


SZÁZÖTVEN ÉV – ARCKÉPCSARNOK

Dr. Szodfridt István
(Gyõr, 1930. november 7. — Sopron, 2011. május 13.)

Bedõ-díjas okleveles erdõmérnök, a mezõgazdasági
tudományok kandidátusa, professor emeritus, a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje birto-

kosa, az OEE Tiszteletbeli tagja

Gyõrben született 1930. november 7-én. Erdõmérnöki okleve-
lét 1953-ban kitûnõ eredménnyel szerezte meg. Öt évig a Keszt-
helyi Állami Erdõgazdaságnál, majd 25 éven keresztül az Er-
dészeti Tudományos Intézetben dolgozott. 1965-ban megbízták
a kecskeméti Duna-Tisza közi Kísérleti Állomás megszervezé-
sével és vezetésével. Ezt a feladatot közel két évtizeden át látta
el. Kezdeményezõje volt a magyarországi táji erdõmûvelési
irányelvek erdõ- és termõhely-tipológiai alapelveken való ki-
dolgozásának. Ehhez felhasználta az Õrségben és a Vend-vidé-
ken végzett vegetációtérképezési tapasztalatait. Nagyban hoz-
zájárult az alföldi erdõk termõhelyeinek jobb megismeréséhez,

osztályozásához és az alföldi
erdõgazdálkodás fejlesztésé-
hez. Nemesnyár-nevelési vizs-
gálataiból gyûjtött anyaggal
doktorált és szerzett kandidá-
tusi fokozatot.

Az erdészek, a botaniku-
sok és a természetvédõk kö-
zötti szakmai párbeszéd
egyik fõ támogatója volt.

1983-ban az Erdészeti és
Faipari Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára lett. A gya-
korlatban és tudományos munkássága során szerzett korszerû
ismereteit több száz erdõmérnök-hallgatónak adta át az erdé-
szeti meteorológia és a termõhelyismeret-tan tárgykörében.
Botanikai, erdõtipológiai, termõhelyi, nyártermesztési, ter-
mészetvédelmi és génmegõrzési kutatásokban ért el nemzet-
közileg is elismert eredményeket. Tudományos publikációi-
nak száma, melyek egy része az általa annyira kedvelt
Kecskeméthez, a Kiskunsághoz kötõdik, meghaladja a két-
százötvenet, valamint több könyv és jegyzet szerzõje. Össze-
foglaló mûként jelentette meg az Erdészeti termõhelyisme-
ret-tan címû könyvet, amely a mai napig egyetemi
tankönyvként szolgál.

Az Országos Erdészeti Egyesületben is munkát vállalt kü-
lönbözõ területeken. 1986-tól három cikluson keresztül volt
a Soproni Helyi csoport elnöke. 1994-ben Bedõ Albert-em-
lékérmet kapott, 2006-ban pedig a Magyar Köztársasági Ér-
demrend tiszti keresztje kitüntetésben részesült. Az OEE
2007-ben, Kecskeméten Tiszteletbeli tagjává választotta.

Sírhelye: Dr. Szodfridt István sírja a Balatonszemesi te-
metõben (8636 Balatonszemes, Kölcsey u. 16.) található.

Dr. Tóth János
(Kaposfüred, 1929. január 24. — Nizza, 2006. december 26.)

Okleveles erdõmérnök, az erdészeti tudomány dok-
tora, egyetemi tanár, kutató, cédrusszakértõ, szak-
könyvíró, a magyar-francia erdészeti kapcsolatok új-

jáélesztõje, az OEE Tiszteletbeli tagja

1929. január 24-én született Kaposfüreden
(Somogy megye). 1953-ban szerezte meg er-
dõmérnöki oklevelét Sopronban. Az ’56-os
forradalomban mutatott szerepvállalása miatt
1957 februárjában az ország elhagyására
kényszerült.

Néhány éves elõtanulmány után 1960-1967 között a Sza-
harában mûködött közre kezdetben olajlelõhelyek kutatásá-
ban, majd kísérleti fásítások, klimatikus és talajtani megfi-
gyelések, termõhelyfeltárások, illetve fafajmegválasztások
munkáiban.

1967-tõl a Francia Erdészeti Tudományos Kutató Intézet
(INRA) munkatársa, ahol az Avignoni Kísérleti Állomáson
1968-1994 között mint csoportvezetõ kutató erdõmérnök dol-
gozott. Kutatásainak eredményeit több mint ötven tudomá-
nyos közlemény foglalja össze a különbözõ francia, magyar és
más nemzetközi lapokban. Cédrusszármazás-vizsgálatokat,
utódvizsgálatokat létesített. A magyar akácnemesítési és gaz-
dálkodási eredmények franciaországi tolmácsolója. Szakmai
és baráti segítségnyújtása révén az ’50-es években megkez-
dett exóta programok új megfogalmazást és lendületet kaptak.
Eddigi kutatói munkássága összefoglalásaként jelent meg a
cédrusokat feldolgozó nagy monografikus munkája.

Tóth Jánosnak döntõ szerepe volt az utóbbi négy évtized
magyar-francia erdészeti szakmai és egyesületi kapcsolatok
megteremtésében, kiszélesítésében. 2000-ben az OEE ván-
dorgyûlésén részt vevõ francia delegációt vezette. Még ugyan-
ebben az évben — elõkészítõ munkája nyomán — fogadta
francia társegyesülete (SNICEF-CGC) az OEE négyfõs dele-
gációját. Tóth János mindkét oldali ismertségének, kapcso-
latainak köszönhetõen 1970-tõl több mint 50 fiatal erdõmér-
nök járhatott Franciaországban, ismerkedhetett meg az ottani
szakmai szervezetek (gazdálkodás, oktatás, kutatás, fejlesz-
tés, magánerdõ-gazdálkodás menedzselése stb.) tevékenysé-
gével. Tóth János emberi, baráti, kollegiális segítõkészsége
és kimagasló szakmai példamutatása sok magyar erdész élet-
útjára gyakorolt pozitív hatást. Sokat tett az OEE és a francia
szakmai egyesülések kapcsolatának elõmozdítása terén, szé-
lesebb értelemben a magyar-francia erdészbarátság ügyében.
Megalapította az OEE Erdõmûvelési Szakosztály keretében
mûködõ Cédrus Bizottságot. Az Országos Erdészeti Egyesü-
let 2006-ban tiszteletbeli tagjává választotta.

Fõbb munkái: Az Atlasz cédrus (Cedrus atlantica)
virágzásbiológiája, magtermése és természetes újulata Dél-
Franciaországban (doktori disszertáció, 1978); Cédrus-
monográfia (francia, majd kivonatolt formában magyar
nyelven).

Sírhelye: Dr. Tóth János sírja a nizzai (Franciaország)
temetõben található.
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A harmadik oldal
„Szerkesztõi üzenet szaktársainknak.
Fölhasználjuk az alkalmat szaktársain-
kat fölkérni szellemi közremûködésre.
Az Erdészeti Lapoknak czélja egyrészt
ugyan terjeszteni szakunk általános
elveit, és annak legújabb vívmányait:
fõleg azonban hazai erdészetünk fej-
lesztése.

Ne gondolják azt tisztelt szaktársaink,

hogy csak terjedelmes és jól kiczirkalmazott czikkekkel szol-

gálhatnak szakunk ügyének: ám keressenek föl ilyenekkel,

akik erre hivatást éreznek magukban, de a legnagyobb rész-

tõl csak apró dolgozatokat, és tudósításokat várunk egyes ész-

leletekrõl, tapasztalatokról. Az ily adatok, kérdések levélalak-

jában is szívesen látottak lesznek, és mi majd azokat vagy

kidolgozzuk, vagy mint egyszerû adatot közölni fogjuk. Az ily

közlemények gyakran érdekes kérdések megvitatására, sõt

megvilágítására fognak alkalmat szolgáltatni. Az Erdészeti Lapok

Szerkesztõsége, 1871. február”

Érdemes és érdekes idõnként archívumunk mélyére ásni és
látni, hogy nagy nevû elõdeink mennyit küzdöttek az állandó-
an újjászületõ kihívásokkal. A Lapok hasábjain megfogalma-
zott kollektív üzenetek mennyire érvényesek most is. 

A környezeti rendszerek a környezeti hatótényezõk hatásá-
ra állandóan változnak, nagy a variabilitási képességük. Adott
biológiai rendszerben adott élõlénynek alkalmazkodnia kell a
megváltozott körülményekhez. 

A gyors ütemben örökké átalakuló világunkban – túl a köz-
helyszerûségen – Egyesületünk sem kerülheti el a változások
örökké fújó szelét, az azokra adott hatékony és gyors megoldá-
sokat. Hiszen az egyesületi élet folyamatossága, a biztos alapo-
kon álló alapmûködés a legfontosabb cél, mely az eltelt 150 év
történelmét tekintve az egyik legerõteljesebb egyesületi örökség,
hagyomány és kötelezettség.

Soha ne feledjük, az Erdészeti Lapok szakfolyóirat funkció-
ja mellett egyesületi közlöny is, mely egyesületi életünk legfon-
tosabb kapcsolatteremtõ felülete. Jérôme René-t megidézve, leg-
lényegesebb tulajdonsága az, hogy az örök változások
közepette is, immár 155 éve, de mindig megjelenik. Tisztelt
Szaktársak! Írjatok hát és olvassatok!

Nagy László
fõszerkesztõ  
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SZAKMAI FÓKUSZ – KLÍMAVÁLTOZÁS

Az elmúlt évtizedekben számos ország-
ban fejlesztettek ki döntéstámogató
rendszereket (DTR) erdõgazdálkodási
célokra. Az elsõ generációs rendszerek
célja egy konkrét feladat (pl. fafaj-
vagy erdõmûvelési technológia kivá-
lasztása) megoldása volt. Ilyen DTR-
nek tekinthetõ tulajdonképpen Az
egyes termõhelytípus-változatokon al-
kalmazható célállományok és azok
várható növekedése, címû évtizedek
óta alkalmazott táblázat, amely Járó
Zoltán és munkatársai nevéhez fûzõ-
dik. A továbbfejlesztett rendszerek már
a fafajok alkalmasságát és hozamait

modellezték, a változó körülmények,
az éghajlat (Ray 2001) vagy sérülé-
kenységi mutatók figyelembevételével
(Lexer – Seidl 2009). A harmadik gener-

ációs erdészeti DTR-ek már webes ala-
pon jöttek létre, hogy szélesebb fel-
használói tábort szólítsanak meg. Kö-
zülük néhány már moduláris
megközelítést követ (AFMToolbox,
Rammer és mtsai. 2014).

A hazai DTR-fejlesztés egy olyan
stratégiai és dinamikus rendszer kiala-
kítására irányul, amely képes térbeli
alapon feldolgozni és értékelni a múlt
és a jövõ adatait, hogy a biztonságo-
san termeszthetõ fajok, származások
kiválasztásával és hozamuk elõrejelzé-
sével segítse a gazdálkodókat. A we-
bes fejlesztés lehetõvé teszi a tájéko-
zódást a kockázatok megítélésében,
alkalmazkodási és kárenyhítési straté-
giák megválasztásában helyi és orszá-
gos szinten egyaránt. A moduláris felé-
pítés alkalmat nyújt a felhasznált
adatbázisok aktualizálására vagy akár
cseréjére is, például a felhasznált klí-
mamodellek tekintetében.

Jelenleg az Agrárklíma.2 projekt ke-
retében a Soproni Egyetem, a NAIK Er-
dészeti Tudományos Intézet, a gödöl-
lõi SZIE, az ELTE és további négy
gazdasági partner szakértõi dogoznak
a rendszer fejlesztésén, amely a
http://agrarklima2.nyme.hu/dtr/ web-
lapon érhetõ el.

A klímaváltozáshoz alkalmazkodó
erdõgazdálkodás kihívásai — V.

Döntéstámogató rendszerek az erdõgazdálkodásban
– Dr. Czimber Kornél –

Az eDTR alapvetõ célkitûzései és mûködése
– Dr. Mátyás Csaba –

* Dr. Bidló András – egyetemi tanár, SOE 
Dr. Czimber Kornél – egyetemi docens, SOE
Dr. Führer Ernõ – tudományos tanácsadó,   
NAIK ERTI, Sopron

Dr. Gálos Borbála – egyetemi docens, SOE
Dr. Gribovszki Zoltán – egyetemi tanár, SOE
Dr. Illés Gábor – tud. ig. helyettes, NAIK 
ERTI, Sárvár

Dr. Mátyás Csaba – akadémikus, ny. egy. 
tanár, SOE

A döntéstámogató rendszer (eDTR) ismertetése

Az erõsödõ szélsõségek miatt õshonos állományaink sincsenek biztonságban (2014-es
jégkár egy börzsönyi bükkösben. Fotó: Csóka Gy.).

A projekt keretében kifejlesztendõ eDTR
távlati célja az, hogy az agrárium három
fõ idõjárásfüggõ ágazatának (erdészet,
szántóföldi és legelõgazdálkodás) a klí-
maváltozásra való felkészülésben megfe-
lelõ információkat szolgáltasson. Elsõ lép-
csõben a döntéstámogató rendszer
egyszerûsített változatban készül, elsõsor-
ban meglévõ adatbázisokra épül (ezért
eDTR). Az eDTR webes felület, be-, illet-
ve átkapcsolható statikus térképi rétegek-
kel (pl. domborzat, klíma, talaj), amelyek
adott helyszínre kattintással termõhelyi és
erdõfelújítást szolgáló információkat (pl.
fõ fafaj választása) szolgáltat. A dinami-
kus rendszer a klímamodellek adatai

alapján három jövõbeli idõszakra adja
meg az elõre jelzett változásokat.

Az eDTR felhasználója kiválaszthatja
a helyszínt, a mûvelési ágat és azt az
idõszakot, amelyre az értékelést igény-
li. A rendszer a kiválasztott helyszínre
(erdõrészlet, tag) a meglévõ adatbázi-
sok alapján elõrebecslést ad a várható
termõhelyi feltételekre és a termeszthe-
tõ fajok hasznosítási kilátásaira. Ezt kö-
vetõen lehetõség van – a helyszíni vi-
szonyok ismerete alapján – a rendszer
által felkínált adatok felülvizsgálatára
és új adatokon alapuló becslés futtatá-
sára. Az eDTR természetesen csak in-
formációt szolgáltat, a döntést a helyi
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körülményeket jól ismerõ szakember-
nek kell meghoznia. Az alábbiakban az
eDTR erdészeti felhasználását ismertet-
jük, mezõgazdasági alkalmazását majd
a cikksorozat végén mutatjuk be.

A klímaváltozás következtében a ter-
mõhelyi feltételek összhatása minden-
hol változik, ami a megszokott gazdál-
kodás általános felülvizsgálatát igényli.
Az erdészeti döntéstámogató rendszer
elsõdlegesen az alkalmazkodás legkriti-
kusabb fázisához, az erdõfelújításhoz,
illetve az erdõtelepítéshez ad támogatást,
vagyis a megfelelõ fafajok megválasztá-
sára, a várható termõképesség kilátásai-
ra szolgáltat elõrebecslést. Lehetõséget
nyújt a gazdálkodónak arra is, hogy egy
adott területen tájékozódjék, hogy a kö-
zelmúltban miként változott meg a ter-
mõhelyi potenciál, illetve hogyan fog
megváltozni a közelebbi, illetve távolab-
bi jövõben.

A klíma-elõrevetítés elkerülhetetlen
bizonytalanságai miatt a tervezést szol-
gáló elõrebecslés idõszakát a hosszú
vágásfordulójú fafajok vágáskorának
kb. egyharmadára javasoljuk korlátoz-
ni. A várható feltételek elõrevetítésé-
hez ezért egyelõre a 2021–2050 közöt-
ti idõszak klímaátlagát használjuk.
Amennyiben a megadott idõszakra al-
kalmazkodott fafaj (vagy célzatosan ki-
választott állomány) szaporítóanyagát
használjuk fel, a létrehozott faállomány
számára a termõhelyi feltételek kb.
30–40 év múlva válnak optimálissá.

A felhasználó munkájának meg-
könnyítése érdekében, az eDTR a jelen-
leg érvényben lévõ termõhelytípusok és
célállományok rendszerére épül. A talaj-
viszonyokra vonatkozóan a rendszer
nemcsak az eddig érvényes erdõtervi
adatokat adja meg, hanem saját adatbázi-
sából is szolgáltat talajra vonatkozó ada-
tokat, azonban mindkettõ megbízhatósá-
ga ellenõrizendõ, elsõsorban helyszíni
talajvizsgálattal. A hidrológiai változások
elõrebecsülhetõsége viszont korlátozott,
ezért a rendszer elsõsorban a többletvíz-
hatástól független termõhelyeken szol-
gáltat megbízhatóbb adatokat.

A szakmai döntéseket alátámasztó
javaslatok csak annyira lehetnek jók,
amennyire megbízhatóak a bemenõ
adatok. Ezért adunk lehetõséget a
rendszer által felkínált adatok helyi kö-
rülményekhez igazodó korrigálására is.
Az önkényes változtatással kapott
eredmény azonban adott esetben fél-
revezetõ is lehet, és növelheti a meg-
hozott döntések bizonytalanságát. Az
eDTR felépítését és használatának lé-
péseit az 1. táblázat mutatja be.
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Múltbeli és elõrevetített klímaadatok
– Dr. Czimber Kornél, Dr. Gálos Borbála –

1. táblázat Az eDTR  mûködési vázlata; a lekérdezés, illetve korrekció lépései

(ET = erdõtervi adatok az Erdõállomány Adattárból, OMSZ = Országos Meteorológiai
Szolgálat, FÖMI = Budapest Fõváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és
Földhivatali Fõosztálya, Ensembles = Regionális Klímamodellek együttes adatai)

Az eDTR-ben elérhetõ klímafelületek a
makroklimatikus viszonyokról és an-
nak változásairól adnak információt 30
éves idõszakokra. A múltbeli idõsza-
kok (1961–1990, ill. 1981–2010) klímá-

ja meteorológiai megfigyelésen alapu-
ló havi hõmérsékletátlagokból és csa-
padékösszegekbõl, 1 × 1 km-es rácshá-
lóra interpolált formában került
meghatározásra.

Tömeges mortalitás megjelenése középhegységi kocsánytalan tölgyesben (fotó: Csóka Gy.)
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A várható klíma becslése 12 regio-
nális klímamodell (www.ensembles-
eu.org) eredményeinek együttes elem-
zésével történt az IPCC A1B kibocsátási
forgatókönyvének feltételezésével, há-
rom jövõbeli idõszakra (2021–2050,
2041–2070 és 2071–2100). A jövõbeni
változások nagyságát az 1981–2010-es
referenciaperiódushoz képest állapítot-
tuk meg (Gálos és mtsai. 2015). A rend-
szer lehetõvé teszi a késõbbiekben az
eredmények aktualizálását az új típusú
forgatókönyvek (Bartholy – Pongrácz
2017) alapján is.

Az eDTR-bõl csak a származtatott
erdészeti klímaosztály adatai kérdezhe-
tõk le a 30 éves átlagidõszakokra, a
részletes hõmérséklet- és csapadékér-
tékek nem. Az alkalmazott erdészeti
klímaosztály-besorolás a korábbiakban
ismertetett havi hõmérséklet- és csapa-
dékadatokból származtatott FAI értéke-
ken alapszik (Führer 2017, Führer és
mtsai. 2017), amely az adott fafaj
számára makroklimatikusan alkalmas
területeket adja meg.

A rendszer a kijelölt helyszínre meg-
határozza a FAI alapján definiált,
1981–2010-es közelmúltbeli idõszakra
vonatkozó erdészeti klímaosztályt,
amely megfelelõen alátámasztott infor-
mációk esetén helyesbíthetõ. Ez a klí-
maosztály eltérõ lehet a rendszerben
szintén feltüntetett erdõtervi klímabe-
sorolástól, mivel az korábbi becslésen
alapszik, és azóta bekövetkezhettek
már változások.

A jövõbeli klímaperiódusokra vo-
natkozó FAI értékre és a hozzá tartozó
erdészeti klímaosztályra a rendszer egy
átlagos, egy optimista és egy pesszi-
mista becslést ad. Az átlagos becslés a
12 modell átlagos eredményének felel

meg (1. ábra). Az optimista és pesszi-
mista becslés a várható változások le-
hetséges tartományát adja meg, amely
számszerûsíti a klíma-elõrevetítések
szükségszerû bizonytalanságát (Bart-

holy – Pongrácz 2017). Ezt a döntés-
hozás során figyelembe kell venni.

Megjegyzendõ, hogy a klímaosztá-
lyok geoinformatikailag megvont ha-
tárai nem azonosak a vonatkozó fõ és
kísérõ fafajok pontos elterjedésével, hi-
szen a klímaosztályok lehatárolásakor
egyéb ökofiziológiai szempontokat
(növekedés, vitalitás stb.) is tekintetbe
vettünk (Führer 2017). Így a térképek
az átfedéseket, helyi eltéréseket nem
mutatják. Természetesen a topográfiai
adottságoktól (kitettség, lejtés stb.) füg-
gõen a helyi aktuális klímaosztály (kö-
zelmúlt) a tapasztalatok alapján kor-
rekcióra szorulhat. E javítás
végrehajtására a fejlesztés során irá-
nyelveket dolgozunk ki, amelyek kellõ
megfontolással alkalmazhatók. A pro-
gram a korrekció alapján helyesbíti a
jövõre vonatkozó klímabesorolásokat
is, és az elfogadott, illetve helyesbített
klímaosztályt használja fel a fafajválasz-
tási javaslathoz, illetve a fatermõképes-
ségi besoroláshoz.

1. ábra: A klímaosztályok közelmúltra vonatkozó országos térképe (1981–2010) az
eDTR felületén; kereshetõ adatokkal (bal odalt) és adatszolgáltatással egy konkrét
helyszínre (jobb oldalt), a közeljövõ (2021–2050) idõszakára; látható a klímaosztály
változása, a javasolt fafajokkal és becsült fatermõképességükkel.

A budafai arborétumban  a 2004-es szúbogárdúlás során a „kiéhezett” bogarak nemcsak
a rokon lucfajokat, hanem pl. a simafenyõt károsították, de távoli nemzetségeket is, így
pl. tuját, mocsárciprust, mammutfenyõt  is „megkóstoltak” (fotó: Kovács K.). 

A klímaváltozás becsült hatása
a talajok tulajdonságaira, 

a talajértékelés új szempontjai
A talajtípusok kialakulása évezredes fo-
lyamat eredménye, amit a klimatikus
körülmények közvetlenül és közvetet-
ten (pl. a vegetáción keresztül) is befo-
lyásolnak. A talajképzõdés azonban
olyan lassú, hogy változásának érzékel-
hetõ hatása valószínûleg csak hosszabb
idõ után jelentkezik. Ma még nehezen
becsülhetõ elõre, hogy a magasabb hõ-

mérséklet vagy a téli fagyok csökkené-
se miként hat a mállási folyamatokra,
netán a víztartóképességet meghatáro-
zó mikropórusok kialakulására. Nehe-
zen becsülhetõ továbbá, hogy például
a talajban lefelé szivárgó víz mennyisé-
gének változása a kilúgzási folyamatok-
ra milyen hatást gyakorol, azaz a tala-
jok egyes szintjeinek mésztartalma,
tápanyag-ellátottsága miként alakul.
Ugyanakkor a gyakoribbá váló idõjárási
szélsõségek (extrém csapadék- és szél-

Talajadatok a rendszerben és felhasználásuk
– Dr. Bidló András, Dr. Führer Ernõ, Dr. Illés Gábor –
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viszonyok) hatására az eróziós- és a de-
flációs károk növekedésével, így a ta-
lajpusztulás erõsödésével kell számol-
nunk, ami adott esetben csökkentheti a
talajok termõképességét.

Hasonló klíma és genetikai talajtípus
esetén a termõképesség fõleg a fizikai
talajféleségtõl és a termõréteg-vastag-
ságtól függ. E tényezõk alapvetõen a
talajok vízgazdálkodását befolyásolják,
jelentõségük a klímaváltozás és az idõ-
járási szélsõségek gyakoribbá válása
miatt nõ. Ezért a jövõben pontosabban
kell meghatároznunk az egyes talajok-
ban tárolható hasznos víz mennyiségét.
Erre nem elegendõ csak a fizikai talaj-
féleség megadása, hiszen a talajok
egyéb tulajdonságai (pl. humusztarta-
lom, mésztartalom) a talajok vízveze-
tõ- és víztároló-képességét nagyban
befolyásolják. Ezért e jellemzõk beépí-
tése a DTR rendszerbe a további fej-
lesztés fontos feladata lesz.

A talajadatbázis létrehozása,
tartalma

Az eDTR-ben létrehoztuk az erdészeti
hasznosítást befolyásoló termõhelyi té-
nyezõk koherens, digitális adatbázisát
1 ha-os térbeli felbontásban, együttmû-
ködve az MTA ATK TAKI1 munkatársai-
val. Az országos léptékû termõhelyi
adatbázis fejlesztéséhez pontszerû fel-
vételi adatokat (több tízezer pont), illet-
ve digitális térképi adatokat használtunk
fel. A pontadatok adattartalmából a ta-
lajtípust, a termõréteg-vastagságot és a
fizikai talajféleséget emeltük ki. A pont-
adatok mellett alkalmazott digitális tér-
képi adatállományok tartalmazzák még
az ország domborzatmodelljét, a földta-
ni és a talajvíz-térképi adatokat, a kli-
matikus és földhasználati térképi fedvé-
nyeket és korábbi talajtérképi adatokat.
Statisztikai és digitális talajtérképezési
módszerekkel állítottuk elõ azokat az új
térképi fedvényeket, amelyek már az
eDTR részét képezik és további folya-
matos fejlesztéssel egyre pontosabban
írják le hazánk talajtakaróját.2

Az adatbázis-fejlesztések révén az
eDTR-ben közvetlenül felhasználható
talajadatok mellett szerepel az adott
pontban becsült hidrológiai kategória,
a genetikai talajtípus, továbbá a termõ-
réteg-vastagság és textúra (fizikai féle-
ség) osztályozó értékei úgy, ahogy az
a jelenlegi célállomány-meghatározás

rendszerébõl ismert. Ezek mellett ki-
egészítõ, tájékoztató adatként országos
szinten rendelkezésre áll a becsült hu-
musz- és mésztartalom százalékos ér-
téke, illetve a kémhatás gyakorlatban
alkalmazott besorolási kategóriája (erõ-
sen savanyú–erõsen meszes).

Az adatok felhasználása
A rendelkezésre álló adatbázisok azon-
ban sok esetben nagyobb területekre
átlagos adatokat tartalmaznak, és nem
veszik figyelembe a helyi (néhány ha-
os) különbségeket és eltéréseket. A meg-
lévõ erdõterületeken e jellemzõk egyes
kategóriáit el kell fogadnunk mindad-
dig, amíg nem nyílik lehetõség helyszí-
ni talajvizsgálatokra.

Ugyanakkor ezeknek az adatoknak
a megbízhatósága ma még nem elégíti

ki az erdõtelepítések során elvárt kö-
vetelményeket. Ezért a jövõben sem
mondhatunk le talajszelvény-nyitásról,
talajfúrásos mintavételrõl és a minták
laboratóriumi vizsgálatáról az erdõtele-
pítés során. A pontosabb értékeléshez
a termõréteget 10 cm-es pontossággal
célszerû megadni, és erre építve a fizi-
kai talajféleséget is számszerûen, vagy
legalábbis finomabb bontásban (eset-
leg mélység szerint) jellemezni.

Ezeket a vizsgálatokat erdõfelújítás
esetén is kívánatos elvégezni a már
említett bizonytalanságok miatt. A saját
eredmények birtokában az eDTR-ben
felkínált adatok módosíthatók, de a
döntést mindig a megfelelõ képzettség-
gel, helyismerettel és tapasztalattal ren-
delkezõ szakembernek kell a termõ-
helyfeltárás alapján meghozni.

1 MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talaj-
tani és Agrokémiai Intézet

2 A további részletekrõl ld. Illés–Fonyó (2017)
munkáját.

A tömeges aszálykárok „foltozgatása” terven felüli felújítási feladatokat okoznak. Az
azonos fafajjal történõ pótlás egyre kérdésesebb – és DTR után kiált (Rábagyarmat,
fotó: Bugán J.).

Az elmúlt évtizedek klimatikus válto-
zásai egyre gyorsuló ütemben módo-
sítják a hidrológiai ciklust, valamint a
vízkészletek állapotát (Nováky – Bálint
2013). Ezek a hatások meg fogják nö-
velni a többletvízformák jelentõségét
(talajvíz, szivárgó vizek, árterek kiön-
tései, összefutó vizek). Kérdés viszont,
hogy a többletvízhatású termõhelyek
vízviszonyai hogyan változnak majd
meg a jövõben.

Jelenlegi erdõterületeinken döntõen
többletvízhatástól független termõhe-
lyek fordulnak elõ (79,82%), míg a több-
letvízhatással érintett termõhelyek ará-
nyai a következõk: változó vízellátású

1,61%, szivárgó vizû 0,72%, idõszakos
vízhatású 13,01%, állandó vízhatású
4,11%, felszínig nedves 0,69%, vízzel
borított 0,04%.

Az eDTR hidrológiai viszonyokról
szóló térképének (1 × 1 km-es felbon-
tás) készítéséhez az MGFI által model-
lezéssel a 2000-es évekre készített ta-
lajvíztérképet, a BMGE-n készült
aktuális párolgástérképet (Szilágyi – Ko-
vács 2010) és az Agrotopográfiai térké-
pet használtuk fel.

Az 1960-as évekre vonatkozó model-
lezéssel elõállított talajvíztérképpel
összehasonlítva a jelent (a 2000-es évek
második felét) a Nyugat-Dunántúlon, a

Hidrológiai adatok
– Dr. Bidló András, Dr. Führer Ernõ, Dr. Illés Gábor –
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Dunántúli-középhegységben és az Észa-
ki-középhegységben volt több métert
meghaladó a talajvízszint-süllyedés (Ko-
vács és mtsai. 2015). A síksági területe-
ink közül a Kisalföldön 0–1 m közötti
csökkenés jelentkezett. A Kiskunságban
bekövetkezett talajvízszint-süllyedést a
modell – valószínûleg a mesterséges víz-
kivételek figyelembevételének hiánya
miatt – nem jelezte.

A többletvízhatástól független ter-
mõhelyek vízgazdálkodását elsõsorban
a talajok víztartóképessége (mechani-
kai összetétel) és a termõréteg mélysé-
ge befolyásolja a jövõben is. A változó
vízellátású termõhelyek vízgazdálkodá-
sa még szélsõségesebbé válhat, hiszen
e helyek a tavaszi idõszakban a téli
csapadék növekedése miatt egyre in-
kább elvizenyõsödhetnek, a nyári egy-
re hosszabb aszályos idõszakokban
pedig még vízhiányosabbá válnak. To-
vábbi talajvízszint-süllyedés (több mé-
ter) középhegységeinkben elsõsorban
a hegylábi területeken várható. Minde-
zek miatt a lejtõk lábánál és a mélyebb
völgyekben a szivárgó vizû termõhe-
lyek területe a jövõben csökkenni fog.

A síksági területek közül a Kisalföl-
dön, a Duna–Tisza közén és a Tiszán-
túlon várható jellemzõen 0–1 m-es ta-

lajvízszint-csökkenés, amely a talajvíz-
tõl függõ erdõk hidrológiai viszonyait
(félméteres változás is kategóriaváltást
jelenthet) valószínûleg átrendezi majd.
A Tiszántúlon, ahol a talajvízszint eset-
leg emelkedik, az amúgy is kedvezõt-
len szikes területek kiterjedése nõhet.

Hasonlóan gyors folyamat a láptala-
jok átalakulása. A talajvízszint süllye-
dése miatt levegõs körülmények közé
került tõzeges-kotus rétegek szerves
anyagának lebomlása néhány évtized
alatt megtörténhet. Továbbá a gyakran
többletvízhatástól független, illetve
idõszakos vízhatású termõhellyé alaku-
lás miatt e talajok termõképessége je-
lentõsen megváltozhat, különösen ha
a gyökérzet eléri a kedvezõtlen tulaj-
donságú lápi fekû réteget (pl. a Han-
ság egyes részein).

Mivel a mesterséges vízkivételektõl
is erõsen függõ talajvízszintek modell
alapú elõrejelzése meglehetõsen bi-
zonytalan, a többletvíz által befolyásolt
termõhelyeken javasolt a döntéstámo-
gató rendszer által megadott hidroló-
giai feltételek korrigálása a felhasználó
tapasztalata szerint, lehetõleg helyi
vizsgálat alapján (2. ábra). A módosí-
tott hidrológiai jellemzést a rendszer a
klíma- és talajadatokhoz hasonlóan

a további termõhely-értékeléseknél ér-
vényesíti.

Az eDTR-t bemutató fejezet követ-
kezõ részében térünk ki a fafaj- és
származásválasztás, továbbá a fatermõ-
képesség becslése ismertetésére.
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2. ábra A hidrológiai viszonyok térképe az eDTR-ben. Az adatszolgáltatási oszlopban
láthatók a megadott hidrológiai feltétel korrigálásának lehetõségei.

Középkorú erdeifenyves gyérülése a kemenesháti cseri talajon (fotó: Szép T.)



311

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕVÉDELEM

Erdészeti Lapok CLII. évf. 10. szám (2017. október)

Az új rendszer (amelyet a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága és
az ERTI közösen üzemeltet) adatgyûjtési metodikája a ko-
rábbira épül, de annál jóval részletesebb adatokat tartalmaz,
így az újonnan bevezetett rendszer adatai csak korlátozot-
tan vethetõk össze a korábbi rendszer adataival. Fontos
megemlíteni, hogy az új rendszer bevezetése óta folyama-
tosan javul az adatszolgáltatási fegyelem. A káradatok érté-
kelésénél az OENyR adatain kívül felhasználásra kerültek
az Erdészeti fénycsapdahálózat fogási adatai is.

Az 1962–2016 közötti idõszakban az erdõkárok (biotikus
és abiotikus károk is) növekvõ tendenciát mutatnak a min-

denkori erdõterület arányában is. A jelzett idõszakban átla-
gosan erdeink 6%-át érintette valamilyen erdõkár.

A 2016. évi erdõgazdasági károk nagysága 87 801 ha a
kárjelentések szerint, melynek 28%-a biotikus (25 004 ha)
és 72%-a abiotikus (62 797 ha) volt. A biotikus károsítások
közül a rovarok okozta károk 7718 ha-on (31%), a kóroko-
zók által okozott károk 2918 ha-on (12%) fordultak elõ.
Gerincesek által okozott károk 11 732 ha-on (47%) jelent-
keztek. A komplex kárláncolódásos fapusztulással érintett
terület 1963 ha volt (8%). Növényi károsítókról alig érke-
zett bejelentés (összesen csupán 7 ha). Ember okozta ká-
rosítást 351 ha-on észleltek (1%). Emellett az ismeretlen-
ként megjelölt károk is csekély értéket képviseltek,
összesen 315 ha-t (1%).

A továbbiakban az írás csak azokat a kárféleségeket
tárgyalja, amelyeket összességében legalább 200 ha-ról je-
leztek.

Biotikus károk
Tölgymakk-ormányosok és tölgymakkmolyok kárai a jelenté-
sek alapján 248 ha-on jelentkeztek a magyar erdõkben, leg-
jelentõsebb területen a Balaton-felvidéken. 

A cserebogárpajorok kárait 1151 ha-ról jelezték, legna-
gyobb kiterjedéssel ebben az évben is a Belsõ-Somogyi-ho-
mokvidékrõl. További jelentõs károsításai alakultak ki a De-
vecseri-Bakonyalján és a Gödöllõi-dombságon. A károk
többsége – 80%-a – erõs vagy teljes kár volt.

A májusi cserebogár V. törzse, valamint az erdei cserebo-
gár imágói a bejelentések alapján 67 ha-on okoztak rágás-
kárt, legnagyobb területen Külsõ-Somogyban. Az erdészeti
fénycsapdák 2016-ban az elõzõ évhez képest több májusi
cserebogarat fogtak, a legnagyobb fogásszám több mint
1000 volt. 

A szúk (az összes jelenthetõ szúfaj
ideértendõ) kártételével érintett terület
697 ha volt, melynek több mint 90%-át
a betûzõszú (630 ha-on) okozta lucfe-
nyõállományokban. Kártételét legna-
gyobb területrõl a Pinka-fennsíkról, va-
lamint az Alsó-Õrségbõl jelentették.
A károk 99%-a teljes kár volt. Magyar-
országon az utóbbi évtizedekben ez a faj
a lucosok területének csökkenésében
meghatározó szerepet játszik. 

Az araszoló fajok együttes kártételi
területe 2150 ha volt 2016-ban, ami az
elõzõ évinek csaknem hatszorosa. A leg-
jelentõsebb károk a Borsodi-dombsá-
gon voltak, ami a teljes kárterület mint-
egy 60%-át tette ki. A károknak csupán
mintegy 10%-a volt erõs, illetve teljes
kár, a károk közel 75%-a közepes erõs-
ségû volt. Az õszi és téli araszoló fajok

többségére a csökkenõ, illetve alacsony fogásszám volt jel-
lemzõ 2016 õszén. 

A gyapjaslepke 2003–2006-os tömegszaporodását köve-
tõen a 2012–2015 között várt újabb nagy területû tömeg-
szaporodás elmaradt, bár ezekben az években is növeked-
tek a rágáskárok, de korántsem olyan mértékben, mint az
elõzõ gradáció alatt. A legnagyobb károk 2013-ban kelet-
keztek, akkor közel 13 000 ha-ról jelezték a faj okozta ká-
rokat. Ezt követõen fokozatosan csökkent a jelentett kár
nagysága, 2016-ban már az 1000 ha-t sem érte el (941 ha).
A rágáskárokat elsõsorban a Bodrogközbõl jelentették.
2016-ban csak két erdészeti igazgatóság (EI) területérõl je-
leztek rágáskárokat. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei EI erdeiben alakultak
ki jelentõsebb károk, összesen 935 ha-on. Az itt elõfordult
károk több mint a fele (55%-a) tarrágás volt, 42% erõs
(61–99) kár, és a károk mindössze 3%-a volt közepes erõs-

Erdeink egészségi állapota 2016-ban
Dr. Hirka Anikó*, Dr. Koltay András*, Kolozs László**, 

Szõcs Levente*, Dr. Csóka György*

* NAIK ERTI Erdõvédelmi Osztály
** NÉBIH Erdészeti Igazgatóság

A magyar erdõk 2016-os egészségi állapotának értéke-
lését az Országos Erdõkár Nyilvántartási Rendszer
(OENyR) keretein belül gyûjtött adatokra alapozva vé-
gezzük. 2012-ben az Erdõvédelmi Jelzõlapokat felváltot-
ta az Erdõvédelmi Kárbejelentõ Lap, amely az új Orszá-
gos Erdõkár Nyilvántartási Rendszer alapbizonylata lett. 
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ségû (26–60%). A 2015-ös évhez viszonyítva csak a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei KH EI erdeiben nõttek a rágáskárok
több mint 2,5-szeresére. Ezek erélye is legalább közepes
mértékû volt. 

Ezenkívül csupán néhány ha-ról jeleztek tarrágást a Pest
Megyei EI illetékességi területérõl. A többi erdészeti igazga-
tóság területérõl nem érkezett rágáskáradat. Az utóbbi évek-
hez hasonlóan 2016-ban az Erdészeti fénycsapdahálózat
összes csapdája alacsony egyedszámban fogta, illetve egyál-
talán nem fogta a gyapjaslepkehímeket. A legnagyobb fogás-
szám is mindössze 20 példány volt. Tömegszaporodás ese-
tén akár több ezer példányt is fog egy-egy csapda. 2013-ban
egy új, a gyapjaslepke népességére hatást gyakorló tényezõ
jelent meg Magyarország erdeiben: egy entomopathogén
gomba, az Entomophaga maimaiga. Jelentõsége, szerepe
az elmúlt évek rágáskárainak mérséklésében meghatározó
lehetett. 

A fésûs fenyõdarázs kártételi területe 2016-ban némileg
meghaladta az 1000 ha-t. Többnyire egy rokon levéldarázs-
faj, a fenyõrontó darázs jelentõsége nagyobb, de most ez a
faj lépett fel tömegesen a Nyírségben, valamint kisebb terü-
leten a Duna–Tisza közi hátságon. A károk erõssége lega-
lább közepes mértékû volt.

Bejelentett kárterület formájában még ugyan nem jelent
meg, de 2016-ban is folytatódott a tölgy csipkéspoloska
(Corythucha arcuata) ütemes terjeszkedése. 2016 októbe-
rében már a Dunától nyugatra is több helyen megtalálták.
Délkelet-Magyarországon (elsõsorban Békés megyében) pe-
dig már teljes erdõtagokat érintõ, tömeges fellépése is több
helyen elõfordult.

A gerincesek okozta károk (kivéve: háziállat, rágcsálók és
hód) zömében vadkár, 10 306 ha-on jelentkeztek. Messze
kiemelkedõ jelentõségû volt ezen belül a rágáskár és a fa-
egyedek vezérhajtásának lerágása.

A rágcsálók 1200 ha-on okoztak károkat, a legnagyobb
területrõl Külsõ-Somogyból, a Kelet-Zalai-löszvidékrõl, az
Alsó-Õrségbõl és a Göcseji-dombságról jelentették. A kárte-
rület nagysága 2014–2015-ben az enyhe teleknek köszön-
hetõen kimagasló volt, de az átlaghoz képest magasabb volt
a kárterület még 2016-ban is. Általában elmondható, hogy
kártételi területük hideg és csapadékos tél esetén általában
alacsony szintû, nagy területû kártételük száraz, meleg idõ-
járás esetén alakul ki.

A kõris kéregfekély kárait mintegy 500 ha-ról jelezték, leg-
nagyobb területrõl a Duna–Tisza közi hátságból és a dunai
szigetekbõl. A károsodások közel fele (47%) teljes kár volt.
A hatékony beavatkozásra, illetve a fertõzések arányának

csökkentésére egyelõre nincs lehetõség. Fontos viszont,
hogy elõsegítsük a természetes szelekciós folyamatokat, és
az ellenállóbb vagy rezisztens egyedek kiválogatását, tö-
megszaporítását és mûvelésbe vonását.

Az alföldi fenyvesekben, jellemzõen a Nyírségben a fé-
sûs fenyõdarázs kártétele mellett a Dothistroma septospo-
rum gomba fokozta a károkat erdeifenyõ-állományokban
az idõsebb tûlevelek vörösödésével, illetve elhalásával.
A Dothistroma kiterjedtebb fertõzéséhez csapadékos nyári
idõszak szükséges. 2016-ban az idõjárási viszonyok kedvez-
tek a kórokozó számára, így a kártétele országszerte jelent-
kezett erdeifenyõ-állományok mellett elsõsorban feketefe-
nyõ-állományokban és parkok fáin is.

A tölgylisztharmat kártételi területe a jelentések alapján
1047 ha volt, legnagyobb területrõl a Déli-Bakonyból és a
Baranyai-hegyhát és Völgységbõl jelezték. A fertõzés több
mint fele (57%) erõs vagy teljes erélyû volt. A kórokozó na-
gyobb arányú megjelenése rendszerint jelentõsebb rovarrá-
gásokat követõen várható, mivel a másodlagosan kifejlõdõ
hajtásokat, leveleket sokkal könnyebben fertõzi a gomba.

A komplex, kárláncolódásos fapusztulással érintett terü-
letek nagysága 1963 ha volt. A fapusztulások közül kieme-
lendõ a fenyõpusztulás, hiszen több mint 1000 ha-on (1015
ha) jelentkezett. A legnagyobb károkat a Pápai-Bakonyalja
térségében észlelték, több mint 200 hektáron. A cserpusz-
tulás területe is jelentõs volt 2016-ban, összesen 382 ha-t
érintett, melynek többsége a Déli-Bakonyban jelentkezett.
Egyéb fafajok pusztulását 352 ha-ról jelezték, ami elsõsor-
ban a magas kõrisállományokat jelentette. Az ember okoz-
ta károk közül a falopásnak volt nagyobb jelentõsége, 240
ha-ról jelezték.

Abiotikus károk
Az aszálykárok nagysága a 2016. évi kedvezõ idõjárásnak
köszönhetõen az elõzõ évihez képest jóval kevesebb volt.
Összesen 3734 ha-ról jeleztek kisebb-nagyobb aszálykáro-
kat, ami kevesebb mint harmada az elõzõ évi kárterületnek.
A károk mintegy 4/5-e erõs fokozatú, illetve teljes kár volt. 

A belvízkárral érintett területek nagysága 1739 ha volt,
mely legnagyobb mértékben a Belsõ-Somogyi-homokvidé-
ken, a Fertõ–Hanság-medencében és a Berettyó–Körös-vi-
déken jelentkezett. 

A nyári jégkár összesen 461 ha-t érintett, elsõsorban a
Pinka-fennsíkot. 2016-ban az erõs április végi országos fa-
gyok következményeként a legnagyobb területû fagykárt
jelentették a magyar erdõkbõl 1961 óta, összesen több mint
49 000 ha-ról. A károk közel ¾-e erõs, illetve teljes kár volt
(erõs kár: 29%, teljes kár: 45%). A legjelentõsebb károk a
Duna–Tisza közén, a Bakonyalján és Délnyugat-Dunántú-
lon alakultak ki. 

Hótörés okozta károkat 4871 ha-ról jeleztek, legnagyobb
területrõl a Belsõ-Somogyi-homokvidékrõl. A 2016-ban gyak-
ran jelentkezõ viharos erõsségû szeleknek köszönhetõen
a széldöntés és széltörés által érintett területek nagysága is
magas volt, összesen 2084 ha-ról jelezték, a legjelentõsebb
károk a Duna–Tisza közi hátságon alakultak ki.

A 2016-os év erdõkárok szempontjából összességében az
átlagosnál kissé kedvezõbb volt, ugyanakkor figyelemre
méltó, hogy a „klasszikusok” mellett a korábban kisebb je-
lentõségûnek tartott vagy eddig nem ismert károk is na-
gyobb arányban jelentkeztek a hazai erdõkben. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján valószínûsíthetõ, hogy ezek jelen-
tõsége a jövõben jelentõs mértékben növekedni fog. 

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕVÉDELEM
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A nemes nyár minõségi (hámozási)
rönknél folyamatos a keresleti piac.
Alátámasztják ezt az ország déli me-
gyéiben bérelt szántókon létesített
olasz érdekeltségû telepítések. Az ala-
csony méretû faanyagot pedig a cso-
magolóanyag-, papír-, forgácslap- és a
falemezipar használja fel.

Az akác jelentõsége és piaci helyzete
– a környezetvédõk negatív megítélése
ellenére is – fokozatosan emelkedik.
A trópusi faimport visszaesése hozta
elõtérbe a korábban fõként tûzifának,
bányafának és mezõgazdasági szerfá-
nak használt fafajt. A modern faipar
technológiai folyamatai (mûszárítás, ra-
gasztás, táblásítás, termikus nemesítés)
tette lehetõvé az épületasztalos- és bú-
toripari felhasználását [12].

Az ilyen célokra alkalmas minõsé-
gû hengeres fát azonban a hagyomá-
nyos erdõgazdálkodás csak igen kis
hányadban tudja biztosítani. Na-
gyobb tömegben ez a minõség csak
a faültetvénybõl nyerhetõ. Az alacso-
nyabb méretû és minõségû faanyag
pedig mint szõlõ-, gyümölcsültetvé-
nyek támrendszere, víz-, lavina-,
partvédelem és rekreációs célokra
keresett termék. 

Néhány exportõr rendkívül aktív
marketingjével lettek ismertté és váltak
keresetté ezek a termékek, melyek
akár hungaricumnak is nevezhetõk.
A forgalom ma már nem csak a medi-
terrán országokra terjed ki, hanem az
igényesebb megmunkálású áruk a bel-
sõépítészet, kültéri burkolatok és
mennyezetek részére is alkalmasak.
E termékeknél a hozzáadott érték az

alapanyag 8–10-szeresét is eléri. Az
MTA Közgazdasági Tudományos Inté-
zete szerint rendkívül kedvezõ csere-
aránnyal és komparatív elõnnyel bír-
nak [13]. 

A fatermékek hazai exportja 2000
és 2008 között elérte az élelmiszerex-
port 18–20%-át. A gazdasági válság
hatására azonban 9-10%-ra csökkent

[14]. Az EU több száz millió m3 faim-
portra szorul, illetve argentínai és bra-
zíliai közös vállalataiból lényegesen
olcsóbban szerzi be a papíripar alap-
anyagát.

Mikebuda 40V kísérleti terület
A mikebudai akácültetvény kísérleti
terület talajadottságait, az alkalmazott
technológiát, telepítési és állomány-
nevelési eljárásokat, valamint a növe-
déket az alábbi táblázatok adatai fog-
lalják össze és a fényképek
szemléltetik.

SZAKMAI FÓKUSZ – ÜLTETVÉNYSZERÛ FATERMESZTÉS
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Változásra szorul-e a hazai földhasználati
rendszer? — II.

Dr. Erdõs László – okl. erdõmérnök*

Napjainkban világméretû a törekvés
a termõföld és a nyersanyagok meg-
szerzése iránt. A fa mint megújítható
nyersanyag ebben a tekintetben
rendkívüli jelentõséggel bír. A meg-
újuló energiatermelésben — tûzifa,
apríték, pellet — szerepe folyamato-
san bõvül. 

A fotón látható fûrészrönkbõl 5 db köböz 1 m3-t, ára: 175 EUR

Szélezett, gyalult fûrészáru; 812 EUR/m3,  6 t malmi búza, hozzáadott érték 6×-os.

* A szerzõ két évtizedet meghaladóan erdõgazdálkodási ágazatvezetõként dolgozott az Ál-
lami Gazdaságok Központjában, 1990–1998 között a Magyar Nyárfa Bizottság elnöke
volt. Akác ipari faültetvényekkel húsz éve foglalkozik. A tanulmányban közölt adatok és
agrárökonómiai értékelések a saját kísérleti, üzemi és exportinformációkra épültek.
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Árbevétel és rentabilitás
1 ha-on kitermelhetõ nettó m3 várható
árbevétele és rentabilitása kapcsán kon-
krét adatokkal egyelõre nem rendelke-
zünk, mert hazánkban ültetvényerdõk-

re vonatkozó vizsgálatok eddig nem
voltak. Tájékozódásul szolgálhatnak
azonban a szerzõ vizsgálatai egy 24
éves akácültetvény költség-hozam ada-
taira épülõ értékeléssel.

SZAKMAI FÓKUSZ – ÜLTETVÉNYSZERÛ FATERMESZTÉS

Akácültetvény, Mikebuda 40V, (3,65 ha)

Termõhely: Duna-Tisza közi homokhátság
szárazadottságú humuszszegény (0,47%)
homoktalaj (6,5 AK/ha)
Kor: 24 év
Átlagos faméret:

h 20 m
d1,3 24 cm
N 550 db/ha

Bruttó növedék: 15,6 m3/ha/év
Elõ + véghasználati várható kitermelés:
303 nettó m3

Telepítési és állománynevelési eljárások:
– mélyforgatásos talaj-elõkészítés
– kommersz szaporítóanyag
– tághálózatú telepítés
– 3-4 évenként növõtérbõvítés
– rendszeres talajápolás és törzsnyesés
– 10 és 12 éves korban 24 t/ha szerves trá-

gyázás
Telepítés: 1992. (hagyományos akáctelepí-
tés)
Ültetvényszerû kezelés: 1997.

(Kor: 24 év) Vágástéri készletezés

1 m3 ráfordítás 10 500 Ft
1 m3 árbevétel 21 917 Ft
Eredmény 138 374 Ft/ha/év ≈ 2,8 t malmi búza 

(a vágásforduló közepére 6%-os kamattal diszkontálva 68 772 Ft)
Fanövedékérték 265 640 Ft/év/ha ≈ 5,3 t malmi búza

A 2014–2020 erdészeti pályázatban
az erdõtelepítések és fásítások mellett
megjelent az iparifa-ültetvénytelepítés,
ami nem jár mûvelésiág-váltással. A
rendelet maximum 20 éves korban
szabja meg a kitermelést, lehetõséget
adva annak újratelepítésre vagy a me-
zõgazdasági mûvelésre, illetve annak
erdõvé történõ átminõsítésére.

A kísérlet eredményeit felhasználva a
szerzõ készített az intenzív eljárások nö-
velésével egy 20 éves kitermelésre szóló
technológiát. Az 1%-ot megközelítõ hu-
muszszint és a zöldtrágyával, illetve a
szervesanyagpótlás (szalma, erjesztett
szalma, komposzt, szenny-, lápiszap, híg-
trágya) lehetõvé teszi rövidebb idõ alatt
a magasabb növedéket és a rentabilitást.

Rentabilitás vizsgálat (Kitermelési kor: 20 év) 
Vágástéri készletezés

Nettó jelenérték 75 861 Ft/ha/év
Belsõ kamatláb 10,5%
1 m3 ráfordítás 9465 Ft
1 m3 árbevétele 23 848 Ft
Fanövedék értéke 1 évre 341 000 Ft

A kalkuláció 1%-os humusztartalmat
megközelítõ homoktalajon, kommersz
szaporítóanyaggal végzett telepítésre
vonatkozik a 2013–14. évi költség és
faanyagárak mellett 4%-os elvárt kama-
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tot és 10% üzemi általános költséget
tartalmaz.

A vadkárral veszélyeztetett területen
védõkerítés építése szükséges. Erre
legfeljebb 3 évig van szükség, de a
költségek 20–30%-kal emelkednek.

Következtetések, javaslatok
Külföldi szakértõk és tárgyilagos hazai
szakemberek szerint a magyar mezõ-
gazdaság adottságaihoz mérten félgõz-
zel mûködik, az agrártermelés stagnál,
de inkább csökkenõ képet mutat. 

Az Eurostat-adatok szerint a
2004–2012 között az 1 ha mezõgazda-
sági területre esõ kibocsátás 33,8%-kal,
a nettó jövedelem pedig 19,6%-kal nö-
vekedett, ami a 2012-es EU-s átlagnak
a kibocsátásban 87,9%-át, a nettó jöve-
delemnek pedig 14,6%-át éri el. 

A különbözõ módokon végzett szá-
mítások szerint az agrárteljesítmény-in-
dex a kilenc új EU-s tag között hazánk
teljesítménye mérsékelt, a harmadik cso-
portba sorolható. Lényegesen magasabb
Lengyelország és Balti államok teljesíté-

se. Különösen alacsony az 1 ha mezõ-
gazdasági területre esõ bruttó kibocsá-
tás, a bruttó hozzáadott érték, a tõketer-
melékenység, a tõkeellátottság [18, 19].
Ennek oka elsõsorban a szerkezetváltás
elmaradásával magyarázható.

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet
(AKI) Tesztüzemi Vizsgálati adatainak
felhasználásával számításokat végeztem
a 2009–2014. évek Nógrád, Heves és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék búza-
és kukoricatermelésére vonatkozóan
(lásd köv. oldal felsõ táblázat).

Ezeken a 8–14 AK/ha minõségû föl-
deken terem 2 t rozs, 3 t triticale, 3,5 t
búza, 5 t kukorica rendkívül alacsony
kibocsátással. Az ágazati eredményben
megjelenik a közvetlen és a kedvezõt-
len adottságú támogatás – együtt közel
100 000 Ft – változó mértéke. A tárgyalt
megyéken kívül vonatkozik ez több
megye dimbes-dombos tájaira és a Du-
na-Tisza köze gyenge termõképességû
homoktalajaira is.

1966-ban az Új Gazdasági Mecha-
nizmus idején indította az FM a mezõ-
gazdasági cellulóznyár programot. A te-
lepítések mezõgazdasági mûvelési
ágban maradtak, és 100%-os állami tá-
mogatást kaptak. Csak a leggyengébb
minõségû földek kijelölésére volt lehe-
tõség. Részben a kedvezõtlen talaj-
adottságok, részben a tapasztalatok hi-
ánya miatt a kötött talajokon végzett
telepítések többnyire meghiúsultak,
késõbb egyéb fafajokkal erdõsítették.
A 3–6 AK/ha minõségû homok és laza
talajokon (ahol a gyökérzet a kovár-
vány vagy az eltemetett humuszszintet
is elérte) 7–14 m3/ha növedék volt
elérhetõ, ami hozamban és eredmény-
ben elérte az adott gazdaság búza-
vagy almatermés szintjét.

További elõnnyel járt a fatermelésnél
az alacsony eszközérték és az eltérõ
munkacsúcsok miatt a munkaerõ kedve-
zõbb foglalkoztatása. Az export papírfa
értékesítése és az olcsó göngyöleggyár-
tás javította a gazdaságok eredményét. 

Az ehhez hasonló akác iparifaültet-
vény-telepítés támogatása az alábbi:

(1 EUR = 310 HUF)
EUR Ft

Telepítés 1372 412 920
Fenntartás
(4 évre) 1044 323 640

2376 736 560

A szerzõ lehetõséget lát a már tárgyalt
váltógazdálkodás újbóli alkalmazására,
természetesen a mai technika és mun-
kaerõ lehetõségeivel. A köztes mûvelést
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(gyomkonkurencia-mérséklést) helyette-
síti a folyamatos talajápolás. 

A tápanyagpótlásban, kolloidok hi-
ányában az említett olcsó szerves anya-
gok szerepelnek (Westsik-féle mûve-
lés). A Debreceni Agrártudományi
Egyetem Nyíregyházi karán foglalkoz-
nak a homoktalajok javításával, kívá-
natos ezt az akáctermesztésre is kiter-
jeszteni. 

A kitermelés után a laza talajokon a
tuskók és a gyökerek eltávolítása már
megoldott. A tuskók aprítására is vé-
geztek hazai kísérleteket, ehhez továb-
bi kutatások és mûszaki fejlesztés
szükséges. A nyert faapríték hõenergiai
célra értékesíthetõ, egyben bevételi
forrás. Jelenleg a tuskók halmokba tol-
va a vágásterületen maradnak, csök-
kentve ezzel a mûvelhetõ területet.

A 45/2007. sz. rendelettel bevezetett
fásszárú energiaültetvények sajnos ke-
vés eredményt hoztak. Ismereteink
szerint mindössze 3500 ha telepítés lé-
tesült. Elmaradt a megújuló energiával
való lokális kis teljesítményû hõerõmû-
vek és családi fûtõberendezések belé-
pése. A téma folyamatosan aktuális,
részben a vállalt megújulóenergia-nö-
velés, részben földhasználati tekintet-
ben. Az agrárvezetésnek ugyanis meg-
felelõ növénykultúrát szükséges keresni
a vetésszerkezetben a szántókivonások
helyére. Már közlésre került a világ és
az EU fafogyasztásának rohamos emel-
kedése. Az EU 2015-ben 5 millió t pel-
letet importált az USA délkeleti részé-
rõl, amit a környezetvédõk már
kifogásolnak. Az akácból való pellet-
gyártáshoz megvannak a lehetõségeink
mind a rendelkezésre álló terület, mind
a tapasztalatok alapján.

A faültetvények korosodásával lehe-
tõség nyílik a fafeldolgozás kiszélesíté-
sére. A minõségi hengeres fából az em-
lített magas készültségû termékek
többszörös hozzáadott értékkel állítha-
tók elõ, ami a vidék iparosítását szol-
gálja.

Összehasonlító számításokat végez-
tem a 2013–2015. évekre a búza és az
akácfatermék önköltség- és a határpa-
ritásos exportgazdaságosságára vonat-
kozóan (alsó táblázat).

KSH adatok, exportõr- és termelési
információk alapján végzett saját szá-
mítás. Ez a faállomány minõsége és
mûszaki színvonal, munkabér stb. vo-
natkozásában eltéréseket adhat. Meg-
jegyzendõ, hogy a búza itt mint nyers-
anyag (primer), a fatermék a fûrészáru
kivételével egyszerû megmunkálással
nyert szekunder termék. 

Az adatokból kitûnik, hogy a fater-
mék gazdaságossága több mint kétsze-
rese a búzáénak. A szállítási adottsága-
ink a Duna ingadozó vízállása miatt
kedvezõtlenek. 1 t gabona szállítása
Constanzáig 25 USD (Szabó Jenõ köz-
lése). 

A gabona és az olajos növények
50–52%-a a legdrágább módon, köz-
úton hagyja el az országot [20]. A ma-
gas önköltség és a Fekete-tenger mel-
letti versenytársak miatt erõsen romlott
a gabona versenyképessége. A felso-
rolt szempontok alapján kívánatos,
hogy az agrárvezetés felismerje az akác
és nemesnyár iparifa-telepítésekben
[21] a szerkezetátalakítás legolcsóbb le-
hetõségét. Biztosítson ehhez forráso-
kat, a költségekkel arányos támogatást
és elõleget, teremtse meg az érdekelt-
séget. Politikai, szakmai és társadalmi
háttérrel segítse elõ a monokultúrás fa-
termelés bevezetését.

Meglepõ és kevéssé érthetõ a hiva-
talos helyrõl megjelent közlemény,
amely a 2017–2050 közötti élelmiszer-
gazdasági koncepciót ismerteti [23]. Ki-
tûzött célok a nagyobb hozzáadott ér-
tékû és magasabb minõségû termékek
elõállítása, a hatékonyság és a verseny-
képesség növelése. A koncepció a jö-
võben is 5,4 millió hektár mezõgazda-
sági területtel, illetve 4,3 millió hektár
szántómûveléssel számol. Tanulmá-
nyunk bõven tartalmaz indokokat és
javaslatokat az agrárszerkezet módosí-
tására vonatkozóan olyan agrársza-
kemberek részérõl, akik az 1970–1980-
as években a hazai agrártermelést a
világszínvonal közelébe emelték.

A vizsgált három megye búza- és
kukoricatermelésének hatéves adatai-
ból – értelemszerûen a hasonló talaja-
dottságok esetén – egyértelmûen meg-
állapítható, hogy nem várható a
hozamok növekedése sem a precíziós
gazdálkodástól, sem az új hibridektõl,
sem a gondosabb növényvédelem és
tápanyaggazdálkodás bevezetésével. 

A tesztüzemi vizsgálatok szerint a
búza- és kukoricatermelés 21–23
AK/ha minõségû földeken folyik. Ter-
melnek viszont búzát és kukoricát a
8–16 AK/ha minõségû talajokon is. Az
AKI értékelése szerint a szóródás a rá-
fordításoknál magasabb (input anya-
gok, eszközök, földbérlet), az átlagtól
1,5–2,6-szoros eltérést mutat.

A koncepció azonban ellenkezik a
környezet- és a természetvédõk eddigi
álláspontjával. Az akác a legelterjed-
tebb fafajunk. Területi részaránya a ha-
zai erdõkben 25%. A visszaszorítási tö-
rekvések, a diszkriminatív telepítési
egységárak ellenére, gyors növekedé-
se, a faanyag fokozódó kereslete miatt
részaránya tovább bõvül. Higgadt tár-
gyalások útján szükséges egyetértésre
jutni klímaváltozási, nemzetgazdasági
stb. szempontok tekintetében. 

Az Akác Koalíció és kormányzati til-
takozásra lekerült ugyan az invazív fa-
fajok listájáról, de Brüsszel és a hazai
civil szervezetek továbbra is kritikusan
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nézik. Az ökológiai területeken tiltják
a telepítését.

Ismert fenyõerdeink pusztulása, il-
letve a kényszerkitermelések végzése.
Német elõrejelzések szerint a változás
2050-re elérheti a hazai bükkös zónát.
Fontos ezért a szárazságtûrõ, klímare-
zisztens fafajok telepítése. Nemzetgaz-
dasági szempontból pedig a tárgyalt kí-
sérlet kedvezõ és megbízható
eredményeket ígér a vetésszerkezet
módosításával. Mindezek alátámasztják
az akácellenesség teljes megszûnését.
Az erdõszerkezet-átalakításoknál ne
kerüljön sor fafajcserére, és lehetõvé
kell tenni a NATURA 2000 területeken
is a telepítését.

A monokultúrás telepítéseknél a
biodiverzitás csökkenésének mérséklé-
sére már vannak megoldások, amelye-
ket a FESC erdõtanúsítási rendszer el-
fogadott. A kisebb telepítéseknél a
szegélyek cserjékkel és õshonos fafa-
jokkal történõ telepítése, az összefüg-
gõ, nagyobb területeknél pedig az ún.
ökofolyosók hasonló kivitelû létesíté-
se. A vizsgálatok igazolták a bioszféra
kedvezõ alakulását, a növény-, állat- és
rovarfajok jelenlétét. Az említett argen-
tínai és brazíliai telepítések ezzel az el-
járással készültek. 

Az ültetvényszerû fatermelés – mint
biológiai innováció – bevezetése az
agrárágazat elõre nem látott fejlõdését
ígéri. A Nyírerdõ Zrt. fakitermelésének
nagyobb hányada az akác, ami kor-
szerû feldolgozással exportra kerül. Az
erdészeti zrt.-k sorában több évre
visszamenõen az árbevétel-arányos
üzemi eredmény, valamint az egy fõre
jutó adózott üzemi eredmény mutatóit
csak – az ország legjobb faállományá-
val bíró – Zalaerdõ és Bakonyerdõ Zrt.
mutatói elõzik meg.

Az erdõtelepítések alakulása
A szocialista rendszer az erdõtelepí-

tést és fásítást az ország alacsony erdõ-
sültsége miatt kiemelten támogatta. A
háborús károk helyreállítása és az ipar-
fejlesztés nagy mennyiségû faimportot
igényelt. A tõkés import terheinek mér-
séklését szolgálták a nagy ütemû fe-
nyõ- és nyárfatelepítések. Az 1950-es
években az akkori szervezeti és tech-
nikai lehetõségekkel évente közel 30
ezer ha elsõ kivitel, mezõvédõ erdõsá-
vok, út, csatorna, major, fásítás létesült.

A Földvédelmi törvény megjelené-
se, továbbá a pályázatok késedelmes
kiírása és a kifizetések elhúzódása
miatt az 1970–80-as évektõl csökkent
a telepítési kedv. A privatizáció évei-

ben a földtulajdon változása és bizony-
talansága is fékezte a telepítéseket.
A földalapú támogatások megjelenése
pedig ellenérdekeltséget teremtett az
erdõtelepítéssel szemben.

A megnövelt erdõterület, illetve az
élõfakészlet lehetõvé tette a farostle-
mez-, forgácslap-, ládaüzemek létesíté-
sét, az épületasztalos- és a bútoripar
hazai alapanyagokkal való jobb ellátá-
sát, ami növekvõ exportot és GDP-fej-
lõdést tett lehetõvé. 

Az MTA elnöksége és a MÉM részé-
rõl 1988-ban indított Nagy Zöld Prog-
ram és a Nemzeti Erdõ Program az or-
szág erdõsültségét 2050-re 27%-ra
irányozza elõ [22]. A jelenlegi állapot
szerint ehhez évente 16 900 ha erdõte-
lepítés és fásítás szükséges. 

A kitûzött célok eléréséhez szemlé-
letváltozásra van szükség az erõgazdál-
kodás megítéléséhez. A társadalom ma
az erdõk szerepét szinte kizárólag a
környezeti, szociális és jóléti szolgálta-
tásokban látja (nonprofit erdõgazdál-
kodás). Kívánatos, hogy ez terjedjen ki
a fanyersanyag-termelésre mint jöve-
delmet termelõ gazdasági tevékenység
területére is. 

Az agrártámogatások várható csök-
kenése rákényszeríti az agrárpolitikát a
multifunkcionális, alternatív földhasz-
nálati módokra. Ebben nagy szerep vár
az erdõtelepítésekre, ipari faültetvé-
nyekre. A klímaváltozásban mint szá-
razságtûrõ fafaj az akác nagy szerepet
kaphat. Kívánatos ezért az akácellenes-
ség miatt több évtizede leállított – a vi-
lág élvonalához tartozó – kutatás és ne-
mesítés folytatása, frissítése. 

Az Erdészeti Tudományos Intézet és
a Silvanus Kft. több minõsített fajtával
és fajtajelöltettel rendelkezik, továbbá
megjelent a mikroszaporítással elõállí-
tott csemete. Ez a módszer lerövidíti a
kiválasztás, fajtaminõsítés idõtartamát.
A mikroszaporítás pénzügyi támogatá-

sa, a fajtaösszehasonlító és technoló-
giai üzemi kísérletek mielõbbi megin-
dítása nagy segítséget nyújthat az ag-
rárszerkezet módosításához.

Az erdõ- és a faültetvény-telepítések
magas élõmunkaigénnyel jár (cseme-
tetermelés, fiatalosok ápolása, nyesé-
sek, tisztítások stb.). Itt az alulképzett
munkaerõ, fiatalok és családtagok is
foglalkoztathatók. Közmunka helyett
termelõmunkát végezhetnének. A tele-
pítési lehetõségek éppen a legnagyobb
munkanélküliségû régiókban vannak.
Az erdõtelepítések és fásítások környe-
zeti és természetvédelmi elõnyökkel jár-
nak:

• Kíméletes földhasználat, alacsony
földbolygatás, vegyszermentes
termelés, elmarad évente hektá-
ronként 65–70 liter gázolaj lég-
szennyezése.

• A képzõdõ páratartalom kedve-
zõen hat a hidrológiai viszonyok-
ra, javul a talaj vízmegtartása.

• Védelmet nyújt a szél- és vízeró-
zió ellen.

• A nagyobb zöldfelületek megje-
lenése szénlekötéssel és oxigén-
kibocsátással a környezeti klímát
javítja.

• A telepítések megváltoztatják a
vidék egyhangúságát, kedvezõ
tájkép alakul ki.

• Az apróvad számára védelmet és
búvóhelyet nyújt.

A tanulmányban tárgyalt megállapí-
tások és javaslatok azt a célt szolgál-
ják, hogy hazánk egyetlen nemzeti
kincse – a termõföld – észszerû hasz-
nálatát szolgálják. Kívánatos, hogy az
agrárvezetés és a földtulajdonosok fel-
ismerjék a fanyersanyag-termelés jöve-
delmezõségét. Az adott ökopotenciál –
piaci, munkahelyi, rentabilitási és
egyéb – lehetõségeivel kezdeményez-
zék az alternatív földhasználat beveze-
tését. Az akácültetvény a gyümölcsö-
sökhöz hasonló technológiával és

Erdõtelepítés, fásítás

Forrás: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
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közeli élettartammal már vonzóbb le-
het a földtulajdonosok részére, mint a
keménylombos fafajok telepítése.

A javasolt technológia több innová-
ciós elemet is tartalmaz: váltógazdálko-
dás, olcsóbb szerves anyagokkal való
tápanyagpótlás és tuskóaprítás. Minde-
zek megfontolandó lehetõségek a jö-
võt illetõen. A koncepció szélesebb
körû kialakításához célszerûnek látszik
az oktató és kutatóintézetek bevonása
(Soproni Egyetem, Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet, Debreceni ATE Nyíregy-
házi kara, Esterházy Egyetem Gyön-
gyösi kara, Nemzeti Agrárkamara,
Magánerdõtulajdonosok és Erdõgaz-
dálkodók Országos Szövetsége).

A szerzõ ezúton mond köszönetet az
Agrárgazdasági Kutatóintézet, a Du-
naker Kft., a Nyírerdõ Zrt. és a Silva-
nus Kft. munkatársainak az adatokért
és információkért, amelyek elõsegítet-
ték a tanulmány megjelenését.
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Szeptember 2-án, a soponyai Nemzetkö-
zi Vadgasztronómiai Fesztivál program-
részeként rendezték meg a 2017-es Or-
szágos STIHL Fakitermelõ Bajnokság
döntõjét, amelyen hazánk legjobb 36
favágócsapata vehetett részt. Ilyen szo-
ros végeredmény a versenysorozat
fennállása óta nem volt, az elsõ helye-
zett is mindössze két pont elõnnyel le-
hetett a legjobb.

A csapatok a soponyai tisztáson beren-
dezett pályán két fordulóban mutathat-
ták meg tudásukat mind a kombinált,
mind a szerelés versenyszám során.
Valóban szembetûnõ volt a fakiterme-
lõk gyorsasága és pontossága, különö-
sen a lánccserélés idején.

Bakon Gábor, az Andreas STIHL Kft.
ügyvezetõje a dobogó elõtt állva mon-
dott köszönetet minden induló csapat-
nak, és örömét fejezte ki, hogy bale-
setmentes volt a döntõ megmérettetés,
amely minden korábbinál színvonala-
sabb, komolyabb küzdelmet hozott.

A 2017-es Or-
szágos STIHL Faki-
termelõ Bajnoksá-
got végül a Dalerd
Zrt. Nagy István
csapata nyerte meg
idõsebb Bozsó Zol-
tán, ifjabb Bozsó
Zoltán, Zsótér Zol-
tán és Stúrbel Jó-
zsef Dedi összeállí-
tásban, mögöttük
pedig az Északer-
dõ Zrt. két csapata,
az I. és a IV. számú gárda végzett. 

A legjobb fakitermelõk értékes STIHL
vásárlási utalványt kaptak, a gyõztes né-
gyes pedig egy különdíjat is átvehetett a
Vadex Mezõföldi Zrt. vezérigazgatójától,
Majoros Gábortól. A csapat egy görögor-
szági nyaralással is gazdagodott.

Ahogy az elmúlt években, úgy idén
is sokan szerettek volna a legjobb nyolc
csapat közé bekerülni, hiszen ezek a fa-
kitermelõ gárdák jövõre részt vehetnek

a Bajnokok Bajnoka egyeneskiesés meg-
mérettetésen. A három dobogós csapat
mellett a Mecsekerdõ Zrt. – Ritrovi Kft., a
Barfa 2014 Kft., a SEFAG Zrt. – KNT, a
Vértesi Erdõ Zrt. – Alba Berkenye Kft. és
a Tölgyerdõ-Gép Kft. vívta ki az indulási
jogot a 2018 tavaszára meghirdetett iz-
galmas és embert próbáló versenyre.

Forrás: Erdõ-Mezõ Online/Gribek
Dániel, Andreas STIHL Kft.

Kép: ÉSZAKERDÕ Zrt. 

A DALERD Zrt. csapata nyerte a XVI. STIHL
Országos Fakitermelõ Versenyt
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Balatonedericstõl Keszthelyig a táj ké-
pét jelentõsen meghatározta az 1860-as
években idetelepített feketefenyõ. Eb-
ben az idõben az akkoriban helyben
élõ erdõbirtokos Festetics család a ko-
pár területek fásítására telepített fenyõt,
majd az 1950–60-as években a Keszthe-
lyi-hegységben õshonos molyhostölgy-
és virágoskõris-állományokat alakították
át feketefenyõre. A dolomit alapkõze-
ten lévõ sekély termõrétegû talajokon a
fenyõk jól érezték magukat.

Érdemes áttekinteni az Erdészeti La-
pok 1881. évi januári számát, amelyben
jó látható, hogy a legeltetéssel kopárrá
tett hegységet milyen áldozatos munka
árán erdõsítették újra: „Fenyõcsemeték
cserepes ültetése és veténykertek megvé-
dése. Riedl Ödön erdõmester úr adatai
nyomán közli: Kabina János, kat. fel-
ügyelõ.” Az 1901. évi lapszámban ol-
vashatjuk a megerõsítést: „Hazai er-
dõkbõl. I. Kopárok beerdõsítése gróf
Festetich Tassilo keszthelyi uradalmá-
ban.”

A Soproni Egyetem Termõhely-is-
merettani Intézeti Tanszéke kutatást
végzett, amely megerõsítette, hogy az

erdészeti klímaosztályozás alapján a
hegység jelentõs része erdõssztyepp
osztályba sorolható.

A területre általánosan rossz vízgaz-
dálkodású talajok jellemzõek. A szik-
lás-köves váztalajok és a rendzinák ad-
ják a meghatározó talajtípusokat. Ahol
lösz, illetve homok rakódott a dolomit
ágyazati kõzetre, sekély termõrétegû
barnaföldek, rozsdabarna erdõtalajok
alakultak ki. A völgyek lejtõhordalékos

területein agyagbemosódásos barna er-
dõtalajt találunk, de ez nem meghatá-
rozó a területen.

A talajok alacsony vízkapacitása,
nagy vízáteresztõ képessége az a két tu-
lajdonság, amelyek rendkívül kiszolgál-
tatottá teszik a hegység erdeit. A hosszú
aszályos idõszakok, a hõség és forró na-
pok növekvõ gyakorisága veszélyezteti
az erdõállományok fennmaradását. 

Sajnálatos, hogy az erdészeti termõ-
helyismeret-tan háttérbe szorulni lát-
szik, pedig a tágan értelmezett termõ-
hely változását jól mutatják az
erdõkárok, és csak remélni tudjuk,
hogy az erdõgazdálkodási módszerek
változtatásával követni tudjuk a gyors
folyamatokat.

A NÉBIH Erdészeti Igazgatóságával
és a NAIK ERTI-vel együttmûködve klí-
mamonitoring megvalósításába kezdett
a Bakonyerdõ Zrt. Ennek keretében ki-
helyezésre került számos meteoroló-
giai állomás, továbbá egy erdei körül-
mények között használható
állományalatti mérõállomás, amely a
talaj nedvességtartalmának adatait is
rögzíti három különbözõ mélységben,
a hõmérséklet- és relatív páratartalom-
adatok mellett. Természetesen az ada-
tok egy honlapon keresztül folyamato-
san megtekinthetõk, értékelhetõk. 

A mûszer az egyéves tesztüzem so-
rán bizonyította alkalmasságát. A mû-
szerek számának növelésével, az erdõ
jellemzõinek felvételezésével cél, hogy
alaposabban mérjük, megismerjük a
folyamatot, amely a jelentõs pusztulás
hátterében áll.

A legutolsó erõs száradást a kilenc-
venes évek végén tapasztalták a keszt-

SZAKMAI MINDENNAPOK

Erdészeti Lapok CLII. évf. 10. szám (2017. október)

Új erdõképet mutat a hegyvidék
Visszatér az eredeti vegetáció a Keszthelyi-hegységbe

Az ismétlõdõ aszályos évek következtében fellépõ száradás, majd az ezt köve-
tõ gombakárosítások miatt a feketefenyõk 70 százaléka eltûnt a Keszthelyi-
hegységbõl. A kivágott fákat alapvetõen az õshonos virágos kõris, molyhos
tölgy fafajok váltják fel, sok barkóca berkenyével, cserrel, korai juharral. Az
egészségügyi fakitermelési munkák meghatározó részével végzett a Keszthelyi
Erdészet, a táj már az új arcát mutatja az itt élõknek és a turistáknak. Az erdõ
természetes úton megújul, visszatér a feltételezett eredeti vegetáció.

Legeltetõ gyerekek Diás felett 1934-ben (Balaton Múzeum archívuma, Hoffmann Pál)
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helyi erdõkben, az erdészetnek akkor
is ki kellett termelnie az elszáradt egye-
deket. A 2011-es, 2012-es esztendõ is
két rendkívül száraz év volt. A két
aszályos év a fenyõket erõteljesen le-
gyengítette, 2012 tavaszától erõs tûvö-
rösödés, pusztulás volt tapasztalható.
Mindezt jeleztük a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósá-
gának, amely 2012 augusztusában el-
rendelte a száraz fenyõk kivágását, nö-
vény-egészségügyi és kárfelszámolási
szempontok alapján.

A kárfelszámolás megkezdésekor
már tapasztalható volt, hogy a szára-
dás a felmért terület kétszeresére ter-
jedt ki. Szemmel láthatóan a tûvörösö-
dés, a hajtáspusztulás felgyorsult. 

A legyengült fák a fenyõtû- és hajtás-
károsító gombák következtében tovább
veszítették lombozatukat. Az erdészeti
hatóság az elrendelt fakitermelések foly-
tatásáról, kiterjesztésérõl hozott döntést. 

A károsítás túlnyomó része Keszt-
helytõl Balatonedericsig húzódó ún.

dolomit régióban található. Szinte tra-
gikus, hogy 2014-ben mindemellett a
cser egészségügyi termelése meghalad-
ta a feketefenyõét. A NAIK ERTI vizs-
gálata kimutatta, hogy a felelõs a Bi-
scogniauxia mediterranea nevû

gomba, amely egyértelmûen az aszály-
stressz következtében képes a soha
nem látott mértékû pusztításra. A gom-
ba nem kímélte sem a fiatal, sem az
idõs csereseket.

A kárfelszámolással a közelmúltban
végeztünk. A száradással érintett terü-
let mintegy 3500 hektárt tett ki. A ki-
termeléssel a feketefenyõk 70 százalé-
ka eltûnt a Keszthelyi-hegységbõl, a
cseresek jelentõsen károsodtak.

A termelés során az élõ fákat meg-
óvtuk, de így is jelentõsen megváltozott
a hegység Balaton felõli tájképe, ahol
korábban a feketefenyõk álltak. A cse-
resekben sok helyen teljes területen
mesterséges erdõfelújításokat kellett
elvégezni. Minden károsítás ellenére to-
vábbra is bízunk a cser fafajban, és a
makkvetéssel történt erdõsítések ígére-
tes eredményt mutatnak.

Feketefenyõ-ültetés a Balaton-tör-
vény korlátai és a terület természetvé-
delmi besorolása miatt nem lehetséges.
A fafaj idegenhonos besorolása érde-
kes kérdés, hiszen éppen ez a fafaj te-
remtette meg a feltételeket, hogy a ko-
párokon kialakuló termõrétegen
õshonosnak tekintett lombos fajok
nyerjenek teret. A tájképi hatás tekin-
tetében – különösen a nagy volumenû
idegenforgalomra, turizmusra gondol-
va – határozottan hiányzik a hegyvidék
örökzöld megjelenése.

Ami eddig a téli idõszakokban is
üde zöld volt, az ettõl kezdve átlátha-
tóbbá, de kopár hatásúvá válik, viszont
biológiailag változatosabb lett az erdõ
a kisebb sziklagyepekkel, cserszömör-
cés foltokkal.

Jagicza Attila
osztályvezetõ, Üzemtervezési és

Szakfelügyeleti Osztály, 
Bakonyerdõ Zrt.
Szakács István

erdészeti igazgató, Keszthelyi Erdészet,
Bakonyerdõ Zrt.

Keszthely nyári hõmérséklet- és csapadékidõsorai 1961-2014 között Végrehajtott fakitermelések

Keszthely 52A
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Marokkóban a földmûvelõ lakosság
természeti folyamatoktól függõ léte,
az erdõhöz erõsen kötõdõ életformája
és faanyagszükségletének folyamatos
biztosítása együttesen hívta életre az
agrárerdészet több ezer éves hagyo-
mányokon alapuló rendszereit. Az õsi
gazdálkodási formák még ma is sok
helyen fennmaradtak Marokkóban. 

Ezek megismerése egyedülálló lehetõ-
séget biztosít a hagyományon, sok ezer
éves tapasztalaton alapuló gazdálkodá-
si formák tudományos értékelése, szá-
razodó környezeti feltételek között
egyre sürgetõbb hazai adaptációja
szempontjából. 

A hazai klimatikus feltételek között
ugyanis egyre nagyobb az esélye an-
nak, hogy a legszárazabb ökológia fel-
tételek között az eddig zárt erdõk egy
részének helyét fokozatosan átveszik a
felnyíló erdõk, amelyek hasznosítása
legeltetéssel, köztesmûveléssel és más
agrárerdészeti rendszerekkel képzelhe-
tõ el. E rendszerek esetében a faegye-
dek közötti erõforrásokért folyó ver-
seny már nem a fényért, hanem a
gyökérzónában megvalósuló elérhetõ
vízért fog zajlani. Ebbõl a szempontból
is fontos a marokkói tapasztalatok
megismerése.

A mikroklíma-befolyásoló hatás az
egyik legjelentõsebb az agrárerdészet
számos elõnyébõl, ezért is terjedtek
el a forró és száraz nyárral jellemez-
hetõ Marokkóban. Az enyhébb sugár-
zás és a magasabb relatív páratarta-
lom következtében csökken a légköri
aszály mértéke, az árnyékot élvezi az
állatállomány, a fák párologtatása is
hozzájárul az átlaghõmérséklet csök-
kenéséhez. 

A térségben a rendszer szerves ré-
sze ugyanakkor a pásztoroló állattartás
is. Döntõen kecskét és juhot tartanak,

mert a szarvasmarhánál kevesebb és si-
lányabb takarmánnyal is beéri, vala-
mint a kecske és juh harapja, ezáltal
kevésbe károsítja a növényzetet.

Nem beszélhetünk egységes rend-
szerekrõl, hanem az ökológiai környe-
zet által meghatározott feltételektõl
függõen az erdõk különbözõ fokú vé-
delmét, a fák megújulásának elõsegíté-
sét is szem elõtt tartó gazdálkodási for-
mákat figyelhetünk meg. 

A legszárazabb, 100 mm éves csa-
padék alatti területeken minden egyes
faegyed nagy értéknek számít, így
mesteri kõfalakkal védenek a legelõ ál-
latok elõl minden egyes fejlõdõ cseme-
tét. A félsivatagi körülmények között
élõ pásztor is jól tudja, hogy erdõ, fa
nélkül nincs élet. A megerõsödõ egye-
dek árnyékot adva, lombot, almot ké-
pezve, késõbb termést érlelve, erõsebb
ágak révén építési anyagot és tüzelõt
biztosítva járulnak hozzá a szélsõséges
környezetben megélni kénytelen em-
berek boldogulásához.

Egy kicsit kedvezõbb körülmények
között, ahol az átlagos éves csapadék
már eléri a 200–250 mm-t (ez a legszá-
razabb hazai Duna–Tisza közi homok-
hátság éves csapadékának még így is
csak a fele) az Erdészeti Kutató Köz-
pont munkatársai több évtizede zajló
kísérletekkel igyekeznek meghatározni
azon fafajok körét, amelyek biztonsá-
gosan telepíthetõk. 

E kísérleti ültetvényekben nagy
hangsúlyt kap az argánfa (Argania spi-
nosa), amely az atlaszcédrus mellett
Marokkó egyik nemzeti jelképe, és
egyes száraz területek csaknem egyet-
len megélhetési forrása. Az argánfa ter-
mészetben nagy változatosságot mutat,
és a kutatók ezt kihasználva igyekez-
nek szárazságtûrõ populációkat szelek-
tálni. A faj ugyanis nagy értékû, szá-
mos célra használható magas
olajtartalmú magot terem, ezáltal a leg-
mostohább körülmények között is jö-
vedelmezõ gazdálkodást biztosíthat,
miközben az állattartást is elõsegítheti.

Az Erdészeti Lapok áprilisi lapszámában útjára indított cikksorozatunk írásai egymáshoz szorosan kapcsoló-
dóan, de önálló cikként is megállva a helyüket, hiánypótló céllal járják körbe a MAGHREB-országok (Algéria,
Tunézia, Marokkó) idehaza alig, vagy egyáltalán nem ismert erdeit és erdõgazdálkodásuk jellemzõit, bemutat-
va egyben a térségben aktuálisan formálódó magyar ágazati lehetõségeket az erdészeti kutatás és a gyakorlat-
orientált szakmai innovációk terén.

Agrárerdészet Marokkóban
Ezer éves hagyományok nyomában

Dr. Borovics Attila – intézetigazgató, NAIK ERTI

Honfy Veronika – intézeti mérnök, NAIK ERTI

Dr. Somogyi Norbert – általános fõigazgató-helyettes, NAIK Központ

Az argánfa a száraz területek szinte egyetlen jövedelemforrása, Marokkó nemzeti jelképe
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Az olajfa (Olea europaea) is nagy
hagyományokkal rendelkezõ, az agrár-
erdészeti rendszerek alapnövényének
tekintendõ rendkívül változatos faj,
amelynek nemesítéssel, szelekcióval
nem érintett vad populációi sok re-
ménnyel kecsegtetnek a szárazsággal
szembeni küzdelemben. 

Az olajfaültetvények köztes mûvelé-
se ugyanakkor széleskörûen alkalma-
zott gyakorlat a termõterületek csök-
kenése, a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás pozitív hatásai miatt. Az
olajfaültetvényekben kedvezõtlen ter-
mésátlagok mellett is alkalmazzák a

gazdák, mert az olajfa termesztése így
is jövedelmezõbb lehet, a köztes nö-
vény mûvelése az olajfára is jótéko-
nyan hat. 

Az olajfa monokultúrás termesztése
jobban ki van téve a legelés által oko-
zott károknak, a köztes növény ter-
mesztésével ez megelõzhetõ. Marokkó
kormánya egymillió hektár olajfaültet-
vény telepítését tûzte ki célul a jelen-
legi gabonaföldek helyén, mely törek-
vés teret ad a köztes termesztési
rendszerek fejlesztésének is.

A pisztáciát (Pistacia atlantica) és jo-
jobát (Simmondsia chinensis) is olajok-
ban gazdag magjáért termesztik, de le-
velének állatokkal történõ legeltetése is
növeli elismertségét, így a kísérletekben
is rendszeresen tesztelik a szárazságtû-
rõ populációk szelekciója érdekében. 

A szentjánoskenyérfa (Ceratonia si-
liqua) a térségben vadon is élõ, nagy
gazdasági jelentõséggel bíró faj. A szent-
jánoskenyeret az élelmiszeriparban, ál-
latok takarmányaként, a kozmetikai-
parban és papírgyártásban egyaránt
felhasználják. Érdekességként érdemes
megjegyezni, hogy igen pontos súlyú
magjaival egykor gyémántot és aranyat
is mértek (1 mag = 1 karát).

Számos további õshonos Acacia-fé-
le (Acacia raddiana, Acacia gummife-
ra, Acacia aneura), ciprus- és thujafaj,
valamint a kanárifenyõ került kiválasz-
tásra szélsõségeket tûrõ tulajdonságaik
révén. Jó eredményeket értek el az ide-
genhonos Eucalyptus-félékkel is. Az
eddig tesztelt több mint száz faj közül
legalább tíz olyan található, amely bír-

ja a 90–300 mm közötti éves átlagos
csapadékkal jellemezhetõ Marrákes
környéki szélsõségeket. Kiegészítésül
meg kell említeni, hogy a fás vegetá-
ción túl a kaktuszok hasznosítása is
része az erdészeti kutatásnak és egyre
inkább az üzemi gyakorlatnak. A füge-
kaktusz (Opuntia ficus indica) ter-
mesztése a szinte talaj nélküli fellazí-
tott sziklás földben is sikeres lehet.

Érett terméseit rendszerint nyersen,
gyümölcsként eszik. A terméshúst kan-
dírozzák, és dzsemet is készítenek be-
lõle. Az apró magjaiból nyert olaj ma
az egyik legkeresettebb termékek egyi-
ke. A növényt gyakran ültetik élõ sö-
vénynek, területvédelem, állatoktól
történõ lekerítés érdekében. 

A fajon parazitaként él a bíbortetû,
amelyet vörös festékanyagként a koz-
metikai iparban dolgoznak fel. Dug-
vánnyal szaporítják, és megfelelõ klí-
mán könnyen elvadul, ahol aztán nagy
biomasszatömeget képez, és alkalmas
erózió elleni védelemre is. A termése-
ket vadon élõ és ültetett fügekaktu-

szokról takarítják be. Sok elõnye miatt
kiterjedt ültetvényeket telepíttettek be-
lõle az elmúlt években.

Az agrárerdészeti rendszerek harma-
dik helyszíne a domb- és hegyvidék,
ahol a magasság szerint fokozatosan
változó összetételû fafajokkal történik
az agrárgazdálkodás kiegészítése. Itt a
csapadék 500 mm-tõl akár 1500 mm-ig
változhat. 

Az erdõtakaró felsõ határán már in-
kább a hideg képezi az erdõk ökoló-

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Az olajfaültetvények köztes mûvelése széleskörûen alkalmazott gyakorlat.

Kaktusztelepítés köves, sziklás talajban.
A termõrefordulás az 5-6. évtõl várható.

A szentjánoskenyérfa jelentõségét jól
mutatja, hogy az Erdészeti Kutató Központ
marrákesi csemetekertjében évente közel
1 millió csemetét állítanak elõ belõle.
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giai határát. Az alsóbb, melegebb ré-
giókban a tölgyek (Quercus ilex, Quer-
cus suber, Quercus faginea, Quercus
rotundifolia), kõrisek és a vadgyümöl-
csök szerepe a meghatározó. A vad-
gyümölcsök (vadcseresznye, diófélék)
gyors növekedésükkel, értékes faanya-
gukkal és viszonylag korai terméskép-
zésükkel tûnnek ki. 

A szórványgyümölcsösökben a dió, a
mandula, az eperfa, az olajfa és a füge a
leggyakoribb gyümölcstermõ növények.
Alattuk zöldségféléket és lucernát ter-
mesztenek. A mûvelés hatására fokozot-
tabban elkülönül a növények gyökérze-
te, a fák gyökerei az intenzív sorközi
talajmûvelés hatására lefelé fejlõdnek, így
kevésbé jelentenek tápanyag- és nedves-
ségkonkurenciát a köztes növényeknek.

Magasabb fekvésben a borókafélék
(Juniperus phoenica, Juniperus oxiced-

rus, Juniperus thurifera) és a marok-
kói ciprus (Cupressus atlantica) ala-
kít ki természetes vegetációt. Itt már
a legeltetésé a fõszerep. A legna-
gyobb problémát is minden bi-
zonnyal ez okozza, mivel az idõs ál-
lományok nem újulnak, a több száz
éves matuzsálemek között a csemete-
szint, a fiatal korosztály teljes mérték-
ben hiányzik. 

A problémát ugyanakkor árnyalja,
hogy a kérdéses fajok magjainak élet-
képessége a fogyasztó szervezetek
melegedõ klíma miatti túlszaporodása
következtében nagyon alacsony.
Az Erdészeti Kutató Központ fontos
feladata a veszélyeztetett fajok cseme-
tetermelésének megoldása, amire a

legújabb eredmények alapján van re-
mény.

A pásztorkodás mellett a falusiak
teraszos mûveléssel próbálnak a hegy-
vidékbõl mûvelhetõ földdarabokat ki-
hasítani. A kövekkel megerõsített tera-
szokat sok esetben öntözõrendszerrel
is ellátják, így magas színvonalú gaz-
dálkodást alakítanak ki a mostoha kö-
rülmények ellenére. 

A faanyagra ugyanakkor nagy szük-
ségük van az építkezés, a fûtés, fõzés
érdekében, ezáltal az erdõmûvelést és
a földmûvelést együttesen végzik, kö-
rültekintõen, évszázadok óta fenntart-
ható módon. 

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Erdészeti Lapok CLII. évf. 10. szám (2017. október)

Pásztoroló állattartás által kialakított tájkép
az Atlasz-hegységben, Toubkal Nemzeti
Park

Tipikus agrárerdészeti rendszer az Atlasz-
hegység 800 méteres lábainál (Marrákestõl
60 km-re délre)

Az agrárerdészet évszázadok óta fenntartott gyakorlata: a völgyekben kialakított tera-
szokon földmûvelés, a hegyoldalakon legeltetés és erdõmûvelés biztosítja a megélhetést
a falu közössége számára (Atlasz-hegység).
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Megjelent a Nagyalföld és az Északi-
középhegység erdészeti tájcsoporto-
kat taglaló Magyarország erdészeti
tájai I. és II. kötete, amelyekre a szak-
ma és a nagyközönség figyelmét Fa-
zekas Sándor földmûvelésügyi minisz-
ter az Erdõk hete rendezvénysorozat
október eleji kaposvári nyitónapján
hívta fel a figyelmet. Ebbõl az alka-
lomból dr. Führer Ernõvel, a NAIK ERTI
tudományos tanácsadójával, a kiad-
ványsorozat fõszerkesztõjével beszél-
gettünk.

– Milyen szükségszerûség miatt kellett
belevágni a sorozat megjelentetésének
nem kis kihívásokat rejtõ feladatába?

– A szakmánk felé nem, de a széle-
sebb közvélemény felé talán szükséges
kiemelnem, hogy az erdõgazdálkodás
mint nemzetgazdasági ágazat igen szo-
rosan kötõdik a természeti adottságok-
hoz. Az erdõtársulásoknak, bennük a

faállományoknak és azok ökológiai vi-
szonyainak kellõ mértékû ismerete egy
adott természeti térségben alapfeltéte-
le az ökoszisztéma-szemléletû tartamos
erdõgazdálkodásnak, valamint az er-
dõkkel szemben támasztott sokrétû tár-
sadalmi elvárások teljesíthetõségének.

Változatos termõhelyeink és a rajtuk
tenyészõ faállományaink, tulajdonsá-
gaik és térbeli elhelyezkedésük alap-
ján olyan törvényszerûségeket hordoz-

nak, melyek nagyobb, geográfiailag és
ökológiailag jól meghatározható és le-
határolható térségekhez köthetõk. Az
ilyen természeti egységeknek, amelye-
ket szakmánk erdészeti tájaknak ne-
vez, minél pontosabb lehatárolása és
jellemzése az erdészeti gyakorlat folya-
matos kívánalma, fejlesztése pedig a
mindig fejlõdõ erdészeti kutatásnak
fontos feladata.

– A szakma jól ismeri a magyar er-
dészeti tájak jellemzéseit összefoglaló
szakirodalmi elõzményeket, ennek el-
lenére a teljesség kedvéért kérlek, fog-
lald össze röviden ezek múltját.

– Magyarország erdõterületét magá-
ba foglaló erdészeti tájbeosztás elõször
1953-ban készült Babos Imre irányítá-
sával. Ez az osztályozás kifejezetten a
táji erdõmûvelés megalapozását szol-
gálta egy olyan idõszakban, amikor a
társadalompolitika az erdészet gazda-
sági szerepének megerõsítését és fej-

lesztését kívánta meg. Szakembereink
akkor az azonos fatermeszthetõségi le-
hetõségek és erdõgazdálkodási adott-
ságok alapján elkülönített 50 erdõgaz-
dasági tájat 12 tájcsoportba sorolták.

Az 1964-ben Danszky István szer-
kesztésében megjelent Magyarország
erdõgazdasági tájainak erdõfelújítási,
erdõtelepítési irányelvei és eljárásai cí-
mû nagy horderejû mûben az éghajlat,
a domborzat és a hasonló természeti

adottságok alapján az ország erdõterü-
letén már csak 6 tájcsoportot különítet-
tek el. A munka tartalmát tekintve
rendkívül elõremutató volt, mert ötvöz-
te a Babos-féle erdõgazdasági tájbeosz-
tást és a Majer-féle növénytársulásokon
alapuló erdõtipológiát. Nem vitatható,
hogy elsõsorban a fakitermelés céljait,
az erdészeti igazgatás, azaz az erdõgaz-
dálkodás irányítását, ellenõrzését, a
szükséges feltételek és eszközök meg-
teremtését szolgálta.

A tudomány ezt követõ robba-
násszerû fejlõdése viszont elõrevetítet-
te e szemlélet várható változását. Az er-
dõk többcélú használatának ökológiai
alapokon nyugvó tudományos feldol-
gozását jelentették a szintén Danszky
szerkesztésében 1973-ban közzétett Er-
dõmûvelés I–II. kötetei, melyekben a
termõhelyismeret-tan, az erdészeti ter-
mõhely-értékelés rendszere, az erdõ-
gazdasági tájak és a termõhelytípusok
kapcsolata, a termõhelytípusok és a
célállományok összefüggése, az akkor
korszerûnek tekintett erdõmûvelési el-
járások és technológiák központi sze-
repet kaptak.

A rendszerváltozást követõen több
szakember és az MTA Erdészeti Bizott-
sága is felvetette az erdõgazdasági tá-
jak fejlesztésének gondolatát. E kezde-
ményezés elsõ eredményeként Halász
Gábor szerkesztésében megjelent Ma-
gyarország erdészeti tájai (1996) címû
kiadványban sor került a tájak hatá-
rainak pontosítására és a tájak igen rö-
vid, tartalmukat tekintve nagyvonalú
jellemzésére.

– Ilyen gazdag múlt után mi indo-
kolja egy újabb hasonló tematikájú ki-
advány közkinccsé tételét?

– A most megjelent munka az új
szakmai és társadalmi követelmények
miatt nem tekinthetõ az eddig ismerte-
tett nagy ívû pályamunkák közvetlen
folytatásának, bár azok tudományos
alapjainak jelentõs része ma is helytál-
ló. Az erdõgazdálkodás feladatait meg-
határozó feltételek és igények azonban
mára jelentõsen megváltoztak. A fater-
mesztés minõségi fejlesztésével össze-
függõ célkitûzések mellett egyre na-
gyobb jelentõsége van – a jogos
társadalmi igényekbõl is következõen
– az erdõk védelmi és közjóléti funk-
ciójának. Fontos feladat a biodiverzitás

AKTUALITÁSOK

A Magyarország erdészeti tájai
kiadványsorozat új kötetei

A Magyarország erdészeti tájai I-II. köteteit az Erdõk hete nyitórendezvényén mutat-
ták be Kaposvárott
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megõrzése is, kérdés azonban, hogy az
ökológiai feltételek folyamatos rosz-
szabbodása mellett mindez hogyan és
milyen eszközrendszerrel valósítható
meg. A kétségek ellenére is fel kell ké-

szülnünk a klímaváltozás kedvezõtlen
hatásainak mérséklésére, egyrészt
szemléletváltással, ami a fafajmegvá-
lasztás, a szénlekötés és -tárolás vagy
a természetesség tárgykörében érvé-
nyesítendõ, másrészt új technikák és
technológiák kidolgozásával, illetve a
már meglévõk szükség szerinti módo-
sításával.

E problémák új szakmai kihívásokat
is jelentenek, melyek szakszerû meg-
oldása az érvényben lévõ erdészeti tá-
jak jellemzésének eddigieknél kor-
szerûbb megközelítésû, részletes
kidolgozását vonja maga után. Az el-
múlt évtizedekben napvilágot látott
újabb kutatási eredmények, az Orszá-
gos Erdõállomány Adattár korszerûsö-
dése és a geoinformatika gyors fejlõ-
dése az erdõhöz köthetõ adatok
hatékonyabb elemzését és felhasználá-
sát, valamint nemcsak a szakmai kö-
zönség, hanem a társadalom szélesebb
rétegei felé történõ közvetítését is le-
hetõvé teszi.

– Milyen újfajta szempontok szerint
és milyen tartalommal készült el az ér-
tékelés?

– A most közreadott munka a tudo-
mányos igényesség mellett nagy hang-
súlyt helyez a gyakorlatiasságra és köz-
érthetõségre. A hatályos jogszabályok
elõírásait, valamint a 2007 és 2016 kö-
zött érvényes Nemzeti Erdõstratégia ja-
vaslatait is figyelembe véve elemezi az
erdészeti tájakat:

•egyrészt ismerteti azok tájföldraj-
zi viszonyait, kiemelve a lehatáro-
lás, a tájtipológia, a tájszerkezet, a
természet- és a társadalomföldrajz
szempontjait;

• másrészt bemutatja azok erdésze-
ti jellemzõit a termõhelyek, a fa-
állományok és az erdõvédelem
vonatkozásában;

• harmadsorban pedig elemzi az
erdõgazdálkodás történetét, a ter-
vezési folyamatokat és az erdõ-
mûvelés módjait, változatosságát.

A megjelentetésben nagy szerepet
vállat a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága,
a kivitelezés és a forma, valamint a
technikai szerkesztés pedig Wis-
novszky Károly és Kovácsevics Pál
munkáját dicséri.

– Kik és milyen haszonnal forgat-
hatják majd a könyvet?

– A kiadvány által a magyar erdõk
állapotáról és a bennük folyó gazdál-
kodásról adott pillanatkép, valamint az
elmúlt 50 évben, illetve a rendszervál-
tás óta történt változásoknak, mint pél-
dául az erdõtörvényeknek, a privatizá-
ció, az erdõtelepítési program,
valamint a zöld szemléletváltás folya-
matainak részbeni bemutatása és érté-
kelése természetesen muníciót ad a
2017-tõl 2026-ig érvényes új erdõstra-
tégia végrehajtásához, de az erdészeti
szakigazgatás és gyakorlat jövõbeni to-
vábbfejlesztéséhez is.

A nagyszámú, tudományos és gya-
korlati szakemberekbõl álló szerzõi gár-
da széles körû tudására, valamint egyéb
szakmai tapasztalatokra és ismeretekre
épülõ mûvet ajánlom az erdõgazdálko-
dásban jártas szakembereknek, így az

erdõgazdálkodóknak, az erdõfelügye-
lõknek és erdõrendezõknek. De tám-
pontul szolgálhat a társadalom azon
képviselõinek is, köztük az erdõtulajdo-
nosoknak, a jövõ nemzedékek nevelés-
ben részt vevõ pedagógusoknak és in-
tézményeknek, az önkormányzatoknak,
az erdõt járó, kikapcsolódni vágyó ki-
rándulóknak, vagy más, a vidékfejlesz-
tés, az agrárium, a vízgazdálkodás terü-
letén tevékenykedõ szakembereknek,
akik a magyar erdõk sorsát szívükön vi-
selik, és ennek megfelelõen figyelem-
mel kísérik.

– Engedd meg, hogy egy kicsit sze-
mélyesebb érintettségû téma felé is te-
reljem a beszélgetésünket. December
közepétõl nyugdíjba vonulsz. Negyven-
éves szakmai múltad elismerése alkal-
mából nemrég intézeti szakmai ren-
dezvényre is sor került. De milyen
terveid vannak a jövõben?

– A nyugdíjba vonulásom kapcsán
október 5-én a NAIK ERTI sárvári köz-
pontjában rendeztünk szakmai szemi-
náriumot, amelyen az erdészeti ökoló-
gia témaköreit tekintettük át a
tudományterület prominens képviselõi-
nek közremûködésével. Ennek során
érintettük e szakterületen közel negy-
venéves kutatói múltam fontosabb ál-
lomásait és eredményeit is. Az össze-
jövetelen szakmánk megjelent
képviselõi, az intézet vezetése és az
ágazatért felelõs helyettes államtitkár
úr gratuláltak pályafutásomhoz, és
megköszönték eddigi szakmai tevé-
kenységemet. Munkásságom talán nem
vész el nyomtalanul, amit most már a
Magyarország erdészeti tájai I–II. kö-
teteinek megjelenése is fémjelez.

Természetesen szeretném még foly-
tatni a kutatómunkát is. Külön öröm
lenne számomra, ha a kutatás terüle-
tén több ígéretes fiatal szakember tu-
dományos pályáját segíthetném tapasz-
talataim átadásán keresztül.
Reményeim szerint az erdészeti tájak
soron következõ köteteinek tartalmi ki-
dolgozásában is részt vehetek.

Végül megragadom az alkalmat, és
köszönetemet fejezem ki az Erdészeti
Lapok hasábjain keresztül mindazok-
nak, akik közvetlenül és közvetve se-
gítették munkámat, de hálával gondo-
lok egykori tanítómestereimre és
barátaimra, akik pályámon példaképül
szolgáltak, és atyai szeretettel, de meg-
felelõ szigorral irányítottak, terelgettek
a tudományos kutatás útvesztõiben.

Nagy László
Kép: Pelsõczy Csaba/FM, 

Nagy László

AKTUALITÁSOK

Erdészeti Lapok CLII. évf. 10. szám (2017. október)

Dr. Führer Ernõ elõadást tart az Erdõ és Víz Fórumon az Erdõk Nemzetközi Napján,
2017-ben
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Mindenkinek megmutatni az erdõk ér-
tékeit, felhívni a figyelmet védelmük
fontosságára, valamint az erdészek
munkájának jelentõségére – ezek a
legfontosabb céljai az Országos Erdé-
szeti Egyesület által minden õsszel
megrendezett Erdõk hete rendezvény-
sorozatnak. 

A tematikus programfolyamba az
ország valamennyi erdõgazdasága be-
kapcsolódott a szakmai mellett családi
és gyerekprogramokat is kínálva, hogy
a nagyközönség is minél többet meg-
tudhasson a hazai erdõkrõl, a termé-
szetben betöltött szerepükrõl és a szak-
szerû gazdálkodás fontosságáról.

Az Erdõk háza névre keresztelt léte-
sítmény a somogyi erdõk világát köl-
tözteti Kaposvár belvárosába. Közért-
hetõ formában tárja a látogatók elé az
erdõkrõl, az ott élõ állatokról és növé-
nyekrõl, valamint az erdészek munká-
járól a legfontosabb tudnivalókat – fog-
lalta össze Barkóczi István, a SEFAG
Zrt. vezérigazgatója köszöntõjének ele-
jén az új látogatóközpont kialakításá-
nak céljait. 

Elsõsorban az általános iskolás kor-
osztálynak szántuk, de felnõttek
számára is izgalmas program lehet. In-
teraktív, az információkat játékokkal
kombináló tablók, az érzékszervekre
ható élményelemek és természetesen

rengeteg erdei érdekesség várja az ér-
deklõdõket – mutatta be a látogatóköz-
pontot. 

Barkóczi István, az állami tulajdonú
cég vezérigazgatója elmondta, a vállalat
2010 óta 2 milliárd forint értékû közjó-
léti fejlesztést valósított meg hosszú ide-
je tartó stabil és nyereséges gazdálkodá-
sának köszönhetõen. Fenntartanak két
arborétumot, hét parkerdõt, autóspihe-
nõket, négy ökoturisztikai központot,
erdei iskolát, csillagparkot, kisvasutat és
most már az Erdõk házát is. A cég a pro-
gramsorozat ideje alatt a Zselici Csillag-
parkban kerékpárutat, a Deseda-tónál
lombkoronasétányt adott át, jövõre pe-
dig a Desedai-parkerdõben és a Ropoly-
völgyben tervez beruházásokat.

A vezérigazgatót követõen dr. Faze-
kas Sándor földmûvelésügyi miniszter
tartotta meg ünnepi beszédét. 

„Tisztelt vezérigazgató úr! Tisztelt
elnök úr! Tisztelt hölgyeim és uraim!
A hazai erdeinknek nélkülözhetetlen
szerepe van a személyes életünkben.
Nemcsak kalandra ösztökélnek, hanem
hûs árnyat és enyhet adnak, pihenni
segítenek. Folyamatosan tanítanak, mi-
közben létezésünk egyik alapfeltétele-
ként fontos funkcióikat is ellátnak,
elég, ha a klímaváltozás-csökkentõ ha-
tásra vagy a szénmegkötõ-képességre
gondolunk. 

Tudjuk, hogy mennyire igaza volt
Varga Domokos írónknak: „Az igazi jó
kalandokat mindig a véletlen hozza,
de ritkán hozza helybe. El kell indulni
valamerre, hogy találkozzunk velük.”

Az erdõk olyan életközösséget, társu-
lást, gazdasági és természetvédelmi ala-
pokra épülõ rendszert alkotnak, amelyek
megõrzik az élet változatosságát, az álla-
tok és a növények sokféleségét, amelyek
fokozottan értékes környezeti, gazdasá-
gi, társadalmi szolgáltatásokat nyújtanak,
és turisztikai vonzerõvel is bírnak. Eze-
ken túl kijelenthetjük, hogy az állami er-
dõgazdaságokon keresztül mintegy 
10 ezer embert foglalkoztatnak közvetle-
nül a magyar erdõk. Összességében te-
hát elmondható, hogy olyan szerteágazó
értékekkel rendelkeznek, melyek felbe-
csülhetetlenek. 

Meg kell óvnunk õket, de mégsem
szeretnénk bezárni, lezárni vagy titok-
ban tartani, éppen ellenkezõleg: azt
szeretnénk, ha minél többen felfedez-
nék szépségeiket.

Az idei Erdõk hete mottója éppen
ezért: „Közös kincsünk az erdõ!” Ez a
rendezvénysorozat már a 21. a sorban,
és ebben az évben országszerte mint-
egy 100 helyszínen 150 programmal
várják az érdeklõdõket október 2. és 8.
között az állami és magánerdészetek,
erdei iskolák, oktatási intézmények. Az
esemény elõzménye a szeptemberben
megrendezett Erdõvarázs családi nap
volt, amikor Budapest belvárosába köl-
töztek be az erdõk és az erdészek. Ez-
zel szemben az Erdõk hetén az erdõ-
be várják a természet szerelmeseit a
legkülönfélébb programokon. 

Ezeket az eseményeket az erdészeti
erdei iskolák bonyolítják le, melyek te-
vékenységét az Országos Erdészeti
Egyesület minõsíti. A minõsített erdé-
szeti erdei iskola hálózatába mintegy
40 intézmény tartozik, amelyek évente
mintegy 75 ezer gyermeket fogadnak.

Az Erdõk hete nemcsak rendezvé-
nyeket takar, hanem egy olyan eszme-
iséget, melynek célja az erdõk népsze-
rûsítése, a szemléletformálás, a
tájékoztatás. Ezért is fontos, hogy az
idei rendezvénysorozat keretében a
Földmûvelésügyi Minisztérium támoga-
tásával megjelenhetett a magyar erdõ-
gazdálkodás szakmai alapját jelentõ,
Magyarország erdészeti tájai címû
összefoglaló szakkönyv két kötete a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal kiadásában.

AKTUALITÁSOK

Az Erdõk házában indult az Erdõk hete
Az országszerte 100 helyszínen mintegy 200 programot kínáló, október 2—8.
között zajló XXI. Erdõk hete rendezvénysorozat idén Kaposvárott, a somogyi
állami erdõket kezelõ SEFAG Zrt. interaktív látogatóközpontja, az Erdõk háza
nyitóünnepségével kezdõdött, „Közös kincsünk az erdõ!” mottóval. 

Erdõk hete nyitórendezvény Kaposvárott
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Tisztelt hölgyeim és uraim! Nemze-
tünk erdeinek, erdészeteinek nemcsak
elõnyeit élvezhetjük, hanem felelõs-
séggel is tartozunk értük. Szükségük
van az odafigyelésre, a támogatásra, a
fejlesztésre. A SEFAG Zrt. munkája
ezért is nagyon fontos. A társaság alap-
vetõ célja a természet háborítatlansága
és ökológiai egyensúlyának szem elõtt
tartása mellett a környezettudatos és
természetet óvó szemlélet átadása és
népszerûsítése.

A szervezet mûködtetésében a Ba-
latontól a Dráváig erdei környezetben
egy hotel, több vadászház, vadászlak
és erdei iskolai szállás várja a kikap-
csolódni vágyókat. A szálláshelyek
környékén parkerdõk, arborétumok,
tanösvények, tornapályák, kijelölt túra-
útvonalak gyalogos- és kerékpáros tú-
rákra csábítják a turistákat.

Örömmel tölt el, hogy a SEFAG Zrt.
1,75 milliárd forint értékû ökoturiszti-
kai fejlesztést valósított meg 2013 és
2016 között, amelyek között szerepelt
mozdonyfelújítás, kerékpárút, vadász-
ház és kalanderdõ létrehozása, vala-
mint az Erdõk Háza Látogatóközpont
felépítése.

Ez a ma avatandó különleges léte-
sítmény páratlan Somogy megyében. A
látogatóközpont célja az erdõ életkö-
zösségének, az erdész és a vadász
hivatásának bemutatása, hogy a láto-
gatók kedvet kapjanak erdei kirándu-
lásokhoz, illetve megismerhessék
természeti környezetünk tudatos hasz-
nálatának szabályait. 

Az állandó, tematikus kiállításblok-
kok mellett teret ad idõszakos kiállítá-
soknak, de ami igazán rendhagyó, az
a bemutatás módja, a bemutatóeszkö-
zök interaktivitása és a bemutatásra ke-
rülõ tárgykör összetettsége. Példaérté-
kû, hogy mindezek kidolgozásában a
helyi iskolai pedagógusok, pedagógiai
szakértõk és erdõmérnökök is részt
vettek.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Ma is be-
bizonyosodott, hogy Varga Domokos-
nak igaza van: A legigazibb örömök
mégiscsak azok, amelyeket nem lehet
pénzen megszerezni. Köszönöm a fi-
gyelmet!”

A miniszteri ünnepi beszéd után
Zambó Péter, az Országos Erdészeti
Egyesület elnöke lépett a mikrofon elé. 

„Tisztelt miniszter úr, polgármester
úr, elnök urak, vezérigazgató úr, tisz-
telt hölgyeim és uraim!

Köszöntöm önöket Kaposvárott, az
erdõségeire méltán büszke Somogy
megye és a SEFAG Zrt. székhelyén, a

XXI. Erdõk hete rendezvénysorozat
megnyitóján! Vendéglátónk meghatáro-
zó szereplõ az állami erdõgazdálkodás-
ban. Most legújabb létesítménye, az Er-
dõk Háza Látogatóközpont avatásával
biztosít alkalmat az Erdõk hete elindí-
tásához. A hely szelleme tehát adott! 

Az eseménysorozat célja: erdeink
nemzeti vagyonban képviselt értékét
feltárni a nyilvánosság elõtt. Küldeté-
sünk a társadalom, a média és a dön-
téshozók figyelmét felhívni a szaksze-
rû erdõkezelés hasznosságára.

Programjainkat az erre leginkább hi-
vatott erdészek vezetik – közben sze-
mélyes hangulatban osztják meg a
nagyközönséggel hétköznapi munká-
juk eredményeit.

Mindezt két évtizede, Egyesületünk
Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya in-
dította útjára. Az Erdõk hete azóta fo-
galommá vált, védjegy lett. Megrende-
zésérõl az erdõtörvény rendelkezik,
állandó közremûködõje – a miniszter
felkérésére – az Országos Erdészeti
Egyesület. A szervezés alapját erdei is-

koláink módszertana adja a 21. száza-
di környezeti nevelés jegyében. Kö-
szöntöm Szakosztályunk jelen lévõ
képviselõit! 

„Fedezd fel az erdõt az erdészekkel!”
– szólít erdõjárásra a program jelmon-
data. Az FM támogatásával készített
közvélemény-kutatásunk szerint: a ma-
gyarok környezettudatosnak vallják ma-
gukat, és szívükön viselik az erdõk sor-
sát, közben nagyon keveset tudnak,
hibás ismereteik vannak az erdõrõl.
Például a többség úgy gondolja, hogy
erdeink területe csökken, holott annak

megduplázása közös siker, az erdészek
nagy teljesítménye az elmúlt században!

Elgondolkodtató az is, hogy a válasz-
adók csupán 15 százaléka megy ki az
erdõbe évente legalább egyszer, emel-
lett 90 százalékuknak van véleménye
az erdõrõl és az erdészekrõl. Érdemes
tehát tennünk azért, hogy az erdõláto-
gatók arányát megtöbbszörözzük.

Kitárjuk az erdõ kapuját a társada-
lom, a gyerekek, a családok elõtt. Tá-
mogatjuk a fiatalok fejlõdését, hogy ér-
deklõdéssel forduljanak az erdõ és az
erdészek irányába. Ebben a pillanatban
is ezen dolgozunk, és a következõ na-
pokban mintegy 100 helyszínen, 200
rendezvénnyel teszünk rá újabb kísér-
letet!

Magyarország európai szinten élen-
járó az erdõpedagógiában. Közel har-
minc esztendeje mûködõ bázisai en-
nek az „Erdei Mûvelõdés Háza” címet
viselõ objektumok Visegrádon és
Szolnokon, majd a közelmúltban meg-
jelentek más erdõgazdaságok beruhá-
zásai is.

Hozzájuk csatlakozik mától e nagy-
szerû új létesítmény, amely a 21. szá-
zad eszközeivel sikerrel szólíthatja
meg a „digitális bennszülött” generá-
ciókat is.  Az OEE is számos innová-
ció birtokosa már ezen a szakterüle-
ten. Egyik közülük a „Fa Book” néven
bevezetett, ingyenes fahatározó appli-
káció.

Az idei mottónk: „Közös kincsünk
az erdõ” – erdeink gazdagságára, ter-
mészeti, turisztikai és gazdasági érté-
kének egyenrangúságára irányítja a fi-
gyelmet.

AKTUALITÁSOK

Erdészeti Lapok CLII. évf. 10. szám (2017. október)

Balról: Zambó Péter OEE elnök, Barkóczi István vezérigazgató, dr. Fazekas Sándor
miniszter (FM), Szita Károly polgármester, Bíró Norbert elnök (Somogy Megyei Közgyûlés)
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Elõször: kincs. Nem túlzás állítani,
hogy földi létünk függ az erdõk meg-
maradásától. Helyi léptékben pedig a
vidék megélhetésének, életminõségé-
nek, vonzerejének forrása az erdõ, ter-
mészeti örökségünk nagy része hozzá
kapcsolódik. 

Másodszor: közös. Vagyis az erdõ
mindenkinek képes értékeket adni.
Közös a hasznunk, tehát közös a fele-
lõsségünk is, hogy megõrizzük! Ez az
Erdõk hete legfontosabb üzenete.

Az elmúlt hónapban kétszer is beköl-
töztek Budapestre a magyar erdõk: az
Erdõvarázs családi napon a fõváros szí-
vébe, a Szabadság térre, majd a magyar
vidék gazdagságát bemutató OMÉK-ki-
állításra. Most, az Erdõk hetén az erdõk
és az erdészek várják a városi embere-
ket! Számos túrával, erdei iskolai prog-
rammal, sport- és kulturális eseménnyel
népesítjük be az erdõt. Legfontosabb-
nak azokat a programokat tartom, ahol

valódi erdészek kalauzolják az érdeklõ-
dõket – gyalog, lovas kocsin vagy a Szi-
getközben akár motorcsónakon. Az Er-
dõk hete az erdészrõl is szól, aki az
életközösség minden elemét felelõsen
gondozza.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Köszö-
nettel gratulálok a szervezõknek, akik
a mai alkalmat megteremtették! Gratu-
lálok a SEFAG Zrt.-nek az új látogató-
központhoz, amellyel Kaposvár köz-
pontjába, városi emberközelbe hozzák
az erdõk páratlan értékeit! 

Köszönöm az ország erdészeinek
erõfeszítéseit az Erdõk hete programjai-
nak sikere érdekében, szakmánk rang-
jának, elismertségének megerõsítésért!
Az Egyesület nevében és magánember-
ként erdei élményekben gazdag kikap-
csolódást és jó egészséget kívánok! Ké-
rem, látogassanak el a magyar erdõkbe
október 2. és 8. között, az Erdõk hetén!
Jó Szerencsét! Üdv az Erdésznek!”

A köszöntõk sorát Szita Károly, Ka-
posvár polgármestere folytatta többek
között azzal, hogy a város és a SEFAG
Zrt. tudatosan összehangolja egyes fej-
lesztéseit. Erre jó példa lesz az a táv-
hõellátáshoz kapcsolódó beruházás is,
amelynek keretében a jövõben az er-
dészeti társaság látja majd el faapríték-
kal a melegvízkazánokat. Ennek érde-
kében az önkormányzat közös cég
alapítására készül a vállalattal – tette
hozzá a polgármester.

Az október 2–8. között zajló Erdõk
hete rendezvénysorozat jellemzõen vi-
déki helyszíneken, erdei környezetben
zajló programjai között a vezetett tú-
ráktól az erdei iskolai programokon
keresztül az erdei sportversenyekig
vagy épp a kisvasutazásig számos le-
hetõséget kínáltak a szervezõk a ma-
gyar erdõk megismerésére.

Forrás: FM, OEE
Szerkesztette és képek: Nagy László

AKTUALITÁSOK / KÖNYVAJÁNLÓ

Az erdõk meghatározó szerepet töl-
tenek be hegyvidéki tájaink múltjá-
ban. Karakteresen rajzolják meg az
erdõben lakóhelyet, munkát, megél-
hetést találó emberek mindennap-
jait. Nehéz kihívásokkal, szép fela-
datokkal teli szakmát nyújtanak az
erdõk javaival felelõsen és elhivatot-
tan gazdálkodó szakemberek, az er-
dészek számára. 

Wágner Tibor erdõmérnök könyve,
középpontjában a történelmi sorsfor-
dulókban gazdag 20. századdal, csak-
nem egy évszázadnyi mátrai, bükki,
heves–borsodi erdõgazdálkodás és er-

dõkezelés szakmai múltjába enged
életközeli bepillantást. 

S bár tizenöt évnyi kitartó gyûjtõmun-
ka, levéltári iratok átolvasása, a még élõ
szemtanúk felkeresése, archív fotóanya-
gok felkutatása áll az aprólékos gond-
dal összeállított és megírt kötet mögött,
mégsem klasszikus erdészettörténeti ki-
adványt vehetünk a kezünkbe.

A történelmi hûségen túl, a szer-
zõ személyes tapasztalatainak, élmé-
nyeinek segítségével élhetjük át az
egri székhelyû erdõgazdaság mûkö-
désének sokszínû múltját. Nagy ne-
vû elõdök, kollégák, munkatársak,
családtagok, barátok és egyszerû

erdei munká-
sok életepizódja-
in, élettörténetén
keresztül formáló-
dik elõttünk e sa-
játos korrajz, me-
lyet a személyes
emlékek, a gyak-
ran egyedi hu-
morral fûszerezett
visszatekintések
és a mátrai, a bük-
ki erdõkhöz, tá-
jakhoz való szoros
kötõdés tesz hite-
lessé. 

A meglepõen nagy létszá-
mú érdeklõdõvel fémjelzett igényes
könyvbemutatót az egri Érseki palotá-
ban – az erdõgazdaság jogelõdjének
egykori székhelyén – rendezte meg a
kiadó EGERERDÕ Zrt. szeptember 5-
én. A könyv kivitelezése a Pytheas
Könyvmanufaktúra Kft. színvonalas
munkáját dicséri. A kiadvány az állami
erdészeti társaság titkárságán keresztül
érhetõ el.

Nagy László,
a kötet szerkesztõje

Kép: Mõcsényi Miklós  

FEJEZETEK AZ EGRI ERDÕGAZDASÁG
TÖRTÉNETÉBÕL
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A kifejezetten zord, szeles, hûvös, csapadékos idõjárás elle-
nére is szép számmal gyûltek össze a meghívottak, köztük
Jakab István, az országgyûlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke,
Gyõrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara elnö-
ke, dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügye-
kért felelõs helyettes államtitkár (ME), Ugron Ákos Gábor
állami földekért felelõs helyettes államtitkár (FM), Hörcsik
Richárd, a térség országgyûlési képviselõje, Zambó Péter,
az OEE elnöke, Mocz András, a MEGOSZ elnöke és a házi-
gazda szerepét betöltõ Horváth Jenõ, Füzér polgármestere
és a füzéri Erdõbirtokosság elnöke. 

A rendezvény kezdetén Duska József, a MEGOSZ ügyveze-
tõ elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Dalvári
Vince Gábort, az FM fõosztályvezetõ-helyettesét, hogy olvassa
fel dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes üdvözlõlevelét.

„Tisztelt erdõtulajdonosok! Kedves erdész barátaim!  Kö-
szöntöm a magánerdõsök országos találkozóját és konfe-
renciáját Füzéren, a Zemplén szívében. Sajnálom, hogy kor-
mányzati kötelezettségeim miatt nem lehetek önök között,
ezért ezúton köszöntöm az esemény résztvevõit. 

Az erdõ legfontosabb természeti erõforrásaink egyike, nem-
zeti kincsként tekintünk a benne rejlõ értékekre. Hazánk
2 millió hektár erdõterületének több mint 40 százaléka ma-
gánkézben van. Ezt a közel 900 ezer hektár területet mintegy
félmillió erdõtulajdonos birtokolja. A rendszerváltozás óta ha-
zánkban a magángazdálkodók 200 ezernél is több hektár er-
dõt telepítettek. Magyarország így – az egy fõre jutó erdõterü-
lettel – az Európai Unió élvonalába került. Kormányzatunk
erdészeti stratégiájának célja, hogy az ország területének 27
százaléka fával borított legyen. Az erdõk adta természeti va-
gyonon túlmenõen a bennük végzett munka legalább ilyen
értékes, hiszen sok ember számára ad biztos megélhetést, a
magyar vidék egyik megtartóerejét jelenti. 

Jó ideje klímaváltozásra figyelmeztetnek a szakemberek.
Ennek káros hatásaival szemben minden fával borított terü-
let nagy segítséget jelent. A nyár elején kiadott kormány-
rendelet alapján lehetõség van ipari célú fásszárú ültetvé-
nyek telepítésére, amivel nemcsak a fás területek bõvítése a

cél, hanem a fának mint megújuló erõforrásnak a mennyi-
ségi növelése is. Ez egyúttal lehetõvé teszi az õshonos er-
dõállományokban a fakitermelés csökkentését és a mezõ-
védõ erdõsávok, fasorok, agrárerdészeti rendszerek
kiépítését. Bízom benne, hogy az erdõgazdálkodásnak ez a
formája ismét megerõsödik és a jövõben sikeres lesz. 

Nagy munka vár a földtulajdonosokra, az erdõtulajdonosok-
ra és az erdészeti szakemberekre. Ennek elvégzése elképzel-
hetetlen összefogás nélkül. Mindnyájunknak meg kell tanulni
újra az erdõbõl, az erdõvel élni, érintetlenül hagyva annak
önmagát megújító képességét. Ahhoz azonban, hogy ezt meg-
tehessük, már gyermekkorban meg kell ismerni és szeretni az
erdõt. Ezért is kiemelkedõ öröm számomra, hogy ezen a ren-
dezvényen családok és gyermekek is jelen vannak.

Tisztelt jelenlévõk! A 150 évvel ezelõtt született Kaán Ká-
roly erdõmérnök és gazdaságpolitikus gondolatait idézem.
Az õ nevéhez fûzõdik az I. világháború utáni magyar erdõ-
gazdálkodás újjászervezése, az Alföld fásítási programja és a
korszerû állami természetvédelem megteremtése. Azt mond-
ta: „Gondoskodnunk kell, hogy az ország népével megszeret-
tessük a fát és az erdõt, társadalmi akcióval biztosítsuk ha-
zánk lakosságában az erdõ megbecsülését, az erdõ kultuszát.”

Tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm önöknek a ma-
gyarországi erdõk érdekében végzett eddigi áldozatos mun-
kájukat. Kívánom, hogy hivatásuk ezután is hordozza ma-
gában mindazt az örömöt, amit az erdõk számunkra,
erdészek és egyszerû kirándulók számára nyújtani tud. Ezú-
ton kívánok önöknek sok sikert, jó egészséget és jó mun-
kát a mindnyájunk számára oly kedves hazai erdõkben!”

A felvezetõ köszöntõk sorában Mocz András, a MEGOSZ
elnöke is a pulpitusra lépett, hogy megtartsa ünnepi elnöki
beszédét. 

„Tisztelt alelnök úr, helyettes államtitkár urak, képviselõ úr,
polgármester úr, elnök urak, hölgyeim és uraim, kedves ven-
dégeink! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket a
Magán Erdõgazdálkodók Országos Szövetségének 2017. évi
nagyrendezvényén, amelynek Füzér település ad otthont. Meg-
köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és tiszta szívbõl
remélem, hogy a mai nap az erdésztársadalom számára, külö-
nösen a magánerdõsök számára nagy jelentõséggel bír. A fel-
nõttek értékes szakmai napon, a gyermekek családias környe-
zetben élménydús programokon vehetnek részt.  

Felvetõdik a kérdés, hogy miért ebben az idõpontban és
miért pont Füzéren tartjuk országos találkozónkat. Az elsõ
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MEGOSZ Nagyrendezvény Füzéren — I.
Dr. Somogyvári Vilmos az idei Rimler Pál-díjas

Szeptember 23-án, fenn a távoli északon, a zempléni er-
dõk és hegyek ölelésében, az apró részleteiben is kor-
hûen helyreállított Füzér várának történelmi „árnyéká-
ban”, Füzér településen tartotta meg országos
nagyrendezvényét a Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége. 
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felvetésre könnyû válaszolni, mivel évtizedek óta szeptember
végén vagy október elején tartjuk meg rendezvényünket, im-
már 14. alkalommal.  És hogy miért Füzéren, erre pedig azt
válaszolom, hogy rendezõelvként nem csak az ország keleti
és nyugati pontján, Napkoron és Somogyszobon, hanem
északon és délen, az egész ország területén szeretnénk meg-
ismertetni és elismertetni a MEGOSZ tevékenységét.

Szeretnénk megszólítani lehetõség szerint minden erdõ-
tulajdonost és minden erdõgazdálkodót. 

A jelenlegi mintegy ezer fõs taglétszámot duplájára vagy
akár többszörösére kell növelnünk. 

A stabil, nagy létszámú tagságtól befolyó tagdíjak szol-
gálják független szövetségünk alapfinanszírozását. 

Természetesen nemcsak anyagi javakra van szükségünk,
hanem arra a mérhetetlen szellemi kapacitásra is, amely ben-
nünk, önökben rejlik. Ahhoz, hogy gazdálkodásunkhoz meg
tudjuk teremteni a megfelelõen mûködõ jogi környezetet, azt
a feltételrendszert, ami a zavartalan mûködésünkhöz szüksé-
ges, kellenek azok a problémafelvetések, javaslatok és meg-
oldások, amelyekkel önök rendelkeznek. 

A mi feladatunk a szövetségben pedig az, hogy ezt az ér-
tékes információhalmazt rendszerezzük és áramoltassuk a
gazdálkodók és a döntéshozók között. Másik oldalról meg-
közelítve szükségünk van a tagság kontrolljára, hogy jól tesz-
szük-e a dolgunkat, avagy sem.

Tisztelt hölgyeim és uraim! A magyar erdõgazdálkodás tör-
ténetében, különösen a magán-erdõgazdálkodás területén a
2017-es év nagy jelentõséggel bír. A tavaszi parlamenti ciklus
törvényalkotásában megszületett kétharmados többséggel a
2009. évi XXXVII-es törvény módosítása. Örömmel tájékozta-
tom önöket, hogy az elõkészítési folyamatokban kart karba
öltve dolgozott együtt az általam négyesfogatnak nevezett csa-
pat: Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szö-
vetsége, Országos Erdészeti Egyesület, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara és a Pro Silva Hungariae Egyesület. 

Tisztelt hölgyeim és uraim! Ebben a törvényben észsze-
rûen és hatékonyan érvényesülnek szektoroktól függetle-
nül, egységesen a gazdasági szereplõk érdekei természeti
értékeink megóvása és megõrzése mellett. Nem kellett, és
nem kell szégyenkeznünk természetvédelmi kötelezettsége-
ink miatt. Az elmúlt húsz évben több mint 200 000 hektár te-
rületet konzerváltunk zöld felületté erdõtelepítéseinkkel.

Ez az év azért is nagy jelentõséggel bír, mert az agrári-
umban az erdésztársadalomnak ilyen összefogására régen
volt példa. Nincs vége még az évnek, és nincs vége a fel-
adatoknak sem. A törvény szellemiségét tükrözõ végrehaj-
tási rendeletek megalkotásához ugyanerre az összefogásra,
ugyanerre a szellemi tõkére van szükség. Ahhoz, hogy az
erdõgazdálkodók hatékonyan tudjanak mûködni, ahhoz,
hogy a bürokrácia csökkenjen, ahhoz, hogy a korlátozások
észszerûek és betarthatók legyenek, és ahhoz, hogy ne a
bírságoktól kelljen rettegni, egy mindenki számára elfogad-
ható végrehajtási rendeletegyüttesre van szükség. 

Tisztelem és becsülöm azokat a kollégákat, akik ebben a
szellemben tesznek az ügyért a minisztériumban, ugyanakkor
sajnálom is õket, mivel nagyon kevesen vannak a felhalmozó-
dott feladatok ellátására. Szükségesnek látom a fõosztály meg-
erõsítését, ahol legalább 3-4 fõnek kellene képviselni a magán-
erdõszektort, és ugyanennyinek az állami szektort. Ezzel a
változással a magyar erdõgazdálkodás rangja is emelkedne.

Ez az év azért is fontos, mert március 31-ig megjelent a
Vidékfejlesztési Program minden erdészeti jogcíme. Ettõl az
évtõl van lehetõségünk elkölteni azt a több mint száz milliár-

dos összeget, amely rendelkezésre áll, és fejlõdésünk záloga
lehet. A Miniszterelnökség partner volt, és partner a támoga-
tási rendeletek felülvizsgálatára és módosítására, a forrásallo-
kációk átcsoportosítására is a források erdészeti ágazaton be-
lüli megtartásával. Így történt ez legutóbb az erdõsítési jogcím
módosításának tekintetében. Köszönjük a pozitív hozzáállást. 

Ugyanakkor a kifizetésekkel és a pályázatok elbírálásá-
val kapcsolatban szeretném, ha a Miniszterelnökség megis-
merné és megfogadná nagyapám mondását: Ha adsz, ak-
kor gyorsan adjál, mert aki gyorsan ad, az kétszer ad! 

Az erdõk megélhetést, munkalehetõséget adnak olyan tá-
voli helyein az országnak, ahol ez kincset ér, és megbecsülést
vált ki. Kiemelten fontos feladatunk a nem mûködõ magáner-
dõk gazdálkodásba vonása, ami nagy lehetõséget kínál, de
sok-sok feladat következetes elvégzésével is jár. Ehhez az út
az erdészeti szakirányítási támogatási rendszer visszaállításán
keresztül vezet. Örvendetes, hogy van már önálló költségve-
tési sorunk, amelyben 2018-ra vonatkozóan 0 Ft szerepel, de
2019-re szeretnénk, ha 1,5–2,0 milliárd Ft szerepelhetne.

A vidéki családok igazi rezsicsökkentését pedig a tûzifa
áfájának 5%-ra történõ csökkentése jelentené. Ebben a fo-
lyamatban szintén segítenek bennünket stratégiai együttmû-
ködõ partnereink.

Ezúton is köszönetet mondok a Földmûvelésügyi Minisz-
tériumnak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, kiemelt
támogatóinknak, az Andreas STIHL Kft.-nek és a Valkon
Kft.-nek rendezvénysorozatunk támogatásáért, amely a
fenntartható erdõrõl, a társadalom, elsõsorban a gyerekeink
környezettudatos nevelésérõl szól. Ebben az évben még az
ország több pontján, Zalaegerszegen, Ásotthalmon, Napko-
ron és Budapest környékén van lehetõségünk rendezvénye-
ket tartani, az erdõgazdálkodás, a magán-erdõgazdálkodás
bemutatására, társadalmi elismertségünk növelésére.

Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Egy alkalommal Sol-
tész Miklós államtitkárral beszélgettem rendezvényeinkrõl, ami-
kor is azt tanácsolta, hogy nektek erdészeknek nem csak a
szakmai rendezvényeken, ami évente 10-20 alkalommal van,
hanem mindennap csodát és példát kell mutatni az emberek-
nek, a társadalomnak ahhoz, hogy megismerjék, elismerjék
munkátokat. Elfogadtam a tanácsát, nap mint nap teszek érte,
és arra kérem önöket, hogy csatlakozzanak hozzám, és segítse-
nek ebben a munkában. A magyar erdõk szolgálják a magyar
emberek boldogulását és boldogságát. Az erdõtulajdonosok er-
dei pedig szolgálják családjaik megélhetését és jólétét. 

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket, jó szerencsét, üdv az
erdésznek!”

A MEGOSZ elnökének köszöntõje után átadták a Rimler
Pál-díjat. A magánerdõs kitüntetést 2017-ben dr. Somogyvá-
ri Vilmos vehette át. 
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Dr. Somogyvári Vilmos 1968-ban lett Sopronban erdésztech-
nikus, majd 1974-ben erdõmérnök, 1980-ban a Gödöllõi Egye-
temen vállalatgazdálkodási szakmérnök és mérlegképes köny-
velõ. 1981-ben a zárttéri dámtenyésztés témakörben lett a
tudományok doktora, amit akadémiai díjjal is kitüntettek. 2009-
tõl erdõ- és fagazdálkodás, valamint vadgazdálkodás területén
szakértõ, jogosult erdészeti szakszemélyzet és vizsgabizottsági
elnök. A szakmai közéletben is tevékenyen vett részt, 1974-tõl
tagja az Országos Erdészeti Egyesületnek, ahol közel harminc
évig helyicsoporttitkár volt. Tagja a Magyar Vadászkamarának
1992-tõl, és 2007-tõl a Magán Erdõtulajdonosok és Erdõgazdál-
kodók Országos Szövetségének. Megszerzett tudását sok terü-
leten hatékonyan kamatoztatta: 1974–1980-ig a Telki Erdõ- és
Vadgazdaság Gödöllõi Erdészeténél fahasználati mûszaki veze-
tõ, 1980 és 1982 között a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
Vadbiológiai Kutató Állomás tudományos munkatársa, 1982-tõl
1987-ig a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Vadbiológiai Ku-
tató Állomás állomásvezetõjének nevezik ki, 1987–1991 között
a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Állattani és Vadbiológiai

Intézet vadgazdál-
kodási osztályveze-
tõjévé léptetik elõ,
1991–2007 között fa-
kereskedelemmel,
fafeldolgozással
foglalkozó vállalko-
zás tulajdonosa, ve-
zetõje. 2007 és
2011 között a Ma-
gán Erdõtulajdono-
sok és Gazdálko-

dók Országos Szövetsége programvezetõje, 2011-tõl 2013-ig a
Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Képzési és Szak-
tanácsadási Intézet erdészeti és vadászati szakreferense. 

2013-tól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetõ erdõ- és
vadgazdálkodási szakértõje, ahol feladatai között a törvények,
rendeletek véleményezése és összefoglalóinak elkészítése,
konferenciák szervezése volt, valamint kiállításokon felkészítõ
szakmai anyagok írása, osztályértekezleteken elõadások tartá-
sa, az országos erdõ- és vadgazdálkodási osztály vezetõségi
tagjaként a mindennapi feladatok koordinálása szerepelt.
Munkássága elismeréseként 2016-ban Pro Silva Hungariae-díj-
ban részesült.

Dr. Somogyvári Vilmos a MEGOSZ munkatársaként rend-
kívül sokat tett azért, hogy az erdészeti vidékfejlesztési támo-
gatások a 2007–2013 idõszakban kiírásra kerüljenek, és az el-
bírálás és a támogatások kifizetése minél zökkenõmentesebb
legyen. Mindemellett munkája a magán-erdõgazdálkodás fej-
lesztésének szinte minden területére kiterjedt, a MEGOSZ tag-
sága és a szélesebb értelemben vett magánerdõ-tulajdonosi,
-gazdálkodói kör mindenkor számíthatott segítségére. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál széles körû ismere-
teit rendkívül hatékonyan kamatoztatta, folyamatosan segítet-
te és támogatta az erdõgazdálkodás fejlesztését, a jogszabályi
környezet javítását, gazdálkodóbaráttá tételét. Személye az
erdõtörvényt elõkészítõ szakértõi csoportban mindvégig meg-
határozó volt, számos kritikus, nehéz helyzetben segítette to-
vább konstruktív gondolkodásával a megakadni látszó folya-
matokat. Munkásságával a magyar magán-erdõgazdálkodás
fejlõdésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.

A díj átadása után Luzsi József korábbi MEGOSZ elnök
számára adományoztak tiszteletbeli elnöki címet, ezzel ismerve
el az elmúlt évtizedek alatt végzett érdekképviseleti munkáját.

Luzsi József elévül-
hetetlen érdemeket
szerzett a MEGOSZ
létrehozása, tagságá-
nak megerõsítése, cél-
jainak kidolgozása és
érdekvédelmi szerep-
körének hatékonnyá
tétele érdekében. Tet-
te mindezt a szakmá-
ja iránti szeretettel és
nagy-nagy alázattal,
mindig figyelve arra,
hogy szakértelmét a
MEGOSZ érdekében
is kiteljesítse és ta-

pasztalatait átadhassa. Vezetõi kvalitásai átadása továbbra is
érdeke a szervezetünknek, ezért Luzsi Józsefet a MEGOSZ
tiszteletbeli elnökének tekinti, és a tiszteletbeli elnöki cím vi-
selésére feljogosítja.

A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szö-
vetsége a 2009. évi harminchetedik törvény módosításában a
közösen végzett eredményes munka maradandó emlékeként,
tisztelete és nagyrabecsülése ércbe foglalt jelképeként emlék-
érmet adományozott: Semjén Zsoltnak, Magyarország minisz-
terelnök-helyettesének, Jakab Istvánnak, az Országgyûlés
alelnökének, Gyõrffy Balázsnak, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnökének, Bitay Márton Örsnek, a Földmûvelésügyi
Minisztérium államtitkárának, Szalai Károlynak, a Földmûve-
lésügyi Minisztérium volt erdészeti referensének, Zambó Pé-
ternek, az Országos Erdészeti Egyesület elnökének, Támba
Miklósnak, a MEGOSZ volt alelnökének.

Szövetségünk nagy tisztelettel megköszöni a sok segítsé-
get, bátorítást, a szakmai és stratégiai tanácsokat, ami nél-
kül az erdõtörvény jobbításába fektetett többéves munkánk
nem lehetett volna eredményes. Köszönjük a személyes sze-
repvállalást, a kiállást az erdõk, a magán-erdõtulajdonosok
és gazdálkodók mellett. Ezúton egyben tolmácsoljuk az er-
dõtulajdonosok és gazdálkodók köszönetét is, bízva abban,
hogy a törvény módosítása során sikerült olyan rendelkezé-
seket törvénybe iktatni, amelyek biztosítják az erdõgazdál-
kodási és a védelmi érdekek közötti egyensúlyt, és ezáltal a
magyar magán-erdõgazdálkodás elfoglalhatja megérdemelt
helyét a vidéki gazdálkodásban.

(Folytatjuk)
Forrás: MEGOSZ, Erdészeti Lapok/OEE
Szerkesztette és képek: Nagy László
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AKTUALITÁSOK

Választásokra készül a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara, a MEGOSZ és az
OEE ismét szövetségeseként támogat-
ja a MAGOSZ-t, az „Összefogás listá-
ját”. Az elmúlt években elért eredmé-
nyekrõl és a voksolásról kérdeztük
Gyõrffy Balázst, a köztestület elnökét.

– 2013-ban alakult meg a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara. Hogyan értéke-
li a köztestület tevékenységét az erdõ-
gazdálkodók szemszögébõl?

– A Magán Erdõtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szövetsége
(MEGOSZ), illetve az Országos Erdé-
szeti Egyesület (OEE) a kezdetek óta
stratégiai partnere a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamarának, mindkét szervezet
tagja volt a 2013-as kamarai választá-
sokra listát állító, a Magyar Gazdakö-
rök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
(MAGOSZ) által vezetett szövetségnek. 

Az ágazatot érintõ szakmai ügyek-
ben a NAK megalakulása óta folyama-
tosan egyeztetünk egymással, de
együttmûködésünk a MEGOSZ-szal és
az OEE-vel más területeken is eredmé-
nyes volt. Az, hogy a két szervezet
idén is csatlakozott a MAGOSZ-hoz, az
„Összefogás listájához”, jó visszacsato-
lás az elvégzett munkára. Hiszen ez azt
jelenti, hogy az erdõgazdálkodók elé-
gedettek a tevékenységünkkel, tud-
tunk számukra értékelhetõ eredménye-
ket felmutatni.

– Mit tart a legfõbb eredménynek?
– Egyértelmûen az erdõtörvény mó-

dosítását. A törvénytervezet megalkotá-
sa során közösen alakítottuk ki álláspon-
tunkat az állami erdõgazdaságokkal, a
magán-erdõgazdálkodókkal és a Pro Sil-
va Hungariával. Ez a négyes fogat na-
gyon határozottan kitartott érveik mel-
lett, és – sokszor komoly csatákat
megvívva – sikerült elérni a célunkat. A
közel két és fél éves törvényalkotási fo-
lyamat végén, 2017 májusában az Or-
szággyûlés olyan erdõtörvény-módosí-
tást fogadott el kétharmados többséggel,
amely valóban az erdõ és az erdõgaz-
dálkodás érdekeit szolgálja. Ezzel azon-
ban nem értünk a munka végére: ko-
moly erõfeszítésekre lesz még szükség,
hogy törvényben rögzített elvek a vég-
rehajtási rendeletekben ne „puhuljanak
fel”. A FIDESZ frakció felkért arra, hogy
kövessem nyomon a végrehajtási rende-
letek megalkotását, azért, hogy ezek az
elfogadott törvény szellemében szüles-
senek meg. Ennek a feladatnak - úgyis,

mint az Országgyûlés Erdészeti Albizott-
ságának elnöke – igyekszem maradék-
talanul eleget tenni.

– Mi az, ami komoly elõrelépést je-
lenti a korábbi erdõtörvényhez képest?

– Magyarországon a természetvédel-
mi korlátozással érintett erdõk aránya
eléri a 40 százalékot. A korábbi erdõ-
törvény és a természetvédelmi törvény
viszont nem teremtette meg a termé-
szetvédelmi korlátozások ellentételezé-
sét, ami azt eredményezte, hogy a túl-
zó mértékû, szakmailag nem kellõen
alátámasztott természetvédelmi korlá-
tozások szinte megfosztották az erdõ-
tulajdonosokat a fenntartható erdõgaz-
dálkodás folyamatos gyakorlásától. 

Ez vidéki munkahelyek ezreit veszé-
lyeztette, másrészt a magánerdõk több
mint negyedén, legalább 250 ezer hek-
táron nem folyik gazdálkodás. Csak
ezen területek termelésbe vonása meg-
oldaná a tûzifahiányt, jelentõs adóbe-
vételeket hozna és vidéki munkahelye-
ket teremthetne. 

Folyamatosan hangsúlyoztuk, hogy
az elfogadott Erdõtörvény egyáltalán
nem lehetetleníti el, vagy szorítja hát-
térbe a természetvédelmi szemléletû
erdõgazdálkodást, a folyamatos erdõ-
borítást, vagy éppen a holtfák megha-
gyását erdeinkben. 

Ugyanakkor megteremti azt a már
régen hiányzó összhangot és egészsé-
ges egyensúlyt, amire a magyar vidék-
nek égetõen szüksége van egy olyan
fontos területen, mint a kétmillió hek-
tár erdõterületünk használata. 

Az eddig megjelent vagy bevezetett
természetvédelmi célú korlátozások to-
vábbra is fennmaradhatnak, de a tör-

vényben elõírt mérték felett kizárólag
a gazdálkodóval, tulajdonossal történõ
megegyezést követõen jelenhetnek
meg. Ez megteremtheti a folyamatos
együttmûködést a természetvédelem és
a gazdálkodás között, aminek eddig
nagy hiányát tapasztalhattuk. 

A törvénymódosítás nagyban hozzá-
járul a magántulajdonú erdõk hatéko-
nyabb hasznosításához is. Ez félmillió fõs
erdõtulajdonosi kört, valamint közel öt-
venezer fõs erdõgazdálkodói kört érint
pozitívan. Az Erdészeti-, a Vadgazdálko-
dási törvények újjáalkotásával a korábbi
egyoldalúságok helyett az erdõ, mint
nemzetgazdasági érték, az eddigieknél
jobban kiaknázható lesz. Enélkül pedig
nem képzelhetõ el a magyar erdõgazdál-
kodás további fejlõdése, a vidéken élõ
lakosság megtartása, új munkahelyek te-
remtése, és az erdõkben rejlõ gazdasági
lehetõségek hatékony kihasználása, azaz
az értékteremtõ erdõgazdálkodás.

Összefoglalva: az erdészek jogosan
érezhették úgy, hogy „féltik” tõlük az
erdõt, miközben az elmúlt száz évben
kétszeresére növelték hazánk erdõsült-
ségét. Úgy vélem, az erdõtörvény mó-
dosításával sikerült ezt a szemléletet
megváltoztatni.

– November 3-án kamarai választá-
sok lesznek. A MAGOSZ alelnökeként
mit üzen az erdészeknek?

– Ahogy korábban említettem, nagy
öröm és megtiszteltetés számunkra,
hogy a MEGOSZ-t és az OEE-t a MA-
GOSZ választási szövetségesei között
üdvözölhetjük. Rajtuk kívül további 16
szervezet csatlakozott a MAGOSZ-hoz,
az „Összefogás listájához”, ezzel egy so-
ha nem látott együttmûködés valósult
meg a hazai agráriumban. A MAGOSZ
és támogató szervezetei lefedik a teljes
agrár-, erdõ- és élelmiszergazdaságot, a
kicsiktõl a nagyokig, a termelõktõl a fel-
dolgozókig. A MAGOSZ-szal szemben
induló Mezõgazdasági Szövetkezõk és
Termelõk Országos Szövetsége (MOSZ)
listáját egyetlen szakmai szervezet sem
támogatja. A MAGOSZ alelnökeként ar-
ra buzdítom az erdészeket, hogy vegye-
nek részt a 2017. november 3-i kamarai
választáson, és szavazzanak a MAGOSZ
és szövetségesei listájára. Ahhoz ugya-
nis, hogy a közösen kitûzött célokat
meg tudjuk valósítani, és a sikeres mun-
kát tudjuk folytatni, erõs felhatalmazás-
ra van szükségünk.

Forrás: NAK, MEGOSZ, OEE
Kép: Agrotrend

Folytatni kell a sikeres közös munkát
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Napjainkban az írott és elektronikus
médiában, szakemberek, de akár lai-
kusok közötti beszélgetésekben is
gyakran hangzik el a biodiverzitás ki-
fejezés. Sokan sokféle összefüggés-
ben használják, ugyanakkor az is nyil-
vánvaló, hogy nem mindenki érti
ugyanazt rajta. 

Aki utána akar járni, hogy mit is takar
pontosan ez a szó, számos kézikönyv-
ben, lexikonban találhat sarkos vagy
kevésbé sarkos, tudományos igényû
definíciókat, számszerûsítésére
alkalmas indexeket, azokat
ábrázoló grafikonokat stb. 

Az érdeklõdõ laikus (aki
nem képletekké konvertálva
akarja a kifejezést értelmezni)
azonban talán jobban teszi, ha
valami olyan olvasmányt keres,
amely segít „átérezni” a bioló-
giai sokféleség lényegét. Ilyen
lehet például egy fajgazdag,
változatos élõlénycsoportot be-
mutató igényes, színvonalas is-
meretterjesztõ könyv. 

Hogy milyen „csoportról” kell
ennek a könyvnek szólnia? Ter-
mészetesen a rovarokról (vágja
rá egy szempillantás alatt a nem
titkoltan elfogult rovarász). Ha
még pontosabban akar fogal-
mazni, akkor a bogarakról (itt
már az elfogultság nem játszik jelentõs
szerepet, hiszen jelen sorok írója maga
nem bogarász). 

A bogarak fajszáma, méretbeli, for-
mai változatossága, végtelenül sokféle
szaporodási és túlélési stratégiája, fajtár-
saikhoz vagy éppen más fajokhoz kötõ-
dõ, gyakran elképesztõen kifinomult
kapcsolataik, a legkülönbözõbb öko-
szisztémákban (sivatagtól az erdõkön át
a folyóvizekig) betöltött, még annál is
különbözõbb, gyakran kulcsfontosságú
szerepük csupán töredékes megismeré-
se is kiválóan alkalmas a biodiverzitás
mibenlétének hatékony szemléltetésére. 

A bogarak az állatvilág legfajgazda-
gabb rendjét alkotják, a több mint 400
ezer fajjal az eddig leírt összes fajnak
bõ egynegyedét teszik ki. Minden fa-
juk az élõ és élettelen környezet gyak-
ran kegyetlen kihívásaira választ adó
egy-egy egyedi „konstrukció”. Alkal-
mazkodóképességük, eredeti „innová-

cióik” révén néhány extrém helytõl el-
tekintve az egész bolygót benépesítik,
számos földi ökoszisztéma mûködésé-
nek meghatározó szereplõi. Nem alap-
talan tehát azt mondani, hogy a Föld
az õ bolygójuk.

Anyagyilkos bogár? Elevenszülõ cin-
cér? Gyógyítja-e a cserebogár a maláriát?
Mi lenne velünk bogarak nélkül? Mihez
kezdett de Sade márki a kõrisbogarakkal?
Ezekre és sok más nem kevésbé izgal-
mas (egyesek szerint talán abszurd) kér-
désre is választ kaphatunk Hangay

György könyvébõl, amelybõl egyértelmû-
en kiviláglik, hogy az évszázadok során
milyen hatalmas mennyiségû tudás hal-
mozódott fel a bogarakkal kapcsolatban. 

A szerzõ megemlékezik néhány
egykoron élt kiemelkedõ bogarászról
is, akiknek nagyon sokat köszönhet a
koleopterológia (bogártan) tudomá-
nya. Hangay György ugyanakkor azt
sem rejti véka alá, hogy a bogarakkal
kapcsolatos tudásnál sokkal nagyobb
a velük kapcsolatos „nemtudás”. 

Több tízezer (ha nem százezer, eset-
leg millió) bogárfaj vár még a névadás-
ra, pontosabban arra, hogy formálisan
leírják. Még a szabályosan leírt fajok
többségénél sem tudjuk, hogy mit eszik
a lárvája, illetve, hogy mi eszi a lárváját. 

Másként kifejezve, milyen szereposz-
tásban vesz részt az élelmi hálózatok
mûködésében. Szóval ezekrõl a hiátu-
sokról is lehetne vaskos könyveket írni.
De hát, mint tudjuk, világunk (így az

egyedülállóan gazdag bogárvilág) meg-
ismeréséhez tulajdonképpen végtelen
(és nem is feltétlenül egyenes) út vezet.
Ennek persze van jó oldala is. A jövõ
bogarásznemzedékeinek még hosszú
idõn keresztül rendelkezésére állnak
majd megválaszolandó izgalmas kérdé-
sek, megfejtendõ rejtvények.

Dr. Merkl Ottó fõmuzeológus, a Ter-
mészettudományi Múzeum bogárgyûjte-
ményének vezetõje (a könyv lektora és
ajánlásának írója) szerint A bogarak boly-
gója cím tudományos-fantasztikus írást

sejtet, és hát valójában az is. Tu-
dományos, mert megalapozott
tényeket, kipróbált ismereteket
mutat be, a bogarakhoz köthetõ
számos hiedelmet és legendát a
maga helyén kezeli. Fantasztikus
pedig azért, mert a könyv cím-
szereplõi egyszerûen fantasztiku-
sak. Véleményével magam is
maradéktalanul egyetértek.

Ha tehát valaki azt szeretné,
hogy a biológiai sokféleség érze-
te átjárja testét-lelkét, az vegye
meg és olvassa el A bogarak boly-
góját. A könyv egy olyan szerzõ
munkája, akinek megadatott
(már azon túl, hogy áldozatokat
is jócskán vállalt ezért), hogy éle-
te során a biodiverzitást kedves
bogarain keresztül „in situ” kós-
tolgathassa a Börzsönytõl Afrikán

és Ázsián át Ausztráliáig. Mint ahogyan
az is megadatott neki, hogy mindezt tar-
talmasan, tényszerûen, ugyanakkor élve-
zetesen, színesen, olvasmányosan le is
tudja írni.

Az EX-BB Kiadó gondozásában meg-
jelent 126 oldalas, keménytáblás, tetsze-
tõs könyv mintegy 200 képet (köztük
színeseket is) tartalmaz. Az interneten,
de több ismert, könyveket forgalmazó
hálózat boltjaiban is kapható különbö-
zõ árakon (2560–3200 Ft). 

Jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki
élõ környezetünk csodavilága iránt ér-
deklõdést mutat. Laikusnak és képzett
szakembernek egyaránt. Biztos vagyok
benne, hogy még az utóbbiak szája is
tátva marad egyszer-egyszer a könyvet
olvasva. Mint ahogyan az velem is meg-
esett néhányszor…

Dr. Csóka György
Bogárfényképek: Magyar

Természettudományi Múzeum

Hangay György: 

A BOGARAK BOLYGÓJA
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Javaslatunkat a családdal és az egyetem vezetésével is
egyeztettük. A bronz mellszobrot közadakozásból terveztük
megvalósítani. Felhívásunk megjelent a FATÁJ, az OEE, a
MEGOSZ és az EMK elektronikus felületein, illetve nyomta-
tásban az Erdészeti Lapok májusi lapszámában. 

A források összegyûjtésében közremûködött a Mészáros
Károly Erdészeti Felsõoktatási Emlékalapítvány. A mellszob-
rot az Egyetem Botanikus Kertjében terveztük felállítani, és
ünnepélyes keretek között, az Erdõmérnöki Kar ünnepi ta-
névnyitója keretében felavatni.

A szobor elkészítésére szerzõdést kötöttünk Vanyúr Ist-
ván Siklóson élõ szobrászmûvésszel, aki a mûvészeti tanul-
mányait a Pécsi Mûvészeti Szakközépiskolában ötvösként
kezdte, majd a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán szobrász-
ként folytatta Vígh Tamás növendékeként. 1987-tõl egyéni
és közös kiállításokon szerepel munkáival: fából, kõbõl,
bronzból, vasból készített érmekkel, kisplasztikákkal és köz-
téri szobrokkal.

Felhívásunk megmozgatta az erdészeket és a faiparoso-
kat. Az Erdészeti és Faipari Egyetem elsõ rektora, emblema-
tikus vezetõje, az egyetemi sport lelkes és önzetlen támoga-
tója szobrának elkészíttetésére 2017. szeptember 20-ig a
Mészáros Károly Erdészeti Felsõoktatási Emlékalapítvány
nyilvántartása szerint 78 adomány érkezett, döntõen magán-
személyektõl.

A mellszobor az A épület mellett, a korábbi rektori hiva-
tal épülete, illetve az egykori Erdõtelepítési és Fásítási Tan-
szék elõtti zöldterületen került felállításra.

A felavatására 2017. szeptember 5-én az Erdõmérnöki
Kar tanévnyitója keretében került sor népes ünneplõ kö-
zönség jelenlétében. Az emlékezések sorát prof. dr. Faragó

Sándor rektor nyitotta meg. Ismertette az egykori professzor
és rektor életútját, tudományos munkásságát. Gál János a tu-
dományos és oktató munka mellett jelentõs energiákat moz-
gatott meg az egyetem fejlesztése érdekében – emlékezett
beszédében a rektor. 

Munkájának köszönhetõ a volt Erdészeti és Faipari Egye-
tem megalakulása. Vezetõi tevékenysége alatt 8 hektárral
kétszeresére bõvült a Botanikus Kert, megépült az Ifjúsági
Ház, a Sportcsarnok, a Levelezõ Otthon, az új kollégiumok
Sopronban és Székesfehérváron, az egyetemi menza, a
keszthelyi és a zánkai üdülõk, a Fertõ-tavi vízi telep és több
mint száz oktatói lakás.

Az egykori rektor az egyetemi sport emblematikus alak-
ja, fõleg a kosárlabda lelkes és önzetlen támogatója volt.
Sportköri tanárelnökként is tevékenykedett, és feledhetetle-
nek voltak a kosárlabda-mérkõzéseken mutatott elkötele-
zett megnyilvánulásai, amelyekkel kivívta a játékosok és a
hallgatói szurkolósereg szimpátiáját, elismerését – idézte föl
emlékét Faragó Sándor.

Egy szobor segíti az emlékezést a kortársaknak, az utó-
kornak pedig megjeleníti, megüzeni a kortársak tiszteletét.
Az elhelyezés is része az üzenetnek: itt, az egykori Erdõte-
lepítési és Fásítási Tanszék lépcsõházi bejárata elõtt áll majd
az idõk végezetéig a mellszobor, ott, ahol dr. Gál János 32
éven át oktatott, kutatott, alkotott.

Az Egyetem rektora végezetül felhívta az ünneplõket,
hogy amíg tehetik, hozzák el szeretteiket a Botanikus Kert-
be, emlékezzenek velük arról, hogy „mindnyájan voltunk
egyszer az Akadémián”, s mutassák be nekik bronzba-kõbe
dermedt, de szívünkben-lelkünkben életünk végéig élõ pro-
fesszorainkat: Igmándy Zoltánt, Majer Antalt, Bezzegh Lász-
lót, Cziráky Józsefet, Káldy Józsefet, Winkler Oszkárt, Pan-
kotai Gábort, Szabó Dénest, Moór Arthurt és most már Gál
Jánost is. Nem csak nekik, magunknak is tartozunk ezzel! –
zárta gondolatait a rektor.

Az avatóbeszéd után prof. dr. Faragó Sándor és dr. Frank
Norbert tanszékvezetõ egyetemi docens leleplezték az újon-
nan felállított mellszobrot. Ezt követõen Kádár Zoltán, az
1967-ben végzett erdõmérnökévfolyam valétaelnöke emlé-
kezett Gál János professzorra. 

Szoboravatás Gál János emlékére
Az 1973-ban végzett erdõmérnökök és faipari mérnökök
nevében kezdeményeztük alma materünk fejlõdésének
meghatározó személyisége, az Erdõmérnöki Fõiskolát Er-
dészeti és Faipari Egyetemmé fejlesztõ dr. h. c. dr. Gál
János, az egyetem elsõ rektora és díszdoktora emlékére
a Soproni Egyetem Botanikus Kertjében maradandó em-
lék felállítását. 

A rektor az avatóbeszédét tartja

A valétaelnök köszöntõje
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Az egykori tanítvány felidézte, hogy az alma materben
eltöltött idõszakra esett a bányászok végleges átköltözése
Miskolcra, és a Faipari Mérnöki Kar megalakulása is. Az õ
nemzedékük még hallgatta a Selmecrõl átkerült tanárok
utolsó képviselõit, például Stasney Albertet. 

A tanárok jelentõs része a gyakorlatból érkezett, ami ga-
rantálta az életre történõ felkészítést. Komoly biológiai, mû-
szaki és ökonómiai ismeretekkel látták el a hallgatókat. Ez
a korszak, Gál János rektorsága volt az, amikor a selmeci
hagyományok újra éledezni kezdtek, és már nem volt
messze 1971, amikor a Vadászati Világkiállítás alkalmából
ismét legálissá tették a waldent.

Az Erdészeti és Faipari Egyetemen elõször diplomát szer-
zõ és a Gál János-szobor felállításának napján aranydiplo-
mát átvevõ erdõmérnökök valétaelnökének beszéde után
elhelyezték az emlékezés koszorúit a Rektori Hivatal, az Er-
dõmérnöki Kar, valamint az 1967-ben végzett erdõmérnö-
kök képviseletében.

A család nevében a professzor leánya, Gál Katalin mon-
dott köszönetet a kezdeményezõknek, az adományozóknak
és az Egyetemnek édesapjuk szobrának felavatásáért. 

A kezdeményezõk nevében dr. Varga Szabolcs elmond-
ta, hogy augusztus 31-ig 65 magánszemély és 12 intézmény
adományából néhány hónap alatt gyûlt össze a szükséges
összeg. Megköszönte az adományozók támogatását, és kö-
szönetet mondott Vanyúr István szobrászmûvésznek is,
hogy elkészítette a mûalkotást, aki maga is részt vett az ün-
nepségen. Végül megköszönte a szervezõk és kivitelezõk
munkáját. A szoboravató az Erdészhimnusz eléneklésével
ért véget.

Az ünnepség után a Dékáni Tanácsteremben dr. Frank
Norbert bemutatta az Erdésznagyjaink arcképcsarnoka ki-
adványsorozat általa szerkesztett 30. kötetét, amely Gál Já-
nos életét és munkásságát ismerteti. Végezetül a résztvevõk
Gál Jánossal kapcsolatos személyes élményeket osztottak
meg egymással.

Dr. Bódy Tibor, Dr. Szabó Sándor, Dr. Varga Szabolcs

A szobor leleplezése

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az 1973-ban végzett erdõmérnökök és faipari mérnökök nevé-
ben kezdeményeztük az alma materünk fejlõdésének meghatá-
rozó személyisége, az Erdõmérnöki Fõiskolát Erdészeti és Fa-
ipari Egyetemmé fejlesztõ prof. dr. Gál János, az egyetem elsõ
rektora és díszdoktora emlékére a soproni Botanikus Kertben
egy maradandó emlék állítását. 

A bronz mellszobrot közadakozásból terveztük megvalósíta-
ni. Gál János szobrának – amelyet Vanyúr István szobrászmû-
vész készített – felavatására 2017. szeptember 5-én a Botanikus
Kertben, az Erdõmérnöki Kar tanévnyitó rendezvénye kereté-
ben, ünnepélyes keretek között kerül sor.

Ezúton köszönjük meg az alább felsorolt magánszemélyek és
intézmények önzetlen adakozását, amely lehetõvé tette a szobor
felállítását, és amely a kortársaknak segíti az emlékezést, az utó-
kornak pedig megjeleníti, megüzeni a kortársak tiszteletét.

Köszönjük a betonalapzatot készítõ Bende Attila erdõmér-
nök-doktorandusz, Binder Bálint, Bódi Mihály, Nagy Sándor és
Puskás Zoltán erdõmérnökhallgatók munkáját. 

Az Erdõmérnöki Kar Dékáni Hivatala munkatársai: dr. Facs-
kó Ferenc hivatalvezetõ és Románné Roxer Valéria általános
elõadó a kezdeményezõk munkáját a felhívás megjelentetésé-
tõl a szobor avatásának szervezéséig a legmesszebbmenõkig
segítették. Köszönet érte!

Dr. Bódy Tibor, Dr. Szabó Sándor, dr. Varga Szabolcs

Az adományozók névsora a befizetés sorrendjében:
HEUDUSKA ISTVÁN, HEUDUSKÁNÉ STERN ZSUZSA, GEMENC
ZRT., DR. TÁCSIK MIHÁLY, SZTANCSIK BÉLA, PÁLLNÉ SCHU-
BERT JUDIT MÁRIA, DR. NÁHLIK ANDRÁS, SCHUMACHER IST-
VÁN, FODOR MIHÁLY, MAHAY FERENC, DR. KÁRPÁTI LÁSZ-
LÓ, NEMESKÉRI KISS MIKLÓS, DR. POLNER ANTAL ÉS NEJE,
FECSER ISTVÁN, DR. HALASI GYULA, TOBAK CSABA, VALEN-
TIN KÁROLY, KEREKES ISTVÁN LÁSZLÓ, SCHMOTZER AND-
RÁS, MOLDVAI ATTILA ÉS KÁLMÁN ZSUZSA, ARATÓ JÁNOS,
DUDÁS PÉTER, SZENDI JÓZSEF ZOLTÁNNÉ, ZÁMBÓ JÁNOS PÉ-
TER, SILVICOLA KFT., FA-CO KFT., FALCO, PIROSKA BÉLA,
KORBONSKI KAZIMIER ÉS NEMKY KLÁRA, KISTELEKI PÉTER
ÉS NEJE, SÁRVÁRI JÁNOS, FÖLDI LAJOS, SIPOS GÉZA, LETT BÉ-
LA, ORMOS BALÁZS ÉS NEJE, LÁSZLÓ FERENC, ZSIBÓK AND-
RÁS, BAKONYERDÕ ZRT., JUHÁSZ ÉS TÁRSA VIRÁG-MAG CSE-
METE, TÁTRAI TIBOR, ÁCS PÉTER, GYÜRKY JÁNOS, POLNER
FRIGYESNÉ, DR. RÁCZ JÓZSEF ÉS NEJE, PATOCSKAI TAMÁS,
SZOMBATHELYI ERDÉSZETI ZRT., A-SET KFT., NAGY ALAJOS,
PILISI PARKERDÕ ZRT., GÁL JÁNOS ÉS CSALÁDJA, NEFAG
ZRT., DR. VARGA SZABOLCS, DR. SZABÓ SÁNDOR, DR. BÓDY
TIBOR, BOGDÁN JÓZSEF, DÁVID JÓZSEF, SÁRY LILLA, PAT-
OCSKAI GERGELY ÉS NEJE, ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜ-
LET, DR. TAKÁTS PÉTER, BRASSÓI JÁNOS, BALSAY MIKLÓS,
WINKLER ISTVÁN, LIPTÁK ANDRÁS, CZEGLÉDY ISTVÁN, MA-
ÁR ANDRÁS, FAPOFA BT., VERES GÁBOR, TVORDY GYÖRGY,
BAKONYI GÁBOR, HULJÁK PÉTER, ZÁRAI KÁROLY, DR. MA-
ROSI GYÖRGY, FATÁJ, CSESZNÁK SZABOLCS, VIAPRODUKT
KFT., MOLNÁR ISTVÁN, KUNSÁG FENSTER KFT., MEGOSZ, OR-
BAY LÁSZLÓ, SZÉKELY MIKLÓS. 



Szépen faragott, életéhez és munkás-
ságához méltó kopjafa emlékezik a
soproni erdõben dr. Jereb Ottóra, a ta-
valyi esztendõben elhunyt Bedõ Al-
bert- és Kaán Károly-díjas erdõmér-
nökre, a soproni Erdészeti Technikum
kiváló, legendás tanárára, s a kutató-
ra, aki közel 65 éven keresztül szol-
gálta az erdészeti szakoktatás ügyét,
erdésszé és tisztességes emberré ne-
velve több ezer fiatalt. 

A kopjafa igazi összefogás eredménye,
amelynek felavatására a tanár úr 95.
születésnapján került sor. Amikor tavaly
õsszel Máriabesnyõn utolsó útjára kí-
sértük, úgy gondoltuk, nem hagyhat-
juk, hogy Jereb tanár úrnak Sopronban
ne legyen kopjafája. A helyszín és idõ-
pont kézenfekvõ volt: legyen ez a hi-
degvíz-völgyi 4-es törzsfa alatt, a 95.
születésnapján – mondta el az avatáson
dr. Vig Péter, aki az egyik tanítványa
abból az 1967-ben végzett osztályból. 

A kopjafa megszületésének egész
folyamatában mindvégig Jereb tanár úr
szeretetét és tiszteletét érzékeltem,
mindenütt az ügy azonnali támogatá-
sával találkoztam. Azt tudtuk, hogy a
kopjafát az õ életéhez méltóan, s nem
a mai kor szelleméhez igazodva kell
elkészítenünk; bankszámlanyitással,
szponzor kereséssel, közbeszerzési pá-
lyázat kiírásával, zsûrizéssel- folytatta a
kopjafa állítás egyik kezdeményezõje.

A TAEG Zrt. vállalta a kopjafa költ-
ségeinek finanszírozását, Köveskuti

Zoltán erdõgondnok, címzetes egyete-
mi docens vette kézbe a szervezését,
Nyúl Károly kerületvezetõ erdész meg-
kereste az erre legalkalmasabb fát, az
erdõgazdaság fûrészüzemében Tóth
István gondozta lelkesen, legjobb szak-
mai tudása szerint, hiszen mindany-
nyian az õ tanítványai voltak. 

Az igazi kopjafa nem csupán díszes
oszlop. Minden motívumának jelenté-
se van, amelybõl képet alkothatunk az

idézett személy tulajdonságai-
ról. Bár olyan kopjafa nem lé-
tezik, amely az õ sokoldalú
személyiségének szakmai fel-
készültségét, pedagógusi ráter-
mettségét, hatalmas mûveltségét,
emberi nagyságát méltóképpen
bemutathatná, de ez a szeretet-
tel készült emlékfa így is sokat
elmond róla.

Minden okunk megvan,
hogy hálát adjunk a Teremtõ-
nek, hogy õt adta nekünk osz-
tályfõnökül, akinek emlékezhe-
tünk katonás ébresztõire,
lenyûgözõ tanóráira, igen hasz-
nos délutáni szakköri és sport-
foglalkozásaira, esti francia
nyelvóráira, vers- és daltanítá-
saira egészen villanyoltásig. 

Nem hagyott minket unat-
kozni. Személyre szóló peda-

gógiai programja volt szinte minden
tanítványára vonatozóan, és azt úgy
tudta alkalmazni, hogy sosem érez-
hettük terhesnek, jókedvvel teljesítet-
tük még a büntetésül kirótt feladato-
kat is. 

Viszont könyörtelenül megkövetelte
tõlünk a tananyag alapos elsajátítását,
a becsületességet, igazmondást és tisz-
teletet. Tõle megtanulhattuk, milyen a
mély, tiszta hazaszeretet, amely nem
uszít, nem káromol, de helyén kezeli
nemzeti értékeinket, és méltósággal vi-
seli a szenvedést a népünket ért igaz-
ságtalanságok miatt. Mindezt a hatva-
nas évek közepén… 

Nem ismerte a félelmet, mert igaz
ember volt! Szinte kitárulkozott elõt-
tünk, amikor részt vehettünk egy-egy
terepi gyûjtõútján a Mészveremben
vagy a Hidegvíz-völgyben. Mintha a
fiai lennénk, úgy avatott be bennünket
kutatásainak izgalmas kérdéseibe, a le-
hetséges válaszokba, megoldásokba, s
hogy melyik fát miért kedveli. 

Így ismertem meg a 4-es törzsfát
mint a számára legkedvesebb faegye-
det. Öt éve, utolsó hegyvidéki kirán-
dulásunk során is ez volt az úti célja.
Remélem, sokáig áll még a két fa egy-
más mellett, s aki arra jár, megtelik a
szíve az emlékezés örömével – fejezte
be az emlékezést dr. Vig Péter.

A kopjafa avatására – ahogy ezt egy-
kori tanítványai megálmodták – 2017
szeptember 3-án, a Hidegvíz-völgyben,
a 4-es törzsfa mellett került sor. Az ün-
nepi avatón Csapó József, a Soproni Er-
dészet erdészetvezetõje, Hoczek Lász-
ló, a Roth Gyula Erdészeti, Faipari,
Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium
igazgatója és dr. Vig Péter ny. egyete-
mi docens emlékezett a legendás ta-
nárra, kutatóra. 

Ezt követõen Jereb Ottó Az õszi er-
dõ címû írását Epres Attila Jászai Mari-
díjas színész olvasta fel, aki szintén ta-
nítványa volt. Az avatóünnepség végén
a jelen lévõ egykori tanítványok eléne-
kelték a tanár úr kedvenc dalát: Maros
vize folyik csendesen…

dr. Vig Péter, Nagy László
Kép: Vigné Kovács Margit,

Roth Gyula Erdészeti SZKI
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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Új kopjafa áll a Soproni-hegységben 
Dr. Jereb Ottó emlékére

Dr. Jereb Ottó iskolai ünnepségen

Hoczek László és dr. Vig Péter a kopjafánál 
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IN MEMORIAM

Alig hagyjuk el a város területét, máris egy öreg tölgyesbe
érünk. A hatalmas törzsû fák árnyékában százával pihen-
nek meg a munkában elfáradt emberek, s a hancúrozást
kedvelõ gyerekek. 

Kellemes erdei ösvényen vezet az út a Károly-magaslatra.
Az egyvirágú gyöngyperje már sárgállik a lomb alatt, a téli zöld
meténg kékeszöld levelei azonban annál jobban fénylenek. A
110 éves vörösfenyõ tûi már hullanak, s köztük a szelídgeszte-
nye ízletes termését kínálja a bandukoló embereknek. 

Néhány lépéssel odébb fekete áfonya foltok jelzik, hogy
júniusban hûsítõ gyümölcsöt adtak a kirándulóknak,
s a nyíres fenyér fehérlõ törzsei nemcsak a si-
lány termõtalajt, hanem a háború nyomait is
jelzik. Fent a tetõn feketefenyõ küszködik a
sekély talajjal.

Eltûntek már a tavaszi virágok, s nem
fehérlik az olocsány csillaghúr, nem kék-
lik a pettyegetett tüdõfû s a tavaszi led-
nek, nem sárgállik az erdei hölgymál s a
fürtös zanót, a kakukkszegfû lila virágait
sem himbálja az enyhe szellõ. Csak a csa-
rab virít még mindig kitartóan a dombtetõn, s
a völgyben az õszi kikerics.

Lent a völgyben csendesen csobog a Kecske-pa-
tak, s hûs vizében fürdik az égerfák gyökere. A patak part-
ján még látni a bókoló fogasir, az aranyveselke, a vesebog-
lárka és a berki szellõrózsa tépett leveleit, de már nem csak
virágjaik, de a terméseik is lehullottak, hogy új életet fakas-
szanak. 

De itt, a völgyben már más szellõk fújnak. Az ózondús
levegõben nem érzõdik a város gyárkéményeinek füstös
szaga, nem hallatszik ide az autók berregése, s a vonatok
zakatolása. Csak a víz csobog, a fák levele zizeg, s néha-
néha egy-egy széllökés ropogtatja meg a fák koronáit. 

Kis kanyar, s már elénk tárul a Fáber rét elhalványult zöl-

des pázsitszõnyege és a gesztenyefák terméstõl roskadozó
koronája. 

A túlsó völgyben a Tacsi-árok vízduzzasztója látható, s a
völgy felett a Várhely tarka oldala. Fafajok sora díszíti a tá-
jat. A völgyben a szil, az éger, a juharok, hársak, gyertyá-
nok levelei a halványzöldtõl a kénsárgáig összeolvadó szín-

skálát alkotnak, a hegytetõn azonban már a
jegenyefenyõ foltok kékeszöld koronái sötéted-

nek. 
Aki tavasszal járt ezen a tájon, láthatta itt

a pompásan virító hagymás fogasirt, a fe-
hér füzéres kétlevelû sarkvirágot, a sûrû
árnyékban megbújó szagosmügét, s a két-
levelû árnyékvirágot. 

Itt már igazi erdõben járunk. Közel 500
méter magasról körbelátni a szomszéd he-

gyeket és a hóborította Schneeberget. A
messzi környéken mindenhol lengeti a szél a

sûrû erdõk lombját.
Innen toronyirányban, hegyen-völgyön át eljutunk

a kövesháti Béke-kilátóhoz, ahonnan újabb panoráma tárul
elénk. Ritkulnak a tölgyesek, a fekete- és erdeifenyõ foltok,
de egyre több lesz a bükk, a vörösfenyõ és a lucfenyõ. Az
árnyat adó sûrû lombok alatt mind jobban gyérül az aljnö-
vényzet, s egyre inkább felszínre kerül a csupasz termõtalaj.

De a látvány olyan csodálatos, hogy kikényszeríti az ember-
bõl a séta folytatását. Itt még zöldek a völgyek, de a hegyolda-
lak tarkábbak, mint bárhol a környéken. A zöldessárga vörös-
fenyõ, a kénsárga gyertyán, a narancssárga bükk, a bíborpiros
vadcseresznye, a lilás tölgyek, a szürkészöld erdeifenyõ és a
haragosan komor zöld lucfenyõ kápráztatja el a járókelõt. 

Kint a Mészveremben, a Vadkan- és a Farkas-árokban, a
Hidegvíz völgyben óriásfenyõk merednek az égre. Hogy ke-
rültek ezek ide, ki hozta létre ezt a csodálatos miliõt, ho-
gyan maradtak fenn ezek a 100 évnél idõsebb óriások, ami-
ket ha valaki egyszer lát, soha többé el nem tudja felejteni?

Amíg e fák lenyûgözõ látványa foglyul ejt, észre sem ve-
szem, hogy a patak partja tele van a fehér és lila virágú
acsalapu hatalmas leveleivel, a fehérzászpa ágasodó cso-
portjaival, s az átható illatú ciklámennel.

A nap már lefelé hanyatlik, a fenyõk sûrû lombja között
még átszûrõdik a fény, de már érezni az õsz sugallatát, a
hûsülõ levegõ még a madarakat is csendre inti. Bármilyen
szép is ez a tájék, menni kell tovább, vissza a meleg szobá-
ba, de máris hív a következõ évszak, amely újabb élménye-
ket adhat majd.

Dr. Jereb Ottó (1977)

Õszi séta a soproni erdõkben
A nap sugarai még fénylõn ragyognak, madárdaltól zeng
még az erdõ, de a sárguló lomb már jelzi a téli pihenés
közeledtét. De éppen ez, ami vonz a soproni erdõkbe,
mert alig néhány ezer hektárnyi területén megtalálható
szinte az ország valamennyi növénye. A rengeteg faj
rendkívül változatossá teszi az egész környéket.
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Az alma, ezen belül a vadalma a maga
nemében igen gazdag ízeltlábú kap-
csolatrendszerrel rendelkezik. A ter-
mesztett almán elõforduló összes ká-
rosító megjelenhet a vadalmafákon is.

Károsítók szempontjából a különb-
ség a termesztett és a vadalmák között
inkább a fajok gyakoriságában kere-
sendõ. A termesztett almánál a ter-
mesztés intenzitása és ebbõl adódóan
az alkalmazott technológiák miatt a ter-
mészetes egyedszám-szabályozó me-
chanizmusok nem igazán tudnak érvé-
nyesülni, így viszonylag gyakori
egy-egy károsító jelentõs mértékû fel-
szaporodása az ültetvényekben. 

Ezzel ellentétben a vadalmán a ter-
mészetes védekezési mechanizmusok
kialakulása gyakori. Ennek és sporadi-
kus elõfordulásának köszönhetõen
sem járványok, sem tömegszaporodá-
sok fellépése nem jellemzõ rá. 

Az almákat károsító fajok között
szép számmal található honos és ide-
genhonos, poli-, oligo-, valamint mo-
nofág faj is. Azt azonban meg kell je-
gyezni, hogy napjainkban a vadalmát
leginkább a vadak által okozott károsí-
tás és a hibridizáció, valamint egyes
nem szerencsés fagazdálkodási beavat-
kozások veszélyeztetik.

Rövid összefoglalóm terjedelmi kor-
látai miatt inkább csak felsorolásszerû-
en tudom tárgyalni az almákon gyak-
rabban megfigyelhetõ fajokat. Akinek
egy-egy károsítóra vonatkozóan több

információra (tápnövények, életmód,
szaporodás) lenne szüksége, ezek
alapján már utána tud nézni a fajoknak
a bõséges kertészeti szakirodalomban.

Talajlakó károsítók
A talajlakók közül elsõsorban a májusi
(Melolontha melolontha), az erdei (M.
hippocastani) és a kalló cserebogár
(Polyphylla fullo) pajorjai fogyasztják
szívesen a hajszálgyökereit, illetve há-
mozgatják a vastagabb gyökereket.
Fiatal fák esetén (6–8 éves) akár a fa
pusztulását is elõidézhetik.

A kéregben, a fában elõforduló
rovarok

A szúbogarak közül elsõsorban a kis
gyümölcsfaszú (Scolytus rugulosus), a
nagy gyümölcsfaszú (S. mali) és a pú-
posszú (Xyleborus dispar) megjelené-
sére számíthatunk vadalmafákon. Faj-
tól függõen mind érési rágásukkal,
mind költési rágásukkal gondot okoz-

hatnak. A szúk által megtámadott fák
legyengülnek, senyvednek, a fejlõdés-
ben visszamaradnak, szélsõséges eset-
ben el is pusztulhatnak.

Az almafaszitkár (Synanthedon myo-
paeformis) hernyója a kéreg alatt készíti
el járatát. A kambiumot károsítja, de a fa-
testet megkíméli. Rágásával egyidejûleg
utat nyit számos kórokozónak. Jelentõs
felszaporodása esetén a fák tápanyagel-
látásának akadozását, ennek következté-
ben ágelhalásokat idézhet elõ.

A lepkék közül fás részeken táplál-
kozó további fajok a nagy (Cossus cos-

sus) és a kis farontó (Zeuzera pyrina).
Hernyóik a fák törzsében, a kis faron-
tóé a vastagabb ágakban is megfelelõ
élõhelyet talál. A károsított részek köny-
nyen törnek. A nagy farontó inkább a
legyengült fákat, míg a kis farontó az
egészséges fákat is megtámadja.

A hajtásokon elõforduló 
rovarfajok

A fás részeken több pajzstetûfaj (Dias-
pidiotus perniciosus, Parthenolecanium
corni, Lepidosaphes ulmi) lárvája és ki-
fejlett egyede is károsít. A hajtásokat és
a fás részek kérgét szívogatják. Jelentõ-
sebb felszaporodásuk során a fa csúcsi
részének elhalását is elõidézhetik.

A vértetût (Eriosoma lanigerum) Ma-
gyarországon 1885-ben észlelték elõször.
A vad- és termesztett almafákat egyaránt
károsítja. Elõszeretettel telepszik meg
sebzéseken. A fiatalabb hajtásokon, a
sebhelyek szélén fehér, vattaszerû bevo-
natot képez. Szívása nyomán a hajtáso-
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A vadalma károsítói
Dr. Tuba Katalin – 

egyetemi adjunktus, SoE EMK, Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet

www.azevfaja.hu

A vadgyümölcsök közül a vadalma az
egyik legmostohább sorsú fafajunk.
Jóformán erdõszélekre, beerdõsülõ
árkokba szorult vissza, pedig a ma-
daraknak és emlõsöknek is fontos
tápláléka. Õshonos fafajként ráadá-
sul számtalan károsítója is van.

Levélpirosító alma-levéltetû kárképe

Almalevél-sátorosmoly aknája
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kon, az ágakon sima falú duzzanatok
képzõdnek. A duzzanat oka, hogy a vér-
tetû nyála az osztódó szövetekben óriás-
sejtek keletkezését indukálja. Ezeken a
helyeken a héj könnyen felreped, és idõ-
vel elrákosodó sebek alakulnak ki. Ezzel
egyidejûleg más kártevõk, gombák és
baktériumok számára is fertõzési kaput
nyit. A súlyosan károsodott ágrészek tor-
zulnak, esetenként elhalnak. Hasonló tí-
pusú károsítás alakulhat ki a fiatal fák
gyökerén is. Természetes ellenségét, a
vértetû-fürkészt (Aphelinus mali) Je-
szenszky Árpád 1926 nyarán kezdte be-
telepíteni Magyarországra.

A leveleken elõforduló 
rovarfajok

A vadalmafákon a közönséges levélpi-
rosító alma-levéltetût (Dysaphis devec-
ta) és a szürke alma-levéltetût (Dysa-
phis plantaginea) lehet gyakrabban
megfigyelni, de e fajok populációinak
egyedszámát a fátyolkák, a katicabo-
garak és a zengõlegyek hatékonyan
csökkentik. A közönséges levélpirosító
alma-levéltetû jelentõs nyári levélhul-
lást, míg a szürke alma-levéltetû hajtás-
rövidülést és apró, deformált termések
kialakulását idézheti elõ.

A levelek fonákján, a levelek, illetve
a virágok alapjánál a nimfák által kivá-
lasztott, hullámos viaszszálakról is-
merhetõ fel az amerikai lepkekabóca
(Metcalfa pruinosa), amely szintén jö-
vevényfaj. Az esetek többségében vagy
maguk az imágók, vagy a nimfák is
megtalálhatók a károsítás helyén. A táp-
lálkozási szívásnyom nemcsak kaput
nyit más fertõzéseknek, de megfelelõ
élõhelyet is biztosít a korompenésznek,
és ezzel egyidejûleg a fotoszintetikus tel-
jesítményt is csökkenti.

A leveleken számos levélaknázó-
moly megfigyelhetõ, így a lombosfa-fe-

hérmoly (Leucopte-
ra malifoliella), az
almalevél-sátoros-
moly (Phyllonoryc-
ter corylifoliella),
az almalevélmoly
(Phyl lonorycter
blancardella), a
geraszimov alma-
levélmoly (Phyllo-
norycter gerasi-
mowi) és az
almalevél-törpe-
moly (Stigmella
malella).

Az almalevél-
törpemoly kígyó-
aknát készít a le-
vél színén, míg a másik négy faj
foltaknában rág. A lombosfa-fehérmoly
és az almalevél-sátorosmoly aknáját a
levél színén, míg az almalevél-moly és
a geraszimov almalevélmoly a levél fo-
nákján aknáz. 

A felsorolt fajok éves nemzedék-
száma 2–4 között változik. Erdõben,
erdõszéleken a fürkészdarazsak az
aknázók hernyóit jelentõsen megtize-
delik, így jelentõsebb felszaporodásuk-
ra ezeken az élõhelyeken nem kell szá-
mítanunk.

A virágon, a termésen elõforduló
rovarfajok

Erdõszéleken a virágbimbókban na-
gyon gyakran okoz jelentõs kárt az or-
mányosbogarak közé tartozó bimbóli-
kasztó bogár (Anthonomus pomorum).
Az avarban telelõ bogarak éppen a fák
fakadása idején jönnek elõ. A nõsté-
nyek a tojásaikat a bimbókezdemé-
nyekbe helyezik, itt fejlõdnek ki a lár-
vák, majd a bogarak. 

A bundásbogár (Epicometis hirta) a
porzót, a termõt és a szirmokat rágja.

Erdõszéleken szin-
tén nagyon gyako-
ri faj, így gyakran
károsítja a vadal-
mát.

Kora tavasszal
az almafákon szá-
mos sodrómoly
(dudva-, ligeti, ker-
ti sodrómoly és az
almailonca) lárvá-
ja odvasítja a rü-
gyeket, majd ösz-
szesodorják a
leveleket. Hûvös
tavaszokon, mivel
a hernyók fejlõdé-
se elhúzódik, és

nyáron a hernyók a terméseket hámoz-
gatják, jellegzetes, nagy kiterjedésû,
szabálytalan foltokat hagyva maguk
után.

A terméseken a legmeghatározóbb
károsító mind a termesztett, mind a vad-
almákon az almamoly (Cydia pomonel-
la). A hernyók járatai a magházig hatol-
nak, a magokat is elfogyaszthatják. A
hernyók a gyümölcsök érintkezési felü-
letén egyik gyümölcsbõl a másikba rág-
hatják át magukat. Kétnemzedékes faj.
Utóbbi fajnak köszönhetõen ép vadal-
mát alig lehet találni manapság a fákon. 

A pajzstetvek (D. perniciosus, L. ul-
mi) a terméseket károsítva jellegzetes
„lázfoltot” okoznak. A terméseken káro-
sít még a poloskaszagú almadarázs (Hop-
locampa testudinea), melynek fiatal lár-
vája a terméseken aknáz, az idõsebb a
magokat és a gyümölcshúst eszi. Az al-
mamagmoly és a galagonya-bogyómoly
ugyancsak a terméseket fogyasztja. Elsõ-
sorban az erdõszéli fákat lepik meg.

Emlõsök
Az emlõsök közül a mezei pocok (Mic-
rotus arvalis) és a kószapocok (Arvi-
cola terrestris) különösen a fiatal fák-
nál okozhatnak komoly gondokat,
hiszen a vadalma elsõsorban erdõszé-
len fordul elõ, ami a pockok számára
is kedvelt élõhely. A mezei pocok a fák
kérgét hámozgatja, a kószapocok a
hajszál- és oldalgyökereket fogyasztja.

A mezei (Lepus europaeus) és az
üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus) fõ-
leg a havas teleken jelentenek gondot
a rügyek és a kéreg lerágása miatt.
A mezei nyúl az almát különösen ked-
veli. Az õz (Capreolus capreolus) és a
szarvas (Cervus elaphus) a fák rügyei-
nek lerágásával és agancsváltáskor
dörzsöléssel okozhatnak kárt a vadal-
mafákban. 
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Szavazzon a 2018-as Év fájára!
Az Országos Erdészeti Egyesület és az Év Fája Kuratórium az Erdõk hete rendezvénysorozathoz kapcso-

lódva 2013 óta folyamatosan, így idén már ötödik alkalommal teszi lehetõvé, hogy az Egyesület ágazati hírpor-
tálján (www.oee.hu) és az Év Fája tematikus weblapon (www.azevfaja.hu) keresztül szavazzanak erdész tag-
társaink, erdész kollégáink és a szakmán kívüli érdeklõdõk a jövõ évi „Év fájára”, amivel a 2018. esztendõ fafaját

választják meg a szavazásban részt vevõk.
A hazai fafajokra figyelmet felhívó mozgalom kuratóriumának döntése alapján 2017. október 31-ig az alább

részletezett fafajokból lehet választani. A szavazásra az egyesületi weboldalunkon felugró ablakon keresztül az
Év fája honlapon nyílik lehetõség, vagy közvetlenül az Év fája honlapot megnyitva is elérhetõ a szavazási felü-
let, minden egyéni felhasználó számára egyszeri alkalommal. Ugyanezen a felületen tekinthetõ meg a szavazás

naprakész állása is.
Jó voksolást kívánunk!
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  Ökológiai szempontból egy-

re nagyobb figyelmet kap
(például a feketefenyõ tö-
meges pusztulása miatt),
emellett kertészeti szerepe is
jelentõs. Sajnálatosan a gyom-
faszemléletünk továbbra is
él, így nem becsüljük ezt a
fafajt.
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 Az árterek vízháztartásának

romlása miatt sok helyen
pusztulnak állományai,
nemesített fajtái visszaszorí-
tották az alapfajt. A múltat
idézõ fejesfa-üzemmódban
kezelt botoló füzesek eltû-
nõben vannak, holott tájké-
pi szerepük is kiemelkedõ.
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jellemzõ pionír fafaja, fon-
tos szerepe van az erodált,
lepusztult talajok újraerdõ-
sülésében. Tarra vágott te-
rületeken tömegesen verõd-
het fel, ezért igyekeznek
visszaszorítani. Elegáns meg-
jelenésével növeli erdeink
esztétikai értékét.
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Sokan vagyunk, akik elhisszük a
szászok igaz szavú írójának, Adolf
Meschendörfernek keserû, de büsz-
ke-önérzetes hitvallását: „Ez itt egy
maroknyi nép kultúrája, amely min-
den mástól, még a maga német test-
véreitõl is különbözik. Különvaló,
egyéni kultúra ez, amilyen nem volt,
és soha többé nem lesz.”

A meghívóban szereplõ bevezetõ után
csak azon töpreng a tollforgató, hogy
vajon sikerül-e… Egyrészt újat monda-
ni annak, aki már járt e festõi dél-er-
délyi tájon, másrészt a felfedezni vá-
gyás élményét annak, aki még nem
hagyta lábnyomát e történelmi ma-
gyar–szász–román vidéken.

Nagy mesélõhöz illõ módon kez-
dem az elején. Arad. Százhatvannyolc
év múltán a vértanúhalált halt nagyja-
ink vesztõhelyén. Magyar zászló, múlt-
idézés, nemzeti ima, koszorú és
könnycseppek. Innen csak ólomlépek-
kel indulhat a vándor a magyar törté-
nelem és kultúra emlékeit felfedezni. 

Sebeinkre vigasztalás, hogy a város
közelében, a Zarándi-hegység nyugati
nyúlványában megóvott 261,5 ha-os re-
zervátum „bûvös csarnoka” borul össze
fejünk felett oltalmazón. A terület dom-
borzati viszonyára a 335–690 m közötti
tengerszint feletti magasság jellemzõ. 

A hidrológiai viszonyok meghatározó-
ja a Mura és a folyót tápláló számos mel-
lékfolyó és patak. Valamennyi területré-
szen érzékelhetõ többlet vízhatás.
A rezervátumban jellemzõen szivárgó víz.

A klímát az éves átlagos 1000 mm-
es csapadékmennyiség (bár a legaszá-
lyosabb évben, 2000-ben ez 472 mm
volt) és az ebbõl következõ páranyo-
más határozza meg. Az évi középhõ-
mérséklet 7–12 °C között változik. E kli-
matikus tényezõk mellett a mészkõ és
homokkõ alapkõzeten kialakult erdõ-
talajokon elterülõ 14 000 ha egybefüggõ
pagony rejtett – az újkori erdõgazdál-
kodás által még érintetlen – zárványát
erdõtervezõk kezdeményezésére he-
lyezték oltalom alá. 

Állományalkotó fõ fafajok a bükk [B]
(Fagus sylvatica – érdekességként meg-
említjük, hogy jelentõs az ssp. moesiaca
alfajának megjelenése), a kocsánytalan
tölgy [KTT] (Quercus petraea – az ssp.

polycarpa alfaj a jellemzõ), megemlíten-
dõ a cser [CS] (Quercus cerris) és a
gyertyán [GY] (Carpinus betulus).

A fenti természeti környezet az
1960-as évek elején hívta fel magára a
szakemberek figyelmét. Kezdetben
(1964) 26 ha magterületet nyilvánítot-
tak rezervátummá. Tíz évvel késõbb
növelték a területet a még érintetlen-
nek vélt állományok kijelölésével. A te-
rület egyébként nem csupán a növény-
világ számára menedék, de a vad is
megkülönböztetett helyzetben van.
Csekély állománynagyság jellemzi a te-
rületen, a vadászat tiltott.

Az idestova negyvenhárom éve em-
beri beavatkozástól biztosan mentes
terület egyetlen célja, hogy a természe-
tes erdõdinamikát tanulmányozhassák.
A kutatások két pillére a lékek kiala-
kulása és az ott megjelenõ újulat, illet-
ve annak fejlõdése, valamint az állo-
mány szerkezetének vizsgálata. 

Ennek a „erdészszentélynek” bemu-
tatására pár „mise” után vállalkoznék,
így a legjellemzõbb dimenziókat sze-
retném csak felvillantani. A háromszin-
tes állomány felsõ lombkoronaszintjé-
ben a B és a KTT uralkodik. Átlag kora
200 év, H = 35 m, D = 87 cm. Ebben a
lombkoronaszintben az élõfakészlet
260 m3/ha. 

A második lombkoronaszintet az
elõzõvel azonos fafajok 160 éves átlag-
kora jellemzi. A H = 30 m, D = 56 cm
és az élõfakészlet szintén 260 m3/ha
körüli. Az alsó lombkoronaszintet 120
éves átlagkorral már vegyesebb fafaj-

EGYESÜLETI ÉLET
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„Soha többé nem lesz...”

Kirándulás Hátszegen és Szászföldön
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összetétel és „szerényebb” dimenziók
írják le, azaz B, KTT, CS és GY a leg-
jellemzõbb fajok, melyek H = 25 m át-
lagmagasságig nyújtózkodnak és
D = 36 cm átlagátmérõig híznak azzal,
hogy a terület élõfakészletét további
140 m3/ha volumennel erõsítik. Így ala-
kul ki a területre jellemzõ 660 m3/ha
élõfakészlet. Egy-egy matuzsálem ösz-
szeroskadását követõen ritkán látott
mennyiségû újulat jelenik meg a lékek-
ben. Vendéglátónk nem aggódik az el-
gyertyánosodástól, de a megjelent
KTT-újulatból alig marad hírmondó a
gyorsan záródó felsõbb lombkorona-
szinteknek köszönhetõen. 

A B szinte minden évben terem, a
KTT kétévente, de bõ termésre csak
6–8 évente kerül sor. Ezzel a tenden-
ciával a B 51% elegyaránya a jövõben
növekedni fog a rezervátum területén.
Akik most elkezdték a körmüket rágni
– mi lesz szegény KTT sorsa –, azokat
megnyugtatom. Az alacsonyabb tér-
szinteken, völgyben szinte elegyetlen
B-állományból felfelé haladva B-KTT
elegyes állományon át a szinte elegyet-
len KTT-állományba vezet az út. Bú-
csúzóul felkerestük az egyik „nagy öre-
get”, és emlékeztetõül elhoztuk az
élmény mellett az ott készült fotót.

Innen aztán együtt kanyarogtunk a
Murával Déváig, hogy másnap már a fel-
újított várból tekintsünk le a Tisza felé
igyekvõ folyóra. Hogy a felújításokhoz
kötõdõen születik-e Kelemenéhez hason-
ló legenda, nem tudjuk, mindenesetre jó
volt látni, hogy csak történik itt valami –
nekünk a múltat idézi, román testvé-
reinknek pedig alapot ad történelemírás-
ra (és többet a dákokról nem szólok).

A Hunyadi család központi várkas-
télya tovább emelte lelkünkben törté-

nelmünk pátoszát még akkor is, ha
megtudtuk, Szilágyi Erzsébetnek, szü-
letett Elizabeta Szilizsának lényegében
semmi köze a magyarokhoz. 

Itt egyébként betekintést nyerhettünk
a területen folyó vadgazdálkodás ered-
ményeibe is egy trófeakiállításnak kö-
szönhetõen. Búcsút intve Vajdahunyad-
nak (noha „beloptuk” a Városligetbe, ne
hagyja ki az olvasó az õsi várfalak adta
„lelki fröccsöt”!), a demszuszi Szent Mik-
lós-templom felé kanyarodtunk, amely
az Árpád-kor óta dacol nem csak a tör-
ténelem viharaival. Hasonló élményt
nyújtott Õraljaboldogfalván a reformá-
tus templom. A nap végén a mai Piski,
egykori Dédács településen a Gyulay
család birtokán a 18. században létesült
arborétumban tehettünk romantikus sé-
tát. Ma 250 európai, ázsiai és észak-ame-
rikai fa- és cserjefaj található meg ben-
ne. Az arborétum 67 ha alapterületen
fekszik. Nem árt tudni, hogy Kazinczy
Ferenc is megemlékezik róla. Tanúként
a park közepén kialakított emlékhely
maradt az utókorra.

Harmadnapra Szeben történelmi
belvárosa égette bele magát öröklétig
a szívünkbe. 2010-ben Európa Kultu-
rális Fõvárosának szerepét betöltõ

szász székhely belvárosának jót tett a
„ráncfelvarrás”. Régi pompáját ma is
õrzi, és a falakba ivódott történelem
nem hagyja feledni a tanulmányút mot-
tójában megidézett Meschendörfer ke-
serû, de büszke-önérzetes hitvallását. 

Kercen a ciszterci monostort érint-
ve érkeztünk Fogarasra, ahol a várfa-
lak közt hallgathattuk történelmünk
halk szózatát. No de elég az irreden-
tizmusból, magyar nemesekbõl és kul-
túrából. 

Dacosan fordultunk a törcsvári kastély
irányába, hogy megízleljük a román kul-
túra ikonjának üzenetét – Vlad Tepes,
vagy ha jobban tetszik, Drakula legendá-
ját. Hiába, Transzszilvániának õ szerzett
hollywoodi babérokat és nem Nyírõ Jó-
zsef, Wass Albert vagy épp Reményik Sán-
dor. Óvatosan közelítettük meg a kastélyt
– nehogy a vérszívók, ha nem is az éle-
tet jelentõ testnedvünktõl, de legalábbis
jó néhány lejtõl megszabadítsanak –,
melynek kapuján belépve üde, kultúrát
sugárzó falak fogadtak talán azt sugdos-
va, hogy Vlad soha nem lesz az õ „Wass
Albertjük”.

Ha már a hét középsõ napját a kultú-
rának áldozta – szervezõnk jóvoltából –
csapatunk, a csütörtök reggel már a
Brassó fölé magasodó Cenk 957 méte-
res platóján köszöntött bennünket. No-
ha a hegy napjainkban a túlszaporodott
medveállományáról nevezetes, mégis
botanikai értékeit kell kiemelnünk. Te-
rületének zöme, 189 ha természetvéde-
lemi oltalom alatt áll. Fajgazdagságát a
hegyen végigsöprõ több tûzvész pusztí-
tását követõ erdõsítési programnak kö-
szönheti. Egyébként a Romániában élõ
lepkefajok 35%-a megtalálható itt. 

A millennium alkalmából állított 20,3
m magas Árpád-szobor talapzatát el-
hagyva gyors városnézõ körtúra során a
szász-evangélikus fekete templom és az
egyetem, valamint a campus épületei
közt fennmaradó városkapu intett bú-
csút, hogy a kõhalmi vár és a fehéregy-
házi erõdtemplom állítsa reflektorfénybe
Petõfi történelmi alakját, kinek Fehéregy-
háza határában lévõ síremlékét megko-
szorúztuk. Aztán segesvári történelmi sé-
ta, zéró Petõfi, 100% Vlad Tepes.

Péntek reggel mintha újra ólomcsiz-
mát húztunk volna. A történelem olvasz-
tótégelyének különös kemencéje, Kár-
pát-medence és annak szeretett keleti
„viharsarka”, Erdély, búcsúzunk. Még
meghallgattuk a berethalmi szász erõd-
templom üzenetét, hogy mindig van mód
a békülésre, és továbbadjuk, hogy a ti-
zenöt nyelvet egyszerre mozgató templo-
mi zárszerkezete legalább annyira uni-
kum, mint a kedvelt gyomorkeserû… És
hogy sikerült-e? Döntse el az olvasó!

Ihárosi Péter
okl. erdõmérnök

Az Országos Erdészeti Egyesület ve-
zetõsége és valamennyi anyaországi
tagtársunk nevében szeretném ezúton
is köszönetünket kifejezni erdélyi bará-
taink szervezõ, vendéglátó alázatos
munkájáért: Sipos Mártonnak, Orbók
Ilonának és az õ Öcsijének, végül Sza-
kács Sándornak!

EGYESÜLETI ÉLET



Gerencsér Attila
(1949–2017)

A kaszói vándorgyû-
lésen, amikor meg-
rendülten emlékez-
tünk az utóbbi év
során elhunyt kollé-
gáinkra, szomorúan
hallgattuk mi, az
1973-ban valetált er-
dõmérnökök, hogy
újabb három társunk

távozott közülünk: Marth Ferenc és Sasics
Szvetozár után Gerencsér Attila is, aki má-
jus 13-án reggel tragikus hirtelenséggel
hunyt el.

Attila 1949. január 29-én született négy-
gyermekes katolikus család ikerpárjának
fiútagjaként Zalacsányban. Kiegyensúlyo-
zott, szeretetteljes családi környezetben ne-
velkedett a zalai dombok között. Az erdész
nagypapa és édesapa révén már ekkor kö-
zeli kapcsolatba került a természettel. Ké-
sõbb Keszthelyre költözött a család, ahol
Attila iskoláit is végezte. A Vajda János Gim-
náziumban éppen 50 éve érettségizett.
A természet iránti érdeklõdését mutatja,
hogy a biológia-szakkör aktív tagjaként egy
tanulmányt készített a badacsonyörsi Folly
Arborétumról, ahol megtalálható a mérsé-
kelt égövi fajok közül 130 fenyõfaj, 20
lomblevelû fafaj, 20-30 örökzöld és lomb-
hullató cserje. Egyértelmû volt számára,
hogy felsõfokú tanulmányait a soproni Er-
dészeti és Faipari Egyetem Erdõmérnöki
Karán folytatja.

A mi évfolyamunk 1968 szeptemberé-
ben iratkozott be az Erdészeti és Faipari
Egyetem Erdõmérnöki Karára. Nagy kezdõ-
létszámú évfolyam voltunk négy tanulócso-
porttal. Mi Attilával a második csoportba
kerültünk, s együtt küzdöttük végig az öt
egyetemi évet. Szerény, halk szavú, fõleg a
mûszaki tárgyakban kiemelkedõ tehetségû
évfolyamtársat ismertünk meg benne. Lel-
kesen részt vett a selmeci hagyományok
ápolásában a csoport-összejöveteleken és a
rendszeresen megtartott szakestélyeken.
Tisztelte Rózsai Rezsõ firmáját, követte ta-
nácsait és utasításait.

És ott volt Attila az ötvenes években be-
tiltott erdészhallgatói egyenruha, a walden
újjászületésénél is. Õ volt az egyik kezde-
ményezõ, s nagy örömmel tapasztalta, hogy
a walden-mozgalomban eggyé vált az év-
folyamunk. De megmozdult az akkori diák-
ság is, aminek eredményeként százával ké-
szült el az új walden, mert az egyetemi
ifjúság már ebbe a tradicionális selmeci er-
dészakadémista ruhába öltözve vett részt az
1971-ben rendezett Vadászati Világkiállítás
lebonyolításában.

Az egyetemen különös figyelmet fordított
a geodéziai ismeretekre.Tudományos diák-
köri dolgozatot készített Héjj Botonddal kö-
zösen. Bezzegh professzor úr vezetésével
egy balatonboglári erdõsáv fotogrammetriai
elemzését végezték el, amely munkájukért
az Országos Tudományos Diákköri Konfe-
rencián különdíjat kaptak. Professzora iránti
tiszteletét és szeretetét mutatja, hogy õ gon-
dozta sírját a keszthelyi temetõben.

Attila szervezte a harmadéves nyári gya-
korlatunkat, amelynek során Viharos Zsolt
firmánk vezetésével néhányan erdészeti fel-
táró utat terveztünk a németbányai bükkö-
sökben.

Aztán jött a mi balekoktatásunk, majd
jöttek negyed-ötöd éves firmakorunk ese-
ményei: ballagási felvonulások, karneválok,
felejthetetlen tanulmányutak, szalamande-
rezés, valétálás, bálok és persze súlyos kol-
lokviumok, diplomaterv és államvizsga. És
elrepült az öt év. Emlékké váltak az egye-
temi évek.

Attila még az egyetemen ismerkedett
meg Zambó Máriával, aki két évvel utánunk
végzett a Faipari Mérnöki Karon. Míg Attila
a Balaton partján, Keszthelyen nõtt fel, Ma-
rika a Fertõ mentérõl, Hegykõrõl szárma-
zott, szintén négygyermekes családból.
1974-ben összekötötték az életüket. Házas-
ságukból két gyermek született: 1976-ban
Gergõ és 1978-ban Ancsa. Attila nagyon
büszke volt gyermekeire. Örült az elért
eredményeiknek mind a sportban, mind a
tanulásban, és késõbb életútjuk alakulásá-
ban.

Papaónak, ahogy három kislányunokája
elnevezte, nagyon mély és bensõséges kap-
csolata volt unokáival, akiket barkácsszen-
vedélyébõl fakadóan mûvészi szintû fajá-
tékokkal lepett meg.

Attila szakmai életútja a Balaton-felvidé-
ki Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság Deve-
cseri erdészeténél kezdõdött. Itt mûszaki
vezetõként dolgozott. Ez alatt az idõ alatt –
napi munkája mellett – tervezte többek kö-
zött a zánkai úttörõtábor fásítását, parkosí-
tását, amelyért miniszteri kitüntetést kapott.
Megépítették a diplomatervében megterve-
zett utat a Keszthelyi-hegységben. Posztgra-
duális képzés keretében gazdasági szak-
mérnöki diplomát is szerzett.

Majd a keszthelyi mûszaki erdészetnél
dolgozott, ahol több nagyobb beruházás ki-
vitelezését vezette. Részt vett a Kisbalaton-
ban a Kányavári-szigeten létesült építmé-
nyek létrehozásában.

A rendszerváltozás után is fõleg mûsza-
ki területen dolgozott. Részt vett parkosítá-

sokban, falvak csatorna- és gázhálózatának
kiépítését irányította szinte az egész Bala-
ton-felvidéken. Vadászházak felújítása,
vasúti átjárók, utak, utcák aszfaltozása, víz-
elvezetõ árkok, erdei feltáróutak, bánya-re-
kultivációk sok esetben az õ tervezésében
létesültek, és kivitelezésük is az õ irányítá-
sában történt. Vezetése alatt újították fel a
keszthelyi városi strand legjellegzetesebb
épületét, az 1864-ben épült szigetfürdõt.
A Balaton partján egyedülálló módon kor-
hû stílusban felújított épület 2007-ben nyer-
te el ismét méltó formáját. A létesítmény
funkciójában is illeszkedik a strandhoz,
amelyet a 21. századi igényeknek megfele-
lõen a legmodernebb technikai és építésze-
ti megoldásokkal alakítottak ki.

Attila mindig közösségi ember volt sze-
rény és csendes természete ellenére. Õ hív-
ta össze évfolyamunkon az elsõ csoportta-
lálkozót a Fácánosban a végzés utáni elsõ
évben, amely találkozókból aztán rendszer
lett. Õ szervezte meg az érettségi jubileumi
összejöveteleket, a mostani ötvenediket is,
de részt venni már sajnos nem tudott rajta.

Az erdészet mellett nagy szerelme a vi-
torlázás volt. Mindkét gyermeke aktív spor-
tolója a vitorlásegyesületnek, hazai és nem-
zetközi versenyek gyõztesei. Még a
mostani, legutóbbi vitorlásversenyt is õ
szervezte meg, amelyen bíróként vett volna
részt.

Szerette a természetet, a Bakonyt és a
Balaton környékét úgy ismerte, mint a te-
nyerét, boldogan szervezett kirándulásokat
a családnak, ismerõsöknek.

Mindig mindenkinek segített, empátiá-
val fordult az idõsek, elesettek felé, látogat-
ta õket, elintézett nekik mindent, amit kér-
tek.

Ilyen volt õ. S most mi, akik még itt ma-
radtunk, búcsúzunk tõle. Én is búcsúzom
az alábbi vers részletével: „Ha emlegettek:
köztetek leszek. Ha imádkoztok: veletek va-
gyok. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok.
Emlékem így áldás lesz rajtatok.” 

Attila barátunk! A jó Isten nyugtasson!
Utolsó jó szerencsét!

Dr. Kárpáti László 

Erdészeti Lapok CLII. évf. 9. szám (2017. szeptember) 343

NEKROLÓG



Erdészeti Lapok CLII. évf. 10. szám (2017. október)344

A Gerecse méltatlanul elfeledett, kis-
sé félreesõ hegytájunk a Vértes és a
Pilis árnyékában. A Dunazug-hegyvi-
dék országosan ismert, sokat látoga-
tott, keresztül-kasul bebarangolt
hegyvidékeinek karéjában megbújó
változatos adottságú tájegységünk.

Mozgalmas földtörténeti múltját jól sej-
teti, hogy a méltán nevezetes vörös
márvány és a nemzetközileg is jegyzett
õsmaradványok lelõhelyeként is szá-
mon tartjuk. Számos világhírû õslény-
tani és õsrégészeti lelet származik kõ-
fejtõibõl, barlangjaiból, például a
Szelim-lyukból, vagy a Jankovich-bar-
langból. 

A Mátyás király visegrádi palotájá-
nak, a budapesti polgárházaknak, bér-
palotáknak, késõbb a metró megállóhe-
lyek burkolatának is építõanyagot adó,
jura és triász kori mészkövekbõl felépü-
lõ középhegységünk több hegytagozat-
ra oszlik, melyeket
tágas medencék
választanak el egy-
mástól. 

A hegység ki-
váló minõségû
mészkõanyagá t
már az ókorban, a
Pannóniát meghó-
dító rómaiak is
több külfejtésben
bányászták. Elsõ-
sorban a magas
vas-oxid tartalmú,
tömött szerkezetû,
jól faragható, ala-
kítható, csiszolha-
tó és nem utolsó
sorban dekoratív
megjelenésû vörös
változatát, az ún.
vörös márványt. A középkorban szin-
tén fontos építkezési alapanyag volt ez
az ásványkincsünk.

Ami valójában – kõzettani értelem-
ben – nem márvány, hanem egy jura
idõszaki speciális mészkõféleség, föld-
tani nevén a tardosi mészkõformáció.
Ennek igazi hazája a különös csengésû,
a Gerecse-tetõ szomszédságában emel-
kedõ Pisznice. A hegyrög aszimmetri-
kusan elbillent rétegfejének tetõszintjét

nagy méretû és hosszan elnyúló kõfej-
tés uralja, már messzirõl vörösen vilá-
gít, elütve az erdõ zöld lombozatától. 

Azon kevés kõfejtõk egyike, melyet
az õskor óta szinte a jelenkorig folya-
matosan bányászott az ember, hiszen
a felsõ szinteket borító magas kovasav-
tartalmú tûzköves mészkövet már a ge-
recsei õsemberek is használták a pat-
tintott kõeszközeik készítésére, vagy
éppen szikra csiholásra. 

A római korban a tûzkõ rétegek alól
kibukkanó vörös márványt intenzíven
fejtették, példa erre a döbbenetes
mélységeket feltáró ún. „Pisznice-hasa-
dék”, vagy másik nevén a római bánya.

Ha természetes eredetû lenne, pon-
tosan megfelelne egy kanyon kívánal-
mainak, hiszen a teljességgel függõleges,
30-40 méter magas, égbe szökkenõ,
szûk állású kõfalak alatt állva szinte
„grand canyon-i” érzésünk támad. Az
már hátborzongató, hogy a hasadék
mélységeit emberi kezek szorgos mun-
kája formálta ilyenné. 

Az emberi idõdimenziók nyomain
túl – az ókori kõhordó vasalt kerekû
szekerek kõvájatai itt-ott még beazo-

nosíthatóak – a bánya mélye sok száz-
millió éves korszakok múltjába is be-
pillantást enged, hiszen a Pisznice
hazánk egyik legfontosabb ammoni-
tesz (fejlábú) lelõhelye. Nem is beszél-
ve arról, hogy még ma is tartogat az
õslénytanos kutatók számára felfedez-
ni valót, hiszen néhány évvel ezelõtt
egy õskrokodil maradványai kerültek
ki a réteglapok közül.

Kép és szöveg: Nagy László

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

Lábasfejûek, tûzkövek, kõbányászok



Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsá-
gi kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvez-
ményt vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a
vadászházi 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 szól, sorszámmal és vonalkóddal van ellátva, az Egye-
sület titkársága évente érvényesíti. A 2017-re szóló érvényesítõ matri-
cákat azok a tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik
eleget tettek az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüknek. 

A kedvezményrendszerrõl 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:

HONLAPTÜKÖR – OEE.HU

Szentpéteri Sándor az OEE
ügyvezetõ igazgatója
Lomniczi Gergely fõtitkár 
október 15-én búcsúzik

Ügyvezetõ igazgatóként veszi át az Or-
szágos Erdészeti Egyesület Titkárságá-
nak vezetését Szentpéteri Sándor okle-
veles erdõmérnök. A szakember
korábban az erdészeti igazgatásban
dolgozott, jelenleg a Pilisi Parkerdõ
Zrt. pályázati és erdõtervezési fõelõ-
adója. Az egyesületi életben egész pá-
lyafutása alatt aktívan részt vett, töb-
bek között az erdészeti igazgatás
budapesti helyi csoportjának titkára,
majd elnöke. Megbízatása a jelenlegi
elnökségi ciklus végéig, 2018. decem-
ber 31-ig tart.

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

rek/szentpeteri_sandor_ugyvezeto_egyesulet



Hét év alatt 16 milliárdot fordított
a kormány erdészetek és nemze-
ti parkok turisztikai fejlesztésére

Sajtótájékoztatót tartott 
a földmûvelésügyi miniszter

A kormány 2010 óta mintegy 16 milli-
árd forintot fordított az erdészetek és
nemzeti parkok turisztikai fejlesztésére
– mondta Fazekas Sándor földmûvelés-
ügyi miniszter pénteki sajtótájékozta-
tóján Budapesten. A miniszter kiemel-
te: a kormánynak fontos egy zöldebb
és környezettudatosabb Magyarország

megteremtése a védett természeti érté-
kek megóvásával. Egyre többen kíván-
csiak a nemzeti parkok ökoturisztikai
szolgáltatásaira is, a regisztrált látoga-
tók száma 2016-ban már megközelítet-
te az 1,6 milliót, ami 75 százalékos nö-
vekedés a 10 évvel ezelõttihez képest.
Révész Máriusz kerékpározásért és ak-
tív kikapcsolódásért felelõs kormány-
biztos ismertette: 2010 óta 73 új erdei
turista-, vadász- és kulcsosház létesült
vagy újult meg. Emellett 107 erdei is-
kola, 51 látogatóközpont épült vagy
újult meg, és 9 barlangban sikerült fej-
lesztéseket végrehajtani. Keresett tu-
risztikai attrakciónak számítanak a ki-
látók, 2010 óta 14 erdei kilátót
építettek, és 7-et újítottak fel – tette
hozzá. Hangsúlyozta, a kormány elkö-
telezett az aktív kikapcsolódás, a tu-
risztika fejlesztése és népszerûsítése
mellett, a kisvasutak fejlesztésére 10
milliárd forintot fordítanak a követke-
zõ két évben. 

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

mai/het_ev_16_mrd_erdeszetek_nemzeti_parkok



Közel tízmilliárd forint értékû
rönkfát termelnek ki évente a

magyar erdõkben
Nyers fából magas feldolgozottságú

késztermék
Közel tízmilliárd forint értékû rönkfát
termelnek ki évente a mintegy 2 mil-

lió hektárnyi magyar erdõterületen – je-
lentette ki Bitay Márton, a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium állami földekért fele-
lõs államtitkára Zalalövõn, egy nyersfát
feldolgozó cég fejlesztéseinek avatása
alkalmából. Bitay Márton, a Szalai Fafel-
dolgozó és Kereskedelmi Kft. új üzem-
csarnokainak és faipari technológiai be-
rendezéseinek átadásán beszélt arról,
hogy a 22 állami erdészet az ország er-
dõállományának mintegy felét, egymil-
lió hektárt kezel, felelõs gazdálkodásu-
kat a szeptember 1-jén életbe lépett
erdõgazdálkodási törvény segíti. Hozzá-
tette azt is, hogy elsõsorban az állami er-
dészetekre hárul a szociális tûzifa bizto-
sításának feladata is. Évente több mint 3
milliárd forint értéket képvisel a 140 ezer
köbmétert meghaladó mennyiség.

Forrás: MTI, FM Sajtóiroda
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/tiz-

milliard_ronkfa_evente_magyar_erdokben



Macsek Lajos a Vértesi Erdõ Zrt.
új vezérigazgatója

Szeptember 18-tól tölti be a tisztségét
az erdõgazdaság új vezetõje

A tulajdonos Földmûvelésügyi Minisztéri-
um – közös megegyezés mellett – vissza-
vonta Kocsis Mihály korábbi vezérigaz-
gató megbízatását, és szeptember 18-i
hatállyal Macsek Lajost, a Pilisi Parkerdõ
Zrt. Gödöllõi Erdészetének korábbi igaz-
gatóját nevezte ki vezérigazgatónak a
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. élére.

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

szakmai/macsek_lajos_verte-

si_erdo_zrt._vezer-

igazgato



„Nem tudom, hogy a védőszemüveg, a munkakesztyű vagy a hallásvédő pánt tehet-e róla,  
de amikor felveszem a védőfelszereléseket, beindítom az MS 170-est, és munkához látok,  
arra a néhány órára teljesen átszellemülök. Ilyenkor tényleg elhiszem, hogy erdész, favágó  
vagy fakitermelő vagyok. A STIHL agilis motorfűrésze kis tömegével, alacsony rezgésszintjével  
és egyszerű kezelhetőségével azonnal bizalmat ébreszt bennem. Azt hiszem,  
mégsem a védőszemüveg, a munkakesztyű vagy a hallásvédő pánt a hibás.”

Az akció időtartama: 2017. szeptember 1. – október 31. között,  
vagy a készlet erejéig. További akciós termékeinket  
keresse a stihlnemzedekek.hu weboldalon!

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