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közel 40%.  A keményfás ligeterdõk ter-
mõhelyén sem változik a nemes nyára-
sok és nemes füzesek részaránya, vi-
szont itt már meglehetõsen magas az
akácosok térhódítása is (7%). Az akác leg-
inkább a gyertyános-kocsányos tölgye-
sek potenciális élõhelyén fordul elõ, itt
11% a részaránya.

Következtetések
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy árte-
reink jelentõs része, körülbelül a fele
elegyetlen kultúrerdõ vagy faültetvény,
idegenhonos fõfajokkal. Az idegenho-
nos fafajok foglalják el az ártereink fe-
lét, ami erdõgazdálkodási szempontból
is nagyon jelentõs gond. 

Amikor a két nagyobb folyónk árte-
reirõl beszélünk, kijelenthetjük, hogy a

Tisza és mellékfolyói mentén húzódó
erdõk sokkal távolabb állnak a termé-
szetes állapotoktól, mint a Duna és mel-
lékfolyói mellettiek.  

Ennek a legjelentõsebb oka az, hogy
az elhibázott folyószabályozás követ-
keztében más a tiszai árterek jellege. A
potenciális természetes erdõtársulások
elemzése megmutatta, hogy az árterek
nagy részében puhafás és keményfás li-
geterdõknek kellene állni, mégis külön-
bözõ kultúrállományokat és faültetvé-
nyeket találunk a helyükön.

Jól látható tehát, hogy ártereinken
magas részarányban találhatók ide-
genhonos és inváziós fõfafajú állomá-
nyok, de a probléma megoldása na-
gyon összetett, amit csak alapos vizs-
gálatok és szakmai viták után lehetne

megoldani. A legfontosabb feladatnak
az invazív fafajok visszaszorítását tar-
tom, hiszen ezzel teret adnánk az õs-
honos fafajainknak, amelynek kö-
szönhetõen az átmeneti és a szárma-
zékerdõk jó része átléphetne a termé-
szetszerû erdõk közé. Az ártéri terüle-
teken a zöld juhar, az amerikai kõris
és az akác visszaszorítása az elsõ szá-
mú feladat. Mivel ezek a fafajok több-
nyire ligeterdeinkben fordulnak elõ és
gazdasági jelentõségük ott elhanya-
golható, talán ez lehetne az elsõ lépés
az ártereink természetességének meg-
õrzése, javítása során. Szükségesnek
tartom továbbá, hogy az ártereken ta-
lálható invazív cserjések, elsõsorban a
gyalogakácosok térhódítását megaka-
dályozzuk. 
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2015. október 8-9-én a Szlovák Erdé-
szeti Kamara szervezésében szlovák
erdészek látogattak Magyarországra.
Az ötvenfõs küldöttséget Ing. Jaroslav
Šulek, a szlovák kamara elnöke vezet-
te és a csoporttal érkezett a két alel-
nök, Ing. Mária Biesová és Milan Dol-
nan, továbbá Ing. Tibor Leboczky ve-
zetõségi tag, aki a magyar Országos
Erdészeti Egyesületnek is tagja.

A csoportot a Tanulmányi Erdõgazda-
ság Zrt. munkatársai Fertõendréd hatá-
rában fogadták. Dr. Jámbor László, a
TAEG Zrt. vezérigazgatója köszöntõje
után az elsõ program helyszínére, a Sar-
ródi Kócsagvárba indultak. Reischl Gá-
bor, a Fertõ–Hanság Nemzeti Park igaz-
gatója köszöntötte a helyszínen a szlo-
vák kollégákat, majd vetített elõadás ke-
retében bemutatta a vendégeknek a
nemzeti park tevékenységét. Az elõ-
adást követõ ebéd után a vendégek két
csoportban a terepen ismerkedhettek a

nemzeti parki tevékenységekkel, illetve
csónakos túra keretében bepillantást
nyertek a Fertõ tó gazdag élõvilágába is. 

Az élményekkel teli program után a
Göbösmajori Ökoturisztikai Központ-
ban Orbán Tibor, a KAEG Zrt. vezérigaz-
gatója fogadta a vendégeket. A szállás-
helyek elfoglalását követõen a vendégek
tiszteletére rendezett vacsorán az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület képviseletében
Kiss László alelnök és Lomniczi Gergely
fõtitkár köszöntötte a társaságot. 

A következõ napon a programok a
Nyugat-magyarországi Egyetemen foly-
tatódtak. Dr. Lakatos Ferenc dékán kö-
szöntötte a vendégeket, majd az egye-
tem erdõmérnöki karának tanácstermé-
ben tartott elõadásán bemutatta a ma-
gyar erdészeti felsõoktatást. Ezt követõ-
en megtekintették a Ligneumot.

A délutáni program a TAEG Zrt. terü-
letén, a Soproni Parkerdõben folytató-
dott. Megismerkedhettek az erdészkol-
légák az erdõgazdaság közjóléti tevé-

kenységével és létesítményeivel. Útba
ejtették a parkerdõ területén kialakított
ún. „átalakító üzemmódban” kezelt er-
dõtömböt is, melyrõl a soproni kollé-
gák osztották meg velük eddigi tapasz-
talataikat és véleményüket.

A program a Zenepavilonnál ért véget,
ahol a felkínált frissítõk mellé a Soproni
Vadászkürtösök szolgáltattak zenei kísé-
retet. A két nap gazdag programja kiváló
lehetõséget teremtett arra, hogy vendé-
geink átfogó képet kapjanak a magyar er-
dõgazdálkodás, a természetvédelem és
az erdészeti felsõoktatás helyzetérõl, fela-
datairól. Bõven nyílt alkalom a szakmai
konzultációkra, mellyel a szlovák kollé-
gák éltek is. A találkozó továbbá jól szol-
gálta a szlovák-magyar erdész barátság
további elmélyítését, melynek folytatása-
ként az OEE küldöttsége meghívást ka-
pott egy hasonló szlovákiai látogatásra.

Kiss József 
vezérigazgató-helyettes, TAEG Zrt.

Fotó: Martin Kovalcík

Szlovák erdészek jártak hazánkban

¡

¡¡




