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1400 õshonos facsemetét ültettek el
tavaly óta 6 megye 45 településén a
Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt.
mozgalmának keretében. Ma Szõd-
ligeten, egy játszótér mellett 34 cse-
metét telepítettek, ezzel folytatódik
2010 tavaszán is a „Minden szüle-
tendõ gyermeknek ültessünk egy
fát!” mozgalom. 

A Gemenc Zrt. 2009. október 14-én
indította el mozgalmát Pörbölyön, az
Ökoturisztikai Központban, ahol a kap-
csolódó települések képviselõi ünne-
pélyesen aláírták a csatlakozási megál-
lapodást – emlékeztetett Bodor László,
a Gemenc Zrt. erdõgazdálkodási osz-
tályvezetõje. Kiemelte, hogy azóta már
összesen 6 megye 45 települése kap-
csolódott a kezdeményezéshez, köztük
például Szõdliget, mely nem tartozik a
Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt.
mûködési területéhez, mégis az erdõ-
gazdaság örömmel vette jelentkezésü-
ket. Emellett elõrehaladott tárgyaláso-
kat folytatnak például többek között
Makó Város Önkormányzatával is.

Most a 2009. január 1-je után szüle-
tett gyermekek fáinak elültetésével
folytatódik a mozgalom tevékenysége.
Így tavaly õsz óta összesen közel 1400
facsemetét ültettek a 45 településen.  Az
erdõgazdaság minden esetben a telepü-
lések tájegységének megfelelõ õshonos
csemetéket adományoz, melyek a helyi
talajviszonyoknak is megfelelnek. Fõ-
leg magyar kõris-, virágos kõris-, korai
juhar-, madárberkenye- és közönséges
nyír-példányok jelzik majd a megszüle-
tendõ gyermekek számát. Szõdligeten
fõleg magyar kõris-, madárberkenye- és
kocsányos tölgy-fajtákat ültetnek el.

A települési önkormányzatokkal kö-
tött együttmûködési szerzõdés kereté-
ben a Gemenc Zrt. vállalta, hogy éven-
te, a született gyermekek számának
megfelelõen, a szükséges facsemetéket
térítésmentesen biztosítja, valamint a ta-
vaszi, illetve az õszi ültetés során szak-
mai iránymutatást és felügyeletet nyújt
az önkormányzatoknak.

A települési önkormányzatok az
együttmûködés keretében azt vállalták,
hogy az éves tavaszi és õszi faültetési
napot megszervezik, az ültetéshez a
szerszámokat és a faültetõ személyzetet
biztosítják (az erdõgazdaság javaslata
szerint a facsemetét a szülõk ültessék

el), valamint az elültetett fákat ellátják
névazonosítóval, illetve az akció indu-
lásától folyamatosan gondoskodnak az
„ÉN FÁM” kataszter megnyitásáról és
vezetésérõl. Az önkormányzatok azt is
vállalták, hogy az ültetéshez a település
parkjaiban, terein, utcáin területet biz-
tosítanak és az elültetett fák ápolását,
gondozását megszervezik.

Bodor László, a Gemenc Zrt. erdõ-
gazdálkodási osztályvezetõje az esemé-
nyen hangsúlyozta, hogy a mozgalom
célja összetett. A Gemenc Zrt. szeretné,
ha a tavaly útjára indított faültetési ak-

ció elérné, hogy a felnövendõ nemze-
dék érzelmileg is jobban kötõdjön a fá-
hoz, erdõhöz, ezáltal természeti kör-
nyezetünk védelméhez. Fontos célként
jelenik meg az is, hogy a gyermekek
nemzettudata, lokálpatriotizmusuk,
szülõhelyük megbecsülése, szeretete
erõsödjön. Az akció egyben elõsegíti,
hogy bõvüljön a települések természe-
tes környezetének védelmére irányuló
tevékenység is.

A Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság
Zrt. mozgalmával a kedvezõtlen klíma-
változás hatásának mérséklésére hívja
fel a figyelmet.

További információ: 
Baricz Árpád 

Mobil: +36-30/4567-807 
e-mail: info@beszedirok.hu

A mozgalomhoz eddig csatlakozott
települések:

Alsónána, Alsónyék, Bábolna, Baja,
Báta, Bátaapáti, Bátaszék, Bátmonostor,
Bogyiszló, Bõ, Cikó, Csátalja, Csávoly,
Dávod, Decs, Dunaszekcsõ, Duna-
szentbenedek, Dusnok, Érsekcsanád,
Érsekhalma, Fajsz, Géderlak, Grábóc,
Hajós, Homorúd, Kakasd, Kölked, Mo-
hács, Mórágy, Mõcsény, Õcsény, Pat-
varc, Pázmánd, Perkáta, Pörböly, Rém,
Sükösd, Szálka, Szekszárd, Szeremle,
Szõdliget, Tolna, Vaskút, Vereb, Zirc. 

A Gemenc Zrt. országos mozgalma
1400 facsemete a gyermekekért és a klímaváltozás ellen

Érdekességek a természetben

Fakutya. Fotó: Szeverényi Ferenc
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A harmadik oldal

T öbbször hallottam mostanában, hogy lassan ott tar-
tunk: két évszakra zsugorodik az idõjárás, télre és
nyárra. Mindenesetre az idei hosszú tél alátámaszta-

ni látszik ezt a jóslatot. Mert bizony ritkán adódik, hogy folya-
matosan fûteni kell majd’ májusig. Panaszkodtak is a város-
lakók eleget. De tudjuk, hogy minden relatív, így egyfelõl a te-
temes villany- és gázszámla kétségtelenül megterhelõ, másfelõl
az erdõsítõ örül, hiszen az ültetési szezon meghosszabbodásá-
val minden bizonnyal sikeres eredésre számíthat. Különösen
úgy, hogy közben bõséges csapadék is volt. Néhány helyen több
is a kelleténél. Májusra robbanásszerûen megjött a tavasz, il-
letve a nyár, amit a szerkesztõségi szobából is tapasztalhat-
tam. Az egyik hétvégén még épp hogy rügyeztek a Nagy Imre
tér fái, s alig egy hét múlva már harsogó zöld takarta a szem-
ben lévõ Katonai Ügyészség (a futkosó) épületét. 

De nemcsak e gyors metamorfózis látványa jelentett az
utóbbi idõben újdonságot az ablakból kinézve. Egyre több
madár domesztikálódott, amit õsszel a piramistölgy makkjait
gyûjtögetõ, az erdõben többnyire szajkónak nevezett mátyás-
madár, vagy a már évek óta ütemes korrogással a Vár felé hú-
zó hollók is bizonyítanak. 

Most azonban, e hosszú, hideg „tavasz” végén, rendkívüli
látványban volt részem. A naphosszat a Katonai Ügyészség te-
tején tanyázó, sütkérezõ galambcsapat éppen „egészségügyi”
körét repkedte a tér felett, amikor egy vörös vércse vágott közé-
jük. Az elsõ támadás sikertelen volt éppúgy, mint az ezt köve-
tõ próbálkozások, mert a galamboknál tökéletesen mûködött a
kötelékben repülés nyújtotta védelem. A vörös támadó még né-
hányszor próbálkozott, majd szemmel láthatóan kedveszeget-
ten repült az Országház irányába. Azt hittem, hogy valami új-
donságot látok, vércsérõl lévén szó, de madarász ismerõsöm
felvilágosított, hogy bizony ez a faj is régen városiasodott. 

Mire e sorok megjelennek, már eldõlt, hogy kik kapják az
OEE tagságától a felhatalmazást arra, hogy az elkövetkezen-
dõ négy évben az Elnökségben munkálkodjanak. Mivel az ed-
digiekhez képest a nagypolitikában, az államigazgatásban is
jelentõs változások várhatók, pillanatnyilag még nem tudni,
hogy szakmánk felsõbb irányítói milyen erõtérbe kerülnek.
Csak reménykedni lehet, hogy megnyugszik az erdészet–ter-
mészetvédelem közti – olykor áldatlan polémia, és megszûnik
az erdõgazdálkodókra nehezedõ politikai nyomás is (például
a vadászterületek kapcsán felmerült törvénytelenségek), és
végre mindenki az igazi szakmai feladatokra koncentrálhat.
Ahogy a költõ mondja: „Kevesebb vért a köhögésnél És a mun-
kánál több erõt…”

Pápai Gábor

Ez a lapszám az FVM támogatásával jelent meg.
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Mottó: „Te magad légy a változás,
amit látni szeretnél a világban!” 

(Mahatma Gandhi)

Az Országos Erdészeti Egyesület Kül-
döttközgyûlése 2006. május 26-án, e
nagy múltú egyesület legtekintélyesebb
méltóságába, az elnöki tisztségbe
emelt. A négy évre szóló megtisztelõ
megbízatás befejezésének közelsége,
most arra kötelez, hogy számot adjak
tetteimrõl. Ettõl a számvetéstõl, mely el-
nöki nézõpontból tart tükröt a tagság
elé, nem várható a teljességre való törek-
vés, de – személyes jellege ellenére –
okolásul mindenképpen szolgál.

Pápán az éves közgyûlésen elmon-
dott székfoglalómban, szóltam a ma-
gyar erdészetre leselkedõ veszélyekrõl,
megmérettetésünk várható állomásairól
és helyünk társadalmi megítélésérõl.
Mindezek ismeretében fogalmaztam
meg négy tételben megfellebbezhetet-
len célkitûzésünket:

Állami erdõk nem privatizálhatók
Az erdõ kárára semminemû társadal-

mi igény nem támasztható
A közel kétmillió hektár magyar er-

dõt egységes szemléletben – a terhek
arányos elosztása mellett – kell kezelni

Az erdõterületeket tovább növelve –
a ma és a jövõ számára is – hasznossá
kell tenni.

Nyilvánvalóvá tettem, hogy alapérté-
keink védelme és pozíciónk megtartása
összefogást, az elnöktõl pedig bátor ki-
állást követel. Tudtam, hogy a szemé-
lyem iránt kialakult fokozott várakozást
elsõsorban aktív pályám során több
szakmai kérdésben tanúsított határozott
állásfoglalásom motiválta. Az mindene-
setre várható volt, hogy „én nem leszek
a szürkék hegedõse” (Ady E.). Ahhoz,
hogy mûködésem egyesületünkre,
szakmánkra és a társadalomra ható kö-
vetkezményeit bemutathassam, elen-
gedhetetlen, hogy leássak az alapok-
hoz.

Választóim akaratából, az elnöki jog-
kör, a jó és a szakmai igazság cselekvésé-
re szabadnak talált meg engem. Alkalmat
adott és kötelezett arra, hogy ezen örök
értékeket közvetítsem a társadalom és az
erdészet között. Kiválasztott arra, hogy
az erdész méltósága mellett álljak ki. A
kijelölt irány követésében függetlensé-
gem segített, szigorú erkölcsre épülõ õr-
ségi gyökereim pedig erõsítettek. Ezért
tûzhettem zászlómra – hiányos egyesüle-

ti ismereteim ellenére – a humánökoló-
gia, azaz az erdõ és az azt elkötelezetten
szolgáló erdész elválaszthatatlan össze-
tartozásának képviseletét. Ez az egyedül
járható erdei ösvény volt az a kényszerí-
tõ pályaív, melyrõl az elkeserítõ pozíció-
vesztések, a szerény félsikerek és a nem-
telen lejárató támadások sem térítettek le.
Láttam a magyar erdészet irányításában is
azokat a veszélyes tendenciákat, ame-
lyek a társadalmi szinten szélsõséges és
elfogadhatatlan mintákat követték. Ma-
gyarország kezdte felélni belsõ erkölcsi
és gazdasági tartalékait, s ennek hatása
alól szakmánk sem mentesült. Ugyanak-
kor egyesületünk szervezeteiben tagsá-
gunk tettrekészsége és önzetlen tennia-
karása a pislákoló fényt, idõnként re-
ménysugárrá növelte. Az elkövetkezõk-
ben, a felvillantott ellentmondásos kor-
szak egyesületi keretbe történõ beágya-
zódását, munkánkat nehezítõ – ellentéte-
ket szülõ – hatásait jelenítem meg. Ke-
vésbé ismert területek bemutatását sze-
retném összekapcsolni az érdekvédelmi
munka fogadtatásával és következmé-
nyeivel – egyesületen és szakmán belül,
valamint a hatalmi és civil szervezetek
szintjén. Vitáink során sokszor elhang-
zott, ahány ember, annyi az igazság. Ez
nem igaz, ez mind csak féligazság, vagy
még az sem, mert nem akarunk belenéz-
ni hibáink tükrébe. Ezért most a tagsá-
gunk által elvárt valóság bemutatása felõl
közelítek. Számtalan ügyet feláldozunk a
pillanatnyi elõnyök oltárán. Ezen a he-
lyen csak hármat emelnék ki. Vezetõ he-
lyen áll a vadgazdálkodás, melynek haz-
ugságteste évtizedek óta megállás nélkül
növekszik. De még meddig? Lassan ki-
kezdi szakmánk alapjait. Ebbe a kategó-
riába tartozik az a hatalmi magyarázko-
dás is, amely az OEE képviseletének
2009 õszén rendezett Buenos Aires-i Er-
dész Világtalálkozóról való távolmaradá-
sának okáról szólt. Nagyon remélem,
hogy nem keverednek volt székházunk
köré szõtt álmaink is idõvel, ebbe a nem-
kívánatos csapdába. Mi lehetne itt a kö-
vetendõ magatartás? „A mai élet paran-
csa, az erdõ fenntartása, sokoldalú ho-
zamainak növelése, tartamosságának
elõsegítése csak olyan szakemberek ve-
zetésével valósulhat meg, akik kiváló
szakmai tudásukat a társadalom széles
rétegeinek igényeihez tudják igazítani”
(Majer A.). Ugyanakkor nem állítom azt
sem, hogy vitáink során mindig teljesen
tiszta kép bontakozott ki. Legtöbbször

mindkét oldal igazságát máshol kereste,
és nem is jutott közelebb egymáshoz. Pe-
dig a humánökológia metszõpontjában
létrejöhetett volna mindig a találkozás.

Remélem, hogy e széles mozgástér-
hez kapcsolódó számtalan szereplés,
tárgyalás, értekezés és egyéb alkalom
során tanúsított magatartásommal az el-
nöki szereppel járó, és hozzá kapcsoló-
dó tekintélyelvet nem romboltam le. 
Nem egyesületi múlt nélkül érkeztem e
fontos funkcióba. 1975-tõl kezdõdõen,
harminc éven keresztül, helyi csoport
titkári, majd elnöki, valamint egy rövi-
debb kurzusban szakosztály titkári, ké-
sõbb elnöki feladatot is elláttam. Ehhez
társult negyvenéves szakmai életpá-
lyám. Mégis nagy ismeretdeficittel ren-
delkeztem, ahhoz, hogy a gazdag múltú
és fontos jelenû egyesületet – hagyomá-
nyaihoz méltón – képviseljem, s annak
elnökségét – feladatorientáltan – irányít-
sam. A szakma körül sorjázó ügyek ér-
demi fogadása is indokolta, hogy minél
elõbb átfogó ismereteim legyenek mû-
ködésünkrõl, bel- és külföldi kapcsola-
tainkról. A kezdeti nehézségeken átse-
gített a titkárság egyesületi ügyekben
való jártassága, az új elnökség és szer-
kesztõbizottság aktivitása. Biztonságot
jelentett az éves program kiforrottsága,
a szaklapunk havi megjelenésének ga-
ranciája, a mindent meghatározó anyagi
támogatás megléte. Reményt adott a he-
lyi csoportok és szakosztályok szak-
mánkat minden esetben megjelenítõ
ereje. A szeniorok tiszteletet parancsoló
és nélkülözhetetlen bölcs tanácsai folya-
matosan érkeztek. Ennél jobb indulás el
sem képzelhetõ, mely az új elnökség
mandátuma elsõ felének történéseiben
vissza is tükrözõdött. A nagy tenniaka-
rás részben az egyesület belsõ mûködé-
sének megújításában vált láthatóvá. Sza-

Az elköszönés jogán…
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bályzatainkat napjaink igényeihez igazí-
tottuk. Fõtitkári elõterjesztésre a 9/2207
(III/13) határozattal még az elnöksé-
günk mûködését is meghosszabbítot-
tuk. Új Decrett József-emlékérem egye-
sületi kitüntetést alapítottunk. Az egye-
sület elkötelezettségét és szolidáris sze-
repét is sikerült új keretbe helyezni. Eb-
ben a szellemben kitüntetettjeink részé-
re fogadást rendeztünk. A Vajdahunyad
várban bensõséges ünnepségen emlé-
keztünk meg ’56-os és háborús erdész
hõseinkrõl. A hazai erdészet elismerését
közvetítettük a Kanadába menekült er-
dõmérnökök és tanárok divíziója felé.
Nagynevû elõdeink elõtt tisztelegtünk a
Fekete-Tisza forrásánál. A Kárpát-me-
dencei erdészek találkozóján, a szakmai
összetartozás szép példáját adtuk. A tár-
sadalmi kapcsolataink erõsítése terén
tett lépéseink is a tenniakarásról árul-
kodtak. A szakma támogatására meg-
nyertük az Országgyûlés elnökét, kor-
rekt kapcsolatokat alakítottunk ki az
ágazatunk és a környezetvédelem mi-
nisztereivel. Az erdészeti szolgálat érde-
kében a civil mozgalmakkal még közös
fellépésekre is volt lehetõségünk. Érde-
mi meghallgatás kísérte az országgyûlés
Mezõgazdasági Bizottsága és a Nemzeti
Vagyonkezelõ elõtti szereplésünket. Új-
ra elkötelezett hívei lettünk a nagy múl-
tú Madarak és Fák Napja mozgalomnak,
és támogatói a Kaán Károly Természet-
és Környezetvédelmi versenynek. Az
OEE horizontján megjelenõ e finom jel-
zések mûködésünk elsõ két évének le-
nyomatai. Lelkes csapatmunka volt. A
folytatás is hasonló értékeket hozott, de
a jó szellem sok esetben itt már elpártolt
tõlünk. Szakosztályi háttér segített ab-
ban a szakdiplomáciában, melynek
eredményeként az Európai Erdészek
Hálózata tagjai sorába választott ben-

nünket. Európai Fiatalok az Erdõkért
nemzetközi versenykiírásba történõ be-
kapcsolódásunk is ebbõl a tudásból táp-
lálkozott. Az elismerés hangján kell
szólnom, a helyi csoportok és szakosz-
tályok kommunikációban, oktatásban,
továbbképzésben, kulturális misszió-
ban, tanulmányutakban megtestesülõ
emberi és szakmai értékeirõl. Évtizedek
óta mûködnek azok az alkotómûhe-
lyek, amelyekbõl szakkönyvek, közle-
mények, állásfoglalások és tanulmá-
nyok kerültek ki. Az Erdészeti Lapok di-
gitális változatának, archívumának elké-
szülte pedig erdészettörténeti esemény
lett, melyben egy erdõgazdaság kis lét-
számú egyesületi tagjai oroszlánrészt
vállaltak. Jó érzéssel töltött el az is, hogy
mûködésünk négy évében a „Gyökerek
és lombok” három újabb kötettel gyara-
podott. Az Erdészeti Lapok színvonalas
megjelenését jó csapatmunka kísérte.
Az egységes szemléletû erdõgazdálko-
dás érdekében kifejtett elnöki kommu-
nikációt nem titkársági bázis, hanem
egy szûk szakértõi csoport segítette eb-
ben az idõszakban. 

Munkánkat disszonáns hangok is
terhelték. Nem sikerült tökéletes össz-
hangba hozni a szervezet mûködéséért
felelõs fõtitkári és az erdészetpolitika
vitelét felvállaló elnöki szerepeket. Ez a
zavart keltõ kétarcúság két esetben kri-
tikus állomáshoz is érkezett. A kiélezett
helyzetek – meddig lehet elmenni, mi-
kor kell megállni – örök dilemmájába
mi is belecsúsztunk. Az egyik alkalom
2008. augusztus 18-án lezajlott elnöksé-
gi ülés volt, mely az elnöki mûködést
megkérdõjelezõ indítványhoz kapcso-
lódott. Itt az elnökség tagjai – egy kivé-
tellel – korrekt ellenõrzõbizottsági
koordináció mellett az elnököt tevé-
kenysége gyakorlásában megerõsítet-

ték. A másik eset a 2009. december 15-i
elnökségi ülés története, mely a már
említett 9/2007. számú elnökségi hatá-
rozatot – eggyel több szavazattal – há-
rom év után annulálta. A javaslattevõ és
az elvetõ személy ugyanaz volt, szemé-
lyem pedig a határozat védelmében állt
ki. Az ellenõrzõ bizottság pártatlansága
most is adott volt. A nevezett két dátum
közti idõszak elnökségünknek egyéb
ellentmondásokat is felvonultató szaka-
sza volt. Ezért is történhetett, hogy mû-
ködésünk hatékonyságára így a lapja-
ink postai kézbesítésének költségcsök-
kentésére, a honlap-szerkesztés tudósí-
tói hátterének megszervezésére, vagy
utazásaink racionalizálására tett elnöki
kezdeményezés nem járt sikerrel. Ki-
mondottan kudarcélmény volt, hogy a
hivatalos látogatások, fontos rekvizitu-
maként szolgáló OEE-prospektus elké-
szítéséhez négy év sem volt elég. Az pe-
dig felettébb furcsa, hogy egyesületünk
Történeti Almanachjának megjelenését
a honlapunkon megjelenõ cikkek há-
rom kötetbe szerkesztett kiadványa is
megelõzte. A teljes igazsághoz ez az
utóbbi fejezet is hozzátartozott. Ami pe-
dig nem maradhat ki, az a köszönet
hangja vándorgyûléseink szervezõinek.
Selmecbányát azért emelem ki, mert az
ottani közgyûlésünk hazafias tettnek is
számított, de Pápa, Kecskemét, Debre-
cen, Balassagyarmat és Pécs egyformán
szeretett erdészvárosaim lettek. 

Tisztelt magyar Erdésztársaim! Ezen
a helyen szeretném megköszönni, hogy
életem egyik legszebb élményéhez, er-
dészpályám betetõzéséhez hozzásegí-
tettek azzal, hogy bizalmat szavaztak
nekem! Teljes erõmmel arra töreked-
tem, hogy megfeleljek elvárásaiknak.
Jól tudom, hogy ez nem mindig sike-
rült. Nem egyszer roskadoztam a reám
nehezedõ teher alatt, bizonytalanná
váltam ágazatunk kritikus helyzeteiben.
Felment talán az, hogy én is csak saját
életembõl, érzelmeimbõl és szaktudá-
somból tudtam építkezni. Hittem és hi-
szek abban, hogy a jót és igazat képvi-
seltem. Kívánom utódomnak, hogy jó-
szerencse vezérelje!

Camus-val együtt vallom:
„Ne menj elõttem, lehet, hogy nem

tudlak követni,
Ne menj mögöttem, lehet, hogy nem

tudlak vezetni,
Gyere mellettem és légy a barátom!”

Üdv az erdésznek!
Dr. Pethõ József

az Országos Erdészeti Egyesület 
elnöke

Ady Endre:

AZ ÉN MAGYARSÁGOM

Az én magyarságom
Mindennél keserûbb,
Mindennél igazabb. 

Az én magyarságom
Véres és fekete,
Véres és szomorú. 

Az én magyarságom
Büszke felleg-orom,
Büszke, nagy sirató. 

Az én magyarságom:
Nincs ilyen átkozott,
Nincs ilyen igazi.
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DR. SOLYMOS REZSÕ*

A klímaváltozás valószínûleg az er-
dészeti kutatásnak is napjainkban
az egyik legtöbbet vitatott témakö-
re. A kutatott témák többsége az er-
dõk fafaj-összetételének, területé-
nek, stabilitásának a klíma miatt
várhatóan bekövetkezõ változásá-
val és ennek nyomán az erdei öko-
szisztémák károsodásával, valamint
az erdõgazdálkodás újszerû felada-
taival és jövõjével kapcsolatos. A
földkerekség, a hozzá tartozó klí-
ma, története folyamán eddig is je-
lentõs változásokon ment keresz-
tül. Ezeknek a változásoknak is kö-
szönhetõ erdeink jelenlegi képe. A
változások mértéke és a szélsõségek
gyakorisága miatt azonban fel kell
készülni a reálisnak tekinthetõ ve-
szélyekre az erdõgazdálkodásban
is. Tanui vagyunk annak, hogy a
Föld országainak többsége nemzet-
közi összefogással kívánja a várha-
tó klímaváltozás okait és kedvezõt-
len hatásait megszüntetni vagy
mérsékelni. Ennek érdekében ki-
terjedt kutatások folynak szinte az
egész világon. A politikusok „klíma-
csúcsok” rendezése keretében több-
kevesebb – inkább kevesebb –
eredménnyel kísérlik meg a problé-
ma megoldását.

Az erdészeti kutatás eredményei-
nek hasznosítása és a kedvezõt-

len klímahatások
Az erdészettudomány keretében a kuta-
tás elsõsorban a klímaváltozásnak vár-
hatóan az erdõkre, az erdõgazdálko-
dásra gyakorolt hatását, és csak kisebb
mértékben létrejöttének okait vizsgálja.
Rendkívül nehéz helyzetben van az, aki
e témakörben végzi kutatásait, mert er-
dõterületen folyó üzemi kísérletezésre
a téma jellege miatt aligha nyílik ele-
gendõ alkalma. Az elõre jelzett klíma-
változás mértékét és „szerkezetét” több-
nyire csak becsülni lehet (?), esetleg va-
lószínûsíthetõ hipotéziseket megfogal-
mazni. Modellkísérletekre (például fito-
tron segítségével) természetesen van le-
hetõség. Konkrét, átfogó vizsgálatokra
azért sincsen mód, mert a klímaválto-
zásnak csak egyes tényezõit, ezek eset-
leges hatását lehet több-kevesebb meg-

bízhatósággal elemezni, a komplex kö-
vetkezményeit aligha. 

A szakértõk jelentõs részének állás-
foglalása szerint a klímaváltozás elsõsor-
ban a szélsõséges idõjárási események-
ben, hõmérséklet, csapadék és száraz-
ság, hó, zúzmara és jég, vihar stb. mérté-
kében és gyakoriságában mutatkozik
meg. Más szakértõi véleményekbõl kitû-
nik a tudományos bizonytalanságok so-
kasága. A gyakorlati tapasztalatok, egye-
lõre még kellõen nem igazolják a klíma-
változás erdõkre gyakorolt „várható” ha-
tásának szokatlan  különlegességét. Je-
lenleg a hozzáértõk többsége a klíma-
változás bekövetkezése mellett foglal ál-
lást  és veszélyeire hívja fel a figyelmet.
Az erdészetben a klimatikus károk több-
sége az abiotikus károsítókkal kapcsola-
tos témák között eddig is szerepelt. Szél-
sõséges bekövetkezésük lehetõségeit és
az ellenük való védekezés módját az er-
dõvédelem kutatása és oktatása folya-
matosan napirenden tartja. Az erdõvéde-
lem egyébként is nemzetközi összefo-
gással mûködik, amit többek között iga-
zol a Nemzetközi Erdõvédelmi Mérõ és
Megfigyelõ Hálózat, amely hazánkban is
mûködik.

Nem lehet vitás, hogy a hosszabb
idõtávon várható jelenségekre az erdé-
szetben különösen figyelni kell. A kuta-
tás feladata, hogy a lehetõ legmegbíz-
hatóbban jelezze elõre a várható bioti-
kus és abiotikus károkat és dolgozza ki
az adott idõszak ismereteinek legmaga-
sabb színvonalán megelõzésük és meg-
szüntetésük lehetséges módozatait.
Mindez hosszabb idõt igényel. Ezért is
van kiemelkedõ jelentõsége azon erdõt
károsítók elszaporodását és károsításu-
kat megelõzõ, valamint megszüntetõ
erdõmûvelési és erdõvédelmi beavat-
kozásoknak, amelyek hatása tudomá-
nyosan igazolt, amelyek késedelem
nélkül alkalmazhatók. Ezen feladatok
teljesítése a legsürgõsebb tennivalóink
közé tartozik.

A jelen idõben való, tudományosan
megalapozott, azonnali hatékony cselek-
vés elsõrendû fontosságú a klímaválto-
zás feltételezett károsításainak a mér-
séklése érdekében. Hangsúlyozni kell
azt is, hogy az azonnali cselekvés hatá-
sa, amely az erdõk szerkezetébe, élõvi-
lágába való emberi beavatkozást jelen-
ti,  sok esetben csak késõbb mutatkozik

meg érzékelhetõen. Régóta vártam már,
hogy ezt a téma szakértõi, minden eddi-
ginél jobban kihangsúlyozzák. Szeret-
ném kiemelni azonban, hogy a témakör
hosszú idõtartamú átfogó kutatásai
nélkülözhetetlenek

Örvendetes, hogy a NyME Erdõmér-
nöki Karán 2010-ben a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program (TÁMOP) ke-
retében ígéretes kutatások kezdõdtek.
Elismerésre máltó a tény, hogy erre
még napjaink válságokkal terhes gond-
jainak közepette sor kerülhetett. Az
egész földkerekséget érintõ klíma- és
energiakutatások többek között a vál-
ság idején sem hagyhatók el, mert elen-
gedhetetlenek ahhoz, hogy kontinen-
sünk, hazánk kezelni tudja a klímavál-
tozás és a globalizáció kihívásait. Utal-
nunk kell arra, hogy három nagy vál-
ságcsoporttal kell megküzdenünk,
amelyek hatása erdeinkre nézve is
meghatározó. Ezek: a klímaváltozás, a
nyersanyaghiány és a gazdasági pénz-
ügyi válság, amelyek hatással vannak
az erdõk szerkezetére és térfoglalására
Hazánkban és a Földön egyaránt. Ezek
ráirányítják a tudományos és  innováci-
ós törekvéseket a klímaváltozáshoz
kapcsolódó  kutatások legfontosabb té-
máira is. Jelen esetben nem azon kell vi-
tatkozni, hogy lesz-e vagy elmarad a
klímaváltozás, hanem arra kell töre-
kedni, hogy a téma vizsgálatának tá-
mogatása az egész élõvilág javát a leg-
hatékonyabban szolgálja. Az idõjárás
és az élõvilág közötti kapcsolat közis-
mert. A széles körû probléma kutatását
Egyetemünk Erdõmérnöki és Faipari
Mérnöki, valamint Mezõgazdasági és
Élelmiszertudományi  Karaink a leg-
jobbjai vállalták.

Az erdei ökoszisztéma egészének
kutatása, a klímaváltozás kedve-

zõtlen hatásainak mérséklése
A klímaváltozással  kapcsolatos jelen és
jövõbeni erdészeti kutatásnak nyilván-
valóan nemcsak a faállományra, hanem
az erdei ökoszisztéma egészére kell ki-
terjednie. Az erdõt az adott területen
élõ növények és állatok biocönozisá-

* az MTA rendes tagja

Erdõgazdálkodás a klímaváltozás 
árnyékában

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!
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nak kell tekintenünk, amelyben a fito-
és a zöocönozis tagjai egymással és kör-
nyezetükkel biocönotikus konnexus-
ban élnek. Az idõjárási szélsõségek az
egész erdei ökoszisztémára hatnak, bár
az ökoszisztéma alkotói erre nem azo-
nos mértékben reagálnak. Eme kom-
plex felfogás szerint a kutatásnak, a vál-
ság kezelésnek ki kell terjednie az
egész erdei ökoszisztémára és az erdõ-
be való emberi beavatkozások külön-
bözõ hatásaira, amelyet az erdészeti ku-
tatás már hosszú évtizedek óta vizsgál.
Ezeknek a vizsgálatoknak, kísérletek-
nek a szintézisére, összehangolására
éppen a jelen korban van szükség.
Ezek teremtik meg az azonnali cselek-
vések, erdõmûvelési beavatkozások tu-
dományos megbízhatóságát. Hazai és
nemzetközi erdészeti kutatásunk gaz-
dag tárházát kínálja ezen beavatkozá-
sok szignifikáns eredményeinek.

Halaszthatatlan feladatunk azok-
nak a kutatási eredményeknek a szám-
bavétele, amelyek gyakorlati megvalósí-
tásával a szélsõséges klimahatásokat
mérsékelni lehet. Ezek felsorolása külön
tanulmány tárgya lehet. Nem kell kü-
lönleges, hanem inkább köztudott dol-
gokra, szakmai irányelvekre utalnunk,
amelyek betartása napjainkban is köte-
lezõ. Többek között ide tartozik: a ter-
mõhelynek megfelelõ fafajmegválasz-
tás, az erdõfelújítás és telepítés módjá-
nak helyes megválasztása,  az ültetési
hálózat, az erdõsítések ápolása, a neve-
lõvágások erélye, ideje  és módja, a he-
lyes faállományszerkezet fenntartása
stb. Belterjesen mûvelt és nem magukra
hagyott, stabil fák által alkotott faállo-
mányokat kell létrehozni és fenntarta-
ni, amelyek jobban képesek az idõjárá-
si viszontagságokat is elviselni!

Az erdõkre ható különbözõ környeze-
ti ártalmak kutatása szinte az egész vilá-
gon folyik. Hazai és nemzetközi megfi-
gyelõ hálózat jelzi a várható és a bekövet-
kezett károkat. Nem éri ezért sok esetben
váratlanul az erdõgazdaságot a klímavál-
tozás erdeink egészségi állapotára gyako-
rolt hatása. Nem kétséges, hogyha bekö-
vetkezik a klímaváltozás, annak számot-
tevõ és kedvezõtlen befolyása lehet az er-
dõk fenntartására és fejlesztésére egy-
aránt. A szélsõséges idõjárás erdõgazdál-
kodási, erdõvédelmi hatásainak jelentõs
részével az erdészeti kutatás eddig is ki-
emelten foglalkozott. Elegendõ ha a hó-
és a széltörés, továbbá a szárazodás
(aszálykárok), avagy az árvizek hatását
említjük. Ma is tudjuk, hogy az egyes idõ-
járási tényezõk a különbözõ ökológiai
adottságok mellett az egyes fafajokra nem

azonos mértékben hatnak. A termõhelyi
adottságok és a fafajok termõhelyígényé-
nek az összehangolása kedvezõ védeke-
zésként is felfogható a klímaváltozással
szemben. A faállományoknak a nevelõ-
vágásokkal szabályozható törzsszáma
(törzsszámtartás) is olyan tényezõ, amely
számottevõen mérsékelheti az idõjárási
viszontagságok által okozott károkat. Jó
példa erre az elmúlt fél évszázad folya-
mán bekövetkezett viharkárok, hótöré-
sek sokasága itthon és külföldön egy-
aránt. Több kísérleti területünk igazolta
ezt. A nevelõvágások gondossága, erélye
vagy elmaradása és a károsodott fák
száma (sürüség és záródás) között szoros
az összefüggés. Ezekrõl a mindennapi
életünket kísérõ szakmai szempontokról
napjainkban alig esik szó.

Nem lehet azonban kellõen hangsú-
lyozni, hogy az erdészeti kutatás ezen
témáinak a mûvelésekor is tekintettel
kell lenni arra a sok tudományos bi-
zonytalanságra, amely a várható klí-
maváltozás egyes tényezõit és erdeinkre
gyakorolt hatását illeti. Ez is az idevo-
natkozó kutatások jelentõségét és támo-
gatásának indokoltságát igazolja.

A fenntarthatóság – tartamosság
– és a klíma

Az erdészetben már több évszázada ki-
emelt célként szereplõ fenntartható er-
dõgazdálkodás, a tartamosság is veszé-
lyeztetve lehet a klímaváltozás miatt.
Ezért itt újra ki kell emelni az erdõmû-
velési beavatkozásokat, amelyek rend-
kívül kedvezõ hatással lehetnek ezen
veszedelmek csökkentésére, elhárításá-
ra. A fenntartható erdõfejlesztést az
ökológiai tényezõk, míg az erdõgazdál-
kodást az ökonómiaiak jellemzik. A
kettõ harmóniájára ismételten utalni
kell, amelyet rendkívül nehéz megte-
remteni. A gazdasági válság, a fahasz-
nosítási lehetõségek egyaránt nehezítik
a helyzetet. Errõl a harmóniáról az eset-
leges klímaváltozás szélsõséges hatása-
inak a vizsgálatakor alig esik szó. Itt van
a legnagyobb szükség arra, hogy e té-
makört átfogóan kell kutatni és a kuta-
tók kellõ ismerettel rendelkezzenek ah-
hoz, hogy valójában legyen mit össze-
hangolniuk. Idõ kell ahhoz is, hogy ku-
tatóink ezen a területen szélesebb isme-
reteket szerezzenek. Ebben a témakör-
ben kell hasznosítani az erdészeti gene-
tikai, a mag- és csemetetermelési. erdõ-
felújítási, erdõnevelési és faállomány-
szerkezeti kutatások eddigi eredménye-
it és végezni újabb kiegészítõ kutatáso-
kat.  Külön talán nem is szükséges
hangsúlyozni, hogy a természetvéde-

lem témaköre valamennyi klímaválto-
zással kapcsolatos téma mûvelésénél
jelen kell, hogy legyen.

Kiemelt kutatási témák, a feladatok
nemzetközi megosztása

Az eddigiekbõl is kitûnik, hogy a klíma-
változás esetleges kedvezõtlen erdésze-
ti hatásainak mérséklésére számos
olyan kutatási eredmény áll rendelke-
zésünkre, amelyet haladéktalanul  hasz-
nosítani lehet. Ugyanakkor az egyik leg-
idõszerûbb jelenlegi és jövõbeni komp-
lex erdészeti kutatási feladat az éghaj-
latváltozásnak, a felmelegedésnek vagy
a lehûlésnek (stb.) az erdõre gyakorolt
hatásait a lehetõ legszélesebb körben
kutatni. Nyilvánvaló, hogy az erdõ és az
üvegházhatású gázok koncentrációja
között is szoros az összefüggés, bár ez
még korántsem tisztázott. A szénciklus
vizsgálata például ma az egyik leggya-
koribb nemzetközi kutatási téma. Ha-
zánkban is. Kérdés, hogy miként lehet-
ne ezeket az idõszerû kutatási feladato-
kat EU viszonylatban megosztani. Je-
lenleg Magyarországon az erdészeti ku-
tatásban több olyan klímaerdõ téma ku-
tatása folyik, amelynek alapkutatási jel-
lege lehetõvé tenné, hogy gazdagabb
országok vállalják ezek költségeit.
Ugyanakkor a klímaváltozással kapcso-
latos erdõmûvelési, faállományszerke-
zeti kutatásokról napjainkban már hal-
lani is alig lehet. A klímával kapcsolatos
erdészeti kutatások íróasztal melletti
felkarolói fantáziadús hipotézisekkel
árasztanak el bennünket anélkül, hogy
konkrét erdei (tõ melletti, helyszíni) ku-
tatásokkal foglalkoznának. Vannak,
akik úgy hasznosítják a külföldi szak-
irodalmat, tanulmányutakat, hogy ezek
eredményeit nem eresztik át a hazai er-
dészet ökológiai és ökonómiai szûrõ-
jén. Ezek a pillanatnyi idõszerûség
hasznosítói sokszor vezetik el a nagy-
közönséget a „verne”-i fantasztikus re-
gények világába. Mindezt azért is hang-
súlyoztam , mert a NyME Erdõmérnöki
Karán induló nagyívû kutatási pro-
jekt(TÁMOK) megvalósítása kiszûrheti
a ma még elõforduló visszásságokat és
kivezetheti az ún. „nagytudású pillanat-
nyiak”-at csak a labor vagy az íróasztal
mellett szült erdõk virtuális világából, a
hipotézisek sokaságából.

A  Föld, Európa, Magyarország
erdei és a klímaváltozás

Erdeink és a Föld erdei jövõjének a klí-
maváltozással kapcsolatos vizsgálata
során nem tekinthetünk el az erdõk vál-
tozatosságától és térfoglalásától (ele-



154 Erdészeti Lapok CXLV. évf. 5. szám (2010. május)

gyetlen, elegyes erdõk, õshonos és nem
õshonos fafajok stb.). Figyelembe kell
venni azt is, hogy a Föld erdeit legalább
öt ökológiai zónára kell felosztani, ahol
a klímaváltozás értékelése és kutatása
számottevõ különbségekkel folytatha-
tó. Elegendõ ha a trópusi, a szubtrópu-
si, a mérsékeltövi és a boreális zónákra
utalok. A klímaváltozás nyomán a zó-
nák közötti eltolódásra lehet számítani.
Ennek mértékét azonban csak „jósolni”
lehet. A Földön közel 4 milliárd ha erdõ
van, ebbõl 1 millió ha borítja Európa te-
rületét. Sajnos a Föld erdõterülete éven-
te közel 15 millió ha-ral csökken. Ezzel
szemben az új erdõtelepítések térfogla-
lása alig haladja meg az 5 millió ha-t.
Nehéz lenne megbecsülni, hogy a csök-
kenésbõl mekkora terület esik a sze-
génység által sújtottakra és mekkora a
klíma által okozottakra. Örvendetes vi-
szont, hogy az új erdõtelepítési kedv az
egész Földön növekvõben van. Az új
erdõtelepítések során is alapvetõ köve-
telmény a klímaváltozásra való felké-
szülés (fafajmegválasztás, hálózat stb.),
nevelés. Fafajaink erdõmûvelési tulaj-
donságait az eddigieknél alaposabban
kell figyelembe venni.

Erdeink fafaj-összetétele kedvezõ-
nek mondható. A lombos fafajok er-
deink 86%-át, a fenyõk 14%-át alkotják.
Az õshonos fafajok aránya hazánkban
európai viszonylatban is magas, meg-
haladja az 50 %-ot. Természetesen ez
nem jelentheti az õshonosság döntõ
szerepének, jelentõségének a legkisebb
mértékû csökkentését. A klímaváltozás
a fafajok elterjedésére nagy hatással le-
het, bár az egyes fafajok alkalmazkodó-
képessége (pl. erdeifenyõ) rendkívül
kedvezõ, másoké jobban behatárolt (pl.
bükk). Az ökológiai adottságok válto-
zásával együtt kell átértékelnünk az ös-
honosság kérdéskörét és a meghonoso-
dott fafajok jövõbeni szerepét. Gondo-
lok itt fõleg a 20%-os részarányt megha-
ladó akácra. Örvendetes viszont, hogy
erdeink jelentõs része elegyes erdõ, le-
gértékesebbek a gyertyános-tölgyes-
bükkösök, a gyertyános tölgyesek,
amelyek felújításakor elsõsorban a talaj
termõréteg-vastagságának és az idõjá-
rásnak van meghatározó szerepe.

Meglevõ, kedvezõ fafajösszetételû er-
deink felújítását változatlanul természe-
tes úton, magról helyes végezni minde-
nütt, ahol ez eredményre vezet. Az eddi-
gieknél is alaposabb újulat-, fiatalosápo-
lást, nevelést kell végezni mind a fafa-
jösszetétel, mind pedig a fenntartandó
törzsszám tekintetében. Ez a fenntartható
faállomány gazdálkodás megalapozója,

amelynek a figyelmen kívül hagyása le-
het a klímaváltozás okozta károk egyik
legsúlyosabb okozója. Jelentõs veszély
forrása lehet, ha nagy területen tudomá-
nyosan kellõen meg nem alapozott eljá-
rásokhoz folyamodunk. Ugyanakkor
szükséges újabb és újabb eljárásokkal ki-
sebb területen kísérletezni. Az ilyen té-
májú kísérleteket támogatni érdemes
nemcsak a kutatóhelyeken, hanem a
gyakorlatban is.

A fanövedék, a növekedési me-
net, a fatermés és a klímaváltozás
A klímaváltozás veszélye arra is figyel-
meztet, hogy az eddigieknél nagyobb
kapacitással kell és érdemes erdeink
növekedését, fatermését kutatni. A  fa-
terméskutatás gazdag tárháza áll hazai
viszonylatban is a rendelkezésünkre.
Ezek alapadatait, jellemzõ grafikonjait
célszerû a klímaváltozás hatásainak a
mérésekor kiinduló pontnak tekinteni.
Segítségükkel a növedék gyorsulására
avagy csökkenésére bizonyító adatok
nyerhetõk. Természetesen ide sorolom
az ERTI faállományszerkezeti és erdõ-
nevelési kísérleteit is. Ezek az össze-
omlás elõtt állanak. Itt az ideje annak,
hogy a klímaváltozást is figyelembeve-
võ fatermési, fanövedéki összehasonlí-
tó kísérleteket, értékeléseket végez-
zünk. Kevesen tudják például azt,
hogy a nálunk jelentõs tölgyek, a
bükk, a fenyõk összes fatermése, faál-
lományszerkezeti tényezõi a különbö-
zõ fatermési osztályokban egymáshoz
viszonyítva miként alakulnak. A témá-
val kapcsolatos grafikonok egy évszá-
zadra nyújtanak tájékoztatást és meg-
alapozottabbá teszi a klímaváltozás ha-
tásainak a m3-ben mérhetõ mértékét is.
Normatív jelleggel lehet alkalmazni az
egyes fafajok növõtér-igényét. Az ide
vonatkozó vizsgálataink a hó és a szél-
törésre-döntésre vonatkozó állásfogla-
lásaink kialakítását tették megalapo-
zottabbá.

Kérdéses lehet, hogy vajon a klíma-
változáshoz tartozhatnak-e a fakiterme-
lés lehetõségeit és módját kutató vizs-
gálatok. A közvélemény ebben még
kellõen nem tájékozott. Az utóbbi évti-
zedekben nem termeltük ki hazánkban
a lehetséges és biológiai szempontból
is indokolt famennyiséget. A fa egy bi-
zonyos kor után az adott termõhelyen
vágásra érik, a fát ki kell a jövõben is
termelni és az öreg erdõt lehetõleg ter-
mészetes úton felújítani. A hosszú ter-
melési ciklus alatt az induláskor 10 ezer
db/ha-t is meghaladó csemeteszámot
mintegy 200 db/ ha körülire kell csök-

kenteni a nevelõvágásokkal. Ezzel javul
a fa minõsége, növekszik az erdõ so-
koldalú haszna és a faállománynak az
abiotikus károsítókkal, a kedvezõtlen
idõjárással szembeni rezisztenciája is.
Szakszerû erdõmûvelés és erdõhaszná-
lat esetén tehát a helyesen megállapított
famennyiség kitermelése nemcsak jö-
vedelmezõségi, hanem erdõfenntartá-
si(megõrzési), ha úgy tetszik erdõvé-
delmi(egészségi) feladat is. A fanöve-
dék és a fatermés összehasonlításából
kitûnik, hogy Európában is javítani
kell a fakitermelési problémákon. Ez
az utóbbi években gyors változáson
megy át.

Rövid összefoglalás, 
záró gondolatok

Az elmondottakkal csak rövid vázlatát
adhattam a témakör lényeges kérdései-
nek. Összefoglalásként kiemelem:

– A  várható klímaváltozás kedvezõt-
len hatásainak „lehetséges” kivédésére
az erdészeti kutatásnak és gyakorlat-
nak egyaránt fel kell készülnie. A ren-
delkezésre álló erõforrásokat nem a ki-
látástalan vitákra (lesz-e vagy nem klí-
maváltozás), hanem az egész élõvilág
védelmét szolgáló témakör kutatására
kell fordítani!

– A tudományosan igazolt erdõmû-
velési kutatási eredmények alkalmazá-
sával már napjainkban is számottevõ-
en javítani lehet a várható klímaválto-
zás kedvezõtlen hatásait.

– Az erdészeti kutatásnak a jelenben
és a közeljövõben is az egyik kiemelt fel-
adata kell legyen a klímaváltozással
kapcsolatos kérdések vizsgálata annak
ellenére is, hogy a tudományos bizony-
talanságok sorával kell számolni.

– Abban az esetben is, ha a klímavál-
tozás elmaradna(?), vagy az erdõkben
nem okozna jelentõs károkat, fel kell ké-
szülni az esetleg bekövetkezõ súlyos gon-
dokra, támogatni kell a jelenlegi kutatá-
sokat és ezek átfogó bõvítését.  Ezek a ku-
tatások az egész élõvilágot szolgálják, az
itt felhasznált kutatási költségek sokszo-
rosan megtérülnek (pl. ha csökken a
szén-dioxid vagy a metán légköri kon-
centrációja, nem csak a felmelegedést
enyhíti).

– Az erdõgazdálkodásban a klíma-
változás miatt is  jelentõs hangsúlyt kell
kapjon a természetközeli erdei öko-
szisztémák fenntartása és a kedvezõt-
len idõjárási hatásokkal szembeni re-
zisztenciája, továbbá a multifunkcio-
nális erdõgazdálkodás, az erdészeti
ökológia és az ökonómia harmóniájá-
nak a megteremtése.
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A Meteorológiai Világszervezet (WMO)
ön által igazolásként citált éves  „klima-
állapot-jelzéseiben” apró betûvel meg-
találja az alábbi kitételt is, minden egyes
évi „állapot jelzéséhez” mellékelve:

„A kialakult gyakorlatnak megfelelõ-
en, a WMO globális hõmérsékleti elem-
zése két különbözõ adatsoron alapszik.
Az egyik kombinált adatsort az Egyesült
Királyság Meteorológiai Hivatalának
Hadley Központja és a Kelet-Angliai
Egyetem Éghajlati Kutatóegysége, CRU
készíti el. A másik adatsor az USA Ke-
reskedelmi Minisztériuma Nemzeti
Óceáni és Légköri Hivatalának (NOAA)
terméke. Mindkét központ fejlett hõ-
mérsékleti elemzést használ, de külön-
bözõ módszertant alkalmaz. A Meteoro-
lógiai Világszervezet kiadványaiban a
szerzõk, és nem feltétlenül a Meteo-
rológiai Világszervezet véleménye tük-
rözõdik. Bizonyos társaságok vagy
eredmények említése nem jelenti
azt, hogy a Meteorológiai Világ-
szervezet ezeket támogatja vagy
ajánlja olyanokkal szemben, ame-
lyekrõl nem esik említés.” – idézet
vége. Virágnyelven kifejezett, de vilá-
gos beszéd, ugye?

Albert Einstein:
„Ha az elméletedet a (kutatási)

eredmények nem támasztják alá,
akkor igazítsad az eredményeket
az elméletedhez ” 

Ahogy a WMO megállapítja, a külön-
bözõ intézmények különbözõ „módszer-
tant” használnak, és Einstein által „aján-
lottaknak” megfelelõen „relativizálnak”
az elméletükhöz igazodóan. (Ez érzékel-
hetõ a vitát  kiváltó írásom 1.ábráján is.)
Az egyik kiejtett  kb. 4-5 ezer olyan hûvö-
sebb területen található mérõállomást,
amely veszélyeztette volna az elméletet,
a másik nem gatyázott ennyit sem, egy-
szerûen megfogadta Einstein tanácsát és
„realizálta” az elméletének megfelelõen
az eredményeket. A kérdésre a CRU,
hogy igazolja honnan vette az eredmé-
nyét bizonyító adatait, lakonikus rövid-
séggel válaszolt:nem tudja, mert az ada-
tokat idõközben elvesztette. Ezért (is)
robbant ki néhány hónapja az ún. clima-
gate–botrány. Amely az én megítélésem
szerint  még mindig, csak gombostûhegy
lesz a jéghegy csúcsán.

TheTimes 2010.02.26.
„Az IPCC-nek és Dr. Rajendra Pa-
chaurinak, (az IPCC vasutas végzett-
ségû igazgatójának) független nem-
zetközi vizsgálat elé kell állnia. Teg-
nap este Balin, zárt ajtók mögött kör-
nyezetvédelmi és klímaügyi miniszte-
rek független vizsgálatot követeltek az
utolsó (4. IPCC) jelentés „hibái” (értsd:
valótlan adatközlések) miatt ért kriti-
kákra, és Pachaurinak az erre adott tö-
mör, de annál botrányosabb válasza
miatt. 

EZ VUDU TUDOMÁNY! – szólta el
magát Pachauri! 

A találkozó résztvevõi Balin csend-
ben megegyeztek a döntésrõl. Ennek
tartalma várható, hogy csak a részletek
kidolgozása után hivatalosan az UNEP
és a WMO útján kerül nyilvánosságra.
(az UNEP = környezetvédelmi, a WMO
a meteorológiai szervezete) Ez a két
szervezet felügyeli az IPCC munkáját.
(vagyis kellett volna felügyelnie. Õket
is kellene vizsgálni) A miniszterek és az
ENSZ környezetvédelmi titkára Hilary
Benn és az õ hivatalbeli kollégái eluta-
sították, hogy Pachaurinak szabadjon
dönteni a vizsgálat lefolytatásáról. A mi-
niszterek ragaszkodtak hozzá, hogy a
vizsgálat az IPCC-tõl teljes mértékben
és bizonyíthatóan függetlenül tör-
ténjen. (Pachauri ellen hazájában, In-
diában jelenleg korrupció és pénzmo-
sás gyanúja a vád)

Az IPCC honlapja: 2010.03.11. 
„Ban Ki Mun ENSZ fõtitkár és az IPCC
vezetõsége felkérte az Inter Academy
Council (IAC) szervezetét, hogy végez-
zen el egy független vizsgálatot az IPCC
eddigi eljárásait és eredményeit illetõ-
en, az IPCC által a klímaváltozásról ké-
szített 4 jelentés „tovább javítása” cél-
jából.” Az IAC egy, a különbözõ nemze-
ti tudományos akadémiák felett álló „er-
nyõszervezet” a világ országainak tud.
akadémiájainak tagjaiból összeállítva.
Feladatuk a kommüniké szerint meg-
próbálni helyreállítani az IPCC által
elvesztett bizalmat és hitelességét.

Tisztelt  ökológus Úr! 
Nem  elgondolkodtató, hogy állító-

lag 2000 „tudós”  megfellebbezhetet-
len, majd maga által is tévesnek minõ-
sített kinyilatkoztatásokat tesz 2 évtize-
den át, sok-sok ezer oldalon, dollár-
milliárdokért és most még „független”
akadémikusoktól várja ez elvesztett hi-
telesség helyreállítását? Hogy, hogyan

lehet dilettánsok és csalók által évtize-
deken át folyamatosan eljátszott hite-
lességet visszaszerezni? Azt majd az
idõ  eldönti.

BBC 2010.03.14.
A brit kormányzat energiaügyi államtit-
kára, Ed Milibald által feladott két hir-
detést betiltottak. Az ügybuzgó hirdeté-
sekben, elferdített gyermekrigmusok-
ban és tv-reklámban rémisztgették a
gyermekeket, hogy ha nem csökkent-
jük a CO2-kibocsátást akkor elkerülhe-
tetlen árvizek, hõhullámok, katasztró-
fák stb. lesznek. „Az éghajlatváltozás
már megkezdõdött. A hõmérséklet és a
tengerek szintje emelkedik. A szélsõsé-
ges idõjárási események, viharok, ára-
dások és hõhullámok egyre gyakoribbá
és intenzívebbé válnak.” – rémísztett a
hirdetés. A hirdetéseket az államtitkár
utasítására adták fel. Az Advertising
Standards Authority* (ASA) kötelezte a
kormányt, hogy többé nem jelentetheti
meg (2 poszter, 4 sajtóreklám, egy kis-
film), ugyanis annak állításai nincsenek
a „tisztességes” tudomány által alátá-
masztva, ezért a Department for Ener-
gy-t (energiaügyi minisztérium) és a
DECC-t (kb. az ottani VAHAVA, 2008
októberében a brit energiaügyi minisz-
térium hozta létre) kötelezték a további
hirdetések beszüntetésére. Megállapí-
tották, hogy nélkülözi a megalapozott-
ság, hitelesség követelményeit. Az eset
különösen kínos az energiaügyi minisz-
tériumnak/ kormányzatnak, mert úgy
állították be a  tavaly októberben elindí-
tott reklám-kampányt, hogy az szilárd
tudományos alapokon nyugszik. – szólt
a BBC és londoni napilapok  híradása.
Phil Jones, a CRU igazgatója, a brit alsó-
ház által a csalások ügyében megindí-
tott vizsgálat közben azt is kijelentette,
hogy „1995 óta már nincs többé sta-
tisztikailag igazolható globális fel-
melegedés!” Sõt azt is, hogy a 20. szá-
zadi két felmelegedés, 1910-1940 és
1975-1995 közöttiek közül, az elsõ
biztosan természetes eredetû volt,
de az utóbbi az õ véleménye szerint
nagy valószínûséggel(?) mégiscsak an-
tropogén eredetû lehetett. Bár az el-
múlt 15 év nem mutat statisztikai felme-
legedést, ez szerinte csak egy átmeneti
„megcsúszás”. Hogy ezt „statisztikailag”
mire alapozza az egyelõre ugyanolyan
rejtély mint az, hogy  hogyan veszthet-
ték el azokat a perdöntõ adatokat, ame-
lyekre a rögeszmés téveszméjüket felé-

Válasz Berki Imrének

* ASA honlapja : a mi szerepünk a hirdetések
törvényes, tisztességes, becsületes és igaz
voltát biztosítani. 
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pítették? Még arra sincs válasz, kik, ho-
gyan és miért hamisították meg az el-
múlt 10 000 év hõmérsékleti grafikon-
ját, az elhíresült „hokiütõ-görbéjét” és
tüntették el a 2 holocén , a 2 római
kori, a  kora-középkori klíma-opti-
mumokat, amelyek jóval melegebb
periódusok voltak, mint a napjainkban
elmúlt idõszaké, sõt  még a kis-jégkor-
szakot is. Az ominózus hokiütõ-görbe
Kr. elõtti 10 000 évtõl 1860-ig egy egye-
nes vonal, majd 1860-70-tõl meredeken
tör a csillagos ég felé. A kellemetlen
igazság pedig itt tekinthetõ meg: 

Bírósági ítélet Nagy-Britanniában: 
A globális felmelegedéssel foglalkozó
Kellemetlen igazság c. Nobel-díjas Al
Gore film ellen egy brit tanár nyújtott be
keresetet, mert szerinte a film elfogult,
ezért nem akarta levetíteni a diákjainak.
A londoni bíróság kilenc, úgymond tu-
dományos pontatlanságot talált a film-
ben és elrendelte, hogy a brit iskolák-
ban kiegészítõ magyarázatok nélkül
nem vetíthetõ. Én az IPCC és a „klíma-
hamisítók” sok száz oldalas „iro- má-
nyaiban” valamennyivel többet. Óvatos
becsléssel is legalább cca. 50-et, amely-
nek 2/3-a úgy tûnik egyenként is alkal-
mas arra, hogy alapjaiban döntse
romba a klímavészmadarak ideológi-
áját és hitelességüket. A decemberi
koppenhágai klímacsúcs nyitó ülésén
az új-zélandi és ausztrál kutatók eljuttat-
tak az elsõ sorban éppen helyet foglaló
IPCC igazgató, Rajendra Pachaurinak
egy levelet, amelyben leleplezték, ho-
gyan lettek manipulálva különbözõ
adatok. Pachauri ránézett a levélre,
majd felment a pódiumra és szemreb-
benés nélkül megtartotta elõadását a
nyakunkon lévõ klímakatasztrófáról. A
koppenhágai kudarc már ismert. Pedig
nagy volt a „konszenzus”, állították és
állítják egyesek még ma is. 

Tisztelt Berki Úr ! Az Ön által felso-
rolt  károsítások én nem gondolom,
hogy összefüggésbe lennének az antro-
pogén, vagy akár természetes CO2

konc. (egyébként sem számottevõ) nö-
vekedésével, azaz a glob. klímaválto-
zással. Ezen az alapon felsorolhatta vol-
na még, – kereshetett volna korrelációt

visszamenõlegesen – a filoxéravésszel
is, ugyanis ez is éppen arra az idõpont-
ra esett (1860-tól), amikor a grönlandi
gleccserek elkezdtek visszahúzódni,
vagy a múlt század eleji szilfavész, eset-
leg az idõrõl-idõre megjelenõ gyapjas-
lepke stb. károsítások között is. Ez a
kritikai megjegyzése nyilván a figyel-
metlen olvasás eredménye: „Istvánffy
nagyon kritikus számos szerzõvel
szemben, ugyanakkor  kritika nélkül
idéz olyan szerzõt, akit kisért a gondo-
lat, az erdõk is bûnösök, elõsegítik a
globális felmelegedést” ad1: mi indo-
kolná, miért kellene minden szerzõt kri-
tizálva idézni? ad2: következetesen
szembeállítottam az eltérõ nézeteket,
elméleteket. ad3: világosan állást foglal-
tam, foglalok éppen 5 éve visszatérõen,
évrõl évre folyamatosan. Errõl szól a vi-
tát kiváltó cikkem is, hogy a növényvi-
lág által kibocsátott metánnak (de a
CO2-nek sem) semmilyen befolyásoló
hatása nincs és nem is lehet a klímavál-
tozásokra. A „man made climachange”
pedig egyenesen sarlatánság. Kell-e en-
nél keményebb kritika? De, ha komo-
lyan venném  (de sajnos nem lehet) a
globális felmelegedésrõl nagy mûgond-
dal megkreált „man made” ÜHH, majd
az erre ráhúzott CO2-semleges móricka-
elméletet, akkor sajnos, legalább a bo-
reális tûlevelû er-
dõkre  feltétlenül
igaz. Mármint,
hogy elméletileg
f e l m e l e g e d é s t
okozhat. Végeze-
tül, a költõi kérdé-
sére, hogy nem
tudja mire támasz-
kodva állítom,
hogy 1998 óta le-
hûlési szakaszban
van a földi klíma?
Valószínûleg csak
részleteket ol-
vasott el a tudósí-
tásomból, mert
már az 1. ábrából
világosan kiolvas-
ható, csakúgy,
mint az is, hogy a
CO2-nek semmi
köze a klímaválto-
záshoz. Legfeljebb
annyi a fizikai
törvényszerûség
(lásd: Új globál-
hisztéria, savaso-
dik az óceán?, E.L.
2009. április), hogy-
ha melegszik az

óceán, akkor kevesebb szén-dioxidot
képes megtartani (hideg-meleg sör-ef-
fektus). Ott matematikailag is leve-
zettem, hogy miért nem képes az
ember a CO2-kibocsátásával az óceánt
„elsavanyítani”, majd pedig ezáltal ko-
rall- és kagylópusztulást elõidézni  az
idõk végezetéig sem (de egyébként ter-
mészetes biológiai, kémiai folyamatok
miatt sem). Sõt a légköri szén-dioxidot
sem megháromszorozni, de még meg-
duplázni sem. Ezek, és az erre épített
riogató modellezési kísérletek pusztán
dilettánsok öncélú spekulációi, még
akkor is, ha ezek a víziók egyes akadé-
mikusoknak évtizedekre adtak, adnak
egzisztenciális elõnyöket. Egyébként,
ha a megduplázásnak hitelt adnánk, ak-
kor is a legpesszimistább számítások
alapján is legfeljebb max. 1-2 tized C
fok lehetne a következménye, a duplá-
zásának, triplázásnak pedig az egyelõre
még érvényes légkörfizikai törvények
miatt már semmilyen további hatásával
nem lehet riogatni. Ellenben minden bi-
zonnyal elõnyei is lennének, a növény-
világ egészen biztosan örvendezhetne.
Vajon miért nem beszélnek a klima-
vészmadarak sohasem egy esetleges
klímamelegedés nyilvánvaló elõnyei-
rõl?   

Istvánffy László

Keresünk... keresünk... keresünk

Elsõdlegesen uniós pályázatokhoz kapcsolódó

megvalósíthatósági tanulmányok készítéséhez ke-

resünk felsõfokú erdõmérnöki végzettséggel ren-

delkezõ szakembert, lehetõség szerint erdõmérnö-

ki és/vagy természetvédelmi területen szerzett

munkatapasztalattal, komplex projektszemlélettel

és dokumentációírási gyakorlattal. 

A szakmai önéletrajz, és motivációs levél mellé

kérünk egy 10-15 mondatos összefoglaló véle-

ményt arról, hogy Ön szerint mely tényezõk

idézték elõ elsõdlegesen a természetvédelmi

pályázatokhoz kapcsolódó eddigi mérsékelt pá-

lyázói érdeklõdést. 

Az szakmai önéletrajzokat és a motivációs

levelet, valamint az összefoglal véleményt az

adorjan.barbara@aditus.hu 
e-mail címre várjuk.
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Közismert tény, hogy Magyaror-
szág csapadékviszonyai térben és
idõben jelentõsen differenciáltak.
Akár kisebb térségeken belül is
nagyságrendi eltérések mutatkoz-
hatnak a havi, napi csapadék-
mennyiség, az intenzitás, a havi
csapadékmérleg és a térségre vetí-
tett átlagadatok terén. Az 1901-2001
közötti, százéves adatsorok értéke-
léseit vizsgálva jól megfigyelhetõ a
klímánkat jellemzõ, szélsõségekre
való hajlam.

Az 1961-1991. közötti, harmincéves
idõsor kiértékelését áttekintve az éves
országos csapadékmennyiség 612 mm,
amibõl 145 mm tavasszal hullik le. Az
utóbbi idõszakban éppen ez, az erdõ-
gazdálkodás szempontjából kiemelten
fontos évszak (a tenyészidõszak kezde-
te, a lombfakadás, virágzás, terméskö-
tés ideje) mutatja a legnagyobb ingado-
zásokat, illetve itt érzékelhetõk a legna-
gyobb arányú negatív változások is. 

Az utóbbi 100 évben mintegy 25%-kal
csökkent az évszak csapadékösszege. 

Az ingadozások jellegére jó példát ad
a 2005-2010. közötti csapadék-adatso-
rok vizsgálata. Annak ellenére, hogy –
éghajlatunkra jellemzõen – a február
hónapunk a legszegényebb csapadék-
ban, 2007 áprilisa kivételesen száraz hó-
nap volt. (1901-óta csupán két évben
volt ennél is kevesebb a havi csapadék.) 

A késõbb kialakult aszály-közeli
helyzetek hatásait nagyban fokozta
2006 õszének ugyancsak rekordot kö-
zelítõ csapadékszegénysége, illetve
2006/2007 telén a hó országos hiánya.
A klímánkra és a tavaszi periódus idõjá-
rására jellemzõ általános hektikusságon
túl, a megelõzõ évekhez viszonyítva jól
érzékelhetõ az eltérések nagysága.
2005 tavaszán országosan 27%-os, míg
2006 ugyanezen évszakában 35%-os, az
átlaghoz viszonyított csapadéktöbbletet
mértek.

A börzsönyi erdészeti meteorológiai
mérõállomások adatai is kirajzolják a
fenti idõszak tavaszainak jelentõs kilen-
géseit, köztük is az április hónap erõtel-
jes ingadozásait. Például Diósjenõn
2007 áprilisában csupán 2 mm csapa-
dék hullott és hasonló tendencia ismét-
lõdött 2009-ben is, amikor 8,8 mm volt
a havi mennyiség. A fenti két év között,
2008 áprilisában viszont az átlagot meg-

haladó, 61,5 mm csapadék esett. A
2007-es év szélsõségeit tovább fokozta,
hogy a rendkívül száraz áprilist rekord
csapadékbõségû május és június követ-
te, 127,4 mm és 150,2 mm-es havi érté-
kekkel. Ezek az összegek zömmel a ki-
terjedt területû, lassan mozgó zivatar-
rendszerekhez (mezoléptékû konvek-
tív rendszer – MKR) köthetõek. Április
hónapot vizsgálva kitûnik, hogy 2005-
ben, Királyrét állomáson 130,4 mm volt
a havi összeg. Ehhez hasonló értéket
csak tíz évvel elõtte, 1995-ben regiszt-
ráltak. Vagyis a 2005-2009 közötti idõ-
szak adatait elemezve és az április hó-
napot tekintve két extrém száraz (2007,
2009), egy átlag alatti (2006), egy átlag
feletti (2008) és egy kiugróan átlag fe-
letti (2005) év váltogatta egymást. 

A tenyészidõszak kezdõ hónapjának
5 éves szélsõséges ingadozásai sorába a
2010-es esztendõ is beleillik, folytatva a
korábbi tendenciát. 2009/2010 tele, a
2008/2009-es télhez hasonlóan, jóval
csapadékosabb volt a megelõzõ évek
havi értékeinél, mely elsõsorban a gya-
koribb mediterrán ciklontevékenység-
hez és azok jelentõs csapadékösszegei-
hez köthetõ. A Börzsöny-hegységben
átlagosan, e két téli idõszak majd min-
den hónapjában, 70-100 milliméternyi
csapadék hullott, nagyrészt szilárd for-
mában. 2010. január 31-én, egyetlen
nap alatt 40-45 centiméteres hótakaró
borította be a tájat, amire az országos
mérések kezdete óta nem volt példa.
2010. február 26-27-én, egy ún. genovai
típusú ciklonnak köszönhetõen a hegy-
ség északi, északnyugati részén a havi
éghajlati átlaghoz képest kiugró napi
csapadékösszegeket mértek. Két nap
alatt 35-45 mm esõ zúdult le a még ol-
vadó félben lévõ, tetemes vastagságú
hótakaróra. Ezek a napi érték-rekordok
április 12-14. között tovább fokozódtak,
amikor egy magassági hidegörvény és
egy sekély ciklon nyomán 3 nap alatt
55-60 milliméternyi csapadék hullott a
térségre. Így 2010 áprilisa ismét extrém
csapadékadataival teszi emlékezetessé
magát, hiszen a legtöbb börzsönyi csa-
padékmérõ állomás havi összege 100
mm körüli értéket mutat. 

Szûkebb idõkeresztmetszetben tehát
– 2005 óta vizsgálva a térségi adatsoro-
kat – jól érzékelhetõek az április hónap
és vele a tavasz változékonyságának
szélsõséges kilengései. Mindez termé-

szetesen az erdõ biotikus és abiotikus
adottságaiban, viszonyaiban is ott hagy-
ja markáns lenyomatát. A tendencia a
százéves idõsort tekintve egyértelmûen
kirajzolódik – a havi középhõmérsékle-
teket is nézve – melegedõ tavaszok,
alapvetõen csökkenõ évszakos csapa-
dékösszeg, helyenként szélsõségesen
ingadozó arid és humid tavaszi hóna-
pok váltakozásaival. A változékonyság
gyakorisága és annak gyorsasága is nö-
vekvõben van, illetve egyre nagyobb
szerepet képviselnek az intenzíven, rö-
vid idõ alatt lehulló, ún. konvektív csa-
padéktípusok, melyek egy-egy idõ-
szakban akár az éves összegek jelentõs
részét is képviselhetik. A nagy dombor-
zati tagoltságú hegyvidéki területeken
így sûrûsödhetnek az ún. torrens áradá-
sok, gyakoribbá válik a „flash flood” je-
lenség, azaz a kis vízgyûjtõ területre
hulló, intenzív csapadékból rövid idõ
alatt a patakok, horhosok, árkok med-
rében pusztító árhullámok alakulhat-
nak ki. Ezek gyakorisága növekedésé-
nek elsõsorban az erdészeti mûtárgyak
(pl. az erdészeti feltáró hálózat mûszaki
elemei) állékonysága szempontjából
van jelentõs szerepe. Emellett nem el-
hanyagolható tény, hogy résvízrendsze-
rekkel rendelkezõ területeken (vulkani-
kus alapkõzeten) az intenzív csapadé-
kok víztömege gyorsan kiürül a víztartó
rétegekbõl a litoklázisok (kõzetrések)
mentén feltörõ források és az azok vizét
elvezetõ felszíni vízfolyás-hálózatok,
rendszerek nyomán. 

A fenti tendenciákat mind pl. az er-
dészeti mûszaki berendezések létesíté-
se, fenntartása, mind az erdõmûvelés,
az erdõfelújítás terén érdemes hangsú-
lyosan figyelembe venni.

Nagy László
okl. humánökológus

(Adatok: OMSZ, Ipoly Erdõ Zrt. erdé-
szeti meteorológiai mérõhálózata)

Átalakuló évszakok 
Szélsõséges csapadékviszonyok a tavaszi idõszakban

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu

www.forestpress.hu

www.erdo.hu

www.mgszh.gov.hu



158 Erdészeti Lapok CXLV. évf. 5. szám (2010. május)

Érdekes olvasmány, amikor egy félig-
meddig „kívülálló’ mond véleményt
szakmánkról, ágazatunkról. Mint tette ezt
Borkó Károly az Erdészeti Lapok márciu-
si számában. Tanulságos, hogy sokszor
élesebben látja a gondokat „kívülrõl”,
Mint mi látjuk  –  vagy kellene látnunk  –
„belülrõl”. Tanulságos a vélekedése még
akkor is,ha netán kiegészítésre szorul,
vagy némelyike vitára ingerel.

A cikkében felvetettekre szabadjon
tehát hozzászólnom, azok sorrendjé-
ben. Mint írja, a közvélemény az er-
dészt még ma is a favágóval, a termé-
szeti környezet rombolójával azonosít-
ja. Amilyen könnyû ezt mondani, ugyan-
olyan könnyû az ellenkezõjét is. Tud-
tommal ilyen felmérés még nem történt.
Pedig nagyon hasznos és érdekes len-
ne, magam is kíváncsi lennék rá.

„A csak egyenes-hengeres-ágtiszta er-
dészkedésnek lejárt az ideje” –  olvashat-
juk. Nos, van egy jó hírem! Amikor Clarc
Ádám a Lánchíd építéséhez szemügyre
vette az õserdeinket, kiváló egyenes stb.
tölgyfákat talált bennük. Tehát a természe-
teshez közelálló erdõgazdálkodás koránt-
sem ellentétes az értékes faanyag megter-
melésével. Másik példa, ha a jó termõhe-
lyen álló cserest  –  ami ott bízvást nevezhe-
tõ „tájidegennek” –  gyertyános-tölgyesre
cseréljük, így a természetes állapothoz való
visszatérés  az állomány értékét is növeli. 

A vízügyi szakmával való összeha-
sonlítás során a vízügyiek „történelmi
bûnét” említi, amit a környezet átalakí-
tásával végeztek. Kérem, õk semmiféle
„történelmi bûnt” nem követtek el. Min-
denkor a társadalom aktuális igényét
elégítették ki. Amikor az Alföld ármen-
tesítését végezték, joggal számíthattak
arra, hogy hegyvidéki tározókkal ki-
egyenlíthetik majd az alföldi vizek járá-
sát és azt még energiatermeléssel is
összeköthetik. Ne õket kárhoztassuk te-
hát, hogy a határok változása miatt a
tervük még ma sem válhat valóra.

Ha az erdészek „görcsös ragaszkodá-
sa az idejétmúlt elvekhez”  –  mint írja  –
csak abban állna, hogy az akácost erdõ-
nek tekintik, az lenne a legkisebb baj.
Javaslom, tekintse úgy mindenki az
akácost, ahogy akarja  –  erdõnek vagy
akár ültetvénynek.

A Szerzõvel ellentétben magam
nagyra tartom az erdészet ismeretter-
jesztõ, „marketing” tevékenységét. Nem
tartanám szerencsésnek, ha az dicsek-
vésbe, melldöngetésbe, „önfényezés-
be” csapna át.

Az, hogy az erdõgazdálkodás csak
0,1%-át adja a nemzeti összterméknek,
szerintem nem indokolja, hogy a mai,
nehézségekkel, munkanélküliséggel
sújtott korunkban lemondjunk a védett
erdõkben megtermõ javakról. Már csak
azért sem, mert egyáltalán nem biztos,
hogy azok  –  magukra hagyva  –  fenn-
maradnának, õserdõvé (vissza-) alakul-
nának – pláne egy ekkora vadállomány
terhelése mellett.

És máris a vadászat került szóba, er-
dõgazdálkodásunknak ez a rákfenéje.
Minden elismerésem a Szerzõé, amiért
felsorolja a vadász-lobby túltengésébõl
származó bajokat. Ahol pedig csak na-
gyon „szõrmentén” fogalmaz, egy kissé
„nyersebb” kiegészítés talán nem lesz
haszontalan.

Ezen a téren a szokásosnál is nehe-
zebb lenne valamelyest egyetértésre
jutni a szakmánkon belül is. Van, aki a
karrierjét a nagyigényû, nagyhatalmú,
potyán vadászni akarók tökéletes ki-
szolgálására alapozza  –  nem is sikerte-
lenül. Egyes tudományos és áltudomá-
nyos intézmények, tudós és áltudós
személyiségek még elméletet is gyártot-
tak, ami szerint a vad mértéktelen elsza-
porodását is az erdészek okozták azzal,
hogy olyan sûrû fiatalosokat nevelnek,
amelyekbõl a vad nem hajlandó kijön-
ni, a szegény vadászok pedig nem tud-
nak bemenni. Így a kettejük oly kívána-
tos találkozása nem jön létre. Szerintük
az általuk is hõn óhajtott létszámapasz-
tást még a hivatásos személyzet is kép-
telen végrehajtani. Amibõl persze egy
szó sem igaz! Még egyetlen hirdetést
sem láttam a Nimród vadászújságban,
hogy vendégvadászokat látnának szíve-
sen létszámapasztás céljából. A termé-
szetvédõk ingerküszöbét sem érte még
el a császármadárnak a vaddisznó általi
kipusztítása, sem például a Bükki Nem-
zeti Park kellõs közepén létesített több-

száz hektáros, bekerített muflontenyé-
szet.

A fentiek fényében könnyû a válasz
a cikkben feltett kérdésre, miért csak
oly kevés erdõt telepítünk? Az állami er-
dõk kezelõi ezerkilométer-számra épí-
tik az erdei drótkerítéseket, hogy meg-
védjék a fiatal erdeiket. (Miközben
azok költségeit könyvelési trükkökkel
más ágazatra terhelik.) De az állami er-
dõkbõl így kirekesztett  –  „kikerített”  –
vad annál nagyobb terhelést ró a magán-
erdõkre. (Ugyan hová lennének a híres
vadjaink, ha a magánerdõkbõl is „kike-
rítenék” õket?) A magángazdák nem
rendelkeznek azzal a „bõségszaruval”,
millió és milliárd forintokkal, amibõl az
állami kerítések épülnek. A legbátrabb-
ja is legfeljebb csak akácost merészel
telepíteni, mert az talán kiheveri a vad
kártételét.  De egy természetközeli töl-
gyes, bükkös telepítése teljesen re-
ménytelen. 

Mint rendesen a hal itt is a „fejétõl
bûzlik”. Ha a honatyáink által alkotott
törvényt röviden akarom jellemezni,
annak a fele tömény ostobaság, a másik
fele viszont jól kimódolt, gyalázatos
huncutság, amivel a földek gazdáit ki-
szolgáltatott helyzetbe hozták a vadá-
szokkal szemben. Az eltelt tizenhárom
év mással sem telt, mint a törvény tol-
dozásával-foldozásával, a bíróságok
különféle „értelmezésével”. Kellett egy
évtized, mire a földtulajdonosok ráéb-
redtek kiszolgáltatott voltukra, mire az
autósok is rádöbbentek, hogy magukra
vannak hagyva a közutakon, sõt, autó-
pályákon elszenvedett, vad által oko-
zott balesetük esetén. 

Politikusaink bukásához ezek is hoz-
zájárultak, de a vadász-lobby fõnixma-
dárként eddig mindig újjáéledt. Fog-
junk össze és ne engedjük tovább!

Reményfy László
az egri vigvamból

Uff, uff, kiált egy „irokéz”

Egy eddig ismeretlen énekesmadarat
fedeztek fel Délkelet-Ázsiában. Az új
füzike apró termetû, olívazöld színû, a
megszokottnál nagyobb csõrû.

Vietnam és Laosz mészkõvel borított
tájain bukkantak rá a nemzetközi madár-
védelmi szervezet, a BirdLife Internatio-
nal, valamint egy svéd egyetem kutatói.
A mészköves hegységben költõ új füzi-
ke, a Phylloscopus calciatilis alakilag na-

gyon hasonló egy másik, a területen élõ
énekesmadárhoz, a Phylloscopus ricket-
tihez. Az apró madár mellén sárga a tol-
lazat, a feje pedig csíkozott. Bár nagyon
hasonlít a területen élõ többi füzikéhez,
termete mégis kisebb, miközben csõre
arányaiban nagyobb és a szárnyai is job-
ban gömbölyítettek. Az énekes hívó-
hangjai igen erõteljesek.

(www.greenfo.hu)

Új énekesmadarat fedeztek fel
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Platon: 
„az állam elpusztul, ha a törvény
erõtlen, ám virágzik ha a törvény

uralkodik.”

Az Erdészeti Lapok márciusi számá-
ban „Egy dakota az irokézek között,
avagy az erdésztársadalom törzsi
jellegérõl” címmel egy jó szándékú,
de általánosításoktól sem mentes
cikk jelent meg a politikai változá-
sok közelségében.

Egy szakma valódi értékét, fejlõdõ-
képességét az is meghatározza, hogy a
kívülrõl jövõ véleményekben a szak-
mailag elfogadhatót hasznosítsa, és a
szakmai ismeretek hiányában elfogad-
hatatlan – társadalmi megítélésre káro-
san ható – kijelentésekre visszatérjen!

Jelenleg minden erdészre megnyug-
tatóan hat – amint a cikkíró is véli –,
hogy ennek a szakmának az FVM-en
belül kiváló szakvezetése van.

Jórészt az õ munkájuknak köszönhe-
tõen hatályba lépett a 2009. évi XXXVII.
törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl az
erdõgazdálkodásról. Ez a törvény leköve-
ti az elmúlt másfél évtized gazdasági-tár-
sadalmi változásait, és széles körû kon-
szenzuson nyugszik. A szakma miniszté-
riumi vezetõje nagy idõráfordítással szé-
les körû ismertetést tart az új törvény
szükségérõl, betartásának fontosságáról.

A cikkíró az erdészek elé példaként
tartja a vízügyeseket, mint akik minden-
kor az adott kor társadalmi igényei sze-
rint és annak szellemében irányították
szakmájukat. Teljesen egyetértek azzal,
hogy a vízügy területén – mivel egy idõ-
ben szolgálati helyemen egy szervezet-
ben dolgoztunk – ez általános is. Kiváló-
an képzett, összetartó – a fészküket tisz-
telõ – és más területekre bele nem avat-
kozó, kimûvelt fõk dolgoztak azon a te-
rületen. Azt viszont élettapasztalatom
alapján tagadom, hogy egy szakmai tes-
tületnek, szakembernek minden kor
(mondjuk négyévente változó) társadal-
mi igényeit ki kell szolgálni. Ezt olyan
„politikai beállásnak” tartanám, ami sok
esetben a költségvetési források elherdá-
lásához vezetne. A magyar állam – a nye-
reségorientált állami erdõgazdálko-
dók/kezelõk révén valóban jelentõs
összeget és energiát fordított a közjóléti
beruházásokra, erdei iskolákra, tanpályák-
ra stb. Az általánosítást kerülve ezek té-
nyek, és a jövõ nemzedékének termé-
szettisztelõ-védõ nevelését szolgálják. Er-

re tekintve is az erdészeket „favágónak”
titulálni ismereti hiányokra vall. Tény,
hogy a média sokat tehet egy szakma jó
menedzseléséért és – lelkiismeret hiá-
nyában – sárbatiprásáért is. A Nyugat-
magyarországi Egyetem keretén belül az
erdõfaipari mérnöki ismeretekre ráké-
pezve helye lenne a média-ismeretek-
nek. Ez elõsegítené, hogy ennek a szak-
mának is legyen – az általam is ismert és
tisztelt – „Bálint gazdája”. Bár az „ERDÕK
A KÖZJÓÉRT” kiadvány az ország olva-
sóközönsége, tanuló ifjúsága elõtt ismert.

A cikk írója az országos „erdészképet”
közel sem tartja pozitívnak. Felmerül a
kérdés, hogy ez az általánosítás milyen
felmérésen alapul? A média – úgy általá-
ban – ebben a gyûlölködõ, egymást meg-
alázó évtizedekben milyen nemzetképet,
közbiztonsági, szakmai képet alakított ki.
Politikai érdek átszõ már minden terüle-
tet. A társadalom tagjaihoz eljutó informá-
ciók tényeken alapulnak, avagy állásbiz-
tosítási szempontokon? Ilyen környezet-
ben – a szakmai alapismeretek hiányában
leírt általánosítások – egy szakmára vo-
natkozóan, a jóindulatnak vélt segítõ-
szándék mellett sem fogadható el!

Veszélyes jóslat
Veszélyes a cikk írójának az a jövõkép
felvázolása, mely szerint:

„a csak egyenes, hengeres-ágtiszta”
erdészkedésnek lejárt az ideje. Feltéte-
lezhetõ, hogy Borkó úr elolvasta, ha
nem is alaposan az általa is méltatott mi-
nisztériumi szakvezetõk munkáját, a
2009. évi Erdõtörvényt (ET). Ez a veszé-
lyes intelem a tömegtermelést, a bio-
massza-termelõ erdészkedést improvi-
zálja. Ez még felsõ Szabolcsra is veszé-
lyes, nemhogy az országra vetítve! Az
E.T. az okszerû, tartamos, fenntartandó
erdõgazdálkodást írja elõ, ami magas
színvonalú szakmai irányítást követel az
erdei szakmunkás-, a technikus- és a
mérnökképzésig bezárólag, a szükségle-
tek korfa szerinti felmérésével. A fatöm-
egtermelés – kellõ termõhelyi viszonyok
esetén – a magánszférában az E.T. sze-
rint is teret kap, ha a terület tulajdonosai-
nak érdekeivel az megegyezik.

Téves címzés
A cikk írója az erdészeket okolja az erdõ-
telepítések volumenének jelentõs vissza-
eséséért. Az egymillió ha erdõtelepítési
lehetõség már az 1960-as évek óta ismert,
amit agrárszakemberek mutattak ki, ak-
kor még állami és tsz-tulajdonú földterü-

leteken. Ma már mások a tulajdonviszo-
nyok. Erdõtelepítések kizárólag (nagy-
ságrendileg) a magántulajdonú földeken
vannak. Az erdõtelepítés azonban beru-
házásigényes és hosszú idõ alatt megtérü-
lõ befektetés, még a rövid vágásfordulójú
biomassza célú létesítéseknél is. És a talaj-
erõ-utánpótlás komoly összeget igényel.
Az állami beruházási forrás nehezen sze-
rezhetõ meg, az uniós pályázati lehetõsé-
gek is alatta vannak az elvártnak. Az óva-
tos, gondolkodó, szaktanácsadást igénylõ
befektetõ ezekkel a körülményekkel szá-
mol. Az erdészek egyébként az erdõterü-
let növelésének hosszú évtizedek óta él-
harcosai voltak, és megalapozottság ese-
tén ma is azok. Az állami erdõgazdálko-
dók, kezelõk földet nem vásárolhatnak,
így azoktól csak szaktanácsadás, kivitele-
zés várható el, és arra megalapozott igény
esetén vállalkoznak is. Hazai és nemzet-
közi irodalomból ismert, hogy az energia
célú termelvények telepítéséért már az
agrárterületen is komoly verseny van, ami
Dél-Amerikában az élelmiszerellátást is
veszélyezteti. Így a magyar földtulajdono-
soknak is több a lehetõségük.

Évszázadokon át az erdõgazdálkodás
és a faipar meghatározója volt a vidék ar-
culatának. Generációk dolgoztak õsztõl
tavaszig – részben nyáron is – ezeken a
szakterületeken. A mezõgazdaság, ker-
tészet és a két szakterület biztos megél-
hetést, megbecsült munkát, erkölcsi tar-
tást adott a vidék polgárainak.

Az esztelen, a nyersanyagadottságok-
tól elrugaszkodó iparosítás, ezzel a vidéki
polgárság, a család szétrombolása sem-
miképpen sem írható az erdésztársada-
lom rovására. A kézi munkát kiváltó szin-
tén magas fokú gépesítést pedig elsõsor-
ban az agrárpélda – a vezetés erõltette rá
az erdészszakmára, mert különben „ti
maradiak vagytok” billogot ragasztották
ránk. Ma már a kétkezi munka az ország
számos helyén büdös a falun élõk köré-
ben is. A kiskerteket befüvesítik és gép-
pel nyírják! A gyümölcsöt megveszik a
szupermarketekben, segélyért sorban áll-
nak, vagy növelik a városok gazdasági-
lag-erkölcsileg leépült tömegét. Az erdõ-
gazdálkodás és faipar meg- és eltartó ké-
pessége az 50–70 000 fõrõl minimumra
csökkent. A magas munkabér-terhek
miatt a feladatok nagy részét gépi háttér-
rel néhány fõt foglalkoztató vállalkozásba
adták. Az Alföldön pályázatok „elnyeré-
se” után foglalkoztatnak közmunkásokat
is, kiszorítva és elsorvasztva az általános
mûveltséget is adó erdészeti szakmunkás-

Szívjuk el a békepipát!
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képzést. És ennek jó a média-háttere is.
De kérem, ennek a tendenciának az erdé-
szek nem okozói, legfeljebb elszenvedõi
és néma tanúi. Ám nem kell vidékre utaz-
ni, csak Budapest övezetét nyitott szem-
mel nézni, és látni, hogy mennyi a mûve-
letlen, felhagyott kert, telek. Ezeken évti-
zedekkel ezelõtt gondos mûvelés volt.
Majd jön az EU-s pályázati lehetõség, le-
het tájat és kertet is építeni. Mennyi fela-
dat és mennyi másfelé nézõ szem!

Egy akol és ellentétek szítása
A természetvédelem felügyelete alá tar-
tozó területekért valóban nem kellene
testvérharcot folytatni. Ám a lényeg, a
nemzeti érdek ott is az, hogy az erdõk-
kel és egyéb nemzeti kinccsel a vonat-
kozó törvények szerint sáfárkodjanak.
A felmerült szakmai vitákat, érdeke-
gyeztetéseket egymás között és nem a
Nagy SASOK ÉS Kis Sasok bevonásával,
átmeneti lobbiérdekek mentén rendez-
zék le. Reméljük, ehhez jó alapot ad a
XXXVII-es E.T., és reményt az európai
szinten is helytálló erdészvezetõség.

Erdészkedés és vadászgatás
A csodaszarvas regéjéig és nagy eleinket
a vadászat alatt ért halálukig ne menjünk
vissza. De a csodaszarvast megjelenítõ
gímszarvas – elegendõ vadföld esetén –
az erdõ õsi, leghûségesebb lakója. A cikk
írója – ha nem vadász is – reális képet ad
az erdõ és a nagyvad kapcsolatáról, való-
színû a vadászházi életrõl, az erdõért lob-
bizás vélt helyszínérõl is. Ezt számomra
kielégítõen bizonyítja az E.L. e számából
Nagy Imre erdõmérnöktõl megjelentetett
„Az utolsó órában” cikk, amit 30 éves irá-
nyítási szolgálatom alatt a kollektív böl-
csességgel kialakításra váró „hogyan to-
vább” érdekében olvastam. Ez munka-
köreimhez tartozott, elõle kitérni nem
akartam, és nem is tudtam volna, Varga
Béla évfolyamtársam és hû barátom cél-
tudatos, erõs akaratú munkája okán sem.
Ezek ellenére valószínû mindketten és
még számosan, akik e szakmát hivatás-
nak tekintjük, úgy hagyjuk el a földi küz-
dõpályát, hogy kései utódainkra is ma-
radnak e téren megoldandó feladatok!

Lássuk reálisan: a nagyvad az erdei
életközösség szerves része, és maradjon
is az. Az erdõ vadeltartó képessége vi-
szont igen korlátozott. A túlszaporodott
nagyvad-állománnyal az erdõ megújuló
képessége már régóta nem tud lépést tar-
tani. Valószínû ez csak addig volt meg,
amíg a vadászat úri passzió volt, és több
volt a hajtó, mint a vadász. Ez 1945-tel
megszûnt. Az úri passzió, a tulajdonosi
jogként kezelendõ vadászat és vadászta-

tás átment köznépi, úri tulajdonosi tudat
nélküli kiváltságosok, összeköttetésekkel
rendelkezõk vadászatává, vadásztatásá-
vá! A túlnépesedett vadásztársadalomnak
meglett az anyagilag is függõ, kiszolgáló
szakember háttere. Az erdõvagyonnal
helyben gazdálkodó és azt védõ erdész
mellett megjelent a területen egy másik
képzett szakember, jobb anyagi kondí-
ciókkal. Az erdészt beköltöztettük a lakott
területekre „szociális” szempontokra hi-
vatkozva. A vadgazda – már a vadelejtés
szakmai körülményei miatt is – egyre
több idõt töltött az állását biztosító erdõ-
területen és környezetében. Így a terület
alapos ismerõje lett, már csak azért is,
mert az új és megújuló vadásztársadalom
jelentõs idõhiánnyal küzdött/küzd, az idõ
pedig pénz!

És milyen ember az erdész, akit a
cikk írója tapasztalatai szerint okkal-ok

nélkül negatív képben tüntet föl? Nincs
két egyforma falevél, ember sem. Meg-
kockáztatom az általánosítást: itt is van
annyi hivatástudattal rendelkezõ, élõ,
dolgozó szakember, mint más szak-
mákban. Ez természetesen nem elég a
gondok megoldásához – amelyek fo-
lyamatosan újra is termelõdnek. Kell a
pozitív kiválasztódás az egyre mûvel-
tebb, képzettebb szakember a vezetõi
posztokra, és az elvtelen – kapcsolati
rendszeren mûködõ érdekérvényesítés,
hatalomépítés háttérbe szorítása, a
nemzetgazdaság minden területén!

Ebben reménykedik és hisz egy part-
vonalon kívül élõ, változatos, gazdag
szakmai életutat maga mögött tudó,
idõs erdész, akiben él még annyi fele-
lõsségérzet, mint a kívülálló jó szándé-
kú cikk írójában.

Váradi Géza

Örömmel vettem kézbe a Gyökerek és
Lombok hetedik kötetét,melyben Jab-
lánczy professzor életútját, és a szálaló
üzemmódról írt összefoglalóját több-
ször is elolvastam.

Valószínû, hogy Magyarországon az
utolsó végzõs hallgatója voltam, aki
1956-ban kiadott szálaló üzemmóddal
kapcsolatos diplomamunkát a volt Er-
dõmûvelési Tanszéken befejeztem.

Feladatul kaptam a 393,97 ha területû
erdõrészletek – a helyi terep- és faállo-
mány-viszonyok figyelembevételével – öt
szálaló egységre való beosztását, az elkü-
lönített egységek nyomvonalhálózatának
helyszíni megtervezését, 1:5000 M.a. ré-
tegvonalas térkép készítését. Az erdõ Zirc
város határában a Szarvaskúti Erdõkerü-
letben a makadám út két oldalán van, ak-
kor zömmel bükkös-hársas, vörösfenyves
fafajok alkották. Akkor az OEE-nek volt
Szálaló Munkacsoportja. Ez a szakmai
grénium indította el a szálaló erõmûvelé-
si üzemmód további bõvítését, amit fela-
datul kaptam. A múlt szakmatörténeté-
nek része, hogy Jablánczy professzor –
akit a hallgatóság külföldi végzettsége
miatt nem kedvelt – kiváló felkészültségû
és a szálaló üzemmód ésszerû határokig
történõ bevezetésének következetes híve
volt. Ezt jelzi, hogy 1956 nyár elején – mi-
elõtt diplománkhoz szükséges terepi
munkánkat megkezdtük – az OEE Szála-
ló Munkacsoportját Szarvaskútra össze-
hívta. Ott az üzemmód országos és helyi
kérdéseit részletesen, kötetlenül megbe-
szélték, amibõl sokat tanulhattam. A helyi

illetékesek közül részt vett Keresztes
György fõmérnök, Iharos Frigyes erdõ-
mûvelési osztályvezetõ, Öllõs Gusztáv, az
Erdõrendezõség (Veszprém) vezetõje
Markovics László, a Zirci Erdészet vezetõ-
je és helyettese, Borsodi Imre, Heisz Pál
az erdészkerület vezetõje és több erdõ-
gazdaság kiváló erdõmûvelési szakembe-
re, nevükre már nem emlékszem. Bara-
nyi József, az Erdõmûvelési Tanszék ad-
junktusa, aki szintén külföldön maradt,
mint Jablánczy Sándor.

A terepi munkák feldolgozását már a
reaktivált Róth professzor és Csapodi
István tanársegéd  irányításával végez-
tem és fejeztem be 1957 nyarán.

1958 nyarán az erdõgazdaság fõmér-
nöke, Keresztes György a diplomamunká-
ban kidolgozottnak gyakorlati bevezeté-
sével kapcsolatos teendõk érdekében hí-
vott össze Szarvaskútra terepi megbeszé-
lést. Akkor már több politikai csere volt az
erdõmûvelés és a gazdálkodás más szint-
jén is. A szálaló üzemmód gyakorlati be-
vezetése mellett –  az egy éve még oly lel-
kes hívek közül senki sem állt ki. A fõ el-
lenérv a minõségi munkaerõ hiánya, a
magasabb költségvonzat és fõleg a SZU-
ban alkalmazott „korszerûbb” módszerek
kihangsúlyozása volt. 1958-at írtunk.

A kiváló adottságú területen a gaz-
dálkodás a megszokottak szerint folyt
tovább. (Minden bizonnyal ezzel kez-
dõdött el az a folyamat, mely az erdész-
természetvédõ, olykor kutya-macska
„barátságához” vezetett. A Szerk. )

Váradi Géza

Levél a szerkesztõhöz
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A szálalás alapelvei 
Fenti címen jelent meg
Heinrich Reininer könyve,
mely  „a korosztályos erdõk
átalakítása”alcímet kapta. A
kiadó – HM Budapesti Er-
dõgazdaság Zrt. – jól idõzí-
tett, hiszen a folyamatos er-
dõborítás eléréséhez csakis
a szálaló üzemmódon ke-
resztül, annak alkalmazásá-
val juthatunk. Hatalmas fe-
ladat lehetett a kiadvány
szerkesztése, mert az olva-
só tapasztalhatja, hogy Ke-
resztes György és Dénes
Margit fõ célkitûzése a ma-

gyar viszonyokra való alkalmazhatóság volt, külhoni példák-
kal illusztrálva a témában elért eredményeket, módszereket,
követendõ feladatokat. Mint Keresztes György erdõmérnök ír-
ja a magyar kiadás elõszavában, ...„a külsõ társadalmi nyomás,
természetvédelmi törekvések erõsödése, valamint az erdõk
közlóléti használata iránt megnõtt igény-hatására fordult az
ezeket az elvárásokat kielégítõ erdõgazdálkodási formák fe-
lé....” A HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. már elõbb kezdemé-
nyezte program, mely 2003-ban fejezõdött be egybeesett a vi-
dékfejlesztési elképzelésekkel, melyhez szervesen alkalmaz-
kodott az erdõgazdálkodásuk elsõsorban Buják környékén.
(Errõl az Erdészeti Lapok is többször beszámolt.)

A mû elkészült de az alkotók nem pihenhetnek hiszen ah-
hoz hogy a szálalás a magyar erdõkben is létjogosultságot nyer-
jen, további feladatot ró a könyv megjelenésén fáradozóknak.
Az erdõmûvelõknek kell elsõsorban alaposan tanulmányozni-
uk a „szálalás Bibliáját”, bár kétségtelen, hogy az erdõkben fo-
lyó gazdálkodás valamennyi szegmensét alapvetõen érinti ez
az erdõnevelési módszer. ( Feltárás, gépek, ökonómia.)

A kiadvány végén az irodalomjegyzékben olvasható majd
kétszáz tétel is igazolja , hogy nem akármilyen mûrõl van
szó . A témában elõdeink sem szégyenkezhettek. Róth Gyu-
la az 1920 ban megjelent „A szálaló erdõk természetes felújí-
tásának elõkészítése” c., az OEE-ben tartott elõadásában írja.
„... könnyen megtaláljuk a nyitját annak, hogy miért ellenez-
te a tudományos kutatás a tarvágást és miért terjedt az mégis
a gyakorlatban. 

Mind a tarvágásnak, mind a természetes felújításnak meg-
vannak a maga elõnyei és hátrányai. A tarvágás elõnyei a ki-
használás, az értékesítés és az erdõrendezés terén érvénye-
sülnek és olyanok, hogy közvetlenül szembetûnõk, és azon-
nal csengõ pénzben jutnak kifejezésre hátrányai kevésbé
szembeötlõek, és a beható kutatás elõtt tárulnak fel csak tel-
jes nagyságukban. A természetes felújításnál viszont az elõ-
nyök nem oly szembetûnõek és csak a gondos kutató szem
látja õket teljes nagyságukban, hátrányai pedig éppen a ki-
használás és az erdõrendezés, valamint az értékesítés terén
nyilvánulnak meg, nagyon is szembetûnõek és a gazdaság
menetét határozottan nehezítik.”

De említhetnénk Jablánczy Sándor 1953-ban megjelent
kandidátusi értekezését is. (Külön tanulmányt érdemelne,
hogy a gondolatokat miért nem követte a gyakorlat.)

A könyv kapható a kiadónál. 
Pápai Gábor
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A Vogel-Noot SA/L 
rézsûkasza erdészeti és 
kommunális alkalmazhatósága

Az SA/L zúzó egyik felhasználási terüle-
te az erdészeteknél a csemetekertek
ápolása, a nyiladékok kaszálása, az er-
dei utak széleinek tisztán tartása, vala-
mint az árokpartok gondozása.

Az SA/L rézsûzúzó alkalmas a kom-
munális és vízügyi társaságok minden-
napos feladatainak elvégzésére, illetve
a mezõgazdasági vállalkozásoknak a
parcellák körüli területek tisztán tartá-
sára is. Lassan esedékes lesz a parlagfû

elleni védekezés, amelynek elmulasztá-
sát komoly szankciókkal büntetik. Az
SA/L típusokkal tisztán tarthatók a tábla
menti területek, melyekkel nemcsak a
parlagfû ellen védekezünk, de csök-
kentjük a kultúrnövényeink gyomfertõ-
zésének kockázatát is.

A VOGEL-NOOT SA/L típusú zúzó
felépítésénél fogva mind standard szár-
zúzóként, mind oldalra kitolható szárzú-
zóként is használható. A hidraulikus for-
dítómûnek köszönhetõen a szárzúzónk

a traktor mellett haladva függõleges
irányba +90°, lefelé -75°-ba képes elfor-
dulni. Ezáltal a gépünk a hagyományos
traktor mögötti, illetve traktor melletti
szárzúzásra, illetve árokpartok tisztításá-
ra, valamint az utakra, nyiladékokra be-
lógó bokrok függõleges ápolására is al-
kalmas. A géppel még a villanypászto-
rok alját is gond nélkül tudjuk kezelni. A
munka közbeni biztonságot növelhet-
jük a hidraulikus vagy rugós feszítésû
keretcsillapítással, melynek segítségével

A VOGEL-NOOT vízszintes tengelyû
szárzúzói évek óta a legnagyobb
darabszámban eladott munkagé-
pek között vannak. A hazai gazdál-
kodók között a szántóföldi munkák-
ra alkalmazható típusok jól ismer-
tek. Fontos tudni azonban, hogy a
VOGEL-NOOT nemcsak a szántóföl-
di, hanem a kommunális, erdésze-
ti és gyümölcsösök termesztése so-
rán fellépõ szárzúzási munkákra is
tud optimális megoldást nyújtani.
A mostani cikkünkben a talán ke-
vésbe ismert SA/L rézsûzúzó alkal-
mazhatóságát szeretnénk jobban
bemutatni.



akadályba ütközve a szárzúzónk hátra-
felé kitér. Kissé egyszerûbb opció a hidro-
akkumulátoros munkahenger biztosítás,
amely a kisebb ütõdések elnyelésére le-
het hasznos kiegészítõ. A nagyobb
munkaszélességû SA/L zúzót oldalra
szerelt hajtómûvel is kérhetjük, amely
így egyrészt kevésbé terheli a kardán-
tengelyt, másrészt nagyobb szélesség-
ben lehet a szárzúzót a traktor mellett
kinyújtani. Különleges felhasználásra az
SA/L szárzúzó front kivitelben is elérhe-
tõ, oldalsó támkerékkel. A rézsû szárzú-
zónkat felszerelhetjük univerzális ké-
sekkel, melyekkel zöld, lágyszárú növé-
nyeket, akár füvet is gond nélkül nyírha-
tunk, vagy ha erõsebb szárú növényze-
tet, illetve ha 3-4 cm vastagságú ágakat
kell zúznunk – ami egy nyiladék gondo-
zásánál mindennapos –, akkor kalapá-
csokkal is rendelhetjük az SA/L típust.
Az egyenetlen talajfelszín követésérõl a

teljes munkaszélességben egy sárka-
paróval szerelt támasztóhenger gondos-
kodik. A rézsû szárzúzók 1,2m-tõl 2,5m
munkaszélességben találhatók meg a
VOGEL-NOOT palettáján.

Az erdészeteknél nagy számban
használt MTZ típusokhoz hazánkban az
SA/L180 terjedt el leginkább, amelynek
munkaszélessége 180 cm, teljes széles-
sége 196 cm és a súlya 640 kg. Ezzel a
típussal oldalra kihelyezett hajtómûvel
280 cm-rel tudunk a traktor középpont-
jától oldalra kinyúlni, amely gyakorlati-
lag azt jelenti, hogy az erõgép melletti
terület gondozását tudjuk elvégezni. Az
SA/L180 típus kalapácsos mûvelõele-
mekkel most 5500 EUR-tól elérhetõ. A
tuskó elleni spirálrugós keretbiztosítás
opciós felára 480 EUR.

Az SA/L típusú szárzúzót, csakúgy
mint a többi VOGEL-NOOT MasterCut
szárzúzót, elektronikusan kiegyensú-

lyozott rotor, erõs és fokozatmentesen
oldalra tolható függesztõkeret, extra
erõs hajtómû, valamint a minõségi
anyagok jellemzik. Ennek köszönhetõ-
en az utóbbi években a VOGEL-NOOT
szárzúzók a hazai piacon vezetõ helyet
foglaltak el, és ami még ennél is fonto-
sabb, a gazdák és erdészek körében
azóta is rendszeresen bizonyítják a sok-
oldalúságukat.

Természetesen az itt kiemelt SA/L tí-
puson kívül a VOGEL-NOOT palettáján
még több szárzúzó megtalálható, az egé-
szen kis munkaszélességû 20-30 Le-s
traktorok által vontatható TK típusoktól
kezdve a frontfüggesztésen is használha-
tó MU és TSA szériákon át a legerõsebb,
akár 6 méter munkaszélességben is elér-
hetõ TST típusig. Válassza Ön is kitûnõ
ár-érték arányú munkagépeinket!

www.vogel-noot.info
20/233-79-46
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Külsõ- és Belsõ-Somogy, a Zselicség, a
Mecsek, a Villányi-hegység, a Baranyai-,
Tolnai-dombvidék, valamint a Nyírség
dekoratív, értékes elegyfafaja az ezüst
hárs. A faj késõn, általában július elsõ
dekádjában virágzik. Termése fásodó,
vastag falú, általában gömbölyû, 6-8
mm nagyságú makkocska, amelynek
felületét apró, szürke színû szõrök és
bibircsek borítják. Ezergrammtömege:
80 g. Termése szeptember közepén
érik, és még azon az õszön le is hullik.
Termésterjesztés módja: endozoochor
és anemochor. Magja átfekvõ, általában
csak az érés utáni második tavaszon csí-
rázik. A csíracsemete elsõ lomblevelé-
nek fonáka mindig szürkés, molyhos.

Gyors, erõteljes növekedésû fafaj,
emiatt a vele egy állományban lévõ
bükköt és tölgyet is túlnövi. Magassági
növekedése 4-5 éves korától kezdve
évente 60-100 cm, amelyet 30-40 éves
koráig meg is tart. Vastagsági növeke-
désének kulminációja 15-25 éves kora
közé tehetõ, míg a magasságié 10-15
között van. Ágtisztulása általában na-
gyon jó, zárt állományban egyenes,
hengeres törzset fejleszt. Tuskóról és
gyökérrõl is jól sarjadzik, az idõsebb
példányok tövénél gyakran láthatók tõ-
és gyökérsarjak. A sarj eredetû egyedek
növekedési elõnye 20-25 év körül eltû-
nik (HAJDÚ, 1995). Legidõsebb példá-
nyai hazánkban ritkán érik el a 100
évesnél idõsebb kort. (Romániában az
ezüst hárs vágáskorát – célválasztéktól
függõen – 50-100, illetve 70-100 között
határozták meg, attól függõen, hogy
gazdasági vagy védelmi rendeltetésû-e
az erdõ. Vizsgálataik szerint a biológiai
vágáskor 150-200 év.) A hársak fater-
mésével hazánkban MAGYAR JÁNOS, SOPP

LÁSZLÓ, HAJDÚ GÁBOR foglalkoztak.
Az ezüst hárs fiatalon árnyéktûrõ,

azonban idõs korára fényigényessé vá-
lik. Bõséges lombjával egyrészt termõ-
helyét jól árnyékolja, másrészt talaját ja-
vítja. Társulásképességének, fiatalkori
növekedésének és jó szaporodóképes-
ségének köszönhetõen fiatal korban
versenyképes a bükkel szemben, azon-
ban idõs korára egyedszáma jelentõsen
csökken, állományaiból visszaszorul. A

zselici ezüst hársas-bükkösök erdõne-
velésével TAKÁCS LÁSZLÓ foglalkozott az
1980-90-es években. Megállapításai
szerint a természetes erdõfelújítás során
legalább három bontóvágás szükséges
(„..de, négy biztosabb eredménnyel ke-
csegtet”), s hiba, ha az anyaállományt
70%-os záródásnál jobban megbontják.

Fiatal, elegyes állományaiban az
ezüst hárs veszélyezteti a fõfafaj(ok) lé-
tét, ezzel szemben könnyen felújítható
és nevelhetõ. Határ-termõhelyeken,
ahol a fõfafajok (tölgy, bükk) nehezen
újíthatók és nevelhetõk az ezüst hársat
elõtérbe kell(ene) helyezni. JABLÁNCZY

SÁNDOR az ezüst hársat javasolja a kocsá-
nyos és kocsánytalan tölgy állományok
elegyfafajának meleg, száraz termõhe-
lyeken, valamint azokban az erdei- és fe-
ketefenyvesekben, ahol a lombozat ta-
lajjavító hatása fontos szempont.

Csemetetermesztéshez a magokat ál-
talában fáról gyûjtjük, azonban ha csak
a földrõl gyûjthetõ a mag, akkor a faj-
azonosításra ügyelni kell. A teljesen
érett állapotú mag makacsul átfekvõ,
azért csak egy-két évnyi rétegelés után
kel, mivel ebben az esetben ún. kettõs
nyugalmi állapot alakul ki. A rétegelés
során a maghártya a víz és levegõ
számára átjárhatóvá válik, amelyet még
egy hideghatásnak is követnie kell. Ha
azonban viaszérésben gyûjtjük a mago-
kat, akkor megfelelõ magkezelés után
már a következõ tavasszal csírázik. A
viaszérésben való eredményes gyûjtés
feltétele a magtermõ fák júliustól törté-
nõ rendszeres figyelése, hogy az opti-
mális gyûjtési idõt meg tudjuk határoz-
ni. A mag akkor van a legmegfelelõbb
állapotban, ha ujjainkkal könnyen szét-
nyomható, de a magbél már nem ko-
csonyás, hanem fehér, és a lehámozott
külsõ maghéjtól elválik, két félre csú-
szik szét. A magbél héján az erek bar-
nulni kezdenek. Ha a magbél már telje-
sen barna, akkor a mag túl van a viaszé-
rett állapoton, s az ilyen magvak nagy
része már átfekszik.

A viaszérett állapotban gyûjtött mag
könnyen befülled, ezért hûvös pincé-
ben tároljuk 15-20 cm vastagon szétte-
rítve. Naponta kell öntözni, vagy egy
rész maghoz három rész homokot ke-
verve rétegeljük. (Ebben az esetben is

DR. FRANK NORBERT*
Az év fája

Az ezüst hárs (Tilia tomentosa Mönch)
erdõmûvelési tulajdonságai

* egyetemi docens, NyME 

Fiatal ezüst hárs hajtás

Természetes ezüst hárs újulat
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gondoskodni kell a mag szellõztetésé-
rõl, amelyet átlapátolással tudunk meg-
oldani.) Vetésre a legalkalmasabb idõ a
fagyok elõtti periódus: október vége,
november eleje. (A tavaszi vetés esetén,
a vetés utáni száraz periódus következ-
tében a mag ismételten átfekszik.) Az
egyéves csemete minimális magassága
15-20 cm, míg a kétéveseké 20-30 cm.
Folyóméterenként egyéves korban 30,
míg kétéves korban 20 csemete nevel-

hetõ. Ha több évig marad a magágyban,
akkor alá kell vágni. Az ezüst hárs cse-
mete a közepes tápanyagigényû cseme-
ték közé tartozik. A csemetetermesztés
során kevés károsítója és kórokozója
van, leggyakrabban a csemetedõlés
(Fusarium sp.) okozhat gondot.

Vegetatív szaporítási lehetõségei a
nyár végi alvószemzés és a hajtásdug-
ványozás. (Az ezüst hárs a hársak közül
a legnehezebben gyökeresedik.)

Az ezüst hárs szabályos alakjával,
dekoratív levelével a fásításokban is
kedvelt fafaj. Mivel késõn virágzik, és a
hársak közül a legnagyobb mézhoza-
mot nyújtja, ezért értékes méhlegelõ-
nek számít. Városaink száraz, poros le-
vegõjét jól bírja, ide inkább a keskeny
koronájú, piramis alakú változatai alkal-
masabbak. 

ROTH GYULA az ezüst hárs erdõgazda-
sági jelentõségét az alföldi homokterü-
letek fásításában, valamint a fafaj dísz-
és sorfaként történõ alkalmazásában
látta.

HARACSI professzor az alábbiakat írta
róla: „most már csak az a kérdés, mi az
erdészek kötelessége e fafajjal szemben…
tekintetbe véve e fafajnak a bükkel
egyenlõ szép növekedését és nagyfokú
használhatóságát… szinte predesztinál-
va van arra, hogy erdeinkben ott, ahol
lehetséges, minél nagyobb mennyiség-
ben kultiváljuk.”

Az ezüst hárs makkocska A termés keresztmetszete

Április 9-én megalakult a Cserháti Erdõ-
kért Egyesület Balassagyarmaton: 11
alapító tag hozta létre. Az egyesület el-
nökhelyettese, Bajnai Csaba, az Ipoly
Erdõ Zrt. kisterenyei erdészetének ve-
zetõje kérdésünkre elmondta, hogy az
új civil szervezet az Országos Erdészeti
Egyesület munkáját segítve, azt kiegé-
szítve és a helyi viszonyokra alkalmaz-
va szeretne ténykedni a jövõben.

– Az erdõbõl és az erdõért élõ embe-
rek hozták létre ezt a civil szervezetet. A

fõ célok között említhetem a cserháti táj-
egység erdõterületeinek megóvását, az
értékek bemutatását, az elõbbiekhez
kapcsolódó véleményformálást, a kör-
nyezettudatos gondolkodásmód ter-
jesztését. A tagság soraiban számítunk
az erdésztársadalomra, a hatósági mun-
kát ellátó szakemberekre, az erdõhöz
kapcsolódó tulajdonosi körre, a termé-
szetszeretõ magánszemélyekre is. Az
érdekvédelem ellátása mellett a szabad-
idõs és a kulturális tevékenység elõ-

mozdítása, az oktatás, a továbbképzés,
az erdei iskolai programok színesítése
is céljaink között szerepel – mondta
Bajnai Csaba.

A Cserháti Erdõkért Egyesület
székhelye Salgótarjánban lesz, elnö-
kévé Gregán Emil nyugdíjas erdészt
választották. A társadalmi támogatott-
ság megszerzése mellett a pályázati
lehetõségekkel is élni szeretnének a
jövõben.

Faragó Z.

EEEEggggyyyyeeeessssüüüülllleeeetttt   aaaa  ccccsssseeeerrrrhhhháááátttt iiii   eeeerrrrddddõõõõkkkkéééérrrr tttt
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– Az Egyesület tagsága nem nagyon is-
mer, noha számtalan rendezvény, ta-
nulmányút fõ szervezõje voltál. Nem-
zetközi kapcsolataid kiválóak, ami
nem is csoda, hiszen majd egy évtize-
dig voltál az IUCN páneurópai térségé-
nek vezetõje, és mint ilyen 55 országot
képviseltél. Azt tapasztaltam, hogy ezt a
szervezetet nem mindenki ismeri a
szakmában.

– Az IUCN a természeti értékek meg-
õrzésére létrehozott nemzetközi szerve-
zet, röviden a „Természetvédelmi Világ-
szövetség”. 1948-ban alapították, köz-
pontja a Genfi-tó partján, Glandban
van. 81 ország tagja állami szinten, de
összesen 145 országból csatlakozott
hozzá valamely kormányhivatal, vagy
nem kormányzati szervezet, és 77 nem-
zetközi szervezet is együttmûködik ve-
le. Fõ feladata, hogy bátorítsa és segítse
a biodiverzitás megõrzését, és a termé-
szet erõforrásainak mértékletes haszná-
latát, az ökológiai rendszerek fenntartá-
sát. Mintegy 10 000 tudós mûködik köz-
re a különféle szakértõi csoportokban
világszerte.

– Néhány példát mondanál?
– A két szélsõséget  említeném, lega-

lábbis ami a méretet illeti. Vannak szak-
értõk, akik az afrikai elefánttal foglal-
koznak, és vannak, akik a különféle
hangyafajokkal. Az IUCN hozza nyilvá-
nosságra minden évben az ún. vörös
lista aktualizált kiadványát, amely tartal-
mazza a Föld valamennyi veszélyztetett
állat- és növényfaját. A kiadvány nép-
szerûségére és súlyára jellemzõ, hogy a
közzététel után 24 órával már több,
mint 1 millió megkeresést ragisztrálnak.
Ide tartozik a Világ védett területeinek
bizottsága is, amely a különféle védett
területek osztályozásával foglalkozik.

A magyar nemzeti parkok túlnyomó
többsége az IUCN II. kategóriájába tar-
tozik.

Ebben a szervezetben születtek a kü-
lönféle nemzetközi természetvédelem-
re vonatkozó egyezmények is.

Ugyanakkor részt vesz az ENSZ köz-
gyûlésein állandó megfigyelõi státusz-
ban, így nyomon tudja követni a hatá-
rozatok születését, és ha kell, beilleszti
a természetvédelemmel kapcsolatos
igényeket. Ugyanezt teszi például az
Európai Parlamentben is. Elmondható,
hogy komoly súlya van még akkor is,
ha sokszor nem úgy mennek a dolgok,
ahogy szeretnénk, annak ellenére,
hogy teljesen világos, hogy a jelenlegi
gazdasági rendszer fenntarthatatlan.

– A magyarországi helyzetet hogyan
látod?

– Mondhatni jól ismerem azokat a
polémiákat, melyek ezen a téren el-
hangzottak. És itt elsõsorban az erdé-
szek és a természetvédõk közötti feles-
leges és sehova sem vezetõ, áldatlan
nézeteltérésére gondolok. A helyzetre
van egy mondás, miszerint nem tudnak
a felek „a tányér szélérõl kinézni”. Ez a
mi esetünkben annyit jelent, hogy
mindkét fél csak a saját meggyõzõdésé-
vel van elfoglalva, miközben nyilvánva-

ló, hogy ha a természetvédelemmel
kapcsolatos munkákat a társadalom
megfizetné, akkor a mi esetünkben az
erdõterület kezelõi természetvédelmet
„termelnének”. 

– Már megbocsáss, de van egy érzé-
sem, hogy a politika sem kezeli kellõ
súllyal a helyzetet. Elég, ha csak arra
gondolok, hogy az ország területének
20 százalékát borító ökoszisztéma
ügyeivel kapcsolatos tárgyalásokon
nem legalább államtitkári szinten va-
gyunk képviselve. 

– Én tovább megyek. 2002-ben Jo-
hannesburgban összejöttek a világ álla-
mainak vezetõi, kormányfõi. Úgy dön-
töttek, hogy a biológiai sokszínûség
csökkenésének folyamatát 2010-ig
megállítják. Tehát elõször a történelem-
ben államfõk foglalkoztak a problémá-
val. Aztán a sok értekezletnek az lett a
vége, hogy semmitmondó paragrafuso-
kat hoztak létre, lényeges változást ne-
migen tapasztaltunk. Amikor riporte-
reink nem egy államfõnél rákérdeztek,
hogy mit értenek biológiai sokszínûsé-
gen, kiderült hogy nem tudják. 

A klímaváltozás ügyében a fordulat
akkor következett be, amikor Sir Nicho-
las Stern, a brit kormány fõ-ökonómusa
forintosította a klímaváltozás következ-
ményeit.

Ebbõl következõen a természetvéde-
lem és erdõk kérdésében szintén a bio-
lógiai sokféleség gazdasági megközelí-
tése hozhat változást.

– Hát az elég szomorú, mondhatni
reménytelen helyzet.

– Mi más utat választottunk. Gondol-
tuk, hogy a határidõt megszabók dönté-
sét kihasználjuk, bár tudtuk, hogy azt
betartani lehetetlen. Amit hatvan év
alatt nem lehetett elérni, azt hat év alatt

Beszélgetés Marghescu Tamással, a
CIC leendõ vezérigazgatójával 
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lehetetlen. Nem a világ nemzeti kormá-
nyai fogják elhozni a szükséges válto-
zást, hanem egy társadalmi mozgalom.
Ezért volt fontos az, hogy megnyertünk
nagyvárosokat, cégeket, és a lakosság
támogatásával értük el a kitûzött részcé-
lokat, mert a társadalmat, a helyi közös-
ségek lakóit nem lehet kihagyni ezek-
bõl a döntésekbõl.

Jó példa erre az, hogy az amerikai
kormány (George W. Bush elnöksége
alatt) nem ismerte el a klímaváltozást,
miközben regionális szinten például
Kalifornia állam magáévá tette és tettek
is a helyzet javításáért.

– És mi van az ökonomikus szemlé-
lettel?

– Az egész jelenlegi pénzügyi krízist
a természet sínyli meg legjobban. A ter-
mészetpusztító folyamatoknak addig
nem lesz vége, amíg  a természetnek
nincs ára. Gazdaság, környezet, társa-
dalom, ez a három a fenntartható fejlõ-
dés legfontosabb pillére, csak az nem
mindegy, hogy melyiktõl függ a másik.

A gazdaság nap mint nap lerombol a
természet pillérébõl egy darabot. A ma
divatos fenntartható fejlõdés modelljé-
ben egyenrangú a három pillér, de a va-
lóságban a fejlõdési folyamatok a ter-
mészet kárára valósulnak meg. Ha ez a
folyamat nem változik, elõbb-utóbb
odavezet, hogy a természet pillére oly-
annyira meggyengül, hogy magával
rántja a gazdaságot és társadalmat.

A gazdaság és társadalom tartópillé-
reit a természetre kell alapozni! Például
legyen olyan magas az erdõ értéke egy
autópálya építésénél, hogy csak az er-
dõt elkerülõ nyomvonalon érje meg az
építkezés. Mert hosszú távon mi az em-
beriség érdeke? Az erdõnek, mint öko-
szisztémának szolgáltatása, vagy az au-
tópálya elõnye?

Egy felmérés szerint régen életünk
hetven százalékát töltöttük azzal, hogy az
alapvetõ szükségleteinkért dolgozzunk.
Étel, ital, lakhatás, ilyesmire gondolok.
Ma már ezeket csak huszonöt százalék-
nyi idõráfordítással állítjuk elõ. A felsza-

badult idõben olyan tevékenységeket
folytatunk, melyek eszközigényének elõ-
állításához óriási energiát használunk fel.
Gépkocsi, repülõ, luxustermékek stb. A
fogyasztói  szemlélettel nem tartható fent
a fejlõdés ésszerû keretek között. 

Nekem fontos volt az IUCN-ben,
hogy ne úgy viselkedjek, mint egy föld-
tulajdon nélküli NGO, aki kívülrõl köny-
nyen köp a más levesébe. Mielõtt ítél-
kezik, nyilatkozik, vegye fel a kapcsola-
tot a terület kezelõjével, tulajdonosával,
erdésszel, vadásszal. 

– Elérkeztünk a CIC-hez. 
– Igen. E hárombetûs rövidítés pon-

tos jelentése: Nemzetközi Vadászati és
Vadvédelmi Tanács. Csak Európában
hétmillió szervezett vadász van. Azt hi-
szem, a vezetõkeresésnél azért gondol-
tak rám, mert nemzetközi ismertségem
nemcsak a természetvédelemre korláto-
zódik, és széles körû tapasztalataim
elengedhetetlenek ebben a munkakör-
ben. Ne a politikától várjuk a megol-
dást. Az ésszerûtlen növekedésnek vé-
get kell vetnünk. Új gazdasági rendet
kell teremtenünk, ahol az erdõ szolgál-
tatásainak is megvan az ára. Ezeket a
társadalom fizesse meg.

Például München ivóvízellátását adó
vízgyûjtõ területeken a gazdálkodók
240 eurót kapnak hektáronként azért,
hogy ne mûtrágyázzanak. Ennek követ-
keztében nem kell tisztítani, kezelni a
vizet, mielõtt a hálózatba engedik.
Olyan adapter szerelhetõ fel a csapok-
ra, mellyel közvetlen szódavíz állítható
elõ, így a göngyöleg is kiiktatható. Mu-
száj, kötelezõ elmozdulnunk a helyes
irányba. 

– Sok sikert, és jó egészséget kívánok
munkádhoz. 

Pápai Gábor

„A Mi Erdõnk, honlap a Sóstói-erdõért”
címmel egy újonnan létesült weblapra
kattinthatunk. A honlap részletes ismerte-
tést ad a nyíregyházi Sóstói-erdõrõl és a
vele kapcsolatos minden fontos informá-
cióról, ismeretrõl. Az érdeklõdõ képekkel
gazdagon illusztrálva ismerheti meg az er-
dõben elõforduló fás és lágy szárú nö-
vényfajokat, a védett növényeket és a
gombákat. Külön említést érdemel a törté-
nelmi térképekkel illusztrált történeti rész,
mely az erdõ mai képének megértését se-
gíti elõ. A honlapot az E-misszió Termé-
szet- és Környezetvédelmi Egyesület hoz-
ta létre azzal a céllal, hogy az erdõ iránt ér-

deklõdõk, vagy éppen az erdõért tenni
akarók bõvíthessék ismereteiket, tájéko-
zódhassanak a legfrissebb hírekrõl, ese-
ményekrõl, sõt saját tapasztalataikat, ész-
revételeiket is megoszthassák másokkal.
Természetesen, ha valaki csak kirándulni
szeretne egyet, a honlap tökéletes alapot
nyújt ahhoz, hogy az ember elõzetes is-
meretekkel felvértezve vághasson neki a
szabadban eltöltött napnak. A hasznos in-
formációk címszó alatt megtekinthetõk
menetrendek és térképek is.

Természetesen a terület és szûkebb
környezetének természetvédelmi hely-
zetével, feladataival és a korábbi ta-

pasztalatokkal is megismerkedhet a
honlapra látogató.

A honlap szerkesztõi külön hang-
súlyt fektetnek arra, hogy a téma iránt
érdeklõdõk megismerhessék a terüle-
ten zajló erdõgazdálkodás alapvoná-
sait. Rendkívül fontos hangsúlyozni,
hogy a honlap nem mélyíti a sok eset-
ben kétségtelenül meglévõ árkot az er-
dõgazdálkodás és a természetvédelem
között, hanem pont az árok áthidalását
tûzte ki célul. Ezen törekvéseket tá-
masztja alá a terület állami tulajdonú er-
deinek kezelõjével, a Nyírerdõ Zrt.-vel
való együttmûködés is.

A honlap a http://www.sostoier-
do.hu/ címen tekinthetõ meg.

Korda Márton

A Sóstói-erdõ a világhálón
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A HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt.
2010. március 24-én tartotta az elsõ er-
dészversenyét, melyet a szervezõk az
OEE által kétévente megszervezett ver-
seny szabályai alapján, az Uzsai Erdé-
szeti Igazgatóság területén bonyolítot-
ták le.

A versenyre mindegyik erdészet
egy versenyzõt küldött. A résztve-
võknek nemcsak felkészülést jelentett
az országos megmérettetés, hanem –
mint ahogy azt õk maguk is elmond-
ták – ez alkalommal ismételten átél-
hették az iskolai vizsgadrukk érzését,
felfrissítették szakmai tudásukat és ta-
lálkozhattak a területileg távolban dol-
gozó kollégáikkal.

A versenyen összesítésben elsõ he-
lyezést ért le a Lovasberényi Erdészet
versenyzõje, Zsovák Ernõ. Az egyes
versenyszámokban elsõ helyezést értek
el a következõ kollégák:

Szakmai elméleti: Molnár József, Tá-
borfalva

Felismerés: Tóth Róbert, Süttõ
Állományleírás: Szabó István, Buják

Vadásztatás: Tóth Róbert, Süttõ
Gyérítésjelölés: Zsovák Ernõ, Lovas-

berény
Állománybecslés: Tapasztó Norbert,

Uzsa
Választékozás és számbavétel: Ta-

pasztó Norbert, Uzsa
Lövészet: Szabó István, Buják
A küzdelem nagyon éles volt, noha a

verseny sportszerûen és jó hangulatban
folyt. A versenyzõk tudásánál csak a lel-
kesedésük volt nagyobb. A kiegyenlí-
tett esélyeket mutatja, hogy minden
versenyzõ a versenyszámokban ért el
egy, vagy több elsõ helyezést. Minden-
ki a tudása legjavát és igyekezete maxi-
mumát adta.

A jó elõkészítés következtében és a
versenybírók pártatlan és hozzáértõ
munkája nyomán a pontszámok a valós
eredményeket tükrözik.

A versenyt az Erdõgazdaság szakmai
ágazatvezetõi (Dénes Margit és Solti Im-
re), valamint az Uzsai Erdészet személy-
zete (Csikos Imre és Simon Sándor irá-
nyításával) szervezték. A versenybírósá-

got is õk alkották, a
versenyhez a ko-
moly szakmai se-
gítséget adott Vas-
pöri Ferenc igazga-
tó és Fábián Ta-
más erdõfelügyelõ
(az MGSZH képvi-
seletében), mint a
bírók számára talán
a legnehezebb fela-
datot jelentõ ver-
senyszámok bírói.

A feladatlapok
értékelésének ide-

je alatt a CGP Instruments Bt. kereske-
delmi vezetõje, Tóth Béla Ákos tartott
termékbemutatót a cége termékeirõl a
versenyzõknek, valamint a megjelent
kollégáknak, szurkolóknak.

Az Erdõgazdaság vezetése nevében
Keresztes György vezérigazgató-helyet-
tes értékes – de szakmai – díjakat és ok-
levelet adott át a versenyzõknek, a
CGPI által felajánlott díjakat Tóth Béla
Ákostól vehették át a versenyzõk. Az
MgSzH nevében Fábián Tamás adta át
– a gratulációkkal együtt – a verseny-
zõknek az OEE (az MgSzH közremûkö-
désével készült) Bakonyi erdõk, ba-
konyi évszázadok címû könyvét.

Nagy elismerés és köszönet illeti a
szervezõket és a versenyzõket, mivel
munkájuk egyhangú megelégedést vál-
tott ki azzal, hogy az Erdõgazdaság elsõ
házi rangadója fegyelmezetten, gördülé-
kenyen és magas színvonalon zajlott le.

Az Erdõgazdaság színeiben a ver-
seny gyõztese – Zsovák Ernõ – képvi-
selheti a céget az országos erdészverse-
nyen, 2010. májusában.

Keresztes György, Sinka Attila

A SEFAG Zrt., az OEE Kaposvári Helyi Csoportja és a Somogy Megyei Erdész és Természetvédõ
Egyesület 2010. június 10-én konferenciát rendez

Az ezüsthárs az év fája
címmel. A konferencia helyszíne a Hotel Kardosfa.

A hallgatók elõadásokat hallhatnak a fafaj dendrológiai, erdõgazdálkodási, faipari, vadgazdálkodási és
méhészeti jelentõségérõl, majd fórumon cserélhetik ki tapasztalataikat.

Erdészverseny Uzsán
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Az ENSZ 1994-es határozata óta világ-
szerte március 22-én ünneplik egyik
legféltettebb kincsünket, a vizet. A nem-
zetközi kezdeményezéshez, amelynek
célkitûzése az volt, hogy a jövõ generá-
cióiban a víz szerepének jelentõségét
tudatosítsa, Magyarország is csatlako-
zott. Az idei mottó jegyében – „Tiszta vi-
zet az egészséges világért!” – a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szá-
mos pályázatot, játékos vetélkedõt indí-
tott, de számos civil szervezet kezdemé-
nyezését is segíti.

A földi élet alapja a víz, nélküle nem
lenne élet a bolygónkon. Noha a Föld
felszínének több, mint 70 %-át víz borít-
ja, ennek csupán 1%-a alkalmas emberi
fogyasztásra. Ezért fontos védeni a vize-
ket és takarékoskodni a vízzel. Ebben
mindannyian egyet is értünk. Amirõl rit-
kábban esik szó, az az, hogy az édesvíz
nem csupán ivóvíz, hanem alkalomad-
tán élõhely is. Lerágott csontnak számít
már, hogy a sokféle környezeti ártalom-
ban szenvedõ Földünkön egyre jobban
felértékelõdik az ivóvíz, egyáltalán az
édesvíz és a hozzá tartozó vízbázisok
szerepe. Azzal viszont már nem nagyon
szoktunk törõdni, hogy a természetben
elõforduló édesvíz nemcsak számunk-
ra, emberek számára fontos. Gyakran
védett, vagy a kipusztulás szélére sod-
ródott növény- és állatfajok számára je-
lent védelmet nyújtó élõhelyet. 

Magyarország egyik legtisztább, ter-
mészetes szûrõvel ellátott vízgyûjtõ te-
rülete a Börzsöny. A hegység bõvelke-
dik a tiszta vizû forrásokban. Egybefüg-
gõ erdõségeinek vízgyûjtõjét nem törik
meg lakott területek, nem szennyezik
ipari létesítmények. Forrásai pedig nem

csupán az ember
számára hozna fel-
üdülést. Egyúttal
rengeteg védett faj
élõhelyéül szolgál-
nak. Ezért tûzték
ki célul az állami
erdõket kezelõ he-
lyi erdészek, erdõ-
mérnökök a le-
romlott állapotú
források felújítá-
sát.

Ha értõ szem-
mel járunk hegyvi-
déki erdeinkben,

egy idõ után valósággal keresni fogjuk
a szomjat oltó, életet adó, hegybõl elõ-
törõ forrásvizeket. A turistatérképen jel-
zett foglalások azonban sokszor okoz-
nak csalódást, s laikusként is sajnálko-
zunk azon, hogy a kosztól, szeméttõl
mentes csobogó csupán a képzeletünk-
ben élt. A terület legjobb ismerõi, az er-
dészek, munkájuk során újból és újból
elvégezték a legszükségesebb karban-
tartásokat, de jelentõs pénzügyi forrá-
sok hiányában ez csupán tûzoltásra volt
jó. A megoldást az európai uniós társfi-
nanszírozású Közép-magyarországi
Operatív Program hozta el. A program
keretében a térség legnagyobb erdõ-
gazdálkodója, az Ipoly Erdõ Zrt. Sikeres
pályázatával csaknem kétszáz milliós
támogatást nyert el a legsûrgetõbb ter-
mészetvédelmi munkák megvalósításá-
ra, köztük a kisvizes élõhelyek felújítá-
sára és védelmére. 

Páratlan lehetõséget jelent, hogy az
Európai Unió és a Magyar Állam közös
tehervállalásának köszönhetõen az álla-
mi erdõkben – a hagyományosan zajló
erdészeti tevé-
kenység mellett –
a természetvédel-
mi munkákat eu-
rópai uniós pályá-
zati források segí-
tik. A program
horderejét jól érzé-
kelteti, hogy amíg
korábban évente
átlagosan 5-8 for-
rást felújítására ke-
rülhetett csak sor,
addig a kétéves
projekt mintegy 50

forrást érint. Ezeknek a forrásoknak kü-
lönleges jelentõségük van, hiszen a fol-
tos szalamandra, pettyes gõte, alpesi
gõte, illetve egyes védett kérész- és teg-
zesfajok élõ- és szaporodó helyei. A
forrásteknõk tisztítása és a forrásfõk
helyreállítása után ezek az élõhelyek
egyszerre adnak teret védett növény- és
állatfajoknak, biztosítva hosszú távú
fennmaradásukat. A munkákat rendkí-
vül körültekintõen, a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park Igazgatóság szakembereivel
közösen végzik, hogy ezek a különle-
ges életterek semmilyen szempontból
ne sérüljenek. A források mellett 15 ki-
sebb tavat mentettek meg a feltöltõdés-
tõl. A természetvédelmi beavatkozástól
a kétéltûek szaporodásában várnak po-
zitív változásokat. 

A Bajdázó-tó rehabilitációja szintén
olyan nagyléptékû beuházásnak szá-
mít, amire korábban éves szinten nem
volt lehetõség. A kotrás mellett itt víz-
pótlásra is sor került, a 36 millió forintos
mûszaki beruházás részeként pedig a
vízkormányzó mûveket és a gátat is fel-
újították. A vizes élõhelyek felújításakor
a szakemberek szigorú szakmai irányel-
vek szerint járnak el, természetvédelmi
szempontból jól átgondolt koncepció
mentén haladva „készítik elõ a talajt”,
egészen pontosan a vizes élõhelyeket
egy gazdagabb biodiverzitás befogadá-
sára, ami után a befejezés már a termé-
szetre vár: tudniillik, hogy veszélyezte-
tett fajokkal népesítse be a felújított „la-
kokat”.

További információ: Lengyel László
Zoltán az Ipoly Erdõ Zrt. közönség-
kapcsolati vezetõje

Telefon: 06-20-468-7032
E-mail: lengyellaszlo@ipolyerdo.hu

Uniós források felhasználásával újulnak
meg a források a Börzsönyben
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Az erdészetnek a kor megváltozott vi-
szonyai között olyan, már 15-20 éves
gyakorlattal rendelkezõ, széles szakmai
ismeretek birtokában lévõ államtitkár
rangú személyre van szüksége, aki ha-
tékonyan irányít és megfelelõ súllyal
képviseli a magyar erdõk és az erdészet
érdekeit a mindenkori döntéshozók
elõtt, és képes fellépni a szakmát káro-
san érintõ nézetek ellen.

Szakmánkat az elmúlt években és a
jelenben is az ismeretek hiányából fa-
kadó sok megalapozatlan támadás éri a
hivatalos természetvédõk és a zöld civil
szervezetek részérõl.

Az országos erdészet tekintélyének
sérülését és esetleg komoly károk oko-
zását jelenti az, ha a döntéshozók a szak-
ma megfelelõ szintû képviseletének
megkérdezése (meghallgatása), vagy an-
nak figyelembevétele nélkül hozzák
meg döntésüket az erdészeti szakmát sú-
lyosan befolyásoló kérdésekben.

Az elõzõekben leírtak alátámasztását
szolgálják a következõkben ismertetés-
re kerülõ történések.

– Az erdõtörvény-tervezet egyes
szervek és zöld civil szervezetek általi
kifogásolása, visszavonásának kezde-
ményezése, az erdészszakma és az er-
dészek erdõszeretetét és erdõvédelmét
kétségbevevõ megnyilvánulása.

– Az állami erdõk privatizációjának
felvetõdése.

– Az állami erdészet által kezelt erdõ-
területbõl újabb több tízezer hektár ki-
szakításának kezdeményezése.

– Az Országos Erdészeti Fõigazgató-
ság helyett az erdészeti szakirányítás ala-
csonyabb rangú besorolással más szer-
vezeti keretek közé való beolvasztása.

– A bolognai képzés erdész egyetemi
oktatásra (de az egész szakmai oktatást
érintõen is) károsan ható bevezetése.

– Az erdészeti hatóság (erdõrende-
zés, erdõfelügyelet) önállóságának,
szakmai elõíró és ellenõrzõ tevékenysé-
gének megkérdõjelezése.

– A nemzetközileg is elismert hazai
erdészeti kutatás és tudomány eredmé-
nyeinek szakmán kívüli körök általi, bi-
zonyítás nélküli bírálata.

Az erdészszakma különbözõ szin-
teken dolgozó gyakorlói természete-
sen tettek és tesznek erõfeszítéseket
az erdészetet érintõ káros és megala-
pozatlan döntések, kezdeményezé-
sek, támadások ellen, azonban hogy
ez az eddigieknél sikeresebb legyen,
azért lenne szükség a kormányban, a

címben megfogalmazott erdészképvi-
seletre.

Az erdészszakmára jellemzõk közül
néhányat az alábbiakban megemlítek, a
bennünket másképp látók szíves figyel-
mébe ajánlva.

– Az erdészeti szakma országos kép-
viseletét az elmúlt idõk kormányaiban
több esetben is államtitkár, miniszterhe-
lyettes látta el. Ez a szakma megbecsü-
lését, megfelelõ rangra való emelését is
kifejezésre juttatta.

– Az ország területének 20%-os az
erdõsültsége, amelyet a II. világháború
utáni 12%-ról az erdészek szakmai
munkája hozott létre. Tehát nem az er-
dészektõl kell félteni az erdõt.

– Az országos erdészetet nem a költ-
ségvetés tartja el (mint a hivatásos ter-
mészetvédelmet és a költségvetésbõl
pénzt kérõ zöld civil szervezeteket), ha-
nem döntõen önfenntartó.

– A selmeci és soproni hagyományo-

kon nyugvó és a korok változó követel-
ményeinek megfelelõ erdészeti felsõokta-
tás európai elismertségû volt, és az ma is,
a bolognai képzés bevezetése nélkül is.

– Az erdészet eleget tesz az ökológiai,
ökonómiai, védelmi és a társadalom
egyéb igényeit kielégítõ rendeltetésének.

– A természet védelmét az erdészek
évszázadok óta a gyakorlati munkájuk-
kal szolgálják,mert az erdõt nemcsak a
fák összességének tekintik, hanem an-
nak teljes élõvilágával együtt és az öko-
szisztémán túl, mint az emberi élet
egyik meghatározójának is tisztelik.

Az elõzõekben ismertetett gondola-
taimmal azt szeretném szolgálni hogy az
erdészek a szakmai irányú döntéshozók
és a természetvédõk között felmerülõ
meg nem értéseket tisztázva, közös
összefogással végezhesse összhatásában
eredményesen ki-ki a maga munkáját.

Dr. Horváth Gyula
aranyokleveles erdõmérnök

Államtitkári rangú vezetõ kellene

Az ezredfordulón a világon még 32,688
millió négyzetkilométernyi területet be-
borító erdõségek öt év alatt 3,1 százalék-
kal csökkentek, vagyis hozzávetõleg egy-
millió négyzetkilométerrõl tûntek el a fák
– írta az AFP, az amerikai tudományos
akadémia folyóiratában megjelent tanul-
mányt ismertetve. A mûholdfelvételekre
épülõ felmérés szerint a vizsgálódás kez-
detén még 5,2 millió négyzetkilométeren
(a Föld összes erdõterületének 16,1 szá-
zalékán) élõ mérsékelt égövi fák 3,5 szá-
zaléka pusztult el 2005-ig, a teljes veszte-
ség 18,2 százaléka tehát erre a régióra
esik. A meleg éghajlati öv száraz vidékein
élõ erdõségek az ezredforduló idején 7,13
millió négyzetkilométert foglaltak el, öt
évvel késõbb pedig 2,9 százalékos fo-
gyatkozást mutattak, a teljes veszteség-
ben azonban 20,2 százalékot képvisel-
nek. A 2000 elõtt összesen 11,5 millió
négyzetkilométeren növekvõ trópusi esõ-
erdõk 2,4 százaléka tûnt el, ez a globális
erdõcsökkenés 27 százalékát teszi ki.

Korábban az északi félteke sarkvidé-
ki régiója adta a világ rengetegeinek
26,7 százalékát, az esõerdõk után ez a
legnagyobb fás vidék a Földön. Az
amerikai tudósok azonban azt a megle-
põ felfedezést tették, hogy ebben a tér-
ségben a legsúlyosabb a veszteség. A
sarkvidéki erdõk területe öt év alatt
négy százalékkal zsugorodott, s a régi

részaránya a globális csökkenésbõl 34,7
százalék. A kutatók szerint a sarkvidéki
fapusztulás 60 százalékáért a villámcsa-
pás okozta tüzek, 40 százalékban azon-
ban az emberi tevékenységekkel össze-
függõ fertõzések és az erdõirtás felelõs.

A felmérés szerint a világon öt év
alatt megsemmisült erdõségek fele
Észak- és Dél-Amerika számlájára írha-
tó, ha azonban összehasonlítjuk a két
kontinens adatait, Észak-Amerikában
gyorsabb az erdõpusztulás üteme.

Az országokra vetített elemzés még
meglepõbb megállapításhoz vezetett.
Brazília – amelyet szüntelenül ostoroz a
világ, hogy az esõerdõk felégetésével nö-
veli agrárterületét – öt év alatt 165 ezer
négyzetkilométeren tarolta le a fákat, s
erdõségei 3,6 százalékkal zsugorodtak. A
vizsgált idõszakban azonban Kanadában
5,2 százalékkal, az Egyesült Államokban
pedig 6,8 százalékkal zsugorodtak az er-
dõk, a két észak-amerikai országból 280
ezer négyzetkilométerrõl tûntek el a fák.
Ez azt jelenti, hogy míg a brazíliai erdõ-
pusztulás 0,5 százalékkal haladja meg a
világátlagot, Kanadáé 2,3, az Egyesült Ál-
lamoké pedig 3,7 százalékkal, ez utóbbi
ország tehát egymagában is „túltett” azon
a mértéken, amit Kanadában és Brazíliá-
ban összesen kimutattak.

(A Magyar Nemzet összeállítása
nyomán)

Amerika a vezetõ erdõpusztító
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A MEGOSZ 2010. április 22-i Közgyûlé-
se 62 fõ részvételével lezajlott. A Köz-
gyûlés elfogadta a 2009. évi tevékeny-
ségrõl szóló elnöki beszámolót, a Felü-
gyelõ Bizottság beszámolóját, a 2009.
évi mérleget és a 2010. évi költségveté-
si tervet. Annak érdekében, hogy a tag-
ság minél szélesebb körben tájékozód-
jon a MEGOSZ elmúlt évi munkájáról,
az alábbiakban közzétesszük az errõl
készült beszámoló rövidített változatát.  

A MEGOSZ 2009. év során kiter-
jedt, aktív szakmai és érdekképvise-
leti munkát folytatott a magyar ma-
gánerdõ-gazdálkodás mûködési fel-
tételeinek javítása érdekében, ame-
lyek közül a legfontosabb témák és
az azok keretében elért eredmé-
nyek a következõk voltak:

Erdõtörvény egyeztetésében való
folyamatos részvétel: Az Erdõtörvény
egyeztetésében való részvétel végigkí-
sérte az elmúlt három évet. Ennek a fo-
lyamatnak a MEGOSZ a kezdetektõl
résztvevõje és az OEE-vel, a FAGOSZ-
szal közösen kezdeményezõje is volt.
Fontos áttörésként könyvelhetjük el,
hogy megjelentek a magánerdõvel kap-
csolatos speciális elemek a törvényben. 

Az Erdõtörvény végrehajtási ren-
deletének egyeztetésében való folya-
matos részvétel: Egy rövidebb, mintegy
féléves, de annál intenzívebb, esetenként
többnapos vitákat is magába foglaló
egyeztetési folyamat végeredményeként
jött létre, amelyben a MEGOSZ kijelölt
alelnökei, munkatársai útján vett részt. 

Az erdõtelepítési egységárak
emelésére hozott javaslat: Az erdõtu-
lajdonosok kezdeményezésére javasla-
tot készítettünk az Európai Unió részé-
re az erdõtelepítés egységárainak és
ápolási költségeinek módosítására az
FVM Monitoring Bizottságán keresztül. 

Az ÚMVP Monitoring Bizottságá-
nak munkájában való folyamatos
MEGOSZ részvétel:

A véleményezendõ anyagokhoz ész-
revételeinket minden esetben meg-
küldtük, illetve bizottsági ülésein aktív
részvétellel, felszólalásokkal képvisel-
tük a magánerdõ-gazdálkodás ügyét. 

Az „erdészeti géptámogatás” jog-
címhez kapcsolódva sikerként kell el-
könyvelni, hogy a jogcím visszamenõ-
leges hatállyal egyáltalán megnyílhatott
és végre az elmúlt év végén megtörtén-
tek az elsõ kifizetések is a már realizált
gépbeszerzések után. 

Az erdészeti szakirányítási felada-
tokat meghatározó de minimis rendelet
elõkészítésében való folyamatos rész-
vétel: A 109/2008-as rendelet alapján
valamivel 80% feletti mértékben sike-
rült kielégíteni a 2009-re benyújtott igé-
nyeket. Ezt a meglévõ gazdasági hely-
zetben pozitívumként kell értékelnünk. 

Az erdészeti szaktanácsadás mér-
téke 2009-ben mintegy 80%-kal vissza-
esett, ennek elsõdleges oka a gazdálko-
dóknál fellépõ bizalmatlanság a koráb-
bi támogatások késedelmes kifizetése
miatt, másrészt egy gazdálkodó a teljes
ciklus alatt (2007-2013) mindössze há-
rom alkalommal vehet igénybe szakta-
nácsadási szolgáltatást. 

MEGOSZ tisztújító közgyûlése
2009. január 13-án: A Közgyûlés ke-
retében megválasztásra került a szövet-
ség új elnöksége, megszûnt a fõtitkári
poszt, helyette az ügyvezetõ elnöki
munkakört hozták létre. Döntés szüle-
tett a 8 éve érvényben lévõ tagdíjrend-
szer megváltoztatásával kapcsolatban. 

MEGOSZ nyílt elnökségi ülése
2009. január 13-án: Megvitatták és el-
fogadták az új elnökségre vonatkozóan
az alelnöki feladatköröket. Az elnökség

valamennyi tagja elmondta véleményét
a Szövetség jövõjével kapcsolatos el-
képzeléseirõl, terveirõl.   

MEGOSZ közgyûlés 2009. május
18-án: Ennek keretében a Szövetség el-
nöke beszámolót tartott a MEGOSZ el-
múlt 5 évének feladatairól, eredménye-
irõl. Elfogadta a Felügyelõ Bizottság be-
számolóját, illetve a Szövetség 2008. évi
mérlegét, valamint a 2009. évi költség-
vetését. Tájékoztatás hangzott el továb-
bá az ÚMVP keretein belül ingyenesen
igénybe vehetõ oktatási lehetõségekrõl.  

A MEGOSZ az erdészeti igazgatás
és a magánerdõ-tulajdonosok, gaz-
dálkodók közötti információcsere
hatékonyságának növelése érdeké-
ben megállapodást kötött a Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központi Erdészeti Igazgatóságával
(2009. április 16.). A Megállapodás az
erdészeti igazgatás, valamint a magán-
erdõ-tulajdonosok és gazdálkodók kö-
zötti információcsere hatékonyságának
növelése, a vidékfejlesztés keretében a
nemzeti és közösségi támogatások ha-
tékony felhasználásának ösztönzése,
továbbá a támogatási rendszerben fel-
merülõ problémák feltárásának és meg-
oldásának elõsegítése érdekében jött
létre.

Új weboldal és honlap-arculat
létrehozása, annak folyamatos fej-
lesztése, üzemeltetése: Weblapunk
teljes arculatváltása magas szakmai
színvonalon valósult meg. Ennek ered-
ményeként mind megjelenésében, át-
láthatóságában, mind a naprakész in-
formációáramlásban segítséget nyújt a
magánerdõ-gazdálkodás életébe bete-
kinteni vágyóknak.  

„Magánerdõvel a válság ellen”
MEGOSZ Nagyrendezvény szervezé-
se Abádszalókon: 2009. szeptember
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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

Tájékoztató a MEGOSZ Közgyûlésérõl
és az elmúlt évben végzett munkáról
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26-án egy rendkívül sikeres és nagyon
komoly sajtóvisszhangot kiváltó ren-
dezvényt tudhatunk magunk mögött.
Az egésznapos találkozó a MEGOSZ
éves nagyrendezvényébõl, a klímavál-
tozás és a magánerdõ kapcsolatát is-
mertetõ konferenciából és a megújuló
energiaforrások felhasználásáról szóló
gépbemutatóból állt. A nagyszámú, kö-
zel 300 fõnyi érdeklõdõ és a visszajelzé-
sek egyértelmûen azt mutatják, hogy a
hasonló rendezvényeknek óriási kom-
munikációs súlya is van. 

CEPF 2009. (november 18-19.
Brüsszel) évi konferencián való
részvétel: Az Európai Magán Erdõtulaj-
donosok Szövetségében (CEPF) Ma-
gyarországot teljes jogú tagként a MEG-
OSZ képviseli. A brüsszeli rendezvé-
nyen Szövetségünk szóban is elõter-
jesztette és a CEPF elnökségének írás-
ban is átadta javaslatait. Ezek közül a
legfontosabb egy olyan nemzetközi
munkacsoport megalakításának terve,
amelynek feladata lenne a jövõben a vi-
dékfejlesztés erdészeti jogcímeinek har-
monizálása a támogatási rendeletek,
elvárások kifizetések és ellenõrzések

egyszerûsítése szempontjából a résztve-
võ tagállamok vonatkozásában. 

Együttmûködés a Klíma Klubbal:
a Klíma Klubbal történõ szakmai
együttmûködés keretében 2009. febru-
ár 27-én az elsõ Magyarországi Klíma-
csúcs Konferencián már Szövetségünk
is részt vett. A nagyon sikeres és ko-
moly tömegbázist maga mögött tudó
Klíma Klubbal példaértékû együttmû-
ködés folytatásának része volt a múlt év
végi „Mindenkinek ültessünk fát” akció,
amely rendkívül pozitív sajtóvisszhan-
got kapott. Ennek keretében a MEG-
OSZ által biztosított három színhelyen
az érdeklõdõk 11000 facsemetét ültet-
tek el.

FVM-MEGOSZ Megállapodás szü-
letett (2009. december 09.): A ta-
valy december 9-i megállapodás pozi-
tívuma, hogy a jelenlegi gazdasági és
politikai helyzetben ilyen magas szin-
ten és ilyen gyorsan sikerült megálla-
podásra jutni. Azt is el kell mondani,
hogy ez az egyezség súlyos kompro-
misszumok eredménye. A jövõ felada-
ta az abban foglaltak megvalósítása és
továbbvitele.

Erdészeti Fórum a MEGOSZ szer-
vezésében

A MEGOSZ április 22-i Közgyûlését
követõen, délután 13,00 kezdettel az
Erdészeti Információs Központ tanács-
termében Erdészeti Fórum került meg-
rendezésre, amelynek során az FVM
és az MVH illetékesei tartottak elõadá-
sokat a magánerdõ-gazdálkodás ak-
tuális kérdéseirõl az alábbi program
keretében:

– Dr. Bondor István fõosztályveze-
tõ, FVM: Tájékoztató az ÚMVP erdésze-
ti jogcímeinek megnyitásáról, újbóli
megnyitásáról, a Monitoring Bizottság-
hoz beérkezett MEGOSZ javaslatok sor-
sáról

– Lapos Tamás fõosztályvezetõ-he-
lyettes, FVM: Tájékoztató az új erdésze-
ti szakirányítási rendeletrõl, a rendel-
kezésre álló keretrõl, az FVM-ben terve-
zett erdészeti jogalkotási folyamatokról 

– Gulyás Levente igazgató, MVH:
Tájékoztató az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program erdészeti jogcímei
kifizetéseinek helyzetérõl

Az elõadásokat élénk vita követte. 
MEGOSZ

Az Erdõmérnöki Kar, a Geo-
matikai, Erdõfeltárási és Víz-
gazdálkodási Intézet és annak
Földmérési és Távérzékelési
Tanszéke ebben az évben
egyik neves egyetemi tanár-
ára, Bezzegh Lászlóra emléke-
zik halálának 20. évfordulóján.
A hagyományhoz csatlakozva
ebbõl az alkalomból a
2010/2011. évi Ünnepélyes Tanévnyitó
Kari Tanácsülés napján (idõpont késõbb
lesz pontosítva) szeretnénk felavatni Bez-
zegh professzor mellszobrát a Botanikus
Kertben.

Bezzegh László 1917. augusztus 19-
én született Lugoson. A trianoni béke-
szerzõdés után a család Magyarországra
jött és Szombathelyen települt le. Itt
érettségizett 1935-ben. 1935-1938 között
Sopronban a M. Kir. József Nádor Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Erdõmérnöki Karának hallgatója volt.  

A II. világháború után Sopronba tele-
pedik le. Több mint egy éven keresztül a
Sopron megyei Földhivatalnál földosztá-
si munkát végzett, közben ismét beirat-
kozott az egyetemre, ahol 1948. március
2-án erdõmérnöki oklevelet szerzett.
1948-ban az Erdõközponthoz került mû-

szaki elõadó beosztásba.
1949-ben Svájcban fotogram-
metriai szakmérnöki képesí-
tést szerzett, hazatérve az ak-
kor alakuló ERTI Erdõrende-
zési Osztályának vezetõje lett.

1951-ben a honvédelmi mi-
niszter mérnökkari õrnaggyá
nevezte ki és a Honvéd Térké-
pészeti Intézet Fotogrammet-

riai Osztályára osztotta be.
1953. január 1-tõl novemberig a Bu-

dapesti Mûszaki Egyetem Hadmérnöki
Karának docensévé nevezték ki. 1953
végétõl a Magyar Optikai és Finomme-
chanikai Kutató Laboratóriumban foto-
grammetriai mûszerek fejlesztésével,
majd geodéziai mûszerek tervezésével
foglalkozott. 1957-ben került a Magyar
Optikai Mûvekhez vezetõ tervezõnek.
Az 1958. évi brüsszeli világkiállításon Te
D1 típusú teodolitját a vásár nagydíjával
(„Grand Prix”) tüntették ki. 1960. márci-
us 14-én a Kossuth-díj II. fokozatával
tüntették ki a geodéziai mûszerek fej-
lesztése terén kifejtett munkásságáért. 

1963. szeptember 1-tõl az Erdészeti
és Faipari Egyetem Földméréstani Tan-
székének docense, majd 1965. augusz-
tus 1-tõl tanszékvezetõ egyetemi taná-

ra. A Földméréstan és Fotogrammetria
c. tárgyakat adta elõ. 1969-1971-ben az
Erdõmérnöki Kar dékánja volt.

1966. november 30-án  mûszaki tudo-
mányok kandidátusa fokozatot szerzett
„Redukáló tachiméterek körívek közötti
lécleolvasással” címû értekezésével. 

A MTESZ Geodéziai és Kartográfiai
Egyesületének elnökségi tagja, a soproni
csoport elnökhelyettese, valamint tagja az
Állami Földmérési és Térképészeti Hiva-
tal Fotogrammetriai Szakbizottságának.

Balesetben, 1990. május 27-én Zala-
csányban halt meg. 

Tisztelettel kérem mindazokat, akik az
emlékezõkhöz csatlakozva támogatni
szeretnék a szobor elkészítését, a támoga-
tásra szánt összeg átutalása elõtt a jpeter-
fa@emk.nyme.hu e-mail címre küldött ér-
tesítéssel jelezzék szándékukat.

Számlaszám az Országos Erdé-
szeti Egyesület számlaszáma:
10200830-32310126-00000000 (Ke-
reskedelmi és Hitelbank), amelyhez
a Közleménynél: a „Bezzegh László
szobor támogatás” megjegyzést kell
feltüntetni.

Dr. habil Péterfalvi József 
egyetemi docens, intézetigazgató,

NyME

Állítsunk szobrot Bezzegh Lászlónak!
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Hiába minden próbálkozás, a haj-
dúhadházi erdõtulajdonosok nem
bírnak a fatolvajokkal. A csoport-
ban garázdálkodó bûnözõk gyak-
ran teljes területeket letarolnak, s
ellenük eddig minden hatósági fel-
lépés eredménytelennek bizonyult.
A tulajdonosok vagyoni kára mel-
lett jelentõs környezetpusztításról
is beszélhetünk, hiszen a területek
egy része a Natura 2000 program ál-
tal védett erdõnek minõsül.

Úgy tûnik, sehogy sem tudják a
rendfenntartó szervek megakadályozni
azt, hogy a kis mennyiségekben fát lo-
pó személyek miatt teljes erdõk tûnje-
nek el a magyar tájakról. Lapunkat ezút-
tal a Hajdúházi Erdõbirtokossági Társu-
lat tájékoztatta arról, hogy a hajdúházi.
Bocskaikerti, valamint a debreceni köz-
igazgatási területeken elhelyezkedõ,
valamivel több mint ezer hektáros erdõ-
ben folyamatosan folynak a falopások.
A társulat csak januárban és februárban
egy sor rendõrségi feljelentést tett. Az
általuk kezelt területek egy része az eu-
rópai közösségi jelentõségû természet-
védelmi rendeltetésû jogszabály, a Na-
tura 2000 nevû program által védett er-
dõk nyilvántartásában szerepel. Varga
László, az erdõbirtokossági társulat el-
nöke arról számolt be, hogy tulajdonos-
társai, az erdészek, az erdõõrök igye-
keznek mindent megtenni az erdõk ha-
tékony védelme érdekében, de önma-
gukban nem tudják megóvni a vadont.
Mindezt jól bizonyítja, hogy kimutatá-
suk szerint csak az idén, az elsõ két hó-
napban több mint négymillió forint kárt
okoztak a fatolvajok.

A Natura 2000 természetvédelminek
minõsülõ területeken az erdõtulajdono-
sok gazdálkodását különbözõ jogszabá-
lyokkal korlátozzák, vagyis kényük-ked-
vük szerint nem vághatnak ki, és nem te-
lepíthetnek fákat. A nagy mennyiségben
fát eltulajdonító tolvajok azonban egész
évben pusztítják az erdõt, vagyis feltéte-
lezhetõ, hogy mindezt immár üzletsze-
rûen csinálják, hiszen nem csak a fûtési
szezonban lopják a fákat.

Varga László beszámolója szerint a
rendõrség is igyekszik közremûködni
az erdõterületek megõrzésében, azon-
ban a tettenérés után a pusztítást végzõ
személyek felelõsségre vonása nem bír
elegendõ visszatartó erõvel. Mint

mondta, a tolvajok tettenéréskor általá-
ban elmenekülnek a helyszínrõl, fenye-
getik a jelenlévõ személyeket, így a ren-
dõröket is. A túlerõben lévõ bûnözõ
személyek, tíz-húsz fõs csoportokban
garázdálkodnak és tulajdonítják el a fá-
kat, nem kímélve a hat-tíz centiméter
átmérõjû növedék példányokat sem, de
jellemzõen kivágják a nagyobb méretû
törzseket is. Az elkövetõk általában ké-
nyelmesen, derékmagasságban vágják
ki a fákat, ezzel további komoly pusztí-
tást végezve az erdõben.

Mára vannak olyan területek, ahol a
tolvajok teljesen letarolták az erdõt –
hívta fel a figyelmet Varga László, aki
reméli, hogy valamiként hatékonyab-
ban is fel lehetne lépni az erdeiket
pusztító személyekkel szemben.

Õk viszont csak annyit tudnak tenni,
hogy a fa értékétõl függõen az észleléskor
feljelentést tesznek a rendõrségen. Ilyen
feljelentés a január-februári idõszakban le-
galább egy tucat született. Ezek közül az
egyik konkrét tettenérést is leír. Eszerint a
birtokosság figyelõ õrjáratának egyik tagja
arról számol be, hogy az erdõhöz közel
lévõ teleprõl 30–40 fõs csapatokba verõd-
ve, késõ este és éjszaka indulnak fát lopni
a sûrûbe. Az este nyolc és tizenegy közöt-
ti idõpontokra megszervezett õrjáratokon
résztvevõ személy a január 5-i eset után 7-
én is hasonlókat tapasztalt, ekkor a csapat
egyes tagjai kézi fûrésszel kezdték el ki-

vágni az alig tíz centiméteres vastagságú
akácfákat. Amikor megközelítették a cso-
portot, a tettesek futásnak eredtek. Az ak-
ció ezzel véget ért, ám másnap a helyszí-
nen az erdõtulajdonosok mégis azt ta-
pasztalták, hogy a területet teljesen leta-
rolták. Január 5. és január 8. között a tulaj-
donosok minden igyekezete ellenére a
tolvajok 387, tíz centiméter átmérõjû nö-
vedék fát loptak el.

A hajdúhadházi rendõrkapitányság
bûnügyi osztálya több esetben kezdemé-
nyezett eljárást ismeretlen tettesekkel
szemben falopás elkövetése miatt. A falo-
pások visszaszorítása érdekében az erdõ-
birtokossági társulat és a Kutas 2000 mun-
katársai közös akciót is szerveztek tavaly
február elején. Az ellenõrzés során több
ház udvarát átkutatták, és kilenc helyrõl
foglaltak le lopott fát. Az akcióban szintén
megtaláltak és lefoglaltak egy pótkocsinyi
fát. Az elkövetõkkel szemben büntetõel-
járást kezdeményeztek, ám látható, en-
nek egyáltalán nem volt számottevõ hatá-
sa. A csoportosan elkövetett bûncselek-
mények továbbra is megkeserítik az er-
dõtulajdonosok életét, és jelentõs mérték-
ben pusztítják a környezetet – tudtuk
meg a rendõrség illetékeseitõl.

A bûnözõi csoportok akár a rendõ-
röknek is nekimennek az erdõk vágása
közben.

Dénes Zoltán
(Magyar Nemzet)

Csoportos falopások a Hajdúságon
Teljes erdõrészeket tarolnak le a tolvajok a védett területeken – Tehetetlenek a tulajdonosok és a hatóságok

2010. április 9-én emléktáblát avattak a
világhírû Afrika-kutató, szakíró és termé-
szetismerõ vadászember tiszteletére szü-
lõvárosában, Léván. Az ünnepségen,
mint e szakmai és kulturális örökség
egyik ápolója, az Ipoly Erdõ Zrt. is képvi-
seltette magát. A Lesy S.R. - Szlovákiai Ál-
lami Erdészetek - Lévai Üzeme Koháry
utcai központjában magyar és szlovák er-
dész-vadász szakmai delegációk gyüle-
keztek, hogy részt vehessenek az emlék-
tábla leleplezésén, mellyel e városban a
szlovák kollégák Kittenberger Kálmán
emléke elõtt kívántak illõ módon fejet
hajtani. Többek között ünnepi beszédet
mondott Vladimir Chovan, szlovák föld-
mûvelésügyi miniszter, illetve Petrovics
László Nagymaros polgármestere is. 

Az Ipoly Erdõ Zrt. nevében Guzsik Al-
fréd vadászati fõfelügyelõ, illetve Gáncs

Viktor, a Nagymarosi Erdészet vezetõje
helyezte el az emlékezés koszorúit. Társa-
ságunk Kittenberger Kálmán egykori la-
kóhelyén, Nagymaroson, halálának 50.
évfordulója óta színvonalas és egyedi kiál-
lítással mutatja be az Afrika-kutató vadá-
szíró életének jó néhány érdekes vonat-
kozását, munkásságának gazdag kincses-
tárát. A lévai emléktábla avatásának méltó
keretet adott az immár 15. alkalommal
megrendezett Lévai Vadász Napok, mely
Szlovákia legismertebb és legközkedvel-
tebb erdészeti, vadászati, természetvédel-
mi tematikájú több napos rendezvénye. A
számos programot – tudományos konfe-
rencia, filmvetítések, trófeakiállítás, szak-
mai vásár – felvonultató eseményt idén
Ivan Gasparovic államfõ nyitotta meg. 

Nagy László
(ForestPress)

Kittenberger-emléktábla avatás Léván
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Az elõzetes meghívóban jelzett idõ-
pontban, 2010. március 10-én Kecske-
méten a Juniperus Parkerdészet épüle-
ténél gyülekeztek a Helyi Csoport tagjai
a Tisztújító Közgyülésre. Mintegy 70 fõ
részvételével kezdõdött meg a rendez-
vény, ahova Lajosmizsétõl–Kelebiáig,
Solttól–Lakitelekig egész Bács-Kiskun
megyébõl érkeztek a meghívottak.

Bognár Gábor levezetõ elnök üd-
vözölte a megjelent tagtársakat, külön
köszöntve Sere Ferencet, az OEE Orszá-
gos Választási Bizottságának tagját.
Ezután a  Helyi Csoport elmúlt négy évi
munkájáról adott számot a vezetõség. 

Elõször Kiss Béla a csoport elnöke
beszélt arról, hogy érdemes volt dolgoz-
ni, mert a tagok körében nagy volt a fo-
gadókészség a szervezett programokra. 

Koczka Zoltán titkár részletesen
beszámolt az elmúlt ciklus történései-
rõl, melyek közül kiemelkedett és nagy
kihívást jelentett a 2007-ben rendezett,
a visszajelzések alapján kiválóan sike-
rült Vándorgyûlés. Beszélt az évente az
ország más-más tájaira szervezett kirán-
dulásokról, amelyek mindig nagy sikert
arattak, és igen jó hangulatúak voltak.
Kiemelte az immár 11 éve folyamatosan
Kecskeméten mûködõ Erdészklubot,
amely azóta is havi rendszerességgel
tartja összejöveteleit. A klubrendezvé-
nyeken alkalmanként átlagosan 30 fõ
vesz részt, és mûködése a Helyi Cso-
port egyesületi életének motorja. A KE-
FAG Zrt. támogatásának köszönhetõ,
hogy évente megjelenhetett a Kiskunsá-
gi Erdész, a Kecskeméti Helyi Csoport
hírlevele, amely színes tudósításokban
számol be csoportunk életérõl. Kiemel-
te, hogy igen sokat köszönhetünk a KE-
FAG Zrt. anyagi és erkölcsi segítségé-
nek, hiszen nélküle az igen nagy létszá-
mú (208 fõ) csoport, amely az ország
legnagyobb megyéjét fogja át, a nagy
távolságok miatt szinte mûködésképte-
len lenne.

Bekõné Polner Katalin gazdasági
felelõs rövid tájékoztatást adott a Helyi
Csoport gazdasági és pénzügyi helyze-
térõl, szólt a tagdíj befizetésének hely-
zetérõl is.

Az elhangzottakhoz hozzászólt Bog-
nár Gábor, dr. Gõbölös Antal, Sipos Sán-
dor, Mihályka Tibor, Herczeg Imre, Sza-
bó Balázs. A hozzászólók megköszönték
a leköszönõ vezetõség munkáját, a KE-
FAG támogatását. Észrevétel hangzott el
az Erdészeti Lapokról, az évente megren-
dezett nyugdíjas találkozóról, az Erdész-

klub színvonalas programjairól. Megem-
lékeztünk az elmúlt ciklusban eltávozott
tagjainkról is. Elhangzott, hogy a jelenle-
gi Kecskeméti Helyi Csoport helyett cél-
szerû volna a Kiskunsági Helyi Csoport
nevet használni.

Ezek után dr. Almási János a helyi
Választási Bizottság elnöke ismertette a
Bizottság munkáját, és megnevezte a
HCs vezetõségébe jelöltek névsorát. A
szavazólapok elkészítése és kiosztása
után megkezdõdött a titkos szavazás. E
közben az OEE Országos Választási Bi-
zottságának tagja, Sere Ferenc tájékoz-
tatást adott tevékenységükrõl, és az ed-
dig megtartott tisztújító közgyûlések ta-
pasztalatairól beszélt.

A szavazás eredményeképpen a köz-
gyûlés által megválasztott Helyi Csoport
Vezetõsége a következõ: Elnök: Kiss
Béla erdõmérnök, titkár: Koczka Zol-

tán erdõmérnök, gazdasági felelõs:
Bekõné Polner Katalin erdõmérnök,
déli összekötõ: Gõbölös Péter erdõ-
mérnök, északi összekötõ: Almási Ist-
ván erdõmérnök, magánerdõs össze-
kötõ: Góhér Zoltán erdésztechnikus,
nyugdíjas összekötõ: Becsy Bálint er-
désztechnikus. A megválasztott három
fõ küldött: Bognár Gábor, Fodor Mi-
hály és Koczka Zoltán.

Az újonnan megválasztottak nevében
Kiss Béla elnök köszönte meg a bizal-
mat, és röviden felvázolta elképzeléseit.

A közgyûlés ezután javaslatot tett az
országos elnökség tagjaira is.

Végezetül a levezetõ elnök felkérte a
most megválasztottakat, hogy a köz-
gyûlés résztvevõi elõtt mutassák meg
magukat, és az így összegyûlt csapatról
elkészült az elsõ fénykép.

Bognár Gábor  

Tisztújító közgyûlés Kecskeméten

Április 23-án tartották meg a Dél-Dunátúli
Régió erdészeti erdei iskoláinak nyílt nap-
ját Pörbölyön, a Gemenc Zrt. Ökoturiszti-
kai Központjában. Az érdeklõdõ iskolák
képviselõi információkat szerezhettek a
régió erdészeti erdei iskoláinak a minden-
napos oktatásra épülõ, minõsített erdõpe-
dagógiai és szabadidõs programkínálatai-
ról, valamint ízelítõt kaphattak a Gemenc
Zrt. erdõ- és vadgazdálkodásáról, erdei-
nek és vizeinek növény- és állatvilágáról,
kultúrtörténetérõl, illetve a környék nyúj-
totta kirándulási lehetõségekrõl.

Elsõsorban azon oktatási intézmények
képviselõi jelentek meg a nyílt napon,
akiknek pedagógiai programjukban ki-
emelt szerepet kapott a környezeti neve-

lés és az erdei iskolai program, továbbá
olyan osztályfõnökök és szabadidõ-szer-
vezõk érdeklõdtek, akik osztálykirándu-
lásokra, táborokra, a szabadidõ élmé-
nyekkel teli eltöltésére helyszínt és prog-
ramlehetõséget keresnek.

A rendezvényt szervezõ erdészeti er-
dei iskolák: Gemenc Zrt. Erdészeti Er-
dei Iskolája, Pörböly, Gyulaj Zrt. Turisz-
tikai és Természetismereti Központja,
Lengyel-Annafürdõ, Mecseki Erdészeti
Zrt. Kikerics Erdészeti Erdei Iskolája,
Sasrét, Mecseki Erdészeti Zrt. Mókus
Suli Erdészeti Erdei Iskolája, Árpádtetõ, 
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Lábodi
Vadászerdészete, Sziágyi Erdei Iskolája

(ForestPress)

Erdészeti erdei iskolák nyílt napja Gemencen 
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Az Erdõfeltárási Szakosztály 2010. évi
elsõ ülését február 19-én tartotta Buda-
pesten. Az ülés fõ napirendi pontja a
2010. évi egyesületi választások elõké-
szítése volt, amelyen javaslatot kellett
tenni az egyesület vezetõ személyisége-
ire és a meg kellett választani a Szak-
osztály új elnökét és titkárát. A határo-
zatképtelenség miatt berekesztett elsõ
ülést követõ megismételt második idõ-
pontra meghirdetett ülést a megjelent
18 fõ részvételével már határozatképes-
sé lehetett nyilvánítani. Az ülésen el-
hangzott a 2009. évrõl elkészített beszá-
moló, valamint a 2010. év munkaterve.
A szakosztály elnöke ezután több, ér-
deklõdésre számot tartó témáról adott
információt.

Bejelentette, hogy Haják Gyula tag-
társunk – aki 1955 óta volt tagja az Er-
dõfeltárási Szakosztálynak – írásban be-
nyújtotta lemondását tagságáról. A levél
felolvasása után a jelenlévõk értékelték
Haják Gyula tevékenységét az erdõfel-
tárásban és az erdészeti útépítésben.
Megállapították, hogy egész szakmai
életútján keresztül kiemelkedõen szol-
gálta szûkebb szakterületét. Tanácsai-
val és észrevételeivel, emberi magatar-
tásával az erdõmérnöki tekintélyt és an-
nak erkölcsi súlyát növelte. Mindezekre
tekintettel a tagság javasolta és egyhan-
gúan elfogadta, hogy Haják Gyula okle-
veles erdõmérnöknek, az Erdõfeltárási
Szakosztály egykori titkárának, aki az
erdõfeltárás és az erdészeti útépítés ha-
zai és nemzetközi hírének növelésében
vállalt múlhatatlan szerepet, 55 éves
szakosztályi tagsága alkalmából az Er-
dõfeltárási Szakosztály örökös tagja cí-
met kapja, azzal a kitétellel, hogy meg-
jelenését az üléseken továbbra is meg-
tiszteltetésnek veszik.

A szakosztály tagjai tájékoztatást
kaptak arról, hogy a 2009-ben hozott
döntésnek megfelelõen, az akkor kitün-
tetésre javasolt személyt 2010-ben ter-
jesztettük az Elnökség elé. Így kellõ idõ
állt rendelkezésre a javaslat elõkészí-
tésére. A megjelentek döntöttek arról is,
hogy a javaslat eredményességének
függvényében a 2011. évi elõterjesztést
az õszi ülésen teszik meg.

Az Erdõfeltárási Szakosztály világos
képet szeretett volna kapni a hazai erdé-
szeti úthálózat hosszáról. Ennek érdeké-
ben körlevelet küldött az erdõgazdálko-

dóknak és megkereste a tulajdonos kép-
viselõjét, hogy a birtokukban lévõ adato-
kat saját mûködési területükrõl adják át a
szakosztály részére. A hiányosan beér-
kezett válaszok alapján az erdészeti út-
hálózatunk hossza kereken 2900 km.
Gerely Ferenc tagtársunk ismeretei sze-
rint úthálózatunk ennél hosszabb, mert
azok az erdõgazdaságok, amelyek vá-
laszt nem adtak, ismeretei szerint rendel-
keznek utakkal. Vállalta, hogy a tulajdo-
nostól a hálózat valós hosszára vonatko-
zó adatokat megszerzi.

Az erdõmérnökök beilleszkedése a
hazai mérnöktársadalomba a Magyar
Mérnöki Kamarán (MMK) keresztül való-
sulhat meg. Ez a szervezet fogja össze a
tervezéssel és szakértéssel foglalkozó
mérnököket, ez a szervezet adja ki a szak-
értõi és tervezõi jogosultságokat is. Ezek
a jogosultságok végeredményben az
egyes szakterületek védelmét is jelentik a
kontárok és a szakismeretekkel nem ren-
delkezõk mûködése ellen. Mivel az erdõ-
mérnök tevékenysége több területen ha-
táros a kimondottan mérnöki tevékeny-
ségekkel, ezért az 1996. évi LVIII. tv. az
erdõmérnökök tevékenységét is a MMK
alá soralja. A „kamarai törvény” megjele-
nése óta a jogosultság és jogosítás kérdé-
sében vita van a MMK és az FVM között.
Az erdõmérnök szempontjából ezen idõ-
szakban megtörtént kedvezõ és kedve-
zõtlen jogszabályi változások végére az
FVM jelenlegi vezetése pontot tett az
1/2010. FVM rendelettel. Eszerint a minõ-
sítés jogát elvonta az MMK hatáskörébõl,
annak ellenére, hogy ebben a témában
az MMK elnöke és az FVM államtitkára
ennek ellenkezõjében állapodott meg.

Az erdészeti útépítésben, útfenntar-
tásban kezdenek megjelenni a nem er-
dõgazdasági szervezet keretében mûkö-
dõ kisebb vállalkozások (pl.: Jávorszar-
vas Kft.). Célszerû ezekkel a vállalkozá-
sokkal felvenni a kapcsolatot, megismer-
ni tevékenységüket és szükség esetén
tájékoztatni õket az erdészeti útépítések
követelményirõl. Ezzel egyre sürgetõb-
bé válik az erdészeti útépítések minõsí-
tési rendszerének elfogadása, mert a mi-
nõségi munka csak ennek alapján bírál-
ható el. Az erre vonatkozó javaslatot „Az
erdészeti utak építésének mûszaki ellen-
õrzése” címû kutatási jelentés címmel az
Erdõfeltárási Tanszék 2007-ben az FVM
részére átadta.

Dr. Péterfalvi József intézetigazgató
beszámolt az Erdõfeltárási szakirányú to-
vábbképzési szak szervezésének állásá-
ról. Az engedélyeztetés az utolsó szaka-
szába érkezett, ezért annak indítását a
Geomatikai, Erdõfeltárási és Vízgazdálko-
dási Intézet (GEVI) 2010 õszi félévére ter-
vezi. Az engedélyek kézhezvétele után a
szükséges információkat az Intézet hon-
lapján teszik közzé. A négy féléves to-
vábbképzés felöleli az erdõfeltárás, az er-
dészeti utak tervezése, az erdészeti utak
építése, valamint az útfenntartás témakö-
reit. A továbbképzés teljes lehallgatása
után a résztvevõ diplomát kap. A blokkok
lehallgathatók önállóan is, amirõl a részt-
vevõk igazolást kapnak, amit a MMK is el-
fogad továbbképzésnek. Javasolja a to-
vábbképzés elvégzését mindazoknak,
akik az erdõfeltárás gyakorlatával vagy
annak hatósági kérdéseivel foglakoznak.

Tájékoztatott arról is, hogy dr. Bez-
zegh László, az intézet volt professzora,
az EMK egykori dékánja halálának 20. év-
fordulója alkalmából az Intézet szobrot
kíván állítani más professzorok szobrai
mellé az Egyetem Botanikus Kertjében. A
szobor elkészítésének anyagi hátterét je-
lentõs részben támogatásokból tudják
megteremteni. Kéri, hogy mindazok, akik
az erdõgazdálkodás és a földmérés terü-
letén elismert szaktekintély szobrának
megvalósításához hozzájárulni kívánnak,
az Egyetem, vagy az OEE számlaszámán
adják le adományaikat. Ezek nyilvántartá-
sa érdekében a szándékot jelezzék jpeter-
fa@emk.nyme.hu email címre.

Az ülésen megtörtént a szakosztály
vezetésének megválasztása is. A szakosz-
tály elnökének dr. Kosztka Miklós egye-
temi tanárt, titkárának Kálmán Miklós
mûszaki osztályvezetõt választották.

Dr. Kosztka Miklós

Beszámoló az Erdõfeltárási Szakosztály
2010. évi elsõ ülésérõl

Új belépõk

Veszprém HM Helyi Csoport:
Lábas Péter erdõmérnök, Laki Balázs
erdõmérnök; Balassagyarmati
Helyi Csoport: Kettler Tibor egyéb
felsõfok; Egyéni tag: Õzse Ágnes
egyéb felsõfok; Gyõr Erdõgazdasá-
gi Helyi Csoport: Kálmán Szilárd
erdésztecnikus, Papp János erdész-
technikus; Gyõr Magán Helyi Cso-
port: Nagy Péter erdõmérnök
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Az elõzetes meghívóban jelzett idõ-
pontban, 2010. március 18-19-én Felsõ-
tárkányban a Bükki Nemzeti Park Igaz-
gatóság Nyugati Kapu Oktató- és Láto-
gató Központ  épületénél gyülekeztek
az OEE Erdõmûvelési Szakosztály  tag-
jai a Tisztújító Közgyûlésre és az azt kö-
vetõ szakmai programra.

Délután a Bükki Nemzeti Park, az
EGERERDÕ Zrt., valamint az MGSZH Er-
dészeti Igazgatóság szakembereinek
közremûködésével „erdõgazdálkodás
nemzeti parki területen” témájú terepi
programon vettünk részt. A bemutató
során a Felsõtárkányi Erdészet példáján
kersztül kaptunk képet az EGERERDÕ
68%-ban valamilyen természetvédelmi
korlátozással érintett gazdálkodásáról,
mely a Felsõtárkányi Erdészet esetében
88% Nemzeti Parki védettséget jelent. Az
Erdészet a 2006.01.01.-tõl érvényes erdé-
szeti üzemtervét 2008. december végén
kapta kézhez az üzemtervi tárgyalás
záró jegyzõkönyvének véleményeltéré-
se miatt. A BNPI ugyanis azt kérte, hogy
az Erdészet védett területének negyede
ne vágásos üzemmódban legyen tervez-
ve, jóllehet az erdõtörvény szakmai
szempontja alapján készült erdõterv en-
nél jelentõsen kevesebb arányban tartal-
mazott ilyen elõírást. 

Jelenleg a Felsõtárkányi Erdészet te-
rületének védett részén 400 em3 gazda-
sági vágáskor feletti fatömeg van.

Este Duska József, a BNPI igazgatója
tartott vetítettképes elõadást a Nemzeti
Park sokrétû és átfogó munkájáról.

A vacsorát és az azt követõ éjszakába
nyúló baráti beszélgetést Kalló Imre er-
dész-borász színes és élményszámba
menõ kommentárjával kísért borkósto-
lója tette feledhetetlenné.

Másnap „gazdálkodás a falopások-
kal- és erdõtüzekkel sújtott Ózd térsé-
gében” témájú programmal folytatódott
a régi-új vezetõség által magas színvo-
nalon szervezett szakmai program.

A szociálisan fokozottan hátrányos
helyzetû lakosságú térségben a falopá-
sok és a tûzzel érintett területek többsé-
gében egybe esnek. Így, az egyik legjobb
termõhelyen és legértékesebb bükkösök
helyén elakácosodott, elbozótosodott
utódállományok alakulnak ki. Ilyen tár-
sadalmi környezetben a reális erdészeti
szakmai elvárás a temõhelyi potenciál
megõrzése, de ezt nem akceptálja sem a

jogszabályi környezet, sem az erdészeti
hatóság, sem a sajtó, sem a közvéle-
ményként hangot adó állampolgár.

A tartalmas szakmai két napot egy fi-
nom ebéddel zártuk a Szilvásváradi Er-
dészet invitálására, melyen Pallagi
László, a vendéglátó Egererdõ Zrt. ve-
zérigazgatója is részt vett. 

* * *

Tisztújítás
Az elõzetes meghívóban jelzett idõ-
pontban, 2010. március 18-19-én Felsõ-
tárkányban a Bükki Nemzeti Park Igaz-
gatóság Nyugati Kapu Oktató- és Láto-
gató Központ  épületénél gyülekeztek
az OEE Erdõmûvelési Szakosztály  tag-
jai a Tisztújító Közgyûlésre. Mintegy 32
fõ részvételével kezdõdött meg a ren-
dezvény, ahova Szombathelytõl –Kelet-
Magyarországig az ország egész terüle-
térõl érkeztek a meghívottak.

Urbán Pál szakosztályelnök üdvö-
zölte a megjelent tagtársakat, külön kö-
szöntve Tóth Gábort, az OEE Országos
Választási Bizottságának tagját. Ezután
néhány szóban beszélt arról, hogy ér-
demes volt dolgozni, mert az elmúlt
négy év alatt a nagy múltú szakosztály
sikeresen tudta továbbvinni az elõdök
által megkezdett munkát. A számos te-
repi program és külföldi tanulmányút
mellett hatásosan mûködött közre a
szakmapolitika, az erdõgazdálkodás és
vadgazdálkodás kapcsolata és az új er-
dõtörvény megalkotásának tárgyköré-
ben. Megköszönte a tagság támogató

jellegû segítségét és leköszönt posztjá-
ról.

Ezután Rostáné Reményfy Rita titkár
részletesen beszámolt az elmúlt ciklus
történéseirõl. Beszélt az évente az or-
szág más-más tájaira szervezett szakmai
programokról, amelyek mindig nagy si-
kert arattak, és igen jó hangulatúak vol-
tak. Kiemelte a magas szintû tudomá-
nyos fórumokat, melyeken az ERTI ne-
ves kutatói mellett a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem professzorai, vagy az
FVM Természeti Erdõforrások Fõosztá-
lyának vezetõi tartottak elõadásokat. 

Ezek után Bús Mária a  Választási Bi-
zottság Elnöke ismertette a Bizottság
munkáját, és megnevezte a Szakosztály
vezetõségébe, valamint az országos el-
nökség tagjaira jelöltek névsorát. A sza-
vazólapok elkészítése és kiosztása után
megkezdõdött a titkos szavazás. 

A szavazás eredményeképpen a köz-
gyûlés által megválasztott szakosztály ve-
zetõség a következõ: Elnök: Urbán Pál
erdõmérnök, titkár: Rostáné Reményfy
Rita erdõmérnök.

Az újonnan megválasztottak nevében
Urbán Pál elnök köszönte meg a bizal-
mat, és röviden felvázolta elképzeléseit.

Bús Mária külön megköszönte a Sza-
kosztály azon vállalkozó szellemû  tag-
jainak bátorságát, akik a Szakosztály ér-
dekében a vezetõségi posztokra a tiszt-
újítás kapcsán vállalták a jelöltséget.

Ezzel  a Szakosztály tisztújító köz-
gyûlése véget ért.

Koczka Zoltán

Az Erdõmûvelési Szakosztály szakmai
programja

Jóváhagyta az Európai Unió úgynevezett
klímaváltozási bizottsága azt a szabályo-
zást, amely megakadályozza, hogy egy-
szer már eladott szén-dioxid-kibocsátási
kvóták jelenjenek meg a piacon – jelen-
tette be az Európai Bizottság péntek este
Brüsszelben. A hétfõn életbe lépõ új sza-
bályozás annak is elejét veszi, hogy az
ilyen kvóták az Unión kívülre kerülhes-
senek – tette hozzá Connie Hedegaard
klímaügyi biztos, a döntést üdvözölve. 

Egyes kvóták jogtalan újrahasznosítá-
sára utaló jelek miatt a múlt hónapban fel
is függesztették a kereskedelmet az úgy-
nevezett CER (Certified Emission Reduc-
tion) kvótákkal foglalkozó piacokon. Az

ügyben érintett, úgynevezett kiotói kvótá-
kat a magyar Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium (KVVM) értékesítette
cégeknek, majd Londonon keresztül egy
japán céghez kerültek. Hedegaard elége-
dettségét fejezte ki, hogy a szabályozást
ilyen gyorsan sikerült kidolgozni azt köve-
tõen, hogy a probléma felmerült. 

A dán biztos leszögezte azt is: soha
nem volt törekvés az, hogy ugyanazokat a
kvótákat kétszer is értékesíteni lehessen. 

A hatályba lépést követõen meg le-
het szüntetni a kereskedelem több hete
elhatározott felfüggesztését az érintett
piacokon.

(ForestPress)

Elfogadta az Unió...



Erdészeti Lapok CXLV. évf. 5. szám (2010. május) 177

Helyszín: Budapest MTESz Budai Kon-
ferencia Központ 700-as terem.

Dr. Pethõ József elnök köszöntötte a
2006-2010-ig tartó mandátum utolsó
Küldöttközgyûlésén megjelenteket.
Megállapította, hogy 48 fõ küldöttel az
ülés határozatképes. A jegyzõkönyv ve-
zetésére Mester Gézánét, hitelesítõknek
Dobre Kecsmár Csabát és Koczka Zol-
tánt kérte fel, akiket a küldöttek egy-
hangúan szavaztak meg. A Szavazatsze-
dõ Bizottság elnökének dr. Marosi
Györgyöt, tagjainak Sere Ferencet és
Szõnyi Jánost kérte fel, akiket a küldöt-
tek egyhangúan szavaztak meg.

A napirendi pontok egyhangú meg-
szavazása után dr. Pethõ József megkö-
szönte a Díj Bizottság négyéves mun-
káját. Bogdán József, a Díj Bizottság el-
nöke, az elsõ napirendi pont elõadója
tájékoztatta a küldötteket, hogy a beér-
kezett 2010. évi kitüntetési javaslatok
közül  három szakosztály támogató ja-
vaslatát a késõi beküldés miatt nem le-
hetett figyelembe venni; a kitüntetési
keretszámokat minden régió és szak-
osztály betartotta. A DB elnöke hivat-
kozott az Elnökség 2010. március 9-i
határozatára, mely a Kitüntetési Sza-
bályzat 1. sz. mellékletének, a Tisztelet-
beli Tagsági Díszoklevél adományozá-
sának módosítását szavazta meg. Ezt
követõen dr. Pethõ József elnök saját
hatáskörében terjesztette elõ Halász
Aladár erdõmérnököt a Tiszteletbeli
Tagsági Díszoklevél kitüntetésre, mun-
kásságának ismertetésével. Az írásban
kiküldött javaslatának szóbeli kiegé-
szítéseként elmondta, hogy Halász Ala-
dár erdõmérnököt a kitüntetésre az
OEE Szeniorok Tanácsa és dr. Várady
Géza egyesületi tag javasolta. Majd dr.
Marosi György ismertette a szavazás
menetét, felhívta a küldöttek figyelmét
arra, hogy a Bedõ Albert, Kaán Károly
és Decrett József kitüntetésnél 3-3 fõt
kell jelölni. Szavazni kell a Tiszteletbeli
Tagsági Díszoklevélre és az Elismerõ
Oklevél kitüntetésre is. Ha az elsõ for-
dulóban nincs meg az 50%+1 fõ, a sza-
vazás tovább folytatódik.  A szavazatok
összeszámlálása szünetében folytató-
dott a Küldöttközgyûlés.

A második napirendi pont tárgyalása
elõtt dr. Pethõ József elnök értékelte az
elmúlt négy év munkáját. Szólt 

– az erdészet egységének megtartá-
sára,

– az erdõsültség növelésére,

– az állami erdõgazdálkodás meg-
osztásának megakadályozására,

– az erdészeti szolgálat területi rend-
szerének és ellenõrzõ szerepének meg-
õrzésére,

– a klasszikus erdõmérnökképzés
visszaállítására,

– a nemtelen támadások visszautasí-
tására tett folyamatos helytállásáról.

Elmondta, hogy hozzánk hasonlóan
kevés szakma õrizte meg igazi arcula-
tát. Mindezt az a sok értékes munka is
segítette, mely a vándorgyûléseinkben,
kiadványainkban, programjainkban, ta-
nácskozásainkon hozott határozatok-
ban, azaz az OEE szervezeteinek együt-
tes munkájában testesült meg. 

Megköszönte a támogatók segítségét,
köztük kiemelte a STIHL Kft.-t, mint a
legnagyobb támogatót. Tájékoztatta a
küldötteket, hogy a márciusi elnökségi
ülésen határozat született arra, hogy a
decemberi évzáró Küldöttközgyûlés
idõpontjára el kell készíteni a helyi cso-
portok és szakosztályok történetét be-
mutató OEE Almanach elsõ kötetét. Fel-
hívta a figyelmet a további fontos fela-
datokra, köztük az OEE Almanach to-
vábbi köteteinek elkészítésére, az Erdé-
szeti Lapok postaköltségeinek megtaka-
rítására és a Székházunk sorsára, me-
lyek további gondozása már a követke-
zõ elnökségre tartozik. Bejelentette,
hogy az elnökséget tovább nem vállalja,
életében kiemelt pillanat volt a négy év.

A második napirendi pontban Koloz-
svári Ákos, az Ellenõrzõ Bizottság elnö-
ke az írásban megküldött jelentés szó-
beli kiegészítéseként elmondta, hogy
az Egyesület külsõ támogatások igény-
bevételére szorul, de így mûködnek az
egyesületek. Az EB megtárgyalta a
2009. évi beszámolót, Ormos Balázs fõ-
titkár a módosításokat megtette, így an-
nak elfogadását javasolja.

Ormos Balázs fõtitkár az írásban
megküldött anyag szóbeli kiegészítésé-
ben elmondta, hogy a pénzügyi tervet
sikerült teljesíteni, a táblázatos formá-
ban kibontott részletekbõl pedig lát-
szik, hogy milyen sokrétû feladatot kell
megoldani a támogatások és a pályáza-
tok pénzügyi forrásainak megszerzése
és a 2009. évi egyesületi program meg-
valósítása során. Megköszönte a támo-
gatók segítségét. Kiemelkedõ tevé-
kenységként értékelte a helyi csopor-
tok, és  szakosztályok munkáját; a Sel-
mecen megtartott Vándorgyûlést az

Ipoly Erdõ Zrt. szervezésében; az öt-
éves osztatlan erdõmérnökképzés
visszaállításában való közremûködést;
az új erdõtörvény létrehozásában való
aktív részvételt; az Erdészeti Lapok digi-
talizálásának megvalósítását; az egykori
Székházunk birtokbavételéért tett erõ-
feszítéseket; az Erdészeti Erdei Iskolák
minõsítésének megszervezését és azt,
hogy megjelenhetett az OEE honlapjá-
nak kiadványa. 

1/2010. (április 7.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2009. évi
Közhasznúsági jelentést, a pénz-
ügyi beszámolót és a befektetési
beszámolót elfogadta.

(Jelen van: 48 fõ küldött: 48 igen,
0 tartózkodás, 0 nem)

Ezt követõen Kolozsvári Ákos érté-
kelte az Egyesület elmúlt négy évi pén-
zügyi tevékenységét. Kiemelte, hogy az
Egyesület a mûködõképességét végig
fenntartotta, a programok mögött a
pénzügyi források rendelkezésre álltak.
A közhasznúsági elvárások, az elszá-
molások megtartása Ormos Balázs ér-
deme. A szabályozottság vonatkozásá-
ban kifogásolta az Alapszabály módosí-
tásának hiányát, melynek következté-
ben voltak mûködésbeli zökkenõk.
Ezek közé sorolta az Elnökség mandá-
tuma érvényessége körül kialakult vitát,
melybõl a tanulságot is le kell vonni, és
az EB-nek is jobban oda kellett volna fi-
gyelnie. Az EB munkája során megem-
lítette Bak Julianna kiemelkedõ mun-
káját, mely során az Elnökség kérésére
is jól megfelelt. A jövõre vonatkoztatva
javasolta, hogy az eseti ellenõrzés mel-
lett a programszerû vizsgálatokat is meg
kell tartani. Megköszönte a küldöttek,
az elnök, a fõtitkár segítõ munkáját.

Ormos Balázs röviden szólt a 2010
évi programról, melynek során kiemel-
te, hogy az Egyesület „stratégiai prog-
ramjait”, melyek évente ismétlõdnek, a
pénzügyi helyzet függvényében bõvíte-
ni szükséges. A 2010. évi program pénz-
ügyileg is megalapozott és ezt köszöni
a támogatóknak, a helyi csoportok és
szakosztályok vezetõinek és tagjainak.
Vadas Ferenc küldött a Székházunk bir-
tokbavételi helyzetérõl érdeklõdött.
Holdampf Gyula pedig javasolta, hogy
az Erdészeti Lapok postaköltségének
rendezése érdekében, aki nem csopor-
tosan kapja a lapot, fizesse ki a posta-
költséget is. Dr. Pethõ József elnök vála-
szában kitért arra, hogy a Székház
ügyében Ormos Balázs fõtitkár tárgyalt

JEGYZÕKÖNYV
az OEE 2010. április 7-én 10 órától tartott Küldöttközgyûlésérõl



és az átmeneti idõszakban nem kívánt
terhet adni a következõ Elnökségnek a
havi közel százezer forint bérleti díjjal.
Azt is elmondta, ogy ez ügyben az El-
nöksége véleménye megoszlott. 

2/2010. (április 7.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a 2010. évi
programot, a pénzügyi tervet és a
befektetési tervet elfogadta.

(Jelen van: 48 fõ küldött: 48 igen,
0 tartózkodás, 0 nem)

Dr. Pethõ József az Erdélyi Helyi Cso-
port kérését tolmácsolta – írásban minden
küldött megkapta –, mely szerint egy
csökkentett – 500.- Ft/év –  tagdíjat fizet-
hessenek, mivel a tagok az EMT tagjai is.
Schmotzer András tájékoztatta a Küldött-
közgyûlést, hogy az Erdélyi Helyi Csoport
hivatalos megalakulása a Vándorgyûlés
idején a Mecseki Erdészeti Zrt. Sellyei Er-
dészeténél lesz, és ez alkalomból egy
egyesületi zászló átadására kerüljön sor,
melyet támogattak a jelenlévõk.

3/2010. (április 7.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés elfogadta az
Erdélyi Helyi Csoport csökkentett –
500.- Ft/év – tagdíj fizetését.

(Jelen van: 48 fõ küldött: 48 igen,
0 tartózkodás, 0 nem)

Ezt követõen dr. Marosi György, a Sza-
vazatszedõ Bizottság elnöke ismertette,
hogy az elsõ forduló után 48 érvényes sza-
vazat volt, és kihirdette a végeredményt.

4/2010. (április 7.) sz. küldött-
közgyûlési határozat:

A Küldöttközgyûlés a következõ
tagtársaknak adományoz kitünte-
téseket:

Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél
Halász Aladár
Bedõ Albert Emlékérem
Ripszám István, Kolozsvári

Ákos, Haraszti Gyula
Kaán Károly Emlékérem
Dr. Bartha Dénes, Õsz Gusztáv,

Dr. Folcz Tóbiás

Decrett József Emlékérem
Lempel István, Princzes József,

Ábrahám Gábor
Elismerõ Oklevél
Dr. Ádámfi Tamás, Bajnai Csa-

ba, Balogh Lajos, Farkas László,
Farkas Zsuzsanna, Galambos Ist-
ván, Jancsó György, Keskeny Jó-
zsef, Kiss Béla, Kovács László,
Kozma Tibor, Szabó Nándor, Szent-
péteri Sándor, Szuromi László, Dr.
Takács László, Zöldág János

Dr. Pethõ József elnök gratulált a ki-
tüntetetteknek és megköszönte a Kül-
döttközgyûlés mai és négyéves munká-
ját, majd az ülést bezárta.

K.m.f.
Dr. Pethõ József

elnök
Mester Gézáné

Jegyzõkönyvvezetõ
Jegyzõkönyv hitelesítõk.
Dobre Kecsmár Csaba

Koczka Zoltán
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Kiss László
(1921–2009)

2009 szentestéjén ha-
gyott itt minket örökre.

KISS LÁSZLÓ, a
Nyírerdõ Zrt. jogelõd-
jének a FEFAG Deb-
receni Parkerdészeté-
nek nyugalmazott er-
dészeti igazgatója
1921. augusztus 9-én
a debreceni erdõs-

pusztán, a mézeshegyi erdészházban szüle-
tett régi erdészcsaládban. Dédapja, nagyapja,
édesapja, szintén erdészek voltak, így meg-
volt az indíttatás. Középiskolai erdészeti ta-
nulmányait az esztergomi erdész szakiskolá-
ban fejezte be 1942-ben. Ezt megelõzõen
(1938-tól 1940-ig ) és ezt követõen rövid ide-
ig (1942.VII.01-1942.X.-hóig) erdészgyakor-
nokként tevékenykedett Gúthon és a Debre-
ceni Nagyerdõn, majd katonai szolgálatra
hívták be, és csak a hadifogságból 1946-ban
történt hazaérkezése után folytatta munkáját
a tiszadobi erdõgondnokságon, elõbb üzemi
segédtisztként (1946–1947), majd mint üze-
mi tiszt és kerületvezetõ erdész (1947-1950).
Itt kötött házasságot Kolozsi Valéria tanító-
nõvel, mely házasságból két gyermeke szü-
letett.

1950. január 1-jén a Hajdúsági Állami Er-
dõgazdaság nagycserei erdészetéhez került,
kerületvezetõ erdésznek, majd 1950. június
20-án a bánki erdészethez helyezték üzem-
egység vezetõnek, ezt követõen pedig 1952-
tõl kinevezték erdészetvezetõnek. Ezt a
munkakört 1978-ig töltötte be Bánkon.

1978-ban, az öt erdészetbõl megalakult
Debreceni Parkerdészetet vette át, melynek

elsõ vezetõje, illetve igazgatója volt egészen
nyugdíjazásáig. 

Kiss László iskolapéldája volt az egy mun-
kahelyen évtizedekig helyt álló, kitartóan dol-
gozó, munkaterületét kitûnõen ismerõ ered-
ményes szakembernek. Erdészetének, erdé-
szeteinek területén óriási gyakorlattal, tapasz-
talattal irányította az erdõgazdálkodás teljes
folyamatát. Elsõsorban az erdõmûvelési fela-
datokat oldotta meg tudományos felkészült-
séggel. Bizonyítják ezt az irányításával megva-
lósult létesítmények: a több ezer hektár jó mi-
nõségû erdõsítés, és a debreceni erdõspusztá-
kon folytatott természetmegõrzõ, jóléti hatású
erdõgazdálkodás, valamint az általa vezetett
erdészet(ek) területén megvalósított erdei
üdülõközpont(ok) is. 

Az erdõspuszták szerelmesének, elkötele-
zett hívének szárnyakat adott a jóléti erdõk
fejlesztésében való közvetlen részvétel és ve-
zetõi tevékenység. Töretlen ambícióval, határ-
talan lelkesedéssel irányította a jól átgondolt
és jól megtervezett fejlesztés munkálatait.
Megépült a bánki pihenõerdõ-központ, a Táj-
ház a füvészkert-arborétummal, a bánki lovas
központ, a fancsikai pihenõerdõ-központ, a
fancsikai horgásztavakkal, kilátókkal, erdei
turistautakkal. Kialakították a nagycserei pihe-
nõerdõ-központot a szórakoztató centrum-
mal, a hármashegyi pihenõerdõt az ifjúsági
centrummal, és megépült e pihenõ központo-
kat összekötõ erdei Panoráma út. Mûködni
kezdett a megújult „Zsuzsi” erdei kisvasút.

Nemcsak sokoldalú és eredményes szak-
ember volt Kiss László, hanem határozott, vas-
akaratú, igen következetes, és igazságos is. A
katonás fegyelem ellenére munkatársai köré-
ben elismert, népszerû vezetõ és szervezõ volt. 

Pályafutása alatt szakemberek egész sorát
képezte, nevelte jó gyakorlati szakemberré, is-

kolát teremtve és elismerést szerezve ezzel ma-
gának, a családjának és a szakmának egyaránt.
A vezetése alatt dolgozó szakemberek, kiállván
a gyakorlat próbáját, kiváló szakemberek lettek.

Hivatali munkája mellett aktív tagja volt
az Országos Erdészeti Egyesületnek. Elõadá-
sokkal, számos szakmai bemutató kezdemé-
nyezésével és lebonyolításával derekasan
kivette részét az ilyen jellegû tevékenység-
bõl is. Imádta a természetet és a vadászatot.
A MAVOSZ megyei Intézõ Bizottság titkára
és Társulati elnök volt a vadásztársaságánál. 

Eredményes szakmai munkásságáért tíz
alkalommal részesült a „Kiváló Dolgozó”
vállalati kitüntetésben. Birtokosa volt az „Er-
dészet Kiváló Dolgozója” miniszteri kitünte-
tésnek is. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa
az erdõspuszták sikeres és hatékony fejlesz-
tésért a Munka Érdemrend bronz, ezüst, és
arany fokozatát adományozta számára, mi-
közben a legmagasabb szakmai elismerés-
ben, a „Bedõ Albert Díj”-ban részesült.

Debrecen város erdeinek fejlesztéséért
megkapta a „Debrecen Városáért” kitünte-
tést. Háromszor jutalmazták Nimród vadász-
érem kitüntetéssel. A Nyugat-Magyarországi
Egyetem Róth Gyula Gyakorló Szakközépis-
kola és Kollégium a 65 éve szerzett techni-
kusi képesítése alapján közmegelégedésre
teljesített hivatásáért nemrégiben „Vasokle-
velet” adományozott részére.

Az erdõ volt az élete mindenkor, éjjel és
nappal, ünnep- és vasárnapokon. Az Erdõ
nem is maradt hálátlan, mert elkísérte hosszú
élete során a bölcsõtõl a sírig. Nyolcvankilen-
cedik életévében temettük el a Nagyerdõ fái
alá, melynek egyedeit egykor dédapja, nagy-
apja és apja ültettetett és vigyázott.

Béke poraira.
Dr. Kiss László
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A NyME Erdõmérnöki Kara Erdõvagyon
Gazdálkodási Intézete folytatta hagyo-
mányait, mely szerint a végzõs erdõ-
mérnök-hallgatókat a meghívott erdé-
szeti civil szervezetek képviselõi tájé-
koztatták tevékenységükrõl.  

2010. április13-án három szervezet,
úgymint az Országos Erdészeti Egyesü-
let (OEE), a Fagazdasági Országos
Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Ma-
gán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetsége (MEGOSZ) vezetõ
tisztségviselõi tartottak tájékoztatást.
Prof. dr. Lett Béla intézetigazgató egye-
temi tanár köszöntötte a megjelenteket.

Elsõként Ormos Balázs az OEE fõtitká-
ra szólt a hallgatókhoz, aki az Egyesület
2010. évi, a Küldöttközgyûlés által elfoga-
dott programról tartott tájékoztatót. A prog-

ram hozzáférhetõ a www.oee.hu  honla-
pon.  A fõtitkár beszélt az OEE értékeirõl,
az Erdészeti Lapokról, annak digitális hoz-
záférhetõségérõl, a honlapokról valamint
a Wágner Károly Szakkönyvtárról. Ki-
emelte, hogy az Erdõmérnöki Kar és az
OEE története számos ponton találkozik. 

Horváth Ferenc, a FAGOSZ elnöke is a
tagságuk faipari és erdészeti vállalkozásai-
nak közös érdekeirõl beszélt. Kiemelte az
érdekérvényesítés területeit és kezdemé-
nyezéseiket,  utalva az ötéves osztatlan er-
dõmérnökképzés visszaállítására. Hason-
lóan értékelte, az új erdõtörvény összeállí-
tásában betöltött  szerepet. Fontosnak tart-
ják a kis fûtõmûveket, melyekben energe-
tikai célra hasznosulhat a faanyag.

Dr. Sárvári János, a MEGOSZ ügyve-
zetõ elnöke a magánerdõ-gazdálkodás

kiépülésérõl és annak támogatásáról
beszélt. Már közel ötszázezer embert
érint a magánerdõ. Az EU támogatási
források részletes ismertetésével igye-
kezett szemléltetni azt, hogy a magán
erdõgazdálkodással és hozamaival a jö-
võben is komolyan kell számolni. A klí-
maváltozásra fel kell készülni a magán-
erdõ-gazdálkodónak is, például a CO2

kvótából befolyó pénzügyi források
egy részének erdõtelepítésre történõ
felhasználásával.

A hallgatói kérdések zömmel a ma-
gánerdõ-gazdálkodást érintették. E té-
mában, a tesztüzem hálózatból szerzett
adatok értékelésének eredményeirõl
tartott tájékoztatót dr. Schiberna Endre,
az intézet docense. 

Ormos Balázs

Bemutatkozatak civil szervezeteink

Harkai Lajos
(1930–2010)

1930-ban született
Nagykõrösön, közép-
iskolai tanulmányait
is ebben a városban
végezte, majd 1954-
ben szerzett erdõ-
mérnöki oklevelet a
soproni Erdõmérnöki
Fõiskolán. Az egye-
tem befejezését kö-

vetõen 1954-tõl a káldi, majd sárvári erdé-
szeteknél indult a pályán.

1957-tõl 1989-ig, nyugdíjba vonulásáig,
dolgozott az ERTI-ben. Kopecky Ferenccel
együtt alapították a kísérleti állomást és
kezdték meg a kutató, fejlesztõ, kísérletezõ
munkát. Kezdetben nyárnemesítéssel foglal-
kozott, majd részt vett az elsõ nyár kísérleti
ültetvények, gyûjtemények ún.  Populétu-
mok telepítésében és elsõ értékelésében. Ér-
deklõdése késõbb a tölgyek felé fordult, és
vált a hazai tölgynemesítési kutatás egyik
elindítójává. Elkészítette azoknak a – mag-
termelõ állományok kijelölése, felvétele
alapján kiválasztott – törzsfáknak az oltvá-
nyait, amelyekbõl aztán az ország elsõ gö-
döllõi kísérleti magtermelõ ültetvénye léte-
sült. A ma már termõre fordult elsõ üzemi
„ormánsági” kocsányos tölgy magtermesztõ
ültetvény tervének elkészítõje, majd pedig
kivitelezésének irányítója is õ volt. Kutatási
tevékenységében újabb fafajváltás követke-
zett. Az egzóta fenyõk állományszerkezeti
és fatermési vizsgálataihoz kapcsolódva el-
készítette a fatermesztési szempontból jelen-
tõs duglász és simafenyõ fatermési tábláit,
egyúttal meghatározva termõhelyi igényei-
ket. Sokáig irányította az egzóták honosítá-
sával kapcsolatos kutatásokat. A lucfenyõ-
nemesítési téma keretében törzsfákat válasz-
tott ki és ezekbõl magtermesztõ ültetvénye-
ket létesített (Cikota, Zalaerdõd, Recsk), va-

lamint részt vett a fenyõ kísérleti kertek, a Pi-
nétumok kialakításában. Az erdõfelújítási és
telepítési iránytechnológiák vizsgálata kere-
tében kidolgozta a fenyvesek felújítási és te-
lepítési iránytechnológiáit és közremûkö-
dött azok bevezetésében. Segítette az ERTI
lazítószárnyas mélymûvelõ gyakorlati beve-
zetését. Részt vett a papírnyár kitermelések
nyomán keletkezett vágásterületek új tech-
nológiával történõ újraerdõsítésének kidol-
gozásában. 

Szerteágazó érdeklõdését és szorgalmát
sok gyakorlati eredmény és kísérlet igazolja
vissza. Kutatómunkájának  eredményeirõl
mintegy 20 publikációban és jelentésekben
számolt be, társszerzõje volt „A magyar nyár-
fatermesztés”,  „A tölgyek”  és az „Erdészeti
növénynemesítés” címû szakkönyveknek. 

Munkájának elismeréseként az „Erdészet
Kiváló Dolgozója” és a „Munkaérdemrend
bronz fokozata” kitüntetésben részesült.

Március 13-án helyezték végsõ nyughe-
lyére a celldömölki temetõben.

Nyugodjék békében.

Sáfrány Géza
(1928–2010)

Nagy részvéttel kísér-
tük utolsó útjára Sáf-
rány Géza erdész-
technikust 2010. már-
cius 5-én a nagyvis-
nyói temetõben.

Hosszú és küzdel-
mes élete volt. Az er-
dészpálya minden
lépcsõfokát megjárta.

Kezdte 1940-ben Nagyvisnyón a Pallavicini
õrgróf erdõbirtokán mint erdészgyakornok,
Nagy Imre körerdész szigorú fõnöksége
alatt. Közben elvégezte a polgári négy osz-
tályát, hogy erdész lehessen. Volt rakodó-
kezelõ, erdész, hosszabb ideig dolgozott az
erdõhivatalban adminisztratív munkakör-

ben. Az erdészeti technikum elvégzése után
több éven át az Erdõgazdaság erdészeti
szakképzettséggel rendelkezõ számviteli fel-
ügyelõjeként dolgozott. 1980-tól nyugdíjba
vonulásáig a Szilvásváradi Erdészet halász-
mestereként a pisztrángtenyésztést vezette,
ez idõ alatt a Szalajka-völgy gazdája és a va-
dászház gondnoka is  volt. Munkáját a tett-
rekészség, határozottság és a fegyelmezett-
ség jellemezte. 

Erdészeti életpályáját kiegészítette a va-
dászat. Még nem volt 16 éves, amikor Palla-
vicini õrgróffal meglövette az általa megfi-
gyelt kapitális szarvasbikát. A vadászatot
nyugdíjas éveiben is folytatta. Tagja volt a
Bükki Erdészek Vadásztársaságának és hiva-
tásos vadásza a Nádler Herbert Vadásztársa-
ságnak. Csak halála elõtt egy évvel, betegsé-
ge miatt akasztotta szegre a puskáját.

Erdészeti munkáját több erdõgazdasági
és miniszteri kitüntetéssel ismerték el, vadá-
szati tevékenységét 2006-ban a Hubertus ke-
reszt arany fokozatával jutalmazták.

A vad jó megítélése mellett kitûnõ lövõ is
volt. Közvetlen egyénisége és vadászati
szaktudása révén számos helyre hívták meg
vadászatra. 

A szilvásváradi évek alatt a szolgálat mel-
lett a vadászat volt az, ami összekötött ben-
nünket és barátságunkat megalapozta. A na-
pi teendõk után gyakran jártuk a Bükköt, õ
általában cserkészett, én pedig magaslesen
vártam a vadat. Nyugdíjas éveinkben gyak-
ran elevenítettük fel közös vadászataink
szép emlékeit. Találkozásaink során a máso-
dik mondat már a vadászattal folytatódott.

Kedves Géza Barátom!
Megköszönöm Neked a 8 éves hûséges

szolgálatot és köszönöm a 30 éves, sírig tar-
tott barátságot.

Búcsúzom Tõled a Szilvásváradi Erdészet
egykori nagy családjának még élõ munka-
társai és fizikai dolgozói nevében is.

Isten Veled! Nyugodjál békében!
Leic József



A három hetesre tervezett skandináv
kör- (tanulmány-) utunkat 2009. 07. 05-
én kezdtük meg. Már az indulás sem
volt egyszerû. Próbálták már fejben
összeállítani, hogy vajon mire is lehet
szüksége az embernek 3 röpke hét
alatt? No, ha ezt elképzelték, akkor lép-
jünk a megvalósítás mezejére, és lássuk
a bevásárló listát! Hosszú? Valóban… Na,
akkor jöjjenek a legszükségesebbnek
vélt dolgok, pakoljuk azokat használa-
tuk szerint külön csomagokba, majd hi-
hetetlenül lepõdjünk meg, hogy egy öt-
személyes (a Honecker névre hallgató
négyütemû Wartburg) autóba még erõs
jó szándékkal sem fér el két ember és
azok a tutin összeállított csomagok. No
sebaj, akkor szelektálunk, mindaddig,
míg az ajtókat különösebb erõlködés
nélkül képesek nem vagyunk becsukni.
Ha mindezzel megvagyunk, akkor ha-
rapjunk bele a 8785 km elsõ métereibe.

A kalandok mellett információt akar-
tunk gyûjteni a skandináv erdõgazdasá-
gokról, valamint az erdészetek és ter-
mészetvédelmi szervezetek kapcsolatá-
ról, illetve a két szakma társadalmi meg-
ítélésérõl. Mindehhez a Gemenc Zrt.-tõl
kaptunk jelentõs támogatást.

Az információgyûjtésünk eredmé-
nyeként kiderítettük, hogy ott, ahol az
erdészet és a természetvédelem egy
cégként üzemel (kivéve a nemzeti par-
kokat), valamint adventív és invazív fa-
jok jóformán be sem teszik a lábukat,
ott nem is alakul ki, ami nálunk, Ma-
gyarországon igen, a minden minõség-
ben elkülönült szervezetek közötti el-
lentét. Az emberek mérhetetlen nyuga-
lommal és higgadtsággal képesek vé-
gezni a munkájukat, hisz ott az erdészet

jóformán a fahasználattal foglalkozik
(sem mesterségesen telepíteni, sem fel-
újítani nem szükséges, hiszen „…a ter-
mészet megoldja!”), és nem elhanyagol-
ható a közjóléti tevékenységük sem, va-
lamint sok energiát fektetnek a külön-
bözõ ismeretterjesztõ és promóciós te-
vékenységekbe. 

Nos, az út alatt hihetetlen sok min-
den történt velünk. 18 nap alatt Európa
13 országában jártunk. Számtalan ka-
landban volt részünk, ebbõl szedünk
most egy csokorral, hogy megmutassuk
milyen az élet a Wartburggal, egy sátor-
ral, és egy kemping-gázzal. Hol aludná-
nak, ha lenne egy csuromvizes sátruk
és kb. 20 órája autóznának szakadó
esõben? A teljesen telepakolt autóban?

Elõször mi is erre jutottunk, de végül
egy zseniális ötlettõl vezérelve (és a
szerencsének köszönhetõen) egy sza-
bad strand férfiöltözõjében kötöttünk ki
(száraz volt!), a nõi részt fenntartottuk a
sátor szárításához! 

A harmadik napja tartó esõben,
amely megegyezõ volt egy magyar vi-
har intenzitásával, autópályán 110
km/h-nál az ablaktörlõ lapátunk inkább
az aszfaltot választotta az ablakunk he-
lyett. De még szép, hogy egy erdõmér-
nök-hallgató megoldja, hiszen a túlélõ-
készletünk tartalmazott némi szigetelõ-
szalagot és drótot is. Azért képzelhetik,
egy Wartburg! De eddig már eljutottunk
vele. Azt hittük fel is készültünk min-
denre, amúgy rendesen, és kis telefo-
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Erdõmérnök-hallgatók az északi sark-
körön túl



nos segítséggel végül minden hibát
megjavítottunk, de azért voltak megle-
petések. Autónk még adott néhány fel-
adatot, amelyek nem mindig bizonyul-
tak egyszerûnek, de bebizonyosodott,
hogy képesek vagyunk féltengelyt cse-
rélni (ki nem? csak egy óra betenni a
két nyolcas talpas csavart, ha fel van
emelve a fél kocsi) egy benzinkútnál
Inariban (Inari: Finnország északi ré-
szén található 10 000 lelkes „nagyvá-
ros”, ahol természetesen nem dolgozik
egyetlen autószerelõ sem).

Utunk során Svédországot elérve
már nem szállt le éjszaka, az itthon
megszokott sötétség, így 10 napig éjjel-
nappal világos volt. Képzelhetik, mikor
keltünk reggelente, aki 7-kor ébredt
már a lusta dög kategóriába tartozott.
Nem ritkán költöttük el a vacsoránkat
éjféltájban, télikabátban, a sátrunk mel-
lett rögtönzött asztalon úgy, hogy a
napsugarak még játszottak fémedénye-
ink szélén. 

Talán szakmai ártalom, de elsõsor-
ban a növényvilág ejtett rabul mindket-
tõnket. Olyan növények jelennek meg
tömegesen, amelyeket itthon vagy csak
mesékbõl vagy a tv-bõl ismer az ember.
Térdig lehet gázolni a csarabban, egy-
más hegyén-hátán található a fekete, a
vörös, valamint a tõzegáfonya. Apró vi-
rágos növények élnek a puszta magas-
latokon és a havas foltok szélén is. Csak
ámul az ember a természet erejétõl. A

Svartisen gleccser-
tõl csupán néhány
méterre húsevõ
növény kötelezett
fényképezésre, a
svéd hegyek lan-
kái között pedig
csodálatos moha-
lápok kényszerí-
tettek bennünket
arra, hogy kipró-
báljuk, vajon el-
süllyedünk-e, ha
rámerészkedünk?
De, ugye minden-
hova fel kellett
mászni, ki kellett
próbálni, meg kel-
lett nézni, vagy ha
lehetett, meg is
fogni.

Az idõjárás ki-
próbált bennün-
ket, hogy valójá-
ban mit is bírunk.
Volt szakadó esõ,
szikrázó napsütés,
komor, felhõs fél-

homály, és volt, hogy magában a felhõ-
ben töltöttünk napokat. Azt hittük egy
felhõben lenni romantikus dolog, de
valójában inkább vizes. Természetesen
nem máshol, mint Nordkappon töltöt-
tük idõnk teljes egészét egy felhõ hi-
deg, nedves belsejében. A látótávolság
nem haladta meg a 20 m-t, és néhány
perc alatt a télikabátokról is folyt a víz.
Nordkapp szigetére egy több, mint 7
km-es alagúton lehet eljutni autóval,
ennek természetesen becsületesen el-
kérték az árát, amely csak egyetlen útra
szólt. Az emlékhelyre, amit Európa leg-
északibb pontján emeltek, a belépés
külön procedúra, csak kétnapos jegy
vásárolható és igazából az emlékmû és
a turistacentrum látogatható vele, ami
kizárólag a gazdag ázsiai turisták

számára készült. Természetesen az is
kiderült, hogy egyszerû embereket is
beengednek, de nem kell, hogy kiírják,
hogy mi csak nézelõdhetünk, néhány
méter után mindenki úgyis rájön magá-
tól, így innen mi viharos gyorsasággal
távoztunk, hogy felfedezzük a még
elõttünk álló csodákat.

Azért vitathatatlanul nem csak a fló-
ra, de a fauna is tartogat érdekességeket
annak, aki elõször fedezi fel a környé-
ket. A jávorszarvas igencsak tiszteletet
parancsoló méreteit látva (azt hiszem
sokan megijednének), meglepõ a rén-
szarvasok higgadtsága és nyugalma,
amivel kezelik az életterükbe betolako-
dó embereket. Nem csoda, hogy a Mi-
kulás is õket választotta vonóerõnek…

A Mikulás Finnországban Rowani-
emiben lakik a sarkkörön. Régi álom lé-
vén, meg is látogattuk. Belépve a dol-
gozószobájába a Mikulás magyarul kö-
szöntött bennünket, és mint kiderült,
teljesen képben volt Magyarország föld-
rajzi adottságaival. Tökéletesen betájol-
ta, vajon honnan is érkeztünk, és egy
közös fényképpel gazdagabban jöttünk
el tõle.

Skandinávia teljesen más világ, az ott
élõ emberek, bár morfológiailag meg-
egyeznek a magyarokkal, elég ha meg-
szólalnak, és rájövünk, hogy nem arról
szól az életük, mint nekünk. Könnye-
debbek, idegenekre is képesek moso-
lyogni, és úgy élik az életüket, hogy az
nekik jó legyen. Élnek fél évet sötétben,
fél évet világosban, a repülõtereik a köz-
utakon vannak (természetesen ezek a
repülõ fel- és leszállási idejére sorom-
póval le vannak zárva), annyi vodkát
isznak legalább, mint az oroszok, még-
sem kell kerítést rakniuk a telkek közé
és zárható kapukra sincs szükségük.
Szabad a vadkemping és nyugodtan al-
hattunk sátrunkban, akár az erdõben,
akár egy vasúti rakodó peremén.

Tímár Dani és Mészáros Dina
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