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– Szerencsés egybeesés, hogy Kaán Ká-
roly születésének 140. évfordulóján
helyszíni bemutatókon láthatják alföld-
fásító elképzelésének eredményét a
vándorgyûlés résztvevõi. 

– Valóban, többször gondoltam rá,
hogy vajon hogyan vélekedne a nagy
alföldfásító a végzett munkánkról, hi-
szen az elmúlt 70 évben  Bács-Kiskun
Megye erdõsültsége több mint három-
szorosára, megközelítõleg 166 000 ha-ra
nõtt. Társaságunk ebbõl  közel 60 000
ha, átlagosan 2,8 aranykorona értékû
termõföldön végez vagyonkezelést.
Erdõterületeink mintegy  49%-a erdei és
feketefenyõ, 25%-a hazai és nemes
nyár, 22%-a akác, a maradék 4% egyéb
lágy- és keménylomb-állományokból
tevõdik össze. Rövid vágásfordulóval
dolgozunk, amit az is mutat, hogy 85%-
a erdeinknek 40 évnél fiatalabb. 

Az erdeinket  40-50 éves korban le
kell termelni, mert a túltartás komoly
egészségi károsodást eredményezhet,
melyet az erdõrendezés és a felügyelet
olykor egyedi elbírálással, rugalmasan
kezel. A fenyvesekben jelentkezõ gyö-
kérrontó tapló, valamint az utóbbi évek
hó- és széltörése miatt kb. 10 000 ha
tõszámhiányos erdõrészletünk van,
melybõl a  sorra kerülõ véghasználatok
során az elvárható 200 m3 helyett csak
130-140 nettó m3-t termelhetünk. A
mesterséges erdõfelújítások  egy hek-
tárra jutó fajlagos költsége az elenged-
hetetlen teljes talaj-elõkészítés miatt na-
gyon magas, ezt néhol sajnos a kiter-
melt faanyagból nyerhetõ haszon  sem
tudja fedezni. 

– Milyen választékok hozhatók ki
ezekbõl az erdõkbõl?

– Térségünkben a méretesebb anya-
gon a 35–40 cm átmérõt értjük, melyet
többek közt saját fûrészüzemeinkben
rakodólap gyártásához használunk fel.
A letermelt faanyag 70%-a sarangolt vá-
laszték, mely fõleg papíripari felhaszná-
lásra kerül, a 4 cm feletti anyag farostle-
mez- és forgácslapgyártókhoz kerül. Mi
energetikai célra nem szállítunk faanya-
got, mert az az álláspontunk, hogy a
hosszú évtizedekig nevelt fát nem sza-
bad  tûzrevalónak felhsználni, úgy  kell
hasznosítani, hogy  az „faáru” marad-
jon.  A faanyagból ipari termékeket kell
elõállítani, és majd ha az használhatat-
lanná válik, akkor el lehet égetni. Ezt a
filozófiát nemcsak azért követjük, mert

nincs a közelben erõmû. Hiszen ha
csak azt vesszük figyelembe, hogy
gömbfából 70 000 ûrméter-t a FALCO-
nak Szombathelyre szállítunk, nyilván-
való, hogy ebben a szállítási távolság-
ban útba esik egy-két erõmû.

– Ha már az energiatermelésre fel-
használandó faanyagról esett szó, ön-
kéntelenül adódik a kérdés, hogy eze-
ken a gyenge termõhelyeken milyen fa-
és cserjefajok jöhetnek szóba az ener-
giaerdõ telepítésekor?

– Mivel saját szabad területeink nin-
csenek, elsõsorban az energiaerdõk lé-
tesítéséhez szükséges szaporítóanyag-
elõállításban szeretnénk partnerek len-
ni, annál is inkább, mivel a környék
magángazdáival igen jó a kapcsolatunk.
Az elmúlt  idõszakban  megrendelésre
évente átlagosan  800–1000 ha-t telepí-
tettünk magánterületeken, jelenleg
komplett szolgáltatásként  évi 300–400
ha elsõ kivitelt hajtunk végre. Intenzív
energiaerdõ-gazdálkodásra a térségben
alig akad példa, különösen monokultú-
rás technológiával. Vegyes, gyorsan
növõ kemény és lágy lombos fafajú ál-
lományokban érdemes gondolkodni, il-
letve a  nyársarjaztatásban  lehet fantá-
zia, de igazi referenciát még ezekre az
erdõkre nemigen találunk. A kiemelt
tuskók hasznosítását egy Ausztriában
mûködõ társcéggel együtt és  hazai vál-
lalkozásokkal kívánjuk megoldani.   Az
elkövetkezendõ hónapokban ez a
program elindul, emellett  érdekeltek

vagyunk a vágástéri hulladék üzemsze-
rû hasznosításában is. 

Annak ellenére, hogy az utóbbi
idõben Európa-szerte mintegy 40 millió
m3 széldöntött faanyag jelentkezett a pi-
acon, továbbra is élénk a kereslet a cé-
günk által termelt hagyományos válasz-
tékokra.

– Nem az energetikai célú igény
szippantotta fel a faanyagot?

– Valóban ugrásszerûen megnõtt a tû-
zifaigény, de véleményem szerint ez a
folyamat le fog csengeni. Ha belegondo-
lunk, hogy a mohácsi farostüzemben is
tulajdonosváltás történt, és jelenleg folyó
fejlesztés eredményeként  az  évi terve-
zett 800 000  ûrméteres felhasználás a
térségben hatalmas felszívó erõként je-
lentkezik, nincs okunk az aggodalomra,
bár az kétségtelen, hogy a késztermékek
ára sokkal kevésbé rugalmasan tudja nö-
velni az alapanyagárakat.

– A bizonytalan jövõjû energiaerdõk
létesítésének esetleges kudarca vajon
nem vetül e vissza az erdészekre?

– Már csak azért sem hiszem, hogy
ez így lesz, mert az egész program álla-
mi ösztönzésre készül, és mi, erdészek
csak a legjobb tudásunk szerint végzett
telepítések kivitelezéséért vállalhatunk
felelõsséget. Az energiafûvel kapcsolat-
ban már most is problémák merültek
fel, mert az égetés során keletkezõ mel-
léktermékek roncsolhatják a kazánokat.
Itt jegyzem meg, hogy a Loire völgyé-
ben láttam olyan 11 éves korban vég-
használt nyárállományt, amelyik a tus-
kók sarjaztatása után 450 m3 biomasszát
produkált hektáronként. De hát ott,
ahol 25 cm-re volt a talajfelszín alatt a
víz, és dugványokkal erdõsítettek, ott
ezen az eredményen nem is lehet cso-
dálkozni. Mindenesetre, mint említet-
tem, mi csak a szaporítóanyag-elõál-
lításban és a kivitelezésben vállalunk
érdekeltséget, a kockázat a földtulajdo-
nosé; az eredmények több vágásciklus
után fognak realizálódni.

– Milyen a kapcsolatotok a termé-
szetvédelemmel?

–  6565 ha védett és védelemre terve-
zett, és megközelítõleg ugyanekkora
nagyságú Natura 2000-es terület van a va-
gyonkezelésünkben. A Bugaci Õsborókás
és reliktumként fellelhetõ alföldi kocsá-
nyostölgy-foltok, fehérnyárasok, kemény-
fás ligeterdõk a jelentõsebb védett terüle-
tek. Elmondhatom, hogy folyamatos és
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rendszeres a kapcsolatunk a Kiskunsági
Nemzeti Parkkal. Minden évben háromol-
dalú megbeszélést tartunk, melyen az er-
dészeti hatóság, a természetvédelem és mi
veszünk részt. Az utóbbi 10 évben nem
volt se harag, se per, se egyéb. Ha tízes
skálán kéne minõsíteni a kapcsolatunkat,
bátran megadhatjuk a 8-ast, 9-est. Közös
pályázatunk is volt, melynek során  kísér-
leti erdõfelújításokat hajtottunk végre. Je-
lenleg  a tartós szegfû (Dianthus diutinus)
élõhelyének fenntartásával kapcsolatos
munkákra nyert el a KNP EU finanszírozá-
sú pályázati összegeket. Ez a szegfûfaj eu-
rópai ritkaság, mely Kiskunmajsa környé-
kén mintegy 40 ha-os, buckás,  a KEFAG
Zrt. kezelésében álló területen található. 

Kormánydöntés született arról, hogy
védett területen,   jelenleg  kezelésünk-
ben álló 3534 ha erdõt  a Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóságának még eb-
ben az évben át kell adnunk.  Meglátá-
sunk szerint nem védelmi okok az
elsõdlegesek a szándékot illetõen. Mert
hiszen a természeti értékeket mi is véd-
jük, és nem is egy helyen magunk is ja-
vasoltunk területeket védelemre.

– Errõl jut eszembe. Lesz összevonás
a térségben?

– Nem tudom. Egy biztos, hogy mi
szélesebb palettán gazdálkodunk a ha-
gyományos erdõgazdálkodókhoz képest.
Évente 100 000 m3 faanyagot dolgozunk
fel, a magánerdõk tulajdonosaival igen jó
a kapcsolatunk, jelentõs integrációs tevé-
kenységet folytatunk az egész Alföld terü-
letén, egyszóval jelenlegi feladatainknál
jóval nagyobb kihívásoknak is eleget tu-
dunk tenni. Mindennek érdekében válla-
latunk informatikai rendszerét  eddig és a

továbbiakban is úgy fejlesztjük, hogy az
esetleges többrétû feladatokat  is kezelni
tudjuk. Puritán cég vagyunk, tesszük a
dolgunkat. Nem villogunk, nincs vadá-
szati protokoll, amely annak kétségtelen
elõnyei mellett oly sok galibát okozhat.
Az informatikai fejlesztések napi gyakor-
lata miatt elengedhetetlen az alkalmazot-
tak folyamatos  képzése,  emellett nagy
súlyt helyezünk  a nyelvtanulásra is, 60
dolgozónk kapott lehetõséget, hogy vál-
lalati költségen német vagy angol nyelv-
tanfolyamon vegyen részt.

– Néhány gondolatot mondjál a köz-
jóléti tevékenységetekrõl.

– A KEFAG Zrt. a hagyományos tevé-
kenységei mellett számos közjóléti és
közhasznú feladatot is ellát. Fenntartja és
mûködteti a páratlan szépségû  62 hektá-
ros, 14 tanösvényû Kecskeméti Arborétu-
mot, a 26 hektáros, gazdag növény- és ál-
latvilággal rendelkezõ Vackor Vár Erdei
Iskolát, valamint az alföldi erdõtelepítés
történetét bemutató  bugaci Alföldfásítási
Múzeumot. Folyamatosan karbantartjuk
az ismeretterjesztést és a környezeti ne-
velést szolgáló parkerdeinket, a Bucka
Szálló és az Oktatási Kabinet Bugacon
lehetõséget nyújt arra, hogy hosszabb
idõre csoportokat fogadjunk, akik meg
akarják ismerni a Duna-Tisza köze, a
puszta mindennapjait.

– Sokat beszélnek manapság az ég-
hajlatváltozásról.

– Hát mit mondjak? Az elmúlt két év
szerencsére, egy komolyabb széldöntést
kivéve nem hozott nagyobb természeti
katasztrófát számunkra. Most, kétségte-
len, az elõzõ két hónap aszályos idõsza-
ka aggasztónak tûnt, de nem hiszem,

hogy már tevetartáson kellene gondol-
kodnunk. Nagyobb problémának látom,
hogy a két nagy folyónk áradásakor nem
tartjuk meg a vizet. Itt az Alföldön még
mindig csak a vízelvezetésrõl van szó.
Évi 9 milliót fizetünk a Vízügyi Gazdálko-
dási Társulatoknak, ami annyit jelent,
hogy hektáronként 220 Ft-ot fizetünk
azért, mert az erdõk talajvízbõl élnek.
Sajnos már rebesgetik, hogy ez az összeg
500–600 Ft-ra fog emelkedni. 

– Mit várhatunk a vándorgyûléstõl?
– 1984-ben, mintegy negyedszázada

volt a térségben vándorgyûlés. Nagy
megtiszteltetés és lehetõség, hogy megis-
mertessük magunkat. Nyolc programot
állítottunk össze, és azt hiszem, ez a nyolc
program mindent bemutat, ami rólunk
szól. A hagyományos értelemben nincs
sok szép erdõnk, de amink van, az igen
változatos és érdekes. Valamennyi állo-
máshelyen egy kicsit belekóstolhatunk a
természetvédelembe is. A résztvevõk
megismerkedhetnek – választásuk szerint
– Kecskemét városával, a Nyíri erdõ rej-
telmeivel, a szikes pusztákkal, az ártéri
erdõkkel, gyalogolhatunk a homokbuc-
kák között, a Bugaci Õsborókásban, be-
kukkanthatunk a faipari üzemekbe, a
magánerdõ-gazdálkodás folyamatába,
meglátogatjuk a tartós szegfû  világvi-
szonylatban is egyedülálló élõhelyét
Bodogláron, a Császártöltési Parkerdõt és
a Pintér-mûvek páratlan gyûjteményét.
Nem leszünk hivalkodók, de reméljük,
hogy a körültekintõ szervezéssel sok-sok
olyan látnivalót kínálunk, mely emléke-
zetes marad mindenkinek. Sok szeretettel
várjuk az érdeklõdõket.

Pápai Gábor

Az üvegházhatás következményei az
óceánok mélyén is tapasztalhatók: a
szén-dioxid-kibocsátás már 4500 méter
mélyen is mérhetõ – állapították meg a
németországi Kielben lévõ Leibniz Inté-
zet kutatói. A fosszilis energiahordozók
elégetésével keletkezõ gázok elõször
az atmoszférába jutnak, utána a tenger-
vízben oldódnak: mennyiségük az el-
múlt két évtizedben jelentõsen nõtt.

A kieli tudósok a Meteor nevû kutató-
hajóval a Karib-tengerrõl indulva az At-
lanti-óceán északi részén át Lisszabonig
hajóztak. Útjuk során különbözõ mély-
ségekben mérték a szén-dioxid koncent-
rációját, majd összehasonlították az ada-
tokat azokkal az információkkal, ame-
lyeket egy tanulmányút során az 1980-as

évek elején gyûjtöttek. Az összehasonlí-
táshoz használt speciális statisztikai
módszer segítségével meg tudták rajzol-
ni az óceán szén-dioxid-térképét.

A gázok sokkal nagyobb mélységbe
jutnak le, mint azt eddig feltételezték.
Ez egyben azt is jelenti, hogy az óceá-
nok az üvegházhatás során keletkezõ
gázokat sokkal nagyobb mennyiségben
szívták föl, mint ahogy a korábbi számí-
tások mutatták. A tudósok úgy vélik,
hogy a világtengerek az ipari korszak
kezdete (vagyis körülbelül 200 év) óta
az emberi tevékenység által kibocsátott
szén-dioxid mintegy felét szívták fel,
ami fékezi az üvegházhatás erejét.
Ugyanakkor a tengervízben lévõ egyre
nagyobb szén-dioxid-mennyiségnek

káros hatása is van: az óceánok elsava-
sodnak tõle. Ez különösen a
mészképzõ organizmusok - mint példá-
ul a korallok vagy a kisebb planktonfa-
jok - számára nehezíti meg azt, hogy
létrehozzák mészvázukat. A kieli inté-
zet kutatói is megerõsítették, hogy a
vízmélységnek az a határa, ahol a mész
feloldódik az óceánban, az elmúlt 200
évben 400 méterrel följebb húzódott.

(www.greenfo.hu)

Klímaváltozás az óceánok mélyén

Diesel motoros aprítógépre 20 cm
átmérõig, 16 ûrméteres teherautóval 

munkát keresünk.
Végh Vilmos: 06-1-240-94-64
Henter Pál: 06-70-572-76-84


