
30 Erdészeti Lapok CXLII. évf. 1. szám (2007. január)

2006. november 22-én az MTA Felolvasó-
termében került sor az erdõrezervátum
kutatás ötéves eredményeinek egész na-
pot kitöltõ ismertetésére. Az egybegyûlte-
ket (kutatók, egyetemi oktatók és hallga-
tók, erdõgazdálkodók, természetvédõk és
az ÁESZ munkatársai) Haraszthy László, a
KvVM szakállamtitkára és Borhidi Attila
akadémikus, a Magyar Nemzeti Erdõre-
zervátum Bizottság elnöke köszöntötte. A
bevezetõ gondolatok közt elhangzott,
hogy1981-ben Fekete Gábor akadémikus
arról írt a Botanikai Közleményekben,
hogy az erdészek és a botanikusok
együttmûködése az 1950-60. években volt
intenzív és hatékony. Ismét itt az ideje,
hogy a természeti erõforrásokkal foglal-
kozók összefogjanak. Ez a konferencia is
azt szolgálja, hogy az együttmûködés ja-
vuljon, jobban értsük egymást.

A bevezetõ szavak után 18 elõadást
hallgathattunk meg. Több esetben az
elõadók egy-egy nagyobb létszámú al-
kotói csoport nevében szóltak. Mázsa
Katalin és Horváth Ferenc, akik az MTA
ÖBKI (MTA Ökológiai és Botanikai Ku-
tatóintézete) munkatársai, a program ko-
ordinátoraiként a kutatást, az informá-
cióáramlást szervezik, az elmúlt öt év
kutatásait vették számba. Mázsa Katalin
elmondta, hogy jelenleg cél a rezervá-
tum hálózat hosszú távú fenntartása, az
egységes kutatás-módszertan kialakítá-
sa, a módszertani megoldások tesztelése
és fejlesztése. Megtudtuk, hogy a leg-
több rezervátumban eseménykövetés
folyik, néhány helyen faegyed-szintû fel-
mérést végeznek, és négy helyen
(Kékes-Észak, Vár-hegy, Szalafõ, Hideg-
víz-völgy) megkezdõdtek a hálózatban
történõ elemzések. Ezeken a területeken
interdiszciplináris együttmûködés kere-

tében az ERDÕ+h+á+l+ó 50x50 méteres
kijelölt mintavételi ponthálózatán faállo-
mány-szerkezeti és talajtani felmérést
végeztek, amelyet késõbb botanikai fel-
méréssel is kiegészítenek.  Standovár Ti-
bor (ELTE) a Nat-Man Projekt (természe-
ti folyamatokra alapozott erdõgaz-
dálkodás Európa bükköseiben) eredmé-
nyeit ismertette. Elsõsorban a lékek mé-
retét, a lékek változásait és a holtfa
mennyiségét vizsgálták. Czájlik Péter
(Vásárhelyi István Természetvédelmi
Kör) a Kékes Erdõrezervátum ezer évét
vázolta, majd 300 éves történetét részle-
tesen ismertette. Mindezek alapján bebi-
zonyosodott, hogy a magterület állomá-
nyának nagy része egy mérsékeltövi
õserdõ maradványa. Hangsúlyozta,
hogy ennek az õserdõ fragmentumnak a
szerencsés megmaradása elsõsorban az
erdõtömb tulajdonosainak szándékától,
és a terület távol esõ elhelyezkedésétõl,
valamint a térség történetétõl függött.

Horváth Ferenc egy nagy létszámú
team nevében a természetszerû erdõk fa-
állomány-szerkezetének felmérési ered-

ményeirõl adott számot. Heil Bálint
(NYME) általánosan ismertette az
erdõrezervátumok termõhelyi viszonyai-
nak kutatását, Illés Gábor (ERTI) a dom-
borzat, a talaj és a faállomány-szerkezet
összefüggéseinek matematikai modelle-
zésével foglalkozott. Standovár Tibor és
társai a Kékes Erdõrezervátum finom lép-
tékû faállomány-dinamikai vizsgálatából
vontak le általános következtetéseket: az
átlagos lékterület 75-95 m2, az állomá-
nyok területébõl 5,6-7,1 % a lék, vizsgál-
ták a lékképzõdések okát, s azt, hány fa
kidõlésével képzõdik a lék (meghatáro-
zóan egy fa kidõlésével). Horváth Jenõ
(Õrségi NP) és társai vizsgálódását a Sza-
lafõ Õserdõben Bonczó Kálmánné 1981.
évi szakmérnöki diplomatervének adatai
is segítették, mivel az abban rögzítettek-
hez hasonlíthatták a mai viszonyokat és
értelmezhették a változásokat.

Kovács Gábor (NYME) a Hidegvíz-
völgyi Erdõrezervátum talajainak a gaz-
dálkodás hatására bekövetkezett válto-
zásáról szólt. Király Gábor (NYME) ér-
dekes elõadása a földi lézeres letapoga-
tás faállomány-vizsgálatban használha-
tó új módszerét mutatta be. Ez a mûsza-
ki-technikai újdonság a távoli jövõben
forradalmasíthatja az erdõrendezést.

A természettõl tanulva…

A következõ napirendi pontként az
Egyesület régiós szervezete megvál-
toztatására hozott korábbi küldöttköz-
gyûlési határozatok kerültek módosí-
tásra. 

Az elnökség javasolta az alábbi kül-
döttközgyûlési határozat törlését:

6/2005. (dec.9.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A küldöttközgyûlés a hét régió-
ra való áttérésrõl szóló 4/2005.
(ápr.7.) határozatának végrehajtá-
sát 2006. december 31-re módosít-
ja.

(Jelen van 28 fõ küldött; egyhan-
gú igen szavazat)

Dr. Pethõ József elnök a küldöttköz-
gyûlésnek az alábbi határozat elfogadá-
sát javasolta.

7/2006. (dec.8.) sz. küldöttköz-
gyûlési határozat:

A küldöttközgyûlés a hét régióra
való áttérésrõl szóló 4/2005.
(ápr.7.) és az azt módosító 6/2005.
(dec.9.) határozatait – a hét régiós
rendszerre való áttérés lehetõségét
fenntartva – elnapolja.

(Jelen van: 29 fõ küldött; igen: 29
fõ, nem: 0, tartózkodott: 0)

Dr. Pethõ József a küldöttközgyûlés
hivatalos részét bezárta, majd az ünne-
pi rendezvény folytatódott.

K.m.f.
Ormos Balázs

fõtitkár 
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elnök
Mester Gézáné
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hitelesítõk: Ripszám István

Tátrai Gábor
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Örömteli szívvel jelentem, hogy hatal-
mas meglepetésemre, az idei pécsi Er-
dészbálon a családunk által megnyert
muflonkos fõdíj 2006. december 2-án
terítékre került. Én azelõtt nem vadász-
tam, ezért ehhez az idei nyáron végig
kellett csinálnom az összes szükséges
intézkedést a vadászvizsgától a fegyver-
tartási engedély megszerzéséig, a fegy-
verek beszerzésétõl a lõgyakorlatokig.

Testileg, lelkileg felkészülve érkez-
tünk meg így december elsõ hét végéjén
az Északerdõ Zrt. Hegyközi Erdészeti
Igazgatóságának senyõi vadászházába. 

Idõben kissé megkéstünk ugyan, a
párzási idõszaknak már vége volt, ezért
nehézkes volt a már csapatban járó
muflonok között a megfelelõ kos kivá-
lasztása. Szerencsénkre szombaton dél-
után mégis céltávcsõbe került a magá-
nyosan járó és megfelelõ méretû kos,
melyet mintegy 120 m-rõl hegynek fel-
felé lõve sikerült helyben marasztani.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani a díjat felajánló Északerdõ Zrt.-nek
és vezérigazgatójának, Cserép János-
nak, a Hegyközi Erdészeti Igazgatóság-
nak, annak igazgatójának Buday Péter-
nek, a kísérõ vadászoknak Czók Gusz-
távnak, Tóth Lászlónak, Bodnár Lász-
lónak és Dózsa Gábornak az ajándékba
kapott csodálatos élményért.

Külön köszönettel tartozunk a
senyõi vadászház üzemeltetõinek, a
Horváth családnak, Jani bácsinak,
Éva néninek, Krisztiánnak és Melin-
dának, akik szíves vendéglátással és
ízletes ételekkel örvendeztettek meg
bennünket.

Végül, de nem utolsósorban szeret-
nék köszönetet mondani a soponyai
Maár Gyula barátomnak, aki az elmúlt
évben türelemmel és szeretettel tanított
nemcsak a helyes és hatékony fegyver-
használat rejtelmeire, hanem a termé-

szet és a vadak életének jobb megisme-
résére.

Hosszú felsorolás ez, ennyi ember
kellett ahhoz, hogy egy erdész kezdõ
vadásszá alakuljon, holott eddig ez ál-
mában sem fordult elõ. Szerencsére ez-
által újra közelebb sikerült kerülnöm az
ERDÕHÖZ is, hiszen én is Széchenyi
Zsigmond szavait vallom, hogy ez a do-
log mégiscsak „több erdõzúgás”.

Waidmannsheil! Üdv az Erdésznek.
Molnár György 

erdõmérnök, Várpalota

Köszönet

Már a délután második felében kerül-
tek sorra azok az elõadások, melyek
konkrét kutatási eredményekrõl köny-
nyen érthetõen számoltak be. Ezek
azonnal mindenki, az eddig kételkedõk
számára is, bizonyították a rezervátumok
létének és kutatásának fontosságát és ér-
telmét. A következõ konferencia
szervezõinek javasoljuk, hogy ilyen jel-
legû elõadásokkal kezdõdjön a nap, s az
átfogó, módszertani anyagok maradja-
nak a végére. Az ügy elhivatottjai bizo-
nyára végig maradnak. Így a meggyõzõ,
fontos ismerteket meghallják azok is,
akik nem tudnak egész nap ott maradni.
Siller Irén (Szent István Egyetem) a
nagygomba monitorozás eredményeit
ismertette az erdõrezervátumokban.
Szavaiból kiderült, hogy több új, ha-
zánkból eddig nem ismert fajt írtak le a
kutatás során. S e fajok fennmaradása
csak e kíméletes, magterületi viszonyok
közt képzelhetõ el. Ódor Péter (ELTE)
elsõsorban a korhadó faanyag szerepét
vizsgálta a mohák életében. Általános-
ságban is elhangzott, hogy a holtfagaz-

dálkodás elõsegíti az erdõben a mohák,
gombák, madarak, rovarok faj- és
egyedszám-gazdagságát, hiszen lehetõ-
séget teremt a mikro élõhelyek kialaku-
lásához, a lejtõk talajvédelmét segíti, a
felújulásban, a tápanyag- és vízgazdál-
kodásban fontos szerepe van. A
következõ elõadó, Standovár Tibor a re-
zervátum-kutatás eredményeinek a ter-
mészetvédelemben való hasznosításáról
beszélt. A modern ökológiai szemlélet a
természetes bolygatások következtében
létrejövõ faállomány-szerkezet, mintázat
tanulmányozásában látja a lehetõséget
arra, hogy a természetet legkevésbé ká-
rosító beavatkozások módszerei kiala-
kíthatók legyenek. Hasonlóan meg kell
ismerni az erdõspecialista fajok élõhely-
igényét. Az utóbbi két elõadás kihangsú-
lyozott fõ konklúziója volt: az erdei bio-
diverzitás megõrzése nem oldható meg
csupán a védett területeken. Az erdõ-
gazdálkodásban egy ökológiai szemlé-
lettel felvértezett szakmai vezetés tudja
majd megõrizni, illetve kialakítani gaz-
dag és változatos erdeinket.

Csépányi Péter a Pilisi Parkerdõ Zrt.
ökológiai szemléletû erdõgazdál-
kodási döntéseit és gyakorlatát mutatta
be (körzeti erdõtervekben szálaló
üzemmód tervezése, szálalóvágásos
gazdálkodás, holtfa visszahagyása).
Varga Béla (Pro Silva Hungária) az
erdõrezervátumok tanulmányozásából
levonható következtetéseket villantot-
ta fel. Borhidi Attila a védõövezetek
korrekt kezelésének fontosságát, a nö-
vényi inváziók veszélyét, a klímaválto-
zás miatt a fafajcserék várható felgyor-
sulását hangsúlyozta. Sódor Márton
(KvVM) aggodalommal szólt az
erdõrezervátum-kutatás jövõjérõl, s
hangot adott reményének, hogy a
jövõben az FVM is részt vállal a rezer-
vátum-kutatás támogatásában.

Remélhetõ, hogy a rezervátum-kuta-
tás elõrehaladásával, a természettõl ta-
nulás folyamatában a gyakorlati
erdõgazdálkodók számára is hasznosít-
ható ismeretek minél szélesebb körben
ismertek lesznek.

Bús Mária

Balról a boldog tulajdonos


