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Ökológiai tényezõk, növény-
földrajzi adottságok

Erdészeti szempontból is jelentõs, hogy
Magyarország a Kárpát-medence legmé-
lyebb részét foglalja el. 93 ezer km2  terü-

letének 68 %-a alföldi jellegû síkság, 15
%-a alacsony dombság, 14 %-a 200–400
m magas középhegység.  Alig több, mint
2 %-a terül e a 400 m tszfm. felett. Az
ország területén, a mérsékelten meleg
éghajlati övben három éghajlati tarto-
mány hatása érzékelhetõ: a kontinentális,
az óceáni és a mediterrán. Erdei jól kifeje-
zik az éghajlat jellegét, a nedvesség, a
vizellátás mértékét. A legkedvezõbb
humiditású területek erdei fõleg bükkö-
sök, a kedvezõké gyertyános-tölgyesek, a
megfelelõké tölgyesek. Az erdõgazdál-
kodás eredményességét Magyarországon
fõleg a „vízellátás” határozza meg. A ter-
mészetes növénytakaró fajokban gazdag,
a földkerekség átlagának tizenötszöröse,
a biodiverzitás eszerint általában kedve-
zõnek mondható. Növényföldrajzilag az
északi extratropikus, holarktikus flóra-
birodalomban a közép-európai flóraterü-
letbe tartozik, amelynek flóratartományai
közül itt található a kárpáti, az alpesi, a
nyugat-balkáni és a pannóniai. Az ország
erdei az erdõs puszták övében és a mér-
sékelt övi lombos erdõk, ezen belül a zárt
tölgyesek és a bükkösök övében helyez-
kednek el.

Az erdõk területe és az új
erdõtelepítések

Jó két évezreddel ezelõtt az ország lom-
bos erdõk övébe esõ területének legkeve-
sebb a kétharmad részét foglalták el az
erdõk. Az elsõ világháború után, a triano-
ni szerzõdés alapján az erdõk korábbi: 7,3
millió ha területét 1,1 millió ha-ra csök-
kentették. Ennek következtében az egy-
kori jelentõs faexportot felváltotta a fahi-
ány. Az erdõben, fában szegény ország-
nak a búzaexport értékével azonos össze-
geket kellet a faimportra fordítania. Tria-
non elõtt az ország fenyõ-gömbfa és fûré-
szárú szükségletét a Kárpátok erdei szol-
gáltatták, a többi erdõ fõleg a helyi tûzifa-

igényeket elégítette ki és a vadászat terü-
lete volt. Új erdõket elsõsorban az apró-
vad-gazdálkodás érdekében telepítettek.
Az I. világháború utáni erdõ- és fahiány
enyhítésére Kaán Károly akadémikusnak,
az FM egykori államtitkárának a kezde-
ményezésére az erdõ- és fahiány enyhíté-
se érdekében jelentõs új erdõtelepítési és
fásítási programot dolgoztak ki a 20’-as
években. Ekkor kezdõdött az alföldi
tanyafásítás. A két világháború között a
gazdasági gondok miatt csak szerény
mértékben, mintegy 70 ezer ha-ral növe-
kedett az ország erdõterülete, amint ez az
5. táblázatból kitûnik. Ebben a táblázat-
ban foglaltuk össze az erdõterület és az
erdõsültség változását 1930 és 2000
között. Eszerint 1950 és 1970 között éven-
te 15–25 ezer ha-ral növekedett erdeink
területe. 1950–2000 között összesen mint-
egy 600 ezer ha új erdõ létesült, amely
egyedülálló a magyarországi erdészet tör-
ténetében. Ennek köszönhetõen kedve-
zõbbé vált a magyar táj szerkezete is, ame-
lyet a 6. táblázat számszerûen bemutat. Az
egyes tájegységek adatai közül az Alföld
külön figyelmet érdemel, amelynek az
erdõsültsége fél évszázad alatt a három-
szorosára emelkedett. Az egykor fátlan
pusztaságnak a 21. század kezdetén a
korábbi 4 %-kal szemben már több, mint
a 12 %- át borítják erdõk. Fafaj-összetéte-

lükre jellemzõ az akác, a nemes nyárak
és a fenyõk arányának döntõ többsége.
Ezek a gyorsan növõ fafajok a terület
hasznosításán túl elsõsorban az ország
faellátásának megjavítását segítették elõ.
A fakitermelés növekedésével arányban
a felújítandó erdei vágásterület évente
15–20 ezer ha között mozog. Az egykori
erdõk helyén általában kedvezõbb fafaj-
összetételû, produktivitású faállományok
jöttek létre. Az ún. rontott erdõk átalakí-
tása a 20 században befejezõdött. Az
õshonos fafajok felkarolása az erdõfelújí-
tásokat általában mindenkor jellemezte,
és a jelen idõszakban már meghatáro-
zóvá vált.

A 7. táblázat az 1950 és 2000 közötti
idõszakra mutatja be erdeink fafaj-ösz-
szetételének változását. A fenyõk, a
nyárak és az akác térfoglalásának a
növekedése az új erdõtelepítéseknek
köszönhetõ. Az õshonos fafajok aránya
az össz-erdõterület növekedése miatt
csökkent, területük azonban abszolút
mértékben nem lett kisebb. Ez elsõsor-
ban a tölgyekre, a cserre és a gyertyán-
ra vonatkozik.

A magyarországi táji erdõmû-
velés – nemzetközi példa

A magyarországi erdõmûvelés nemzet-
közi mércével mérve is magas színvona-
lának egyik meghatározó alapja az
erdõgazdasági tájak kialakítása volt.
Babos Imre kiváló erdész-kutató vezeté-

SOLYMOS REZSÕ, az MTA rendes tagja

A Föld erdei, az erdôk fenntartásának
és fejlesztésének tudományos alapjai

Szemelvények az MTA rendes tagsággal kapcsolatos székfoglaló elõadás tartalmából, 
amely 2004. szeptember 23-án hangzott el az Akadémia dísztermében

Magyarország erdei, erdôgazdasága

5. táblázat. Magyarország erdôsültsége

6. táblázat. Magyarország nagy tájainak erdôsültsége Forrás: ÁESZ
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sével az országot 50 erdõgazdasági tájra
osztották, amelynek lényegét a követke-
zõk szerint határozta meg: „ Az erdõgaz-
dasági táj- az a változó nagyságú, föl-
drajzilag összefüggõ, meghatározott
domborzattal és mikroklímával rendel-
kezõ terület, amelyen közel azonos ter-
mõhelyeken a jellemzõ növekedésû
fafajok állományaiban az erdõgazdálko-
dási tennivalók egyesíthetõk.” (Babos
1964).  Az erdõgazdasági tájakat a kö-
vetkezõ tájcsoportokba foglalták össze:
Alpokalja, Dunántúli-dombság (Dél-
Dunántúl), Kisalföld, Dunántúli-közép-
hegység, Északi-középhegység, Alföld.
Az 1950/60-as évek fordulóján az egész
országra kiterjedõen eredményes
együttmûködés alakult ki az erdészeti
kutatás és gyakorlat között. Ennek
köszönhetõ az a 6 kötetes mû, amely az
egyes tájcsoportok, ezen belül erdõgaz-
dasági tájak szerint tartalmazta az erdõ-
felújítási és telepítési irányelveket (Dan-
szky 1963).  Külön kötetben jelent meg
az Erdõmûvelés (nevelés), Az erdõ és
termõhely tipológia.

Mindezt azért tartottam szükséges-
nek kiemelni, mert:

– nagyszerû példái a kutatás és a
gyakorlat együttmûködésének, a tudo-
mányos eredmények hasznosításának,
amelyek nélkül nem valósulhatott
volna meg erdõgazdálkodásunk törté-
netének legátfogóbb fejlesztése,

– közel egy fél évszázad elteltével
is idõtálló erdõmûvelési  célokat, fela-
datokat és eljárásokat fogalmazott
meg erdészeti kutatásunk, amelynek
megváltoztatására jelenleg sincs szük-
ség.

– a táji erdõgazdálkodás sajátossá-
gait a jövõben az eddigieknél is job-
ban kell figyelembe venni, az erdõ-
nek a tájban és a vidékfejlesztésben
betöltött szerepe az eddigieknél is
meghatározóbb jelentõségû lesz a 21.
században.

Erdeink fatermése, a fa szerepe,
sokféle haszna, és a hazai 

faellátás.
Az erdõk területével, az erdõgazdálko-
dás tudományos megalapozottságával
és a gyorsannövõ fafajok felkarolásával
együtt növekedett az erdõk élõfakész-
lete és fanövedéke. A második világhá-
ború befejezésének ídején az élõfakész-
let mintegy 150 millió m3, az évi fanöve-
dék 3 millió m3 volt. A 21. század elsõ
évtizedére az élõfakészlet 315 millió
m3-t, a fanövedék a 11 millió m3-t meg-
haladta, amivel arányosan növekedett a
kitermelhetõ fa mennyisége is. Kutatá-
saink azt mutatják, hogy az erdõk
potenciális fatermõképességéhez viszo-
nyítva az aktuális fatermõképesség
mintegy 80%-os. Ez arra utal, hogy
jelentõs mértékben erdeink fatermése
már alig növelhetõ. A mintegy 320 miíl-
lió m3-t meghaladó élõfakészlet értéke
több, mint egymilliárd forint.

Az utóbbi évtizedek folyamán az
erdõk védelmi és szociális funkcióinak a
szerepe nálunk is rohamosan növeke-
dett és az immateriális haszna, szolgálta-
tásai a társadalmi értékelést tekintve
elviekben az elsõ helyre kerültek. Az
„elviek”- kel azt kívánom hangsúlyozni,
hogy az erdõtulajdonosoktól a társada-
lom elvárja, hogy az erdõk szolgáltatá-
saiból térítés nélkül részesüljön. Ezek
„elõállításáért”, „mûködtetéséért”, a ve-
lük kapcsolatos erdõgazdálkodási köve-
telmények teljesítéséért a tulajdonosok
kellõ anyagi elismerésben Magyarorszá-
gon sem részesülnek 

Alig esik szó manapság a megtermelt
fa értékérõl, a gazdasági életben és a
környezetvédelemben elfoglalt jelentõ-
ségérõl. Különbözõ körök, civil szerve-
zõdések inkább a fakitermelést kárhoz-
tatják, legtöbb esetben indokolatlanul.
Az aggodalom forrása az, hogy féltik az
erdõterületet, mert a fakitermelés miatt
csökkenhet.

A fatermesztést, az erdõk fatermé-
sét, a megtermelt fa szerepét az indo-
kolatlan háttérbe szorítása miatt is az
erdei haszonvételek között kiemelten
kell tárgyalni. A fa meggyõzõdésem
szerint a nyersanyagok között a 21.
század sztárja lesz. Az erdõgazdálko-
dók jövedelmét hazánkban is elsõsor-
ban a kitermelt fa mennyisége és
minõsége (értéke) határozta meg és
határozza meg napjainkban is. Jelentõ-
sebb változásra e téren a közeli jövõ-
ben sem lehet számítani. Gyakorlatilag
tehát arról van szó, hogy a 21. század
kezdetén erdõgazdálkodásunk csak
akkor tud megfelelni a vele szemben
támasztott ökológiai, környezetvédel-
mi, kulturális és egyéb igényeknek, ha
ezek ökonómiai elõfeltételeit a fa és
egyéb erdei termékek bevételeibõl
fedezi. Ez a dolog egyik oldala. A
másik oldalról ritkábban esik szó,
amely szerint a fa olyan újratermelhe-
tõ, környezetbarát nyersanyag, amely-
nek a megtermeléséhez a nap szolgál-
tatja az ingyenes energiát (asszimilá-
ció, fotoszintézis), csökkenti a levegõ
szén-dioxid tartalmát, az elnyelt szenet
tárolja és a feldolgozása, hasznosítása
sem jár jelentõs környezetszennyezés-
sel. Ehhez járul még, hogy az elhasz-
nált (öreg fa) lebomlik, vagy például
energianyerés céljaira hasznosítható. 

Az éves fakitermelés 
mennyisége és a fanövedék.

Leegyszerûsítve: az erdõk iránt érdeklõ-
dõ „közvélemény” a „rablógazdálkodás”
kritériumának tekinti a fakitermelés és a
fanövedék közötti eltérés pozitív vagy
negatív mivoltát. A valóságban sokkal
árnyaltabb ennek a fontos szakmai kér-
désnek az eldöntése. Abban az esetben,
ha az erdõk korosztályviszonyai olya-
nok, hogy nagyobb részt foglalnak el a
növedék kulminációjának az idõszaká-
hoz közeli fiatal állományok, és arányta-
lanul kevés a vágásérett öreg erdõ, az
éves fanövedék mennyiségét a fakiter-
melés nem érheti el. Így van ez Magyar-
országon is, ahol az elmúlt fél évszázad
nagyarányú erdõtelepítéseinek és felújí-
tásainak az eredményeként az 1-40  éves
korú faállományok aránya a legnagyobb.
A hosszabb idõre (10 évre) szóló terve-
zés során ezt a problémát az erdészeti
hozamszabályozás útján lehet úgy ren-
dezni, hogy az összes tényezõt figyelem-
be véve elkerülhetõ legyen a valóságos
rablógazdálkodás. Mindezektõl függetle-
nül a fanövedék és a fakitermelés
mennyiségének az egybevetése nem-
csak Magyarországon, hanem nemzetkö-

7. táblázat. Fafajmegoszlás Magyarországon
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zileg is szokásos. A fennálló arány mérté-
két általában jelentõs tényezõnek tekin-
tik. Ezt igazolja a 8. táblázat is. Európá-
ban sem érte el a ’90-es években a faki-
termelés a fanövedék mértékét. Ez az
arány Magyarországon 60%-volt, ami azt
is jelenti, hogy az erdõk élõfakészlete
évente a fanövedék 40%-ával gyarapo-
dott. Külön figyelmet érdemel a kiter-
melt famennyiségnek az iparifa és a tûzi-
fa szerinti megoszlása. A 20. században
fokozatosan nõtt az ipari célokra alkal-
mas fa aránya, amely egyrészt annak
köszönhetõ, hogy az intenzív erdõgaz-
dálkodás, az újabb kutatási eredmények
hasznosításának következtében növeke-
dett a megtermelt fa minõsége, másrészt
a kutatás újabb fahasznosítási lehetõsé-
geket tárt fel a vékonyabb méretû
faanyag feldolgozására ( farost-, fafor-
gácslap stb.)

A fafelhasználás (fogyasztás) az elmúlt
évszázadban jelentõs mértékben növe-
kedett, bár hazánkban az utolsó évtized-
ben számottevõen nem változott. Napja-
inkban a faanyagból mintegy 20 ezer
különbözõ használati tárgyat készítenek

Magyarország faforgalma a fakiter-
melési lehetõségekkel együtt változott.
Az ország faellátását az erdõgazdálko-
dás tudományos megalapozása, fejlesz-
tése révén az elmúlt évszázadban sike-
rült úgy megjavítani, hogy a fafelhasz-
náláson túl a faexport és import egyen-

lege a 90’-es évekre Trianon óta elõször
pozitív lett ! 

Számottevõ változást hoztak a fafel-
használás összetételében a 21. század
elsõ évei a fa energia célú felhasználásá-
nak hazai és nemzetközi (EU) méretek-
ben való gyors térhódítása miatt. Fatüze-
lésre alapozott erõmûvek létesültek és
újabbak építését tervezik. Ennek köszön-
hetõen Magyarországon hihetetlen gyor-
sasággal megnõtt a vékony, un. „saran-
golt” faválasztékok iránti kereslet, emel-
kedtek a faárak és kedvezõbbé vált az
erdõgazdálkodás ökonómiai helyzete. 

Erdeink anyagi jellegû termékeihez,
hasznához tartoznak a „nem-fa erdei ter-
mékek” is úgymint: a gomba, a vadgyü-
mölcs, a gyógynövény és részben a
vadászat. Az erdõ elsõsorban a nagyvad
hazája. A becslések szerint erdeinkben
80 ezernél több gímszarvas, 320 ezernél
több õz él. A vaddisznó száma közel 90
ezer. Az apróvadhoz sorolt nyúl 630ezer,
a fácán 880 ezer darabszáma tovább
növelhetõ A vadgazdálkodás éves árbe-
vétele 14 milliárd Ft körül mozog. A
bevétel forrása a vad elejtésének díja, a
trófea értéke, a vadhús ára és a vendég-
látás.  Magyarország kiváló minõségû
vadállománnyal rendelkezik. Számotte-
võ problémát okoz itthon és nemzetkö-
zileg a mezõ és erdõgazdaságban oko-
zott vadkár, amelynek elsõsorban a túl-
szaporodott vadállomány az okozója. 

Erdeink szerepe a hazai 
környezetvédelemben

Kiemelten kell foglalkozni hazai
viszonylatban is a környezet-, illetve a
természetvédelemmel, amint ezt világ-
és európai viszonylatban már az elõ-
zõkben megtettük.

A természetvédelem Magyarországon
az erdészet területén kezdõdött. Az 1920
as években Kaán Károly akadémikus,
államtitkár vezetésével fogalmazták meg
a jelenleg is helytálló természetvédelmi
irányelveket. Erdészeti szempontból arra
kell törekednünk, hogy az élõvilágot tar-
tamosan szolgáló, egészséges, stabil
erdõket létesítsünk és tartsunk fel. Ezért
örvendetes, hogy erdeinknek több, mint
a felét õshonos faállományok borítják,
amelyek megõrzését és a természetkö-
zeli erdõgazdálkodás kiterjesztését
védelmi okok miatt is szorgalmazni kell.
Erdeink jelenlegi állapota az emberi
beavatkozás különbözõ mértékének is a
következménye. Klasszikus természetes
erdõ „õserdõ” hazánkban nincsen. A
jövõben sem indokolt az erdõk „magára
hagyása”. Az erdõket a természeti törvé-
nyeknek megfelelõen az ökoszisztéma
szemléte szerint kell mûvelni és a termé-
szetközeli erdõk arányát lehetõség sze-
rint növelni. Ez segíti elõ az erdei élõ-
rendszer regenerációját, önszervezett és
önszabályozott mûködését, a természeti
erõk érvényesülését. Az erdõk termé-
szetközeli állapotának kiterjesztése
érdekében számos területen át kell ala-
kítani a faállományokat, hogy a környe-
zeti, illetve természetvédelmi követel-
ményeknek a jelenleginél nagyobb mér-
tékben megfeleljenek. A jelen évszázad
kezdetén az erdészet és a természetvé-
delem összehangolása még nem felel
meg a kor követelményeinek. 1996-ban
mindkét területre vonatkozóan alkottak
és fogadtak el törvényeket. A szakmailag
helyes természetvédelmi elõírások telje-
sítésének azonban mind a mai napig hiá-
nyoznak a pénzügyi elõfeltételei és
jelentõs e téren a kutatás lemaradása is.
Számos teória, hipotézis születik a ter-
mészetvédelem hivatalos képviselõi
részérõl, amelynek hiányzik a tudomá-
nyos háttere, a kísérletekkel való szigni-
fikáns igazolása. Az országos jelentõsé-
gû védett természeti területek, az erdõ-
rezervátumok többek között eme hiá-
nyosság megszüntetésére is nyújtanak
lehetõséget.  A hazai 820 ezer ha védett
területnek majdnem a fele erdõ: 349 ezer
ha. Erdeinknek tehát mintegy a 20 %-a
országos jelentõségû védelem alatt áll.
Ez az arány nemzetközi, európai
viszonylatban is kedvezõ.

8. táblázat. A fakitermelés alakulása adatok: 1000 m3-ben

Európainak lenni, magyarnak maradni

Grétsy László elõadásának címét választottuk következõ iskolai pályázatunk meghirde-
téséhez. A professzor úr elõadását a Széchenyi Ferenc Gimnázium könyvtárában hall-
hattuk – mint már annyiszor. Iskolánktól anyanyelvi kultúránkat ápoló diákjaink egy
csoportja is részt vett az elõadáson. Itt született meg az ötlet, Dráva Völgye iskolaúj-
ságunk pályázatot hirdet a következõ címmel:

Családom és az EU országai

A pályázat témájához tartozik mindaz a tényanyag, élmény, terv és így tovább, ami a
pályázót, illetve családját valamely uniós országhoz köti. Például: a család õsei valamely
országból telepedtek át Magyarországra, valahol ott töltötték életük egy részét: katona-
ként, fogolyként, diákként, munkavállalóként, turistaként; a család mûveltsége, szemlé-
letmódja rokonítható valamely ország kultúrájával; valamely ország irodalmának, mûvé-
szetének szeretete rokonítja, teszi vonzóvá az országot; valamely nyelv ismerete köti a
nép kultúrájához; végül: melyik országban töltene el egy hónapot (indoklással).

A pályázat terjedelme nincs megkötve. Minden témához kapcsolódó információt
örömmel fogadunk. Cím: Dráva Völgye Középiskola, 7570 Barcs, Latinca S. u. 13.

A pályázat beadási határideje: 2005. június 1.
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Erdeink, erdõgazdálkodásunk
jövõje. Nemzeti erdõstratégia
és erdõprogram. Eredménye-
ink megalapozója az erdészet-

tudomány, a kutatás!
A Földön és természetesen hazánkban
is megnövekedett a társadalmi, szakmai
érdeklõdés az erdõk jövõjét illetõen.
1992-ben Rio de Janeiróban elfogadott
jegyzék, az AGENDA 21 szerint a jegy-
zéket aláíró országok dolgozzák ki az
erdõk fenntartását és a tartamos erdõ-
gazdálkodást garantáló nemzeti akció-
programjaikat. Ezt az egyezményt
Magyarország is aláirta. Így válik vagy
vált a legtöbb országban a Nemzeti
Erdõprogram az erdõk és az erdõgaz-
dálkodás jövõjének meghatározó jelen-
tõségû dokumentumává.

Az Erdõprogramból (stratégiából) és
az általános tendenciákból egyaránt
megállapítható:

– Magyarországon az erdõk szerepe

és sokoldalú haszna iránt a 21. század-
ban tovább növekszenek a társadalmi
gazdasági igények.

– Kiemelt feladat marad az eddigiek-
nél ís nagyobb hangsúllyal a természet-
közeli erdei ökoszisztémák megõrzése
és fenntartható hasznosítása, a multi-
funkcionális erdõgazdálkodás elterjesz-
tése, az ökológiai és ökonómiai harmó-
nia megteremtése

– A környezetvédelmi, szociális és
kulturális szolgáltatások jelentõsége
elsõrendû lesz.

– A fa reneszánszát éli és környezet-
barát volta, felhasználási lehetõségei-
nek bõvülése miatt az erdõk fatermésé-
nek, produktivitásának nem csökken a
jelentõsége.

– Az erdõkkel és az erdõgazdálkodás-
sal kapcsolatos, jelentõs mennyiségben
és minõségben megnövekedett felada-
tok ellátása az erdészeti kutatástól meg-
felelõ újabb eredményeket igényel.

Kiemelt feladat a kutatás tartamos támo-
gatásának jelentõs fokozása.

Befejezésül idézem az az MTA 2004
májusi közgyûlésének a határozatai-
ból a 18.pontban foglaltakat: „ Csak a
tudást igénylõ, a tudományokra fogé-
kony, az innovációra is érzékeny tár-
sadalom lesz versenyképes a XXI.
század Európájában.” Az idézet ránk,
erdészekre is vonatkozik! Székfoglaló
elõadásomban sokszor nem hangsú-
lyoztam, de mindig igyekeztem érzé-
keltetni azt, hogy az ismertetett ered-
mények alapja a tudomány, amely a
gazdasági, társadalmi élet „kimerít-
hetetlen” erõforrása! Kiemelten az
erdészettudomány ! Ennek jegyében
a jövõre vonatkozóan Bedõ Albert
akadémikust (1839–1918) idézve
zárom mondanivalómat: „Gondola-
taimnak soha meg nem szûnõ tár-
gya AZ ERDÕ, és hazám erdészeté-
nek jövõje”.

Könyvsiker
Nagy sikert aratott, a „Gyakorlati tudni-
valók az Európai Unióról” címû kézi-
könyv új, harmadik kiadása. Ennek tar-
talma a GKM honlapjáról –
www.gkm.hu címen a kiadványok gör-
dítõsáv menüsorában – is letölthetõ. A
kézikönyv, amelyhez az érdeklõdõk
ingyenesen juthatnak hozzá, számos
alapvetõ területen nyújt jól hasznosítha-
tó információt a vállalkozók számára. A

kötet a GKM támogatásával, szakértõk,
oktatók, vállalkozók és kormányzati
tisztségviselõk közös gondolkodásának
eredményeként született meg. A mun-
kában 38 szerzõ és 19 konzulens, illet-
ve tanácsadó vett részt. 

Tartalmát a vállalkozók csatlakozás
után megfogalmazott igények és kérdõ-
íves felmérés alapján állították össze. A
korábbi, 2002-ben az elsõ, majd  2003
évben a második kiadás jelent meg.

A kiadványok igényelhetõk:
fülöp.laszlone@gkm.gov.hu címen

Tokodi Mihály

Az erdõ születése

Csöndes lett az erdõ
Hallgatag most nagyon
Itt a Tél-võlegény,
Jõ a lakodalom!

Fehér hófátyolban
Készül fel a nászra,
Jég-mirtuszt tûzött fel
barna ág-hajára.

Az erdész a násznagy,
Õ mondja a rigmust,
A fûrész zenéli
A tánchoz a ritmust.

S mire jõ az alkony, 
A nász már elcsitul
És erdõ-ifjasszony
Fehér hóágyra hull.

Aztán jön a tavasz
- Nász után a gólya -
Az új, ifjú élet
Kedves hírhozója.

Bölcsõ már a nászágy,
Kisarjad az élet:
Friss szellõ ringatja
A kis csemetéket!

Válassza az ERFA-TOURS Erdészeti és Faipari Utazási Irodát
Szakmai- és magánútjai megszervezéséhez.

Már most gondoljon a nyárra:
elõ- és fõszezoni ajánlatok széles választékával várjuk Önöket.

****************************************************************************** 
LIGNO NOVUM - WOOD TECH Szakkiállításra 

szállásfoglalási lehetõséget kínálunk 2005. szeptember 6-10. között 
a soproni SZIESZTA Hotelban  (Sopron, Lõvér krt. 37.)

Felhívjuk megrendelõink szíves figyelmét, hogy a szállodai szobákat csak a lefoglalt kontin-
gens erejéig tudjuk biztosítani, ezért kérjük, hogy igényüket minél elõbb közöljék.
Igény alapján más szálláshelyet is biztosítunk.
Kérjük, hogy a megrendelésüket 2005. augusztus 5-ig szíveskedjenek megküldeni!

******************************************************************************
ELÕKÉSZÜLETBEN: II. féléves erdészszakmai utazás

Szeptember Baltikum/Szentpétervár
Október 2-9.         Andalúzia
November 14-23. Dél-Afrika – körutazás Fokvárostól Johannesburgig, 

látogatás/vadles a Kruger NP-ban, fakultatív egynapos vadászat 

További részletektõl érdeklõdjön irodánkban: 
ERFA-TOURS

Budapest II. Fõ u. 68. Tel./fax: (1)-201-2453
e-mail: erfatour@qwertynet.hu   www.erfatours.hu 


