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A már elindított magánerdészeti kezde-
ményezések felgyorsítása érdekében az
elmúlt hétvégén Gelencén találkoztak a
felsôháromszéki közbirtokossági vezetôk
és polgármesterek. A közbirtokossági ér-
tekezleten elhangzott kérdésekre Tamás
Sándor parlamenti képviselô, Olosz Ger-
gely alprefektus, valamint az Erdészeti
Felügyelôség részérôl Dumuþ Ioan er-
dészmérnök igyekezett válaszolni.

A találkozó fô célja annak elôkészíté-
se volt, hogy Háromszéken is létrehoz-
zanak kezdetben egy, majd késôbb több
magánerdészeti hivatalt. Az országban
már több mint húsz magánerdészeti hi-
vatalt jegyeztek be, három Hargita me-
gyében is mûködik. A Romsilva akadé-
koskodása dacára országszinten eddig
1,3 millió hektár erdôt adtak vissza jogos
tulajdonosaiknak, megyénkben is jelen-
tôs elôrehaladás történt ezen a téren – a
feltételek adottak tehát, hogy a székely
gazdák ténylegesen saját kezükbe ve-
gyék ôseiktôl örökölt erdeikkel való gaz-
dálkodást.

Az idei év elsô felében megszületett a
magánerdészeti hivatalok létrehozását
szabályozó miniszteri rendelet. Felsô-
háromszéken jóval korábban léptek,
amikor Veresvíz néven magánerdészet
létrehozása mellett döntöttek. Az almási
Hegyes-Jiros közbirtokosság volt vezetô-
je, id. Rancz Sándor kezdeményezésére
hét közbirtokosság fogott össze, a társu-
lás több mint 6000 hektárral rendelkezik,
eddig pénzalap és jogszabály hiányában
akadt el a kezdeményezés.

Tamás Sándor képviselô szerint a
magánerdészetek beindításához kezdô-
tôke két helyrôl is biztosítható: önerô-
bôl elôteremtett pénz segítségével,
vagy az anyaországból származó – pá-
lyázatok révén befolyó – anyagi támo-
gatással. Az Új Kézfogás Közalapítvány
(ÚKKA) 500 ezer forinttól három millió
forintig terjedô pénzösszeget folyósít
visszatérítendô támogatás formájában,
mindezt magánerdészeti hivatalok léte-
sítése érdekében. A sikeresen pályázók
egy év türelmi idôt kapnak, majd négy
éven belül kell visszafizetniük a teljes
összeget. A támogatás elônye, hogy az
ÚKKA kamatmentesen bocsátja az
igénylôk rendelkezésére a pénzt.
„Meggyôzôdésünk, hogy ezt a kér-

dést nem lehet tovább halasztani. Az or-

szágban a Romsilva monopolhelyzet-
ben van, a nagyszüleink által ültetett fák
eladásából származó jövedelmet elvihe-
tik akár Giurgiuba is, hogy ott fordítsák
csemeték ültetésére. A magánerdésze-
tek létrejötte után az erdészeti hivatal-
hoz tartozó erdôtulajdonosok által birto-
kolt erdôbôl származó pénz oda kerül
vissza befektetésre, ahonnan kitermel-
ték, illetve a tulajdonosok zsebébe, ha
úgy dönt a közgyûlés” – hangsúlyozta
Tamás Sándor képviselô.

Kevés közbirtokosság nyújtott be

igénylést egy másik, ugyancsak az
ÚKKA által kiírt, vissza nem térítendô
támogatásra.

Felsôháromszéken bejegyzett 35
közbirtokosság közül összesen tizenegy
élt a pályázati lehetôségekkel, jóllehet a
Hargita, Kovászna és Maros megyei
közbirtokosságok számára egy 150 ezer
dolláros keret van elkülönítve. A három
megyében összesen 250 közbirtokosság
mûködik.

Az ülés konklúziójaként az a döntés
született, hogy mihelyt a vitás területi
kérdések megoldása után nagyobb
összefüggô erdôrészek alakulnak ki,
bátran neki lehet fogni a magánerdé-
szeti hivatal létrehozáshoz, illetve a lé-
tezô kezdeményezés felgyorsítására.

Dimény Árpád
(Székely Hírmondó)

Magánerdészetek létrehozása
a cél Háromszéken

Birtokba kell venni a szülôföldet

Az Erdészeti Lapok Év fája sorozatában
2002-ben a molyhos tölgy a részletes
vizsgálat tárgya.

Mint az eddigi fafajok esetében is tet-
tem, a minél részletesebb és teljesebb
megismerés céljából most a molyhos
tölgy méhészeti jelentôségét foglalom
össze.

Egy-egy fafaj méhészetben betöltött
szerepét elsôsorban egyrészt a méhé-
szeti termékek megtermelésében elfog-
lalt helye, másrészt a földrajzi elhelyez-
kedése, gyakorisága határozza meg.

A tölgyeket – ezen belül a molyhos
tölgyet – a méhészek nem tartják szá-
mon azon fafajok között, amelyekrôl
nagy hasznot remélhetnek.

Való igaz, hogy a molyhos tölgy vi-
rága nem termel nektárt, ezért abban az
értelemben nem beszélhetünk „tölgy
mézrôl”, amilyen értelemben pl. az
akác vagy hársak esetében ezt megte-
hetjük.

A tölgyek azonban – így a molyhos
tölgy is – fontos szerepet játszanak az
ún. mézharmat-méz termelésében,
amelyet a piac értékes fajtamézként tart
számon.

(A mézharmat méz növényi eredetû:
egyes rovarfajok ugyancsak egyes nö-
vények fiatal képzôdményeibôl – levél,
hajtás – nedveket szívnak fel, amelyek a
rovarok emésztôrendszerén végigha-
ladva a leveleken cukortartalmú vála-
dékként jelennek meg. A méhek – ese-
tünkben – a molyhos tölgy levelein ta-

lálható édes bevonatot gyûjtik be és
dolgozzák fel mézzé.)

Fontos méhészeti termék a virágpor
is. Ezt emberi fogyasztásra is felhasznál-
ják: közvetlenül vagy tápszerekbe be-
dolgozva. Értékét elsôsorban a magas
fehérje- és a többféle vitamintartalma
növeli.

A virágpor a méhcsaládok életében
is rendkívül jelentôs a fiasítás nevelésé-
ben betöltött szerepe miatt.

A molyhos tölgy fontos virágpor for-
rás!

Kevesen tudják, hogy az ugyancsak
értékes méhészeti termék a propolisz
termelésében a tölgyeknek, a molyhos
tölgynek is milyen fontos szerepük van!

A földrajzi elhelyezkedés, a gyakori-
ság ugyancsak fontos szempont egyes
fafajok méhészeti kihasználhatósága
vizsgálatánál.

Mint ismeretes, hegy- és dombvidéki
erdeinkben a molyhos tölgy elég gya-
kori. A szárazabb, gyengébb termôhe-
lyeken például a csereseknek gyakori
elegyfája. Ennél fontosabb a molyhos
tölgy – virágos kôris – sajmeggy – ter-
mészetes erdôtársulásokban való elô-
fordulása, amely jelentôs kiterjedésû te-
rületen megtalálható Magyarországon.
Mivel – a termôhely gyengesége miatt –
ezen erdôtársulás flórája szerényebb, a
molyhos tölgy – a már ismertetett elô-
nyei miatt – a méhészetet illetôen foko-
zottabb jelentôségû.

Fritsch Ottó

A molyhos tölgy méhészeti
jelentôsége


