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Az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége és a Szerkesztõség ezúton
köszöni meg az Ünnepekre és az Újévre küldött jókívánságokat.

Fájdalmas történetet örökít meg az író.
Annak a folyamatnak bemutatására vál-
lalkozott, hogyan tudta az I. világháború
után a trianoni békeszerzõdéssel letiport
Magyarország a békediktátummal meg-
csonkított országrészeit újra birtokba ven-
ni, és a rajtuk lévõ erdõkben a gazdálko-
dást kialakítani. A II. világháború után ve-
zetõ pozíciót betöltõ szerzõ okiratokkal,
levéltári anyagokkal, sajtóközlemények-
kel és nagyon sok személyes élménnyel,
pályatársak beszámolóival alátámasztott,
hiteles, személyes élményekkel is átszõtt
írásmûvet készített, ami egyszerre
országtörténelem és erdõtörténet.

A Horthy-rendszer két évtizeden ke-
resztül minden követ megmozgatott,
hogy az országon ejtett sebet valami-
képp orvosolja. Nemcsak az elcsatolt te-
rületeket kívánta visszaszerezni, de a ha-
táron túl rekedt többmilliós magyar etni-
kumnak az anyaországba visszatérését is
segíteni akarta. Ez a törekvés hozott né-
mi sikert. A zárt tömbben, sokszor a ma-
gyar államhatárhoz csatlakozó területen
élõ véreink jelentõs részét sikerült
visszaszereznünk, ám ennek fájdalmas
ára volt. Hitler nagyhatalmi álmait szol-
gáló háborúban a németek oldalán kel-
lett harcba lépnünk. Ennek nemcsak a

visszaszerzett területek újbóli
elvétele volt az ára, de több
évtizedes szovjet hódoltság is
követte, annak minden tragi-
kus következményével.

Ezekrõl az eseményekrõl
korábban alig lehetett be-
szélni. Nemcsak azért, mert a
Szovjetuniónak nem volt
elõnyös, ha vazallus országai
között területi viták keletkez-
nek, de Moszkva urai azt
sem akarták, hogy a karéliai
földszorostól a balti és kelet-
lengyel területeken át a kau-
kázusi országokig saját terü-
letén belül is tüzek gyúlja-
nak.

Halász Aladár kiváló
könyve ezt a több évtizedes
csöndet törte meg. Nemcsak
pontos és hiteles leírást ké-
szített a visszacsatolt terüle-
tek megszerzésének folya-
matairól, hanem ezek erdei-
rõl is hiteles adatokat mutat
be. Ezenközben kitért azok-

ra az eseményekre is, amikor soproni
egyetemisták a Kárpátalja visszaszerzé-
sét elõsegítõ, villámháború jellegû üt-
közetben fegyverrel a kézben részt vet-
tek. (Alakulataikat „harcéták”-nak ne-
vezték.) Az erdõkkel gazdálkodóknak
itt igen erõs partizán-tevékenységgel is
meg kellett birkózniok. (Ezek voltak az
ún. Szics-gárdisták.) A kitûnõ írói véná-
val, ugyanakkor történetírói hitelesség-
gel megörökített eseményekrõl hiteles
ismeretekhez jutunk.

Nemcsak az erdõkrõl kapunk átte-
kintést, de megismerkedhetünk azok-
kal a kollégáinkkal is, akik a háború be-
fejezése után a hazai erdõgazdálkodás
motorjai lettek. Rájuk a magamfajta, ak-
kori fiatalok tisztelettel felnézhettek és
például szolgálhattak. Többségük a
visszacsatolt országrészekben edzõdtek
meg és váltak a szakma mestereivé.
Csupán találomra néhány név ezek kö-
zül: Partos Gyula bácsi, Borsai Feri bá-
csi, Pankotai Gábor, a Madas-fivérek,
Márkus László, Tóth Béla, Szõnyi László
és még hosszan sorolhatnám. A könyv
tartalmának hosszas ismertetése helyett
hadd soroljam fel a mû fontosabb feje-
zetcímeit: 1. Elszakított országrészek
visszacsatolása. 2. Szabadcsapatokról.

3. A visszacsatolt országrészek erdei. 4.
Az erdészeti igazgatás szervezete és ki-
alakulása a visszacsatolt országrésze-
ken. 5. Erdõgazdálkodás, erdészeti
igazgatás a visszacsatolt országrészben.
6. A történet utolsó szakasza. 7. Erdész-
emlékek. A szöveges részt számos táb-
lázat egészíti ki az elmondottak szám-
szerû bemutatásához.

Összefoglalásként azt mondhatjuk:
ez a mû igazi leletmentés, az utolsó pil-
lanatban készült el ahhoz, hogy az ese-
mények cselekvõ részeseit még igaz és
hiteles megnyilatkozásra lehessen kész-
tetni. Köszönet a szerzõnek és köszönet
az Erdészettörténeti Közleményeknek,
hogy a nagyszerû munka megjelenését
elõsegítette, ezáltal mi is hathatósan
gazdagíthatjuk szakmai ismereteinket.
Ajánlom mindazok kezébe, akik érdek-
lõdnek a magyar történelem eddig rej-
tegetett eseményei iránt, és akik látni
kívánják, mit veszítettünk egy kénysze-
rû politizálás következményeként.

Kapható az OEE titkárságán.
Dr. Szodfridt István

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdôk a
közjóért Szakosztály 40 éves évfordulójára
megjelent jubileumi kiadványt Dobó István
szakosztályelnök mutatta be a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szín-
háztermében tartott évadzáró emlékülésen. A
kiadvány megrendelhetô az OEE titkárságán.
Bôvebb beszámoló a februári lapszámban
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A harmadik oldal

A
z Országos Erdészeti Egyesület immár hetedik
éve, volt Székháza felavatása dátumához (1886.
december 12.) igazodva, Küldöttközgyûléssel

zárja az évet. Így történt ez 2007. december 11-én is.
Az elõzõ évek ünnepi keretét ezúttal tompította a leg-
újabb szakmai kihívás kezelése. Úgy gondoltuk, hogy a
2008. január 1-tõl a CVI/2007. trv. 254/2007/X.4.
Korm. r. révén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-be
kerülõ l,l millió hektár állami erdõ sorsa Küldöttköz-
gyûlésünk körén túl, a magyar erdõhöz-, és erdõgaz-
dálkodáshoz kötõdõ minden állami, magán és civil
szervezet jelenlétét igényli. A széles körû érdeklõdésre
számítva választottuk évzáró rendezvényünk helyszí-
néül – a Kaán Károly vándorkiállítás újabb állomás-
helyét is adó – az Erdészeti Információs Központot.
Küldötteink 28%-os (20 fõ) megjelenése, a 39 fõt adó
összlétszám, a szakhatóság teljes körû távolmaradása
alulmúlta jogos várakozásunkat. A jelenlévõk megnyil-
vánulásaiból áradó erdõ iránti felelõsség azonban jó
útravaló lesz az elõttünk álló év küzdelmeihez.  Ez volt
tehát a 2007-es egyesületi életünk záró képe.

Az egész év összképe azonban mást mutat. Ennek
igazi megjelenése az erdõgazdasági háttérrel mûködõ és
régiós összefogást jelentõ helyi csoportok rendezvényei-
ben, a szakma igazságát nagy felelõsséggel szolgáló
szakosztályok munkájában, életünk színeit és árnyala-
tait bemutató lapunkban, az elnökségi munka kény-
szerpályáin és minden tagtársunk Egyesületünket válla-
ló hûségén érhetõ tetten.

A 2008-as évben minderre, a szilárd bázisra
méginkább szükség lesz, hisz szakmánk szinte minden
területét alapjaiban rengetheti meg a várható törvény-
kezés, szervezeti átalakítás, új rendszerû mérnökképzés
és az elõttünk még nem ismert és rejtve tartott ágazat-
ra irányuló felsõbbségi döntéssorozat. 

Nincsenek illuzióim, mégis úgy gondolom, hogy az
az Egyesület, amely több mint másfél évszázada dacol
minden külsõ és belsõ támadással szemben, erre a sze-
repre nagyon ellentmondásos, kényszerváltoztatások-
kal teli korunkban is megfelel. A szakma igazságát ke-
resõ erkölcsi tartása, ebben rejlõ ereje továbbra is vezér-
fonalul szolgáljon a szakma helyzetét befolyásoló dön-
téseknél mind a szakma képviselõi, mind a szakma fe-
lett álló döntéshozók számára. 

A jó szerencsében bízva minden Tagtársunknak Bol-
dog Új Esztendõt kívánok!

Dr. Pethõ József
az OEE elnöke
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– Mindenekelõtt gratulálunk a kineve-
zésedhez! Kérlek, néhány mondattal le-
gyünk túl a kötelezõ bemutatkozáson. 

– Köszönöm a lehetõséget, mert va-
lóban többen nem nagyon ismerhet-
nek, hiszen szakmai életem jórészt az
Alföldhöz, a keleti végekhez kötõdik.

Erdõmérnökként 1992-ben, majd ez-
után ökológia-biológia szakon fejeztem
be tanulmányaimat. 2005. szeptembe-
rében neveztek ki igazgatónak a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ÁESZ
élére, majd az elmúlt év szeptemberé-
ben kerestek meg a minisztériumból az-
zal, hogy a fõosztályvezetõi tisztet vál-
laljam el, amelyre igent mondtam.

– Mi befolyásolta ezt a döntést?
– A döntés elengedhetetlen része

volt a család hozzájárulása, hiszen kö-
zösen kell viselnünk az ezzel járó terhe-
ket. Sokan azt erõsítették meg bennem,
hogy az ágazat szempontjából fontos
lenne egy ember, aki tud és akar tenni
vezetõként, mert bizonyos értelemben
fejetlennek tûnt az ágazat, és a helyzet a
szakma érdekérvényesítõ képességére
negatívan hatott. Másrészt magam is
úgy ítélem meg, hogy komoly munká-
val meg kell erõsíteni az erdészeti szek-
tort. Meggyõzõdésem, hogy megfelelõ
emberi hozzáállással és munkatársak-
kal eredményt lehet elérni. 

– Mi a legfontosabb célkitûzés, amit
meg kell valósítani?

– Elsõsorban a tíz éve megszületett
erdõtörvény mai viszonyokra vonat-
koztatott fejlesztése és módosítása.
Elég, ha csak a magánerdõ-gazdálko-
dással kapcsolatos problémákra gondo-
lok. Törvényi módosítás szükséges ah-
hoz, hogy ágazatunk az európai uniós
tagságunkból adódó lehetõségeket ma-
ximálisan kihasználhassa. Meg kell ha-
tározni a célprogramokat, és új, korrekt
kiírásokat kell készíteni. Reményeim
szerint 2008. január végéig elkészülünk
a nemzeti támogatási rendszer megal-
kotásával, így – az EU ratifikálása ese-
tén – tavasztól kezünkben lehet egy
több évre elõre látható támogatási rend. 

Szeretném, ha a módosított erdõtör-
vényt ez év derekán, a nyári parlamenti
szünet elõtt tárgyalná a parlament, és
döntene róla. Párhuzamosan készül a
végrehajtási rendelet is, és az erdõterve-
zési szabályzat, amely vagy része lesz a
hatósági szabályzatoknak, vagy itt is újat
kell alkotni. Az uniós támogatási pénzek

lehívása pontos, jogszabályban rögzített
szakmai paraméterek kellenek. 

– De hiszen ez óriási munka…
– Igen, de ez még nem minden. Itt

minden mindennel összefügg. Olyan
ez, mint egy nagy pókháló, amihez, ha
hozzáér az ember, akkor millió és egy
szálat mozdít meg. Az egyértelmû, hogy
a legfõbb az erdõtörvény módosítása,
ami összefügg a támogatási rendelettel
és a végrehajtási rendelettel.

– Olvashattunk arról, miszerint a fa-
kitermelés árbevételével a további évek-
ben keletkezõ felújítási költségek lenné-
nek összevezethetõk. A jelenlegi szigorú
adójogszabályok mellett van erre reális
esély?

– Az erdõgazdálkodás és az adójog-
szabályok között van némi diszharmó-
nia. Ez az ellentmondás a hosszú távú
gazdálkodás sajátosságaiból fakad. De ez
egy nagyobb lélegzetû dolog, és talán le-
het majd csak a 2009-es adójogszabá-
lyokban lehet érvényesíteni szakmai ér-
veinket. 2008-ban lesz rá energiánk,
hogy elkezdjük a PM-mel az egyeztetése-
ket, az idõszakonkénti nagy mennyiségû
bevétel és a hosszan elnyúló kiadások-
nak a rendszerébõl fakadó jogszabály-át-
alakítások tervezete ügyében. Az ország-
határon kívül, az EU-ban akadnak pél-
dák, elég csak a német nyelvterületet
megnézni: ott ismert dolog az erdõgaz-
dálkodásnak ez a furcsa gazdasági jelen-
sége. Az ottani jogszabályok ezt úgy tole-
rálják, hogy az állam az ágazat bevételeit
nem vonja ki azonnal adó formájában. Ez
egy hosszabb tárgyalási folyamat lesz. Bí-
zom benne, hogy 2008 második felében,
amikor a 2009. évi adójogszabályok terí-

tékre kerülnek, akkorra már tudunk egy-
séges álláspontot, javaslatot kialakítani. 

– Nem lesz ez egyfajta erõpróbája az
ágazatnak? Hiszen nincs kellõ civil tá-
mogatás, mert a szakmát érintõ kérdé-
sek ritkán jutnak el szélesebb plénum
elé. Talán egy átfogó kommunikációs
programmal kellene az ágazat társa-
dalmi megítélésén javítani.

– Én is kulcskérdésnek ítélem meg
azt, hogy az ágazati kommunikáció te-
rén elõre tudunk-e lépni. Külföldön lé-
tezik olyan alap, amit a faanyag-értéke-
sítésbõl származó néhány ezrelékbõl
töltenek fel, és kuratórium dönt arról,
hogy az összeget mire használják abban
az évben. Az így rendelkezésre álló
összegbõl profi, kommunikációval fog-
lalkozó szakemberek gazdálkodnak
célirányos stratégia alapján. De ehhez is
ki kell dolgoznunk egy jogszabályt. 

Fontos a civil szervezetek azon kez-
deményezése, hogy lehetõsége van a
magyar állampolgároknak adójuk 1%-át
az erdõgazdálkodásra fordítani. Figye-
lemre méltó, hogy különösebb reklá-
mozás nélkül az elmúlt években éven-
ként több mint 200 millió forint gyûlt
össze, mely összegek felhasználására
pályázni lehet. A kezdeményezésért kö-
szönet illeti a civil szevezeteket.

– Az Erdészeti Lapok Magyarország
egyik legpatinásabb, nagy múltú szak-
mai lapja, amely a többi szaklapoz ha-
sonlóan komoly anyagi nehézségekkel
küszködik. Lesz-e lehetõség a Lap anya-
gi támogatására, hiszen túlmutat egy
szûkebb egyesület keretein, és most is
egy egész ágazatot képvisel.

– Az FVM-nek van 6 szaklapja, amit
támogat. Ezek közt a lapok között van
olyan, ami impact faktorral (kutatási
eredmények) rendelkezik. Úgy gondo-
lom, hogy ha az Erdészeti Lapok is ilyen
irányba tudna elmenni, akkor talán len-
ne esély rá, hogy az FVM támogassa. Et-
tõl függetlenül azt gondolom, hogy az
ágazati kommunikációs kassza, amit
jogszabályi háttérrel szeretnénk mû-
ködtetni, segítene a gondon. Nem sok-
ból tart ezt a jogszabályt meghozni. 

– Sikerült-e már áttekinteni a minisz-
térium mûködését, illetve a fõosztály
munkáját, tulajdonképpen mennyivel
jelent ez többet, mást az Erdészeti Fõosz-
tálynál? 

– Az nagyon fontos, hogyha szükség
van rá, akkor a szakma mögém tud állni

Teendõink az újesztendõben
Beszélgetés Kiss János fõosztályvezetõvel
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és segít, én ezt örömmel veszem. Az erdõ-
törvény-módosításnál ez ki is alakult és
mûködik. A korábbi erdészeti szolgálatos
munkatársak jelentették eddig legfonto-
sabb bázisomat, nélkülük képtelenség
lenne ezt csinálni. Természetesen a koor-
dinációs szerep a minisztériumé. Valószí-
nûleg a többi feladatnál is hasonló metó-
dust lehet alkalmazni. Nemcsak az állam-
igazgatásból kikerülõ emberek tudnak
segítetni ebben a munkában, hanem a
gazdálkodásban dolgozó kollégák is. A
fõosztály 6 emberrel mûködik, rengeteg
napi teendõvel. De a problémák felisme-
rése, feltárása és levezénylése a mi dol-
gunk. Fel kell vállalnunk a megfelelõ
szintû tárgyalásokat a társminisztériu-
mokkal és más szervekkel, de számítunk
a szakmai közönségre, akik nélkül mind-
ez nem fog menni. Csonkításon ment ke-
resztül az Erdészeti Fõosztály, épp úgy,
mint más ágazatok is. Próbálom erõsíteni
– mindenféle szempontból – az itt dolgo-
zókat. Törekszem arra, hogy a faiparnak
is legyen megfelelõ képzettségû szakem-
bere a fõosztályunkon. A magánerdõ-
gazdálkodás dolgaira is szeretnénk szak-
embert ráállítani. Emiatt lesz, aki megy és
lesz, aki marad. Arra törekszem, hogy a
velem dolgozók olyan kvalitással rendel-
kezzenek, hogy a saját szakterületükön
minden szinten helyt tudjanak állni. Ütõ-
képes, megbízható és önálló munkára al-
kalmas szakemberekkel szeretnénk fel-
tölteni az osztályt. Így van esély arra,
hogy ezt az irányító szerepet felelõsség-
teljesen tudjuk ellátni. Szerencsére el-
mondható, hogy nyelvtudás ügyében az
osztály elég jól áll. 

– Mennyiben elkötelezett a fõosztály
az erdõtelepítések felkarolásában? 

– A telepítések ütemét az határozza
meg, hogy mennyi pénz van rá. Nos,
2013-ig erdõtelepítésre csak uniós forrá-
sokból van pénz, amin nem tudunk vál-
toztatni. Ez az összeg 66 000 ha erdõtele-
pítésre elegendõ. Ezt kell valahogy be-
osztani az idõszak során. Ha maradvány
képzõdik – elsõ számú feladat, hogy eze-
ket figyeljük –, akkor azt megpróbáljuk
megszerezni, de ez esetleges. Így itt nagy
mozgásterünk nincsen.

– Sajnos köztudott, hogy az erdõket
lopják, de az egyszerû hír mögött hihe-
tetlen anomáliák rejtõznek. Van-e a
tarsolyban valamiféle akcióterv ennek
a kezelésére?

– Ez évek óta felmerülõ probléma. Én
is tapasztaltam a saját környezetemben,
de nehéz volt bármit is tenni ellenük. A
megoldás generális jellegû, éppen ezért
nemcsak az erdészeti ágazatnak kell
mindezzel foglalkozni. Sok esetben a

szükségbõl adódnak és ezeket helyi
szinten lehet lekezelni. Ami valamennyi-
re orvosolhatja ezt a problémát, az az,
hogy az erdõtörvény módosításánál tö-
rekedni fogunk arra, hogy az erdõbõl ki-
kerülõ faanyagot tanúsító irat kísérje.
Pontosítani kell még, hogy illegális fa fel-
lelése esetén mi a teendõje az illetékes
szervet képviselõ személynek (lefoglal-
hatja a fát, illetve a gépkocsit). Többet
kellene áldozni az erdõ õrzésére. Ez le-
hetséges egyrészt a mezõõri szolgálat-
hoz kapcsolódóan. Ezt a magyar állam
akkor tehetné kötelezõvé, ha pénzt is
rendelne mellé. Ez lehet az egyik mód-
szer. A másik: a jelenlegi természetvé-
delmi õrszolgálat kibõvítése. Õk az
egész ország területét le tudják fedni. A
kérdéskörnek bonyolultabb társadalmi,
szociális összefüggései is vannak. Most
annyit tehetünk, hogy erdõtörvényben
rögzítjük ennek a dokumentált leírását.

– Az energiaszektorban egyre na-
gyobb jelentõségû zöld energia megúju-
ló energiaforrása a fa. 

– Az ágazati szabályozás szintjén úgy
gondolom, hogy nem kell ezzel foglal-
kozni. A gazdálkodóknak el kell tudni
dönteni a mindenkori piaci viszonyok
mellett, hogyan értékesítik a faanyagot.
Fontos, hogy olyan anyagról van szó,
ami fajlagosan nem nagy értékû, de nagy
terjedelmû. Így e tekintetben érdemes
mérlegelni a szállítási távolságot. Ez pe-
dig azt indukálja, hogy több, kisebb ka-
pacitású biomassza-erõmûvet, üzemet
kell létesíteni. Erre itt, az ágazatban jelen-
leg nem látok realitást. Ez gazdasági kér-
dés. Nem tartozik szorosan a Természeti
Erõforrások Fõosztályához. 

– Szó volt az erdõgazdálkodás társa-
dalmi megítélésérõl. Ennek hosszú távon
leghatásosabb módja az ifjúság erdõsze-

retetre való nevelése. Mégis, az erdeiiskola-
program finanszírozása mélypontra
süllyedhet. Úgy tûnik, mintha a tárcák kö-
zött nem lenne gazdája a programnak. 

– Ez a program nemcsak a benne ak-
tívan tevékenykedõk számára fontos,
hanem mindannyiunknak. Két gazdája
lehetséges: az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium, illetve az FVM. És itt min-
denképp egyeztetéseket kell folytatni
az OKM-mel, hogy õk hogyan gondol-
ják a jövõben az erdei oktatási progra-
mok rendszerét. Attól függetlenül, hogy
õk mennyi támogatást tudnak erre adni,
úgy gondolom, az FVM-nek is helyt kell
állnia. Az egyik lehetõség a támogatás-
ra és finanszírozásra az 1%. Másrészt
pedig a Nemzeti Támogatási Rendelet-
ben lehet rögzíteni, hogy a korlátozott
mennyiségben rendelkezésre álló
pénzbõl hogyan lehetne juttatni az er-
dei iskoláknak. Lehetõségeink szerint
gazdái szeretnénk lenni az erdeiiskola-
hálózatnak és semmiképpen nem akar-
juk elengedni a kezét.

– Mi várható 2008-tól? 
– Az uniós támogatásoknál nehézsé-

get okoz összemazsolázni azt, ami tisztán
az erdészeti ágra vonatkozhat, mert nem
tisztán az erdészeti támogatási lehetõsé-
gekbõl lehet az erdészeti ágazati felada-
tokra pályázni. Például: a területi szakta-
nácsadási központok mûködésének tá-
mogatott szaktanácsadásánál is minden-
féle ágazat együtt van. De vannak más
ilyen programok is. Nehéz megítélni,
hogy az ott rendelkezésre álló pénzbõl
hányad részt tud majd az ágazat saját ma-
ga javára fordítani. Azt el lehet mondani,
hogy 2013-ig várhatóan 90 milliárd forint
fog bekerülni az ágazatba. 

Nagy felelõssége van a támogatási ren-
delet megalkotásában a minisztériumnak,

Fotó: Pápai Gábor
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az MVH-nak, hogy az erdészeti hatóságok
is részt vegyenek a munkában. Az érdek-
képviseletek felelõssége az aktív informá-
ció terjesztésében válik hangsúlyossá. Az
eddigi években egy támogatás volt, így
egyre kellett koncentrálni, ezt pedig sike-
rült is kimeríteni. Viszont most nagyon
sok célprogram lesz, amit elsõsorban a
szakembereknek kell értelmezni és ki-
gondolni. Itt nagy szerepe lesz a megfele-
lõ tájékoztatásnak, amiben az erdészeti
ágazat is részt vehet, mint elsõrendû hír-
forrás. Jelenlegi információim szerint a
nemzeti támogatás 2008. évre 1 milliárd
forint, ami nem tartalmazza a korábbi
nemzeti erdõtelepítés és erdõfelújítás tá-
mogatását. A korábbi nemzeti erdõtelepí-
tés kifuttatására és a korábbi erdõfelújítás
kifuttatására szánt összeg mindenkinek a
rendelkezésére áll, így mindent ki tudunk
fizetni. Tehát ez az e fölötti rész. 

– A magánerdõgazdák, illetve az ál-
lami erdõk kezelõi milyen mértékû pá-

lyázati forrásokra számíthatnak uniós
forrásokból, van-e a pályázati kiírások-
ra ráhatása?

– Hasonlóan a többi uniós pályáza-
tokhoz, a magánerdõ-gazdálkodók szá-
mára szélesebb lehetõségek lesznek,
mint az állami szektornak, mert nekik
korlátozottabbak a pályázati lehetõsé-
geik. De például az élõhelyek termé-
szeti potenciáljának visszaállítása, vagy
az erdészeti feltáró hálózat fejlesztése
szektorsemleges csakúgy, mint az erdõ-
szerkezet-átalakítás támogatottsága.

– Még néhány nap és 2008-at írunk.
Olvasóink számára mi a legfontosabb
üzenet?

– A 2008-as év, mint az elmondottak-
ból is kiderül, komoly szakmai kihívást
jelent. Az a reményem, hogy ha bírom
egészséggel a munkák koordinátora-
ként, az ágazatban dolgozókkal együtt
egy év múlva elmondhatjuk majd: érde-
mes volt kitartóan dolgozni. Az FVM hát-

térintézményeként az ERTI rendezésé-
ben tartjuk meg majd a Vándorgyûlést,
itt már szeretnék érdemi változásokról
beszámolni. 2008-ban az Európai Erdõk
Hete rendezvénysorozat nagy jelentõsé-
gû lehet nemcsak a szakmán belüliek-
nek, de az egész országnak a határon túl
is. Egy hét lesz a mienk a szakma által
érintett résztvevõkkel, elõre meghirde-
tett, nívós programokkal. Az a dolgunk,
hogy elõkészítsük, a természetvédelem-
mel, a KVVM-mel, a civil szervezetekkel
karöltve befogadóvá tegyük a társadal-
mat. Mindehhez még sok ötletre és mun-
kára van szükség.

Az egész erdésztársadalomnak kívá-
nok nagyon sikeres évet, ahol látvá-
nyos, haladó változásokat élhetünk
meg együtt, ahol mindebbõl hosszú tá-
von az általunk szeretett erdeink, illetve
utódaink fogják látni és élvezni az eb-
bõl származó hasznot!

Lengyel László Zoltán

Az erdõgazdálkodók régi óhaja tel-
jesült: 2008. január 1-jével meg-
szûnt az erdõfenntartási járulék fi-
zetésének kötelezettsége. 

A jogintézményt a 2007. november
16-án kihirdetett 2007. évi CXXVI., az
Egyes adótörvények módosításáról szó-
ló törvény szûntette meg, hatályon kí-
vül helyezve az erdõtörvény vala-
mennyi, az erdõfenntartási járulékról
szóló paragrafusát (megjelent a Magyar
Közlöny 2007. évi 155. számában). 

A törvény indokolása ugyan az ad-
minisztrációs terhek csökkentésére
utalt, valójában a túlhaladott jogintéz-
mény komoly anyagi terhet jelentett az
erdõgazdálkodókra nézve, és nem fe-
lelt meg a piacgazdaság elveinek sem.

A január 1-jei hatálybalépés azt je-
lenti, hogy a járulék a 2007. december
31. idõpontot követõ fakitermeléseket

már nem érinti. Szintén nem járulékkö-
telesek a 2007. évi tervben szereplõ,
de 2008. évre áthúzódó, 2008. március
31-ig elvégzett kitermelések, valamint
a 2008. évre engedélyezett, de 2007.
évre elõrehozott fakitermelések sem,
ha a leszámolás 2008. évben történik.

Ismereteink szerint szakmai egyezte-
tés alatt áll az erdõtörvény átfogó mó-
dosítása is.  

Hatályon kívül helyezendõ
rendelkezések

450. § 2008. január 1-jén hatályát veszti
a vadvédelemrõl, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény:

a) VI. fejezet címében a „vadvédelmi
hozzájárulást” szövegrész,

b) 82. §-a,
c) 85. § -a (1) bekezdésében a „vad-

védelmi hozzájárulást” szövegrész,

d) 95. §-a (1) bekezdésének c) pontja.
451. § 2008 január 1-jén hatályát

veszti az erdõrõl és az erdõ védelmérõl
szóló 1996. évi LIV. törvény

a) XII. fejezet címében a „az erdõ-
fenntartási járulék” szövegrész,

b) 101. §-a,
c) 102. §-a (4) bekezdésének a) pont-

jában az „az erdõfenntartási járulék tíz-
szerese, de legalább” szövegrész,

d) 103/A. §-ában az „az erdõfenntar-
tási járulék” szövegrész,

e) 106. §-a (1) bekezdésének 13.
pontjában az „az erdõfenntartási járu-
lék” szövegrész,

f) valamint az erdõrõl és az erdõ vé-
delmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény
„Az erdõfenntartási járulék mértéke” cí-
mû melléklete.

Ormos Balázs
Derzsenyi Tibor

Megszûnt az erdõfenntartási járulék

A Nagymátéi Fekete István Emlékösvény tervezéséért
és a kivitelezési munkálatok vezetéséért 

a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 
Dr. Tóth Aladár 
fõerdõmesternek  

2007. évben 
„Aranybakancs díj”-at 

adományozott 

37 éves erdõ- és vadgazdálkodási 
technikus több, mint 15 éves szakmai

gyakorlattal munkát keres.

Minden megoldás érdekel.
Telefon: 06-20/9937-908



Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 1. szám (2008. január) 5

Kulcsszavak: kedvezõtlen adottságú
területek, szántóföldi fatermelés, export
árualapok, rentábilis földhasználat,
munkahelyteremtés.

Összefoglaló megállapítások,
következtetések, javaslatok

Az ültetvényerdõk elterjedését az erdõk
szociális, jóléti szolgáltatásai iránti igé-
nyek idézték elõ. Ma világszerte elter-
jedt a fenyõk, nyárak, Eucalyptus minõ-
sített fajtáinak mezõgazdasági földeken
agronómiai módszerekkel való termelé-
se. A világ hengeresfa-ellátásának egy-
harmada az összes erdõterület 3-5%-át
kitevõ ilyen ültetvényekbõl származik.
Hazánk klímája kedvezõ az akác és a
nyárak telepítésére. A tanulmányban
közölt kísérleti eredmények meggyõzõ-
ek az eljárás hazai bevezetéséhez. Az
évi fanövedék hektáronként azonos 4-5
t búza árával, a belsõ kamatláb 7,4-8,7%.
A kitermelt faanyag különbözõ meg-
munkálások után versenyképes export
árualap, komparatív elõnyökkel, kedve-
zõ RCA indexszel. Nagy szerepet kaphat
az akác az energiatermelésben is.

Az agrár-szerkezetváltás igénye már
folyamatosan felmerült. Az AKI teszt-
üzemi vizsgálatai szerint a vetésterület
közel harmada az agrártámogatások
mellett is veszteséges. Az élelmiszerek

világpiaci helyzetét és az agrártámoga-
tások rendszerének változásait figye-
lembe véve az AKI 450-650 ezer ha
szántón mûvelésiág-változást tart szük-
ségesnek. A kivonásra kerülõ földek
mintegy fele alkalmas az akác és a ne-
mes nyár ültetvényszerû telepítésére. A
telepítések hozadéka tovább növelhet-
né a fatermékek exportját. Az állomá-
nyok fejlõdésével lehetõség nyílik a fa
kémiai (cellulóz, metanol stb.) feldol-
gozására. Az ültetvényerdõk intenzív

kultúrának tekinthetõk, ahol magas élõ-
munkaigény jelentkezik. Itt az alulkép-
zett munkaerõ, fiatal és idõs korúak
foglalkoztathatók. A távlati földhaszná-
lattal kapcsolatos döntések meghozata-
lához gazdaságossági számítások, kü-
lönbözõ hatékonysági vizsgálatok mi-
elõbbi megindítása kívánatos. A rentá-
bilis földhasználat kialakításához a vi-
dékfejlesztési forrásokból évi 20-25
ezer ha erdõ telepítése célszerû.

Az ültetvényerdõk kialakulása, 
technológiai feltételei, hozamai

Az ültetvényszerû fatermesztést az erdõk
szerepének társadalmi megítélésében
bekövetkezett változások hozták létre. A
természet megõrzésének igénye, az em-
beri környezet javítása világméretû jelen-
ség, ami az erdõk használatának a szabá-
lyozásával, a fakitermelések korlátozásá-
val járt. Elõtérbe került az ún. természet-
szerû, természetközeli erdõgazdálkodás
(immateriális javak funkciói, õshonos fa-
fajok, biodiverzitás stb.). Az erdõkrõl és
az erdõk védelmérõl szóló 1996. évi LIV.
törvény az erdõk védelmi rendeltetését
helyezi az elsõ helyre. Ugyanekkor a vi-
lág fafelhasználása 1990-2010 között vár-
hatóan háromszorosára emelkedik. A fa-
nyersanyag a folyamatosan korszerûsö-
dõ feldolgozással egyre szélesebb körû
társadalmi igényeket elégít ki. Napjaink-
ban pedig az energiatermelés kap fontos
szerepet. Az említett okok folytán alakul-
tak ki Észak- és Dél-Amerikában a fa-
nyersanyag elõállításának új eljárásai. A

Az Erdészeti Lapok novemberi számá-
nak 375. oldalán, „Célban a vagyontör-
vény” címmel ismertettük a 2007. évi
CVI. törvény nyomán addig megvaló-
sult, az állami erdõvagyon kezelését (is)
érintõ szervezeti változásokat. Tájékoz-
tatást adtunk a Nemzeti Vagyongazdál-
kodási Tanács és a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt. (MNV Zrt.) megalakítá-
sáról, valamint az új szervezetekben a
már megnevezett vezetõ tisztségvise-
lõkrõl, munkatársakról.

2007 decemberében távozott posztjá-
ról Koleszár István, az MNV Zrt.-be be-
olvadó ÁPV Zrt. erdészeti ügyekért fele-
lõs ügyvezetõ igazgatója – helyettese,
Gémesi József pedig nyugdíjba vonult.

2008. január 1-tõl, az MNV Zrt. szerve-
zetében az erdõgazdálkodás ügye Bene-
dek Fülöp, az ún. agrárportfólióért fele-
lõs vezérigazgató-helyettes irányítása
alatt, Horgosi Zsolt erdõgazdasági ügyve-
zetõ igazgató feladatkörébe tartozik. 

(Az MNV Zrt. kiadott Szervezeti és
Mûködési Szabályzata a Magyar Közlöny
2007. évi 171. számában olvasható.)

Az új ügyvezetõ igazgató munkáját he-
lyettese, Klemm József erdõgazdasági ügy-
vezetõ igazgató-helyettes, valamint Kár-
olyi Noémi vezetõ portfolió menedzser,
Dalvári Vince, Dobó László portfolió me-
nedzserek, Pintér Zoltán és Tölgyesi
Krisztina menedzserek segítik.

(Forrás: MNV Zrt.)

Felállt az állami erdõvagyon
kezelésének új szervezete

Ültetvényerdõk szerepe a távlati
földhasználatban

Tizenöt éves állomány
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modern biológia felhasználásával a fe-
nyõk, nyárak és az Eucalyptus új klónjait
állították elõ, majd az adott célra legalkal-
masabb fajtákat szántóföldön, optimális
víz-, tápanyagellátás, növényvédelem
mellett termesztik. Ez az eljárás rövid idõ
alatt nagy mennyiségben azonos minõ-
ségû faanyag elérését teszi lehetõvé. Ma
a világ faellátásának egyharmadát - az
összes erdõterület 3-5%-át kitevõ - ilyen
ültetvények fedezik.

Az ültetvényerdõkben a termelési cél
a méretes, minõségi hengeres fa vagy a
faapríték. Ez utóbbi aránya az energeti-
kai célú felhasználás és a kémiai feldol-
gozásból eredõen rohamosan emelke-
dik. A faaprítéknak mint homogenizált
árunak a tengeri szállítása rendkívül
kedvezõ. Pl. a rotterdami olajfinomítók-
hoz a pelletet Kanadából és a Dél-Afri-
kai Köztársaságból szállítják.

A nemes nyárak és az Eucalyptus ter-
mesztése Európában ilyen gyakorlattal
honosodott meg. Hazánkban a nyárfa-
termesztésnek az 1960-as években egy
félintenzív formája indult meg a mezõ-
gazdasági cellulóznyár-telepítésekkel.
Az idõk folyamán a kutatás, a nemesítés
és a technológia fejlõdése alakította ki a
mai nyárfatermesztés gyakorlatát. Az
akácot illetõen is volt ilyen kezdemé-
nyezés korábban néhány nagybirtokon.

A fatermékek piaci helyzete
A növekvõ fafogyasztás nem értelmez-
hetõ általánosan minden fafajra vagy fa-
termékre. Adott térségek gazdasági,
pénzügyi viszonyaitól függõen ez gyak-
ran változik. A nemes nyár minõségi
rönknél folyamatos a keresleti piac.
Alátámasztják ezt az ország déli megyé-
iben bérelt szántókon létesített olasz ér-
dekeltségû telepítések. Az alacsony mé-
retû faanyagot pedig a csomagoló-
anyag-, forgácslap- és falemezipar hasz-
nálja fel.

Az akác jelentõsége és piaci helyzete
– a környezetvédõk negatív megítélése
ellenére is – fokozatosan emelkedik. A
trópusi faimport visszaesése hozta elõ-
térbe a korábban fõként tûzifának, bá-
nyafának és mezõgazdasági szerfának
használt fafajt. A modern faipar techno-
lógiai folyamatai (mûszárítás, szélességi
és hossztoldás, termikus nemesítés) tet-
te lehetõvé az épületasztalos és a bútor-
iparban való felhasználását.

Az ilyen célokra alkalmas minõségû
hengeres fát azonban a hagyományos er-
dõgazdálkodás csak igen kis hányadban
tudja biztosítani. Nagyobb tömegben ez
a minõség csak az ültetvényerdõkbõl
nyerhetõ. Az alacsonyabb méretû és mi-
nõségû faanyag pedig mint szõlõ-, gyü-
mölcsültetvények támrendszere, víz-, la-
vina-, partvédelem és rekreációs célokra
keresett termék. Ezek exportja mintegy
45 ezer m3-re tehetõ. Néhány exportõr
rendkívül aktív marketingjével lettek is-
mertté és váltak keresetté ezek a termé-
kek, melyek akár hungarikumnak is ne-
vezhetõk. A forgalom már nemcsak a
mediterrán országokra terjed ki, hanem
az igényesebb megmunkálású áruk (ma-
rás, gyalulás stb.) Európa számos orszá-
gában megjelentek. Ez utóbbiak ára 600-
900 €/m3 (6-8 t búza intervenciós ára). Az
ültetvényerdõkbõl származó termékek
valós lakossági igényt elégítenek ki,
egyúttal igen jelentõs export lehetõsége-
ket is kínálva. Az energiaerdõk telepíté-
sénél tág lehetõségeink vannak a tûzifa
és a faapríték termelésére. Az EU-s támo-
gatási lehetõségek ehhez – információim
szerint – 2007-ben nyílnak meg. Az ener-
giaerdõkbõl származó faanyag várhatóan
oldja majd a feszültséget, ami a hõerõ-
mûvek és a forgácslap-, farostlemez-üze-
mek között élesen fennáll. A faapríték to-
vábbi lehetõségeket nyújt a fa kémiai fel-
dolgozására, metanol, vegyipari termé-
kek elõállítására.

A rentabilitás
Ilyen adatokkal egyelõre nem rendel-
kezünk, mert hazánkban ültetvényer-
dõkre vonatkozó vizsgálatok eddig
nem folytak. Tájékozódásul szolgálhat-
nak azonban a szerzõ vizsgálatai, egy
15 éves akác ültetvényerdõ költség-ho-
zam adataira épülõ prognózissal.

A kísérleti terület (Mikebuda 40B) ta-
lajadottságai: száraz adottságú, gyen-
gén humuszos (0,43%) homoktalaj, 6,5
AK/ha, 6. földminõségi osztály.

A kísérleti bevételt a táblázat ismerteti.
Termelési ciklus a termõhelytõl függõen
25 vagy 30 év. A bevétel egyharmadát a
3-5 évente ismétlõdõ ápolóvágások ad-
ják, a nagyobbik részt a véghasználati ki-
termelés képezi. A számításokat az Erdé-
szeti Tudományos Intézet Ökonómiai
Osztálya végezte. A közvetlen költsége-
ket (anyag, energia, fizikai élõmunka)
15%-os általános költség terheli.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Stratégiai Terv prioritásai között elsõ he-
lyen a versenyképesség fokozása áll, ezt
követi lényegesen kisebb elõirányzattal a
környezetgazdálkodás, a vidékfejlesztés,
ami az erdõtelepítéseket is tartalmazza
(22). Kétségtelen, hogy a hazai mezõgaz-
daság termelés-technológiai ellátottsága
fejlesztésre szorul, ez a versenytársakhoz
való felzárkózást szolgálja. A vidékfej-
lesztési elõirányzat viszont figyelmen kí-
vül hagyja, hogy az alacsony hozamú föl-
dek mûvelésbõl való kivonása - alterna-
tív használata - is javítja a versenyképes-
séget, nõnek a fajlagos hozamok, csök-
kennek a fajlagos ráfordítások. Ugyanek-
kor az ültetvényerdõkbõl hektáronként
évi 4-5 tonna búzával azonos értékû
nyersanyag, energia képzõdik. Javasol-
ható ezért az említett elõirányzatok felül-
vizsgálata, különös tekintettel az EU
energiaerdõ-ajánlásait illetõen.

A földhasználatot illetõ döntések
azonban gazdaságossági számításokat,
különbözõ területekre kiterjedõ hatás-
vizsgálatokat igényelnek. Ezeknek mi-
elõbbi megkezdése kívánatos, a tanul-
mányban felvetett gondolatok ennek
csak a vázlatát tartalmazzák.

Kép és szöveg: Erdõs László dr.
ny. erdõmérnök

A 2007-re meghirdetett pályázat II.
díjban részesített pályamunkájának
szerkesztett változata.

*(2005. évi vágástéri árak)

Táblázat. 1 ha akác ültetvényerdô várható bevétele

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!
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A németországi Boppardban 2007.
május 7-11. között került megren-
dezésre a Régiók Európai Akadémi-
ája (Europäische Akademie der
Regionen). A Régiók Európai Aka-
démiáját Németország második leg-
nagyobb alapítványa, a Hertie-
Stiftung minden évben, több témá-
ban szervezi meg. 

Az idei téma az erdészeti igazgatás
szabályozó szerepe a profitmaxima-
lizációs és a közérdek-érvényesítõ –
egymásnak látszólag ellentmondó –
törekvések összehangolásában.

Az idei akadémia meghívott elõadó-
ja volt Jacqueline Kraege államtitkár-
asszony is, Rheinland-Pfalz tartomány
Környezetvédelmi, Erdészeti és Fo-
gyasztóvédelmi Minisztériumának kép-
viseletében. Az általa elmondottak jól
tükrözik az erdõgazdálkodásnak és
kapcsolatrendszerének a német politi-
ka általi megközelítését. 

Magyarországon az erdõtörvény-mó-
dosítás elõkészületi szakaszában külö-
nösen érdekes lehet más országok pél-
dája, a más országokon belüli erdészet-
politikai sajátosságok megismerése. En-
nek szellemében – kivonatolva – állam-
titkárasszony elõadása:

A jó kormányzás feltételezi, hogy a
politikai célok – tekintettel a hosszú ter-
melési ciklusra – elõre meghatározásra
kerülnek.

Rheinland-Pfalz* erdészetpolitikai
céljai a tartamosság alapgondolatán
nyugszanak, melynek legfontosabb tar-
tóoszlopai: az ökológiai, a szociális és
az ökonómia szempontok. 

Ökológiai szempontok
A természetvédelem és erdõgazdálko-
dás között a célok tekintetében újra és
újra konfliktusok teremtõdnek. „Termé-
szetvédelem a gazdálkodáson keresztül
megvalósítva” a természetvédelemnek
egy olyan koncepciója, amit a tulajdo-
nos, a természet, ill. a táj használója, va-
gyis a mezõgazdász, a borász, az erdõ-
gazda és az üdülni, kikapcsolódni vá-
gyó is felelõsséggel vállal, mert az a
gazdálkodásból nem zárja ki õket. Mû-
ködéséhez a partnereknek kölcsönösen
meg kell érteniük egymás törekvéseit,
fel kell ismerniük a koncepcióban rejlõ
elõnyöket, késznek kell lenniük tár-

gyalni, annak eredményét akceptálni és
megvalósítani.

Rheinland-Pfalz 1993 óta fordít ki-
emelt figyelmet a többcélú erdõgazdál-
kodás sarokkövét jelentõ természet-
közeli erdõgazdálkodásra. 

A tartományban a Natura 2000 terüle-
tek döntõ hányada erdõterületre esik.
Ezek az erdõk túlnyomórészt a bennük
zajló erdõgazdálkodásnak köszönhetõen
lettek értékessé. A természetvédelem és
a gazdálkodás tehát az erdõkben nem
zárja ki egymást, sokkal inkább egymás
kölcsönös kiegészítése a jellemezõ.

Szociális szempontok
Az erdõ lehetõséget biztosít a természet
„átélésére”, akár felnõttrõl, akár gyer-
mekrõl van szó.

A szociális és ökonómiai funkciók
találkozási pontja az erdõ, az erdõgaz-
dálkodás által teremtett munkahely (a
teljes erdészeti, fa- és papíripari szektor
mintegy 50 000 fõt foglalkoztat, a csak-
nem 8500 üzem bruttó termelési értéke
6,5Mrd euró), mely által a tartamos,
többcélú erdõgazdálkodás érezhetõen
erõsíti a strukturálisan elmaradottabb
régiókat. 

Ökonómiai szempontok
A faanyagnak, mint megújuló nyers-
anyagnak a megtermelése és felhaszná-
lása a tartományi kormány kiemelt tö-
rekvése. 

A faanyagnak és vele az erdõ ökonó-
miai oldalának jelentõsége növekszik.
Ha a társadalmi fejlõdés során a tarta-
mosság említett szempontjai között a
hangsúlyok el is tolódnak, a szociális és
ökológiai szempontokat nem szabad el-
hanyagolni. 

Erdészeti politika, mint 
lehetséges eszköztár

Az erdészetpolitikai célok végrehajtásá-
ra lényegében az alábbi eszközök áll-
nak rendelkezésre:

– Információ: kommunikáció és
környezeti képzés, de az állami erdé-
szetek bevonásával szaktanácsadás és
erdõgazdálkodási szolgáltatások nyúj-
tása is. 

– Finanszírozás: a közösségi és ma-
gánerdõkben 2007-ben 8,5M euró támo-
gatás állt rendelkezésre, mely az erdészet-
politikai célok végrehajtását szolgálja. 

– Jogi szabályozás: a 2001-es erdõ-
törvény erõsíti az erdõtulajdonosok és
az erdõt járók egyéni felelõsségét, vala-
mint az ökológiai erdõfejlõdést, egyút-
tal újradefiniálja egy mûködõképes er-
dõgazdálkodás keretfeltételeit. S mert,
ahol lehet ott a hatósági beavatkozá-
sokról lemond, következésképpen egy
„karcsúsított” törvényrõl van szó. 

Az állami erdészeti igazgatás
(Landesforsten) az erdészetpolitikai
célok végrehajtásában továbbra is
hatékonyan mûködik közre: az álla-
mi erdõkben gazdálkodik, más er-
dõtulajdonosoknak pedig szolgálta-
tást nyújt, valamint egyben hatósági
feladatokat is ellát. Emellett köz-
ponti szerepet játszik az ún. közös-
ségi erdészet (Gemeinschafts-
forstamt), ami az állami, kommuná-
lis és magánerdõkben egyaránt
szaktanácsadási és gazdálkodási
szolgáltatást nyújt. E szervezeti for-
mán keresztül a társadalom által
megfogalmazott közjóléti célok a le-
hetõ legjobban valósíthatók meg,
mivel az állam hatalmi monopóliu-
mát az együttmûködés gondolata
váltja fel, az állam egy erõs partner
szerepében jelenik meg. 

Ez egy, összességében eredményes
igazgatási modell, ami egyben korszerû
jegyeket felmutató állami irányítást is je-
lent. 

Kovácsevics Pál 

Profit, közérdek, igazgatás

* Rheinland-Pfalz tartományban az erdõsültség 42%-os, az összes erdõterület 72%-a magán-, ill.
közösségi tulajdonban van.

„Tisztelt Fõszerkesztõ Úr !
Mint az OEE tagja és az Erdészeti
Lapok rendszeres olvasója a 2007.
decemberi számban a 387-es olda-
lon a „Hazai lapmatuzsálemek” cím
alatt érdeklõdve kerestem a BKL ne-
vét is.  Mint az OMBKE 1956-óta
tagja, ma a Borsodi Helyi Szervezet
elnöke meglepetéssel vettem tudomá-
sul, hogy a forrásként megjelölt Szé-
chenyi Könyvtár nem tartja nyilván
ezt a lapot, amit 1868-ban Selmec-
bányán alapítottak miként az Erdé-
szeti Lapokat.
Természetesen nem kívántam a szer-
kesztést bírálni, csupán felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy a régi adatokban
máshol is vannak hiányosságok.
Egyébként a lapot rendszeresen ol-
vasva nagyon jó véleményem van a
tartalommal és a formával kapcso-
latban is, fõleg az tetszik hogy „nap-
rakész” híreket közöl, és nem túl tu-
dományos.
Jó szerencsét   Ûdv az Erdésznek !

Lóránt  Miklós„
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Az 5. Miniszteri Konferencia az Eu-
rópai Erdõk Védelméért varsói ta-
nácskozásának állásfoglalása az er-
dõ és a víz kapcsolatáról 

1. El kell ismerni az erdõ és víz kö-
zötti szoros, kölcsönös kapcsolatot!

2. Foglalkozni kell az édesvíz-kínálat
és -kereslet között fennálló növekvõ
aránytalansággal!

3. Tudatosítani kell az elegendõ
mennyiségû és minõségû víz biztosítá-
sának szükségességét!

4. Hangsúlyozni kell az elegendõ vi-
zet biztosító feltételek szükségességét
ahhoz, hogy az európai társadalom
fennmaradhasson!

5. Nyomatékosítani kell az erdõk és
az erdõgazdálkodás szerepét az vizek
életközösségének változatossága meg-
õrzésében!

6. Foglakozni kell azzal, hogy az ég-
hajlatváltozásnak komoly hatásai lesz-
nek a természeti katasztrófák, így az ár-
vizek, hordalékfolyamok, lavinák, viha-
rok és az aszályok gyakoriságára, mér-
tékére és intenzitására, valamint az ég-
hajlatváltozás kihatással lesz az erdõre
és a vízforrásokra, az erdõ- és vízgaz-
dálkodásra.

7. Nyomatékosítani kell az erdõ és az
erdõgazdálkodás szerepét a vizek mi-
nõségének védelmében, a vízforrás-
gazdálkodásban, az áradások hatásai-
nak enyhítésében, a sivatagosodás elle-
ni küzdelemben, a talaj védelmében;
hangsúlyozni kell továbbá a hegyvidéki
erdõk jelentõségét a földcsuszamlások,
az erózió és a lavinák hatásainak csök-
kentésében. 

8. Aggasztónak tekintendõ, hogy az
erdõtüzek gyakorisága és mértéke nö-
vekszik, még a magasabb hosszúsági
fokokon és nagyobb magasságban is
gyakoribb a tüzek elõfordulása, ami a
vízgyûjtõkre, a víz minõségére és
mennyiségére is komoly kihatással van,
és talajeróziót okozhat. 

9. Hangsúlyozni kell, hogy az erdõk
teljes gazdasági értékét – különösen az
ökoszisztéma-szolgáltatások biztosítá-
sának értékét – megfelelõképpen kell
elismerni.

10. El és fel kell ismerni az erdõtulaj-
donosok jogait és felelõsségét, és tuda-
tosítani kell az elõzetes konzultációk je-
lentõségét a vízzel összefüggõ szolgál-
tatások biztosításában.

11. Nyomatékosítani kell a helyi kö-
zösségek és más érintett érdekcsopor-

tok bevonásának szükségességét a
vízvonatkozású erdészeti intézkedé-
sek tervezési és megvalósítási folya-
matába. 

12. A határozat, a korábbi miniszteri
konferenciák elkötelezettségeire kell,
hogy építsen, elismerve az erdõ és víz
tárgykörben a nemzetközi egyezmé-
nyek, szervezetek által végzett munkát
és elindított folyamatokat.

I. A határozatot aláíró államok és az
Európai Közösség elkötelezik ma-
gukat a fenntartható erdõgazdálko-
dásra a víz vonatkozásában

13. A fenntartható erdõgazdálkodás
révén – legyen az köz-, illetve magán-
társulás – meg kell õrizni és tovább kell
erõsíteni az erdõk víz- és talajvédelmi
funkcióit, valamint enyhíteni kell a he-
lyi vonatkozású, vízzel összefüggõ ter-
mészeti katasztrófák hatásait.

14. Az erdõtelepítési és felújítási
programokat a vízerõforrások minõsé-
gére és mennyiségére, valamint az árvi-
zek csillapítására és a talajra gyakorolt
hatásaik tekintetében kell felmérni.

15. A vizes környezet, az áradás mér-
tékének csökkentése, a fajok sokféle-
ségének megõrzése és a talaj védelme
javára támogatni kell a rontott erdõk
helyreállítását, különösen az ártereken
és a magasabban fekvõ vízgyûjtõ terü-
leteken.

II. Erdészeti és vízgazdálkodási po-
litikák koordinálása érdekében

16. Ki kell dolgozni, és tovább kell
fejleszteni az erdõ- és vízerõforrás-gaz-
dálkodás azon irányelveit, melyek hoz-
zájárulnak az életközösségek megtartá-
sához és az általuk nyújtott szolgáltatá-
sok fenntarthatóságához.

17. Az erdészeti és a vízgazdálko-
dási politikát a megfelelõ szinteken
össze kell hangolni, a nemzeti erdõ-
program, vagy az erdõprogrammal
egyenértékû program révén az integ-
rált vízerõforrás-gazdálkodási tervek-
kel és stratégiákkal.

18. Megfelelõ intézményrendszert
kell kialakítani, vagy a meglévõket to-
vábbfejleszteni ahhoz, hogy az erdõ és
a víz közötti kölcsönös összefüggés
kérdéseiben jobb együttmûködés ala-
kuljon ki. 

19. A határokon átnyúló vízgyûjtõk
esetében az erdõ- és vízgazdálkodást
fokozott nemzetközi együttmûködéssel
kell megoldani. 

20. Szorgalmazni kell az oktatást, a
képzést, a kutatást és a szolgáltatások
kiterjesztését, az erdõ és a víz kölcsön-
hatásairól szóló ismeretek terjesztésé-
ben és megértetésében.

21. A vizes környezet javítása érde-
kében fokozni kell az erdõ és a víz kö-
zötti kapcsolat tudatosítását, valamint
azoknak a lehetõségeknek a megismer-
tetését, melyeket az erdõk és a bennük
folytatott fenntartható gazdálkodás
nyújthat.

III. Az erdõ, a víz és az éghajlatvál-
tozás kérdéseiben

22. Jobban meg kell értetni az em-
berekkel az éghajlatváltozás lehetsé-
ges következményeit az erdõ és a víz
kölcsönhatására, beleértve a sivatago-
sodás, a biológiai sokféleség elveszté-
sének folyamatát, valamint az éghajlat-
változás lehetséges következményeit
az áradások, viharok, aszály és erdõ-
tûz, a kártevõk és betegségek kialaku-
lásának gyakoriságára, mértékére és
intenzitására. 

23. Az éghajlatváltozáshoz való al-
kalmazkodás és hatásainak csökken-
tése céljából ki kell dolgozni azokat a
megfelelõ irányelveket és stratégiákat,
melyekkel az erdõ és a vízforrás-gaz-
dálkodás fenntartható módon folytat-
ható. 

IV. A vízzel összefüggõ erdészeti
szolgáltatások gazdasági értékelése
érdekében

24. Fel kell mérni azt a gazdasági ér-
téket, amit az erdészeti szolgáltatások a
vízforrás minõsége és mennyisége vo-
natkozásában az árvizek csillapításában
a társadalom javára jelentenek.

25. Be kell illeszteni a vízzel kap-
csolatos erdészeti közjóléti szolgálta-
tások gazdasági értékelését az erdõ és
víz vonatkozású politikákba és straté-
giákba.

26. Meg kell könnyíteni az intézke-
dések, jogszabályok kidolgozását és
megvalósítását. Ezek az intézkedések
gazdasági eszközöket is magukba fog-
lalhatnak (így az ökoszisztéma szolgál-
tatásért járó kifizetéseket – lásd: PES-
UNECE Water convension 2006), hogy
a fenntartható erdõgazdálkodás finan-
szírozási alapja szélesíthetõ és sokféle
lehessen, és az erdõk védelmi funkciói
megmaradjanak.

(Forrás: Forestpress)

Varsóban az erdõk védelméért
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A klímaváltozás ténye – amelyet mára
már senki sem vitat a Bizottságban – új
felelõsség elé állítja a Közös Agrárpoliti-
ka alakítóit.

A Bizottságban június legvégén igen
érdekes és tanulságos eszmecserét foly-
tattak az érintettek. A klímaváltozás té-
nye megnöveli a mezõgazdaság és
azon belül az erdõk szerepét. Így az er-
dõtelepítések, kezelések az eddigieknél
sokkal fontosabb szerepet játszanak a
(közel)jövõ agrárpolitikájában; mindez
kifejezésre jutott az Új Zöld Könyv és a
klímaváltozás címû, az Európai Bizott-
ság által kiadott dokumentumban 2007.
június 29-én.

A 28 oldalas dokumentum javasolja
többek között, hogy fórumon vitassák
meg a legégetõbb kérdéseket, például
hogyan alkalmazkodjon az új közös ag-
rárpolitika a jó mezõgazdasági gyakorlat
és a klímaváltozás összehangolásához,
és készüljön föl jó elõre a környezetvé-
delem új kihívásaira változóban lévõ klí-
mánkon! Köztudott, hogy a mezõgazda-
sági fõigazgatóság szakemberei már ke-
ményen dolgoznak azon, hogy össze-
hangolják és beépítsék az új elemeket a
vidékfejlesztési politikába is.

Nagy valószínûséggel megnõ a gya-
korisága – amint már napjainkban is ta-
pasztalható – az áradásoknak és az
aszálynak, ami a termés mennyiségét
befolyásolja világszerte – így az Európai
Unióban is.

Megnõ az új növény- és állatbeteg-
ségek kockázata. A dokumentum elõ-
re figyelmeztet a potenciális élelmi-
szerhiányra, az emberek és a haszon-
állatok megbetegedésének új kockáza-
taira. Ebben az összefüggésben más
megvilágításba kerül a növekvõ bio-
energia-termelés élelmiszer-alap-
anyagokból és a világ élelmiszerrel va-
ló ellátásának növekvõ felelõssége.
Stavros Dimas, az Európai Unió kör-
nyezetvédelmi biztosa kijelentette,
hogy nincs más választása az Európai
Közösségnek, mint alkalmazkodni,
vagy ha nem alkalmazkodunk, ez a
halált jelenti. A genetikailag módosí-
tott fajták lehetséges szerepére nézve
a környezetvédelmi biztos kijelentette:
nem lenne célszerû újabb rizikót vál-
lalni… Próbáljuk úgy megõrizni a me-
zõgazdaság mûködõképességét, hogy
ne teremtsünk újabb nehézségeket. A
klímaváltozás problémáinak megvita-
tására a tagállamoknak 2007. novem-
ber 30-ig van lehetõségük.

Szigorúbb felszíni vízvédelmet
A hulladékkezelés irányelve volt a június
28-i téma a Környezetvédelmi Tanács-
ban. Ez volt az utolsó ülés, amely még a
német elnökség alatt folyt. Az Európai
Unió hulladékkezelési politikájának
(10 804/07) új szabályozása a hulladék
keletkezésének megelõzését tûzi ki, és
emellett követendõnek tartja a keletkezõ
hulladékok újrahasznosítását. Az elége-
tés ellen a civil környezetvédõk igen erõ-
sen tiltakoznak, mert szerintük ez növeli
a klímaproblémát, és végsõ soron nem
hoz megoldást! A felszín alatti vizek vé-
delme szintén terítékre került: Környezet-
védelmi minõségi szabályozások a vízpo-
litikában (11 816/06), ami alátámasztja
a Vízvédelmi irányelvet (2000/60/EC), és
alacsonyabb növényvédõszer-marad-
ványt, valamint nehézfém-tartalmat en-
gedélyez a felszíni vizekben. A vita végén
Dimas környezetvédelmi biztos gratulált
a német elnökségnek, hogy milyen ko-
moly elõrehaladást sikerült elérni a víz-
minõség és a környezetvédelem tekinte-
tében Európában és az egész Földön. A
genetikailag módosított EH92-527-1-
Amylopectin burgonyafajtát, amelyet a
BASF cég fejlesztett ki ipari célokra, elve-
tették a Környezetvédelmi Tanácsban a

német elnökség javaslatára, mert az kör-
nyezetvédelmi kockázatot látott az új
ipari GMO burgonyában.

Hol a plafon?
Már a korábbi mezõgazdasági fõbiztos,
Franz Fischler is kifejtette, hogy a köz-
vetlen kifizetések 80%-át a gazdaságok
20%-a kapja meg. (Például az angol ki-
rályi ház is extra magas kifizetések ha-
szonélvezõje.) A korábbi fõbiztos két-
szer is nekirugaszkodott, hogy elérje az
egyes üzemekre kifizethetõ összeg ma-
ximalizálását, amit õ legföljebb 300 000
euróban látott elfogadhatónak. Nem
alakult ki azonban politikai egyetértés a
témában, annak ellenére, hogy Európa-
szerte mindössze 3000 érintett gazdaság
van. Ugyanakkor az új csatlakozások
folytán érintett országgá vált Csehor-
szág és Szlovákia, ahol a gazdaságok
65%-a meghaladja az 1000 hektárt.

A területpihentetés érinti az európai
földterületek mintegy 10%-át. Ez a forma
a jövõben el fog tûnni a piacorientált kö-
zös agrárpolitika, valamint a bioüzem-
anyag nyersanyagának megteremtése
miatti plusz-területigény folytán.

Tamás Enikõ 
(Az Európai Unió Agrárgazdasága)

Új Zöld Könyv és a klímaváltozás

A faanyag- és cellulózárak a világpi-
acon az elmúlt 5 évben csaknem
megkétszerezõdtek. 

A drámai áremelkedés oka minde-
nekelõtt a fosszilis energiahordozók –
olaj, gáz – alternatívái utáni kutatás,
mondta a DPA hírügynökségnek Åke
Axelsson, a svéd papíripari konszern, a
Södra piaci elemzõje. „A faanyag nem-
csak mint a fafeldolgozó- és papíripar
nyersanyaga hanem növekvõ mérték-
ben mint bioenergiahordozó is felhasz-
nálásra kerül”, mondta Axelsson. Ez a
tendencia nemcsak Nyugat-Európában
és Észak-Amerikában, hanem az egész
világon megfigyelhetõ.

A faanyag iráni erõs kereslet miatt
már helyenként ellátási nehézségek
lépnek fel. Ehhez társul még, hogy
egyes régiókban a korábbi túlhasználat
miatt az erdõket kímélni kell, ami a fa-

kitermelések mennyiségét csökkenti.
„Ha a faanyag elégetésre kerül, nem
szolgálhat alapanyagként a cellulóz elõ-
állításához”, mondta Axelsson. Ehhez
jön még, hogy az USA-ban és Kanadá-
ban az elöregedett cellulózgyárak bezá-
rásra kerültek, így a feldolozókapacítás
csökkent. Egy tonna cellulóz már 800
USA dollárba kerül, ami csaknem a
duplája a 2002. év tavaszihoz képest. 

„A papír árának növekedése elõre
látható, mivel a költségek ezt kikény-
szerítik,” mondta Axelsson, „nemcsak a
fa, hanem a papírelõállításhoz szüksé-
ges keményítõ is megdrágult”. Az ok
ugyanaz, a burgonyából vagy gaboná-
ból elõállított keményítõ növekvõ mér-
tékben etanol elõállításához is felhasz-
nálásra kerül. A nagyobb kereslet emeli
az árakat. 

(agrarheute.com)
Fordította: Kovácsevics Pál

Szûk keresztmetszet a
papíriparban
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Nevezéktana
Tudományos nemzetségneve (Salix) a
rómaiaknál a füzeket jelentette, mely
nevet egyesek a kelta sal (közel) és lis
(víz) szóösszetételbõl eredeztetik, mely
élõhelyükre utal. Mások a latin salio, -
ire = ugrani, fölhágni, növekedni szó-
ból származtatják, mely nevet e fajok
gyors növekedésével magyaráznak.
Tudományos fajneve (fragilis) szintén
latin eredetû és „törékeny” jelentésû,
utalván egyik legsajátosabb bélyegére.
E tulajdonsága az, ami alapján a leg-
több európai nyelvben is megnevezés-
re került (pl. angol: crack willow, né-
met: Bruch-Weide, francia: saule frag-
ile, horvát: krkha vrba, olasz: salice
fragile, spanyol: sauce frágil). A jelen-
leg és a korábban használt magyar ne-
ve (csörögefûz) is ezt a sajátos bélyegét
õrzi.

A fajt Linné írta le az 1753-ban meg-
jelent Species Plantarum címû mûvé-
ben. Furcsaság, hogy Linné Salix fragilis
névvel egy babérfûz herbáriumi lapot
illetett, amely tévedés csak napjainkban
derült ki. Valójában mind a babérfûz,
mind a törékeny fûz tudományos nevét
ezek után csak társnévként szabadna
használni, de a több mint két és félszáz
éves neveket már mindenki megszokta,
így új herbáriumi típuspéldányok kije-
lölésével hidalják át ezt a problémát.

Elterjedése
Természetes elterjedési területét ma
már nehéz egyértelmûen megrajzolni,
ugyanis régóta kiterjedten ültetik, ill. a
késõbb részletezett hibridtõl (Salix x
rubens) való lehatárolás eléggé proble-
matikus. Jelenlegi elterjedési területe
Európa jelentõs részét és Nyugat-Ázsiát
fedi le. A Mediterráneumban és az Al-
pokban javarészt csak ültetett egyedei
és elvadulásai ismertek, ugyancsak ez
tapasztalható Skandinávia déli részén
is, ahol 1850 után bukkant csak fel. Be-
nyomul viszont a Brit-szigetekre, s kele-
ten pedig egészen az Altáj-hegységig jut
el. A fajt betelepítették Észak-Amerika
keleti felébe és Új-Zélandra is, ahol az-
tán elvadult.

Elõfordulása
A Kárpát-medencében a patak- és

folyóvölgyek jellemzõ kísérõ faja, pon-
tos elõfordulási adatokkal azonban
nem rendelkezünk. Ennek egyik oka,
hogy ritkán bukkan föl olyan mennyi-
ségben, amit üzemterveink már nyil-
vántartanak, illetve a berki fûztõl (S. x
rubens) a gyakorlat nem különíti el.
Egyes vélekedések és terepi tapasztala-
tok alapján a középhegységekben és
többnyire a dombvidékeken is „tiszta”
formában, a sík vidékeken viszont java-
részt „hibrid” formában jelenik meg.

Közép-Európa hegységeiben átlago-
san 800 m tszf. magasságig emelkedik,
s ez az érték vonatkozhat a kárpáti-pan-
non térségre is. Fekete Lajos és Blattny
Tibor 1913-ban megjelent nagyszabású
munkája (<Az erdészeti jelentõségû fák
és cserjék elterjedése a Magyar Állam
területén>) kevés adatot tartalmaz e faj-
ra, az alábbi táblázatban éppen ezért át-
lagadatokat nem, csak a legmagasabb
elõfordulás adatait közölhetjük a
táblázatban.

Sok helyütt antropogén elõfordulá-
sait a fenti mûbõl kivett idézet is igazol-
ja: „A tótajkú lakosság gyakran telepíti
rétekre határfákul, s juhaklok, kaszáló-
kon elszórt szénapajták mellé 1000 m-
en felüli magasságokban is.”

Alaktana
Általában 15, ritkán 20 m magasságig
megnövõ széles lombkoronájú, rövid
és gyakran görbe törzsû fafaj. A fehér
fûztõl – mely jóval nagyobb magassá-
gokat érhet el – habitus alapján is meg-
különböztethetõ. A törékeny fûz ágai
közel vízszintesen állnak, gallyai és haj-
tásai ± derékszögben állnak el, ezért is
nevelhet e faj széles lombkoronát. Ezzel

szemben a fehér fûz ágai fölfelé törõk,
gallyai és hajtásai hegyesszögben áll-
nak, koronája keskenyebb. A törékeny
fûz koronájára jellemzõ, hogy erõs ágak
által tartott részkoronákra esik szét, idõ-
sebb példányok levelei a fellazult koro-
na felületére csoportosulnak, a belsõ
részekrõl szinte hiányoznak. Ennek
oka, hogy csak a gallyak csúcsa táján lé-
võ hajtások maradnak meg, az alsók le-
hullanak. E hajtások egyébként a csúcs
felé hajlanak, seprõszerû képletet alkot-
nak a koronaszéleken. A törékeny fûz
névadó jellegzetessége, hogy hajtásai
és gallyai az eredési helyeken könnyen,
pattanva törnek, erõteljes szelek a koro-
nát ezért erõteljesen megtépázhatják. E
tulajdonsága miatt koronája lazább fel-
építésû, mint a hajlékony hajtással és
gallyal rendelkezõ fehér fûzé.

Huzamosabb ideig vízben álló idõ-
sebb törzsekbõl nagyon sok járulékos
gyökér törhet elõ, amelyek szakállsze-
rûen lógnak a vízbe. Kiodvasodó fa-
egyedekben belül is fejlõdhetnek gyö-
kerek. A fehér fûzzel ellentétben vízhaj-
tás-képzésre nem hajlamos.

A törékeny fûzre jellemzõ durva,
hosszant repedezett kéregképzés már a
fiatal ágaknál és törzsrészeknél megfi-
gyelhetõ, az 5. évben már repedezik a
kéreg. Ezzel szemben a fehér fûznél ez
csak a 10. évben következik be. Ezért a
törékeny fûznél a vékonyabb ágak java
része durva kéreggel fedett, míg a fehér
fûznél az erõs, vastag ágak nagy része
sima kéreggel borított.

Különbség mutatkozik a rügyek te-
kintetében is, amit mindkét fajnál két
elõlevélbõl összenõtt egyetlen rügypik-
kely borít. A törékeny fûz rügypikke-
lyén belül egy második, pikkelyszerû
levél található, ami egy következõ át-

DR. BARTHA DÉNES*
Az év fája

A törékeny fûz (Salix fragilis) botanikai
jellemzése

* NyME, egyetemi tanár
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meneti levélen keresztül jut el az elsõ
valódi levélig. A fehér fûznél a rügypik-
kely alatt az elsõ levél már valódi lomb-
levél-bélyegekkel rendelkezik. Jellem-
zõ az is a törékeny fûzre, hogy kihajtás
elõtt a rügypikkely csúcsától visszaszá-
rad és a felsõ felében megfeketedik. A
törékenységen túl a másik jellemzõ bé-
lyeg a hajtásrendszer teljes kopaszsága.

Az alsó harmadában legszélesebb le-
velek széle fûrészes, ahol a fûrészfogak
öbleiben elálló mirigyeket láthatunk. A
levélfonákon viaszkiválások miatt ké-
kesfehér bevonat jelenik meg. A levél-
nyélen a váll közelében 1(2) pár mirigy-
szemölcs is van. Korán, a zselnicemeg-
gyel együtt lombosodik, színezõdés
nélkül, zölden hullatja lombját, levelei a
földön feketésbarnára váltanak.

Füzéres felépítésû különnemû virág-
zatai leveles törpehajtások csúcsán fej-
lõdnek. A törpehajtások a porzós virág-
zatok elvirágzása után egészben lehul-
lanak. Virágtakarót – mint a füzeknél és
nyáraknál általánosságban véve – nem
találunk, helyette az ivarszerveket egy-
egy megnyúlt visszás-tojásdad, sárgás
színû, fehéren szõrözött murvapikkely
védi. A porzós virágokban 2-2 hosszú
szálú porzót találunk, melyek tövében
2-2 nektármirigy helyezkedik el, me-
lyek a rovarok csalogatását végzik.
Megjegyzendõ, hogy a rovarbeporzás
mellett esetenként szélbeporzás is elõ-
fordulhat. A termõs virágokban a mag-
ház hosszan megnyúlt, a bibék oldalra
hajlók és osztottak, ezért 4 bibekaréj
látható. Tövében szintén 2 nektárium
van, ellentétben a fehér fûzzel, ahol
csak 1 található. Lombfakadással egy
idõben, a fehér fûzhöz képest mintegy
2 héttel korábban virágzik.

Termõs füzére 5-8 cm hosszú, ter-
mésérésre az egyes virágok murvapik-
kelyei már leesnek. A tok termésében
lévõ apró magvak 4-6 hét alatt érnek
be, majd szõrüstökük segítségével a
szél szárnyán messzire terjedhetnek.

Tõrõl jól sarjad, így többtörzsû egye-
dei sem ritkák, letörõ vesszeje, gallya az
áradások utáni hordalékkal betemetve
meggyökeresedhet. Életkora a 70-80
évet ritkán lépi túl, gyakran esik törzs-
korhadás áldozatául.

Élõhelye
A hûvös nyarú területek fûzfaja, elsõ-
sorban a kontinentális klímájú területe-
ket lakja. A fehér fûznél a fagyokat job-
ban elviseli. Magas fényigényét a fent
részletezett fellazult lombkorona is iga-
zolja. A patak- és folyóvölgyek legin-
kább mészmentes öntéstalajain találjuk,

a kötött és a talajvíz által nem befolyá-
solt talajokat jobban tolerálja, mint a fe-
hér fûz. A patak menti égerligetek és a
folyó menti fûz-nyár (puhafás) ligeter-
dõk jellemzõ elegyfája, olykor a bokor-
füzesekben is fölverõdik.

Változatossága
Morfológiai változatossága itt Közép-Eu-
rópában kisfokú, a levelek szélessége és
a fonák színe alapján különítették el né-
hány formáját. Viszont több hibridje is is-
mert, így a babérfûzzel alkotott (S. x
meyeriana), a mandulalevelû fûzzel al-
kotott (S. x alopecuroides), a valódi szo-
morúfûzzel alkotott (S. x pendulina) és a
fehér fûzzel alkotott (S. x rubens) hibrid-
je. Ez utóbbi a berki fûz, mely a leggya-
koribb fûzhibrid Európában, s az eddigi
tapasztalatok alapján sokkal gyakoribb
hazánkban, mint maga a törékeny fûz.
Kicsit érthetetlen, hogy az erdészeti gya-
korlat mindössze egyetlen hibridnek, a
szürke nyárnak (Populus x canescens)
szentel a megérdemeltnél is több figyel-
met, míg más fontos hibridek, így a ber-
ki fûz, teljes mellõzöttségnek örvend. [A
berki fûzrõl figyelemfelkeltõ cikk az Er-
dészeti Lapok 1994. évi 129. évfolyamá-
nak 223. oldalán „Alig ismert fafajaink.
Berki fûz” címmel.]

Az elmúlt években külföldön végzett
molekuláris genetikai vizsgálatok bizo-
nyították, hogy a két szülõfaj, a fehér és
a törékeny fûz, illetve hibridjük, a berki
fûz három jól elkülönülõ génállo-

mánnyal rendelkezik, s intogresszióra
utaló bizonyítékok nincsenek. Mivel a
berki fûz növekedése, ökológiai igényei
a szülõfajoktól különböznek, ezért kívá-
natos lenne, ha hazánkban gyakorlati és
tudományos téren is foglalkoznánk vele.

A törékeny fûznek egy kertészeti
kultúrváltozata ismert (cv. Bullata), mely
3 m-nél nem nõ magasabbra, koronája
ellaposodó, lassú növekedésû. Hazánk-
ban alkalmazását nem karolták fel.

Epilógus
Grossinger János Keresztély, aki az elsõ
magyar Dendrológia címû könyvet
megjelentette 1797-ben, az alábbiakat
írta deák nyelven a törékeny fûzrõl:
„Salix fragilis, amelynek gallyai megme-
revültek, könnyen törhetõk, ahonnan a
német Bruchweide ered, máshol azon-
ban Knackweide-nek mondják. Mérsé-
kelt magasságot ér el, hím- és nõivarú
egyedei egyaránt vannak. Levelei tojás-
dad-lándzsásak, kopaszak és fûrésze-
sek. A nedves-vizes területek fája, de a
nagyobb réteken is megtalálható. Ágai,
gallyai kerítésfonásra szolgálnak. A ké-
reg és a levél fanyar ízû és keserû, kel-
lemes balzsamillatot áraszt. Gleditsius
gyógyszerként nagyra tartja a kérget
(kínakéreg), Peruvianus láz ellen ajánl-
ja ezeket.

Az elmúlt több mint kétszáz évben
ismereteink alig gyarapodtak errõl a fa-
fajról, reméljük, hogy az év fája felkelti
iránta az érdeklõdést.

2007. december 19-én az MGSZH Erdé-
szeti Igazgatóság székházban tartotta ez
évi utolsó összejövetelét a Közönség-
kapcsolatok Szakosztály. Az ülés napi-
rendjén szerepelõ legfontosabb prog-
rampont az FVM Természeti Erõforrá-
sok Fõosztály erdészeti osztály bemu-
tatkozása volt. Az osztály munkatársait
Kiss János fõosztályvezetõ és Lapos Ta-
más osztályvezetõ mutatta be: dr. Gál
Györgyné, szaktanácsadót, dr. Mózes
Csaba tanácsost, dr. Nagy Dániel taná-
csost, Õsz Elõd vezetõ tanácsost, Szepe-
si András szakmai fõtanácsadót, vala-
mint Ugron Ákos Gábor vezetõ taná-
csost. 

Kiss János emlékeztetett az FVM kö-
zelmúltban lezajlott szervezeti átalakítá-
sára, melynek során a korábbi Erdésze-
ti Fõosztály illetékességi területe bõvült,
és a Természeti Erõforrások Fõosztály-
hoz tartozik ma már az erdészeten kívül

a vadászat, a halászat, a vízgazdálko-
dás, valamint az agrárkutatás és a bio-
technológia is. A fõosztályvezetõ el-
mondta, hogy jól felkészült szakembe-
rek irányítják a többi szakterületet is. A
szakma kommunikációjáról megállapí-
totta, hogy szûk körben folytattuk a tá-
jékoztatást, az erdészek egymás között
kommunikáltak, és a szélesebb társada-
lom felé nem jutott el az üzenetünk.
Ezen a jövõben változtatni kell.

Az ülésen kibõvített csapat vett részt:
a szigorúan vett szakosztálytagokon kí-
vül külsõ tagjainkat, a civil sajtó képvi-
selõt is meghívtuk. Ennek is köszönhe-
tõ, hogy a következõ napokban megle-
hetõsen sok híradás jelent meg a társa-
dalmat érdeklõ erdészettel kapcsolatos
kérdésekrõl – törvény-elõkészítés, falo-
pás, vagyonkezelés stb.

Detrich Miklós 
szakosztálytitkár

Évzáró sajtótalálkozó
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Az utóbbi néhány évben (különö-
sen a gyapjaslepkének köszönhe-
tõen) már szinte hozzászoktunk,
hogy az évente bejelentett erdõ-
károk túlnyomó részét a biotikus
károkoknak köszönhetjük. Idén
jelentõs mértékben megváltozott a
helyzet. Egyrészt a gyapjaslepke
eddig észlelt legnagyobb magyar-
országi tömegszaporodása össze-
omlott, és az éves kárterület 2000
ha alá csökkent. Ugyanakkor a ve-
getációs idõszak kezdetétõl fogva
szokatlan gyakorisággal és erõs-
séggel léptek fel különbözõ abioti-
kus erdõkárok. Tavaszi fagykárok,
nyári viharkárok, súlyos aszály- és
tûzkárok egyaránt felléptek erde-
inkben. Jelen írás ezekrõl ad rö-
vid, országos áttekintést. 

Az adatok forrása
Az Erdõvédelmi Figyelõ-Jelzõszolgálati
Rendszer keretein belül az ERTI Erdõ-
védelmi Osztálya az 1960-as évek eleje
óta gyûjti és dolgozza fel az adatokat a
magyar erdõkben elõforduló biotikus
és abiotikus károkra vonatkozóan. So-
kak számára ismert, hogy az erdõgaz-
dálkodók (a jelenleg érvényes jogsza-
bály szerint a 200 ha-nál nagyobb erdõ-
területtel rendelkezõk) kötelesek éven-
te 4 alkalommal az Erdõvédelmi Jelzõ-
lapok kitöltésével adatokat szolgáltatni
az erdejükben elõforduló károkról. Itt
most az abiotikus kárformákra vonatko-
zó adatokat közöljük.

Bejelentett abiotikus erdõkárok 
2007-ben az ország erdeiben összesen
60 106 ha abiotikus erdõkárt jelentettek
a gazdálkodók. A kárjelentések kezdete
– a 60-as évek eleje – óta még sohasem
volt ilyen nagy az abiotikus erdõkárok
nagysága (1. ábra). 1993-ban is megha-
ladta az 50 ezer hektárt, amikor is az
aszálykár volt rendkívül jelentõs, míg
2007-ben a tavaszi fagykár mellett a
nyári aszálykár is igen nagy területen je-
lentkezett.

Az Erdõvédelmi Jelzõlapokon 11-fé-
le abiotikus erdõkár jelezhetõ. Ezek az
1. táblázatban láthatók.

Fagykárok
2007 április végén, ill. május elején

országos kiterjedésû, erõs fagyok vol-

tak, melyek nem csupán a gyümölcsö-
söket, hanem az erdõket is nagymérték-
ben károsították. A kései fagy hatását a
korán érkezõ tavasz, illetve az ebbõl
következõ szokatlanul korai lombfaka-
dás is erõsítette. Az Erdõvédelmi Jelzõ-
lapot küldõk fele, tehát minden máso-
dik gazdálkodó jelzett valamilyen nagy-
ságú és mértékû fagykárt, összesen 31 159

ha-ról. A kárjelentések kezdete óta, az-
az az utóbbi közel fél évszázadban ez
eddig a legnagyobb terület. A második
legmagasabb érték 1972-ben jelentke-
zett (2. ábra). Ez azt jelenti, hogy a
2007-es érték több mint kétszerese a
korábbi rekordnak, az éves átlagnak
(3691 ha) pedig több mint nyolcszoro-
sa. A károk 16%-a gyenge (a törzsek
20%-ig), 21%-a közepes (a törzsek 21-
40%-a között), 63%-a (!) erõs ( 40% fe-
lett) volt (1. kép).

Kisebb-nagyobb mértékû tavaszi
fagykárok mind a 10 ÁESZ Igazgatóság
területén elõfordultak. A legkisebb
károk a Zalaegerszegi és Kaposvári
Igazgatóság területén, míg a legnagyob-
bak a Miskolci, Egri és Debreceni Igaz-
gatóság területén alakultak ki (3. ábra).

Aszály
2007 júniusában és júliusában az or-

szág jelentõs részén az átlagosnál keve-
sebb csapadék esett. Emellett júniusban
az ország több mint 2/3-án 3-4 ºC-kal (!),

HIRKA ANIKÓ, CSÓKA GYÖRGY*

* Erdészeti Tudományos Intézet
Erdõvédelmi Osztály

2007: az abiotikus erdõkárok éve

1. ábra. Abiotikus erdôkárok Magyarországon 1962 és 2007 között, az Erdôvédelmi Figyelô-
Jelzôszolgálati Rendszer adatai alapján

Kárforma Terület
Aszálykár 21 326 ha  
Erdei tûzkárok  683 ha
Homokverés 60 ha
Hótörések 88 ha
Kései fagy csemetekertben 52 ha
Kései fagy fiatalosban 31 159 ha  
Nyári jégkár 469 ha  
Nyári vízkár 12 ha
Széldöntés, széltörés 6133 ha
Téli jégkár –
Zúzmarakár 124 ha  
Összesen: 60 106 ha  

1. táblázat. Bejelentett abiotikus erdôkárok
területi adatai 2007-ben

2. ábra. Kései fagyok fiatalosokban Magyarországon 1961 és 2007 között, az Erdôvédelmi
Figyelô-Jelzôszolgálati Rendszer adatai alapján
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júliusban az ország kb. 4/5-én 3 ºC-kal
(!) magasabb volt a havi átlaghõmérsék-
let, így nem csoda, hogy jelentõs aszály-
károkat jelentett a jelzõlapot küldõ gaz-
dálkodók 44%-a. 2007-ben összesen
21 326 ha-on alakultak ki aszálykárok,
ami a 6562 ha átlaghoz viszonyítva több
mint háromszoros érték (4. ábra). A
károk 16%-a gyenge (a terület 10%-áig),
40%-a közepes (a terület 11-20%-a kö-
zött), 44%-a erõs ( 20% felett) volt.

Az ország egész területén kialakul-
tak aszályok, mind a 10 ÁESZ Igazga-
tóság területérõl jelentettek károkat. A
legkisebb károk a Szombathelyi és Za-
laegerszegi Igazgatóság területén, míg
a legnagyobbak az Egri és Veszprémi
Igazgatóság területén alakultak ki (2-
3. kép). 

Jó hír, hogy erdeink a csapadékos
nyárutó és kora õsz miatt rövid távon
viszonylag jól kiheverték az aszály ha-
tását. Augusztusban a keleti és észak-
keleti országrészt kivéve az átlagosnál
több, helyenként az átlagos csapadék
kétszerese esett. A szeptember szintén
kedvezõ volt csapadék szempontjából,
az egész ország területén az átlagosnál
több csapadék esett, egyes helyeken az
átlagos mennyiség 2-3-szorosa is lehul-
lott. Általában elmondható, hogy a je-
lentõsebb aszálykárok leginkább a
bontott vagy más oknál fogva záródás-
hiányos állományokban jelentkeztek.
Az idei év is megerõsíteni látszik azt a
korábbi megállapításunkat, hogy az
aszály negatív hatásait tekintve, a hazai
bükktájak közül a Dél-Dunántúl látszik
a leginkább veszélyeztetettnek.

Erdei tûzkárok
A fagykár és az aszálykár mellett em-

lítésre méltó, hogy 2007-ben az erdei
tûzkárok nagysága igen magas, 683 ha
volt. A tûzkárok gyakorisága és területi
kiterjedése nyilvánvalóan erõsen össze-

4. ábra. Aszálykárok Magyarországon 1961 és 2007 között, az Erdôvédelmi Figyelô-Jelzô-
szolgálati Rendszer adatai alapján

3. ábra. Fagykárok területi eloszlása ha-ban,
2007-ben, ÁESZ Igazgatóságonként

5. ábra. Aszálykárok területi eloszlása ha-
ban, 2007-ben, ÁESZ Igazgatóságonként

2. kép. Aszálykár déli hegyoldalon fekvõ tölgyesben 3. kép. Aszálykár miatt bekövetkezô kora augusztusi lombhullás bükkön

1. kép. Erôs tavaszi fagykár domboldalon lévô akác fiatalosban. Jól látható a „fagyvonal”, ami
felett nem, alatta viszont bekövetkezett a kár
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Országos munkavédelmi konferencia
házigazdája volt két napon keresztül a
NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. A
program során a társaság – a hazai erdõ-
gazdaságok közül elsõként – partnerségi
megállapodást kötött a munkavédelmi
hatósággal. Baktalórántházán Papp Ist-
ván, az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Fõfelügyelõség elnöke, Bódi
László, a NYÍRERDÕ Zrt. igazgatóságá-
nak elnöke, és Kaknics Lajos, a társaság
vezérigazgatója írták alá a „Partnerség a
foglalkoztatás biztonságáért” elnevezésû
dokumentumot. Ebben a felek rögzítet-
ték, hogy a foglalkoztató elzárkózik a fe-
ketemunka minden formájától; valamint
az alapvetõ munkavédelmi elõírásokat
teljesítve, az egészséget nem veszélyez-
tetõ, biztonságos munkakörülményeket

teremtve óvja munkavállalói életét, testi
épségét.  

Papp István és Kaknics Lajos stílusosan
egy farönk elfûrészelésével avatta fel az or-
szág második fakitermelõ tanpályáját, ame-
lyet a Baktalórántházi Erdészet területén
hoztak létre. A kialakítás 10 millió forintos
költségének nagyobb része – a munkaügyi
bírságokból befolyt forrásokból – a mun-
kavédelmi hatóságtól származik, negyed
részét pedig a NYÍRERDÕ Zrt. saját maga
gazdálkodta ki. A tanpálya alkalmas a tár-
saságnál fakitermelésben dolgozó munka-
vállalók, vállalkozók képzésére, de az el-
képzelések szerint helyet adhat akár nem-
zetközi bemutatóknak, versenyeknek is.   

A hatóság célja a munkavédelem és
munkaügy területén olyan megközelítés,
amely a törvények betartását és a munka-

vállalók biztonságát helyezi az elsõ hely-
re; értéket kell adni a biztonságos tevé-
kenységnek – fogalmazott elõadásában,
Gúthon, az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Fõfelügyelõség elnöke. Papp
István a hazai munkavédelmi helyzetrõl
szólva elmondta: idén a munkáltatók
70%-ánál tártak fel valamilyen jogsértést
az ellenõrök. 2007-ben eddig 74 halálos
baleset történt munkavégzés közben: az
elnök szerint gyakran a munkaterület
nincs megfelelõen elõkészítve, de elõfor-
dul, hogy a munkáltató nem készíti fel
megfelelõen a munkavállalókat.   

A konferencián elõadást tartott dr. Ber-
ta Attila, Mandrik István, az OMB munka-
adói-, illetve Borhidi Gábor, az OMB
munkavállalói oldalának ügyvivõje. 

Kép és szöveg: Vereb István

függ az aszályossággal. Az idei érték
egyébként a 2003-as 779 ha utáni legna-
gyobb kárterület. Megjegyzendõ, hogy
2003 is erõsen aszályos év volt.

Széldöntések, széltörések
Ugyancsak megemlítendõ, hogy az

ország több pontján szokatlanul erõs,
tornádó jellegû viharok is kialakultak
ebben az esztendõben. Ezek több, mint
6000 ha-on okoztak kisebb-nagyobb
mértékû károkat. Júniusban például je-
lentõs viharkárok jelentkeztek a Mátrá-
ban, melynek során az ERTI által kezelt,
40 éve létesített IUFRO lucfenyõ szár-
mazási kísérlet, illetve az ebben elhe-
lyezett ökológiai mérõállomás is káro-
sodott (4. kép). A kialakult látvány
ugyan jóval kisebb léptékben, de a tát-
rai viharkárokra emlékeztetett. Ezzel
kapcsolatban megemlítendõ, hogy az
ilyen helyzetekben sürgõsen elvégzen-
dõ kárfelszámolás/kármegelõzés ható-
sági engedélyeztetése gyakran hossza-
dalmas. A késedelem pedig fenyvesek-

ben – különösen a vegetációs idõszak-
ban bekövetkezett károk esetén – jelen-

tõsen növeli további károk (pl. szúkár)
kialakulásának kockázatát.

Összefoglalás
A fentiek alapján túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy 2007. az abiotikus erdõkárok éve.
Különös figyelmet érdemel ez a tény an-
nak ismertében, hogy a klímaváltozások-
kal kapcsolatos elõrejelzések az átlagos-
tól jelentõs mértékben eltérõ idõjárási
helyzetek gyakoriságának növekedését
prognosztizálják. Azaz sajnálatos módon
nemcsak a biotikus, hanem az abiotikus
károk növekedésére is számolnunk kell
a jövõben. Ismeretes az is, hogy a
biotikus és abiotikus kárformák gyakran
egymást erõsítik, illetve egymásnak elõ-
készítõi. Ez egyben azt is jelenti, hogy er-
deink egészségi állapotának folyamatos
nyomonkövetése és megõrzése még az
eddiginél is fokozottabb figyelmet köve-
tel a jövõben. Ez magában foglalja példá-
ul az erdõvédelmi jelzõlapok lelkiismere-
tes kitöltését és beküldését is.

Fotók: Csóka György

4. kép. A június viharkár következményei
mátrai lucosban

Fakitermelõ tanpálya a NYÍRERDÕ-nél

A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH Erdészeti 
Igazgatóság felvételt hirdet határozott idejû

köztisztviselõi státuszra, térinformatikus munkakörbe.
Bérezés a köztisztviselõi bértábla alapján történik. 
Az állás megegyezés esetén azonnal betölthetõ. 

Érdeklõdni lehet telefonon vagy e-mailben
Szentpéteri Sándor igazgatóhelyettesnél 

06-1/3743420, email: Szentpeteri.Sandor@aesz.hu
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Ha valaki Izlandra gondol, akkor szinte
biztos, hogy elõször eszébe sem jut az
erdõ. Esetleg egy tundrai törpefás vege-
táció képe jelenik meg elõtte. Ez szinte
azért  természetes, mert leginkább az
alábbihoz hasonló élmények miatt ter-
vez vagy indul útnak mindenki, mint
amilyen az alábbi – utazási irodai – hívo-
gató  reklámszövegben olvasható:

„Földünknek egy olyan – papíron
ugyan még Európához tartozó – szigeté-
re invitáljuk Önt, ahol minden eltér az
Európában megszokottól. Az aktív vul-
káni tevékenység nyomán kialakult ext-
rém tájak, a fekete lávafolyamok és vul-
káni kúpok, idilli krátertavak, hófödte
csúcsok és örök jégmezõk, vad, ugyan-
akkor játékos vízesések, a zuhatagos fo-
lyók, az óceán kékje és sziklavilága
mind lebilincselik az idelátogatót. E szin-
te holdbéli tájon egy szorgos, kitartó nép
szemrevaló civilizációt épített fel.”

Mi 2006. évi izlandi utunkra készülve
böngésztük a német és magyar útiköny-
veket, a 4x4 Magazin izlandi útibeszá-
molóját, a Reykjavikból megrendelt ma-
dárkalauzt, megnéztük barátaink diave-
títését elõzõ években tett  útjaikról, s
eközben ennél sokkal színesebb kép
kezdett kialakulni bennünk: történe-
lemrõl, kultúráról, építészetrõl, gazda-
ságról, az izlandi emberekrõl, gyönyörû
tundratájakról, a tengerrõl, bálna-lesrõl,
fókákról, birkákról, pónikról, madarak-
ról és az izlandi ERDÕRÕL, ERDÕSÍ-
TÉSRÕL.

Utazásunk is másképpen indult Izlan-
don, mint ahogy általában Magyaror-
szágról szervezik. Nem Ny-ról repülõvel,
hanem K-rõl komphajóval érkeztünk
Dánián-Faröeren keresztül Seydisfjör-
durba, idegenforgalmi fõszezon elõtt, jú-
niusban. Kedves ismerõsünk üzente
Reykjavikból indulásunk elõtt, hogy az
elsõ tulipánok már kidugták fejecskéjü-
ket a földbõl, itt a tavasz, jöhettek!

Szikrázó napsütésben, a késõbb meg-
szokott erõs szélben „másztuk” meg ko-
csinkkal a hófödte Fjardarheidit,  majd
északnyugati oldalán legurulva a szer-
pentinen elénk tárult Egilstadír város ké-
pe,  távolban a Lagarfljót (Lögurinn) tavat
keretezõ 700-1000 m magas hegyvonu-
latokkal.

Mi a várost kivéve, talán hasonló jel-
legû tájat láttunk meg elõször Izlandon,
mint az elsõ telepesek/vikingek láthat-
tak a 9. században. Örömmel álltunk
meg és gyönyörködtünk, fényképez-
tünk a tundranövényzettel borított

hegyoldalon. Bájos virágos növények,
barkázó törpefüzek és kúszó törpenyí-
rek terpeszkedtek a moha-, zuzmó- és
fûtakaró felett-között-mellett.

Talán sokan ismerik az izlandi alap-
viccet:

„Mit csinál az izlandi, ha eltéved az
erdõben?

– Hm???
– Feláll és körülnéz!”
Itt ez még nagyon is igaznak tûnt. Vi-

szont az éjszakát – a viccel ellentétben
–  olyan szép, fiatal és illatos, 6-8 m ma-
gas vörösfenyõerdõben töltöttük, ami-
ben bizony eltévedhettünk volna, ha
nincsenek sétautak, ösvények, tanyák.

Milyen furcsa, hogy az átlagos Izland
képpel ellentétben, minket a sárszalon-
kák mekegõ  hangja kísért az estében,
reggel pedig a hím zsezse nászéneke
köszöntött a vörösfenyõág végérõl.
Énekeltek a fenyõrigók, seregélyek is.
Az erdõszéli bazalttörmelék-kupacon
havasi hófajd ürüléke jelezte, hogy egy
általunk- a kontinensen -megszokott er-
dei életközösségben vagyunk! 

Nem véletlen természetesen, hogy
mi, az izlandi statisztikai adatok szerinti
1%-os életteret  – alig több,  mint 1000
km2 – választottuk elsõ élményeink
színhelyéül.

Tudtuk, hogy az izlandi Loch Ness,
azaz a Lagarfljót tó  partjáról indult el a
„birkák helyett fát” mozgalom. Úgy szól
a fáma, hogy Izland harmadik legna-
gyobb tavának (35 km hosszú,2,5 km
széles és 112 m mély hasadékban víztö-

megének nagyobb része  a tenger szint-
je alatt 90 m-ig lehúzódó tómedencé-
ben van)  partján, HALLORMSSTADUR
település helyén 1880-ig egy lelkészlak
volt.  Az itt élõk kezdtek elõször sétáló
útjaik mentén fát ültetni, hogy ezzel a
váratlan látványossággal lepjék meg az
ide érkezõket. 

1899-ben az izlandi parlament tör-
vényt hozott a még megmaradt erdõk
védelmére és az újraerdõsítésre. Ezután
1903-ban ezen a területen a Mörkin ne-
vû csemetekertbe (magánkert volt) õs-
honos és idegen fafajokat telepítettek.
Ekkor indult el az a kísérletezés és ta-
pasztalatszerzés, amelyek alapján el-
dönthették, hogy mely fajok lesznek al-
kalmasak az erdõtelepítésre.

Bár Izland északi szigetén, Grimsey-n
húzódik át az északi sarkkör, a sziget észa-
ki fekvését az Észak-atlanti (Golf) -meleg-
áramlás fûtõ hatása teszi kellemesebbé.
Egyes területei domborzatilag különleges
és védett helyek az erdõk megtelepedésé-
hez, megkímélve õket a viharok, szelek
hatásától. A geotermikus hõ is pozitív
mikroklimatikus tényezõ, valamint a  ki-
sebb vulkáni aktivitás is fontos a tartósan
erdõsült területek kialakulásában. Ez tette
lehetõvé az eredeti, dúsabb erdõvegetáció
kialakulását a folyók mentén, kiszélesedõ
folyóvölgyekben, folyótorkolatokban.

Mivel ezer évvel ezelõtt a szigeten
még melegebb volt az éghajlat, az elsõ
betelepülõk a sziget legelõirõl, erdõirõl
és termékenységérõl áradoztak. Mégis a
kb. 17 %-ra becsült eredeti, alacsony- és

A fátlan Izland erdõi

Vörösfenyôvel erdôsült öböl
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törpe erdõvegetáció mára 1% körülire
esett vissza.

Mint a világon mindenhol, úgy itt is
áldozatul estek az erdõk az emberi be-
avatkozásnak: kellett a legelõ a beho-
zott háziállatoknak, juhállománynak.
Ráadásul a juhok rágásukkal veszélyez-
tették az erdei újulat felnövekedését.
Építkezéshez, fûtéshez, faszénégetés-
hez is ez szolgált alapul az áramlások
révén partra sodort uszadékfán kívül.
Az utak kialakítása már kezdetben is er-
dõirtással járt. Majd az éghajlat változá-
sa – a 16. szd.-tól  három évszázadig jel-
zett „kis-jégkorszak” – is visszaszorítot-
ta a fás élõhelyeket a jég terjedésével és
a hõmérséklet csökkenésével.

Mindemellett a nagy vulkáni kitöré-
sek – mint pl. a Laki-krátersor kitörése
(1783 – a sziget legnagyobb és a Föld 2.
legnagyobb kitöréseként tartják szá-
mon) is hatalmas területen – tették
tönkre a legtermékenyebb területeket. 

Folytatva a megszakított történetet:
1905-tõl természetvédelem alá helyez-
ték a területet és egészen 1927-ig telje-
sen megóvták a területet a legeltetés
elõl. Közben 1907-ben a csemetekert az
Erdészeti Szolgálat  védelme/kezelése
alá került. A  kezdeti 170 ha területen
50-55 fafajt ültettek,  amit a világ 150
pontjáról, köztük Alaszkából, Szibériá-
ból, Skandináviából hoztak – fõleg hi-
degtûrõ fafajokat. A programban szer-
zett tapasztalatok után közel egy tucat
faj tûnt alkalmasnak izlandi honosítás-
ra. Az õshonos törpe nyír (Betula
nana) és hegyi vagy magas kõris
(Fraxinus excelsior) mellett a molyhos
nyír (Betula pubescens), fûzek (gyapjas
fûz – Salix lanata, és tealevelû fûz –
Salix philicifolia), a madárberkenye
(Sorbus aucuparia), a közönséges luc
(Picea  abies), a közönséges – és a szi-
bériai/orosz vörösfenyõ (Larix decidua
ill. Larix sibirica/russica), valamint a

kanadai nyár (Populus x canadensis) a
legelterjedtebbek.

A legintenzívebb erõfeszítések az
1950-es években történtek, aminek
eredményeképpen az itt létrejött 2300 ha
erdõterület (nagy részét 1965 és 1980
között bekerítették -1850 ha) a legna-
gyobb Izlandon. 18 km hosszan húzódik
összefüggõ erdõségként a tó D-DK-i
partján lévõ hegyoldalon. Jelentõs erdõ-
foltok vannak a tó ÉNy-i partján is. 

Az izlandiak az ország sok helyén fá-
radoztak/fáradoznak fatelepítéssel.
Egyes akciókban még a gyerekek is se-
gédkeztek Tapasztalataink is azt mutat-
ják, hogy sikeres népmozgalommá nõt-
te ki magát az erdõsítés, fásítás. Az iz-
landiak büszkék a létrehozott erdõikre
és  szívesen beszélnek  a telepítésekrõl,
aminek nyomán sok helyen sajátos táj-
képi környezet alakult ki  (védett terü-
letek-, nemzeti parkok- erdõs hegyol-
dalai, völgyei, tanyák körüli erdõfoltok,
ligetek, szélvédõ erdõsávok, sövé-
nyek). Ezek kedvezõbb, védettebb élet-

teret kínálnak és jó irányú változásokat
generálnak. (Az aljnövényzetben, az
erdõk szegélyén és tisztásain gazdago-
dik a lágy szárú növényállomány, az
állatvilágban is nõ a fajgazdagság a
megnövekedett  élettérnek köszönhe-
tõen, és jó hatású lám az  idegenforga-
lomban is.)

Ugyanakkor nem szabad letagadni
azt sem, hogy foglalkoznak a fák gazda-
sági, kereskedelmi hasznosításával is.
1990-ben már karácsonyfának 5000 luc-
fenyõt szállítottak külföldre. De külö-
nösen a vörösfenyõ ad nagyon értékes
fát, így a mi vörösfenyõerdõnk is, ahol
tábort vertünk (egy üveg tokaji/éjszaka)
oda és vissza útban is, egy gazdasági
céllal végzett telepítés. Ennek kezelésé-
vel és késõbbi értékesítésével is foglal-
koznak a fiatal tulajdonosok a lótartá-
son/lovagoltatáson kívül.

Manapság a fával borított területek
80%-a 2 m-nél alacsonyabb borítottságú,
európai szemmel nézve„bozótos-cser-
jés”, 15%-a  2-4 m-es magasságot is elérõ

Hallormstadúr környéke 
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erdõtakaróval fedett. 2,5%  eléri már a 8
m-es magasságot is,  míg a legöregebb
erdõk 16-18 m körüli magasságúak.

Jelenleg Hallormsstadur környékén
az erdõfedettség 25-30%-os, s képein-
ken is jól látszik jelentõs magasságuk, a
kivágott fák évgyûrûin pedig tisztes ko-
ruk is. Mi kb.ötven évgyûrût tudtunk
megszámolni a képen látható vágásfe-
lületen. 

Izland legmagasabb fáját is itt, a Gut-
tormslundur nevû ligetben találjuk, egy
orosz vörösfenyõt (Larix russica), amit
1938-ban ültettek.

Idilli üdülõhely alakult ki mára itt a
tóparton: kempingek, üdülõházak, csó-
nakázási, hajózási lehetõség, túrázás az
erdõben (40 km kiváló sétaút!) és mind-
két part egyéb látnivalóihoz (pl. a
Hengifosshoz, a Snaefell-hegyhez –
1833 m – a Vatnajökull É-i lábához). 

Hasonlóan különleges Porsmörk
1921 óta védett vidéke a fagyos szige-
ten, ahová molyhos nyírt telepítettek.
Szálanként fordul elõ és fává nõ a ma-
dárberkenye. A  tealevelû fûz és a gyap-
jas fûz  itt magas bozótosokat alkot. A
három gleccser (Myrdalsjökull, Eyjafjal-
lajökull, Tindfjallajökull) közé szorult
Krossa-folyó völgyében  nyírerdõk hú-
zódnak  váltakozva õsi moha, páfrány
és fû-tisztásokkal. A nedves tisztáso-
kon, mint sárga tenger, réti boglárka vi-
rít (Ranunculus acris).

Itt érdemes megjegyezni, hogy az iz-
landi nevekben gyakori  skog-. mörk-
és holt szótagok erdõt jelentenek, utal-
ván a valamikori erdõs területekre. 

Hasonlóan szép, madárdalos nyírfa-
erdõben túrázhatunk az1984-ben nem-
zeti parkká alakult Skaftafell Nemzeti
Parkban, ahol a gleccseroldalakon és a
tengerpart felé nyújtózó hátakon ala-
kult ki fás vegetáció. Itt 1967-tõl a WWF
támogatása is segítette a munkát

Az „Arany-körút” nagy részén, pl.a
365-ös út mentén  a Geysírtõl DNy felé
haladva a  Haukadalur (Sólyomvölgy),
majd  a Middalur mentén,  tovább a Lau-
garvatn- és Pingvallavatn tavak É-i elõte-
rében magasabb, fõleg nyír- és nyárbo-
zótosokban rejtõznek a tanya- és üdülõ-
házak, köztük szoliterként szép luc- és
vörösfenyõk nyújtóznak. Fenyveserdõk
foltjai, ligeterdõk, fasorok, szélvédõ er-
dõsávok színesítik a heidiket, hraunokat
(lávamezõk), vízlevezetõ árkokkal szab-
dalt legelõket az út mentén.

Az õsi izlandi Alping, a népgyûlés
mezejét – Pingvellir – az Almannagjá
sziklái és egy  gyönyörû fenyveserdõ ke-
retezi ma. A Törvénydomb (Lögberg) te-
tejérõl lenézve a templom és a hagyomá-

nyos izlandi tanyaház, ami a mindenko-
ri izlandi köztársasági elnök  nyári rezi-
denciája, szintén égbenyúló haragoszöld
fenyõligetben húzódik meg szolidan.  

A 35-ös út mentén kijelölt pihenõhe-
lyek is hasonló környezetben vannak
kialakítva.

Amikor pl. a Kerid-kráter elõtti erdõs
parkolóban ebédeltünk, szinte hazai
hangulatban éreztük magunkat. A hû-
vös levegõben, a hol jobban, hol gyen-
gébben fújó szél-
ben ugyanis auto-
matikusan  a növé-
nyek adta szélvé-
delmet keresi az
ember.

K ü l ö n l e g e s
mikroklímájú hely
(védett tenger-
öböl) teszi lehetõ-
vé  észak fõvárosá-
nak, Akureyrinek
is a városi utak, te-
rek és környezetük
fásítását. Az itt lévõ
gyönyörû botani-
kus kert és egye-
tem teremt ehhez
komoly szakmai
hátteret.

Dimmurborgir
különleges fekete
bazaltképzõdmé-
nyei között is nyír-
fák, kõrisek, ber-
kenyék tették han-
gulatossá a szürke
bazalttörmeléken,
bazal thomokon
kialakult turistaös-
vényeket.

Höfdinél a My-

vatn tóba nyúló félszigeten kialakított
hangulatos  arborétumot 1912-tõl Bár-
dur Sigurdsson telepítette. Útjain – me-
lyeket vegyesen nyír- és fenyõfák kísér-
nek – sétálva az árnyasabb helyeket
páfrányok, a napsütötte tisztásokat pe-
dig az angyalgyökér (Angelica sil-
vestris) méteres példányai terítették be.
A félsziget magaslatain ki lehet tekinte-
ni a tó szigeteire, közben figyelhetjük
az izlandi kercerécék mozgását, a víz
fényjátékát, a különleges formájú szik-
laszirteket. 

Naplemente táján élveztük e csodá-
latos harmóniát.

Az Ásbyrgi-sziklaszoros környezete,
a Blanda, a Fnjóskadalur völgye és szin-
te minden tanya, tõzegtemplom, teme-
tõ és környezete jelezte számunkra ezt
a közös akaratot, amivel védettebbé,
barátságosabbá és a valamikori erdõ-
sebb területekhez teszik hasonlóvá a
sziget tájait.

A szinte „holdbéli tájon” nekünk ab-
ban a szerencsében volt részünk, hogy
mindezt teljes virágpompájában, tavaszi
üdeségében, hol permetezõ esõben,
hol vihar elõtti különös fényekben, hol
szikrázó napsütésben és madárvilágá-
val együtt élvezhettük.

Kép és szöveg: Bécsy László
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Az elõrejelzett éghajlatváltozás tengernyi
irodalmában jelentõs helyet foglal el a
vegetációövek, ezen belül elsõsorban az
erdõzónák eltolódásának modellezése. A
modellezõ botanikusok, ökológusok a
jelenlegi elterjedési területek klímatikus
jellemzõibõl kiindulva rajzolják meg az
adott forgatókönyvek szerinti várható zó-
nahatárokat. Az általánosan elfogadott
feltételezés szerint fafajaink a klímaválto-
zással járó területi eltolódást „spontán”
fogják követni. A modellekben az erdõ-
gazdálkodó, mint az erdõvegetáció
összetételét meghatározó tényezõ szere-
pe sajnos a legritkább esetben jelenik
meg. Ezen túlmenõen érdemes megvizs-
gálni azt a kérdést, hogy fafajaink egyál-
talán képesek lennének-e a feltételezett
klímaváltozásból levezetett vándorlásra,
és azt is, hogy mennyire reálisak ezek a
feltételezések.

A klíma és a növényzeti összetétel
kapcsolata magasabb hegyek lejtõin, kü-
lönösen az erdõhatár közelében jól tanul-
mányozható. Kevésbé élesen mutatkozik
a vegetáció zonációja (övezetessége) Ma-
gyarországon, aminek elsõdleges oka az
évszázados emberi tevékenység és a tér-
ség viszonylag csekély földrajzi tagoltsá-
ga. Mindamellett a hazai botanika, ökoló-
gia, de jelesül az erdészet elkülöníti és al-
kalmazza a klimatikusan meghatározott
növényzeti öveket, amelyek jellegzetes,
domináns fafajai nálunk a bükk, gyer-
tyán, kocsánytalan tölgy illetve a cser.

A klimatikusan meghatározott vegetá-
ció-övek éghajlati jellemzõi átlagos érté-
két az 1. ábra szemlélteti. Csak az erdõzó-
nák közötti különbséget szemlélve azon-
ban az állapítható meg, hogy ezek a kü-
lönbségek meglepõen kicsik. Az 1. táblá-
zat azt az átlagos különbséget adja meg,
amely az egymásra következõ, szomszé-
dos erdõövek két fontos jellemzõje, az
éves csapadék mennyisége, és a nyári hõ-
mérséklet tekintetében fennáll, vagyis
egyfajta „lépcsõfokot” egyik övbõl a má-
sikba. (Az átlagok számításához a hazai
erdõterület zónákba sorolható erdõrészle-
teinek klimatikus adatait használtuk fel.)
Az éghajlati különbség csekély volta sze-
met szúr néhány, amúgy mérsékeltnek tû-
nõ klímaváltozási forgatókönyvhöz ké-
pest, de akkor is, ha figyelembe vesszük,

hogy csak az elmúlt évszázadban Magyar-
országon az átlaghõmérséklet emelkedé-
se meghaladta a 0,6 °C-t.

Felmerül a kérdés, hogy az évszáza-
dos, nagyságrendileg hasonló éghajlati
ingadozások hatottak-e a növényzeti
övekre, a zónák elmozdulása kimutatha-
tó-e? A kérdés megválaszolására a sûrûn
lakott Közép-Európában az intenzív terü-
lethasználat miatt nincs lehetõség, érin-
tetlen természeti környezetben azonban
igen. Erre alkalmas például az alig lakott
Szibéria. A Déli-Uralban pl. az elmúlt év-
században bekövetkezett, mintegy 1°C-
os felmelegedés hatására az 1920-as évek
óta 60-80 m-t emelkedett az erdõhatár.
Ezt az akkor és most azonos helyen ké-
szített felvételek összehasonlításával do-
kumentálni lehet. Az erdõhatár felfelé
kúszása még el is marad a lehetõségek-
tõl, hiszen a tszf. magassággal 100 méte-
renként mintegy 0,5°C-ot változik a hõ-
mérséklet – az 1°C növekedés tehát elvi-

leg 200 m emelkedésre adna lehetõséget.
(Ebbõl mindjárt egy másik következte-
tést is levonhatunk, vagyis hogy az indu-
kált reakciók, válaszok a kiváltó változá-
sokat csak korlátosan, jelentõs késéssel
követik.)

Az Uralban 2006-ban készült felvéte-
leket az 1929-es fekete-fehér felvételek-
kel összhasonlítva a zárt erdõtakaró hatá-
rának feljebb kúszása, valamint felette el-
szórt faegyedek feltûnése, azaz a fahatár
feltolódása jól kivehetõ (2-5. ábrák). Itt
kell megemlíteni, hogy a felsõ erdõhatár
elmozdulása az Alpokban és a Kárpátok-
ban is feltûnõ mértékû. Ehhez azonban
tudni kell, hogy az évszázadokon át foly-
tatott havasi legeltetés során az erdõha-
tárt mesterségesen szorították le. A mos-
tani térnyerés ezért inkább a legeltetés
visszaszorulásának köszönhetõ.

A bemutatott példánál nagyságren-
dekkel jelentõsebb, több ezer km-es er-
dõtakaró-elmozdulásokat eredményez-

DR. MÁTYÁS CSABA*

* NyME Környezet- és Földtudományi Intézet
intézetigazgató, egyetemi tanár

Valóban vándorolni fognak-e erdeink
a klímaváltozás következtében?

1. ábra. A hazai vegetációs (erdô-) övek átlagos éghajlati adatai erôteljes szárazodást mutat-
nak a bükkös övtôl az erdôssztyeppig. Mindamellett az éghajlati átlagok különbségei a vár-
ható változásokhoz képest nem nagyok (adatok Mátyás, Czimber 2000 nyomán)

1. táblázat. Zonális vegetációövek közötti különbségek és a klímaváltozás forgatókönyvei
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tek a pleisztocén többször ismétlõdõ jég-
korszakai. Ezek során az erdõtakaró min-
den alkalommal visszahúzódott a konti-
nens déli peremére (a refúgiumokba),
majd a melegebb idõszakokban a fák is-
mét visszahódították élõhelyeiket. A
„nemrég” befejezõdött utolsó jégkorszak
óta, az elmúlt 12-14 ezer év vegetáció-
változásait meglehetõs pontossággal is-
merjük. Eszerint a zárt erdõtakaró megje-
lenése a Kárpát-medencében – a hosszú
életû fák élettartamának léptékében –
aránylag új keletû. A tölgyek mintegy
9000, a bükk mintegy 6000 éve hódítot-
ták vissza a jégkorszak alatt elvesztett
Kárpát-medencei elterjedésüket (Mátyás,
2002).

Az erdõtakaró övezetei és határai te-
hát emberi beavatkozás nélkül is állandó
változásoknak voltak kitéve a múltban.
Az elõrehaladás gyorsaságát a „frontvo-
nalban” a faj terjedési sajátosságai nagy-
ban befolyásolják. A tölgyek és a bükk
hazai visszatelepülése közötti idõeltérést
pl. feltételezhetõen jelentõsen befolyá-
solta, hogy a tölgymakkot számos gerin-
ces faj fogyasztja és egyben terjeszti is. A
szajkóról pl. ismert, hogy a makkot több
kilométer távolságra is elviszi és elrejti,
elássa. A repítõszárnnyal ellátott fenyõ-
magvak a szél szárnyán is könnyen ter-

jednek. Az egyes fafajok természetes ter-
jedési, vándorlási sebessége ennek meg-
felelõen eltérõ. Európában a visszaván-
dorlás gyorsaságát az egykori menedé-
kek területérõl (Dél-Spanyolország, Ap-
pennini-félsziget, Balkán) nagyban aka-
dályozták a kelet-nyugat irányú hegysé-
gek. A visszavándorlás átlagos sebessé-
gét ezért a hasonló klímájú, de vándor-
lást akadályozó hegyvonulat nélküli
Észak-Amerikában, a mai Egyesült Álla-
mok keleti részén jobban meg lehet álla-
pítani. Eszerint pl. a tölgyek mintegy 350,
a bükk 200, az apró magvú fenyõk 400
km/évezred (másképpen m/év) átlagos
„sebességre” képesek. Az erdõalkotó fa-
fajok természetes „haladási sebessége”
tehát nem túl gyors, és nyilvánvalóan bi-
zonyos fáziskéséssel követték a klíma
hullámzásokkal tarkított melegedését,
ahogy ezt az urali erdõhatár-eltolódás is
illusztrálja. 

Milyen következtetéseket vonhatunk
le a növényzet, az erdõtakaró évezredes
változásaiból a jövõre vonatkozóan?

Ha az elõbb említett természetes ván-
dorlási sebességeket a jelenlegi, ill. elõre-
jelzett klímaeltolódás sebességével ha-
sonlítjuk össze, megállapítható, hogy fa-
fajaink spontán módon nem lesznek ké-
pesek a változások ütemének követésé-

re, nemcsak azért, mert az üzemterv sze-
rinti gazdálkodás spontán eseményekre
kevés lehetõséget hagy, hanem azért is,
mert az izotermák várható elmozdulása
egy nagyságrenddel meghaladja a termé-
szetes vándorlási sebességet. Európában
ugyanis 3-6 km/év északi irányú eltoló-
dással számolnak a klimatológusok eb-
ben az évszázadban.

Az éghajlatváltozás kapcsán gyakran
hallható érv az is, hogy a fafajok alkal-
mazkodási képessége majd kiegyenlíti a
környezeti változások hatását. Azonban
éppen a jégkorszaki vándorlások mutat-
ják, hogy a fafajok öröklött klímaigénye
sok változásra nem képes, ezért na-
gyobb mérvû kedvezõtlen változások
esetén csak az área változásával tudnak
reagálni, ami adott esetben helyi kihalást
jelenthet. 

***
Más megközelítésben az elõre jelzett

klíma-forgatókönyvekhez tartozó elterje-
dési valószínûségeket a klímaigény
elemzésekbõl becsülhetjük meg. Ilyen
elõrejelzések Magyarországra is készül-
tek (6. ábra).

Eszerint a hazai legüdébb klímazónát
jellemzõ bükk elterjedési valószínûsége
az elõrejelzett, aránylag optimista klí-
maszcenáriók esetében is jelentõsen

2.-5. ábra. Az erdô- és fahatár emelkedése 1929 és 2006 között a Déli-Ural legmagasabb pontján, a Bolsoj Iremel  (1582 m) lejtôin. A fekete-
fehér felvétel az 1929-es, a színes a 2006-os állapotot mutatja. Az erdôhatár magassága jelenleg 1300 m-nél van (a 2006-os felvételt a szer-
zô, az 1929-ast L. Tyulina készítette)
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megváltozhat.  Mérsékelt változások ese-
tére is jelentõs eltolódások következhet-
nek be a zárt erdõtakaró összetételében
és kiterjedésében is. Különösen érintett
területek lehetnek a Dél-Dunántúl, a Ba-
laton környéke. Ezt meteorológiai elem-
zések is megerõsítették.

***
Az elõrejelzések értelmezéséhez vilá-

gosan látni kell, hogy az erdõtakaró klí-
maérzékenysége Magyarországon külö-
nösen nagy. Ennek oka, hogy 

– szinte valamennyi erdõtakarót meg-
határozó fafajunk az országhatáron belül
éri el nedvességhiányból adódó alsó,
vagy szárazsági elterjedési határát;

– az ország felszíne kevéssé tagolt,
aránylag csekély klimatikus változások
horizontálisan nagy földrajzi térségeket
érintenek;

– a zonális erdõövek közötti klimati-
kus különbségek a várható változások-
hoz képest csekélyek.

Az utóbbi évtizedben az ország szá-
mos pontján észlelt vitalitás-gyengülés,

és a helyenként fellépett tömeges pusz-
tulások lucfenyõ, tölgy és bükk erdõál-
lományokban, felhívják a figyelmet ar-
ra is, hogy a kedvezõtlen változások
nem csupán a fajok genetikai-fiziológi-
ai tolerancia-határainak elérésébõl
adódnak (Berki, Rasztovics, 2004). Hoz-
zájárul ehhez, hogy a vitalitás gyengü-
lésével addig jelentéktelen, vagy sike-
resen féken tartott fogyasztó szerveze-
tek (rovarok, gombák) tömeges és sú-
lyos károsítása léphet fel. A károsítás az
õshonos, az eddigi feltételekhez vélhe-
tõen jól alkalmazkodott fajokat sem kí-
méli. A 2003-as száraz évben pl. a Zala-
egerszeg környéki bükkösökben addig
veszélytelennek tartott zöld karcsú-
díszbogár okozott igen jelentõs károkat
(errõl a Lapokban számolt be Góber
Z.). Megfigyelték azt is, hogy klimati-
kus feltételek változása a fogyasztó
szervezetek életmódját és szaporodási
lehetõségeit is jelentõsen befolyásol-
hatja, ami a károk fellépését tovább nö-
velheti.

A potenciális változások bemutatása-
kor azonban fel kell hívni a figyelmet több
olyan tényre, amely a változások gyors le-
folyását késleltetheti. Mindenekelõtt meg
kell említeni, hogy az erdõtakaró-változá-
sokat legérzékenyebben befolyásoló csa-
padékviszonyok elõrejelzése egyelõre je-
lentõs bizonytalanságokkal terhelt. Az el-
tolódásokat késlelteti a fafajok természe-
tes toleranciája, genetikai és fiziológiai al-
kalmazkodóképessége. A jelenlegi elterje-
désbõl számított klímaigény-modellezé-
sek egy nehezen kiküszöbölhetõ hátrá-
nya továbbá az, hogy nem számolhat
azokkal a szélsõ elõfordulásokkal, ame-
lyeket a korábbi idõszakokban irtottak ki
mezõgazdasági célra, vagy esetleg más fa-
fajokkal cseréltek fel. Az elõbb említett,
idõjárási okokra visszavezethetõ pusztulá-
sok megjelenése mindenesetre arra utal,
hogy a természetes elterjedés határai hiá-
nyos ismeretébõl adódó „lötyögés” nem
lehet túl nagy. 

Az erdõgazda felelõssége a várható
változások kivédésében többirányú. Egy-
részt fokozott óvatossággal a várható
károk korlátozására kell törekedni, más-
részt viszont aktív beavatkozással segíte-
ni kell az új feltételekhez jobban alkal-
mazkodott növényzet, erdõtakaró kiala-
kulását, hiszen láthattuk, hogy a változá-
sok a természetes alkalmazkodási folya-
matok lehetõségeit meghaladják. Mind-
ehhez átfogó, rugalmas stratégia kialakí-
tása szükséges. Ez azonban már egy má-
sik történet.
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6. ábra. A bükkösök modellezett hazai potenciális elterjedése (a) jelenleg, valamint (b) egy le-
hetséges jövô-forgatókönyv szerint, +1,3ºC átlaghômérséklet-emelkedés és 66 mm csapadék-
csökkenés  mellett (Gálhidy L., Mátyás Cs., Czucz B., F. Torre adataiból)
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Január közepén tartotta szokásos évi
megbeszélését a Kaán Károly-versenyt
szervezõ és Mezõtúron lebonyolító csa-
pat. A megbeszélésnek most is, mint
mindig, a Környezet- és Természetvédel-
mi Minisztérium adott otthont. Az össze-
jövetelt nemcsak a helyi minisztérium fõ-
osztályvezetõje tisztelte meg, hanem az
Oktatásügyi Minisztérium illetékese is.
egyesületünket az Erdészeti Lapok fõ-
szerkesztõje képviselte, aki a 15 év folya-
mán majdnem valamennyi versenyen
részt vett. De ott volt a Természetbúvár
képviselõje is, hiszen e természettudo-
mányos lap nélkül a vetélkedõ el sem
képzelhetõ. Ebben jelennek meg évrõl
évre a majdan vizsga- és tesztkérdéseket

tartalmazó írások. A megbeszélés megle-
hetõsen feszült légkörben indult, hiszen,
mint az elmúlt években annyiszor, a ve-
télkedõ döntõjét megelõzõ néhány hó-
napban még azt sem tudták a mezõtúri-
ak, hogy milyen és mekkora forrásban
gondolkozhatnak. A rendezõk, ki tudja
hányadszor, értetlenségüknek adtak
hangot, hogy miért kell minden évben
ennek a már minden téren bizonyított
vetélkedõnek könyörögni a támogatá-
sért, különösen akkor, amikor arról hal-
lani nap mint nap, hogy különbözõ, elsõ
ötletes elképzelések, mondhatni, számo-
latlanul kapják a pénzt. Megalázó, hang-
zott el, hogy mindezt azoknak kell tenni,
akik eddig is jórészt társadalmi munká-

ban, szabad idejüket nem sajnálva, pusz-
tán hivatástudatból végezték munkáju-
kat. De a vetélkedõ elmaradása esetén
azokat az ötödikes- hatodikos kisdiáko-
kat is hátrány éri, akik lemaradnak a ver-
senyrõl (a selejtezõvel együtt évente
majd’ tízezren vannak). Végül is a minisz-
térium képviselõi azzal oldották a feszült-
séget, hogy jelezték, a meglehetõsen szû-
kös pénzügyi helyzet ellenére az idén
nagyobb biztonsággal kezdhetik a szer-
vezõk a munkát, mint tavaly. Az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület nevében elhang-
zott az ígéret, hogy ugyanannyi támoga-
tásra számíthat a verseny, mint az elmúlt
évben. Mert mégis csak Kaán Károly-ve-
télkedõrõl van szó.

Veszélyben a Kaán Károly verseny?
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Az utóbbi másfél évtizedben mindössze
háromszor kaphattunk meghívást akadé-
miai doktori védésre: 2005-ben Rédei Ká-
roly: Az akác (Robinia pseudoacacia L.)
termesztés-fejlesztésének biológiai alap-
jai, 2007-ben Faragó Sándor: A vonuló
vízivad-populációk fenntartásának alapjai
Magyarországon, és ugyanebben az év-
ben Bartha Dénes: A magyarországi er-
dõk természetességének vizsgálata c. érte-
kezésének nyilvános vitájára. Ez utóbbi
október 11-én került megtartásra a Ma-
gyar Tudományos Akadémián, ahol több
mint 120 érdeklõdõ gyûlt össze. Az érte-
kezés opponensei Mátyás Csaba, az MTA
lev. tagja, Rédei Károly és Simon Tibor, az
MTA doktorai voltak, a bírálóbizottság el-
nöki tisztét Solymos Rezsõ, az MTA rendes
tagja töltötte be. A bizottságban az erdé-
szeti tudományokon kívül a faipari, vad-
gazdálkodási, talajtani, ökológiai tudomá-
nyok képviselõi is jelen voltak.

Az értekezés témája nem ismeretlen
az Erdészeti Lapok olvasói elõtt, hiszen
az elsõ, ezzel a szakterülettel foglalko-

zó cikk 1994-ben jelent meg itt, ami
élénk szakmai vitát is kiváltott. Leg-
utóbb pedig a jelölt és munkatársai egy
ötrészes cikksorozatban tájékoztattak
az eddig elért eredményekrõl. De több
MTA elõadóülés, OEE és egyéb rendez-
vény is foglalkozott a témával. S ha föl-
ütjük a külföldi, elsõsorban közép-eu-
rópai szaksajtót, akkor e téren tanulmá-
nyok sokasága fogad bennünket.
Ugyanakkor az is érzékelhetõ a szakkö-
zönségben, s e védés némelyik oppo-
nenciájában, bizottsági kérdéseiben,
hogy többen még idegenkedve fogad-
ják a természetességen keresztüli erdõ-
megítélést, minõsítést. Bár paradigma-
váltásról beszélnek az erdészeti tudo-
mány vezetõ képviselõi, még sincs lé-
nyeges elmozdulás, legalábbis az erdõ-
természetesség kapcsán ez nem érzé-
kelhetõ. Pedig a társadalmi nyomás
egyre fokozódik, az EU-s szabályozás-
sal újabb megkötések járnak, s a hazai
jogalkotásban is egyre többször látnak
napvilágot erdõtermészetesség köré

csoportosuló rendelkezések. Így említ-
hetõ a Nemzeti Erdõprogram, amely az
5.5 célprogramban az erdõk természe-
tességének és biodiverzitásának foko-
zását célozza meg, vagy a Nemzeti Vi-
dékfejlesztési Terve 2. tengely 2. alsza-
kaszának erdõ-környezetvédelmi kifi-
zetései, amelyek legfõbb rendezõ elve
maga a természetesség. S nem hagyha-
tó ki az új Mezõgazdasági Területek Er-
dõsítése (MGTE) szabályozás sem, ahol
a természetes / természetszerû erdõtár-
sulások kaptak preferenciát. Az is ki-
mondottan örvendetes, hogy egyre
több erdõtulajdonos, erdõkezelõ ismeri
fel a természeti erõkre való támaszko-
dás szükségességét, a folyamatos erdõ-
borításon alapuló kezelési módok lehe-
tõségét, az erdõtermészetesség növelé-
sének igényét.

A védés – az elhúzódó vita után – vé-
gül is sikerrel zárult. Reméljük, hogy a
paradigma-váltásról is elmondhatjuk
majd ezt!

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Bartha Dénes professzor, az MTA doktora
„A magyarországi erdõk természetességének vizsgálata” értekezésével védte meg MTA doktori címét

A jelölt magányossága Hárman egy ellen; a szigorú opponensek
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A HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. Bujáki
Erdészeti Igazgatóságánál tartotta rendez-
vényét a budapesti HM Helyi Csoport. Az
elõadások sorát Varga Béla (középen)
kezdte a természetközeli erdõgazdálko-
dásról, melyben felhívta a figyelmet a ter-
mészet bölcsességére és a természetes fo-
lyamatokkal való együttgondolkozásra,
mely nemcsak természetközeli, hanem
anyagilag is megtérül hosszú távon az er-
dõgazdálkodónak. Hagyni kell a termé-
szetet dolgozni. Van rá példa, hogy a szá-
lalás több száz éve mûködik. Egyben fi-
gyelmeztetett, hogy a pro sylva és a szála-
lás nem azonos. Szálalni mindenütt lehet,
de ajánlatos a pro sylva alapelveit figye-
lembe venni. A szálalás egy természetes
folyamat, melyet azonban túltartott vadál-
lomány mellet, nem lehet eredményesen
mûvelni.

Csóka György (jobbra, fent) a tõle
megszokott szellemességgel és kitûnõ
fényképfelvételeivel kápráztatta el a
hallhatóságot az erdõ természetességé-
rõl. Kiemelte, hogy az erdõ minden sze-
replõje fontos, még akkor is, ha az
utóbbi idõben némelyiket mostohán

kezeljük, ha egyáltalán észrevesszük.
Példaként említette az egyes cserjeféle-
ségeket, amelyek élõhelyei bizonyos
lepkefajoknak, darazsaknak. Ezek a fa-
jok olykor igen nagy hasznot hajthat-
nak az emberi nézõpont szerint káros
rovarok pusztításával. De a lágy szárú
szint sem kevésbé fontos, aminek vegy-
szerrel való irtása természetellenes.

Szi Benedek József erdészetigazgató

és Solti Imre mûszaki vezetõ közös elõ-
adásban számolt be a csoport tagjainak
Bajorországban és Thüringiában a szá-
laló és természetközeli erdõgazdálko-
dás megismerésére tett tanulmányútjá-
ról.

Keresztes György vezérigazgató-he-
lyettes beszámolt a térségben véget ért
FAO-programról.

A résztvevõk megtekintették a Buják
környéki szálalásokat, ahol ki-ki el-
mondta észrevételét, szakmai megjegy-
zését. A Sasbérci kilátóból, ahol a FAO-
program évekkel ezelõtt kezdõdött,
madártávlatból megtekinthettük a kör-
nyék szálaló és vágásos üzemmódban
kezelt erdeit.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Bartha Dénes professzor védését megelôzôen
jelent meg Gálhidy Lászlóval közös szerkesztés-
ben, a WWF kiadásában A magyarországi
erdôk természetessége címû füzet, amely ada-
tokban gazdag táblázatokkal és képanyaggal
ismerteti a magyar viszonyokat

Helyicsoport-rendezvény Bujákon
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2007. november 20-án újabb szobor-
avató ünnepség volt a ZALAERDÕ Zrt.-
nél. Ezúttal a napjainkig négy nemzedé-
ket felmutató, neves erdõmérnök-di-
nasztia egykori kiválósága, a sorban
második, vitéz Páll Miklós erdõgond-
nok, hercegi erdõmester szakmai és
emberi életútja érdemesült arra, hogy
1945 elõtti, Esterházy hitbizományi
utolsó munkahelyén, Bánokszentgyör-
gyön szobor is õrizze emlékét.

A Bánokszentgyörgyi Erdészet udva-
rán szép számban megjelent szakmai és
civil közönséget Tihanyi Gyula, az OEE
nagykanizsai csoportjának titkára kö-
szöntötte, kiemelve az erdõgondnok le-
származottait, élükön a család doyenjét,
Páll Endre gyémántdiplomás erdõmér-
nököt, nyugalmazott vadászati felügye-
lõt, a jeles vadászírót, valamint dr. Páll
Miklós aranydiplomás erdõmérnököt,
nyugalmazott erdõmûvelési osztályveze-
tõ-fõmérnököt.

A köszöntés után, Bettlen Anettnak és
Hopp Laurának, a Borsfai Általános Is-
kola tanulóinak szavalatai hangzottak el,
majd Hopp Tamás erdõmérnök, a helyi
erdészet igazgatója – a kései hivatali
utód – mondott szoboravató beszédet.

A viharos és tragikus fordulatokban
bõvelkedõ XX. század elsõ felének, s az
’50-es éveknek jellemzõ értelmiségi sorsa
tárult fel, benne a fiatalság legszebb éve-
it elrabló elsõ háborúval, az országc-
sonkító trianoni döntéssel, majd az újabb
világégés borzalmaival, s nem utolsó sor-
ban az 1948 utáni, testet-lelket megnyo-
morító kommunista diktatúrával.

Elöljáróban a család tõsgyökeres er-
délyi kötõdését ismertetve, szólt az er-
dészdinasztia „alapítójáról”, idõsebb Páll
Miklós erdõmérnökrõl, aki Nyárádsz-
eredán volt kincstári erdõgondnok, majd
Aradon m. kir. erdõfelügyelõség-vezetõ.

A családi hatás nem is maradt el, s így
az 1894-ben született ifjabb Miklós pálya-
választása nem volt véletlen. Útja 1912-
ben egyenesen vezetett a selmecbányai
fõiskolára. Tanulmányait, sorstársaihoz
hasonlóan, megszakította a világháború,
s azt csak a tüzérfõhadnagyként átharcolt
évek után, 1918-ban folytathatta.

Hopp Tamás külön is kiemelte a
Sopronba menekült fõiskolán – 1920 ta-
vaszán – kitüntetéssel abszolvált állam-
vizsgáját, amely után Kaán Károly, a
vizsgabizottság elnöke, minisztériumi
szolgálatra hívta meg. A hivatali munka
azonban nem az õ világa volt, s Rimler
Pálnak, a herceg Esterházy hitbizo-

mány igazgatójának ajánlatát elfogadva
– Kaán Károly egyetértése után – 1921
õszén Zalába került.

Ezután a szakmai életutat véglegesen
meghatározó zalai munkásságát mutatta
be, külön is hangsúlyozva, hogy Páll
Miklós rövid gyakornokoskodás után,
máris jelentõs feladatot kapott, egy új er-
dõgondnokság szervezésével és vezeté-
sével bízták meg Szentpéterföldén, amit
Trianon után, a házi kezelés bevezetése
tett szükségessé.

Az eseményekben gazdag, alkotó tevé-
kenységébõl hallhattunk lelkes és szak-
szerû erdõmûvelési munkájáról, a bükkö-
sök természetes úton történõ, eredmé-
nyes felújításáról, az erdõgondnoksági
épületek és környezetük mérnöki igé-
nyességgel való kialakításáról, kiváló
munkaszervezésérõl, így erdõgondnoksá-
gi fogatgazdaság létrehozásáról, üzemi te-
lefonhálózat kialakításáról, a helyi erdei
vasút korszerûsítésérõl és bõvítésérõl, a
bükk ipari célra történõ (szerszámnyél és
egyéb eszközök) felhasználásáról.

Szólt az erdõgondnok vadgazdálko-
dással kapcsolatos elkötelezettségérõl
is, megemlítve többek között, hogy sze-
mélyes érdeme volt Szentpéterföldén, a
Sarokréten vadregényes erdei környe-
zetben ma is álló, fából készült kis fa-
ház megszerzése, és vadászházzá alakí-
tása, amely eredetileg kiállítási pavilon
volt Sopronban. A házikó – 1925-1936
között – az õszi szarvasbõgési idõszak-
ban József fõherceg kedvelt szálláshe-
lye volt, aki vadászati célra bérelte az it-
teni erdõterületet.

Hopp Tamás ezután az erdõgondno-
kot, mint az elesetteket felkaroló embert
méltatta, akit Zalának e nagyon szegény

részén élt lakosság külön is tisztelt. Páll
Miklós a lehetõségeit is sokszor megha-
ladva segített a hozzáfordulókon, hol tû-
zifával, hol építkezési anyaggal. Munká-
sait megbecsülte, gondjaikon mindig
igyekezett segíteni, a tehetséges fiata-
labbakat például bejuttatta az esztergo-
mi szakiskolába, s így az erdõõri után-
pótlást is helyben biztosította.

A közelgõ háborús évek felgyorsítot-
ták az eseményeket az erdõgondnok
életében is, akit 1936-ban erdõmesterré
léptettek elõ, 1940-ben pedig – világhá-
borús érdemei elismeréseként – felvet-
ték a vitézi rendbe.

1941-ben – elsõsorban családja érde-
kében – áthelyezését kérte a megürese-
dett bánokszentgyörgyi gondnokság
élére, ahol hamarosan szintén elismert
és megbecsült vezetõ lett.

Tartalékos tiszti minõségében sok
embert hadi üzemi erdei munkában
foglalkoztatva – köztük fiatal leventéket
– mentett meg az elhurcolástól, az el-
pusztulástól.

1949-tõl – a legvadabb diktatúra ide-
jén – mint volt hitbizományi szakembert,
igen sok megaláztatás érte, egészsége
megrendült, s 1959-ben – két évvel nyug-
állományba vonulása után – elhunyt.

Páll Miklós kiváló gyakorlati szakem-
ber volt, de az elméleti kérdések is
foglalkoztatták. A szónok külön kiemel-
te a Táji erdõmûvelés bevezetésének le-
hetõségei Zalában címû dolgozatát,
amelyre az 1963-ban kiadott országos
utasítás is épült.

A bronz mellszobrot Szabolcs Péter,
Munkácsy-díjas szobrászmûvész készí-
tette.

Kép és szöveg: Dr. Baráth László

vitéz Páll Miklós szoboravatás
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Jelen voltak: Luzsi József, Bodor Dezsõ
Károly, dr. Ódor József, Virágh János,
Dombóvári Dénes, Dombóvári J. Tibor,
Posgay Attila, Támba Miklós és dr. Sár-
vári János.

Luzsi József köszöntötte a jelenlévõ-
ket és megállapította, hogy az elnöksé-
gi ülés határozatképes. Külön köszöne-
tet mondott dr. Ódor Józsefnek, aki az
évzáró elnökségi ülésnek vendégszere-
tõ házigazdaként otthont adott. A jelen-
lévõk egyhangúan egyetértettek az elõ-
zetesen kitûzött napirendi pontokkal,
illetve a jegyzõkönyvvezetõ (dr. Sárvári
János) és a hitelesítõ (Dombóvári Dé-
nes) személyével.

Ezt követõen Luzsi József megtartot-
ta a MEGOSZ 2007. évi tevékenységérõl
és anyagi helyzetérõl szóló beszámoló-
ját. Bevezetõjében elmondta, hogy a
négy éve megválasztott elnökség meg-
ígérte a magánerdõ-gazdálkodás is-
mertségének gyors és látványos növe-
kedését. Véleménye szerint ennek sike-
rült eleget tennünk. Szövetségünket
mindinkább ismerik és elismerik, de
ugyanakkor egyre szélesebb körû tevé-
kenységünk megnövekedett feladato-
kat ró mindannyiunkra és növekszik a
hibázás lehetõsége is. Végezetül el-
mondta, hogy a MEGOSZ gazdálkodása
kiegyensúlyozott és jelenlegi egyenle-
günk az elmúlt év végihez hasonló. Ez-
után Luzsi József sorra vette a 2007. esz-
tendõ legfontosabb eseményeit a
MEGOSZ életében. Ismertette továbbá
az év vége közeledtével az FVM minisz-
terének küldött levelünket (ld. az aláb-
biakban) és a falopásokkal kapcsolatos
megyei és országos rendõrkapitánysá-
goknak küldött megkeresésünket (ld.
az alábbiakban) is. 

A napirendi pont keretében Luzsi Jó-
zsef nyitotta meg a jövõ évi vezetõség
választásával kapcsolatos megbeszé-

lést. Elmondta, hogy bár az elnökség
rendkívül sokat tett az elmúlt idõszak-
ban, mégis vannak tartalékok annak
munkájában. Különösen fontosnak tart-
ja az elnökségi tagok egyenletes leter-
helését, számukra a feladatok és fele-
lõsségi körök pontos kitûzését. Mint
mondta, a választásokig (2008. szep-
tembere) eltelõ idõszak arra kell szol-
gáljon, hogy aktualizáljuk az egyes alel-
nökökre esõ feladatokat és megvizsgál-
juk, hogy mindenki képes-e olyan in-
tenzitással dolgozni, mint azt az elmúlt
idõszakban néhány alelnökünk tette.
Az ezzel kapcsolatban leszûrhetõ ta-
pasztalatok meghatározó jelentõségûek
lesznek az új elnökség összetételére,
beleértve az elnök személyét is. Ezt kö-
vetõen kérte, hogy mindenki mondja el
véleményét az elnökség és az elnök ed-
dig végzett munkájával kapcsolatban,
megfogalmazva a jövõre vonatkozó
személyi elképzeléseit is. Név szerinti
javaslatot tett a választásokat elõkészítõ
bizottság elnökének személyére Virágh
Jánost megnevezve. 

Az ezt követõ hozzászólásokból le-
szûrhetõ általános következtetések az
alábbiak voltak: 

A jelenlévõk elégedettek az elmúlt
idõszak eredményeivel, nagyra becsü-
lik Luzsi József elnök eddig elvégzett
munkáját és személyében látják bizto-
sítva a MEGOSZ további fejlõdését az
elkövetkezõ ciklus során.  

Virágh János alelnökünket megbíz-
zák a jelölõ bizottság vezetésével azzal a
kéréssel, hogy a késõbbi határozatban

megjelölt személyek segítségével a má-
jusi közgyûlésig mérje fel a tagság széles
körében a jelenlegi elnökség mûködé-
sével kapcsolatos véleményeket és az új
elnökség összetételére vonatkozóan –
beleértve az elnök személyét is – gyûjt-
sön személyi javaslatokat a tagságtól.

Egybehangzóak voltak a vélemények
azzal kapcsolatban is, hogy az alelnöki
feladatköröket újra kell gondolni. 

A fentieken kívül az egyes hozzászó-
lók a következõ témákra tértek ki:

Virágh János elfogadta a jelölõbizott-
ság elnöki tisztjére szóló felkérést, és is-
mertette elképzelését a tagság körében
végzendõ felméréssel kapcsolatban.

Dombóvári J. Tibor örömét fejezte
ki, hogy a Fegyelmi és Etikai Bizottság-
nak az eltelt idõszakban nem kellett
összeülnie. Fontosnak tartotta a
MEGOSZ minél szélesebb körben való
megismertetését a közvéleménnyel
(kommunikáció javítása rádióval, TV-
vel nyomtatott sajtóval). 

Dombóvári Dénes hangsúlyozta,
hogy a MEGOSZ-nak a birtokpolitika és
földtörvény kapcsán is nagyon fontos
szakmai és érdekképviseleti teendõi
lesznek a jövõben. 

Dr. Ódor József a MEGOSZ 2003-ban
megfogalmazott, ötéves stratégiáját
idézte föl, jelezve, hogy az eddigi idõ-
szakos összevetések után a jövõ év elsõ
felében szükséges lesz az eltelt közel
ötéves idõszak alapján megvizsgálni a
szövetség teljesítményét a stratégiában
leírtak tükrében. Javasolta az általános
alelnöki funkció életrehívását.

Bodor Dezsõ Károly az elnökség to-
vábbi mûködése szempontjából a
regionalitás elvét hangsúlyozta egy ki-
sebb, maximum 5 fõs elnökség irányítá-
sa alatt. 

MM AA GG ÁÁ NN EE RR DD ÕÕ BB EE NN

MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299

e-mail: megosz@mail.datanet.hu

A MEGOSZ elnöksége, munkatársai és a magam nevében ezúton
szeretnék Eredményekben Gazdag, Boldog Új Esztendõt kívánni 

a magyar magánerdõ-tulajdonosoknak, gazdálkodóknak és 
valamennyi erdészkollégánknak!

Luzsi József elnök

Jegyzõkönyv-kivonat  a 2007. december 14-én  19.30 
kezdettel megtartott MEGOSZ elnökségi ülésrõl, 

amelyre Sükösdön került sor
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Támba Miklós egy ügyvezetõ elnö-
ki/fõtitkári poszt felállítását sürgette,
aki maga szabná meg, hogy milyen
összetételû és létszámú munkatársakkal
dolgozik a leghatékonyabb munkavég-
zés érdekében. 

Posgay Attila sürgette, hogy a Du-
nántúl képviselete hasonló arányban
legyen biztosított az elnökségben, mint
a keleti országrészé. 

Dr. Sárvári János alapvetõnek ítélte
meg a taglétszám és – a kommunikáció
vonatkozásában – az elektronikus pos-
tafiókkal rendelkezõ tagság arányának
növelését. Felhívta a figyelmet a vidék-
fejlesztés erdészeti jogcímeinek beindu-
lásával kapcsolatosan várható feladatok
ugrásszerû növekedésére és az ezen
probléma kezeléséhez szükséges lét-
szám biztosítására. 

Luzsi József összefoglalta az elhang-
zottakat, majd az elnökségi ülés az
alábbi határozatokat hozta: 

A következõ ciklus elnökségének
összetételére vonatkozó tagi vélemé-
nyek összegyûjtésére jelölõbizottság
alakul, amelynek elnöke Virágh János,
tagjai: Szabó Vendel, Németh József,
Könnyû István. A jelölõbizottság tagjait
az elnök személyesen kéri fel.
(EH/9/2007)

A MEGOSZ alkalmazottainak számát
a lehetõ legrövidebb idõn belül 1 fõ jo-
gász végzettségû munkatárssal kell nö-
velni, aki a titkársági feladatok elvégzé-
se mellett a szövetség hazai és nemzet-
közi jogi tevékenységébe fog bekap-
csolódni. A vidékfejlesztés erdészeti
jogcímeivel kapcsolatosan középtávon
újabb adminisztratív létszám és/vagy
jogcímfelelõs(ök) felvétele tervezhetõ a
megnövekedõ feladatok függvényé-
ben. (EH/10/2007)

Az alelnökök új feladatmegosztását -
velük egyeztetve – legkésõbb 2008. ja-
nuár végéig el kell készíteni és életbe
léptetni. (EH/11/2007)

Budapest, 2007. december 17.
Dr. Sárvári János
jegyzõkönyvvezetõ

Dombóvári Dénes
jegyzõkönyv-hitelesítõ 
* * *

Az alábbiakban közöljük a földmûve-
lésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez
írott levelünket, amely egyben össze-
foglalja a 2007. évi legfontosabb esemé-
nyeket is a Szaktárca és Szövetségünk
munkakapcsolata szempontjából. 

„Gráf József miniszter úr részére
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési

Minisztérium
Budapest, 2007. december 3.

Tisztelt Miniszter Úr!
Az év végének közeledtével szeret-

nénk összefoglalni mindazon fonto-
sabb eseményeket és eredményeket, de
a kudarcokat is, amelyekben a magyar
magánerdõ gazdálkodásnak az idén ré-
sze volt. 

Nagy jelentõségûnek tartjuk, hogy a
készülõ erdõtörvény módosítása kap-
csán szövetségünknek az Országos Er-
dészeti Egyesülettel és a Fagazdasági
Országos Szakmai Szövetséggel közö-
sen megfogalmazott koncepcionális ja-
vaslatai nagymértékben meghallgatásra
találtak a minisztériumi illetékesek kö-
rében. 

Az erdészeti integrációs hálózat bõví-
tett mértékû további fejlesztését sajnos
nem tudtuk elérni 2007-ben, de a jelen-
legi gazdasági helyzetben átmenetileg
eredményként éljük meg alapmûködé-
sének finanszírozását a megfelelõ forrás-
ból, vagyis a nemzeti költségvetésbõl.
Ugyanakkor a jövõ évi költségvetésben
már számítunk a hálózat és az integrált
területek bõvítésére és az évek óta válto-
zatlan alaptámogatás megemelésére.

Az erdõfelújítási támogatások ma-
gánerdõs kifizetései reményeink szerint
a „de minimis” rendelet kereteiben
megoldódnak, bár továbbra is fenntart-
juk, hogy azok finanszírozása egy nem-
zeti támogatási rendeletben megnyug-
tatóbban folyna.

Nem töltött el minket örömmel az uni-
ós társfinanszírozott erdõtelepítési támo-
gatások jelentõs csökkentése, de nagyra
értékeljük, hogy az FVM túlnyomórészt
figyelembe vette javaslatainkat, amelyek-
kel legalább enyhíteni próbáltuk az elvo-
násokból várható negatív hatásokat. Itt
kell elmondanunk, hogy a benyújtott tá-
mogatási pályázatok (2007. évben mint-
egy 10 000 hektár) már mutatják, hogy a
telepítési kedv közel a felére esett vissza.
Sajnos figyelembe véve azt, hogy az idei
pályázatokban még a korábbi támogatá-
si rendszer „lendülete” is tartott, az elkö-
vetkezõ években ennél jóval alacso-
nyabb érdeklõdés prognosztizálható és
ez felveti a kérdést, hogy az unió nem
lõtt-e túl a célon a támogatások ilyen
mértékû csökkentésével.

A mezõgazdasági és erdészeti szak-
tanácsadás jogcím beindult, a szaktárca
és a hatóságok odafigyelve segítik a
frissen alakult területi szaktanácsadási
központok munkáját. A nemrég megin-
dult és szépen kibontakozó tevékeny-
ségre csupán az unió azon állásfoglalá-
sa vet árnyékot, amely a teljes költség-
vetési idõszakban gazdálkodónként
csak egyszer tenné lehetõvé a szakta-

nácsadás igénybevételét, és ezzel ma-
gát a jogcímet lehetetlenítené el. 

A Brüsszel által elfogadott ÚMVP ke-
retein belül örömmel láttuk viszont az
erdészeti jogcímek döntõ többségét,
azonban ezen jogcímek idõben történõ
elindításával kapcsolatban már félelme-
ink vannak. A közelmúltban egy állam-
titkári expozén azt hallottuk, hogy a
2008. év a vidékfejlesztésben a „kerté-
szet éve” lesz. Mi nagyon szeretnénk, ha
az elkövetkezõ esztendõ a „kertészet és
az erdészet éve” lenne a magyar vidék-
fejlesztésben. Ezért is kérjük ágazatunk
jogcímeinek minél elõbbi megnyitását. 

Tisztelt Miniszter Úr!
Az elõzõekben a teljesség igénye nél-

kül, csupán néhány fontosabb momentu-
mot kiragadva próbáltuk értékelni együtt-
mûködésünk eredményeit, mégis talán
ebbõl a felsorolásból is látszik, hogy a ma-
gánerdõ gazdálkodás milyen sok szállal
kapcsolódik a szaktárca mindennapi mun-
kájához. Mi az eddigi támogatást megkö-
szönve és további hathatós segítségét kér-
ve abban a reményben kívánunk Önnek
és munkatársainak Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Békés Új Esztendõt,
hogy jövõ ilyenkor még több eredményrõl
és még kevesebb kudarcról számolhatunk
be, megvonva a 2008. év mérlegét.

Tisztelettel:
Luzsi József

elnök”
* * *

Az egyre fokozódó mértékû falopá-
sok ügyében a MEGOSZ az alábbi levél-
ben kereste meg a rendõrség országos
fõkapitányát és a budapesti, valamint
megyei fõkapitányságokat. Valamennyi
levelünkre pozitív válasz érkezett. Jász –
Nagykun – Szolnok megyében Szövetsé-
günk képviselõje már megbeszélést is
folytatott a megyei rendõrkapitányság-
gal egyeztetve a témában kialakítandó
együttmûködésünk fõbb pontjait. 

„Dr. Bencze József úrnak
Rendõr altábornagy
Országos rendõr fõkapitány
Budapest, 2007. december 6.

Tisztelt Fõkapitány Úr!
A tél beköszöntével egyre nagyobb

mértékben elszaporodnak országszerte
a falopások, az illegális fakitermelések.
Több esetben szervezett bandák foszto-
gatják az ország erdõállományát, nem
kímélve az állami, de fõként a nehezeb-
ben õrizhetõ magánerdõket.

Az erdõ elsõsorban közcélokat szol-
gál, így az ellopott faanyagon kívül ha-
talmas a természetben okozott kár is,



Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 1. szám (2008. január) 27

hiszen a kivágott fa már nem köt le sze-
net, nem termel oxigént, nem tudja be-
tölteni rekreációs feladatát sem és emi-
att a keletkezett kár sokkal nagyobb,
mint az ellopott fa értéke. A karácsony
közeledtével a fenyveseink is nagy ve-
szélyben vannak a fa tolvajok miatt, hi-
szen sokan erdeink, csemetekertjeink
károsításával, pusztításával szerzik be
karácsonyfa szükségletüket.

Ezeknek a krónikus problémáknak a
megoldásában kérem Fõkapitány Úr tá-
mogató segítségét.

A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdál-
kodók Országos Szövetsége (MEGOSZ)
nevében írom levelem. Szövetségünk
1994-ben alakult és mint szakmai szövet-
ség, valamint érdekképviseleti szerv célja
többek között: tagjaink gazdasági, szak-
mai érdekképviselete, erdõvagyonának

megõrzése és növelése, mûködtetésének
segítése. Képviseljük tagságunkat min-
den olyan fórumon, ahol az erdõtulaj-
donhoz kapcsolódó jogok és kötelezett-
ségek, az ott folytatott gazdálkodási kér-
dések kerülnek napirendre.

Tisztelt Fõkapitány Úr!
Meggyõzõdésem szerint a tragikusan

elszaporodott falopásokat és természet-
károsítást csak közös erõvel tudjuk
mérsékelni.

A rendõrség helyi szervei, karöltve a
területen gazdálkodó integrátorokkal,
erdészekkel, szakirányítókkal (orszá-
gos integrátori hálózatunk elérhetõsé-
gei letölthetõk az internetrõl:
www.megosz.org) együttmûködve,
rendszeres ellenõrzéssel gátat szabhat-
nának az erdõk kirablásának.

Kérjük ezért Fõkapitány Urat, hogy a
törvény adta lehetõségeket maximáli-
san használja ki, hogy az erdõkárosítá-
sok mértéke jelentõsen csökkenjen. 

Minden a témával kapcsolatos helyi
információval, egyéb segítséggel állunk
rendelkezésükre.

A közelgõ ünnepek alkalmából Kel-
lemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új évet Kívánok!

Tisztelettel:
Luzsi József

Elnök

Tájékoztatom, hogy levelemet a me-
gyei fõkapitányságok részére is meg-
küldtem. 

Kérem, a fõkapitány urak irányába
támogató szándékát jelezni szívesked-
jék.”

Rédei Károly: 
Homoki fehérnyárasok 
termesztés-fejlesztése
(Budapest 2007. ERTI)

A Duna–Tisza közi homokhátság egyik
legjellemzõbb fafaja a fehérnyár és en-
nek rezgõnyárral alkotott hibridje, a
szürkenyár. Nagyon egyszerû lenne a
dolgunk, ha az említettek kisebb-na-
gyobb elõfordulásait ezzel a két megje-
löléssel elintézhetnénk. A valóságban
ugyanis a hibridek visszakeresztezõdé-
se révén számos átmeneti alak is megta-
lálható, ezek értékelése az erdõgazdál-
kodás számára még várat magára. Ezért
jól tette a szerzõ, hogy megmaradt a fe-
hérnyár gyûjtõnév mellett.

A fehérnyár erdészeti jelentõségét az
utóbbi évtizedekben a nemes nyárak
megjelenése és fajtáik elterjesztése kis-
sé háttérbe szorította. Elég csak a nyár-
fára vonatkozó szakirodalmi közlések
számára utalnom, az elmaradás kézzel-
fogható.

A hiányosság felszámolására tett okos
lépésként értékelhetjük Rédei Károlynak
és a mû egyes fejezeteinek megírásához
segítségül hívott szerzõtársainak azt a tö-
rekvését, hogy meglévõ ismereteinket
csokorba szedve egy kis monográfiasze-
rû feldolgozásban a figyelmet erre a mél-
tatlanul elhanyagolt fafajra irányítsa. Az
elkészült mû 54 oldalt használ fel arra,
hogy a fehérnyárat bemutassa, termesz-
tési kérdéseit áttekintse és róluk jól rend-
szerezett formában, szép fotókkal és

szemléletes ábrákkal kiegészítve tájé-
koztasson bennünket. Az összefoglalás
elsõsorban a Duna–Tisza közi homoki
fehérnyárakra irányul, nem foglalkozik
savanyú homokjaink (Nyírség, Somogy)
termesztési lehetõségeivel, sem pedig
folyóink hullámterében is megjelenõ
fehérnyárakkal.

Ezt követik a szaporítási lehetõsé-
gekrõl szóló ismeretek, ebben újszerû a
mikroszaporítási eljárások bemutatása.
Ez ugyan ma még távol áll a nagyüzemi
bevezetéstõl, de a benne rejlõ lehetõsé-

gek ismerete minden fehérnyárral gaz-
dálkodó számára hasznos.

Ugyancsak új eredményekkel talál-
kozunk néhány szelekciós nemesítést
szolgáló kísérleti terület eredményei-
nek bemutatásával. Az erdõsítési tech-
nológiákat erdõfelújítás és telepítés al-
fejezetekre bontva mutatja be. Úgy vé-
lem, ez a fejezet kissé leegyszerûsített,
mert az elegyítés lehetõségeirõl kevés
szó esik. Úgy tûnik, a szerzõ csak az
elegyetlen, nagyobb területû fehérnyár
telepítést látja jónak, holott ez a termõ-
hely mozaikos változatossága miatt
kockázatos.

Részletesebb feldolgozást olvasha-
tunk a fehérnyárasok nevelésérõl és fa-
termésérõl. Látszik, hogy a szerzõnek
ez a kedvenc területe. Jól sikerült össze-
állításban mutatja be kísérleti eredmé-
nyeit. Hasznos kiegészítés lett volna, ha
a fehérnyár fájának minõségérõl, fel-
használási lehetõségeirõl is olvashat-
tunk volna.

Az elmondottakat összefoglalva azt
mondhatjuk, hogy a munka nagyszerûen
alkalmas figyelemkeltésre, a meglévõ is-
meretek elmélyítésére, ám a további ku-
tatás elkerülhetetlen. Ilyen a fehérnyár
tájalakító, talajvédõ szerepének megis-
merése, növénytársulástani kapcsolatai-
nak feldolgozása. Ennek ellenére a
könyv hasznos olvasmány mindazok ke-
zében, akik az alföldi homokon erdõkkel
gazdálkodnak. Az õ kezükbe ajánlom a
jól sikerült és tömör összeállítást.

Dr. Szodfridt István

Megjelent egy valóban hézagpótló mû
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Antal Jenõ baróti vadászmester Vadász-
emlékeim címû könyvét olvasom, ame-
lyet Erdõvidéken a baróti Tortoma ki-
adó vállalt fel, és tett asztalunkra. A ki-
adó a könyv tartalmával, szerkesztõi
igényességével és dicséretre méltó
nyomdai kivitelezésével akkorát dob-
bantott, hogy ha ezt ezen a szinten foly-
tatni tudják – mindannyian ezt kíván-
nók – a Székelyföld egészéhez képest
peremvidékként láttatott Erdõvidéket
az igényesebb olvasói tábor érdeklõdé-
sének központjába emelik.

A keményborítók közé fogott oldala-
kat, novella ízû elbeszéléseket nem
szerkesztési sorrendben, hanem cikk-
cakkozva olvasom, becserkészem, mint
a vadõr a vadat. És ebben az az érde-
kes, hogy mindezt nem tudatosan, nem
leshelyet keresve, és nem tõrt vetve, ha-
nem magamat ösztöneim sodrására
hagyva teszem. Elolvasok egy fejezetet,
s utána az elõtte lévõre meg az ezt kö-
vetõre is kíváncsi vagyok. Át tudom ad-
ni magamat az olvasás élményének, az
írott szó bûvöletének, hiszen egy sike-
res vadászat utáni közös vacsora illatát,
aromáit érzem, a szerzõ mondataiban,
értékítéletében a férfias tartást és a lélek
emelkedettségét érzékelem.

Szakmai elfogultságom számlájára ír-
ható, hogy az elsõ mondatok után nem,
illetve nemcsak a történetekre figyelek,
hanem ennek az erdõvidéki férfiúnak a
szófûzésére. Erre az is ráhangolja az ol-
vasót, hogy közös ismerõsünk és bará-
tunk, Vári Attila Varázslat vége címû
mottóverssel indul a kötet.

(...) Õszülsz, sárgulnak álmaid is.
(...) Lábnyomodból vizet iszik a táj,
és olyan lesz, mint te.
Most hát az van, amit akartál.
Te vagy a táj: magadra maradtál.
Árvízzel küzd szemed,
földrengések a homlokodon.
Szád szakadékán,
mintha láva bugyogna,
völgyeket vörösítve,
vérezve eget –
ismét eltört egy szó.

A kötet a szerzõ nyugdíjba vonulásá-
nak emlékére jelent meg.

A verses lírai indítás számomra azt
igazolja, amire, tudtommal csak a ma-
gyar erdészeti, vadászati szakma, illetve
ennek a hivatásszerû követõi mûvel-

nek. Az egyik legszebb versantológia,
amelyet valaha is olvastam, az az Erdõ
poézise. Dr. Majer Antal erdészpro-
fesszor (Országos Erdészeti Egyesület,
1993) Líra az erdõrõl: fákról, fényrõl,
csendrõl alcímmel gyönyörû versgyûj-
teményt állított össze. „A magyar költé-
szet birodalmát is keresztül-kasul ba-
rangolta, hogy felkutassa mindazt az
értéket, melynek létrejöttéhez az erdõk,
a fák adták az ihletet” – olvasom a fül-
szövegben. 

Hegyek, fák, füvek címen a Castrum
Könyvkiadó gondozásában (Sepsi-
szentgyörgy) és a Pallas Kiadó (Gyön-
gyös) gondozásában is megjelent egy
kötet Romániai magyar költõk versei a
természetrõl alcímmel. A budapesti Or-
szágos Erdészeti Egyesület a hegyek,
fák, füvek „prózai poézisének” népsze-
rûsítését is magához ölelte, méghozzá
olyan szerzõk felvonultatásával, mint
amilyen Grétsy László nyelvészpro-
fesszor. Gyökerek és lombok címen Pá-
pai Gábor, az Erdészeti Lapok fõszer-
kesztõje adott közre szerkesztõ-ripor-
terként ezen a címen egy egész sor er-
dészportrét, s ugyancsak a magyar er-
dészeti kultúra igényességét jelzi, hogy
a jó emlékû földink, Kádár Zsombor er-
dõmérnök-professzor több kéziratát,
köztük az Erdõ és nyelv címû kötet
anyagát is nyomdafestékhez juttatták.

Nos az olvasó ítéletére bízom, hogy
Antal Jenõ erdésztechnikusi végzettségû
vadászmester könyvét, a Vadászemléke-
im címût „felveszi-e” erre az igénylistára?

Ízelítõül az egyik legmegrázóbb, no-
vella-sorba emelhetõ, talán a szerzõi
szándék ellenére metaforikus jelentés-

hordozó írásából, a Kakukkhegyi szar-
vasbikám címûbõl idézem a hátsó borí-
tóra is kiemelt, a Vári Attila kötetnyitó
versével rímelõ prózai szöveget.

„Október vége volt, a reggelek már
erõs dérrel jöttek, de napközben, a nap
melege még felbírta törülni a harmatot.
Éjszaka a kakukkhegyi vadászháznál
aludtam, hogy korán reggel a helyszí-
nen lehessek. A bika halálos ítéletével
(engedéllyel) zsebemben, elmerengve
ültem egy kidõlt lucfenyõ tuskóján
(csutakján), a Kakukkhegy északi ol-
dalában, s néztem a szemközti hegyol-
dal sûrû-sötét fenyvesét, melynek mé-
regzöld rengetegébõl halálos sárgán
kandikált ki egy-két nyírfa koronája.
Akkor kelt fel a Nap. Körülöttem a szél-
döntés nyomán keletkezett, hatalmas
irtás csillogott a reggeli fényben. Ragyo-
góan szép, tiszta õszi reggel volt, ózon-
dús levegõtõl duzzadó.

Csöndben várakoztam. Ha szeren-
csém lesz, s jelt ad magáról, vagy meg-
mozdul a bika, akkor elkezdõdhet köz-
tünk a küzdelem. Õ az életért, én selejt,
visszarakott trófeájáért – tulajdonkép-
pen én is az életéért.

Hiába kelt fel a nap, a kora reggel hû-
vös volt. Szorosabbra gomboltam maga-
mon a viharkabátot, s tovább várakoz-
tam. 12/57-es vegyes csövû puskámat tér-
demen keresztbetéve magam elõtt. Hány-
szor várakoztam így az eltelt több mint
négy évtized alatt? Hányszor ültem regge-
li-esti lesen? Hányszor láttam már így ül-
dögélve reggel a napkeltét, este a naple-
mentét, tavasszal a természet ébredését.
Megrohantak az emlékek...”

Az emberi élet évszakváltásainak ok-
tóberéhez, az élet sûrû-sötét fenyvesé-
nek méregzöldjébõl halálos sárgán ki-
kandikáló nyírfa állapotához egyre kö-
zelebb érkezõ – ez az élet rendje – fér-
fiú, amint ezt a könyvet elõszavazó Sár-
kány Árpád is megjegyzi: egy olyan dol-
gos székely ember, aki bármit is tett
munkája során, egyetlen célt követve
tette: a Hargita hegység legdélibb nyúl-
ványán, a Baróti hegyekben élõ párat-
lan értékû vadállomány óvása, ápolása,
élõhelyének javítása, minõségének
megõrzése, fejlesztése. Az idézett rész-
let nem csupán az erdõ szépségének, a
szerzõ lelkiállapotának megjelenítésére
alkalmas szöveg miatt szép, hanem ma-
gáért a történetért. A vadászmester
ugyanis az elállatiasodott kommunista

Sárguló nyírfák zöld fenyves között
Antal Jenõ vadászmester könyvének lapszélére

Antal Jenô, a szerzô
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diktatúra éveiben a vadállomány álla-
potára vonatkozó felmérõ jelentéseibõl
szándékosan „kifelejtett” egy gyönyörû
szarvasbikát. Errõl csak leghûségesebb
vadõre és bizalmasa tudott.

’89-decemberében brutálisan kilõtték
aztán a diktátort is, úgy bántak el véle,
amint õ és talpnyaló fegyverhordozói
bántak el az erdei vadakkal. Antal Jenõ
vadászmester vigyázó szeme láttára és
füle hallatára azonban ez a „csodaszar-
vas” a szarvasok nemének lehetséges
élethosszával mérve a sûrû-sötét fenyves
méregzöld rengetegébõl öregesen sárgás
színben kikandikáló idõs lénnyé vált. 

A Vadászmester a szarvasbikával élete
erejének teljében találkozott „Az agancs
gazdája, a bika a rakottya bokorral küz-
dött, annak ágait tördelte, hántotta fehér-

re agancsával. A bika amikor abbahagy-
ta a bokor verését, amelynek ágai már
erõsen le voltak tördelve, agancsos fejét
magasra emelte és éberen figyelt, hallga-
tózott. Gyönyörû látványt nyújtott ott áll-
va, hatalmas rózsákon nyugvó, hosszú,
vastag szárú, nagyterpesztésû, sokágú
agancsos fejét a legyõzött rakottyabokor
fölé emelve. Sötétszínû, dúsan gyöngyö-
zött trófeájáról nem hiányzott semmi.
Volt azon hosszú, fehér ágvégekben vég-
zõdött szemág, jégág, középág, villás
farkaság, hosszú ötágban végzõdõ lapát-
formájú korona. Egy nagyon erõs, derék,
kapitális, pároshuszas bika állt elõttem
elõreszegezett fülekkel, s figyelt éberen.
Moccanni sem mertem, csak miután a
bika visszavonult a vizeslapos fölötti sûrû
vörösberkenyésbe (madárberkenye – Sor-
bus aucuparia), jöttem el onnan.

A látvány annyira megfogott, hogy
ott helyben elhatároztam, a bikát nem
fogom feljelenteni...”

Évek jöttek, évek múltak. „Öregle-
gény” lett az egykori daliából. Egyre rö-
videbbek és vékonyabbak lettek az
agancsai, s rajtuk az ágak száma is ke-
vesebb lett.

A Kárpátok Géniuszának bukása
után egy nyugati bérvadászt is ráveze-
tett a bikára. Az egykori dalia rájuk cso-
dálkozott, szinte felkínálta magát, de a

vadász jelezte: ez selejt, ennél szebbet,
erõsebbet akar...

Végül is, mintha egyezséget kötne az
öreg szarvas és hosszú évek során át a
védelmezõ, a benne gyönyörködõ õr
engedélyt váltott az erdõk sûrûjében
bújtatott lény kilövésére. 

És ennek a selejt idõs szarvasnak a
trófeája tölti meg ma is élettörténettel
lakását, akárcsak az idõs vadász könyve
élménnyel az olvasóét.

Mert ez a hercegeket, királyokat,
mágnásokat és diktátorokat vadásztató
férfiú a legértékesebb trófeákat mindig
másnak engedte át. Volt köztük, akiket
szeretett, s voltak, akiktõl undorodott.
De az volt a tiszte, hogy egy ideig ezek
szolgálatára nevelje az erdei vadakat.

De eggyel, a szarvasbikával kivételt
tett: hagyta, hogy férfi-, majd öregkorba
jusson, oda, amikor a nyírfák már sár-
gán kandikálnak ki a fenyvesek méreg-
zöld rengetegébõl.

Sylvester Lajos 
újságíró, Sepsiszentgyörgy

(A szerkesztõ Sylvester Lajos szíves
elnézését kéri, hogy a régen beküldött
kézirat csak most kerül közlésre, de
egyéb aktuális és terjedelmes témák
közlése miatt csak most kerülhetett sor
egy irodalmi blokk összeállítására)

Akirályi vad

Wass Albert (Válaszút 1908.01.08 – Florida
1998.02.17.) író 100 évvel ezelõtt született
és 10 éve távozott el az élõk sorából. A ter-
mészetrõl és az erdõkrõl is szívhez szóló-
an tudott írni. Nem véletlenül, hiszen ta-
nulmányai során elvégezte a debreceni
gazdasági akadémiát, a hohenheimi erdé-
szeti egyetemet, erdõmérnöki diplomát
kapott, majd a Sorbonne-t, ahol kertmér-
nöki ismereteket szerez és ledoktorál. 

Tevékenykedett a megszerzett szak-
májában is: Az önéletrajzi írásában em-
líti, hogy többek között foglalkozott a
Kárpátok vadállományának a felügyele-
tével (1940), valamint Dés „erdészfel-
ügyelõje” az Erdészeti és Mezõgazdasá-
gi Minisztérium megbízásából (1941).

1942-ben jelenik meg a Tavak könyve
címû mesesorozata, majd 1946-ban az
Erdõk könyve „környezet- és tájszeretõ”
mesevilága. Az utóbbi könyvének, a Me-
se az erdõrõl címû írásából idézek:

„Amikor az erdõre kimégy, figyelve
lépj, és lábujjhegyen. Mihelyt a fák alá

belépsz, és felrebben elõtted az elsõ rigó:
akkor már tudnod kell, hogy az erdõ
észrevett. 

Ha megállsz egy pillanatra, hallani
fogod a szellõt, ahogy a fák között tova-
oson. Te már tudod, hogy ezt a szellõt
az angyal rázta elõ, köpenye ráncaiból.
Ha jól figyelsz, a manókat is hallhatod:
surrannak, matatnak itt-ott a sûrûben.
Sok dolguk van, igyekezniök kell. 

A virágokat is láthatod majd, és min-
den virág kelyhébõl egy tündérke les
rád. Figyelik, hogy rontó-ember vagy-e?
Azoktól félnek. 

De te látó-ember leszel, és a tündérek
ezt hamar felismerik. Kiülnek a virágok
szirmaira, és kedvesen reád kacagnak. De
akkor a patakot is meghallod, ahogy ne-
ked mesél, csodálatos meséket az erdõrõl…

Csak haladsz csöndesen, gyönyör-
ködve, céltalanul, s egyszerre csak ki-
lépsz az Angyalok Tisztására.

Nem is tudod, hogy ez az, mivel az
angyalokat nem láthatja a szemed.

Csak annyit látsz, csak annyit érzel,
hogy csodálatosan szép. És megállasz. És
abban a pillanatban megnyílik a szí-
ved, és az angyalok észrevétlenül melléd
lépnek, egyenként, lábujjhegyen, és bele-
rakják kincseiket a szívedbe.

A legnagyobb kincseket, amiket em-
ber számára megteremtett az Isten. A
jóságot, a szeretet és a békességet.

Te minderrõl semmit sem tudsz akkor.
Csak annyit hallasz, hogy a madarak
nagyon szépen énekelnek körülötted, és
a patak nagyon szépen mesél. Csak
annyit látsz, hogy nagyon szép az erdõ.

A fák, a virágok, a fû, a moha, a ma-
gas kék ég és rajta az a nagy, csillogóan
fehér felhõ, amelyiken a Jóisten ül, bá-
rányfelhõket pöfékel nagy kék pipájá-
ból, és jóságosan mosolyog. 

Csak, amikor visszatérsz újra az em-
berek közé, a rontó-emberek és a gyûj-
tõ-emberek közé, és hiába gonoszak
hozzád, te mégis jóval viszonozod go-
noszságukat, szeretettel vagy mindenki
iránt, és az élet legsúlyosabb perceiben
is derû és békesség van a homlokodon:
csak akkor látják meg rajtad, hogy az
Angyalok tisztásán jártál, kedvesem.”

Puskás Mihály

„Mese az erdõrõl”
100 éve született Wass Albert
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Fuimus

Nem voltam én mindig
Ilyen csendes ember,
Sokszor talált ébren
A pirkadó reggel.
Sokszor ráragyogott
A hajnal sugára
Egy-egy neki búsult
Jó kompániára.

Eltemetni való
Mindig akadt bánat.
Hejh! Volt akkor dolga
A boros pohárnak!
Szomorú szíveknek
Szép szomorú nóta
És gyöngyözõ bor volt
A meggyógyítója.

Könnyen jött még akkor
S könnyû volt a bánat,
Könnyû volt elûzni
A boros pohárnak.
Talán a bánat is
Könnyen indult útra,
Mikor az indulót
Gyurka cigány húzta.

Mintha más törvénye
Volna a világnak,
Nem olyan, mint régen.
Nehezebb a bánat…

Mint egy titkos erõ
Uralkodik rajtam,
Elnémítja, mikor
Panaszra nyíl ajkam.

Hiába fojtanám
Tivornyába, borba,
Nem válik el tõlem,
Hozzám van láncolva!
Hejh, most a szívemrõl
Nem száll el a bánat,
Ha megiszom borát
Az egész világnak!...

Ady Endre

Január

Tucsog-lucsog lelkemben
Kásás hólé kavarog
Eszem sem tudom hol jár
Merre felé csavarog

Vírusom is megtalált
Csöpög a tél belõlem
Tele van a hócipõm
Le kellene cserélnem.

Feket István

Winkler András: 
Születésnap

(Sopron, 2007)

Faipari tudósunk újabb verseskötettel je-
lentkezett, immáron az ötödikkel. Alkal-
mat a 65. születésnap adott. Bár ez nem
az ünnepléskor igazán szokásos évfor-
duló, a legutóbbi kötet óta gyülekezõ
versek közlést kívánnak. Örömmel tudó-
sítok róla, mert igazán szívbéli öröm az
egyes darabok ízlelgetése – vagy talán
Winkler András személyiségéhez jobban
illõ kifejezéssel: csócsálása.

A 65 év tiszteletet keltõ kor, érezzük is
ezt a kötet elsõ részében. Mert ez a halál-
közelség szomorúságát sugározza. Min-
tául álljon itt egy darab ebbõl a ciklusból:

„Levelezés
Sodródik utánam.
Elszáradt levél.
Amikor lehullok,
akkor utolér.”

Az idézet jól tükrözi Winkler A. ver-
seinek sajátságait. Rövid, tömör fogal-
mazás, elmaradhatatlan szójáték.

De idõnként elõbújik a „fás” szakem-
ber is. Mi mást említhetne, mint a kopor-
sót és a hozzá kötõdõ érzésvilágot (Tóni-
hoz). Máskor út közepén maradt papír-
zacskónak érzi magát, amit gépek tapos-
nak halálra. Egyik versében (Éjszaka) ha-
lott apja kezére adott csókkel próbálja õt
újra életre kelteni. De hiába, üresség vár
ránk. Ezt írja meg Nihil címû versében.

„Nihil
Tölgyfa kapu,
rajta kilincs,
ha kinyitod,
mögötte nincs
semmi.”

A szomorúságból néha felvillan egy
csipetnyi reménysugár is.

„Karácsonyi mese
Hófehérke
nem ébredt fel többé,
Hamupipõkét
nem találta meg
a herceg,
Pinokkió
fabábu maradt,
de a gyermek
nem fagyott meg
anyja sírjánál.”

A „Bomlik a vers a fejembõl” fejezet
már a korábban megismert Winkler
Andrást idézi. Versszilánkok, elmevilla-

nások, csipetnyi humor és melankólia.
Fájó igazság lapul az alábbi versikében:

„1989.
Akkor még
az igazi szabadságba
vetett hit rügyei
fakadtak fáinkon.”

A szemhunyorítós, mosolygó alkat
az alábbi versikében jól mutatkozik:

„Teremtés
Nem magától
terem a terem
ember teremtette…”

Mai felsõoktatásunk helyzetét ez a
rövidke kifejezés tükrözi: „Bolognult”.

A többnejû csiga nála „Csigabigámista”,
a sikertelen egyetemi integráció „Agyon-
vertikum”, a besúgó „Köplékeny” és még
folytathatnám. Helyette idegen elnevezé-
sekbõl faragott humorából idézek: A „Lik-
viditás” = „Megnevettetjük a lyukat.” A „ra-
gasztóhiány”: „Csirisn’t”.

A szakma is helyet kapott a versek
sorában, de ez már komoly dolog, nem
viccelõdésre alkalom. Íme:

„Fakitermelés
Ma reggelig
boldogan éltünk,
a lombunk susogott,
és tettük a dolgunk,
megkötöttük
a széndioxidot.

De jöttek a
fûrészesek
ránk mutattak:
ez bútor, én meg
ablak leszek,
csenevész testvérünk
hiába integet,
máglyára kerül.

Estére elül majd
a fûrészek zaja.
Erdõanyánk minket
hiába vár haza.”

Nagyszerû olvasmány ez a verses kö-
tet. Elszürkült hazánkban a szellem fé-
nye, rímekbe bújtatott zene, örömteli
pihenés. S hogy még szebb legyen, ar-
ról Mészáros György festõmûvész szép
rajzai gondoskodnak. Az írások kötetbe
szerkesztése a költõ fia, Winkler Dániel
erdõmérnök értõ munkája.

Köszönjük nekik!
Bemutatta:

Dr. Szodfridt István

Megszületett az ötödik
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Sajnos, az utóbbi idõben – és ez csak a
magamfajta amatõr vagy profi tollforga-
tók értik meg – olykor meglehetõs betû-
unalmam van. Ám a napi posta felbontá-
sakor az azzal járó látens izgalom mindig
hatalmába kerít. Így volt ez most is, nem-
rég, amikor a felbontott borítékból elõ-
húztam, újabb kötetedet. És most sem
csalódtam, mert azt az élményt éltem át,
amit eddigi köteteid során is tapasztal-
tam. A mindennapok nyomorult esemé-
nyeirõl rímbe szedett gondolataid most
is magukkal ragadtak. Babits örökérvé-

nyû sorait, gondolatait nem lehet meg-
kerülni rímeid olvasásakor, s bár igaz
„hogy nem is olyan nagy dolog a halál”,
érdemes rajta elévõdni mindaddig, amíg
valóban el nem jön. No de, ki tudja,
hogy ez mikor következik be? Minden
bizonnyal addig még jó néhány kötete-
det ajánlom a tisztelt olvasóknak, hogy
okuljanak a maguk nyomorúságos létén,
és becsüljék meg egészségüket, vagy be-
tegségükbõl felépülve gyógyulásukat.

Isten éltessen sokáig!
Pápai Gábor

Nyílt levél Winkler Andrásnak

2006 májusában az Erdõvédelmi Szak-
osztály a Nyírerdõ Zrt. vendégeként a
Fehérgyarmati Erdészet területén a
Szatmár-Beregi tájon tartotta az évi szo-
kásos vándorgyûlését.

Az elsõ nap elsõ programjaként
meglátogattuk a szatmárcsekei neveze-
tes csónakfejfás temetõt. Az itt lévõ szé-
pen koszorúzott Kölcsey síremléket mi
is megkoszorúztuk, s ahogy az illik el-
énekeltük a Himnuszt. Majd ezután
mintegy rögtönözve, a hely szelleme ál-
tal indíttatva (az a bizonyos „genius
loci”) néhány mondatban elmondtam a
kollégáknak egy régi olvasmányélmé-
nyem alapján a költõ egyik szeme vilá-
ga elvesztésének történetét:

1939-ben Szentimrei Jenõ erdélyi
írótól megjelent egy Kölcsey életrajzi
regény „Ferenc tekintetes úr” címmel.

Az elsõ fejezet „Az ötödik miatyánk
után” pár oldalon szemléletesen leírja a
költõ jobb szeme világa elvesztésének
körülményeit az álmosdi szülõi háznál.

A himlõtõl hólyagos sebekkel elborí-
tott testû fiúcskát az akkor szokásos né-
pies gyógymód szerint betették egy me-
leg kemencébe. Ott addig kellett volna
bent lenni, amíg a szülõk elmondanak
hét Miatyánkat.

Az ötödik Miatyánk közben a hõség-
tõl kifakadt a gyermek szemeit is eltaka-
ró himlõs hólyag, s ekkor örömmel el-
kezdett kiáltozni, hogy újra látok. Ekkor
az aggódó édesanyja ijedtében feltépte
a kemenceajtót és a huzat azonnal egy
parázsdarabot vágott a jobb szemébe,
melytõl örökre és gyógyíthatatlanul ki-
égett a szemgolyó.

A regényes életrajz a továbbiakban
nagyon szépen végig követi a költõ

életútját a tizenkilencedik század elsõ
harmadában a diákkortól haláláig. Sze-
repelteti benne a korai reformkor sok
számottevõ olyan emberét, aki részt
vett az irodalmi, közéleti-politikai küz-
delmekben: Csokonai, Kazinczy, Szé-
chenyi, Wesselényi, Döbrentei, Kos-
suth, Vörösmarty, a két Kisfaludy stb.

Ha ezt a könyvet napjainkban valaki
meg akarja szerezni, ugyancsak boga-
rászhat az antikváriumokban.

Érdeklõdésem és legjobb tudomá-
som szerint erre a nagyon szép, tartal-
mas és hitelesnek tekinthetõ regényes
korrajzra 1939 óta sem akadt kiadó
(Csokonai: Debrecen!). Nem kötelezõ,
vagy ajánlott olvasmány, még az iroda-
lomszakos egyetemi hallgatóknak sem.

Kis hazánk könyvpiacát évtizedek
óta, de különösen az ún. rendszerváltás
óta százezres példányokban elárasztja a
bestseller – angolban szó szerint „a leg-
jobban fogyó”, illetve a „lektûr”, mely
franciában tulajdonképpen ugyanezt je-
lenti: szórakoztató, könnyû „szépiro-
dalmi” mûvek.

Ezeket a túlnyomórészt ponyvairo-
dalomnak tekinthetõ „remekmûveket”
jóformán manapság csak tonnákban
mérhetjük, különösen a multi-áruházak
sokméteres hosszú polcain.

A szatmárcsekei Kölcsey Emlékház
egyik vitrinjében is ez a régies, zöld fe-
delû példány árválkodik.

Domokos Gergely
erdész

Tisztelgés a Himnusz költõje elõtt

Schmidt Gábor – Tóth Imre:
(2006): Kertészeti dendrológia –
Mezõgazda Kiadó, Budapest, 404

oldal, ára: 5985,- Ft

Díszítõ értékû fákkal és cserjékkel fog-
lalkozó könyv hazánkban utoljára
1980-ban jelent meg Nagy Béla szer-
kesztésében „Díszfák, díszcserjék ter-
mesztése és felhasználása” címmel. E
témában egy újabb könyv megjelente-
tésének nemcsak az az indoka, hogy
azóta több mint negyedszáz év telt el,
hanem az is, hogy a rendszerváltás óta
a faiskolákban termesztett taxonok (fa-
jok és fajták) száma közel két és félsze-
resére nõtt. Amíg 1990-ben 1075 díszfa,
ill. díszcserje (ebbõl 756 lombos, 319 fe-

nyõ) volt forgalomban, addig tizenöt
évvel késõbb – rózsák nélkül – ez a
szám 2619-re nõtt (1773 lombos, 846 fe-
nyõ taxonnal). Ezt a faj- és fajtarobba-
nást a díszfaiskolai termesztõterület ug-
rásszerû növekedése is jól jelzi: míg az
elõzõ idõpontban 620 ha, az utóbbiban
már több mint 1300 ha.

Valamennyi taxon bemutatására a
könyv nem vállalkozott, de nem is vál-
lalkozhatott, mert a liberalizált fajtaim-
port következtében ugyan ugrásszerû-
en megnõtt a fajták száma, de a közel-
jövõben – az indokolatlanul nagy – vá-
lasztékból várhatóan több kikopik majd
a termesztésbõl. A könyv stílusára a
gyakorlatias megközelítés jellemzõ, a
tömör és lényegre törõ taxonleírások

Kertészek fákról, cserjékrõl
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mellett hiányoznak a nomenklatúrai
szófacsarások, a tudományoskodás lát-
szatát messze elkerülik a szerzõk. Érde-
kes a bevezetõ fejezet, melyben a
niche-elméletet, a szukcessziót, az erdõ
„hierarchiáját” értelmezik a díszfák és
díszcserjék szempontjából, s sok ta-
pasztalat ötvözõdik az ültetéssel, gon-
dozással foglalkozó részben is. Újdon-
ság, s gyakorlati szempontból jól hasz-

nálható a mintegy 80 oldalt kitevõ táb-
lázatos melléklet, amelyben a kritikus
és nagyszámú fajtát tartalmazó taxonok
(pl. hamisciprus, hibridciprus, tuja, bo-
róka, juhar, iszalag, kõris, alma, Prunus-
ok, berkenye, gyöngyvesszõ, hárs, ró-
zsalonc) jellemzését, megkülönböztetõ
bélyegeit, termesztésükre, felhasználá-
sukra vonatkozó információit találjuk.
A könyvet habitusrajzok, hajtás- és le-

vélrajzok illusztrálják. Külön érték a
CD-melléklet, amelyben 932 fás szárú
taxon – nagyítható, rendezhetõ – fotói-
ban gyönyörködhetünk.

Mivel az erdészkollégák jó része dísz-
fák, díszcserjék szaporításával, termesz-
tésével is foglalkozik, ezért eligazodás-
és tájékozódásképpen jó szívvel ajánlha-
tó nekik a fent bemutatott könyv.

Dr. Bartha Dénes

„...A helyes történelmi stratégia:  Elis-
merni a természetjog, 
a kozmikus rend törvényeit és igazodni
hozzájuk..”

(S.P. Huntington) 

Az OEE Szeniorok Tanácsa munkaterv-
ben elfogadott ülését az elmúlt évben
az OEE tanácstermében tartotta. Az el-
nök a tagság üdvözlését követõen kö-
szöntette dr. Pethõ Józsefet, az OEE el-
nökét és a meghirdetett napirend elfo-
gadását követõen felkérte „A magyar
erdészet helyzete, az OEE lehetséges –
mozgástere –, feladatai.” c. bevezetõ
gondolatainak elmondására. 

Dr. Pethõ József bevezetõjében vá-
zolta, hogy az új elnökség – kialakult
személyi összetétele révén – remélhetõ-
leg megfelel a mai igen változó elvárá-
soknak. Az elnökség függõsége – 3
nyugdíjasával – csökkent a különbözõ
hatalmi tényezõk irányzataitól és tágult
lehetõsége a határozottabb érdekérvé-
nyesítésben. Az eddigi jelek arra utal-
nak, hogy a kialakult „csapat” talán job-
ban aktivizálódhat a kihívások elõidéz-
te nehézségek leküzdésére, mindemel-
lett továbbra is kiemelt célkitûzésként
szerepel:

– az erdészegység megõrzése, a
szakma dolgozói érdekeinek határozot-
tabb képviselete,

– az állami erdõk privatizációjával
összefüggõ gondok szakérdekû kezelése, 

– az erdõterület gyarapításának igé-
nyes, szakszerû folytatása,

– az erdészszakma és a civil társada-
lom közötti kapcsolat erõsítése, a pár-
beszéd javítása, 

– illetve a fel nem sorolt igen sok ré-
tû feladatok ellátása mellett a szakága-
zatot érintõ átszervezési alternatívák-
ban való érdekérvényesítés formáinak
megtalálása. 

Az eredményesebb munka érdekben
az elnökség megosztotta feladatait. Kor-

szerûsítették a szükséges szabályzatokat.
A kitüntetési szabályzat felülvizsgálata so-
rán új Decrett József-díjat alapítottak és el-
készült az egyesület honlapja is. Az érté-
keinkre figyelemmel hagyományaink
gondozását jelentették; az 1956-os ese-
ményekkel összefüggõ rendezvények
szervezése, cikkek megjelentetése, törté-
netiséget reprezentáló könyvkiadás foly-
tatása. Sikerült az Alkotmány utcai Szék-
házunk régi tanácstermének rekonstruk-
ciója, „majdnem” birtokba vétele. Hason-
ló szellemiségben fogant a Riedl Gyula
emlékszoba kialakítása, a Kaán Károly év
keretében elindult diákverseny és ván-
dorkiállítás megszervezése, az Erdész bál
felújítása, az évenként ismétlõdõ Erdésze-
ti Vándorgyûlések szervezõinek a segíté-
se. Augusztusban emlékezni és tiszteletet
adni készül az Egyesület az 1882-ben, Ti-
sza Lajos elnökletével a fekete Tiszánál
történt közgyûlésre stb. 

A vázoltak mellett kiemelt kötelesség-
ként tartják számon a mintegy 4300 fõs
tagság, illetve közel 6000 dolgozó érde-
keinek képviseletét és védelmét, mert az
elnök úr úgy véli, hogy jelentõs érték és
felelõsség nyugszik e szakmai réteg vál-
lán, amelynek társadalmi megbecsülése
aránytalanul alacsony. A mai „elszaba-
dult” közállapotú helyzetben sok gondot
okoz felismerni a valós jogok és kötele-
zettségek arányait, a közös érdekalap ki-
alakításának, érvényesítésének eszköze-
it, miközben egyre problematikusabb a
faállomány megvédése is. 

Az államigazgatásban sem a helyén
kezelik a szakunkat, pedig az tény, hogy
a napjainkban értük el az erdõterület 2
millió ha-os nagyságrendjét, amely ön-
magában is figyelemre méltó. Ezzel az or-
szág területéhez viszonyított 20 %-os, ill. a
termõterület 26 %-ának hasznosítási for-
máiban való állásfoglalás nem kis szak-
mai felelõsség, a helytállás pedig köteles-
ségünk. A jelzett kiterjedésû területen fel-
újult, illetve létesült erdõ szolgáltatásaival,

olyan értéket akkumulál, amely nem egy-
két évjárat, vagy ciklusok „eredménye”,
hanem évtizedek „terméke”. Ezen túl az
erdõ a 3 legfontosabb hazai megújítható
természeti erõforrások egyike, amellyel
csak távlatos tervek, igen hosszú távú filo-
zófia szerint lehet gazdálkodni. Azt nem
lehet az idõszakosan változó irányzatok-
nak alávetni illetve aktuális „eszközévé”
„degradálni”. Ugyanis az erdõ biodiver-
zitásával olyan életközösség, amely eb-
ben a minõségében nemzeti vagyonként
szolgálhatja – távlatosan is – a helyi kö-
zösségeket, a társadalmat és a nemzet-
gazdaságot. Tartamos gondozásáért –
amely a fenntarthatóság követelményei-
vel egybeesik – használatának optimális
formáiért e szakágnak kell tisztességgel
szolgálni az érdekeit érvényesíteni. 

E vonatkozásban szükségszerû,
hogy – ebben az értékválságos idõszak-
ban – az erdei életközösség forgalom-
képességét fokozottan korlátozottá kell
tenni, mert állami vagyonkénti kezelése
kockázatos jelekre is utal, különösen
akkor, ha a tulajdonjog – természetel-
lenesen – az Élet-közösségek – ter-
mészetes ökoszisztémák – fölé helye-
zõdne. Az állami vagyon bizonyos ele-
mei forgalomképességének és haszná-
latának lehetséges ugyan több változa-
ta, de pl. más megítéléssel kezelhetõk
azok a monokultúra jellegû faültetvé-
nyek – energia erdõk –, amelyeknél a
magánosítás aránya alakulhat aktuáli-
san. Meghatározóbban érvényesülhet-
nek a vállalkozási jellegû piaci szemlé-
let, illetve a „termék”-elõállítás gazdasá-
gi követelményei. A következõ idõszak
kérdései éppen az elõzõ jellegû terüle-
teken jeleznek kockázatokat. 

A téma kapcsán élénk véleménycsere
alakult ki, amelyben részt vettek: dr. Er-
dõs L., dr. Király P., Tokodi M., Zágoni
I., Schmotzer A., Varga B., dr. S Nagy L..

Vita további tárgyát képezte az erdé-
szetnek, az összevont szakigazgatáshoz

Gondolatok egy tanácsülésrõl



Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 1. szám (2008. január) 33

való tartozása, mivel a szakfelügyelet ellá-
tásának kritériumai közel sem hasonlóak
a rövid termelési ciklusú szakágazatok
rendszeréhez, meghatározó szempontjai-
hoz. Az ilyennel történõ összevonása,
vagy a túl tagolt megosztása elõrevetít
olyan gondokat, amelyekre körvonalazó-
dó elképzelések több nyugtalanító elõje-
leket hordoznak. A vázolt gondolatok
kapcsán merült fel a megyékbe integrált
Erdészeti Szolgálat szakszerûtlensége,
amellyel a szakigazgatás egyik legfonto-
sabb táj-determináló szerepköre sérült.
De az állami erdõ vagyonkezelése felté-
teleinek a kidolgozatlansága, – forgal-
mazhatósága? – is hordoz nyugtalanító je-
leket. A természetvédelmi tv. módosítás
várható hatásának iránya szintén rejt nem
kívánatos kockázatokat. Az erdõfenntar-
tási alap „adóvá silányuló” hatása pedig a
(szükségszerû) tradicionális ágazat „vég-
ítéletét” jelentheti, csökkentve a szaksze-
rû erdõkezelés mozgásterét. Nem kívána-
tos elõjelek tapasztalhatók a hazai fahasz-
nosítás terén is. Ma már érzékelhetõ,
hogy a primer faanyag nem mindig a vá-
laszték minõsége szerint értékesül. A „pi-
ac” több tekintetben nem arányosan pre-
ferálja a minõséget, a fából a magasabb
érték elõállítását. A koordinálatlanságot,
szervezetlenséget a korszerûsített faipari
üzemek faanyaghiánya is jelzi stb. 

A tapasztalt „elõjelek” a szakma elég-
telen érdekérvényesítõ képességére uta-
lóak, hiányolva az erdészpolitikusainkat.
Következménye többek között a jól
prosperáló szakképzési bázisaink felszá-
molása, de legalábbis jellegtelenítse stb. 

A véleménycserében elhangzottak-
ról a következõ szakmai összegzés, ál-
lásfoglalás rögzíthetõ.

A nemzetgazdaságnak az erdõ – a
vízzel, géntartalékaival és természeti ér-
tékeivel – olyan stratégiai, megújuló ter-
mészeti erõforrás készlete, amelyet nem
lehet a piaci hatások, a vállalkozási sza-
bályok, rövid távú érdekek értékszemlé-
letében kezelni, mert lehetetleníti a ter-
mészet ökológiai egyensúlyának hosszú
távú beszabályozását, fenntartható mó-
don történõ gondozását.

Erõsíteni kell a szakunk érdekérvé-
nyesítõ képességét, önvizsgálattal segít-
ve a megfelelõ szakpolitikus személyi-
ségek kiválasztódását.

Az erdõ vagyonkezelésének alterna-
tíváinál az erdõ tartamosságát biztosító
formációt kell megtalálni, támogatni,
megvizsgálva a vízgazdálkodással –
mint szintén megújuló erõforrással –
közös ágazati-irányítás lehetõségeit is.

Az erdõfenntartási alap eredeti funk-
ciója visszaállításának körülményeit

célszerû megvizsgálni és kezdeményez-
ni a módosítás formáit, lehetõségeit.

A fa energetikai hasznosításában
mértéktartóan az energetikai erdõk lé-
tesítésével arányos ütemben ajánlatos
haladni, fejleszteni és a bioenergetikai
egyéb támogatásból az alapanyag-ter-
melõknek nagyobb arányt célszerû ki-
eszközölni.

Folytatni és erõsíteni kell a civil szer-
vezõdésekkel a kapcsolatot, a kockáza-
tot képezõ kérdések megoldásához se-
gítségüket hasznosítani.

A rendezvényeinken és más publici-
tás, média területen fokozni célszerû a
megjelenést, hatékonyabban tudatosítva
az erdõ közösségi szerepét, jelentõségét.

A magánerdõ-tulajdonosokkal ala-
kuló szorosabb együttmûködéssel
egyesítendõk a közös érdekalapok és a
távlatos stratégiai elemek kidolgozása. 

A szakunk elismertebbé – a közbiza-
lom – formálásához szükségszerû a tudo-
mányos egyesületekkel közös igények,
érdekek kidolgozása. A teljesítményük-

kel arányos érdekérvényesítés feltétele
az együttmûködésük erõsítése és a kö-
vetkezetes, határozottabb fellépés. 

Erõsíteni célszerû azokat a szakma-
etikai, együtt-munkálkodási alapokat,
amelyekben a tradicionális értékhordo-
zók beillenek, és az ifjúság, illetve a te-
rületi egységek közös gondolkodását
fejlesztik. 

A célkitûzésekben vázoltak tudatosí-
tásával fokozni célszerû az erdészet és
dolgozóinak teljesítményükkel arányos
elismertségét, a természetvédelemmel
közös érdekalapokon nyugvó együtt-
mûködést. Hiszem „együtt erõ lehe-
tünk, szerteszét gyöngeség!”

A véleménycserét követõen az elnök
megköszönte dr. Pethõ J. elnök úr igen
tartalmas gondolatait, amely közös
hasznunkra válhat, majd kérte a tagsá-
got, hogy a tartalmasabb rendezvénye-
ink témáihoz tegyenek javaslatokat és
az ülést bezárta.

Dr. S Nagy László
elnök

Brazília, az Egyesült Államok és az Euró-
pai Bizottság egy közös kezdeménye-
zést indított útjára, amelyhez India és a
Dél-Afrikai Köztársaság is csatlakozott.
Az akció célja a fosszilis üzemanyag va-
lódi alternatíváját is jelentõ bioüzem-
anyag nemzetközi piacának kialakítása.
A Nemzetközi Bioüzemanyag Fórum se-
gítségével a mezõgazdasági termelésre
alkalmas fejlõdõ országok akár elsõdle-
ges energiaellátókká léphetnek elõ.

A világ etanolpiacának megközelítõ-
leg 75 százalékát uraló Brazília és az
Egyesült Államok mellett néhány újabb
szereplõnek, Kínának, Indiának és Dél-
Amerikában is megvan a lehetõsége sa-
ját bioüzemanyag kialakításához. Egy

nemrégiben napvilágot látott vizsgálat
szerint Brazília önmagában is képes ar-
ra, hogy az elkövetkezõ két évtizedben
etanollal helyettesítse a világ kõolajigé-
nyének tíz százalékát! Ennek hátteré-
ben az áll, hogy az ország – a legna-
gyobb brazil állami olajvállalat, a
Petrobas közremûködésével – mintegy
tizenötszörösére növelheti a cukornád
eredetû etanol termelését. Brazília sike-
rének hátterében 2003 óta a hibrid jár-
mûvek tömegtermelése áll. Ezek az au-
tók vagy tiszta etanolt, vagy 1:5 arány-
ban etanol/benzin keveréket használ-
nak, s számuk országosan mára megkö-
zelíti a 2,6 milliót.

(www.greenfo.hu)

Egy most felfedezett fosszília alapján
egyértelmûnek tûnik, hogy meghosz-
szabbodott bordáik, illetve a közöttük
feszülõ hártya segítségével egyes
õsgyíkok képesek voltak a levegõben
siklani. A Kínában talált lelet több mint
125 millió éves, 15 centiméter hosszú,
de ez magában foglalja az állat 9,5 cen-
timéteres farkát is. A gyíknak mindkét
oldalán 8 meghosszabbodott bordája
található, amelyek között egy kifogásta-

lan állapotban megmaradt szárnyszerû
hártya feszült. A „szerkezet” minden
bizonnyal abban segítette az õshüllõt,
hogy a levegõben vitorlázva rovarokat
zsákmányoljon magának.

(Élet és Tudomány)

Nemzetközi bioüzemanyag-piac

Repülõ õsgyíkok

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!
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Berkenyei András
(1940–2007)

A posta sajnálatos ké-
sedelme miatt kedves
kollégánk fényképe a
decemberi számban
megjelent nekrológjá-
ból kimaradt. Verõcén
helyezték végsõ nyu-
galomra.

Komjáthi Ferenc
(1940–2007)

Gyászol a Kisalföldi
Erdészek és Vadászok
Közössége. Életének
68. évében elhunyt dr.
Komjáthi Ferenc okle-
veles erdõmérnök, a
Kisalföldi Erdõ és Fa-
feldolgozó Gazdaság
volt  vezérigazgatója.
Erdész- és vadászélete

szorosan kapcsolódott a kisalföldi erdõkhöz.
Végigjárta az erdõgazdálkodásban a szakmai
beosztások minden fokozatát. Volt mûszaki
vezetõ, erdészetvezetõ, majd pedig vezér-
igazgató. A gyakorlatban tevékenykedve tö-
kéletesítette szakmai ismereteit, de emellett
tudományos tevékenységet is folytatott. 

Természettudományos érdeklõdése mel-
lett fogékony volt a mûszaki ismereteket
igénylõ megoldások megvalósítására is. Ezt

bizonyítják a Hanságban végzett útépítési
eredményei, vagy az általa szabadalmazta-
tott lengõcsoroszlyás ültetõgép. Folyamato-
san hódolt vadászszenvedélyének, és aktí-
van gyakorolta a vadászatot amikor tehette.
Olyan erdészeti vezetõ volt, aki az erdõben
járt, folyamatosan dolgozott, és az íróasztal-
nál csak a legszükségesebb idõt töltötte.
Mindig tudta mi történik az erdõn. E sorok
írója, késõbbi barátja, amikor mûszaki veze-
tõként alkalmazottja lett – engem technikus
gyakornoknak és mérnök gyakornoknak is
õ vett fel az Erdõgazdasághoz –, útravalóul a
következõket kapta tõle: „jól jegyezze meg,
hogy a mûszaki vezetõnek az erdõn van a
helye nem az irodában. A mi munkánkat
csak szakember tudja minõsíteni, és az szá-
mít amit az általunk kezelt erdõ képe mutat.”

Természetesen az ilyen világos beszédet
érti az ember és nekem is vezérelvemmé vált
az elmúlt húsz évben gyakorlati munkám so-
rán. Jólesett amikor együtt vadászva elismerõ
szavakat mondott a mostani kollégák  gyakor-
lati tevékenységérõl. Nekem számított a véle-
ménye mert értett hozzá! Talán emberileg is
azért kerültünk közel egymáshoz mert szak-
mai filozófiánk azonos volt. Ugyanazon a
szemüvegen keresztül néztük az erdõt és az
erdõgazdálkodást. Az élet most már egyértel-
mûen bebizonyította, hogy egy furcsa ellent-
mondásos idõszakban volt elsõszámú vezetõ.

Az úgynevezett önkormányzó vállalatveze-
tés idõszakában, a vállalati tanácsok mûködése
idején. Talán ez is befolyásolta, hogy a rend-
szerváltoztatás után az élet más szakmai terü-
letre sodorta. Ezt velem gyakran megbeszélte,

és én  igazat adtam neki, hisz öt évig mint ága-
zat vezetõ mérnöke dolgoztam a cégénél. Élõ
részese voltam a folyamatoknak, ismertem és
ismerem az akkori problémákat. Most is úgy
gondolom, hogy méltatlanul bánt vele a sors.

Vállalkozóként, igazságügyi szakértõ-
ként, környezetvédelmi elõadóként is mér-
nöki teljesítményt nyújtott, mert szakmailag
felkészült volt.

Kimutatta, hogy jól esik neki a volt fiata-
labb kolléga segítõkészsége, aki mindig a
volt fõnököt tisztelete benne.

Akkor értettem meg, hogy milyen õszin-
te amikor korábbi sérelmeirõl beszélve el-
mondta amit gondol. Biztosan tudom, hogy
senki iránt nem táplált haragot, és sok õt ért
méltatlanságot a körülményeknek tulajdoní-
tott nem személyeknek. Hogy mások is így
érezhettek, azt bizonyítja a temetésén meg-
jelent kollégák, tisztelõ sokasága.

Feri Bátyám! – búcsúzunk tõled, volt kol-
légáid, barátaid.

A ravazdi erdészek – tisztelettel adózva
emlékednek – meg fogják jelölni azt a he-
lyet, ahol az utolsó vadászatodon földi pá-
lyafutásodat befejezted. Ezen az utókor
olvasthatja erdész hitvallásodat, melyet Ápri-
ly Lajos költõ Szeret az erdõ címû versében
gyönyörûen fogalmazott meg:

„S ha majd mélyebbre költözöm 
érzéstelen rommá omoltam
egy hang közelrõl súgja még
én is az erdõ fája voltam”

Kocsis Mihály
okleveles erdõmérnök, 
vezérigazgató-helyettes

A számomra legszebb, legnagyobb és leg-
kedvesebb tölgyfa a Dunántúl számos lege-
lõinek egyikén áll õrt évszázadok óta. Sok
idõt eltöltöttem lombkoronája alatt a fûben
ülve, olykor pedig hatalmas ágaira kapasz-
kodtam, hogy még közelebb kerüljek hoz-
zá. Ekkor szinte arcomat érintették haragos-
zöld, szabdalt levelei. Így a lombok között,
egy kényelmes vastag ágon ücsörögve áb-
rándoztam, és szinte utaztam az idõk végte-
lenjében. Utazásom során nem voltam
egyedül, hiszen az öreg tölgy szinte mesélt
nekem. Mesélt arról a közel háromszáz esz-
tendõrõl, amely születése pillanatától napja-
inkig történt vele. Szépségét biztos az is be-
folyásolta, hogy magánosan állt, távol a töb-
bi fától. Kalandoztam az idõben, vajon hány
madárfaj repülhetett már ágaira, hány ma-
dárfaj költött már hûs lombkoronájában? Az
egyik oldalán nagyobb száraz ágcsonk me-
redezik a kék ég felé, rajta néhány harkály-
odú, ahol albérlõként napjainkban seregé-
lyek költenek. Másik felén egy kisebb mére-
tû odú tátongott; biztos vagyok benne,
hogy számos denevér használta már nappa-
lozó helyül, és abban is biztos vagyok, hogy

fiaik is ezekben a szûk odvakban jöttek vi-
lágra. Hány szarvasbogár gyülekezhetett
már itt, a kéregbõl kicsorduló nedvet iszo-
gatva? Vajon háromszáz esztendõ alatt hány
cincérlárvának volt bölcsõje, táplálója ezen
öreg tölgy? Talán még keselyûk is köröztek
felette, hiszen egykoron a legeltetés során
volt elég elhullott állat a környéken. Hány
gébics használta vártaként száraz ágait? A fa
pedig, dacolva az idõvel, szinte töretlenül és
irigylésre méltóan áll még ma is a Nyirad ha-
tárában lévõ legelõn. Kemény teleken vas-
kos hó fedi girbe-gurba ágait, a fagyban
sokszor ólmos jégben pompázik. Mennyi
erõt, tartalékot rejthetett - és rejt még - ma-
gában, hogy napjainkban, ha körbejárom,
csak csodaszép kerek lombkoronájában
gyönyörködhetek. Vajon hány nyári villám-
lással érkezõ erõs zivatart élt meg ez idõ
alatt, és soha nem sújtott le rá egy villám
sem. Vajon fiatal korától kezdve (amikor
még kis husángként tengette életét) napja-
inkig (mikorra tiszteletreméltó óriássá fejlõ-
dött) mennyi megpróbáltatáson ment ke-
resztül? Nem vált fejszék martalékává, és is-
merve a pásztorkodó emberek természet-

tiszteletét, abban az idõben, míg sertéskon-
dák csámcsogtak alatta a tölgymakkon, és
gulyák deleltek árnyékában, biztosított volt
a fa jövõje.

Bármikor arra járok, megsimogatom tör-
zsét; tenyerem éle szinte eltûnik a mély ba-
rázdákban. Feltekintve rá, égbetörõ nagysá-
ga tiszteletet parancsol számomra. Eltûnõ-
dök azon, hogy az ember milyen parányi
lény hozzá képest. Életünk röpke pillanat az
õ korához viszonyítva. Ha már feléje tartok,
akkor is borzongás fut át rajtam, s ha mellet-
te vagyok, feltöltõdöm élményekkel. Min-
den tavasszal várom, hogy frissen zöldellõ
lombsátra alá telepedhessek, és évenként
újra átérezzem azt a megmagyarázhatatlan
hangulatot, amely mellette meglep engem.
Szenderegtem már alatta, s közben mindig
jó érzés töltött el, felébredve pedig egy pil-
lanatnyi csoda került a lelkembe. Mindenki-
nek kívánom ezt az élményt, hiszen ilyen-
kor döbbenhet rá az ember, hogy a termé-
szettõl nem szabad elszakadnunk. Bár-
mennyire is közhelynek hat, de a természet
adja a legnagyobb erõt számunkra!

ifj. Vasala Gábor

Az öreg tölgy meglátogatása
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A NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti
Zrt. számos tevékenysége mel-
lett, kiemelt gondot fordít nem-
zetközi szakmai kapcsolatainak
ápolására. Különösen igaz ez a
társaság által kezelt területekhez
legközelebb esõ, ukrán és ro-
mán állami erdõket gondozó er-
dészetekre. Szeptember 13. és
15. között 26 román államerdé-
szeti szakember tanulmányozta
a NYÍRERDÕ-nél folyó munkát,
egy háromnapos tanulmányút
keretében. A vendégek a ROM-
SILVA Országos Erdõgazdálko-
dási Vállalat megyei termelési és vadá-
szati vezetõi közül kerültek ki Erdély,
Havasalföld és Moldova területérõl.
Kaknics Lajos, a NYÍRERDÕ Zrt. vezér-
igazgatója arról tájékoztatott, hogy a ro-
mán féllel fennálló folyamatos kapcsolat
a termelési-technológiai elemek, a mû-
szaki megoldások átvételében nyilvánul
meg. 

A küldöttség tagjait érdekelték a
NYÍRERDÕ akáctermelési sikerei: meg-
nézték a Baktalórántházi Erdészet ófe-
hértói rakodóját, ahol a kitermelt akácból
– öt centiméter vastagságtól fölfelé –
több, mint 70-féle értékesíthetõ választé-

kot állítanak elõ. A román vadászati szak-
emberek jól ismerik a társaság vadgaz-
dálkodási eredményeit. Azt, hogy a gúthi
vadászterület büszkélkedhet egyedül a
világon kétszeres Edmond Blanc-díjjal, il-
letve, hogy a jelenleg érvényes dámbika
világrekord és a második helyezett trófea
is innen került ki. A delegáció most fõ-
ként a társaság zárttéri vadtartására volt
kíváncsi: Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében Lónyán, Hajdú-Biharban pedig
Gúthon és Halápon tanulmányozták az
erdõgazdaság vadaskertjeit. Korábban
Romániában is létesítettek hasonló kerte-
ket, de most újakat kívánnak létrehozni a

külsõ területek ökológiai egysé-
gének megtartása mellett. Sze-
rették volna látni a szakemberek
a magyar államerdészet közjólé-
ti szerepvállalását is. A Debrece-
ni Erdészet területén lehetõsé-
gük volt a nagyvárost kiszolgáló
parkerdõ, illetve a közjóléti léte-
sítmények tanulmányozására. 

Két nappal a román küldött-
ség után, nyolc holland közép-
iskolai tanár látogatott el a
NYÍRERDÕ Zrt. Baktalórántházi
Erdészetébe, hogy az akácter-
melésrõl szerezzen ismereteket.

Bíró Imre erdészeti igazgató elmondta: a
vendégek kivétel nélkül mezõgazdasági
szakközépiskolákban tanítanak, és gya-
korlati munkájuk során foglalkoznak az
akáccal. A szakmai napon az oktatók be-
pillantást kaptak az erdészet munkájá-
nak teljes palettájába, a magtermeléstõl
kezdve a termék-elõállításig. Nem példa
nélküli a látogatás, hiszen egy évvel ez-
elõtt ugyanilyen céllal érkeztek tanárok
Hollandiából Baktalórántházára. Mind-
két program elõkészítésében közremû-
ködött a nyíregyházi Lippai János mezõ-
gazdasági szakközépiskola.

Kép és szöveg: Vereb István

Holland és román szakmai küldöttség
a NYÍRERDÕ-nél

Holland oktatók az ófehértói üzemben

Folytatódott a hagyomány: ezúttal Debre-
cen volt a helyszíne a NYÍRERDÕ Akadé-
mia soron következõ rendezvényének. A
NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. 2004
óta rendezi meg a konferenciasorozatot,
amely aktuális témákon keresztül a társa-
ság meghatározott munkavállalói körének
speciális képzése. Céljai között szerepel a
szakmai ismeretek szinten tartása, bõvíté-
se, a társszervezetekkel való együttmûkö-
dés erõsítése, illetve esetenként új techno-
lógiák, mûszaki berendezések, valamint a
mindennapi munkára vonatkozó törvé-
nyek, szabályozások ismertetése – mond-
ta Fekete György, az erdõgazdaság mûsza-
ki vezérigazgató-helyettese.

A mostani alkalommal biológusok és
ökológusok szemén keresztül mutatko-
zott be az Észak-Alföld és a Nyírség. Az er-
dészeti társaság fontosnak tartja az öko-
szisztéma-szemléletû vagyonkezelést: ezt

jelzi, hogy most nem a fás szárú, hanem a
lágy szárú növények kerültek a közép-
pontba. Áttekintésre került a térség lágy
szárú növényeinek szerepe a termõhely-
meghatározásban, valamint elõadás hang-
zott el az invazív növényfajokról. A termé-
szetvédelmet nemcsak a zöldszervezetek,
hanem az erdészek is kiemelt feladatuk-
nak érzik, ennek megfelelõen a Nyírség
védett növényfajairól is hallhattak a részt-
vevõk. A szakmai ismertetõket a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Növénytani és
Természetvédelmi Intézetének kutatói –
dr. Király Gergely egyetemi docens, dr.
Csiszár Ágnes egyetemi docens és Vidéki
Róbert egyetemi tanársegéd – tartották.       

A rendezvényen az erdõgazdaság mun-
katársai mellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Hajdú-Bihar Megyei Agrárkamara, vala-
mint az Országos Erdészeti Egyesület ré-
gióbeli tagjai is részt vettek. Októberben

folytatódott az Akadémia: akkor a munka-
védelem kerül majd górcsõ alá, emellett
pedig egy ausztriai gépbemutató tapaszta-
latairól hallhatnak elõadást a szakemberek. 

Vereb István

NYÍRERDÕ Akadémia – ezúttal Debrecenben

A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738

rendszeresen szemlézi

» OBSERVER «
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Tavaly nagyszabású építési munkák
kezdõdtek a barcsi Dráva Völgye Kö-
zépiskolában. A közel 1,8 milliárd forin-
tos beruházás során megújult az egész
iskola és a kollégiumok. A régi fõépület-
re új szinteket emeltek, itt kaptak helyet
a nyelvi termek, a nyelvi labor, illetve az
informatika szaktanterme. Az iskolaépü-
let és a mellette lévõ kollégium közé 400
fõt is befogadó aula épült, amely most az
új iskola központi épülete. A valamikori
tornaterem helyén most galériás könyv-
tár várja a látogatókat. A teljesen átala-
kult barcsi kollégium kényelmes, a mai
igényeket kielégítõ elhelyezést kínál vi-
déki tanulóinknak. Középrigócon, az
egykori Széchényi vadászkastélyban er-
désztagozatunk fiú kollégista tanulói
laknak. Középrigóc a színhelye az er-
désztagozaton a gyakorlati, illetve rész-
ben a szakmai elméleti képzésnek is. Az
itt folyó munkálatok során felújították a
kastélyépületet, átépítették a régi ebéd-

lõt. Az ebédlõre egy új szint került, ahol
vendégszobákat alakítottak ki. Megújult
a szintén a rigóci területen található, ko-
rábban szakmai oktatási célra használt

épület. Az új, kétszintes létesítményben
tantermek, szertárak várják a diákokat és
a tanárokat. Az újonnan felépült sportlé-
tesítmény a szabadidõ hasznos eltöltését
szolgálja. 

A teljes intézményegyüttes hivatalos
átadási ünnepségére az elmúlt év végén
került sor, melynek díszvendége dr. Szi-
li Katalin, az Országgyûlés elnöke volt.

A fenntartó Somogy Megyei Közgyû-
lés nevében az elnök, Gelencsér Attila
beszélt arról, hogy nem véletlen, hogy
éppen itt került sor a milliárdos beruhá-
zásra, hiszen a megye egyik legjobb ok-
tatási intézményérõl van szó.

Dr. Szili Katalin beszédében kiemel-
te, hogy minden térség számára nagyon
fontos a képzett munkaerõ, a humán-
erõforrás fejlesztése. „Nemcsak európai
szintû körülményeket teremt a megújult
oktatási intézmény, de olyan színvona-
lú tudást is ad, amely Európában is meg-
állja a helyét” 

Megújult Barcs és Középrigóc

A diákok is átveszik az új épületszárnyat A felújított középrigóci fôépület

Dr. Szili Katalin a megnyitón

Egy sikeres pályázatnak köszönhetõen
október 11-én 26 diák és két tanár érke-
zett iskolánkba az osztrák testvérisko-
lánkból, a knittelfeldi gimnáziumból. A
Coménius iskolai együttmûködés pá-
lyázatot még a szünet elõtt adtuk be, és
egyike voltunk azon keveseknek, akik
az Európai Uniótól a pályázat megvaló-
sításához anyagi támogatást kaptak.

Közös pályázatunk címe: „A folyók,
amik összekötnek…” A pályázat célja,
hogy diákjaink megismerjék egymás

kultúráját, Barcs és Knittelfeld neveze-
tességeit, a Duna, illetve a Mura élõvilá-
gát, összehasonlítsák a Duna-Dráva
Nemzeti Park és Grebenz Nemzeti Park
növény- és állatvilágát, ízelítõt kapjanak
a két ország konyhamûvészetébõl.
Mindezek mellett a magyar diákok szá-
mára fontos cél a nyelvgyakorlás is. A
projekt két évre szól. Az elsõ évben a
10–10 napos, 30 fõs cserelátogatások so-
rán a tanulók anyagot gyûjtenek. A fel-
dolgozott anyagból a következõ évben

kiállítás készül mindkét iskolában, ekkor
újabb, 5–5 napos, 15 fõs látogatásra ke-
rül sor.

Osztrák vendégeink programokban
gazdag 10 napot töltöttek nálunk. A
projekthez kapcsolódva kirándultak a
Borókásba, tanulmányozták az ártéri
erdõk élõvilágát, a Duna-Dráva Nemze-
ti Park központjában elõadást hallottak
a Dráva élõvilágáról, hajóztak a Dráván,
megismerkedtek a szennyvíztisztító
mûködésével, méréseket végeztek a

Osztrák és francia diákok a Dráva
Völgye Középiskolában



Rinyán, ahol a patak vizének szennye-
zettségét vizsgálták. 

Egy diák számára mindig érdekes egy
másik ország iskolarendszere. Vendége-
ink örömmel vettek részt tanórákon, ahol
aktívan bekapcsolódtak az órai munkába.

Szabadidejüket kirándulásokkal (egész
napos kirándulás Pécsre és Abaligetre),
kulturális programokkal és uszodalátoga-

tással színesítettük. Nagy sikere volt azok-
nak a magyar nyelvi óráknak, ahol a ma-
gyar ábécével ismerkedtek vendégeink,
megtanulták az egyszerû köszönési és ud-
variassági formákat. Sikert aratott a jó han-
gulatú táncház is, ahol az éppen nálunk
tartózkodó francia diákokkal és természe-
tesen a mi tanulóinkkal együtt vidáman
ropták a csárdást. A sport is helyet kapott a

programban – a „vegyes” focimeccsen az
osztrák vendégeink gyõztek.

A magyar konyha remekei közül a
pörkölt receptjét ismerték meg, fõszaká-
csunk – Margit néni – vezetésével a fõzé-
si folyamatot is nyomon követhették. 

A tíz nap gyorsan eltelt. A közös
munka és az együtt töltött szabadidõ
eredményeként barátságok is születtek.

Immáron negyedik alkalommal vettek
részt a franciaországi Lycée Agricole
Privé de Coulogne tanulói kötelezõ
szakmai gyakorlaton a Dráva Völgye
Középiskolában. 

A szakmai program keretében leha-
lászáson voltak a pogányszentpéteri ha-
lastónál. Megtekintették a balatoni halá-
szat múltját is bemutató keszthelyi Bala-
ton Múzeum anyagát, és a Balatoni Ha-
lászati Zrt. Keszthelyi Hajóflottáját. Az
itt töltött négy-öt napban a szakmai
programokon túl volt idõ mást is meg-
mutatnunk iskolánk életébõl, a város,
illetve a környék nevezetességeibõl.
Drávai hajózásra vittük vendégeinket,
magyar táncestet szerveztünk számuk-
ra. Borián György vezetésével megis-
merkedtek a Duna-Dráva Nemzeti Park
drávaszentesi oktatóközpontjával. Ven-
dégeink magyarországi programja egy
budapesti villámlátogatással ért véget.

Szakmai gyakorlaton a francia halásztanulók

...oktatási intézményben és az újonnan
épült egységekben Palaczki Józsefné
tanárnõ és a hallatlan agilis Malgay Vik-
tor tanár (képünkön) vezetésével néz-
hettem körül. Kevés középfokú iskola
nyújt olyan kényelmes tanulási lehetõ-
séget, a kornak minden szempontból

megfelelõ eszközökkel, mint a barcsi
szakközépiskola. A felújítási munkák a
lehetõ legjobbkor jöttek, mert az iskola
vezetése a beiskolázásnál éppoly
helyzetben van, mint az ország más
területein a hasonló intézmények.

Nekünk, erdészeknek örvendetes,

hogy szakmánk középkáderei ilyen
körülmények között tanulhatnak.

Minden bizonnyal a felvételre jelent-
kezõ nebulók közül a szerencsés kivá-
lasztottak kifogástalan körülmények
között folytathatják tanulmányaikat.

Pápai Gábor 

A gyönyörûen felújított...

A középrigóci ebédlô A jól felszerelt álattan-szertár

Fotó: Pápai Gábor
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