és az ápolásnál
egyaránt. Ágazatát szakszerûen és eredmé-
nyesen irányította a csemetetermelésben és
a nevelõvágásokban is.

1995-tõl részt vett az OMMI és jogutódja
nemesnyár-kísérleteiben. A meszes ho-
moktalajokon számba jöhetõ 12 klónt 9 faj-
taösszehasonlító kísérletben állította be 101
hektáron.

Több területen ültetési hálózat kísérletet
is létesített. A Monori Erdészetben a nemes-
nyárklón és hálózat megválasztása e kísér-
leteken alapul. Az elért eredményeket szá-
mos szakmai bemutatón, tapasztalatcserén
népszerûsítette. A Monori Erdészet nemes-
nyár-erdõsítéseinek kiváló minõségét je-
lentõs mértékben elõsegítette a fokozottan

ellenõrzött, jó minõségû teljes talaj-elõké-
szítés, a leginkább suháng méretû gyökeres
dugvány használata és a suhángültetõvel
végzett szakszerû erdõsítések bevezetése.

Az 1988-ban megszerzett fatermesztési
szakmérnöki diplomáját az egykori I
58/57, ma Villafranca nemesített fehér
nyár ültetési technológiája és hálózata té-
mában védte meg.

Az erdõtervezéssel és az erdõfelügyelet-
tel közismerten jó kapcsolata volt. Irányítá-
sa idejében nem került sor erdõsítés vissza-
minõsítésére. A tervezések és felügyeleti
bejárások nélkülözhetetlen résztvevõje
volt. A legeldugottabb utakat, erdõrészlete-
ket pontosan, mondhatni „behunyt szem-
mel is” ismerte, és a legrövidebb úton tud-
ta megközelíteni. Jobban még a kerületve-
zetõ erdésznél is...

Figyelme nem csak az erdõmûvelésre
szorítkozott. Az erdészet minden más mun-
káját is ismerte és figyelemmel kísérte. Kol-
légáival és az erdészet vezetésével jó volt a
kapcsolata. Ez a tervezési munkák össze-
hangoltságát és eredményességét nagyban
elõsegítette. Beosztott erdészeivel, a mûve-
lésben dolgozó fizikaiakkal viszonya kor-
rekt, barátságos, de mindig határozott volt.

Emberi tulajdonságaira jellemzõ volt
derûs kedélye, jó kapcsolatteremtõ képes-
sége, szakmaszeretete. Az erdészszakmát, a
természet szeretetét a legkülönbözõbb
szinteken népszerûsítette. Egyesületi és
egyéb rendezvényeken erdõmérnök-hall-
gatókat, erdészeti szakközépiskolás, általá-
nos iskolás és nagycsaládos csoportokat
kalauzolt a természetben. Sokakat megis-
mertetett a Csévharaszti Õsborókás titkai-
val és szépségével. Monor Város Önkor-
mányzata is mindig számíthatott Vadas Fe-
renc szakvéleményére.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1971-tõl volt tagja. Mindkét munkahelyén
tagsági összekötõként vezette az OEE cso-
portot, egészen haláláig. Itt végzett munká-
ját is a pontosság, ügyszeretet jellemezte. A
Monori Erdészetnél minden szakember és
sok máshol dolgozó, valamint nyugdíjas is
tagja a Szolnoki Helyi Csoportnak. Példa-
mutató, ahogy kollégáit összefogta.

Sok más társadalmi tevékenységében is
eredményes volt. 1991-tõl 4,5 évig elnöke,
haláláig küldötte volt a Nagycsaládosok Mo-
nori Egyesületének. Elnöksége alatt a tag-
családok száma 40-rõl 140-re nõtt, és ma is
eredményesen mûködik mint régióközpont.
Népszerû jelszava volt: „nem a pénzt oszt-
juk, hanem az élményeket és sokszintû se-
gítséget a nagycsaládok életéhez”.Alapító
tagja volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Monori Szervezetének. A család szeretetét a
szülõi házból hozhatta. Felesége, Judit épí-
tészmérnök, mindenben támogatta férjét
szakmai és társadalmi céljai megvalósításá-
ban. 4 gyermekük van – 2 fiú, 2 lány –, akik
már mind kirepültek a fészekbõl és 5 unoká-
val örvendeztették meg a nagyszülõket,
hogy a nagycsalád örömét és gondjait a min-
dennapi életben is megtapasztalhassák. Szá-
mon tartotta családja több, külföldre elszár-
mazott tagját is. Büszkén mutatta annak az
unokaöccsének a fényképét, aki Vatikánvá-
rosban a svájci gárda tagjaként szolgál.

Külön ki kell emelnünk elkötelezettségét
az erdész hagyományok ápolása terén. Diák-
ként és erdõmérnökként is aktív résztvevõje
volt a selmeci-soproni hagyományok szakes-
télyeinek. Meghatóan ragaszkodott évfo-
lyamtársaihoz, akikkel rendszeresen ápolták
személyes kapcsolataikat. Így volt ez élete
utolsó napjáig, amikor az évfolyamtársai egy
csoportja gondosan elõkészített bemutatót
tartott számára, az évfolyam-találkozó máso-
dik napján sajnos már nem õ kalauzolhatta
társait, bár hitem szerint õ is ott volt...

Szakmai és társadalmi tevékenységét az
alábbi kitüntetésekkel ismerték el:

• 1991 Oklevél Fásításért,
• 1999 Aranybölcsõ Díj Arany Fokozata

(Nagycsaládosok Országos Egyesülete),
• 2002 Alföldi Erdõkért Emlékérem

(Alföldi Erdõkért Egyesület).
Végezetül álljon itt egy személyes emlé-

kem: 2014 márciusában a budapesti Kos-
suth téren voltunk a második Békemenet
alkalmából. A lengyel zászlók alatt bevonu-
ló varsói delegációt éltette a tömeg. Az én
fülemben mégsem ez maradt meg a legjob-
ban, hanem Vadas Feri, amint vigyázzállás-
ban, lelkesen (és lengyelül) a lengyel him-
nuszt énekli mellettem...

Nyugodj békében, Feri! Emlékedet sze-
retettel megõrizzük.

Burján Árpád

Fadgyas Kálmán
(1930–2015)

Kedves Kálmán Bá-
tyám! Szeretett szak-
mád jelen és távol lé-
võ képviselõi – meg-
különböztetetten az
erdõrendezõk – ne-
vében  búcsúzom Tõ-
led, teljesen azono-
sulva a szegedi erdõk
atyja, Kiss Ferenc

gondolatával, aki azt írta egy helyen: „A bú-
csúzás mindig nehéz, de a végleges már fáj-
dalmat okoz.”  Leírtam, amit el szeretnék
mondani, de úgy érzem, még felolvasni is
nehéz lesz. 

Tanár Úr, én készültem!  Hogy sikerült-e
mindazt leírnom, ami a több évtizedes, ba-
rátsággá nemesült szakmai kapcsolatunk
nyomán, csordultig töltötte meg a lelkem, az
nagyon kétséges. Egyébként is, Fadgyas
Kálmánból felkészülni magas mérce, még
elégségesre is nagyon nehéz. Kétszeresen is
helytálló a „Tanár Úr” megszólítás. 1976-tól
1979-ig erdõrendezést oktattál a soproni
egyetemen. Ez volt a hivatalos tanári titulus.
De, aki csak találkozott Veled, akivel egy-
szer beszéltél – ha tudott róla, ha nem – ta-
nítványoddá vált. Néhány szóval, egy-két
mondattal a legbonyolultabb szakmai prob-
lémát is érthetõ, világos formába öntötted a
fejekbe, nemcsak szakmai körökben, ha-
nem az ún. nagyközönségnek, és a barátok-
nak is.

Most ebben a helyzetben nem tudom
megszámolni azokat a kollégákat, akik utol-
só utadra elkísértek, de ennek a nagyszámú
gyászoló erdész karnak a sokszorosára tehe-
tõ a tanítványaid száma.
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Az imént hallottuk a szertartás keretében,
hogy eredetileg orvosnak készültél, de ne-
kem meggyõzõdésem, hogy eredendõen vé-
redben volt az erdészszakma, be volt kódol-
va, nem véletlenül találtál rá azokban a nehéz
idõkben, amikor – sajnos így kell mondani –
sokak megismerhették a kínok-kínját, s meg-
járták a földi poklok sötét zugait.

Az embert próbáló idõkben megnehezí-
tették számodra a tudás fájához való hozzá-
férést is. 

Mondhatjuk persze azt is, hogy mesesze-
rû, vagy mesés életed volt. A mesékben ta-
lálhatunk olyan történeteket, hogy a nehéz
sorsú kisfiú, száz veszélyt leküzdve, végül
elnyeri a királylány kezét. Nem kevés akarat,
erõ és kitartás kellett ahhoz, hogy a gyer-
mekkorú pályamunkás, napszámos favágó-
ból érettségizett erdész, mérlegképes köny-
velõ, erdõmérnök lehessen. 

Alulról kezdve jártad be az erdészpálya
teljes szakaszát. Már 14 évesen kenyérkeresõ
munkába kellett állnod erdei vasúti pálya-
munkásként. Az érettségi és a könyvelõi ké-
pesítés megszerzése révén a Váci Erdõgazda-
sági Nemzeti Vállalatnál könyvelõ, majd a
Salgótarjáni Állami Erdõgazdaságnál fõköny-
velõ voltál. Megszerezted a mérlegképes
könyvelõi képesítést; könyvelõ, majd revizor
voltál a Cserháti Állami Erdõgazdaságnál. 

1956 – jelentõs évszám a magyar történe-
lemben – sokak életében hozott fordulatot.
Te a Mátrai Állami Erdõgazdasághoz került-
él és visszatértél az erdészszakma területére,
erdész, majd mûszaki vezetõ munkakörbe.
1961-ben szereztél erdõmérnöki oklevelet a
Soproni Erdõmérnöki Fõiskola Erdõmérnöki
Karán. 1968-ban a magyar gazdaság, köztük
az erdészet átszervezésével az Egri Állami
Erdõrendezõséghez kerültél üzemtervezõ-
nek, majd kirendeltségvezetõi beosztásban
irányítottad az erdõrendezés munkálatait.
Tudom, a búcsúbeszédben nincs helye a
szakmai méltatásnak, arra keresünk majd
külön alkalmat. Mégis, néhány mondat ere-
jéig elnézést kell kérnem a gyászolóktól – a
kánikula ellenére – elõ kell hozakodnom
néhány szakmai részlettel, mert nagy erdõ-
rendezõt veszítettünk el, a legnagyobbak
közé tartozó erdõrendezõt gyászolunk. 

1968-tól az erdõrendezést választottad
élethivatásnak, az erdészszakmának azt a te-
rületét, ahol az erdõ fennmaradásáért folyta-

tott mindennapi küzdelemben soha nem le-
hetett gyors és látványos sikerekre számítani,
ahol a kitartóan végzett tisztességes munká-
nak – legtöbb esetben – csak a távoli jövõben
remélt haszna kecsegteti az erdészt, és azért a
jelenben kell naponként áldozatot hozni. 

Ezek tudtával mindketten vallottuk, hogy
erdõrendezõnek lenni az erdészélet külön-
leges minõsége.

Az erdõrendezés, a kiszámítható állandó-
ság és az örök változás együttélése. Állandó
az a tisztességes alapeszme, amely a tarta-
mosság fogalommal jellemezhetõ. A változást
maga az erdõ, és az „ember-erdõ kapcsolat”
fejlõdése nyújtja, azok az aktuális körülmé-
nyek, amelyek mellett az állandóságot az er-
dõrendezõ tisztje megtervezni. Mindezeket
az erdõrendezés hasznára, elismerésre méltó-
an, felsõfokon mûvelted, amellett, hogy tu-
dományos és oktatói tevékenységet folytattál. 

1982-ben mûszaki doktori címet szerez-
tél az Erdészeti és Faipari Egyetemen. Szá-
mos tudományos cikked jelent meg az erdé-
szeti szaklapokban. Ha beírjuk a neved az
Erdészeti Lapok digitalizált állományának
keresõjébe, 97 találatot érhetünk el, melyek
jelentõs része az erdõrendezés legkülönbö-
zõbb területeirõl szóló tudományos cikk,
vagy az e témákban tartott elõadásod, terepi
bemutatók ismertetése; átfogó erdészeti té-
mákban szervezett konferenciák anyaga. 

Még sokan emlékeznek az 1980-as évek-
ben fellobbant – az erdészeti ágazatot több
tekintetben elmarasztaló – vitákra. Bölcs út-
mutatásaidra álljon itt egy példa, a hozadék-
szabályozási témában 1988-ban elhangzott
felszólalásodból: „Hát bevezetõben meg kell
mondanom, hogy ugyanolyan szakemberek
végzik ezt is, mint a fahasználatot, vagy az
útépítést és ugyanannyi esélyük van a ked-
vezõ megoldás megtalálására, mint a fahasz-
nálónak az optimális hossztolásra, vagy az
útépítõnek a legjobb nyomvonal megtalálá-
sára. Csak az utóbbi kettõ szándékaira senki
nem gyanakszik. 

Jó lenne hát a hozamszabályozás ügyét
egymásnak elmagyarázni, megértetni, hogy
mit lehet elérni ezzel, s mit nem; összeha-
sonlítani sok lehetséges módszer eredmé-
nyét, választ adni minden, szakszerû és ke-
vésbé szakszerû kérdésre egyaránt; eloszlat-
ni tájékozatlanságot és babonát, leleplezni a
sanda demagógiát, de ehhez napok kellené-

nek. Mégsem szabad lemondani sem a szak-
mai nyilvánosságról, sem a jó szándékúak
meggyõzésérõl. Kezdjük el hát, ha biztos is,
hogy folytatnunk kell még a vitát!”  

Válogatott, kiváló kollégákkal dolgoztál
egy csapatban, hogy csak néhányat említsek
a kirendeltség vezetõi közül: Lengyel Andor,
Mészáros Gyula, Takács Zoltán, Torondy
Kálmán, Nagy István, Fekete Sándor, Toka-
ji Gábor, Zemlényi Árpád.

1979. április 1-jével – az erdõrendezés
újabb átszervezése során – megalakult a MÉM
Erdõrendezési Szolgálat. Az új intézmény Eg-
ri Üzemtervezési Irodájának vezetõje, majd
igazgatója voltál nyugdíjazásodig. Az új idõk
új feladatokat hoztak: vadgazdálkodási
üzemtervek készítése, revíziója; az erdõk
egészségi állapotának – elõbb erdõrészlet-
szintû, majd véletlen mintavételes – felméré-
se, erdõérték-számítás. Elévülhetetlen érde-
meid vannak az erdõrendezés számítástech-
nikai rendszereinek kifejlesztésében.

1990-tõl, az akkor már átalakulóban lévõ
erdõgazdálkodási feltételekhez igazodóan,
a szolgálaton belül megnövekedett az iro-
dák koordinált önállósága. Ezek, mind az in-
tézmény fenntartásában, mind a napi felada-
tok ellátásában jelentõs leterhelést jelentet-
tek az Általad vezetett irodának is. 

Sem vége, sem hossza nem lenne a felso-
rolásnak, ha szakmai sikereidet szeretném
ismertetni és akkor még nem beszéltem a
társadalmi vállalásaidról. Az Országos Erdé-
szeti Egyesületben – választott tisztségeid-
ben – elõadásokat, terepi bemutatókat tar-
tottál, szerveztél. Kiváló munkád elismerése-
ként sok kitüntetést kaptál, ezek közül egyet
emelek ki, a Bedõ Albert-emlékérmet,
(mondhatjuk így is, az erdészeti Kossuth-dí-
jat), melyet 1991-ben ítéltek oda.

Kedves Kálmán!
Szeretted a békét, a nyugalmat; teremte-

ni, sugározni, és mint közegben, benne élni.
Kerülted a konfliktusokat, ha csak lehetett.
Erõs, béketeremtõ egyéniségeddel is rá kel-
lett jönnöd, hogy másból sem áll az élet,
mint a konfliktusok és kompromisszumok
történetébõl.

Személyes elköszönésem ezzel a búcsúbe-
széddel nem fejezõdik be, még eltart egy dara-
big, ha kapok a Teremtõtõl rá idõt. Köszönöm
a barátságodat, melyet Isten ajándékának te-
kintettem. Sokszor elõfordult – a nehéz idõk-
ben – hogy felhívtalak, beszéljünk meg egy-
két dolgot. Mindig felszabadultan, megnyugo-
dott lélekkel jöttem el Tõled. Olyan érzések
vettek elõ az ilyen találkozások után, mint
Adynak lehettek, amikor az Úr érkezésérõl írt
(a következõképpen): „Mikor elhagytak, Mi-
kor lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és
váratlanul  Átölelt az Isten.” Martin Luther
King, béke Nobel-díjas lelkész nagyon szé-
pen fogalmazta meg gondolatait a halálról,
egyben nekünk is vigasztaló szavai így
hangzanak: „ A halál nem zsákutca, mely az
embert a semmibe vezeti, hanem kaput nyit
az öröklét felé.” Ebben a hitben búcsúzunk
Tõled és emlékezünk még egy selmeci nóta
részletével: „Bár elvitt a halál…. Szívünk még-
is Rád talál …. Mit itt borít a rög: …A barátság
szent, s örök.”  Üdv az erdésznek, nyugodj
békében!

Halász Gábor



Erdészeti Lapok CL. évf. 11. szám (2015. november)364

A Dunakanyar keleti kapuoszlopaként büszke tartású
mészkõ sasbércvonulat emelkedik a szelídebb hajlású, lá-
gyabb ívû dombvonulatok fölé. Az aszimmetrikusan megbil-
lent üledékes rétegek szigethegyként uralják a környezõ táj
látványát. 

A meredek gerincbe kifutó hegytagozat északi oldalát hûvös
középhegységi bükkösök, árnyas törmeléklejtõ-erdõk, míg
napfényben fürdõ déli hegyoldalait cseres-tölgyesek, karszt-
bokorerdõk, árvalányhajas dolomitsziklagyepek, lejtõsztyepp-
rétek díszítik. A Nagy-Szál-hegy, vagy ma már közkeletûbb
nevén a Naszály, viszonylagosan kis kiterjedése ellenére is
számos felfedezésre váró természeti, történeti vonatkozású
értéket rejt.

A sziklakibukkanásos, kõgörgeteges, északnyugat felé
meredeken lehajló gerinc tövében, tölgyek, gyertyánok, itt-
ott kõrisek nyugalmas társaságában egyszerû motívumokkal
díszített, faragott kopjafa áll. Sok évvel ezelõtt még csende-
sen húzódott meg a tõle néhány száz méter távolságban elha-
ladó és a Naszály hegyorrának forduló országos jelentõségû
turistaút közelében. Ma már a bakancsosok ösvénye közvet-
lenül mellette halad el. 

Minden év november végén mécsesek világítanak az alko-
nyi erdõben, koszorúk kerülnek a kopjafa köves tövébe, ma-
gyar zászló színeibe öltözött szalagokat lenget a gyenge szél.
Egyszerû emlékhely, mely csendesen született meg az emlé-
kezõk akaratából, hiányérzetébõl. Rejtett zarándokhely Rocken-
bauer Pál emlékére. 

Miért pont a Naszály tövében áll ez a kopjafa? – tehetjük
fel a jogos kérdést. A közelben felállított, életútját felvillantó
tájékoztató tábla is adós marad a válasszal. Talán a kollektív
tudatalattink nem tudja kimondani, kerüli a kínos, de tény-
szerû válaszokat? 

Pali közösséget
szolgáló, végtelenül
termékeny alkotói élet-
útja fizikai és biológiai
értelemben itt fejezõ-
dött be. Szelleme ma
is velünk él, de 1987.
november 27-én, 54
éves korában, e fák
valamelyikének tövé-
ben önkezével vetett
véget életének. Egy-
szerûen összecsoma-
golt otthon, eljött ide
és elaludt a sokat látott
hálózsákjában, Szen-
dehely közelében.
Még halálában is meg-
maradt a szóviccek
mesterének, még ha
ez esetben egy fajta
morbid humor volt a
részérõl a helyszínvá-
lasztás. Elszenderült
az Országos Kék Túra

mentén, melyet végigjárva, végigfilmezve megtanította a ma-
gyar embereket, a szó valódi és igaz értelmében, hazát látni,
hazát becsülni.

Miért így? Erre a még a hozzá legközelebb álló Magyar
Örökség-díjas lépésmilliomos csapat sem tudja igazából a fe-
leletet. Talán Gyenes Károly fogalmazta meg e kérdésre a leg-
inkább lényeglátó választ:” ha nem hagyják alkotni, akkor
abba legfeljebb belepusztul.” 

Nem hagyták. A magyar televíziózás és azon belül különösen
a hazai természetfilmezés megteremtõjének egész pályafutása
alatt kicsinyes gáncsoskodások mocsarával kellett nap mint nap
megküzdenie és ebbe a mocsárba lassan végképp belesüllyedt. 

De alkotó ereje, szellemisége és személyisége ma is átüt a
képernyõ rideg felületén, ahogy Vitray Tamás fogalmazta meg
egyszer, a sok millió lépés közben egyszer csak azon vesszük
észre magunkat, hogy ott baktatunk mi is a Csapattal.

Memento mori! Intõ jelként mered a Naszály tövében e
kopjafa, hogy nemcsak kézzel fogható értékeink devalválha-
tók, de a közösséget gazdagító életutak is felmorzsolhatók. Fi-
zikai értelemben. De mind az a szellem, ami belõlük eredt és
itt maradt, ma is velünk és bennünk él. Elvehetetlen, elpusz-
títhatatlan. Tanú rá a zengõvárkonyi szelídgesztenyésben álló,
gerecsei kõsziklával jelölt egyszerû sírhely és az alatta pihenõ-
höz minden irányból közelítõ gyalogos ösvények sora. Mert
életutunk végén ilyen ösvényekben méretünk meg.

Szöveg és kép: Nagy László

Kopjafa a Nagy-Szál árnyékában

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN



HONLAPTÜKÖR – OEE.HU

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 vadász-
házi szállásokig. Az aktuálisan 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 széle-
sebb körû elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület
titkársága évente érvényesíti. A 2015-re szóló érvényesítõ matricákat
azon tagok kapják meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették
az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüket. 

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!

Partnereink:

Egyeztetõ tárgyalás a 
miniszternél

Fazekas Sándorral tárgyalt az Egyesület
elnöke

Fazekas Sándor földmûvelésügyi minisz-
ter meghívására egyeztetõ tárgyaláson
vett részt a Minisztériumban Zambó Pé-
ter, az Országos Erdészeti Egyesület elnö-
ke. A megbeszélésen az ágazatért felelõs
miniszter kiemelte, mint ahogy eddig tet-
te, úgy a továbbiakban is támogatja az er-
dõgazdálkodást, kiáll a becsületes erdé-
szek mellett. Az erdészeti ágazatra, mint
jól szervezett, hatékonyan mûködõ és
elõremutató fejlõdésre képes területre te-
kint. Egyaránt számít az Egyesület együtt-
mûködésére. Zambó Péter elnök tájékoz-
tatta a minisztert az aktuális egyesületi te-
vékenységekrõl. Kifejtette, hogy az er-
dész társadalom elkötelezett a nemzeti
kincset jelentõ erdõk természeti, gazdasá-
gi és turisztikai értékeinek fenntartásá-
ban. Az erdészek munkájának eredmé-
nyeként az ország erdõterülete a legláto-
gatottabb belföldi turisztikai attrakciók
sorába emelkedett, miközben az ágazat
növelte a vidéki foglalkoztatásban betöl-
tött szerepét és folyamatosan biztosítja a
lakosság és az ország tûzifával való ellátá-
sát. Az elnök továbbá ismertette az Egye-
sület 150 éves jubileumi évének program-
jait, melynek megnyitására felkérte Faze-
kas Sándort, amit a miniszter elfogadott.

Forrás: OEE
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hi-

rek/egyezteto_targyalas_2015

Rendben találta az erdõgazda-
ságok mûködését az FM

Kiváló munkát végeznek az állami 
erdõgazdaságok

Kiváló munkát végeztek az állami erdé-
szetek – reagált a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium (FM) a Kormányzati Ellenõr-
zési Hivatal (Kehi) jelentésére, amely-
ben számos szabálytalanságra és hiá-
nyosságra hívta fel a figyelmet. A tárca
lapunkkal közölte: bár tudtak a hat álla-
mi erdõgazdaságot érintõ vizsgálatról,
az ellenõrzés eredményeit összefoglaló
anyagot a mai napig nem kapták meg.
Ennek fényében a vizsgálati anyag tar-
talmáról sem akartak érdemben nyilat-
kozni, azt azonban leszögezték, hogy a
minisztérium kiáll az erdészek és az er-
dõgazdaságok mellett.

Forrás: Magyar Idõk
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/rend-

ben_talalta_tarca_erdeszetek_mukodes_fm



Fennállásának 130. éves 
jubileumát ünnepelte a Roth
Gyula Erdészeti és Faipari

Szakközépiskola
Rendezvénysorozat Sopronban

Kétnapos programsorozattal ünnepelte
fennállásának 130 éves évfordulóját a
Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközép-
iskola és Kollégium. Táblaavatással,
faültetéssel és jubileumi ünnepséggel
emlékeztünk az iskola múltjára, emb-
lematikus alakjaira. Október 21-én

névadónk, Roth Gyula szülõházánál
helyeztük el az emlékezés koszorúját,
majd dr. Tuskó László, egykori igazga-
tónk emléktáblájának folytattuk ünnep-
ségünket, aki a soproni mûködés elsõ
30 évében 1950-1980 között volt isko-
lánk igazgatója.

Forrás: Roth Gyula SZKI
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/roth_gyula_130



Már januárban hatályba lépnek
az új vadászati törvény egyes

rendelkezései
Lezajlott az általános vita az Ország-

gyûlésben
Az új vadászati törvény – amelynek álta-
lános vitája már lezajlott az Országgyû-
lésben – egyes rendelkezései már 2016.
január 1-jén hatályba lépnek; a törvény
összes passzusa pedig 2017. március 1-jén
– mondta a Földmûvelésügyi Minisztéri-
um állami földekért felelõs államtitkára.
Bitay Márton Örs kiemelte: a törvényja-
vaslat általános vitája azt mutatta, hogy
szakmai alapokon nyugvó, intakt jog-
szabály született. Fontos újdonság az új
törvényben a tájegységi vadgazdálkodá-
si szemlélet elõtérbe helyezése. A trófea-
gazdálkodásban a korábbi szemléletet
állítják vissza, arra ösztönözve a vadá-
szokat, hogy megfontoltan ejtsék el a
vadat. A vadkár rendezése is új alapok-
ra kerül, és leépítettek számos bürokra-
tikus szabályt – emelte ki az államtitkár.

Forrás: MTI
http://www.oee.hu/hirek/agazati-

szakmai/januar_hatalybale-

pes_vadaszatitor-

veny



ANDREAS STIHL KFT.  
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (+36-23) 418-054
További akciós termékek: stihlnemzedekek.hu 
Részletek, tartozékok: stihl.hu

Testfelépítésünk és magasságunk behatárolja lehetőségeinket. A megfelelő eszközökkel azonban túlléphetünk fizikai korlátainkon. Jó példa 
erre a magasba nyúló ágak problémája metszés alkalmával. Régebben fel kellett másznunk a fára vagy a létrára, hogy hozzáférjünk a földről 
elérhetetlen gallyakhoz, ráadásul az ágak között kapaszkodva kényelmetlen és veszélyes volt a munka. A STIHL gépeivel ma már mindez sokkal 
kényelmesebb. Akár a három méter magasan található ágakat is könnyedén elérjük a földről, ami nemcsak gyorsabbá, de biztonságosabbá  
is teszi a metszést. 

Az őszi fagondozási munkák közeledtével a STIHL fűrészei és magassági ágnyesői egyaránt megfelelő társak lesznek feladataink elvégzéséhez.  
A létrát ezentúl nyugodtan a kamrában hagyhatjuk.

A STIHL gépeinek minősége a tervezőasztalon kezdődik. Ezek az eszközök nem ismernek sem lehetetlent, sem kompromisszumot.  
Hosszú távon is megbízhatóak, és valódi teljesítményük használat közben mutatkozik meg igazán.  
A STIHL valamennyi termékét nemzedékekre tervezik, és ezt bizonyítják is évtizedeken át.

Keresse a STIHL termékeket a honlapon  
és szakkereskedésekben! 

A metszes 
muveszete

STIHL HT 56-CE magassági ágnyeső

STIHL MS 170 motorfűrész
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