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Az erdõ Magyarország Alaptörvényében 

„P. cikk

A természeti erõforrások, különösen a termõföld, az erdõk és a vízkészlet,
a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a
kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme,
fenntartása és a jövõ nemzedékek számára való megõrzése az állam és min-
denki kötelessége.”

„P. cikk

A természeti erõforrások, különösen a termõföld, az erdõk és a vízkészlet,
a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a
kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme,
fenntartása és a jövõ nemzedékek számára való megõrzése az állam és min-
denki kötelessége.”



„Tisztelt dr. Adamovich László professzor úr!

Mindig nagy öröm számomra, ha olyan kiváló emberek
sorsáról kapok híradást, akik példát adnak helytállásból, ki-
tartásból, nemzeti elkötelezettségbõl. Így õszintén örültem
annak is, amit Önrõl hallottam. Tudományos és oktatói mun-
kájának, a vancouveri magyar közösségben betöltött szere-
pének.

Ön erdész, többgenerációs erdész család sarja, tehát pon-
tosan tudja, mennyi múlik a figyelmen, a gondoskodáson, a
törõdésen. A természetnek saját, ösztönös kibontakozásán túl
szüksége van az akaratra, amely megkomponálja, ülteti, for-
mát ad neki, neveli, szépségét megõrzi. Nincs ez másképpen
a közösségek életében sem. Az 1956 után Magyarországot
kényszerûségbõl elhagyó honfitársainknak szükségük volt új
hazájuk bizalmára éppúgy, mint az anyaországhoz, az anya-

nyelvhez, a nemzeti kultúrához való ragaszkodásra. Egészsé-
ges csak így maradhat a lélek, ha beilleszkedik a többségbe,
de megéli különbözõségeit: nemzeti jellegzetességeit, hagyo-
mányait. Ez a megélés a befogadó ország számára is fontos,
hiszen csak az önmagukban biztos, identitásukban erõs, sor-
sukkal elégedett emberek lehetnek hasznos, lojális polgárok. 

Ennek jegyében õszinte szívbõl gratulálok Önnek eredmé-
nyekben, tanítványokban és sikerekben gazdag éveiért, tudo-
mányos karrierjéért, sokaknak segítõ személyes kisugárzásá-
ért! Jogos büszkeséggel töltheti el, hogy megõrizte, és gyer-
mekeinek továbbadta magyarságát, s ezzel tudatosan képvi-
selte a szétdaraboltságban is egységes nemzet összetartozását. 

Isten éltesse 90. születésnapja alkalmából, adjon jó egész-
séget, és szeretetteljes társaságban megélt, további szép éle-
tet!

Schmitt Pál”

Az OEE Wagner Ká-
roly Erdészeti Szak-
könyvtárát az elmúl 10
esztendõben átlago-
san 400 látogató ke-
reste fel évente. Egy
részüket a könyvtár
muzeális jellege, ar-
chív anyagai, szobrai,
festményei, tárgygyûj-
teménye vonzotta ide,
másokat pedig a ré-
gebbi és újkori könyv-
állomány tanulmányo-
zása, a szakirodalma-
zás, az anyaggyûjtés a
különbözõ szintû tu-
dományos munkákhoz, cikkekhez.

Ebben az évben örvendetes növekedésnek indult a
könyvtárt megtekintõk és használók tábora, ami nyilván szo-
ros összefüggésben van az Erdészeti Információs Központ
szolgáltatásai igénybevételének jól érzékelhetõ felfutásával
is. Ennek során látogatott el hozzánk többek között az OEE
Pártoló Tagi Tanácsa vagy a most induló „A mi erdõnk” címû
lap Szerkesztõbizottsága is.

Április elsõ felében
azonban alig két hét
alatt több mint 120 láto-
gatónk volt a Könyvtár-
ban, ami minden bi-
zonnyal rekordnak szá-
mít az elmúlt 20 eszten-
dõ történetében. Az ér-
deklõdõk között voltak
többek között a Gerely
Ferenc kollégánk által
vezetett kertészmérnök-
csoport, a finn erdészek
népes delegációja, de itt
voltak a Magyar Termé-
szetbarát Szövetség
vándorgyûlésének lel-

kes résztvevõi éppúgy, mint az Európai Erdészeti Kommunikáto-
rok Hálózatának Magyarországon ülésezõ tagjai vagy a miskolci
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói is.

Reméljük a tapasztalt lendület nem törik meg és mind töb-
ben tekintik meg és használják majd a jövõben is az Egyesü-
let páratlan szépségû könyvgyûjteményét.

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Elismerés a köztársasági elnöktõl

Megnõtt könyvtárunk látogatottsága
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A harmadik oldal

M it ér, mit tegyen az ember, ha magánerdész?

Kérdezte a magánerdõben dolgozó erdõmér-

nök unokám ez év elején, amikor a szakirányí-

tott erdõgazdálkodóknak ez évi terveit összeállítottuk. Lát-

tuk, hogy lényegesen csökkent a gyengébb fatömegû erdõk

kitermelési szándéka, az erdõfelújítások kivitele, az erdõ-

telepítési kedv. Sok erdõgazdálkodó és erdõtulajdonos be-

jelentette, hogy nem tudják fizetni a többletszolgáltatást,

már nem akarnak erdõgazdálkodni. További bizonyta-

lanságot okozott, hogy szakminisztériumunk költségvetési

tervét, ezen belül az erdészeti ágazat pályázati lehetõsége-

it megismertük. 

Mi lesz a több százezer hektár magánerdõvel, amelyek

önmagukat sem tudják fenntartani, tulajdonosaik na-

gyobb része szegény? Ki áll melléjük?

Erdészeti vállalkozásunk (kettõ fõ pályakezdõ szaki-

rányú mérnök) új tevékenységeket kénytelen bevezetni,

melyek nem erdészeti érdekeltségûek. S hogy ez lehetsé-

ges, ezért  hála az erdõmérnöki egyetem többirányú kép-

zésének.

Magánerdõ Szövetségünk (MEGOSZ) többször kereste a

lehetõséget, hogy a magánerdõt érintõ kérdésekkel, a lehet-

séges támogatásokkal foglalkozzon a minisztérium. Mivel

az erdõtörvényben kötelezõen elõírt szakirányítást megkö-

veteli a szakhatóság,  továbbá az UMVP-n meginduló er-

dészeti jogcímek igénybevételének bonyolult ügyvitelét és a

végrehajtást csak erdészeti szakképesítéssel rendelkezõk

tudják elvégezni, ezért is kell a szakirányítás fenntartása.

Felvállaltam a szakirányítás ügyének személyes intézé-

sét, melyhez megkaptam az OEE, a FAGOSZ, a MERSZ és

természetesen a MEGOSZ támogatását. Bejelentkeztem a

vidékfejlesztési miniszter úrhoz kihallgatásra. Rövid idõ

után kaptam idõpontot, és dr. Kardeván Endre államtit-

kár úr személyesen fogadott. Részletesen beszéltünk az er-

dészetet, ezen belül a magánerdõt érintõ kérdésekrõl. Meg-

állapítottuk még, hogy a szakirányítói munkában jelentõs

szigorítást  kell bevezetni. A tárgyalás végén az államtitkár

kijelentette: látja az erdészek munkáját és egységét. Szük-

ségesnek ítéli a minisztérium az erdészeti szakirányítás

fenntartását, ezért a tavalyi év költségvetési szintjén, közel

500 fõvel számolva, megmarad ez évben is a támogatás.

A feltételeket a Fõosztályunk  fogja kidolgozni.  A minisz-

térium pedig kiadja a pályázati kiírást.  Köszönjük.

Répászky Miklós
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– Ide s tova húsz éve, hogy az Anker
közbõl a Fõ utcába költözött egyesüle-
tünk központja, s most újabb költözésre
került sor. Erdész idõszámítással nézve
még szinte meg sem melegedtünk. Mi
kényszerített az újabb hurcolkodásra
bennünket?

– Megpróbálom röviden összefoglal-
ni, hogy a témában kevésbé járatos tag-
társaink is értsék. A MTESZ székházba
valóban húsz éve költöztünk. Biztos
menedéknek tûnt, hiszen ez a nagy
múltú szervezõdés itt gyûjtötte össze
tagszervezeteit. Mi is biztonságos hely-
nek éreztük, hiszen két elnökségi cik-
lus után gyönyörûen felújítottuk. Mert
azt el kell ismerni, hogy belsõépítésze-
tileg a miénk voltak az épület legszebb
helységei. No de ez sem akadályozta
meg azt a gazdasági folyamatot, amely
mára kialakult a székház körül. A
MTESZ, mint szervezet meggyöngült.
Tekintélyébõl eredõ súlyát nézve is, de
belsõ gazdálkodása anyagilag is oda
juttatta, ahol ma tart. Százmilliós közü-
zemi tartozás, tagegyesületek felgyor-
sult kiköltözése… mondhatni Csernobil
környékéhez hasonló látvány fogadja
az utóbbi idõben idelátogatókat.

– Valóban. Az elmúlt télen szinte
sarkutazói ruhában lehetett csak létez-
ni az épületben.

– Igen, a helyzet tarthatatlanná vált.
Itt kell megjegyeznem, hogy a Budake-
szi út 91. alatti épületet, melyben az In-
formációs Központ is helyet kapott, az-
zal a céllal tervezték, hogy a Könyvtár-
ral együtt az OEE is ideköltözik. A veze-
tés akkor a maradás mellett döntött.
Nem nyitnék vitát a döntés helyességé-
rõl, mert ahogy mondani szokás, „csata
után okos a magyar”. Akkor olyan lehe-
tõség adódott, hogy a csillagvölgyi in-
gatlan eladásából, a K-2- es forrásból,
és nem utolsó sorban a Pilisi Parkerdõ
önrészébõl épült, azzal a céllal, hogy
helyt ad az OEE-nek és ahogy Káldy Jó-
zsef akkori elnökünk fogalmazott, utol-
só elõtti helyet a Könyvtárunknak. 

– Ez alatt a jogtalanul elvett székhá-
zunkba való végleges költözésre gondolt. 

– Minden bizonnyal. Mert soha nem
szabad lelkünk mélyén elfelejteni, hogy
milyen körülmények között kobozták
el tõlünk az ötvenes évek elején. Amíg
élünk, soha nem szabad lemondani an-
nak visszaszerzésérõl, de most egyelõre
nem alkalmas az idõ erre. Tévút olyan
illúziók kergetése, mint amit egyik tag-
társunk vetett fel, hogy: „szerezzük visz-

sza és számlázzuk ki a fél évszázados
bérleti díjat”, vagy „pereljünk külföl-
dön”…, és ehhez hasonló – nyilván az el-
keseredés szülte – javaslatok. No, így
nem fog menni. Két lábbal kell a földön
állni, és olyan megoldást javasolni az
ügyben döntést hozóknak, hogy mivel
törvénytelenül vették el annak idején,
adják meg a lehetõséget, hogy vissza-
költözhessünk, mondjuk ágazatunk ha-
tóságainak, civil szervezeteknek is he-
lyiséget biztosítva. Úgy látom, ez járha-
tó út lenne, de most még nincs itt ennek
az ideje. Folynak a háttértárgyalások.

De addig is megoldást kellett talál-
nunk, és pillanatnyilag a Budakeszi út a
legkézenfekvõbb. 

– Számíthatunk a MTESZ székház
értékesítése esetén némi bevételre?

– Szeretném eloszlatni azokat a szó-
beszédeket, miszerint valós tulajdoni
részünk lenne a székházban. Az alapító
okirat szerinti eszmei részünk három
százalék. Ha feltételezzük, hogy értéke-
sítik az épületet, akkor is elõször a több
százmilliós közüzemi tartozást kell kifi-
zetni. Nyilvánvaló, ha rákerül a sor,
ügyvédi megbízottal kell érvényesíte-
nünk az esetleges jussunkat. Megjegy-
zem, ezeket az épületeket olyan felté-
tellel kaptuk meg, hogy értékesítés ese-
tén csak hasonló célra lehet fordítani a
kinek-kinek járó összeget. Tehát nem
lehet felosztani, hanem irodavásárlásra
kell fordítani. Vagyis valamiféle meg-
váltó összegre innen sem számíthatunk.
Új helyünkön, bármilyen rendezvény
elõtt vagy után, lehetõség nyílik könyv-
tárunk megtekintésére, ahol egyesüle-
tünk és szakmánk dicsõ történetével
gazdagodhat a látogató. 

– Térjünk át a nagyszerûen sikerült
parlamenti nap hozadékára. Az erdõ,

mint ahogy a köztársasági elnök úr
ígérte, bekerült az alaptörvénybe. Mit
jelenthet ez nekünk?

– Te mondtad, hogy jól sikerült, és
ezt én is így érzem, hiszen akkor szám-
talan, a teremben helyet foglalt törvény-
hozó szembesült az erdészek – az ülés-
termet zsúfolásig megtöltõ – sokaságá-
val. Mint ahogy Schmitt Pál elnök jólesõ
meglepetéssel konstatálta a sok civil
egyenruhás jelenlétét, akik élénk ér-
deklõdéssel hallgatták a fajsúlyos elõ-
adók mondanivalóját. Mert ne felejtsük,
akkor fontos törvényhatározat hozatala
elõtt voltunk. Mindenesetre ki kell
használnunk azt a biztatást, amit az elõ-
adóktól kaptunk. 

– Az új elnökség egy éve mûködik…
– Igen, és ezalatt – úgy érzem – nagy

horderejû dolgok történtek. Ilyen az
elõbb említett parlamenti nyílt nap,
melynek következményeként az erdõ
bekerült az alkotmányba, új helyre ke-
rült az egyesület. Kiírtuk a fõtitkári pá-
lyázatot…, vagyis, ha nem is nagy csin-
nadrattával, de dolgozik az új elnökség.

Az év második felében át kell tekin-
tenünk és megújítanunk az egyesület
alapszabályát, a választási szabályzatot,
a kitüntetési szabályzatot. Egyszóval
korszerûsíteni kell több mindent, mert
meglehetõsen bonyolult eljárás elõzi
meg – mondjuk – az emlékérmek oda-
ítélését. Ezeket a változtatásra szánt sza-
bályzatokat kellõ higgadtsággal, részle-
tesen meg kell tárgyalnunk, és a lehetõ
legjobb döntést hoznunk. Vagy itt van
az elnökség megválasztásának jelenlegi
rendszere, mely szerint külön-külön vá-
lasztunk tisztségviselõket, ahelyett,
hogy a potenciális elnökjelöltek terjesz-
tenék elõ a maguk választotta munka-
társakat, tehát csapatokra lehetne sza-
vazni.

De visszatérve a jelenbe, az egyesü-
letnek kezd súlya lenni, hiszen egyre
több döntés elõtt kérdezik meg a véle-
ményünket, amit figyelembe is vesz a
politika.

– A parlamenti nyílt napon Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes hétszáz
erdész elõtt felkérte az Országos Erdé-
szeti Egyesület elnökét, hogy egy szakér-
tõi bizottsággal konzultálva terjesszen
elõ konszenzusos javaslatot az erdé-
szet, a természetvédelem és a vadászat
stratégiai kérdéseivel kapcsolatban.

– A felkérés után hallatlan energiával
kezdett dolgozni a bizottság, és beval-
lom õszintén, magam sem gondoltam

Interjú Zambó Péter elnökünkkel
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volna, hogy amikor a sok érintett – ma-
gánerdõ-tulajdonosok, zöld szervezetek,
a minisztérium, az oktatás, a vadászat
prominens képviselõi – elmondja észre-
vételeit az anyag összeállításával kap-
csolatban, micsoda héroszi feladat ezt

olyan tömören megjeleníteni, hogy azt a
bizottság valamennyi érintettje jóvá-
hagyja és az illetékesek is hatékonyan
átláthassák. Most tartunk az anyag tömö-
rítésénél, és csak reménykedem, hogy
ezt minden résztvevõ elfogadja majd.

– Sikerült megtartanunk legfonto-
sabb bástyáinkat?

– Ahogy mondani szokták, a puding
próbája az evés, jelen esetben ez az ál-
lásfoglalás aláírása lesz.

Pápai Gábor

A társadalom a Föld Napjára min-
den évben kiemelt évfordulóként
tekint. Ilyenkor legalább egy napig
igyekszünk környezettudatosabban
viselkedni, óvni a természetet. Az
Országos Erdészeti Egyesület ezú-
ton emlékezik meg az év másik 364
teljesen átlagos napjáról, amikor a
természet, az erdõ szolgálja a mi ér-
dekeinket.

Az Erdõk Évében Magyarorszá-
gon szerencsére nem az erdõirtásra
kell felhívni a figyelmet, hiszen ha-
zánk erdõterülete folyamatosan nö-
vekszik, minõsége javul. Több mint
2 millió hektár erdõnk megtartása
azonban a társadalom minden tag-
jának közös felelõssége.

Az erdõgazdálkodás magában foglalja
az erdei életközösség gondozását, a fa-
anyagfelhasználás koordinálását, a köz-
jóléti feladatok ellátását, valamint az er-
dõkhöz kapcsolódó sok egyéb terület fel-
ügyeletét, mint pl. az oktatási feladato-
kat, víz- vagy éppen a vadgazdálkodást.

A legnagyobb természeti értéket, va-
lamint megújuló nyersanyag- és ener-
giaforrást egyaránt jelentõ erdõk fenn-
tartásáért azonban nemcsak az erdé-
szek felelõsek, hanem a társadalom
minden tagja.

„Az erdõgazdálkodás maga a
vidékfejlesztés”

Az EU Vidékfejlesztési Programja kere-
tében 2007–2013 között a fenntartható
erdõgazdálkodás támogatása is kiemelt
cél, így ennek érdekében a tagországok
több mint 120 000 támogatott tevékeny-
séget végeznek annak érdekében, hogy
növeljék az erdõk védelmi, közjóléti és
gazdasági szolgáltatásait a társadalom
részére.

Hazánkban a fenntartható erdõgaz-
dálkodás kiemelten hozzájárul a vidéki
munkalehetõségek megtartásához, a vi-
dék megtartó erejének növeléséhez. Er-
dõtelepítési programok beindításával a

leginkább hátrányos helyzetû térségek-
ben már a közeljövõben jelentõsen javí-
tani lehet a vidéki foglalkoztatási hely-
zetet.

Az erdészetek, erdõgazdálkodók az
egész országot behálózó, a legkisebb
településen is jelen lévõ, képzett embe-
rekbõl álló szakmai hálózattal rendel-
keznek, amely nagyszabású vidékfej-
lesztési programok koordinálására is al-
kalmas.

2011-ben a közmunkaprogramok ré-
vén az állami erdõgazdálkodók eddig
már több mint 2200, a magánerdõ-gaz-
dálkodók mintegy 800 tartósan munka-
nélküli vagy egyéb módon hátrányos
helyzetû embernek biztosítanak munkát.

„Használj tiszta forrásból szár-
mazó hazai faanyagot!”

A tiszta forrásból, számla alapján meg-
vásárolt faanyag közvetlen védelmet je-
lent a hazai erdõknek, és nagyban nö-
veli az állampolgárok környezettudatos
magatartását.

„Óvd az erdõt, vidd haza a
szemetedet!”

Az erdõk természeti értékeinek fenn-
maradása a társadalom egészének fele-
lõs viselkedésén, hozzáállásán múlik. A
sûrûn lakott Kárpát-medencében az er-
dõk élete, természeti állapota nem füg-
getleníthetõ az emberi civilizáció káros
hatásaitól. Ezek közül legnagyobb prob-
léma az erdõkben megjelenõ lakossági
hulladék. Kirándulás során vidd haza a
szemetedet, így hozzájárulsz az egész-
séges erdõk fennmaradásához! Ne menj
el szótlanul mások környezetromboló
viselkedése mellett, a már meglévõ ille-
gális szemétlerakatokról pedig értesítsd
az erdészetet és a hatóságokat!

„A fa nemzeti vagyon”
Az erdõk biztosítják a fát, amely az
egyik legfontosabb környezetbarát meg-
újuló nyersanyag és energiaforrás. Az
erdei biomassza megbízható és hosszú

távon rendelkezésre álló alapanyagul
szolgál az épületekhez, bútorokhoz, a
papír és számos további termék elõállí-
tásához, valamint energiatermeléshez.
Ily módon faállományunk olyan va-
gyon, mely nemcsak az ökológiai kör-
forgásnak része, hanem a magyar nem-
zetgazdaságban is fontos erõforrás, a
nemzeti jövedelem egy részének alapja.

Az erdõkhöz, erdõgazdálkodáshoz
és fafelhasználáshoz kapcsolható a ha-
zai üvegházhatású gázkibocsátás (kb.
80 millió tonna szén-dioxid) 13-15 szá-
zalékának megkötése.

A faanyag hasznosításának növelése
hozzájárul a klímaváltozás hatásainak
mérsékléséhez. Magyarország egyre nö-
vekvõ favagyonnal rendelkezik, hiszen
az évente születõ, közel 13 millió köb-
méter faanyag mellett csak mintegy 7
millió köbmétert termelnek ki az erdõ-
gazdálkodók, így az ország erdeinek fa-
készlete évrõl évre jelentõsen gyarap-
szik. Tovább növelheti a favagyont a
Nemzeti Erdõprogram hosszú távú célki-
tûzésének megvalósulása, ami 35-50 év
alatt további 686 000 hektár erdõ telepí-
tésével tervezi elérni az ország optimális-
nak tartott 27 százalékos erdõsültségét.
A fa mint nemzeti vagyon biztos alapot
nyújt az EU energia- és klímapolitikája
alapján megfogalmazott azon célkitûzés
megvalósításához, hogy 2020-ig Magyar-
országon az energiatermelésen belül
14,65%-ra emelkedjen a megújuló ener-
giák használatának részaránya.

(Szerkesztett változat)

Az OEE emlékeztetõje a Föld Napján
364 átlagos hétköznap bolygónk védelmében

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu

www.forestpress.hu

www.erdo.hu

www.mgszh.gov.hu
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„Természeti értékeink megõrzése közös felelõsségünk
A biológiai sokféleség fogalma a Földön élõ minden élõ-

lény sokszínûségét jelenti, ami magában foglalja az ökoló-
giai rendszerek sokféleségét, a fajok és a gének változatossá-
gát is. Ennek természetesen mi emberek is részei vagyunk, és
a mi létünk, fennmaradásunk is vitathatatlanul a biológiai
sokféleség és az ökoszisztémák életfenntartó rendszereinek
mûködésétõl függ.

A természet számos szolgáltatást nyújt az emberiség
számára, amely alapvetõ fontosságú egészségünk, életminõ-
ségünk, biztonságunk és gazdasági jólétünk szempontjából.
Ennek köszönhetõen van tiszta levegõnk, ivóvizünk, termé-
keny talajunk, gazdasági növényeinket beporzó rovarvilá-
gunk, táplálékunk, valamint üzemanyagunk, amely az
energiát biztosítja az erre egyre inkább rászoruló életmó-
dunkhoz, és vannak gyógynövényeink, amelyek gyógysze-
reink alapanyagaiként minket szolgálnak. Az ökoszisztéma-
szolgáltatások azok, amelyek például a klíma szabályozását
végzik és az árvizek, a betegségek ellen védhetik az emberi-
séget. Vizeink minõsége is e rendszerek egészséges mûködésé-
tõl függ. A talajképzõdés, a tápanyagkörforgás mind-mind
ezeken alapul. Az egészséges lét alapja az is, hogy az ember
ismerje a körülötte lévõ természetet. Az élõvilág nagyon fon-
tos szerepet játszik az oktatásban és a kulturális értékek meg-
õrzésében is. A biológiai sokféleség önmagában is értéket je-
lent, elõsegíti a társadalmi és gazdasági stabilitást.

A legfrissebb felmérések sajnos továbbra is azt mutatják,
hogy mind a gének, mind a fajok, mind az ökoszisztémák
szintjén a sokféleség riasztó mértékben csökken, az emberi
tevékenység következtében az élõvilág terhelése egyre inkább
növekszik. Mindez súlyos ökológiai, gazdasági és társadal-
mi következményekkel jár, és a Föld élõvilága egyre kevésbé
lesz képes arra, hogy alkalmazkodjon a rohamosan válto-
zó, romló környezeti feltételekhez.

A tavaly elkészült, Az ökoszisztémák és a biológiai sokfé-
leség gazdaságtana címû világtanulmány szerint az öko-
szisztéma-szolgáltatások éves csökkenése körülbelül 50 milli-
árd euró, míg 2050-re az emberiség jólétét érintõ veszteség
összértéke az éves világfogyasztás 7 százalékával lehet
egyenlõ. A biológiai sokféleség csökkenésének legfontosabb
okai az élõhelyek pusztulása és feldarabolódása, a természe-
ti erõforrások túlzott mértékû használata, a tájidegen özön-
fajok terjedése.

Ezeket az aggasztó tényeket felismerve a világ országai
vállalták, hogy hatékony és sürgõs intézkedéseket tesznek a
biológiai sokféleség csökkenésének megállítása érdekében. Ez
a feltétele annak, hogy 2020-ig az ökoszisztémák továbbra is
biztosítani tudják az alapvetõ szolgáltatásokat.

Többek között ilyen kötelezettségvállalásokat tartalmaz az
élõvilág megõrzésének következõ évtizedre kidolgozott világ-
stratégiája, amelyrõl Nagojában, 2010 októberében egyeztek
meg a résztvevõk. A konferencián elfogadták a genetikai erõ-
forrásokhoz való hozzáférésrõl és a hasznosításukból szár-
mazó elõnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló
Nagojai jegyzõkönyvet is.

Az Európai Uniónak példát kell mutatnia a biológiai sok-
féleség megõrzését célzó intézkedéseivel határain belül és kí-
vül egyaránt. Ennek érdekében 2010 márciusában az EU cé-
lul tûzte ki, hogy 2020-ig megállítja a biológiai sokféleség
csökkenését és az ökoszisztéma-szolgáltatások pusztulását az

Unióban, és világszinten is részt vállal a biológiai sokféleség
csökkenésének megállításában. Tekintettel arra, hogy közel
hat hónap telt el a nagojai konferencia óta, itt az ideje, hogy
megtegyük az elsõ lépéseket, és megvalósítsuk a vállalásokat.
A kihívás, a felelõsség mindannyiunké, ezért kötelességünk,
hogy világszinten is részt vegyünk ezekben a folyamatokban.

Az EU hamarosan elkészülõ új biológiaisokféleség-megõrzési
stratégiája páratlan lehetõséget biztosít számunkra a globális
célok megvalósításában. Konkrét, megvalósítható és költséghaté-
kony intézkedéseket kell bevezetni az EU-ban és tagállamaiban
minden fontos szereplõ és ágazat bevonásával. A biológiai sok-
féleség védelmét mint közös célt meg kell erõsíteni a kapcsolódó
ágazatok stratégiáinak végrehajtásában, továbbá be kell építeni
a politikai és gazdasági döntésekbe. A folyamatban lévõ uniós
ágazati reformok kiváló lehetõséget nyújtanak arra, hogy a kü-
lönbözõ területek célkitûzéseit és a biológiai sokféleség megõrzé-
sével kapcsolatos politikai döntéseket összehangoljuk.

A fenntartható fejlõdéshez elengedhetetlen a biológiai sok-
féleség megõrzése is. A napjainkban tapasztalható globális
környezeti és gazdasági válságban határozott lépésekre van
szükség, a gazdasági tevékenységek, termelési és fogyasztási
szokások olyan átalakítására, amivel elérhetjük, hogy kevés-
bé károsítsuk környezetünket. A fent idézett világtanulmány
is rámutatott, hogy a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-
szolgáltatások fenntartásának költségei alacsonyabbak,
mint a pusztulásuk következtében keletkezett költségek. A
fenntartható, hatékony és környezetbarát gazdaság alapja
az áruk és szolgáltatások igazságos és méltányos elosztása és
a környezetre nézve nem fenntartható fogyasztási szokások,
káros ösztönzõk visszaszorítása. Ehhez csökkenteni kell
„ökológiai lábnyomunkat”; vagyis annak a földnek és víznek
a mennyiségét, ami önmagunk fenntartásához és az álta-
lunk megtermelt hulladék elnyeléséhez szükséges. Az Euró-
pában dolgozók mintegy 2,6 százaléka végez olyan foglako-
zást, amely közvetlenül a természeti értékeken alapul, emel-
lett az összes európai munkahelyek mintegy 16,6 százaléka
közvetve kapcsolódik természeti értékeinkhez. A globális üz-
leti lehetõségekbõl származó biológiai sokféleséghez kapcso-
lódó beruházások 2-6 ezermilliárd dolláros hasznot jelent-
hetnek 2050-ig. A biológiai sokféleség tehát hozzájárul a
munkahelyteremtéshez és az üzleti lehetõségekhez is, amely
hosszú távú gazdasági elõnyöket jelenthet.

A fentieket összegezve, erõfeszítéseket kell tennünk az élõ-
világ védelme terén, a fenntartható gazdaság és biztonsá-
gunk megteremtése érdekében. Természeti erõforrásaink
megõrzése közös felelõsségünk.

(Tizennégy EU-tagország környezetvédelemért felelõs mi-
nisztere ebben a cikkben hívja fel a figyelmet a biológiai sok-
féleség fontosságára. Néhány nappal az Európai Unió tízéves
átfogó biodiverzitási stratégiájának várható megjelenése elõtt
ezen országok vezetõ napilapjaiban megjelenik a felhívás.)

Paul Magnette és Joke Schauvliege, Belgium; Nona Karad-
jova, Bulgária; Demetris Eliades, Ciprus; Karen Ellemann, Dá-

nia; Caroline Spelman, Egyesült Királyság; Nathalie Kosciusko-
Morizet, Franciaország; Tina Birbili, Görögország; Fazekas

Sándor, Magyarország; Norbert Röttgen, Németország; Mario
De Marco, Málta; Stefania Prestigiacomo, Olaszország; Borbély
László, Románia; Rosa Aguilar Rivero, Spanyolország; Andreas

Carlgren, Svédország; Prof. Dr. Roko Zarnic, Szlovénia
(Magyar Nemzet)

Állásfoglalás természeti értékeinkért
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Az Országgyûlés a 2011. április 18-i ülé-
sén tárgyalta Magyarország Alaptörvé-
nyét. Az ünnepi alkalomra zsúfolásig
megtelt az ülésterem. A végszavazás so-
rán a kormánypárti képviselõk megsza-
vazták a törvényt. 

Történelmi tény, hogy elõször
szerepel korábbi nevén az Alkot-
mányban, jelenleg Magyarország
Alaptörvényében az ERDÕ. 

A 2010. október 8-án az Országház-
ban rendezett Erdészeti Nyílt Napon
Schmitt Pál köztársasági elnök java-
solta, hogy legyen az erdõ szó az új

alkotmányban. Elindult a munka,
hogy megvalósuljon a kérés. Végül a
kormánypárti frakciók vita nélkül el-
fogadták a javaslatot és az általunk ja-
vasolt helyen az erdõ bekerült Ma-
gyarország Alaptörvényébe. Ahogy az
Erdészeti Nyílt Nap megszervezésé-
vel, úgy e munkában is Jakab István
az Országgyûlés alelnöke, a Mezõgaz-
dasági bizottság alelnöke, az Erdésze-
ti albizottság elnöke vállalta a döntõ
szerepet.

Magyarország Alaptörvényében a
következõ szöveg olvasható:

„P. cikk

A természeti erõforrások, külö-
nösen a termõföld, az erdõk és a
vízkészlet, a biológiai sokféleség,
különösen a honos növény- és ál-
latfajok, valamint a kulturális érté-
kek a nemzet közös örökségét ké-
pezik, amelynek védelme, fenntar-
tása és a jövõ nemzedékek számára
való megõrzése az állam és minden-
ki kötelessége.”

Ormos Balázs

Az erdõ Magyarország Alaptörvényében

Az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Természetvédelmi Õrszolgálata az
Év Vadvirágának választott leány-
kökörcsin egyik, a Kõszegi Tájvé-
delmi Körzetbõl ismert állományá-
nak ellenõrzése során a virágok he-
lyén csak kis gödröket talált. A 8 tö-
ves állományt ismeretlenek kiásták
és eltulajdonították.

Az idei évben kiemelt figyelemre
méltatott leánykökörcsin (Pulsatilla
grandis) hazánk területén még gyakori-
nak mondható, az Õrségi Nemzeti Park
Igazgatóság mûködési területén a Kõ-
szegi-hegységbõl, a Kissomlyóról és a
Gércei tufagyûrûrõl ismertek állomá-
nyai. A boglárkafélék családjába tartozó
növény magyar nevének eredete a
„kök”, vagyis kék szóra vezethetõ visz-
sza. Ez a szócska található a kökény ne-
vében is. Tudományos neve látványo-
san nagy, bókoló virágaira utal (pulsa-
re=harangozni). A minden részében
mérgezõ növény teáját a népi orvoslás
asztmás görcsök, vesebetegségek, fejfá-
jás enyhítésére használta. Március vé-
gén, április elején virít, az ilyentájt még
nem ritka fagyok ellen vastag „bundá-
val” védekezik, mely tovább fokozza a
kékesibolya különbözõ árnyalataiban
pompázó virágok báját.

A száraz lejtõk télutón még élettelen-
nek látszó gyepjében elsõként szirmait
bontó virágot számos veszély fenyegeti.
Ezek közül a legjelentõsebb az egyes
állományok élõhelyének becserjésedé-
se, mely az állattartás visszaszorulása
miatt az egykori gyepterületek felha-
gyásának, gondozatlanságának követ-

kezménye.  További károkat okoz az il-
legális motokrosszozás és quadozás, a
száraz gyepek tél végi felégetése, és
nem utolsó sorban a növényegyedek
kiásása, leszedése. 

Az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Természetmegõrzési Osztályának mun-
katársai 2005. óta az idén harmadik al-
kalommal mérték fel a növény Vas me-
gyei állományát. Az adatok sajnos csök-
kenõ tendenciát mutatnak. Az elmúlt
hat évben a Kissomlyón 398-ról 127-re,
a Gércei tufagyûrûn 138-ról mindössze
5 tõre csökkent az állománynagyság, de

a korábban is kis egyedszámú cáki és
bozsoki populációk is felükre, harma-
dukra zsugorodtak.

Az igazgatóság a tulajdonában lévõ
élõhelyeken a cserjék, fák kivágásával,
a gyepek megfelelõ idõben történõ ka-
szálásával, Természetvédelmi Õrszolgá-
lata pedig a virágzási idõszakban foko-
zott ellenõrzéssel igyekszik megõrizni a
gondjaira bízott leánykökörcsin-állo-
mányokat.

Szépligeti Mátyás
Dr. Németh Csaba

Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Veszélyben az Év Vadvirága

Egy város önmagában nem lehet fenn-
tartható lakóinak eltartásához elenged-
hetetlenül szükséges további területek
termékeinek, szolgáltatásainak az
igénybevétele. A gyõriek esetében Gyõr
biológiai kapacitásának 17-szeresére
van szükség ehhez, így a város ökoló-
giai lábnyoma a megye biológiai kapaci-
tásának 3/4 részét veszi igénybe. Minden
gyõri lakos éves szinten átlagosan 3,4
focipálya területén megtermelhetõ java-
kat fogyaszt el (egy szabványos, 7300
m2 nagyságú futballpályához viszonyít-
va). Ha a Föld lakossága a gyõriek élet-
színvonalán élne, 2,4 Földnyi terület
lenne szükséges az életszínvonal fenn-
tartásához. Gyõr az elsõ város, ahol ki-
számolták a város ökológiai lábnyomát. 

Egy érdekesség a számításból: Gyõr-
ben éves szinten 3 719 570 liter ásvány-
víz kerül fogyasztásra. Ezt az értéket lite-
renkénti 0,05 kilogramm PET palack sú-
lyával megszorozva Gyõrben megköze-
lítõleg 186 000 kilogramm PET-palack-
hulladék keletkezik évente. Ha ezt a
mennyiséget másként akarjuk kifejezni,
ez 1,5 literes palackokkal számolva
megközelítõleg 2 480 000 darab PET
hulladékot jelent. Ha a palackokat 30
cm átlagmagasságúnak tekintjük, akkor
egy átlagos gyõri lakosra jutó PET pa-
lackból 5 km-es torony építhetõ. Ma-
gyarországon éves szinten 1,5 milliárd
darab palackot gyártanak, melyeket ha
egymásra állítanánk, a torony a Földrõl
a Holdig érne. 

Gyõr és az ökológiai
lábnyom
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A nyomgázok jelentõsége
A földfelszín hõmérsékletét jelentõs mér-
tékben a nyomgázok, különösen a szén-
dioxid-koncentrációja határozza meg. A
légkör üvegházhatású gázai közül messze
a legfontosabb a vízpára, amely az üveg-
házhatás mintegy kétharmadáért felelõs.
A klímára azonban jelentõs mértékben hat
a hosszú élettartamú nyomgázok, a szén-
dioxid, a nitrogénoxid és a metán koncen-
trációjának az ipari forradalom óta regiszt-
rált növekedése is. A három gáz koncen-
tráció-emelkedése melegedést vált ki,
azonban emiatt a légköri vízpára mennyi-
sége is növekszik, minden fok melegedés
esetén 8%-kal. Míg a szén-dioxid-koncen-
tráció duplájára, azaz 280-ról 560 ppmv-re
(milliomod térfogatrészre) növekedése
önmagában 1-1,2 °C melegedéshez vezet-
ne, a vízpára-koncentráció növekedése
miatt a növekedés 2 °C fölé emelkedik. Az
IPCC 2007-es jelentése erre az esetre már
3 °C növekedést jelez elõre, egy második
visszacsatolás, az albedó változása miatt.
A szén-dioxid-koncentráció jelenleg 390
ppmv-re emelkedett, és évente mintegy
2,5 ppmv-vel növekszik tovább. Ez a
gyors növekedés váltotta ki elsõsorban az
1900 óta megfigyelt, mintegy 0,8 °C-os
melegedést, a légköri homályosság foko-
zódása ellenére (utóbbi tényezõ hûtõ ha-
tású a bolygó légkörére).

A 20. századra végzett modellszámí-
tások, valamint a megfigyelések is iga-
zolják a melegedés említett okait. A va-
lamennyi kontinensen észlelhetõ mele-
gedést csak a légköri üvegházhatás, a
légköri homályosság, a napsugárzás
változása és a vulkáni kitörések kombi-
nált hatásával lehet megmagyarázni.

Az antropogén klímaváltozás
gyorsasága a természetes klíma-

ingadozáshoz képest
Körülbelül egy millió éve a Föld klímáját
az átlagos földfelszíni hõmérséklet jelen-
tõs ingadozásai jellemzik. A jegesedési
maximum és a jelenlegi holocénhez ha-

sonló interglaciálisok (melegebb idõsza-
kok) közötti különbség mintegy 5 °C.
Ezeket az ingadozásokat a Föld orbitális
(keringési és forgási) paramétereinek
megközelítõleg periodikus hullámzásai
váltották ki. A leggyorsabb globális átlag-
hõmérséklet-változások mindig az inter-
glaciálisba való átmenet idején léptek fel
kb. 5-10 ezer év leforgása alatt. Ezekben
a korszakokban a szén-dioxid-koncent-
ráció mintegy 190 ppmv értékrõl rend-
szerint 280-ra emelkedett. Amennyiben
2100-ig 2 °C hõmérséklet-emelkedéssel
számolunk, amely érték a jelenlegi lég-
kör/óceán/szárazföld-modellek (klíma-
modellek) becsléseinek alsó határán van,
a melegedés üteme akkor is mintegy tíz-
szer gyorsabb, mint a leggyorsabb megfi-
gyelt természetes változás két évszázad
alatt. Ha a globális átlag lassúbb változá-
sát vesszük alapul (5 °C tízezer év alatt),
és egy nagyon kedvezõtlen klímaforga-
tókönyvhöz arányítjuk, akkor a különb-
ség negyvenszeres. Ezt a felismerést tük-
rözi az ENSZ Klímaváltozási Keretegyez-
ménye (UNFCCC), amely nemzetközi jo-
ganyagként az EU tagállamokra is érvé-
nyes: „Az Egyezmény fõ célja annak elé-
rése, hogy az üvegházgázok koncentrá-
ciója a légkörben egy olyan szinten stabi-
lizálódjon, amely a klímarendszer veszé-
lyes mértékû emberi megzavarását meg-
gátolja. Ezt a szintet olyan idõhatáron be-
lül kell elérni, amely lehetõvé teszi az
ökoszisztémák természetes alkalmazko-
dását a klímaváltozáshoz, az élelmiszer-
termelés biztonságát és a gazdaság fenn-
tartható mértékû fejlõdését.”

A 2 °C-os célkitûzés az UNFCCC 16.
kongresszusán történt elfogadásának az
egyik oka tehát az volt, hogy a nevezett
határ „lehetõvé teszi a természetes al-
kalmazkodást a klímaváltozáshoz”. A
klímakutatás azonban nem tudja kizárni
a klímarendszer hirtelen átbillenésének
lehetõségét sem, mint amilyent pl. a
grönlandi jégtakaró irreverzibilis elolva-
dása válthat ki.

Melyik gazdasági ágazat a legve-
szélyeztetettebb?

Az erdõgazdálkodás az a gazdasági
ágazat, amely nagyon hosszú életû élõ-
lényekkel foglalkozik, különösen köze-
pes és magasabb földrajzi szélessége-
ken. Egy ma ültetett fát a mi szélessé-
günkön az évszázad végén vagy a kö-

vetkezõ évszázadban fognak kitermel-
ni. Elvileg a faállománynak egész élete
során az uralkodó klímához alkalmaz-
kodottnak kell lennie a gazdálkodás
eredményessége érdekében. Ez azon-
ban az életciklus jelentõs részében nem
valósulhat meg egy gyorsan változó klí-
mában, amikor nagyon valószínûen
több fokot fog melegedni az éves átlag-
hõmérséklet és több tíz százalékkal vál-
tozhat az éves csapadék mennyisége.
Ezért a gyors antropogén klímaváltozás
a 21. században az erdészetet jobban
fogja sújtani, mint bármely agrárágaza-
tot Közép-Európában.

Miért érintik a változások Délke-
let-Európa erdeit erõteljesebben?
Egy 500 m tszf. magasságban tenyészõ
németországi bükkös, a természetes
bükk elterjedési terület közepén, messze
van az elõfordulás határaitól. Ez nem így
van a nyugat-magyarországi bükkösök
esetében, amelyek a határ közelében
vannak. Ahogy magyar kutatók eredmé-
nyei mutatják, még változatlan éves csa-
padékmennyiség mellett is elvész az al-
kalmazkodottság a klímához, a nagyobb
aszályvalószínûség és az erõsebb páro-
logtatás miatt. A magyar kutatók az elsõk
között mutatták ki, hogy akár csak egy
fokkal magasabb átlaghõmérséklet és a
csapadék csökkenése hogyan váltja ki
rovardúlások megjelenését. Ugyanakkor
nagyon nehéz az erdészeknek tanácsot
adni, hogy milyen fafaj, milyen öröklött
tulajdonságokkal lesz a legjobban alkal-
mazkodott egy gyorsan változó klímájú
évszázadban.

Hihetõk-e a számítógépes model-
lekbõl levezetett klímaprojekciók?
A klímakutatás az egyetlen olyan tudo-
mányterület, amelyet számos más disz-
ciplína kiemelkedõ tudósai alapos és
hosszan tartó elemzésnek vetettek alá.
Ez a Klímaváltozás Kormányközi Testü-
let (IPCC) 1988-as megalakulásával
kapcsolatos; a testület rendszeresen
szolgáltat fontos információkat, straté-
giai javaslatokat a kormányoknak és a
nyilvánosságnak, bár nem kötelezõ jel-
leggel. Az ábra a legutóbbi jelentésbõl
származik, és az erdõgazdálkodás és a
vízügyi ágazat számára egyaránt fontos.
Ugyanis azt mutatja, hogy a különbözõ
modellek a nyári csapadék tekinteté-

HARTMUT GRASSL*

* Grassl professzor a Világ Meteorológiai Szer-
vezet genfi központjában a Világ Klíma Ku-
tató Program (WCRP) igazgatója volt, majd a
Max Planck Meteorológiai Kutatóintézet
(Hamburg) igazgatója. Jelenleg a klímaválto-
zás hatását kutató NyME projekt (TÁMOP
4.2.2-08/1) tudományos tanácsának tagja. A
cikket felkérésre ajánlotta fel közlésre az Er-
dészeti Lapoknak.

Miért olyan fenyegetõ az ember okozta
klímaváltozás az erdõgazdálkodásban?
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ben Európa délkeleti részére egybe-
hangzóan csökkenést (pontozott terü-
let) jeleznek, amelyet a téli csapadék
növekedése nem egyenlít ki, mint a ma-
gasabb szélességeken. Ezeket a projek-
ciókat az elmúlt évtizedek megfigyelé-
sei alátámasztják.

Valahányszor a tudományos ered-
mények fontos gazdasági és politikai
érdekeket sértenek, a pillanatnyi hely-
zetbõl gazdasági, hatalmi elõnyöket
élvezõk kampányokat indítanak a meg-
állapítások megkérdõjelezésére, sok-
szor szervezett formában. Egy korábbi
példa erre az évtizedeken keresztül dú-
ló vita a dohányzás és a tüdõrák közöt-
ti kapcsolatról. Jelenleg a légköri üveg-
házhatás és a globális melegedés közöt-
ti kapcsolat feltárása egy még sokkal el-
keseredettebb vitát generált a népsze-
rû-tudományos (ún. „szürke”) szakiro-
dalomban és a közmédiában, vagyis a
lektorált, ellenõrzött tudományos iroda-
lom körein kívül. Ezeknek a közlések-
nek gyakran erõteljes hatása van a lai-
kus közösségre.

Ez a vita több megállapításra terjed
ki, ilyenek: 

1. A hõsugárzás szén-dioxid általi
elnyelõdése telítõdött? (Vagyis a melege-
dést a szén-dioxid-koncentráció továb-
bi növekedése nem fokozza.) Válasz:
már az összefüggés leírója, Arrhenius is
tudta 1896-ban, hogy a szén-dioxid-
koncentráció emelkedésével az elnye-

lés nem lineárisan, hanem logaritmiku-
san változik. A klímamodellekbe épített
sugárzási transzfermodulok – új spekt-
roszkópiai adatok felhasználásával –
korrektül kezelik ezt a jelenséget.

2. A melegedésnek embertõl függet-
len, természetes okai vannak? Válasz: a
napállandó megfigyelése (1987 óta
mûholdakról folyik) alapján a szoláris
aktivitás kb. 11 éves ciklusa alig egy ez-
reléknyi ingadozást mutat, és a sugár-
zás intenzitásának nincs növekvõ
trendje. A klíma változását okozó ún.
sugárzási kényszerre vetítve ez az amp-
litúdó az ember által okozott sugárzási
kényszernövekedés kevesebb mint egy
tizedét teszi ki, és míg az utóbbi folya-
matosan nõ, a napállandó csak ingado-
zik.

Az éghajlati rendszer belsõ, évtize-
des ingadozásai elsõsorban a légkör és
a tengerek egymásra hatásából adód-
nak, és kizárható, hogy szerepük lenne
a melegedésben. Mivel azonban évtize-
des léptékben valóban fennáll egy nem
tisztázott eredetû bizonytalanság, az
emberi hozzájárulás a klímaváltozáshoz
nem adható meg pontosabban. Továb-
bá azok a vulkáni kitörések, amelyek a
légkör 15-20 km feletti rétegeit érik el, a
földfelszínt néhány évig hûthetik,
ahogy azt a Fülöp-szigeteki Pinatubo
1992-es kitörése után meg lehetett fi-
gyelni. A lehûlés több tizedfokot tett ki.
Az azt kiváltó sztratoszférikus aeroszol

réteg viszont már 1994-re
szinte teljesen feloszlott.

3. A szén-dioxid a melege-
dés következménye és nem
oka? Válasz: a természetes ég-
hajlati rendszerek esetében
nem beszélhetünk egyetlen,
változást elõidézõ tényezõrõl.
A szénciklus az éghajlattól
függ, ugyanakkor az éghajlat
is függ a szénciklustól. A szén-
ciklus és más geokémiai kör-
forgások, így a vízé vagy más
elemeké (pl. nitrogéné) kü-
lönbözõ idõtartamú, akár több
ezer évre is kiterjedõ vissza-
csatolásokat okoznak. Ezért a
klíma sohasem stabil és annak
a kérdésnek, hogy „mi okozta
a változást” nincs sok értelme,
mert a visszacsatolás sokté-
nyezõs. Az utóbbi, mintegy
egy millió évben a klímaválto-
zás fõ hajtóereje a Föld forgási
és keringési paramétereinek
ingadozása volt, amely többé-
kevésbé szabályos ciklusokat
mutat, a legrövidebb ciklus

ezek közül kb. 20 ezer éves.
A jelenlegi helyzetben az a különle-

ges, hogy az atmoszféra összetételének
ember okozta változása sokkal gyor-
sabb, mint a természetes körülmények
közötti ingadozások (kivéve a rendkí-
vül ritka óriásmeteorit-becsapódások és
a szupervulkán-kitörések okozta ano-
máliákat). A klíma változási üteme tehát
különlegesen gyors, és a mai idõsebb
generáció az elsõ, amely élete során ta-
pasztalja meg a változásokat.

Végsõ megjegyzés
Vajon kielégítõ lépés-e a fenti megálla-
pítások fényében, ha az erdõket a jövõ-
ben úgy kezeljük, hogy azok az eddigi
természetes állapothoz álljanak köze-
lebb? Ez egy fontos elsõ lépés, de
olyan, mintha nemzeti parknak tekinte-
nénk a gazdasági erdõket. Vélemé-
nyem szerint a faji összetétel spontán
átalakulása során kialakuló ökoszisz-
téma kevésbé lesz alkalmazkodott a jö-
võbeli klímához, mint az elõrelátóan
kezelt erdõk. Használnunk kell az isme-
reteinket az elkerülhetetlen klímaválto-
zásról, hogy jobban kezelhessük az er-
dõket a védett területeken kívül.

A csapadék százalékos változása 2090–2099 között, az 1980–1999-es idõszakhoz képest. Az ér-
tékek nagyszámú klímamodell átlagát mutatják az A1B forgatókönyvre, baloldalt a téli (decem-
bertõl februárig) és jobboldalt a nyári (júniustól augusztusig) negyedévben. A pontozott zónák-
ban a modellek több mint 90%-a azonos elõjelû változásokat jelzett. A fehéren hagyott területe-
ken a modellek kevesebb, mint kétharmada projektált azonos elõjelû változást (Az IPCC 2007. évi
jelentésébõl)

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!
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A klímaváltozás vita újabb fordulója azt
mutatja, hogy a tárgyilagos érvek nem
csökkentették a véleménykülönbsége-
ket. Az eddigiek arra az ismeretelméleti
problémára emlékeztetnek, hogy észle-
léseink értelmezésekor mekkora szere-
pe van az elõzõleg (esetleg rosszul) el-
sajátított fogalmaknak. Ugyanazon té-
nyek más-más fogalmi rendszerbe he-
lyezve ugyanis eltérõ értelmezéshez ve-
zethetnek. Valószínûleg ez okozza a vi-
szonylag csekély álláspontbeli különb-
ség ellenére ifjú kollégáim érvelésének
hevességét. Több részkérdésre már más
cikkekben megtalálható a válasz, ezért
a következõkben elsõsorban néhány
alapfogalom értelmezésére térek ki.

A legutóbbi vitairatuk (Erd. Lapok
2011. április) tartalmából a következõ
öt alapvetõ megállapítást hámoztam ki:

1. A természetesség növelése az erdõ
stabilitásának, helyreállító képességé-
nek javítását szolgálja (egyetértek, de so-
ha nem is állítottam ennek ellenkezõjét).

2. A szárazságtûrõbb fajok már jelen
vannak, a klímaváltozással arányuk nö-
vekedni fog, ez mesterségesen is elõse-
gíthetõ (nagyrészt egyetértek, bár a
mondat második felével eddig a szer-
zõk maguk vitatkoztak).

Nem értek egyet viszont a következõ
megállapításokkal, illetve azok megkö-
zelítési módjával:

3. A várható változásokra vonatkozó
információk megbízhatatlanok, nincs
terepi megfigyelés, magyar irodalmi
források alig vannak.

4. Az ökoszisztémák természetes
(spontán) alkalmazkodási mechaniz-
musa a holocénben folyamatosan biz-
tosította az erdõtakaró fennmaradását,
erõteljes klímaváltozások ellenére.

5. A „szárazsági határ” magyarorszá-
gi jelenléte nem bizonyítható, egyálta-
lán: sík vidékre valószínûleg nem is ér-
vényes. 

Az utóbbi három felvetésre válasza-
im a következõk:

A zonalitás kapcsolata a klímá-
val: sík vidékre nem érvényes? 

Az erdészeti termõhely-értékelés evi-
denciaként kezeli azt a tényt, hogy a klí-
ma a termõhelyi potenciál szerves része,
a termõhely-osztályozás alapja. Mindad-
dig, amíg a klímát üzemtervi léptékben
többé-kevésbé állandónak tekinthettük,
a termõhely állandóságából lehetett kiin-

dulni, és bármennyire is különös, min-
den elméleti megerõsítés ellenére a klí-
ma jelentõsége alárendelt maradt. Bizo-
nyíték erre az erdõtársulások osztályozá-
si rendszere, amely klíma helyett a talaj-
kémhatást (mészkerülõ, mészkedvelõ
erdõk) tekinti termõhelyi rendezõ elv-
nek (kivétel: saját osztályozásom, amely
az 1996-ban megjelent Erdészeti ökoló-
gia c. könyvemben olvasható).

A klíma jelentõségének háttérbe szo-
rulását bizonyítja a zonalitás fogalmá-
nak (félre)értelmezése is. A vitacikk írói
a zonális erdõket érintõ klímaváltozást
inkább hegyvidéken tételezik fel, mintha
a zonalitás a magassági övekkel lenne
összefüggésben. E nézet szerint a zoná-
lis (= klimatikus) szárazsági határ sík vi-
déken nem fordul elõ, hiszen a fafajok
„széltében-hosszában elõfordulnak”.

Pedig a zonalitás nem jelent mást,
mint olyan vegetációtípust, amelyet el-
sõdlegesen a klíma és nem a talajviszo-
nyok vagy a vízgazdálkodás határoznak
meg. A zónák sík vidéken sokkal széle-
sebb övezeteket fognak át, éppen ezért
változás esetén nagyobb az érintettsé-
gük, mint hegyvidéken (a vitacikk ezt a
megállapításomat szó szerint mint ellen-
érvet idézi). Nem meglepõ, hogy a zó-
nák határainak (és az azokat meghatáro-
zó indikátorfajok elterjedésének) klima-
tikus meghatározottságát csak fenntartá-
sokkal fogadják el szigorú kritikusaim.
Kérdésem: vajon miért hívjuk ezeket klí-
mazónáknak? Az ökológiai szakiroda-
lom természetesen egyetért abban, hogy
a klímaváltozás a zónák eltolódásával jár
– ha azonban a zónák klímafüggését két-
ségbe vonják, a vándorlást kiváltó oko-
kat máshol kell keresni. Ez azért nem ne-
héz, mert a klímahatások okozta vitali-
tásvesztés egyrészt érzékennyé tesz be-
tegségekkel, károsító rovarokkal szem-
ben, másrészt elõször olyan termõhe-
lyen jelentkezik, ahol valamilyen kedve-
zõtlen hatás (talajhiba) rontja az ellenál-
ló képességet. „Más okokat” tehát köny-
nyen lehet találni, ezt a ’80-as évek klí-
makárainak (tölgypusztulás) sokáig té-
ves értelmezése is bizonyítja.

A spontán alkalmazkodás jövõjét
a holocénben leírt folyamatok

megbízhatóan elõrejelzik? 
Az utolsó jégkorszakot követõ holocén
klímaingadozásai által kiváltott spontán
vegetációváltozásokat a paleoökológia
fosszíliákra alapozott kutatásai valóban
feltárták. Vitapartnereim éppen a saját

könyvemben (Erdészeti – természetvé-
delmi genetika, 2002) szereplõ adatokat
hoznak fel példának arra, hogy az erdõ-
takaró képes lépést tartani változások-
kal. Sajnos figyelmen kívül hagyják azt a
körülményt, hogy a paleoökológia arra
nem tud válaszolni, hogy adott pillanat-
ban pontosan hogy nézett ki az adott ve-
getáció és mennyire felelt meg az adott
klímának. A fosszilis adatok értelmezé-
sébõl adódó bizonytalanságokra nem
olyan régen hívtam fel a figyelmet (EL
2008. 10. sz.). Nem tudom pontosan, mit
értsünk azon, hogy a vegetáció átala-
kulásai katasztrófák nélkül zajlottak vol-
na – milyen bizonyítékok állnak rendel-
kezésre? Ellenpéldát mondhatok: én a
„katasztrófák” körébe utalnám azt a saj-
nálatos tényt, hogy az európai dendro-
flóra oly szegényes. Ennek közismert
oka éppen a jégkorszaki vándorlások
alatt bekövetkezett kipusztulás.

Nincs elegendõ megfigyelés és
információ? 

Szólni kell a klímaváltozási predikciók
bizonytalanságáról, hihetõségérõl. Szi-
gorú kritikusaimmal teljes mértékben
egyetértek, hogy ne „hit” alapon fogad-
junk el elméleteket, tanulmányozzuk
ehhez a szakirodalmat és gyûjtsük a ta-
pasztalatokat. Amivel nem értek egyet,
az a tájékozatlanságból fakadó megkér-
dõjelezés. Ugyanis – állításukkal ellen-
tétben – a klíma és erdõ problematiká-
ról bõségesen lehet magyar nyelven is
tájékozódni. Az elmúlt tíz évben vezeté-
semmel több jelentõs kutatási pro-
jektben vizsgáltuk a klímaváltozás hatá-
sait. A témában magyarul megjelent cik-
kek, tanulmányok száma közelíti a szá-
zat. Néhány kiadványt a cikk végén fel-
sorolok. Ami valóban probléma, az az,
hogy a dolog természetébõl adódóan a
klímaszkeptikus, megkérdõjelezõ cik-
kek, kiadványok sokkal nagyobb figyel-
met kapnak, ami önmagában nem volna
baj, csak általában nem hozzáértõk ír-
ják! Különös, hogy a közelmúlt klíma-
szkeptikusai között közgazdászokat,
atomfizikusokat, bányászokat, geológu-
sokat találunk, véletlenül sem klimato-
lógust vagy evolúcióbiológust. Újabban
egy történész-irodalmár, W. Behringer
magyarul is megjelent klíma-könyvével
vált népszerûvé (a vitacikk hivatkozik is
rá). Megközelítését jellemzi a következõ
mondata: „A természettudományok tör-
ténete egyszersmind a hamis elméletek
és a hibás prognózisok története”. 

MÁTYÁS CSABA*

Elegendõ a természetre bízni a jövõt?

* Akadémikus, NyME
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Végül: valóban elegendõ a termé-
szetre hagyni a klímaváltozáshoz

való alkalmazkodást?
Azt természetesen én is tudom, hogy a
jelenlegi erdõtársulások esetleges átala-
kulása nem jár szükségszerûen a fás nö-
vénytakaró megszûnésével. Még a klí-
maváltozás által legjobban veszélyezte-
tett helyszíneken is valószínûleg fenn-
marad a fás vegetáció, ha más nem, me-
zei juhar vagy bálványfa, galagonya bo-
zót formájában (ábra). A kérdés csak
az, hogy kívánatos-e a spontán bokor-
erdõk, mezei juharosok kialakulását öl-
be tett kézzel várni? Ehhez sem mérnö-
ki, sem természettudományos ismere-
tekre nincs szükség, a felkészülés ren-
dészeti kérdéssé egyszerûsödik.

Sokan vannak (én városi széplelkek-
nek hívom õket), akik támogatják ezt a
megközelítést: az ember vonuljon ki a
„természetbõl”, a természet amúgy is job-
ban tudja a megoldást. Emlékeztetnék
azonban arra, hogy a környezetvédelem
egyik legfontosabb leckéje: nincsenek
ingyen ebédek, mindenért meg kell fizet-
ni! A látszólag következménymentes ki-
vonulásért is fizetni kell, nemcsak gazda-
ságilag, hanem ökológiailag is. 

Nemrégiben egy nemzetközi hírû,
külföldi professzor tartott elõadást Nyu-
gat-Magyarországon, aki követendõ
példaként hozta fel Japánt, hogy ti. a ja-
pán nép milyen mintaszerû felelõsség-
gel és tisztelettel bánik az erdõvel. A fa-
kitermelést tilalmazzák, nagy fákat csak
császári (!) engedéllyel lehetett kivágni.
Ugyanakkor a japánok fa- és fatermék-
felhasználásban élenjárók – „természe-
tesen” az alapanyagot importból szerzik
be! Ezzel magától értetõdõen elfogad-
juk, hogy eme mintaszerû viselkedés
ökológiai következményeit másokkal
fizettetik meg, adott esetben egész Dél-
kelet-Ázsiával. Az USA és Kína után Ja-
pán a világ harmadik legnagyobb faim-
portõre (kb. évi 30 millió köbméterrel).
Hogy ez pl. Borneóban mihez vezetett,
arról már a napi sajtó szintjén is tájéko-
zódni lehet.

Az erdõállományok ökológiailag is
megalapozott, fenntartható (tartamos)
hasznosítása egy megújuló erõforrás kí-
méletes igénybevétele. Ezért a klíma-
változás következményeinek korlátozá-
sa, az ökológiai folyamatok emberi se-
gítséggel való irányítása nemcsak az al-
kalmazkodást segítheti, hanem az er-
dõk fenntartható hasznosítását is.  Ter-
mészetesen a társadalom hozhat olyan
döntést, hogy errõl a hasznosításról le-
mond. Ha lemondunk az ökológiai
szolgáltatások körébe tartozó javak

hasznosításáról, két lehetõségünk van:
vagy máshonnan kell beszerezni azokat
(a környezeti hatás exportja mellett ez
feltételezi, hogy cserébe bizonyosan
nagyobb környezeti károkozással járó
csereterméket kell elõállítanunk!), vagy
pedig: erõteljesen csökkentenünk kell
igényeinket! (Van egy harmadik is: mér-
sékeljük a Föld lakosságának a lét-
számát…) Érdekes módon egyik verzió
sem szokott felmerülni az ilyen és ha-
sonló javaslatok kapcsán.

Utószó
Nem tudjuk, mit hoz a jövõ. A bizonyta-
lanság nagy és természeténél fogva nem
szüntethetõ meg. Egyetlen egyet tehe-
tünk: a természeti törvényeket tanulmá-
nyozva próbálunk elõrevetíteni lehetsé-
ges forgatókönyveket és a felkészülésnél
a kockázatok minimalizálására törek-

szünk. A felelõsségteljes elõrelátás meg-
kívánja, hogy minden eshetõséget meg-
vizsgáljunk. Az erdészeti és ugyanígy a
természetvédelmi stratégiák sajnálatos
módon mind a mai napig nélkülözik a
klímaváltozás problematikájának megfe-
lelõ kezelését, pl. a sokra tartott Nemzeti
Erdõprogram egy szót sem veszteget rá.

A február óta zajló „klímavita” fon-
tosságát abban látom, hogy több, eddig
nem megfogalmazott jó és rossz kérdést
felszínre hozott, és bizonyára sokakat
elgondolkodtatott. Arról is, hogy tudni
vélt alapigazságok és evidenciák való-
ban azok-e. Nem baj, hogy nem jutot-
tunk el végsõ konklúziókig. Azt min-
denképpen érdemes rögzíteni, hogy a
klímaváltozásra való felkészülést nem
lehet megúszni azzal, hogy helyenként
lékeket vágunk a koronaszintbe, és a
többit a természetre bízzuk. 

Spontán szukcesszió 30 év alatt, erdészeti beavatkozások kizárásával: egy cseres-ko-
csánytalantölgyes-állomány fafajösszetételének változása a síkfõkúti MAB rezervátum-
ban (Kotroczó et al. 2007)
Qp = kocsánytalan tölgy, Qc = cser, Ac = mezei juhar, At = tatárjuhar, Ca = vadcse-
resznye, Cb = gyertyán

Aponymus:

Fára vésett szív

Sudár kora táján sebezte
Szerelmes a szívet a fára,
S a mára kivénhedt gebeszteg
Az emlékei kopjafája.

Idõvel a szív rejtekébe
Szorultak az égõ szerelmek,
Miként az öreg bükkfa kérge
Szorítja ölébe a gesztet.

Perzselõ ölelés, szerelem 
Tüzében elhamvadt a mámor,
És méla foszlással lepergett
A szívrajzolat is a fáról.

2010. okt. 19. Fotó: Apatóczky
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Az eddig fellelt levél- és hajtás-
fosszíliák alapján a tiszafának (Ta-
xus baccata L.) már a tercier geoló-
giai korszakban nagy volt az elterje-
dési területe Közép-Európában. A
pollenanalitikai vizsgálatok alapján
az utolsó jégkorszak elõtt, mintegy
12 000 évvel ezelõtt, Közép-Európa
egyes részein pollenmennyisége
elérte a 24%-ot (Heinz-Sommer,
1995). Az elegyes tölgyes- és a bükk-
korban a tiszafa térfoglalása csök-
kent, amelyhez a késõbbi korsza-
kokban az emberi tevékenység is je-
lentõsen hozzájárult. A 15. század
végén Angliában és Skóciában a ti-
szafa, amely az íjkészítés alapanya-
ga volt, szinte teljesen kipusztult,
ezért Dél-Németországból és a Kár-
pátok erdeibõl exportáltak alap-
anyagot az angol íjkészítõk. Az er-
dõalakok átalakulása során, amely-
nek következtében a sarj- és közép-
erdõk helyén a szálerdõk kialakítá-
sára törekedtek, még tovább csök-
kentek a tiszafa-állományok. A tar-
vágásos üzemmód elterjedése, és
különösen a nagy vadlétszám, gya-
korlatilag számos vidéken megpe-
csételte a faj sorsát.

A legelsõ citológiai vizsgálatokat a
Taxus nemzetségben Dark (1932) vé-
gezte el, megállapítva, hogy az európai
tiszafa 2n=24 kromoszómával rendelke-
zik. A kromoszómák nagy része meta-
centrikus (a kromoszóma mindkét karja
többé–kevésbé egyenlõ hosszúságú),
azonban a faj rendelkezik két szubme-
tacentrikus kromoszómával is (Bia³ok,
1978). A poliploidia (a szomatikus sej-
tekben nem kettõ, hanem három vagy
esetleg több kromoszóma-szerelvény
található) nem ismert az európai tiszafá-
nál (Thomas – Polwart, 2003). 

A nukleotidsorrend megváltozása
elõidézi az aminosav sorrendjének, il-
letve az enzimnek a megváltozását. Mi-
vel e folyamat összességében az enzim
molekulasúlyának megváltozását vonja
maga után, így az egyedek közötti kü-
lönbségeket elektromos térben ki lehet
mutatni (elektroforézis). E genetikai

vizsgálat az 1970-es évektõl került szé-
leskörûen alkalmazásra az erdei fafajok
esetében. Az 1990-es évektõl kezdve
azonban az európai tiszafa izoenzim
(azonos funkciójú enzimvariánsok)
vizsgálatai kerültek a kutatás homlokte-
rébe, ennek keretében Lewandowski és
munkatársai (Lewandowski et al.,1992,
1995) 11 enzim 22 lókuszát elemezték,
és 11 lókusznál tudtak polimorfizmust
kimutatni. Egy késõbbi vizsgálatukban
(más enzimeket vizsgálva) az igen nagy
populáción belüli genetikai diverzitást
a faj kétlakiságával, a beporzás módjá-
val, a magas életkorával magyarázták.
Hertel és Kohlstock (1996), valamint
Hertel (1996) elemezték az egyes izoen-
zimek lokális elõfordulását Németor-
szág Mecklenburg–Vorpommern tarto-
mányában lévõ populációkban, és azt
állapították meg, hogy egyes lókuszok
túlnyomó részben csak a tartomány
belsejében, míg mások inkább a tenger-
parti részeken dominálnak.

A Random Amplified Polymorphism
(RAPD) DNA technika kifejlesztése
után megindultak az erdei fás növé-
nyek, többek között a tiszafa-populáci-
ók vizsgálata. Collins és munkatársai
(Collins et al., 2003) három tiszafafaj és
hibridjeik RAPD és cpDNS elemzését
végezték el, melynek során fõkompo-
nens-analízis segítségével el tudták kü-
löníteni az egyes fajokat és hibridjeiket.
(Ez jelenleg is alkalmazott módszer a
kertészeti változatok elkülönítésében.)

HILFIKER és munkatársai (HILFIKER et
al, 2004a, 2004b) voltak az elsõk, akik a
tiszafa RAPD markerrel történõ vizsgá-
latához többváltozós statisztikai kiérté-
kelést is felhasználták.

Míg a kodomináns biokémiai és ge-
netikai markerek (izoenzim, RFLP,

mikroszatellit) esetében az egyedek
pontos genotípusának meghatározása
lehetséges, s így a populáció-paraméte-
rek megfelelõ pontossággal becsülhe-
tõk, addig a RAPD esetében erõs korlá-
tozást jelent a lókuszok dominanciája, s
emiatt egyes lókuszokon a minta va-
rianciája növekszik; a genotípus-gyako-
riságok, a populáción belüli és a popu-
lációk közötti heterozigóta-becslés bi-
zonytalan lesz. Lynch és Miligan (1994)
kidolgozta azokat a lépéseket és minta-
vételi feltételeket, amelyek segítségével
a torzítás minimalizálható, így a ’90-es
évek közepétõl lehetõség nyílt a RAPD-
technika eredményeinek pontosabb
számszerûsítésére.

A szentgáli tiszafásból, valamint Né-
metországból kapott tiszafahajtásokból
kivont DNS RAPD elemezése alapján
kimutattuk, hogy egyes németországi
származások jobban hasonlítanak a
szentgálihoz, mint a saját országon be-
lülrõl gyûjtöttekhez. Ez egyrészt magya-
rázható a statisztikailag kevés minta-
számmal, de emellett azzal is, hogy azo-
nos „refugium területrõl” származtak az
állományok õsei.

A fás szárú növények genetikai vizs-
gálatában az egyik legelterjedtebb tech-
nika az RFLP és a mikroszatellit markerek
alkalmazása. Az RFLP (Restriction Frag-
ment Lenght Polymorphism) restrikciós
endonukleázokkal emésztik a DNS-t, így,
ha egy DNS-fragmentum egy másiktól leg-
alább egy hasítóhelyben különbözik, ak-
kor ez is lehetõséget ad annak kimutatá-
sára. Ehhez természetesen ismerni kell
azokat az enzimeket, amelyekkel ezt a
polimorfizmust ki lehet mutatni. A mód-
szer egyik nagy hátránya, hogy idõ-,
pénz- és nagyon munkaigényes, ezért a
kutatások megkezdése során a más fa-

DR. FRANK NORBERT*

* NyME

Az év fája

Az európai tiszafa (Taxus baccata L.)
genetikai vizsgálatai

AZ ÉV FÁJA. Ezer évig is élhet, a rák elleni harcban segít a mérge, sokan azon-
ban dísznövényként ismerik – ez a tiszafa, amelyet az Országos Erdészeti Egye-
sület tájékoztatása szerint januárban az év fájává választottak. A kitüntetettnek
minden évben nagyobb figyelmet szentel az erdészeti szakma és kutatás, bemu-
tatása pedig az erdei iskolai programok és az erdészeti ismeretterjesztés kiemelt
témája lesz Az idei választott a hazai erdõtársulásokban leginkább érdekes szín-
foltként, ritka elegyfaként fordul elõ. Mérgezõ voltára tekintettel korábban ör-
dög- vagy halálfaként is emlegették. A történelmi Magyarország területén élõ
legnagyobb példány átmérõje tõben 120 centiméter volt, ennek tuskóját az
1885-ös budapesti kiállításon be is mutatták.

(Magyar Nemzet)
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jokban már jól mûködõ enzimekkel ér-
demes a vizsgálatokat megkezdeni. Saj-
nos a tiszafa esetében még erre is alig
van lehetõség, mivel jól mûködõ, geneti-
kai polimorfizmust mutató enzimek – je-
lenlegi ismereteink szerint – nincsenek.
Ezért az NCBI (National Center for Bio-
technology Information) adatbázisában
lévõ fenyõfajok kloroplaszt-szerkezeté-
nek felhasználásával megpróbáltak új,
hatékonyan mûködõ enzimeket találni,
amelyekkel ez a polimorfizmus detektál-
ható. Ehhez a Pinus thunbergii Pal.(syn.:
Pinus thunbergiana) japán feketefenyõ
bizonyult a legmegfelelõbbnek. Az enzi-
mek tesztelése után 19 olyan primert si-
került találni, amelyek egyrészt eddig
nem szerepeltek a NCBI adatbázisában,
másrészt újabb polimorfizmus-kimutatá-
sokra alkalmasak. 

Jelenleg az egyik legelterjedtebb
vizsgálati módszer a mikroszatellit-

elemzés. Ennek során rövid (5-8 bázis-
pár) olyan DNS-szakaszokat amplifikál-
nak, amelyek nagy számban fordulnak
elõ, és jelentõs változatosságot mutat-
nak az adott élõlényben. Ez az eljárás is
alkalmas nemcsak a sejtmagi, hanem az
organellum-DNS (kloroplaszt, mito-
kondrium) polimorfizmusának kimuta-
tására. Mivel a mikroszatellit-szakaszok
képezik a DNS legváltozatosabb részét,
ezért kiválóan alkalmas genotípusok és

rokonsági kapcsolatok detektálására. A
mikroszatellites vizsgálatok egyes lóku-
szokon heterozigóta-többletet, míg má-
sokon heterozigóta-hiányt mutattak. A
megfigyelt heterozigóta-többlet az
adott lókuszokon azt jelzi, hogy nem
egyenlõ mértékben járulnak hozzá a
párosodó egyedek a hím- és nõivarú
gaméták allélgyakoriságához. Ezzel
szemben a számított heterozigóta-hiány
a beltenyésztõdésre utal.

Mindezen vizsgálatok alapján meg-
erõsítést nyert, hogy az izoenzim poli-
morfizmus „gazdasága” és a cpDNS po-
limorfizmus hiánya, illetve „alacsony”
jelenléte alapján a tiszafa (Taxus bacca-
ta) genetikai diverzitása nagyon hason-
lít az európai erdõk egyik domináns
kompetitorához, a bükkhöz (Fagus
sylvatica) Ezen hasonlóságot – több
szerzõ szerint – akár a palacknyak-ef-
fektus is okozhatja.

1. ábra: A Pinus thunbergii és a Taxus baccata kloroplasztján lévõ gének
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– 1998. után a zalai erdészeknek ismét
megadatott az a lehetõség, hogy meg-
szervezhessék 160 éves egyesületünk
142. vándorgyûlését. Mielõtt elkezde-
nénk a beszélgetést, nyomatékosan fel-
hívjuk a figyelmét azoknak, akik meg-
tisztelnek jelenlétükkel, hogy a ’98-as
vándorgyûléstõl eltérõen nem Nagyka-
nizsán, hanem Zalaegerszegen lesz a ta-
lálkozó központja. Ezt kérném tudatosí-
tani, hogy még véletlenül se forduljon
elõ, hogy valaki tévedésbõl Nagykani-
zsára utazik. A helyszínnel kapcsolatos
döntésünknek több oka is volt – példá-
ul a tervezett bemutatóhelyek közelsé-
ge –, és úgy igazságos, hogy a gazdál-
kodásunk területén lévõ két megyei jo-
gú város közül most Zalaegerszeg ke-
rüljön sorra.

– Kérlek, néhány számadattal mu-
tasd be a Zalaerdõ Zrt.-t.

– Mindenekelõtt meg kell jegyez-
nem, hogy alig egy éve vagyok a zrt.
élén. De már többen megjegyezték,
hogy könnyû nektek, mert olyan adott-
sággal rendelkeztek, ahol az ország
más területeihez viszonyítva könnyebb
a gazdálkodás. Ezzel nem akarok vitat-
kozni, mert valóban kiválóak az adott-
ságaink, és ennek is köszönhetõen az
elmúlt évet kimagasló eredménnyel
zártuk. De senki se gondolja, hogy min-
dez az ölünkbe hullott. A tavaly õsszel
átlagon felül hullott csapadék miatt pe-
dig olykor hosszú idõre lehetetlenné
vált a munka, a termelés éppúgy, mint a
szállítás. Az erdõtörvénybõl adódó idõ-
beni korlátozások miatt óriási munka-
csúcsok keletkeznek. Végül is a rendel-
kezésre álló kapacitással sikerült ered-
ményes évet zárnunk.

– Volt nálatok jelentõsebb létszámle-
építés és összevonás?

– Nem kényszerültünk ilyesmire,
csupán a legutolsó vándorgyûlésünk
óta a hagyományos kilenc erdészet ötre
csökkent. Ezzel egy idõben nem csök-
kent a mûszaki személyzet létszáma,
mert a feladat nagysága nem változott,
és kerületek összevonására sem került
sor. Szakképzett csapat dolgozik együtt,
így a hossztolást – a kitermelés egyik
legfontosabb munkamozzanatát is –
technikus végzi. Itt említem meg, hogy
cégünk 417 állandó dolgozót foglalkoz-
tat és további 1200 fõnek ad munkát vál-
lalkozási formában. Ez 370 000 m3 ter-

melést jelent évente, ami kerületekre
bontva megközelíti az 5000 m3-t. Az
üzemtervi lehetõségeket és elõírásokat
100%-ban kihasználjuk, teljesítjük.
Örömmel mondhatom, hogy felújítása-
ink 60%-ában már természetszerû tech-
nológiát alkalmazunk. Ez az arány ré-
gebben éppen fordított – 60:40% – volt
a mesterséges erdõsítések javára. Ez
persze azzal jár, hogy a cég kezelésében
lévõ bajcsai csemetekertbõl is kevesebb
szaporítóanyagra van szükségünk. A
surdi díszfaiskolát is megtartottuk.

Az erdõfelújítás most jobbára csak
kerítés mögött lehetséges. A megye va-
dászterületének egy hatoda van a keze-
lésünkben, így a befolyásunk korláto-
zott a vadlétszám alakulására. Ennek el-
lenére az elkövetkezendõ években je-
lentõs vadlétszám-apasztást tervezünk.
A 2011. évi lelövési tervünk 6000 db
nagyvad. 

A helyi fafeldolgozásról annyit kell
tudni, hogy a lenti fûrészüzem cégtulaj-
don. 15 000 m3 rönköt dolgoz fel széle-
zetlen fûrészáruvá, ezenkívül frízt és
rusztikus padlót gyártunk a piac igé-
nyeinek megfelelõen. Pellettáló kapaci-
tásunk 2010-ben 2500 tonna volt, az
idén ezt 500 t-val szeretnénk emelni,
mert az olasz piac igényli a keményfa-
alapanyagból készült pelletet. Zárójel-
ben jegyzem meg, hogy néhány va-
dászházunk és a központi épület fûté-
sét ezzel a választékkal oldjuk meg. Ke-
reskedelmi tevékenységünkhöz tarto-
zik a magánerdõkben termelt évi
30 000-40 000 m3 faanyag felvásárlása,
értékesítése.

– Úgy tudom, jelentõs közjóléti beru-
házásotok is folyamatban van.

– Valóban, 109 km kisvasúti hálóza-
tot üzemeltetünk, melybõl 32 km-en
személyszállítást végzünk. Azonkívül
30 000 m3 faanyagot is kisvasúton szál-
lítunk. Csömödéren 40 fõs turistaszál-
lóvá alakítunk át meglévõ épületet, el-
sõsorban hátizsákos turisták és diákcso-
portok számára.

– Gondolom, titeket is bombáznak
karitatív kérésekkel…

– Több száz levél érkezik évente.
Nagyon nehéz olykor nemet mondani,
de úgy döntöttünk, hogy jelentõsebb
támogatást a diáksporttal és az egész-
ségüggyel kapcsolatos felkéréseknek
adunk. Csak reménykedünk abban,
hogy az ország mielõbb túljut nehéz
helyzetén, és akkor e segélykérõ leve-
lek száma is csökken.

– Néhány gondolatot a vándorgyû-
lésrõl is mondjál.

– Nagy kihívás ez számunkra, hiszen
az új vezetõi gárda ezt a rendezvényt
úgymond „örökölte”, de természetesen
nagy örömmel vállaljuk a lebonyolítást.
Mint általában, az elsõ nap lesz a terepi
szakmai bemutató. Láthatunk majd fo-
lyamatos erdõborításos technológiát,
kisparaszti szálalást, közjóléti tevékeny-
séget. A zalaegerszegi Városi Sportcsar-
nok lesz a helyszíne a baráti találkozó-
nak, majd másnap a Hevesi Sándor
színház az ünnepi közgyûlésnek. Ven-
dégeinket jellegzetes zalai tájjellegû
ételekkel is megkínáljuk.

A szervezõ csapatban fontos szerep
hárul Horváth Ferenc gazdasági igazga-
tóra – hiszen nem kis költségvetésû
rendezvényrõl van szó – és Kovács Fe-
renc termelési igazgatóra, mert a foga-
dókészségen túl alkalmassá is kell tenni
a helyszíneket a színvonalas lebonyolí-
tásra.

Tihanyi Gyula 
személyügyi vezetõ

Aki már szervezett vándorgyûlést, az
tudja, hogy ez mivel jár. Itt csapatmun-
kára van szükség ahhoz, hogy a legu-
tolsó pohár is a helyén legyen. Ennek a
követelménynek próbálunk a leg-
messzebbmenõkig megfelelni. Hiszen a
vándorgyûlések célja – túl azon, hogy
bepillantást nyerjenek a résztvevõk a
helyi erdõgazdálkodásba – az, hogy jól

Beszélgetés Rosta Gyulával, a Zalaerdõ
Zrt. vezérigazgatójával és a szervezõkkel
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érezze magát mindenki, és maradandó
emlékekkel utazzanak haza. Így a lehe-
tõségekhez képest igyekszünk kényel-
mes szállást és kifogástalan ellátást
nyújtani. Rám és dr. Nádor László kol-
légára hárult az a feladat, hogy a vendé-
gek elhelyezésén és ellátásán kívül
megfelelõ tartalmú és színvonalas kivi-
telû információs anyagokkal lássuk el a
résztvevõket. A szálláshelyeket illetõen
sajnos drasztikusan csökkent a városi
szállodai lehetõség, így egy fõiskolai és
egy leánykollégiumi elhelyezésben
gondolkodunk. A spotcsarnokot, ahol a
baráti találkozó zajlik, megfelelõ átala-
kítással, díszletezéssel tesszük hangula-
tossá. Lesz egy rövid kultúrmûsor, és
ígérem, hogy a vacsorát követõ beszél-
getést sem fogja zavarni a hangos zene.
Kisebb átalakítást és puritán megjele-
nést gondoltunk az ünnepi közgyûlés

helyszínén is a városi színházban. A dél-
elõtt hangulata már nem rajtunk, ha-
nem a közgyûlésen történteken múlik.
A hagyományos ajándéktarisznya tartal-
ma legyen meglepetés. A költségeket is
igyekszünk 40 000 Ft/fõ alá szorítani.
Reméljük, a kitüntetetteken kívül is
mindenki elégedetten fog távozni a za-
laegerszegi vándorgyûlésrõl.

Bodor György erdõgazdálkodási
osztályvezetõ fõmérnök

Az én feladatom a szakmai bemutatók
helyszínének és az ezzel kapcsolatos
tennivalóknak a megszervezése. Aki
Zalában ilyen országos jelentõségû
szakmai bemutatót szervez, annak egy-
felõl könnyû a dolga, másfelõl nehéz-
ségekbe ütközik.  Gazdálkodásunk sok-
rétûsége miatt könnyû helyzetben va-
gyunk, másfelõl azokat a nehézségeket
sem akarjuk titkolni, amelyek a napi
munkában sok fejfájást okoznak. Most

bonyolítja a helyzetet az is, hogy az
elõkészítés már lényegében Pécs után
elkezdõdött, így a mostani vezetés fé-
lig-meddig kész tények elé volt állítva.
Az eredeti elképzelés váza természete-
sen maradt, de például a tervezett
nyolc bemutatóhelyet ötre csökkentet-
tük. A két rendezõ Helyi Csoport közül
a nagykanizsaira hárul a nagyobb te-
her. A zalai erdõk 50%-a magántulaj-
donban van, így lesz bemutató magán-
erdõben is. Ennek megszervezésében
oroszlánrészt vállalt Vissi Géza, a zala-
egerszegi HCS titkára és a magánerdõs
Joswiak Bernard, valamint sok segítsé-
get kapunk a helyi erdészeti igazgató-
ságtól is. Bemutatjuk a tölgygazdálko-
dásunkat, különös tekintettel az átala-
kító üzemmódra. Izgalmas idõutazás-
ban lehet része annak, aki a kisvasúti
programot választja, hiszen a lenti–csö-
mödéri vonalon közlekedõ szerelvény
múlt század eleji hangulatot idéz. Elõ-
deink munkáját szeretnénk megtisztel-
ni azzal, hogy bejárjuk a szent-
györgyvölgyi szálaló erdõgazdálkodás
egy-egy jellegzetes helyszínét. 

Varga Attila HCS-titkár, informa-
tikai és kontrolling osztályvezetõ
Az én feladatom az egész vándorgyûlés
kommunikációjának megszervezése.
Ez magában foglalja a rendezvény hon-
lapjának elkészítését, a résztvevõk re-
gisztrálását és nyilvántartását, a jelent-
kezések visszaigazolását és tájékozta-
tást a rendezvény helyszíneivel, a szál-
láshelyekkel, valamint azok megköze-
líthetõségével kapcsolatos tudnivalók-
ról. Feladatom továbbá egy fotókiállítás
megszervezése, amelyet a Zalaerdõ al-
kalmazottainak fotóanyagából válogat-
tunk össze. A kiállított, mintegy 50-60
kép közül a legjobbakat a baráti esten
résztvevõk véleménynyilvánítása alap-
ján választjuk ki. A mecseki vándorgyû-
léshez hasonlóan az ünnepi közgyûlés
interneten online közvetítéssel is követ-
hetõ lesz. Reméljük, élnek vele minda-

zok, akik személyesen nem tudnak je-
len lenni. A részletes tudnivalókat meg-
találjuk a www.vandorgyules.hu, vagy
a www.zalaerdo.hu honlapokon.

Pápai Gábor
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Manapság még mindig kulcskérdés-
ként merül fel az uniós csatlakozás
hatása a gazdaságra és mezõgazda-
ságra egyaránt. A csatlakozás elõtt
Magyarország az erdõgazdálkodás
terén már elkezdte a harmonizáci-
ót, így közvetlenül 2004. május 1-én
drasztikus változás nem követke-
zett be, de kiemelkedõ változásnak
tekinthetõ, hogy a finanszírozási és
támogatási lehetõségek eddig nem
látott keretet nyertek.

Napjainkban egyre fontosabbá
válik a fenntartható fejlõdés, a me-
gújuló energiaforrások használata,
a vidék szerepének megõrzése.
Ezen kívánalmak teljesülésében az
erdõ és az erdõtelepítések szolgál-
ják a megfelelõ alapot mind gazda-
sági, mind társadalmi szempontból.

Az Unió, annak érdekében, hogy
terveit érvényesítse, kedvezõ támo-
gatási lehetõségeket nyújt a gazdál-
kodóknak, ezzel is motiválva õket az
erdõtelepítésben. Ezek a támogatá-
sok jelenleg a „Mezõgazdasági terü-
letek erdõsítése” jogcímen az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program
keretében valósulnak meg.

Munkánk során a következõ cé-
lokat tûztük ki: a téma szakirodalmi
megalapozását követõen a szekun-
der adatok feltárása, majd primer
kutatás elvégzése kvantitatív, kér-
dõíves módszerrel az erdõgazdálko-
dók körében.

Jelen tanulmányunkban a primer
kutatás eredményeit mutatjuk be.

Szakirodalmi feldolgozás
Az erdõgazdálkodás helyzete

napjainkban – adatok az Unióban
és Magyarországon

Az erdõterületek aránya világviszony-
latban folyamatos csökkenést mutat,
éves szinten 250 ezer négyzetkilométer.
Ez a nagymértékû erdõirtás a trópusi
övezetekben valósul meg, s így folya-
matosan formálja a földrészeken talál-
ható erdõtakaró arányát, ami súlyos
környezeti problémákat vet fel. E ten-
denciával szemben az Unió fenntartha-

tó erdõgazdálkodást mûvel, és erdõte-
rülete folyamatosan növekszik.

Az Európai Unió (EU-15) erdõterüle-
te a 2004. évi csatlakozást megelõzõen
114 millió hektár volt, amelyet termé-
szetesen a 2004-es és a 2007-es csatla-
kozás tovább bõvített. Elõször a 10 új
tagállam 23,8 millió hektárral, majd Ro-
mánia és Bulgária 11 millió hektárral
bõvítette. Így 2007-ben az Unió (EU-27)
összesen 148,8 millió hektár erdõterü-
lettel rendelkezett (Csóka, 2004), ami az
erdõtelepítéseknek köszönhetõen 2009-
re 177 millió ha-ra gyarapodott, és így
az Unió erdõsültségének aránya 41%
(Forestry Statistics, 2009).

A tagállamok erdõsültsége között nagy
eltérések vannak, amit elsõsorban az ég-
hajlati adottságok és az erdészeti progra-
mok nagymértékben befolyásoltak.

A skandináv országok, mint Svédor-
szág vagy Finnország erdõsültségére a
70% jellemzõ, ami a legnagyobb érték
az Unióban. A nagy erdõterülettel ren-
delkezõ országok mellett található
olyan tagállam is, amelynek nagyon ki-
csi az erdõterülete, ilyen pl. Málta, ahol
1% alatt van az erdõsültség (1. ábra). 

A skandináv országokon kívül kiemel-
hetõ még Ausztria, Észtország, Lettország,
Szlovénia, melyek 50% körüli erdõsültség-
gel rendelkeznek. A dolgozat témáját te-
kintve Spanyolország, Írország és Portu-
gália a legjelentõsebb, ahol az uniós támo-
gatásnak és a nemzeti erdõprogramoknak
köszönhetõen folyamatosan és nagy lép-
tékben nõtt és növekedik az erdõterület.
Példaként elmondható, hogy Spanyolor-
szágban 2000-tõl 2005-ig kb. 1 millió hek-

tár erdõt telepítettek, ami Magyarország
erdõterületének a fele (Mészáros, 2004).

Hazánk erdõsültségét tekintve elma-
rad az EU átlagtól, mert Magyarország
9303 ezer hektár területének mindössze
20,4%-át, azaz 1903,4 ezer hektárt borít
erdõ.(www.ksh.hu) Annak érdekében,
hogy az erdõsültség növekedjen, a
Nemzeti Erdõprogram rendelkezik, mely-
ben a cél az ország erdõsültségének 26-
28%-ra való növelése.

Az Unió és a Nemzet erdõstraté-
giája

Az elmúlt évszázadokban bekövetkezett
drasztikus erdõterület-csökkenést folya-
matos erdõtelepítési tervekkel próbál-
ták orvosolni hazánkban. A világháború
után az ötéves tervekkel kezdték, majd
a rendszerváltást követõen tízéves erdõ-
telepítési programmal próbálták növelni
az ország erdõterületét több-kevesebb
sikerrel. Az új kormány 1991 és 2000 kö-
zött 150 ezer hektár erdõ telepítését tûz-
te ki célként, amibõl 1998-ig 47 ezer
hektár és 2004-ig 66 ezer hektár valósult
meg. A sikertelenség a szûkülõ forráshi-
ánynak is betudható.

Az EU nem rendelkezik erdészeti po-
litikával, amit közvetlenül be kellene tar-
tani, hanem csak stratégiája van az ága-
zat fejlesztésére, s ennek alapján a nem-
zeteknek kell készíteni egy saját progra-
mot, melyben õk dönthetnek a lényegi
kérdésekben az EU-s fõ irányelvek be-
tartása mellett. Ennek értelmében az ez-
redforduló után dolgozták ki és fogadták
el a „Nemzeti erdõstratégia és Erdõprog-
ram 2004–2006”-ot, majd a jelenlegi

VINCZE-LENDVAI EDINA1 – ZSADÁNYI JÁNOS2

1 Fõiskolai docens – Szegedi Tudománye-
gyetem, Mérnöki Kar

2 Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök -
Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar

Az európai uniós támogatások
hatása az erdõtelepítésekben 

1. ábra. Az Európai Unió országainak erdõsültsége (Forrás: Forestry Statistics, 2009)
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Nemzeti Erdõprogramot, mely tartal-
mazza a 2006–2015-ös évekre elvége-
zendõ erdészeti operatív programokat. 

Az Unióban, mint sok más szakterü-
leten, az erdõgazdálkodásban is a szub-
szidiaritás elve érvényesül. Az EU erdé-
szeti stratégiájában a fõbb alapelvek: a
hosszú távú erdõgazdálkodás támoga-
tása, az erdõk multifunkcionális szere-
pének kialakítása, a versenyképesség
fokozása az erdészeti ágazatban, a bio-
massza, mint megújuló energiaforrás
növelése és az erdõsültség növelése. Az
erdõgazdálkodás támogatása az EU-
ban több cselekvési területen zajlik pl.:
vidékfejlesztés, biodiverzitás, éghajlat-
változás, erdõvédelem. A vidékfejlesz-
tési politika az EU fõ eszköze ahhoz,
hogy erdészeti stratégiáját megvalósítsa
(http://eur-lex.europa.eu).

A Magyar Nemzeti Erdõprogram az
ágazat fejlesztése mellett a legfontosabb-
nak tartja az erdõsültséget 26-28%-ra
emelni. A program elõtt készített tanul-
mányok szerint Magyarországon 700
ezer hektár területen lehet erdõsíteni, és
célszerû is ott erdõgazdálkodást folytatni.
A kezdeti idõszakban (a támogatási kere-
tösszegtõl függõen) évente 15 000 hektár
új erdõ telepítését tûztek ki célul, de a tel-
jesítés kis arányú sikeressége és az új tá-
mogatási forma bevezetése miatt csök-
kentették a terveket (NVT, 2004; Nemze-
ti Erdõstratégia és Erdõprogram, 2002).

Az erdõtelepítések közel 90%-a ma-
gántulajdonú területeken valósul meg,
mert a rendszerváltás után – a tulajdonvi-
szonyok változása miatt – az erdõsítésre
alkalmas területek magántulajdonba ke-
rültek. Ezzel szemben az állami kezelés-
ben maradt területek mennyisége korlá-
tozott, így a kitûzött cél eléréséhez a to-
vábbiakban is a magántulajdonú mezõ-
gazdasági területek a fõ célpontjai az ál-
lami és uniós támogatásoknak.

Anyag és módszer
A jelenlegi helyzet feltárásának érdeké-
ben egy kérdõíves felmérést végeztünk.
A cél annak a megismerése volt, hogy az
erdõgazdálkodókat mi motiválta az erdõ-
telepítésben, és miként látják a támogatá-
si rendszert. A kérdõívek az erdõgazdál-
kodókkal kapcsolatban álló és az ország
különbözõ részein élõ erdõmérnök szak-
emberek segítségével személyes beszél-
getések alapján kerültek kitöltésre. Így
Sopron, Pécs, Baja, Szeged, Békéscsaba
és Debrecen környékén összesen 173
kérdõív került kiosztásra. A kérdések a
következõ témák köré csoportosíthatók: 

– az erdõgazdálkodók felmérése de-
mográfiai és erdõvagyonuk adatai alapján;

– a gazdálkodók motivációjának és
ismereti szintjüknek a felmérése;

– az uniós támogatásokkal kapcsola-
tos vélemények bemutatása.

A kérdõívet és annak adatait Statisti-
ca matematikai, statisztikai programmal
dolgoztuk fel.

Eredmények és értékelésük
A kérdõívet kitöltõk adatait az 1. táb-
lázat szemlélteti. A kitöltetett 173 kér-
dõívbõl összesen 150 darab volt ér-
demben felhasználható. 

A következõk-
ben az erdõtulaj-
donosi címhez ju-
tást vizsgáltuk. Két
fõ csoportot tud-
tunk elkülöníteni:
84 válaszadó
(56%) tartozik
azon csoporthoz,
akik az összes er-
dõterületüket saját
maguk telepítet-
ték, 66 fõ (44%) a
telepítés elõtt már
valamilyen módon
szerzett erdõtulaj-
dont. Az erdõhöz
jutás okaként a
legtöbben az ala-
nyi kárpótlást,
majd ezután a rész-
arány-tulajdonos-
ként és az öröklés
módját jelölték
meg, néhányan a
vásárolt kárpótlási
jeggyel való erdõ-
höz jutást válasz-
tották. 

Megvizsgáltuk a
birtokméretet is,
melyet a 2. táblá-
zat mutat be. A vá-
laszadók nagy ré-
szének (72%-nak)
5 hektárnál kisebb
erdõterülete van.
Az 5 és 25 ha kö-
zötti nagyságú te-
rületeket a vála-
szadók 27%-a bir-
tokolja, és csak
10%-nak van 25
hektárnál na-
gyobb területû er-
deje.

A továbbiak-
ban arra kerestük
a választ, milyen
ismeretekkel, ta-

pasztalatokkal, iskolai végzettséggel
rendelkezik a megkérdezett az erdõ-
vel kapcsolatosan. Tudja-e milyen
munkákat kell végezni, illetve azt is
megérdeklõdtük, honnan szerzi be a
fontosabb információkat. A válaszok
alapján elmondható: a válaszadóknak
csak 5%-a (8 fõ) rendelkezik erdészeti
képzettséggel, emellett a kitöltõk 19%-
nak (28 fõ) van közvetlen környezeté-
ben olyan szakember, akitõl megfele-
lõ segítséget kaphat, és akihez biza-
lommal fordulhat. Az információszer-

1. táblázat. Az erdõgazdálkodók demográfiai adatai (n = 150)
(Forrás: saját statisztika)

2. táblázat. Erdõterületek nagysága a megkérdezettek körében
(n=150) (Forrás: saját statisztika)
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zés döntõ többségében (70%) szakta-
nácsadótól származik, melyet azon
gazdálkodók vesznek igénybe, akik-
nek nincsen megfelelõ képzettsége és
a közeli ismeretségükben sem találnak
olyan személyt, aki segíteni tudna ne-
kik. A tulajdonosoknak – saját bevallá-
suk szerint – csak 22%-a ismeri az ak-
tuális jogszabályi hátteret. 

A következõkben rátértünk a mo-
tivációkkal kapcsolatos kérdésekre. A
gazdák döntõ többsége (31%) egy-
részt nagyobb jövedelmet vár az er-
dõgazdálkodástól, mint a mezõgaz-
dasági termeléstõl, másrészt (39%)
hosszú távon jobb és biztosabb be-
fektetésnek tartja az erdõk telepíté-
sét. 11% nem akar mezõgazdasági te-
vékenységet folytatni, míg 5% szeret-
ne ugyan, de nincs hozzá megfelelõ
eszköze.

Rátértünk az EU-s, illetve a jövede-
lempótló támogatások felhasználásá-
ra. A gazdálkodók 39%-a válaszolta
azt, hogy az uniós támogatások összes-
ségében befolyásolták õt, míg 61%-a
választotta azt a lehetõséget, hogy fõ-
ként az új jövedelempótló támogatás
volt a befolyásoló számára az erdõtele-
pítés döntésében. Feltételeztük, hogy

csökkentik a támogatások összegét: 21
tulajdonos (14%) akkor is beruházna,
mert hosszú távon megtérülõ lehetõ-
ségnek tekinti az erdõsítést. A válasza-
dók 49%-a (73 fõ) nem tudott egybõl
egyértelmû választ adni, és köztes
megoldásként a ,,gondolkodnék” lehe-
tõséget jelölte meg. A nemleges választ
53 fõ (35%) választotta, arra hivatkoz-
va, hogy így nem tudná teljesen finan-
szírozni a beruházást.

A kérdõív végén lehetõséget adtunk
a gazdák számára saját véleményük ki-
fejtésére a következõ két kérdéssel kap-
csolatban: 

– Miben lát Ön problémát az erdõte-
lepítések támogatása kapcsán?

– Az elõzõ kérdésnél írt problémákat
Ön hogyan változtatná meg, esetleg
min változtatna még a támogatási rend-
szerben?

A gazdálkodók többsége, az uniós
támogatások terén a legnagyobb prob-
lémának azt látja és érzékeli, hogy a tá-
mogatások nagyon nagy késedelem-
mel kerülnek kifizetésre, így nehézkes
számukra elõre megtervezni a jövõt.
Problémaként merül még fel a hosszú
és túl bürokratikus ügyintézés, a gaz-
dálkodó jelenléte nélküli ellenõrzés, és

a nem gazdálkodóbarát hozzáállás az
ügyintézõk részérõl. A második nyílt
kérdésre adott válaszok összességében
új információt nem adtak, mivel a gaz-
dálkodók a saját problémáik megoldá-
sán kívül nem írtak semmi plusz vál-
toztatnivalót a támogatási rendszeren.
A saját problémáik megoldását a kifi-
zetések és az ügyintézések terén is a
rögzített végrehajtási idõpontokban
látják.

Összefoglalás
Munkánk során felvetõdõ megállapítá-
sokból következõen az alábbi javaslato-
kat tesszük: 

• A támogatási keretösszegek növe-
lése eredménytelen intézkedés, ha
azok nincsenek teljesen kihasználva,
ezért azokat inkább csökkenteni kelle-
ne és a támogatás mértékét újra növelni
és ezzel emelni a kihasználtságot.

• A gazdálkodók ismereti szintjét
növelni kell a szaktanácsadói hálózat
bõvítésével, és az aktuális információ-
kat el kell juttatni hozzájuk.

• A támogatásokat intézõ hivatalnak
is be kellene tartania minden határidõt
annak érdekében, hogy a gazdálkodó
elõre tudjon tervezni.

Szerkesztôség
Budapest XIII., Klapka u. 11.

1400 Bp. 7. Pf.64.

Tel./Fax: 342-2776
Telefon: 462-8003, 462-8000/126  

E-mail: hirfa@hirfa.hu

HIRDETÉSFELVÉTEL
A SZERKESZTÔSÉGBEN

Levélben, faxon 
vagy személyesen

Vállalkozásaihoz szakmai információ • Szolgáltatás • Adás-vétel • Partnerkeresés

fagazdaság, asztalos-, bútoripar, belsôépítészet, építôanyagipar

faipari információs lap
m e g j e l e n i k  h a v o n t a
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A három legnagyobb erdészeti
szakmai szervezet, az Országos Er-
dészeti Egyesület (OEE), a Fagazda-
sági Országos Szakmai Szövetség
(FAGOSZ) és a Magán Erdõtulajdo-
nosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége (MEGOSZ) az Erdõk
Nemzetközi Éve alkalmából beszél-
getésre hívta a sajtó munkatársait. 

Lássuk, hogyan látta a sajtótájékoz-
tatót egy országos napilap tudósítója.

Mintegy nyolcszáz embernek
adnak munkát közfoglalkozás-
ban, és 4,6 millió tonna szén-dioxi-
dot kötnek meg évente hazánk
erdei, megbecsültségük azonban
mégsem ér fel mindig társadalmi
hasznosságukkal – derült ki szak-
mai szervezetek tájékoztatásából,
amely szerint évrõl évre legalább
százezer köbméternyi különféle
hulladékot raknak le illegálisan a
fák között. Zambó Péter, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület (OEE)
elnöke elmondta: a jelenlegi hul-
ladékgazdálkodási szabályozások sze-
rint, ha a szemétlerakó ismeretlen, a

hulladék elszállítása az erdõterület tu-
lajdonosának, illetve kezelõjének a fel-
adata. Ez a szabályozás szerinte meg-
oldhatatlan probléma elé állítja az erdõ-
gazdálkodókat, akik évente százmillió
forintos nagyságú összeget költenek a
szemétdombok felszámolására. Az OEE
vezetõje szerint a megoldást az jelente-
né, hogy a „szennyezõ fizet” elv alapján
azt a települési önkormányzatot terhel-
jék a költségek, amelynek külterületén
a hulladékot elhelyezték.

Az állami erdõgazdálkodók évek óta
részt vesznek a közmunkaprogramok-

ban – errõl már Luzsi József, a Magán-er-
dõtulajdonosok és Gazdálkodók Orszá-
gos Szövetségének elnöke tájékoztatta
lapunkat. Beszámolója szerint 2011-ben
minden eddiginél korábban, már január-
ban megnyíltak a pályázatok az MFB Zrt.
vagyonkezelési körébe tartozó 22 erdõ-
gazdaságnak, amelyek átlagosan 2760
álláskeresõt alkalmaznak olyan mun-
kákra, amelyek közérdekûek, és nem
járnak közvetlen nyereséggel. Az általá-
nos erdõmûvelési munkák, a csemeték
ápolása, az erdei turistautak rendbetéte-
le lesz a feladat – tette hozzá az elnök.

Jung Lászlótól, a Fagazdasági Orszá-
gos Szövetség elnökétõl pedig
megtudtuk, negyed század alatt
Magyarország erdõterülete a
mostani 20 százalékról 35 száza-
lékra emelkedhet, hazánk erdõte-
rülete ugyanis folyamatosan nõ:
az erdõnövekmény évente csak-
nem 13 millió köbméter, míg a ki-
termelés csak körülbelül hétmil-
lió köbméter. Egy hektár erdõ te-
lepítése átlagosan – fafajtól és
helytõl függõen – négyszázezer
és egymillió forint között mozog.
A kitermelt fa jelentõs része tûzi-

faként hasznosítható.
Nagy Áron – Magyar Nemzet

Aktuális erdõügyekrõl

IPOLY ERDŐ ZRT.  KOMPLEX 
ÖKOTURISZTIKAI FEJLESZTÉSE
ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0022

- erdei iskola
- látogatóközpontok

- erdei játszóterek és sportpályák

- tanösvények és bemutatóhelyek

Projekt helyszínek: 

Balassagyarmat-Nyírjes, Diósjenő, 

Hollókő-Rimóc, Szendehely-Katalinpuszta

 

Állásbörze az
Erdõmérnöki Karon
A NyME Erdõmérnöki Karának és Faipari Mérnöki Karának
szervezésében került megrendezésre az Egyetemi Állásbörze. 

A megnyitó beszédek keretében prof. dr. Albert Levente
általános rektorhelyettes, dr. Pájer József, az Erdõmérnöki Kar
oktatási dékánhelyettese és dr. Bejó László, a Faipari Mérnöki
Kar dékánhelyettese köszöntõ szavait hallgattuk meg. 

A rendezvény már a kiállítók számában is sikeresnek
mondható, mivel 26 cég képviseltette magát, az erdészeti és
faipari szférából egyaránt. A standoknál a cégek képviselõi
kötetlen beszélgetés keretében állást vagy gyakorlati helyet
kínáltak az érdeklõdõknek.  

A hallgatók többnyire konkrét elképzelésekkel érkeztek,
olyanok is akadtak, akik már önéletrajzukat is magukkal
hozták, és átadták a munkahelyek képviselõinek. Vonzónak
bizonyult az Országos Erdészeti Egyesület standja is, ahol
lehetõség nyílt belépni a Soproni Hallgatói Helyi Csoportba. 

Több olyan diák is részt vett a rendezvényen, aki majd
csak egy, esetleg két év múlva végez tanulmányaival. 

A kitöltött kérdõívek alapján a diákság és a munkáltatók is
többnyire elégedetten távoztak a helyszínrõl. Tudomásunk
szerint konkrét megállapodások nem születtek, de a tájékoz-
tatás és a kapcsolatfelvétel megtörtént, innen már csak a fiatal
álláskeresõkön múlik a következõ lépés megtétele. 

Az Állásbörze megvalósulását a TÁMOP 4.1.1 projekt segítette. 
Szabó Orsolya
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Az Erdõvédelmi, a Közjóléti és a Kö-
zönségkapcsolatok szakosztályai
összevont ülést tartottak a Vidékfej-
lesztési Minisztériumban. (Ez az
összevont módszer –úgy tûnik – be-
vált, mert zsúfolásig megtelt az elõ-
adóterem. 

A felvezetõk után Csóka György
tartott elõadást a maga utánozhatat-
lan, könnyed, s mégis halálosan ko-
moly stílusában.(Az elõadást teljes
terjedelmében közöljük.)

Az elõadás után a szakosztályok
külön tárgyalták meg ügyes-bajos
dolgaikat.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Hármas találkozó a VM-ben

Megszálló rovarok a magyar erdõkben
Mit hozhat még a klímaváltozás?

A klímaváltozás napjaink egyik kiemelkedõ slágerté-
mája. Nem telik el úgy nap, hogy megdöbbentõ híreket
ne kapnánk a klímaváltozás már folyamatban lévõ, il-
letve várható drámai hatásairól. Hazánk területére a
klimatológusok gyakoribb, hosszabb és súlyosabb
aszályokat, illetve az extrém idõjárási helyzetek (viha-
rok, felhõszakadások, kései fagyok, enyhe telek stb.)
gyakoribbá válását jelzik elõre. Nem telik el nap azon-
ban úgy sem, hogy a klímaszkeptikusok ne hallatnák
hangjukat, miszerint a klímaváltozás nem valós ve-
szély, tulajdonképpen csak egy nagyszabású média-
kampány szemtanúi, illetve részesei vagyunk.

Az elõadás még csak véletlenül sem vállalja fel, hogy
ezt a kérdést eldöntse. Fõ célkitûzése csupán annyi,
hogy összefoglalja azokat a tapasztalatokat és következ-
tetéseket, amelyeket az Erdészeti Tudományos Intézet ál-
tal alapított és mûködtetett „Erdõvédelmi Figyelõ-Jelzõ-
szolgálat” fél évszázados adatsoraiból lehet levonni.
Mindezek alapján elõrejelzések is tehetõk arra az esetre,
ha a klímakutatók Magyarországra vonatkozó elõrejel-
zései beigazolódnak. 

Az eddigi tapasztalatok
Az utóbbi fél évszázadban a magyarországi erdõkben bekövet-
kezõ károk növekvõ trendet mutatnak. Ez a biotikus és abioti-
kus károkra egyaránt igaz. A növekedés, különösen az 1980-as
évek végétõl, illetve az 1990-es évek elejétõl fogva határozott.
A fõbb biotikus kárcsoportokra (kórokozók és rovarok) a nö-
vekvõ trend külön-külön is igaz. Az éves rovarkártétel kiterje-
dése egyértelmûen összefüggésbe hozható az aszályossággal. 

Szinte évrõl évre jelentkezik olyan rovarok tömeges kártéte-
le, amelyek ugyan õshonosak nálunk, de kártételüket koráb-
ban nem, vagy csak nagyon régen észleltük (pl. Agrilus viridis,
Chrysomela cuprea, Pheosia tremulae stb.).

Az utóbbi két évtizedben (1991–2010) több behurcolt, illet-
ve inváziós rovarfaj jelent meg Magyarországon, mint az azt
megelõzõ 110 évben (1881–1990). Legutóbbi példák: a kanyar-

gós szil levéldarázs (Aproceros leucopoda), vagy az akác gu-
bacsszúnyog (Obolodiplosis robiniae). Számos további faj már
jelen van a környezõ országokban, magyarországi megjelené-
sük is várható.

Elõrejelzések
Amennyiben a klímaváltozásra vonatkozó elõrejelzések akár
csak részben is igazolódnak, akkor:

• még gyakoribbá válnak az abiotikus károk, ezek sok
esetben kedvezõ feltételeket teremtenek egyes rovarfajok tö-
meges fellépéséhez;

• még gyakoribbá és nagyobb kiterjedésûvé válnak a
„klasszikus” kártevõk és kórokozók kártételei. Ezek nemcsak
horizontálisan, hanem vertikálisan is kiterjedhetnek;

• behurcolt és inváziós fajok fognak növekvõ mértékû ká-
rokat okozni;

• kártevõként korábban nem ismert fajok fognak jelentõs
károkat okozni;

• hosszabb lefutású és nagyobb hatású kárláncolatok
(„pusztulások”) fognak kialakulni;

• nagyobb „kárnyomás” fog erdeinkre nehezedni, ez jelen-
tõs ökológiai és ökonómiai hatásokat fog eredményezni;

• a kialakuló problémákat nem lehet gyors beavatkozás-
sal megszüntetni (nincsenek varázsszerek).

Mit lehet tenni?
• Erdõvédelmi problémáink jelentõs részben visszavezethe-
tõk erdõgazdálkodásunk módjára.

• A rovarok és a kórokozók eddig is kihasználták, és ezu-
tán is maximálisan ki fogják használni a rendelkezésükre ál-
ló lehetõségeket. Józan önmérsékletet, önkorlátozást az em-
berektõl sem nagyon lehet várni, nemhogy hernyóktól vagy
éppen lisztharmatgombáktól.

• A megelõzõ erdõvédelem egyik alapvetõ feladata, hogy
korlátozzuk a rendelkezésükre álló lehetõségeket.

• A jövõ a jelenben dõl el, már ha a múltban nem dõlt vol-
na még el.
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• Ne abban bízzunk, hogy majdani betegségeinket csoda-
doktorok csodaszerekkel meggyógyítják. Okosabb dolog arra
törekedni, hogy megelõzzük a bajt.

• Hosszabb távon a megelõzést erdeink ellenálló képessé-
gének (immunrendszerének) javítása jelentheti. Az erdõk im-
munrendszerének legfontosabb összetevõje a természetes-
ség. Azaz a megelõzés egyik (ha nem egyetlen) lehetséges út-
ja a valóban természetszerû erdõgazdálkodás. Ennek fõbb
elemei a termõhely megválasztása, az elegyesség, a termé-
szetes felújítások preferálása, megfelelõ mennyiségû és mi-
nõségû holtfa visszahagyása, a magas záródás folyamatos
fenntartása, lehetõség szerint folyamatos erdõborítás melletti
gazdálkodás, a vadlétszám csökkentése. 

Az összes hazai erdei rovarkártétel éves értékei és trendje 1962
és 2009 között

Összefüggés a Pálfai-féle aszályindex hároméves mozgóátlaga
és az összesített erdei rovarkártétel között

A rezes fûzlevelész (Chrysomela cuprea) az utóbbi évtized „fel-
fedezettje

A kanyargós szil levéldarázs (Aproceros leucopoda) lárváinak
rágása pusztaszil levelén

A zöld karcsúdíszbogár (Agrilus viridis) és az általa megtámadott bükk

A behurcolt és inváziós erdei rovarfajok száma évtizedenként
1880 és 2010 között
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2011. április 12-14. között Budapes-
ten, a Normafa Hotelban tartotta –
Ingwald Gschwandtl vezetésével –
éves munkaülését az UNECE-FAO
Erdészeti Kommunikátorok Háló-
zata. 

A rendezvény része volt az Európai
Unió hivatalos erdészeti rendezvényei-
nek. A tanácskozás vendéglátója az Or-
szágos Erdészeti Egyesület volt, a szer-
vezést a Pilisi Parkerdõ Zrt. vállalta.
A megnyitón Csépányi Péter, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület alelnöke, Vajai
László, a Vidékfejlesztési Minisztérium
Erdészeti, Halászati és Vadászati Fõosz-
tálya vezetõje, Eve Charles, az UNE-
CE/FAO képviselõje, továbbá Ingwald
Gschwandtl, az FCN vezetõje köszön-
tötte a vendégeket. 

A 16 országból és az EU Bizottságtól,
valamint az ENSZ Erdõfórumtól érke-
zett 36 külföldi és magyar résztvevõ dél-
elõtti munkaülésén került sor az Erdõk
Nemzetközi Éve eddigi eseményeinek
értékelésére, a tanulságok levonására.

Rövid elemzõ elõadások hangzottak
el a résztvevõ országok és a különbözõ
nemzetközi erdészeti szervezetek kül-
döttei részérõl.

A Zöld Gazdaság címû téma arról
szólt, hogy mindez jó alkalom vagy ki-
hívás az erdészeti kommunikációnak,
és hogy miként jelenik meg ebben a
kontextusban az erdõk szerepe.

Sor került az erdészeti kommuniká-
ció legjobb gyakorlati példáinak bemu-
tatására is. Ezek sorában hangzott el Ko-
vácsevics Pál és Zétényi Zoltán elõadása
is, Ki kell jönni az erdõbõl címmel.

Az ülésen mutatták be az éppen el-
készült Európai Erdészeti Kommuniká-
ciós Stratégiát.

E fogalom fõ összetevõivel foglal-
koztak az utolsó években az FCN talál-
kozókon és fejlesztették tovább az FCN
stratégiai munkaülésein. 

A résztvevõk megvitatták a közeljö-
võben, Oslóban, 2011 júniusában sorra
kerülõ Forest Europa miniszteri konfe-
rencia ülésével kapcsolatos kommuni-
kációs tennivalókat is.

Az FCN a legjobb példákra alapozva
összeállított egy európai erdõpedagó-
giai koncepciót az erdõvel kapcsolatos
környezeti oktatáshoz, amelyet közös
elvekre és minõségi elõírásokra alapoz-
tak. Egy FCN munkacsoport jelentését
Thomas Baschny, erdõpedagógiai
munkacsoport-vezetõ mutatta be.

A résztvevõk elsõ nap este részt
vettek Visegrádon egy reneszánsz lo-
vagi bemutatón és vacsorán. Másnap
délután a fõvárosi Sas-hegy természet-
védelmi területével ismerkedtek. A
szakszerû vezetés és a látottak mély
benyomást tettek a konferencia részt-
vevõire.

A harmadik napon a Normafa kör-
nyéki közjóléti és természetvédelmi er-
dõgazdálkodás hazai példáit tekintették
meg az Európa különbözõ országaiból
összejött szakemberek. 

A Pilisi Parkerdõ Zrt. ez irányú tevé-
kenységét Lomniczi Gergely, a társaság
szóvivõje mutatta be. Szóba kerültek
többek között a közjóléti erdõgazdál-
kodás és a folyamatos erdõborítás kö-
vetelményeinek és lehetõségeinek ér-
dekütközései, a finanszírozás gondjai
és a sajtókapcsolatok gondozása.

A csoport meglátogatta az Erdészeti
Információs Központot, és az ugyanott
székelõ Wágner Károly Könyvtárat is. A
vendégek érdeklõdéssel tanulmányoz-
ták a Mária Terézia erdõrendtartását tar-
talmazó korabeli könyvet, az 1936-os
erdõ- és természetvédelmi törvénytárat,
valamint a XIX. század végén kiadott
erdészeti ponyvákat, amelyek az erdé-
szek munkáját voltak hivatottak bemu-
tatni és népszerûsíteni irodalmi formá-
ban, novellákon keresztül.

A program a Budakeszi Vadaspark-
ban zárult.

(ForestPress)
Fotó: Pápai G.

Az FCN budapesti ülése
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Az OEE Erdõmûvelési Szakosztálya, Er-
dõhasználati Szakosztálya és Gépesítési
Szakosztálya összevont ülést tartott
2011. március 31-én Sopronban, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetemen.

A nagy érdeklõdésre számot tartó
programra érkezõket a NYME EMKI dr.
Káldy József Erdõgépfejlesztõ Központ-
jában várták a szervezõk. A szakosztály-
ülésre érkezõket prof. dr. Horváth Béla
intézeti igazgató köszöntötte, majd prof.
dr. Náhlik András kezdte meg az elõ-
adások sorozatát. Az Erdõmérnöki Kar
dékánja elõadásában az elmúlt évtized-
ben lezajlott változásokat elemezte,
majd beszámolt az osztatlan erdõmér-
nökképzésre való visszatérés viszontag-
ságos, de végül eredményes eseménye-
ire. Elõadásához szervesen kapcsolódva
prof. dr. Koloszár József a régi-új osztat-
lan képzés akkreditálásának eseményei
mellett felvázolta a jelenlegi tanrend
tantárgycsoportjainak arányait is. A mû-
szaki, ökológiai, ökonómiai tárgyak ?-?
arányát elfogadhatónak tartva vélemé-
nye szerint a végzett erdõmérnökök a
mai követelményeknek megfelelõ kép-
zettséget szereznek egyetemünkön.

Az általános ismertetõk után a szak-
osztályok érdeklõdésének megfelelõ

„szakmai” tanszékek ismertetése követ-
kezett. 

Az Erdõmûvelési és Erdõvédelmi In-
tézet részérõl dr. Frank Norbert egyete-
mi docens mutatta be az erdõmûvelés
oktatásának mai rendszerét, az erdõ-
mérnököknek oktatott kötelezõ és vá-
lasztható tantárgyakat.

Prof. dr. Horváth Béla egyetemi ta-
nár, intézetigazgató, az Erdészeti-mû-
szaki és Környezettechnikai Intézet ve-
zetõje ismertette az intézet felépítését,
az oktatásban és kutatásban résztvevõ-
ket, majd részletesen beszámolt a Gép-
tani Tanszéken oktatott tárgyakról, az
elméleti és gyakorlati követelmények-
rõl.

Az elõadások sora az Erdõhasznála-
ti Tanszék munkájának bemutatásával
folytatódott. Szakálosné Mátyás Kata-
lin egyetemi adjunktus beszélt a tan-
szék által oktatott tárgyakról, az elmé-
leti órák és gyakorlatok arányairól.
Hallhattunk a tanszék külföldi szak-
mai útjairól és a tudományos munkái-
ról is 

A hozzászólásokból kiderült, hogy
az erdészeti gyakorlatból érkezett szak-
osztálytagok mennyire fontosnak tart-
ják az osztatlan erdõmérnökképzésben

a hagyományosnak tartott szakmai tár-
gyak megfelelõ óraszámban történõ ok-
tatását.

Az aktuális szakosztályügyek ismer-
tetése után a botanikus kertben pro-
fesszoraink – Majer Antal, Káldy József
és Lámfalussy Sándor – szobrait koszo-
rúztuk meg szakmai munkásságuk mél-
tatása mellett.  

A Muck vendéglõben elfogyasztott
ebéd után – az esõsre váltó idõjárás el-
lenére – a Tanulmányi Erdõgazdaság
területén terepi körülmények mellett is-
merkedtünk meg a Huniper Kft. és a
NYME Erdészeti-mûszaki és Környezet-
technikai Intézet által fejlesztett – a pa-
jorkár elleni küzdelem hatásos eszköze-
ként bemutatott – forgókaros injektáló-
géppel.

A TÁEG Zrt. soproni erdészetének
szakemberei – Csapó József erdészeti-
gazgató és Köveskuti Zoltán mûszaki
vezetõ – a vörösfenyõ állományait és a
vörösfenyõ szerepét ismertették a hegy-
vidék területén.

A szakosztályülés Nemes Zoltán er-
dõhasználati szakosztály elnökének
zárszavával ért véget.

Nemes Zoltán,
az Erdõhasználati Szakosztály elnöke

Szakosztályülés Sopronban
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Az Országos Erdészeti Egyesület Miskolci
Helyi Csoportja 2011. április 14-én szak-
mai napot tartott. A rendezvény házigaz-
dája az ÉSZAKERDÕ Zrt. Lillafüredi Álla-
mi Erdei Vasút Üzemigazgatósága volt.

A közel 100 fõ résztvevõ elõtt Cserép
János, az OEE Miskolci HCS elnöke nyi-
totta meg a rendezvényt a csanyiki Er-
dészeti Erdei Iskolánál, majd fõhajtással
emlékeztek elhunyt kollégáikról, tag-
társaikról: Malinák Jánosról (†2009),
Korom Jenõrõl (†2010), Beély Miklósról
(†2010) és Halász Lászlóról (†2011). 

Ezt követõen Zay Adorján, az ÉSZAK-
ERDÕ Zrt. vezérigazgatója köszöntötte
a megjelenteket.

Bózsó Gyula mûszaki osztályvezetõ
és Mátrai Imre, a LÁEV üzemigazgatója
ismertette a Lillafüredi Állami Erdei Va-
sút történetét, az ökoturisztikai fejlesz-
tés részleteit. 

Az erdei vasutat eredetileg teherszál-
lításra, elsõsorban a Bükk erdeiben ki-
termelt faanyag mozgatására építették
meg. A pálya tervezésére Stern Zsig-
mond és Stern Imre budapesti mérnö-
köket kérték fel. A tervezés befejezésére
és a kivitelezés mûszaki felügyeletére
Modrovich Ferenc erdõmérnök kapott
megbízást, aki a rendkívüli terepnehéz-
ségeket sikeresen áthidalta. Az elsõ, fá-
val megrakott szerelvény Garadnáról a
Miskolc központjához közeli Fás-kertbe
1920. november 14-én érkezett.

A Magyar Királyi Vasúti és Hajózási
Felügyelõség 1923-ban engedélyezte az
akkor még Szinvavölgyi Erdei Vasút ré-

szére a személyszállítást. A Lillafüredi
Állami Erdei Vasút elnevezést 1929-tõl
használjuk. 

A teherszállítás 70 év után, 1990-ben
végleg megszûnt, azóta a lillafüredi er-
dei vasút kizárólag turisztikai funkciót
tölt be. Napjainkban Miskolc város má-
sodik leglátogatottabb turisztikai látvá-
nyossága, az éves utaslétszám eléri a
200 000 fõt. 

A LÁEV az elmúlt években több ran-
gos elismerést is szerzett:

2005: A miskolci közgyûlés döntése
alapján az erdei vasút kollektívája el-
nyerte a „Civilek támogatásáért” díjat. 

2006: A gazdasági- és közlekedési
miniszter a „Közlekedésért Érdemér-
met” adományozta a megelõzõ évek
mûszaki fejlesztéseinek elismeréseként. 

2009: Mint Miskolc város környeze-
tének egyik legattraktívabb turisztikai
szolgáltatója, az Észak-magyarországi
Regionális Idegenforgalmi Bizottságtól
kiérdemelte az „Észak-Magyarország
Turizmusáért” nívódíjat.

A Lillafüredi Állami Erdei Vasút
2010-ben ünnepelte fennállásának 90.
évfordulóját. E jeles alkalom méltó
megkoronázása volt a 2010-ben lezárt
európai uniós projekt, mely az Észak-

magyarországi Operatív Program kere-
tében valósult meg 229 millió Ft érték-
ben, melybõl a támogatás összege 206
millió Ft volt.

A projekt során
egy 50 éves, MK-
48 típusú dízel-
hidraulikus moz-
donyt átalakítottak
dízel-elektromos
hibrid üzemûvé. A
lillafüredi állo-
másépület teljes
külsõ-belsõ felújí-
táson esett át, ami
mellé funkcióbõ-
vítés is párosult.
Az épület fõbejá-
rata korszerû auto-

mata tolóajtót kapott, valamennyi nyílás-
zárót és a külsõ vakolatrendszert is
megfelelõ hõszigeteléssel újították fel.
Megújult a tetõ is, melyet patinázott,
kettõs hódfarkú cserepek fednek be.

Az épület alsó szintjét akadálymente-
sítették. A korábbi zegzugos épület
földszintjén 4 terembõl álló kiállítás ke-
rült kialakításra, amely bemutatja a LÁ-
EV 90 éves történetét, valamint a fõvo-
nal mentén található turisztikai látvá-
nyosságokat. Emellett a látogatók ízelí-
tõt kapnak az ország valamennyi állami
erdei kisvasútjának életébõl is. Kiállítás-
ra került egy felújított MK-48 típusú
mozdony vezetõfülkéje, melybe be-
szállva valódi mozdonyvezetõi élmény
szerezhetõ, mivel a vonatszimulátor-
program által megelevenedik a lillafü-
redi fõvonal. 

Az emeleti galériában a Bükki Nem-
zeti Park ökocentrumot rendezett be. 

A helyiségek váróteremként is to-
vább funkcionálnak, berendezésüknél
szempont volt a minél interaktívabb ki-
alakítás, hiszen elsõsorban kisgyerme-
kes családok érkezésére számítunk. 

Garadnán már régóta igény volt egy
olyan létesítményre, mely az odaérkezõ
utasok alapvetõ szükségleteit, igényeit
kiszolgálhatná. A pályázat kapcsán hi-
ánypótló beruházásként került megépí-
tésre az új végállomás épülete, mely
megjelenésében a lillafüredi fedett pe-
ront idézi. Az ácsszerkezet és a tetõfe-
dés által közrefogott kicsi téglaépület-
ben pénztárfülke, férfi, nõi és akadály-
mentes mosdó kapott helyet.  

Kovács Linda
környezetvédelmi és energetikai ea.

ÉSZAKERDÕ Zrt.
Bányai Péter

titkár, OEE Miskolci HCS. 
Fotók: Kenyeres Gábor és 

Kurucz Gábor

Ökoturisztikai fejlesztések Lillafüreden
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Mint az eddigi tájékoztatásokból kide-
rült, az idei költségvetésben az erdé-
szeti szakirányítás támogatására nem
terveztek felhasználható keretet. A
MEGOSZ mindent megtett annak érde-
kében, hogy a szakirányítói hálózat ne
hulljon darabokra és finanszírozása az
ismert gazdasági nehézségek ellenére
is megoldódjon. Ezért a legkülönbö-
zõbb fórumokon és döntéshozói szin-
teken megkerestük az illetékeseket – itt
szeretnénk megköszönni az ebben a
folyamatban résztvevõ tagtársaink se-
gítségét –, de határozott ígéretet nem
kaptunk. Ekkor a MEGOSZ kezdemé-
nyezésére társszervezeteivel (OEE, FA-
GOSZ, MERSZ) közös levélben a vi-
dékfejlesztési miniszterhez fordult ké-
résünkkel. Ezt követõen, hogy a levél-
ben foglaltakat szóbeli indoklással, ki-
egészítéssel is megtámogassuk, Ré-
pászky Miklós tagtársunk a négy aláíró
szervezet megbízásából eljárt a szakmi-
nisztériumnál és a közelmúltban talál-
kozott Kardeván Endre államtitkárral.
A megbeszélés során határozott
ígéretet kapott az erdészeti ügyek-
ben illetékes államtitkártól, hogy
az erdészeti szakirányításra a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium pályá-
zati kiírását követõen még ebben
az évben a 2010. évihez hasonló
szinten támogatást fog biztosítani!
Ezt az ígéretet a magánerdõ-gazdálko-
dás rendkívüli sikereként értékelhetjük
és ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani társszervezeteink: az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület, a Fagazdasági
Országos Szakmai Szövetség, a Magyar
Erdõgazda Szövetség vezetõségének és
tagságának támogatásukért. Külön há-
lás köszönetünket fejezzük ki Répászky
Miklós erdészeti szakirányítónak az ügy
érdekében kifejtett rendkívül hathatós

segítségéért. Arra kérünk valamennyi
erdészeti szakirányítót, hogy a fentiek
ismeretében a tavalyihoz hasonlóan
folytassák az idén is szakmai tevékeny-
ségüket. Kérjük, hogy a vidékfejleszté-
si erdészeti jogcímekkel és a magáner-
dészeti közfoglalkoztatással kapcsolat-
ban ugyanolyan körültekintéssel és
alapossággal végezzék munkájukat,
mint az erdõtörvény által elõírt felada-
tok elvégzésénél annak érdekében,
hogy így is demonst-ráljuk: az erdésze-
ti szakirányítás nélkülözhetetlen eleme
a magyar magánerdõ- gazdálkodásnak
és érdemes a támogatásra!

* * *
Elbírálták a magánerdõs közfog-
lalkoztatási pályázatokat, meg-

kezdõdött a munka
Mint a korábbi MEGOSZ Híradókban
jeleztük az igen rövid határidõvel kiírt
magánerdõs közfoglalkoztatási prog-
ram pályázatait március 11-ig kellett
benyújtani. A MEGOSZ aktív támoga-
tásával 74 pályázat érkezett be a meg-
adott határidõig 931 közfoglalkoztatott
alkalmazására, ami – figyelembe véve
a körülményeket – jó eredménynek te-
kinthetõ. A pályázatok elbírálását kö-
vetõen április elején 64 pályázat támo-
gatásról adtak ki határozatot 710 millió
forint értékben, ami 802 fõ közfoglal-
koztatott alkalmazására elegendõ 5-9
hónapon keresztül. Ezt követõen gyor-
san megindultak a szerzõdéskötések a
területileg illetékes kormányhivatal ki-
emelt munkaügyi központjaival. A
MEGOSZ továbbra is segíti és nyomon
kíséri a nyertes pályázatokat. A MEG-
OSZ felkérésének eleget téve 2011.
május 05-én Elekes János Gáborné
fõosztályvezetõ (Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium, Munkaerõ-piaci Alap Fõ-
osztály) tájékoztatót és konzultációt

tartott a nyertes pályázóknak az elsõ
havi elszámolásokkal kapcsolatos kér-
désekrõl, amelyen közel 50 fõ vett
részt.  

A MEGOSZ kérte a Nemzetgazdasági
Minisztériumtól, hogy az elsõ pályázati
idõszak tapasztalatainak figyelembevé-
telével a közeljövõben írjanak ki újabb
magánerdõs közfoglalkoztatási pályá-
zatot. 

* * *
Megnyílik az erdõnevelési beavat-

kozások jogcím is ez év végén!
A MEGOSZ már évek óta küzd a fiatal
erdõk ápolási tevékenységével kapcso-
latos uniós erdészeti jogcím megnyitá-
sáért. Ennek a hosszan tartó, meg-meg-
akadó és újra elinduló munkának is úgy
tûnik beérett a gyümölcse, mert a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium illetékes fõ-
osztályától azt a hivatalos tájékoztatást
kaptuk, hogy ez a befejezett ápolások,
tisztítások és nyesések költségeinek 50
%-os támogatását célzó jogcím várha-
tóan 2011. IV. negyedévében meg-
nyílik, az ezzel kapcsolatos támogatási
rendelet megjelenik. A jogcím rendkí-
vüli jelentõségû az elmúlt években a
nemzeti támogatások hiánya miatt el-
maradó ilyen irányú munkák továbbvi-
tele szempontjából és elõzetes becslé-
sek szerint már az elsõ évben is közel
100 ezer hektár magánerdõt érinthet
mintegy 6000 új munkahelyet teremtve
országos szinten. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a VM Erdészeti Halászati
és Vadászati Fõosztályának, valamint
Agrárfejlesztési Fõosztályának rendkí-
vül pozitív támogató hozzáállását és se-
gítségét, ami nélkül a jogcím megnyitá-
sa nem kerülhetett volna kézzelfogható
közelségbe! 

Dr. Sárvári János
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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

Mégis lesz erdészeti szakirányítási
támogatás az idén
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Az interjú apropóját a tanárnõ kö-
zelmúltban megjelent – Az erdõpe-
dagógiától a környezetpedagógiáig
címû – könyve és az azonos névvel
a Selye János Egyetemmel és a
NYME Erdõmérnöki Karával közö-
sen megrendezett nemzetközi tudo-
mányos konferencia adta, melyek
rendkívül jelentõs mérföldkövek a
pedagógusképzés életében. 

– Kedves Tanárnõ! A fenntartható-
ság évtizedének felén már túl vagyunk,
s bár sokan foglalkoznak a globális ki-
hívásokkal, nem volt egy összegzõ szak-
könyv. Ez volt-e a könyv születésének
az indoka? 

– 2005–2015 a fenntarthatóságra ne-
velés évtizede. Ezt az elhatározást szá-
mos világkonferencia elõzte meg, me-
lyek határozataikban a környezettuda-
tos magatartás és életvitel kialakításá-
nak fontosságát fogalmazták meg, és
ennek érdekében az ifjúság környezet-
tudatos nevelését elsõdleges feladat-
ként jelölték meg az oktatás-nevelés-
ben. Alapvetõ probléma azonban, hogy
a környezettudatos magatartás nem vált
általánossá sem a nevelésben, sem a vi-
selkedésben. Nincs harmónia az egyén
életvitelében, nincs tisztelet embertár-
sainkkal szemben, nincs egyensúly a
természet és az ember viszonyában. A
feladat egy új szemléletmód, új maga-
tartás kialakítása. Nagy szükségünk van
az új szemléletre, mert ahogy J. Lukács
írja, Ádám és Éva óta nem volt ekkora
hatalma az embernek a pusztításban. 

Valamennyiünk felelõssége, hogy a
környezettudatos magatartás cseleke-
detekben, viselkedésben való megvaló-
sulásáért tegyen. A könyv megírását kö-
telességemnek éreztem. Úgy is, mint a
környezettudomány iránt elkötelezett-
nek, s úgy is, mint a Környezetpedagó-
gia doktori program vezetõjének. A
könyvet dr. Mészáros Károly professzor
emlékének megõrzésére ajánlom tanít-
ványaimnak és doktorandusz kollé-
gáimnak. A fiatalon elhunyt professzor
tevékenysége példaértékû volt a tudo-
mány mûvelésében, a fiatal kutatók tá-
mogatásában, a szakmai kezdeménye-
zések felkarolásában. 

– Mire utal a könyv címe: „Az erdõ-
pedagógiától a környezetpedagógiáig”?

– Az erdõpedagógia nevében is re-
prezentálja, hogy az erdõ nagyon fon-

tos szerepet tölt be a természet-, illetve
környezetvédelemben, az erdõ a leg-
jobb színtere a környezettudatos maga-
tartás kialakításának. Az erdõvel, illetve
a környezettudatos neveléssel kapcsola-
tos elkötelezettségem Sopronban, 20
évvel ezelõtt, az Erdõmérnöki Karon
alakult ki, ahol a Neveléstudományi
Tanszék vezetõjeként erdõmérnököket,
majd környezetmérnököket tanítottam,
ott dolgoztam ki az Erdõpedagógia pro-
jekt elsõ változatát. Az erdõpedagógia
a környezettudatos magatartás kialakítá-
sának valóságos gyakorlati terepe. 1996-
ban Gyõrben, az Apáczai Csere János
Tanítóképzõ Fõiskolán folytattam mun-
kámat tudományos fõigazgatóként, azó-
ta mûködik az Erdõpedagógia projekt.
Szerencsém volt kiváló szakemberekkel
találkozni – Kocsis Mihály erdészeti
igazgató, dr. Magas László vezérigazga-
tó, dr. Bazsika Erzsébet és dr. Paller Ju-
dit fõorvos asszonyok –, akikkel az el-
méleti munkálkodást és a gyakorlati te-
vékenységet azonnal el lehetett kezde-
ni. Azután pedig jöttek a tanítványok,
akikbõl ma már kiváló, doktori fokozat-
tal rendelkezõ szakemberek lettek. 

Az ötnapos erdõpedagógia projekt
iránt igen jelentõs az országos, sõt a ha-
táron túli érdeklõdés is. Így programja-
inkban évente 2800-3300 diák és 250-
300 tanár vesz részt a közoktatásból, az
óvodától a középiskoláig. Karunkon
pedig a tanító- – gyógypedagógus- – s
az andragógusjelöltek részesülnek köz-
vetlen tapasztalatszerzést biztosító kép-
zésben.

A Kitaibel Pál Doktori Iskolában öt
éve folyik környezetpedagógia-doktori
képzés, melynek öt éve vezetõje va-

gyok. Ez a doktori képzés egyúttal rep-
rezentálja azt a felismerést, amit a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem elsõként
tett meg az országban, hogy környezet-
tudatos szemléletet kialakítani csak a
tudományok összefogásával lehetsé-
ges.

Ezzel a könyvvel egy szerény, de
nem ingatag, hanem biztonságos hidat
szeretnék építeni az elmélet és a gya-
korlat között. Azokkal a gondolkodók-
kal értek egyet, akik azt mondják nincs
integrált oktatás, de van tantárgyakon
átnyúló, hídépítõ tevékenység. A lé-
nyeg, hogy a tudományos tartalmak
nem egyszerûen elméletekként, abszt-
rakciókként jelennek meg a tanítás-ta-
nulás folyamatában, hanem közvetlen
tapasztalati tényekké válnak, amelyek-
nek van jelentésük és érzelmi töltetük.
A feladat nem kicsi: nem integrált tana-
nyag, hanem integrált szemléletmód ki-
alakítására van szükség. Ehhez pedig
nélkülözhetetlen a tudás és az érzés, az
intellektus és a „szenvedély” együtt-
munkálkodása. „A tudományos megis-
merés folyamata lényegében erkölcsi
folyamat.” Huxley állítása azért van ve-
szélyben, mert oly korban élünk, ahol a
tudományos alázatot az elbizakodott-
ság váltotta fel. 

– A konferencia és a könyv közötti
kapcsolat számunkra egyértelmû. Mi-
ket lehetne kiemelni belõle?

– Az április 1-2-i nagyívû nemzetkö-
zi tudományos konferencia a könyv cí-
mével azonos témában szervezõdött
meg. Mind az erdõpedagógia, mind a
környezetpedagógia integrált modell-
ként az elmélet és gyakorlat egységét
prezentálja. A konferencia elsõdleges
célja, ami a könyv célja is volt, hogy
elõsegítse a környezettudatos szemlé-
letmód és életvitel kialakulását a min-
dennapokban, ezentúl összegezze a
fenntarthatóságra nevelés évtizedének
félidõs eredményeit az oktatás minden
szintjén, az óvodától a felsõoktatásig. A
konferencia plenáris elõadásain a tudo-
mány mûvelõi, a felelõs államférfiak
megfogalmazták a kihívásokat, problé-
mákat; s a négy szekcióban az önkor-
mányzatok, a gazdálkodó és civil szer-
vezetek képviselõi, az egészségügyi és
az oktatási intézmények szakemberei
egyeztették, ütköztették a nézeteket.
Végül konkrétan összegezték a tapasz-
talatokat, javaslatokat tettek, amelyek

Erdõpedagógia – környezetpedagógia
Interjú Kovátsné dr. habil. Németh Mária intézetigazgató fõiskolai tanárral
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megfontolásra, cselekvésre továbbítha-
tók az irányító szervezeteknek és ma-
guknak a végrehajtóknak.

A plenáris elõadásokat kiváló tudó-
sok tisztelték meg, mint prof. dr. Faragó
Sándor, a NYME rektora vagy prof. dr.
Mátyás Csaba egyetemi tanár, a MTA
rendes tagja, aki az Ég–Föld és Élet vi-
szonyrendszerét, összefüggéseit mutatta
be gyönyörû képi anyagokkal, lenyûgö-
zõ elõadással. Prof. dr. Szarka László
egyetemi tanár, az MTA Kutatási Fõosz-
tály vezetõje a Globális kihívások címû
elõadásában sorra vette azokat a kihívá-
sokat, melyek megoldásában vala-
mennyiünknek rendkívül nagy felelõs-
sége van. Dr. Rieger László, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium Stratégiai Fõosztá-
lyának vezetõje a Stratégiák – feladatok
a környezet védelméért címû elõadásá-
ban azokról az újonnan megalkotott
stratégiai feladatokról beszélt, melyek
Magyarország felemelkedését kívánják
elõsegíteni. Dr. Paller Judit országos
tiszti fõorvos asszony a Kihívások az
egészségügyben; dr. Páldy Anna fõor-
vos asszony, az Országos Közegészség-
ügyi Intézet helyettes igazgatója a Kör-
nyezet és egészség témakörökben vilá-
gítottak rá az egészség és környezet
kapcsolatára, hatásrendszerére. Prof. dr.
Solymos Rezsõ akadémikus Az erdõ és
az ember címû, magas színvonalú elõ-
adásában az erdõ komplex szerepét
hangsúlyozta. Dr. Nagy Melinda egye-
temi docens, a Selye János Egyetem rek-
torhelyettese a természetszeretetre ne-
velés és egészségnevelés lehetõségeit
mutatta be a Selye János Egyetemen, to-
vábbá azt az új könyvét, mely a hallga-
tók aktivitását, cselekedtetését helyezi
elõtérbe a terepgyakorlatokon. Dr. Cseh
Sándor dékán Az ember és a természet
címû elõadásában hangsúlyozta az em-
ber felelõsségét. Dr. Gerhard Becker be-
mutatta a fenntartható fejlõdés elméleté-
nek és gyakorlatának megvalósulását az
Osnabrücki Egyetemen. Prof. Robert
Vogl az erdõpedagógia megvalósulását
vezette fel az erdészképzésben, a wei-
henstephani szakfõiskolán. Ing. Tho-
mas Baschny (Koordinator – „Lebens-
ministerium” in Wien; Österreich) pedig
az Európai Erdõpedagógia Hálózat mû-
ködését tárta a hallgatóság elé. 

Jómagam Az erdõpedagógiától a
környezetpedagógiáig címû elõadá-
somban a környezettudatos életveze-
tésben elért eddigi eredményeket, s a
fenntarthatóságra nevelés feladatait
foglaltam össze.

– Professzor asszony, a Környezetpe-
dagógia Doktori Program vezetõjeként

mit tartasz a konferencia legnagyobb
eredményének? 

– Elõször is a tudósok megtisztelõ
részvételét és nem utolsósorban felelõs-
ségvállalásukat. A konferencián 150 fõ
vett részt: egyetemi oktatók, erdõmér-
nökök, védõnõk, tanítók, óvodapeda-
gógusok, az önkormányzatok képvise-
lõi. Szép példáját láttuk az együttmûkö-
désnek, a párbeszédnek, mely a kör-
nyezeti nevelésben nélkülözhetetlen. A
plenáris elõadásokon kívül színvonalas
szekcióülésekre is sor került. A konfe-
rencia egyben pedagógus-továbbkép-
zés is volt. 95 pedagógus kolléga vett át
tanúsítványt 20 órás képzésrõl. A kon-
ferencián összegzett javaslatok közül
csak néhányat emelek ki:

– A környezeti nevelés legfontosabb
színtere az iskola, valóságos terepe az
erdei iskola. 

– A környezettudatos magatartás, il-
letve életvezetés a pedagógia megújulá-
sát, az értékek újratermelését teszi lehe-
tõvé. 

– A tanárok felkészítését célirányo-
sabban kell végezni, gyakorlati példák,
minták kellenek a pedagógusoknak. 

– A társadalmi tudatosítást összefo-
gás nélkül nem lehet megvalósítani. 

– A tudományok közös felelõsség-
vállalása elengedhetetlen. 

– Kedves tanárnõ. A jól sikerült kon-
ferencia után milyen terveid, felada-
taid vannak a jövõre nézve?

– Elsõdleges feladat a Karon teljessé
tenni ezt a tevékenységet, hogy minden
szak tematikájába beépüljön a környe-
zettudatos szemlélet kialakítására irá-
nyuló tevékenység.

Legfontosabb és legszebb dolog a ta-
nítványokkal folyó munka és a doktori
képzés. Hét doktoranduszom közül
többen doktori fokozatot szereztek
már. Opponenseik fogalmazták meg,
hogy létrejött a „gyõri iskola”. Ennek ki-
teljesítése komoly és szép munka, fele-
lõsség. A közelmúltban több tanulmány
elkészült. Jelenleg a konferenciával
párhuzamosan az Edtwin-projektben
megjelenõ Globális kihívások – alterna-
tív megoldások határon innen és hatá-
ron túl címû kötet megjelenésén dol-
gozunk. S nagy örömömre szolgál,
hogy a Kárpát-medencében is érdek-
lõdnek a munkám, a csapat, a kollé-
gáim munkája iránt.

*
Kedves Tanárnõ! Tanszéki kollégáid,

tanítványaid nevében szeretettel gratu-
lálunk Az erdõpedagógiától a környe-
zetpedagógiáig címû könyved megjele-
néséhez és a sikeres konferencia szerve-
zéshez. Engedd meg, hogy Nikosz Ka-
zantzakisz szavaival fejezzem ki nagy-
rabecsülésünket: 

„A tanár híddá feszül s biztatja
tanítványait, keljenek át rajta;
majd miután megkönnyítette szá-
mukra az átjutást, boldogan össze-
roskad, arra buzdítva õket, hogy
maguk építsenek hidakat.” 

Köszönjük, hogy részesei lehetünk
ennek a „hídépítésnek” és bízunk ben-
ne, hogy az Erdõpedagógia Program-
ban még számos feladat vár ránk, ami-
ben közösen munkálkodhatunk. 

Kövecsesné dr. Gõsi Viktória 
adjunktus 

NYME AK Neveléstudományi Intézet

Léteznek. Csak velük emberi az élet.
Sok-sok öröm miattuk és általuk.

A növények némák. Nem szavakkal
beszélnek. Hogy vannak, azzal beszél-
nek. Füllel nem, csak egész lényünkkel
lehet õket hallani.

Növények. Dimenziójuk a mélység
és a magasság. Földbõl és fénybõl él-
nek. Öröm, hogy ily „kevés” elég nekik
– vagy éppen arra döbbenünk rá, hogy
föld és fény együtt adja nekik az életet?

Tenyérnyi földbõl, tenyérnyi fénybõl
pompázik a virág. Rejtélyesen hordja
önmagában minden élõlény titkát: az
Életet, a Szépséget és a Halált. Minden
nõ szereti a virágot. A virág hármassá-
gát õk sejtik meg? Nézik szirmaikat,
mert a szirmokban jobban látják önma-

gukat, mint a legfényesebb tükörben.
Tükör nélkül lehet élni. Virág nélkül
nem. A virág élni lelkesít. A hulló szi-
rom is szépségrõl beszél. 

Aztán a fák. Az erdõk. A mezõk. Oxi-
gént lehelnek. Ingyen. Az életet. Mit
kérnek ezért? Kíméletet.

Nincs örömed? Oxigént lehel az összes
növény. Neked. Tégy a szobádba fenyõt,
cserepes vagy vágott virágot. Sétálj a
parkban egyedül, hogy a fákkal le-
hess.Menj az erdõbe, keress rétet és érezd
a növények életét. Hidd el, lesz örömed.
Olyan csöndes, olyan igaz, olyan szép,
mint a virágok illata, mint a fák élete. 

(Mácz István: ÖRÜLJ VELEM c. könyv-
bõl. Szent Gellért Kiadó és Nyomda)

(Ref.: Dobay Pál)

A növények és az erdõ
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Bevezetés
Az egykor kiterjedt alföldi tölgyerdeink
legnagyobb hányada mára javarészt el-
tûnt. A beregi térségben ezek egyik
utolsó képviselõje e társulásnak a tarpai
nagyerdõ. Fennmaradásuk záloga fo-
lyamatos megújulásuk biztosítása, ame-
lyet a népes nagyvadállomány gyakran
meghiúsít. A vadkár napjaink nagyvad-
gazdálkodásának igen problémás kér-
dése. A természetvédelmi, valamint az
erdõgazdálkodási prioritások betartását
nehezítve súlyos érdekellentéteket
eredményez a gazdálkodók és a hatósá-
gok között. A magyar vadgazdálkodás
érdemei indokolttá teszik, hogy a jelen-
tõs természeti és gazdasági értéket je-
lentõ erdeink megújulásának veszé-
lyeztetése nélkül maradjon vadgazdál-
kodásunk a világ élvonalában. 

A szakirodalom bár rendszeresen
foglalkozik a vadkárral, de területileg és
élõhelyenként is eltérõ tényezõk válto-
zó mértékben alakítják a vadkár alaku-
lását, ennek megfelelõen a károk csök-
kentésének módját is csak ezeknek a
tényezõknek és a közöttük fennálló
kapcsolatoknak pontos ismeretében le-
het lehatárolni. Kiemelt figyelmet érde-
mel a téma a beregi térségre jellemzõ
kárpáti típusú szarvas miatt is, mely kár-
okozása ellenére is kímélettel kezelen-
dõ. A tarpai nagyerdõ kárpáti szarvasa
is unikális természeti értéke a beregi
élõvilágnak, akárcsak az erdõ, és gaz-
dasági jelentõsége sem hagyható figyel-
men kívül. Az újulat részletes vizsgálata
betekintést ad a szarvason túl a további
nagyvadfajok kártételébe is. A területen
folyó természetvédelmi erdõgazdálko-
dás céljainak magvalósulását is támo-
gatja jelen tanulmány, mely e téren az
elsõ a térségben.

A vizsgálati cél elemezni a nagyvad
jelenlétének az egyes fa- és csejefajokra,
valamint az újulat egészére gyakorolt
összetett hatását. Konkrétan a követke-
zõ kérdésekre kerestem a választ:

– Milyen különbségek vannak az
egyes újulatalkotó fajok növekedése és
elegyarányai között a kizárásos terüle-
ten és a szabad területen?

– Hogyan befolyásolja az újulat den-
zitási értékeit a nagyvad jelenléte?

– Hogyan lehetne a károsítás mérté-
két csökkenteni úgy, hogy a felek érde-
kei minél kevésbé csorbuljanak?

Anyag és módszer
A vizsgált területen a mintavételek
2010. július 19-30. között történtek. A
természetvédelmi hatóság által koráb-
ban létesített kizárásos területrõl gyûj-
tött adatok szolgáltak referenciaként az
értékelés során. Az adatgyûjtés három
kizárásos területen belül és hat szabad
területen felállított 5x5 méteres kvadrát-
ban történt. A kvadrátok kijelölésének
legfontosabb szempontja az volt, hogy
minél inkább azonos ökológiai adottsá-
gú kvadrátokban történjen az adatgyûj-
tés. Ennek megfelelõen a kvadrátok he-
lyét a bakhátas erdõmûvelés, a koro-
sabb faegyedek és cserjék kihagyása és
a szegélyhatás figyelembe vételével je-
löltük ki. 

A mérések során rögzítésre került a
fás szárú növény faja, törzsének átmé-
rõje mm-ben a talajszint fölött 5 cm-rel,
a növény magassága szintezõléc segít-
ségével cm-ben az utolsó, legmagasab-
ban lévõ levélnyél tövéig, továbbá
amennyiben vadrágás nyomai voltak
észlelhetõk a növényen annak módja –
csúcshajtás/oldalhajtás.

Eredmények és értékelés
Az adatgyûjtés során 2555 fás szárú ada-
tai kerültek rögzítésre. 1498 a kizárásos
területen belüli, 1057 pedig a szabadté-
ri erdõrészben kijelölt kvadrátokból
származik. A kizárásos területen kívül
vizsgált három-három 5x5 méteres kvad-
rátban kilenc fa és cserjefaj volt (1. táb-
lázat) jelen az újulatban. A kizárásos te-

rületen a szabad területhez képest ke-
vésbé elegyes újulat és a kocsányos
tölgy magas dominanciája volt jellem-
zõ. A kizárásos területen belül felmért
újulatban nem volt olyan korú újulat,
amely a kerítés létesítését megelõzõen
jelent volna meg, így vadrágás nyoma
nem volt észlelhetõ. 

Elegyesség és denzitás
A szabad és kizárásos területi domi-

nanciaviszonyok összehasonlítása (2.
táblázat) betekintést ad a vadállomány
jelenlétének az újulat elegyességére ki-
fejtett hatásáról. Mivel a vizsgált kvadrá-
tok élõhelyi paraméterei közel azonos-
nak tekinthetõk, így köztük a legfõbb
különbség, hogy a kizárásos terület
kvadrátjait nem járja (taposáskár) és
nem is fogyasztja (rágáskár, makkfo-
gyasztás) a vad. A kizárásos területen
belül tehát a vadrágás nem gátolja az
fiatal faegyedek növekedést, így az úju-
latalkotó fajok közötti versengés, leg-
fõbbképp a nagy tömegben jelen lévõ,
a többi fajnál nagyobb fényigényû tölgy
határozza meg az újulat fajösszetételé-
nek, a fajok közötti dominanciaviszo-
nyoknak az alakulását. 

A szabadtéri és a kizárásos terület
újulata közötti legfõbb különbség az
elegyesség vonatkozásában, hogy a ki-
zárásos területen közel 88% a kocsá-
nyos tölgy dominanciája, míg a szabad
területen 53%. Bár az erdõ fõ fafaja is a
tölgy, az elegyfajok azonban nagyobb
arányban vannak jelen az erdõben,
mint a kizárásos terület újulatában. Az
egyes újulatalkotó fajokra jellemzõ csí-
rázási, majd növekedési sajátosságok
vadrágás és taposás nélkül a szabad te-

POÓR ÁDÁM*

* Debreceni Egyetem, Természetvédelmi, Állat-
tani és Vadgazdálkodási nem önálló Tanszék

A nagyvad jelenlétének hatása az
újulatra a tarpai nagyerdõben

1. táblázat: A szabad és a kizárásos területen felmért újulat
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rülettõl eltérõ elegyarány kialakulásá-
hoz vezettek. A szabad területen a fajok
dominanciaviszonyai kiegyenlítetteb-
bek, mint a referencia területen. A vad-
rágás nemcsak a növény fejlettségi álla-
potát befolyásolja, nemcsak minõségi
vadkárt eredményez, hanem a növé-
nyek pusztulását okozó mennyiségi
vadkárt is okozhat. Ez már nagyban be-
folyásolhatja a szabad területi kvadrá-
tok fajainak gyakoriságát, fõként, ha az
egyes fajokat eltérõ mértékben prefe-
rálja táplálékként a vad. Ez is magyaráz-
hatja, hogy a tölgy dominanciája sokkal
nagyobb a vadkizárásos területen, mint
a szabadon. A másik fontos fajösszeté-
telt és elegyarányokat befolyásoló té-
nyezõ a vaddisznó tölgymakkfogyasz-
tása, illetve a taposáskár, számszerûsíté-
sük a denzitás számításával lehetséges.
Az egy négyzetméterre esõ fásszárúak
száma a szabad területi kvadrátokban
7,046, míg a kizárásos területen ennek
közel háromszorosa, 19,946, a taposás-
kár és a tölgymakkfogyasztás, tehát
szintén nagyban befolyásolja az ele-
gyességet.   

Növekedés
A kocsányos tölgy esetében a törzsát-

mérõ függvényében ábrázolt magasság
alapján (1. ábra) a kizárásos területen
belül és kívül nagyban eltérõ növeke-

dési görbéket kaphatunk. Bár a felmért
faegyedek túlnyomó többségének törzs-
átmérõje nem haladja meg a 4 mm-t,
már az ebbe a méretkategóriába esõ re-
ferencia és szabad területen ábrázolt
növekedési görbék is egyértelmû kü-
lönbségeket mutatnak. A kizárásos te-
rületen belül sem taposás, sem túrás,
sem pedig rágás nem veti vissza a növe-
kedésben, így erõteljesen növekszik,
ezzel nagyobb konkurenciát jelentve a
többi újulatalkotó fajnak. A kizárásos
terület kocsányos tölgyeinek növeke-
dési erélye már a 4 mm törzsátmérõ
alatti méretkategóriákban is felülmúlja
a szabad területi faegyedek növekedé-
sét. A 4 és 6 mm törzsátmérõjû méret-
gyakorisági csoportokban már jóval ke-
vesebb adat alapján állapítható meg a
referencia terület kocsányos tölgyeinek
erõteljesebb növekedése. A növekedési
görbék a kizárásos és a szabad területi
kocsányos tölgyek vonatkozásában
csak a növekedés jellemzõ tendenciáját
mutatják. A kizárásos terület esetén a
0,37-es, a szabad terület esetén pedig a
0,104-es R2 érték egyértelmûen kizárja a
magasság pontos becslését a törzsátmé-
rõ alapján.

Bár a referencia területrõl mindössze
24 gyertyán adatai állnak rendelkezésre,
növekedésének vizsgálata mégis szük-
séges, mivel a szabad területen elõfor-

duló második leggyakoribb újulat-alko-
tó, vadkár szempontjából pedig jelen
vizsgálatban fontos fajnak számít. Az
összehasonlítás alapját a 0-2 és a 2-4
mm-es méretgyakorisági csoportok je-
lentik (2. ábra). A kizárásos területen
felmért 24 faegyed növekedési erélye a
gyertyánnál is felülmúlja a szabad terü-
let egyedeinek növekedését. A megle-
hetõsen változatosan alakuló törzsátmé-
rõ és magassági adatokra illesztett egye-
nes a gyertyán esetében sem alkalmas
törzsátmérõ alapján magasságbecslésre.
A kizárásos területen az egyenlet 0,21, a
szabad területen 0,383 R2 érték mellett
használható törzsátmérõ alapján lehet a
magasságot megállapítani.

Az összehasonlítás alapját a mezei
juhar esetében a 0-6 mm-es törzsátmé-
rõjû tartományba esõ méretgyakorisági
csoportok jelenthetik (3. ábra). A két
növekedési görbe párhuzamos lefutá-
sú. A kizárásos területen belül felmért
mezei juharok növekedési görbéje a
szabad területi felett fut. Ennek ismere-
tében tehát megállapítható, hogy a vad-
rágás ellenére a mezei juhar – mint ká-
rosítás után könnyen regenerálódó faj –
növekedése nem marad el jelentõs mér-
tékben a kizárásos területen felmért
egyedek növekedésétõl. Az adatok il-
leszkedése a görbére és a két görbe me-
redeksége is közel azonos. A törzsátmé-
rõ alapján a többi újulatalkotó fajhoz
képest a legnagyobb pontossággal be-
csülhetõ a faegyed magassága. A sza-
bad területen 0,515, míg a kizárásos te-
rületen 0,781 R2 értékû az egyenlet alap-
ján történõ magasságbecslés pontossá-
ga. A mezei juhar tehát nagymértékben
károsított, ám a referencia területhez
közel azonos növekedési erélyû fafaja a
vizsgálatnak.   

A veresgyûrû som esetében az ábrá-
zolt adatokra növekedési görbét illeszt-
ve (4. ábra) két nagyban eltérõ meredek-
ségû görbét kapunk. A növekedési gör-
bék összehasonlítására ebben az eset-
ben is leginkább a 6 mm alatti méretgya-

2. táblázat: A dominanciaviszonyok alakulása

1. ábra: A kocsányos tölgy növekedése 2. ábra: A gyertyán növekedése
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korisági csoportokban van lehetõség. A
vadrágás ellenére azonban körülbelül a
3 mm-es törzsátmérõt meghaladó egye-
deknél a szabad területen lévõ veresgyû-
rû somok növekedési görbéje metszi a
kizárásos területét. Az eredmény lehet-
séges magyarázata, hogy károsodás ese-
tén a veresgyûrû som sarj eredetû hajtá-
sokat is hoz, amelyek növekedési erélye
fölülmúlhatja a mag eredetû növények
növekedését. A növekedési görbék
egyenletei az erõsen diszperz ábrázolá-
sú adatok ellenére a mezei juhar után a
legnagyobb megbízhatósági értékekkel
rendelkeznek. A szabad területen 0,456,
a kizárásos területen pedig 0,470 az R2

értéke, a görbe becslésre való alkalmas-
sága tehát a kizárásos és a szabad terüle-
ten közel azonos. 

Következtetések
A denzitási értékek közötti igen nagy
különbség legnagyobb részt a vaddisz-
nó tölgymakkfogyasztásának tudható
be. A becsült állomány – igaz, hogy
csak kis mértékben –, de folyamatosan
növekszik, így igen fontos, hogy a terí-
tékadatok kövessék a becslést. Mivel a
szaporulata nagy, így a becsült állo-
mányt meghaladó teríték is indokolt le-
het. Ha a makk fogyasztása és a túrás
miatt kevesebb az újulat, nagyobb a va-
lószínûsége annak, hogy a károsítás
aránya abban nagyobb lesz. Az egyes
fajok eltérõ mértékben károsodtak. Ha
a természetvédelmi céllal történõ erdõ-
kezelés során elegyarány-javításra,
vagy bármilyen más célból a vadkárra
érzékenynek bizonyult fajok valamelyi-
kének telepítésére kerül a sor, védelme
mindenképp indokolt, a magasságától
függõen akár egyedi védelemmel is. Az
erdõkezelési eljárások közül továbbra
is célszerû elõnyben részesíteni a szála-
ló vágást. Amellett, hogy elõsegíti a ve-
gyes korú állományok kialakulását, a
vadkárnak kitett újulat elhelyezkedése
is mozaikos lesz, nem egy nagyobb fe-
lületen koncentrálódik, hanem több ki-

sebb, elszórt pontban terül el, így na-
gyobb esélyt adva az újulat egyes fae-
gyedeinek, hogy elérjék azt a magassá-
got, amelynél a vad már nem rágja. Az
eredmények értékelése rávilágított arra
is, hogy a cserjefajok növekedését ke-
vésbé befolyásolta a nagyvad jelenléte,
a veresgyûrû som esetében pedig erõ-
teljesebb volt a növekedés a szabad te-
rületen. Ezért mindenképp célszerû a
kezelés során hangsúlyt fektetni arra,
hogy bõséges táplálékot biztosító cser-
jeszint legyen az erdõben, amelynek rá-
gása nem okoz károkat. A kizárásos és
a szabad terület közötti legfõbb különb-
ség a tölgy igen magas fokú dominan-
ciája a kizárásos területen. Ennek azon-
ban egyenes következménye, hogy az
elegyfajok és a cserjék viszont draszti-
kusan visszaszorultak az újulatban. A
vizsgálatok eredményei szerint a keríté-
sen belül nem volt vadrágásos fásszárú
az újulatban, tehát a kerítés megfelelõ
védelmet nyújtott a vadkár ellen. Hasz-
nálata, így a vadkárra fokozottan érzé-
keny állományok, telepítések során is
okszerû lenne. Magas költségei és ezen
költségek elosztásának nehezen tisztáz-
ható volta miatt a további kerítések léte-
sítése nem valószínû. 

A vadkár mértékének csökkentésé-
ben fontos szerepe lehet a vadföldeknek.
Fontos leszögezni, hogy a nagyvad az er-
dõ része, nem zárható ki onnan, de a táp-
lálékkínálat ilyen módon történõ növelé-

sének fontos szerepe lehet a vadkár
csökkentésében. A túróföldek kialakítá-
sával a vaddisznó makkfogyasztásával
okozott mennyiségi vadkár mértékét le-
hetne csökkenteni. A vaddisznó etoló-
giájának meghatározó eleme a jellegze-
tes táplálékszerzõ mozgás, a túrás. Ha ezt
azonban nem a makk fogyasztása, ha-
nem a túróföld takarmányainak túrásával
éli ki, úgy a túrás miatt tapasztalható
nagy denzitási különbség minden bi-
zonnyal csökkenthetõ. A lehetõségekhez
mérten javasolható továbbá a vadrágók
kialakítása is. Létesítésükkel a rágás miatt
tapasztalható minõségi vadkár mértéke
csökkenthetõ. Különösen a téli idõszak-
ban nagy a jelentõsége, mikor a magas
energiatartalmú fiatal hajtások és rügyek
jelentik a kérõdzõ nagyvadfajaink egyik
legfõbb táplálékát. A vad táplálékkínála-
tának bõvítéséhez mindezek mellett még
számos lehetõség rendelkezésre áll. A
mezõ- és erdõgazdasági melléktermékek
is eredményesen alkalmazhatók vadta-
karmányként, alkalmazásuk pedig költ-
ségkímélõ. Ezen vadtakarmányozást
szolgáló berendezések létesítésével a
táplálékkínálat tehát növelhetõ. Ha a va-
dállomány szinten tartása mellett a táplá-
lékkínálat ilyen módon növekszik, úgy a
vadkárok mértékének csökkenése prog-
nosztizálható. A szinten tartást a terítéka-
datok alakításával lehet elérni úgy, hogy
a terítékadatok mindig kövessék a terüle-
ten lévõ vadlétszám alakulását.

3. ábra: A mezei juhar növekedése 4. ábra: A veresgyûrû som növekedése

Uhu a kéményen
A Fekete István regényeibõl is jól ismert bagolyfaj, az uhu egy példánya jelent
meg Budapesten. Az uhu a világ legnagyobb baglya, hazánkban fokozottan
védett, és alig 40 párra tehetõ az állománya – nagyon ritka látványban lehetett
tehát részük azoknak, akik a városban sétálva találkoztak vele. A ritka, általában
sziklaüregekben, elhagyott kõbányákban élõ éjszakai madár valószínûleg a
hideg idõjárás miatt húzódhatott embertõl távoli lakóhelyérõl a városba, de a
szemtanúk szerint igen jól érezte magát a kéményekbõl áradó melegben a
háztetõkön üldögélve.

(Élet és Tudomány)
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Vaskos könyvküldemény érkezett hoz-
zám a minap. A csomagolást izgatottan
bontottam, és ez fokozódott, mivel a
könyv a Bakony erdõgazdálkodásának
történetét rejtette magában. Azét a tájét,
amelyet gyõri diákkoromban õsrenge-
tegnek, betyárok járta vadonnak ismer-
tem. De idenõttek pályakezdõ éveim is,
és itt lettem erdészszakember.

Hát hogyne vettem volna
szívesen kézbe a maroknyi
kolléga által összeállított kivá-
ló munkát. A természeti adott-
ságokon kívül szakszerû leí-
rással kapunk képet az egyes
ágazatok fejlõdésérõl, szak-
mai elõrehaladásáról és kap-
csolódásaikról. A szövegben
tanítómestereim neve is sora-
kozik, olyanoké, mint a Keszt-
helyi Erdészet közepén, Bü-
döskúton lakó Koller Tibié
vagy a mindig megbízható,
becsületes Márkus János bá-
csié, a sümegcsehi Anda Pista
bácsié vagy két erdészetveze-
tõ-helyettesemé (Bordács Ist-
ván és Papp István), és mind-
ezt növelte a felsõbb képzett-
ségû kollégák oktatási tevé-
kenysége (Hoffmann Sándor
bácsi, Páll Endre és Györke
Zsombor). Sokat kaptam az
akkori monostorapáti erdé-
szetvezetõtõl, Magyar Jenõ
bácsitól is. Egy-egy szép szál
bükköt úgy tudott végigciró-
gatni, ahogy a võlegény teszi
babája derekán. A hét végét nem egy-
szer töltöttem irodáján található vasá-
gyán és szalmazsákján, hogy aztán más-
nap a Káli-medence és a Kornyi-tó mo-
csarain átlábalva növénygyûjtõmbe
szedjek növényi ritkaságokat.

A botanikai érdeklõdés vonzott arra-
felé ismert tudósokat is. Jávorka Sándor
bácsi mutatta be a Lesence-patak forrás-
lápján növekvõ ritkaságokat és vele sé-
táltunk végig, és a Lesence-völgy partol-
dalán elõforduló ritka lisztes kankalino-
kat, rovarevõ növényeket(alpesi hízó-
ka, harmatfû).És jött az akkor még ritka-
ságszámba menõ szakállviseletû mo-
hász, Boros Ádám bácsi, akit a nagy fû-
ben elmerülve felesége „Ádám, hol
vagy?” kiáltással igyekezett fellelni.

Rendszeres látogatóm volt a – polgá-
ri foglalkozását tekintve ügyvéd – nem-

zetközi ismertséggel övezett csigász,
Pintér Pista bácsi és vele a szelíd arcú,
távcsövét gyakran szeméhez emelõ ma-
darász, Keve Bandi bácsi is.

Nem lehet említés nélkül hagyni a
mindmáig legjobb bakonyi útikalauzt
készítõ Dörnyei-Dornay Béla bácsit
sem, aki 80 éven túl is képes volt a Re-

zi vár romjait hordozó meredek hegyol-
dal „Sika likja” néven ismert üregében
kutakodni, hétszámra egy priccsel és
hideg élelemmel „felszerelkezve”. A vé-
gén ragyogó arccal mutatta nekem
zsákmányát, mondván: „Megtaláltam a
barlangi medvét”. No, csak egyik fogát,
tudományos értékét a ragyogó arckife-
jezés jelezte. Szegény öreg nem tudta,
hogy 1957-ben a hegyoldalban bujkáló
felkelõk majd táblával zárják el az üreg
bejáratát és vésik rá az akkor gyakran
hallott MUK-jelzést (= márciusban újra
kezdjük!).

A vázolt idõszak a padláslesöpré-
sek, erõszakolt téesz-szervezés és bé-
kekölcsön-jegyzések idõszaka volt. Az
erdõgazdaság központjából gyakran
érkezett hozzánk egy nem túl szelíd
hangú párttitkárnõ, akit irodai unatko-

zása vagy ifjúkori sármos megjelené-
sem hozott el gyakran az erdészeti iro-
dába. Nem ugrottam a nyakába és ha-
mar megleltem, miként lehet látogatá-
sait ritkítani. Szeretett az erdõn hintóz-
ni, ezért, ha jött, a kocsisomnak min-
dig odasúgtam: Jóska, járassa meg a
Böskét az erdõn, és úgy érjenek visz-
sza, hogy éppen csak felkapaszkod-
hasson a Pápa–Sümeg–Keszthelyi
buszjáratra. Így lõn, Böske lekopott,
vagy az én sármom romlott, ma már
kideríthetetlen.

De gyakran jött a község
függetlenített párttitkára is.
Ügyes kezû, fiatal kovácso-
mat kívánta kidobatni tõlem
kulák származása miatt. De 25
ló és a faanyag mozgatásában
rongálódott szekerek vasalása
nélküle nem mûködött, ezért
hajthatatlan maradtam. A di-
lemmát aztán a gallyfára ki-
váltott bárcára kiadott némi
hasábfával sikerült rendbe
tennem.

Néha bevetõdtem a keszt-
helyi múzeumba is, ahol is-
mert vadászírónk, Széchenyi
Zsigmond fordítóként jutott
szerény anyagi juttatáshoz. Az
akadémián egy tudós tanár
mûködött, õ a környék bora-
inak ismerõje volt. Egyik alka-
lommal névnapi köszöntést
kapott. Mivel õt Kálmánra
anyakönyveztették a szülei,
elõhúzta naptárát és ott látta,
hogy a kérdéses napon az
Ivók ünnepelnek. No, ez teli-
találat volt!

A gyönyörûen kivitelezett
kötet az utóbb megjelent

szakmai kiadványok legszebbike.
A tájat nem ismerõk képet formálhat-

nak az egyes szakmai ágazatok fejlõdé-
sérõl egymáshoz kapcsolódásáról.

A sorok közül elõbújik a gazdálkodó
erdész, örömeivel, bánataival, színes él-
ményeivel.

Igazolást ad az egységes erdészkép-
zés helyességérõl (az egyetemen éppen
most térnek vissza erre!)

Kiválóan rajzolódik ki az erdõ hár-
mas funkciója és ennek gyakorlati érvé-
nyesítése.

Alapos és széleskörûen kidolgozott,
összefüggéseket is láttató, kiváló erdõ-
történeti munkát ajánlhatok mindazok
kezébe, akik a Bakonyt nem ismerik,
de törekednek a maguk területén ha-
sonlók megírására.

Dr. Szodfridt István

A Bakonyerdõ története 
Szerkesztette Németh Sándor Miklós – Pápa, 2011
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Halász László
(1954-2011)

2011. március 12-én
hosszú szenvedés
után, 56 éves korá-
ban elhunyt kollé-
gánk, barátom Halász
László kerületvezetõ
erdész. Tanulmányait
az egri Dobó István
Gimnázium és Erdé-
szeti Szakközépisko-

lában végezte, majd technikus minõsítését is
itt szerezte. 1973-tól dolgozott a Borsodi
EFAG-nál, majd jogutódjánál az Északerdõ
Rt.-nél, mindvégig a Lillafüredi Erdészetnél.
Erdészgyakornokként kezdett, majd volt
gépesítési mûszaki vezetõ, vágásvezetõ, vé-
gül 29 évig a jávorkúti kerület vezetõje.
Több ezer köbméter fakitermelés, több száz
hektár erdõfelújítás, fenyõ tarvágások utáni
erdõsítések, több száz hektár nevelõvágás
és ápolás végrehajtása fûzõdik nevéhez.
Egyesületünknek 1973 óta volt tagja. 1982-
tõl a Bükki Aranyszarvas Vadásztársaságnak
volt a vadõre, tagja, majd vadászmestere. 22
éve esküdtek örök hûséget egymásnak fele-
ségével, akivel Jolika elõzõ házasságából
származó két fiát együtt nevelték fel. 

Ezek a száraz tények. E mögött ott van az
ember, a kolléga, a cimbora. Nekem Õ volt
az elsõ fõnököm gyakornok koromban, ne-
kem Õ volt „Az Erdész”. Harminc évig volt
barátom, mentorom. Bármikor fordulhattam
hozzá bánatommal, problémámmal akár
szakmai, akár magánélet terén. Emlékszem
legénykorunk mulatságaira kirándulás,
sportesemény vagy csak egy-egy találkozás
kapcsán, melyben részt vettek a fiatalabb és
idõsebb kollégák is. Emlékszem „érettebb”
korunkban a névnapi és szilveszteri bulik
hangulatára. Emlékszem az évzáró vadásza-
tokra, amelyek mindig Jávorkúton értek vé-
gett és Õ volt a házigazda. Emlékszem, hogy
vállalkozását egy motorfûrésszel kezdte, tû-
zifa-darabolással. Emlékszem, hogy mennyi
vidám napot szereztek nekünk a külföldi va-
dászvendégek „bénázásukkal”, meg a mi-
énkkel. Emlékszem, amikor válásom után
kicsit hiányos lett a háztartás, kérés nélkül
hozott egy TV-t. Emlékszem, ha bárki ment
hozzá, behívta, leültette és megkínálta egy
kávéval. Emlékszem, hányszor hívott fel
szombaton, vasárnap, ha vadászat közben
látott valamit a kerületemben, hogy tudok-e
róla. Emlékszem, amikor elakadtam az au-
tómmal, a telefonban csak annyit kérdezett:
Hol vagy? Emlékszem, amikor „mosolyszü-
net” volt köztünk, két nap múlva ott folytat-
tuk ahol elõtte abbahagytuk. Emlékszem,
mûtétje elõtt, mikor megbeszéltük a kerüle-
tében végzendõ munkákat, azzal váltunk el,
hogy áprilisban jön vissza dolgozni, és a má-
jusi õzbakszezont már teljes készültségben
várja. Emlékszem, amikor három nappal ha-
lála elõtt utoljára beszélgettünk, megkérdez-
te, hogy mi újság az erdészeten és …„pletyka
szinten”. Emlékszem, amikor a fia felhívott a
szörnyû hírrel, a döbbenetre.

Emlékszem.
Nyugodj békében!

Soós Tamás

Schalkház Lipót
(1923–2011)

Schalkház Lipót halá-
lával barátot, szakem-
bert, munkatársat ve-
szített az erdésztársa-
dalom, akivel szegé-
nyedett a példaképe-
ket megszemélyesítõ,
közösségi életünk er-
kölcsi alapja. Õ képes
volt megmutatni,

hogy „a szellem tágasságánál fontosabb a
jellem mélysége”. Azok az emberi értékek,
amelyek egy közösség megtartó erõi, alapve-
tõ elemei. Sajátos életutat járt be, nemcsak
szakmailag – adminisztratív beosztásoktól az
erdészeti és közigazgatási feladatokon át – ,
de a tájegységeket tekintve is. Az ország leg-
keletibb – Révleányvári – szélétõl a legnyu-
gatibb széléig, Perenyéig „vándorolt”, ahol
88. évében végsõ nyugovóra térhetett. Ezen
az életpályán gazdagította azokat az emberi,
erkölcsi értékeket, jellemformáló erõt, amit
polgári család sarjaként otthonról hozott. 

Személyes meggyõzõdésemet évtizedek
távlatából osztom meg az olvasóval. Mint „if-
jú szakember”, elsõ munkába állásomkor –
1955-ben – találkoztam vele. Akkor a Her-
nádvölgyi Erdõgazdaság fõkönyvelõje volt,
és fogadott elõször a Tállyai Erdészet mûsza-
ki vezetõjeként. Õ lett ez egyik fõnököm,
majd a kezdet kezdetén „mentorom”. Ké-
sõbb az átszervezések módosították kapcso-
latunkat, más értelemben tágították azonos
igényszintû kollégák megismerésével, töb-
bek között Járási Lõrinccel, aki szakmai elis-
mertségével jelentett számomra támaszt. A
sors úgy hozta, hogy 1960 decemberétõl újra
együtt dolgozhattunk a Lillafüredi Erdészet-
nél. Akkor én mint erdészetvezetõ mûköd-
hettem közre abban, hogy Õ láthassa el az
erdészetvezetõ-helyettesi, mûszaki vezetõi
feladatot, már erdésztechnikusi „okleveles”
szakemberként. Szüleit is sikerült Révleány-
várról „áttelepíteni” munkahelye közelébe,
Középgaradnára. Az együtt végzett munkál-
kodás, nemcsak példaszerû volt, kollegiális
közösséget eredményezett, de megbontha-
tatlan barátságunkat is megpecsételte.

Schalkház Lipót 1923-ban született Kas-
sán. Itt érettségizett 1942-ben a felsõkereske-
delmi iskolában, majd Mõdlingenben fûrész-
üzemi gyakorlaton vesz részt. 1943 szeptem-
berétõl a kassai Kereskedelmi Fõiskola hall-
gatója. Az 1944-es nyári szünetben a Kassai
Fakitermelõ Rt.-nél dolgozott, októbertõl ka-
tonai munkaszolgálatosként az Úzvölgyében
lövészárkokat épített. 1945 áprilisában kato-
naként Nürnberg mellett esett amerikai fog-
ságba, ahonnan 1946 januárjában Komárom-
ban szabadult és térhetett „haza”.

Idõközben szüleit Nagyidára internálták –
Kassa város megtisztítása indoklással –, ahon-
nan kis csomaggal Magyarországra szökve,
Sárospatakon telepedetek le. Itt találta meg
szüleit nehéz körülmények között. A viszon-
tagságos „utak” után 1947 márciusától a Sáros-
pataki Erdõgondnokságon napidíjas irodai ki-
segítõ, majd számvevõ. 1950-ben megnõsül,
felesége Árva Éva, akivel négy gyermeket –
Éva, Sára, Lipót, Szilárd – neveltek fel. Továb-

bi állomáshelyei: Háromhután adminisztrátor
a Hernádvölgyi Erdõgazdaságnál, Abaújszá-
tón könyvelõ, fõkönyvelõ, a Zemplén-hegy-
ségi Erdõgazdaságnál számviteli késõbb revi-
zori csoportvezetõ, 1957 szeptemberétõl Rév-
leányváron kerületvezetõ erdész. 

Az igen változatos idõszak után
1960–1968 között a Lillafüredi Erdészetnél a
szakterületen kamatoztathatja a széles sávon
gyûjtött „jártasságát”, ahol egyik meghatáro-
zó személyiség. Lillafüreden 1958-tól, az ER-
TI közremûködésében nagyszabású kísérle-
tek kezdõdtek. Az új gépi technológiák be-
vezetése terén 1960-tól komplex fahaszná-
lat, kerékpáros faközelítés, kiszállítás, gépi
rakodás és vágástéri feltárás területeken
folyt a korszerûsítés. Bemutatók sokasága
zajlott; 1962 novemberében tudományos
ülés Jávorkúton, 1962/63-ban elkészült a
Kelet-bükki Erdõfeltárási Alapterv, 1968-ban
OEE Vándorgyûlés az erdészet területén stb.

A „tõ melletti” feladattól megválva 1968
márciusától a Miskolci Erdõfelügyelõségnél
erdõrendezési felügyelõként dolgozott 1983
júniusáig, nyugdíjba vonulásáig. Munkássá-
gát Vállalati Kiváló Dolgozó (1962, ’63, ’72),
Erdészet Kiváló Dolgozója (1973), illetve Ki-
váló Munkáért Miniszteri (1981) kitünteté-
sekkel ismerték el. 

A szakmai munkája mellet jelentõs kö-
zösségkovácsoló tevékenységet végzett,
amelynek viteléhez biztos támaszt jelentett
felesége megértõ támogatása. Sárospatakon
röplabdacsapatot, Révleányváron, Ómassán
kulturális csoportot szervezett. Az Erdészeti
Lapokban közreadta emlékeit, megfontolan-
dó észrevételeit, javaslatait. 1995–2005 kö-
zött szinte krónikása volt környezete kultu-
rális közéletének, történelmi események-
nek. Értékelte a Miskolcon 1973-ban létesí-
tett „Erdei tanterem” 25 éves munkáját, az
erdõgazdaság székháza felújításának szak-
szerûségét, stílszerûségét. 

Nyugdíjas éveiben a legkülönbözõbb mó-
don hasznosította gazdag tapasztalatait. Ta-
nácsadóként dolgozott a Borsodi Sörgyárnál,
irányítva a fásított szennyvízszûrõ bõvítését,
majd az erdõgazdaság szaktanácsadója volt
az új „szálláshelyére”, Perenyére – a lányához
– történõ átköltözésig. A bevezetõben emlí-
tett közéleti munkáját itt akként folytatta,
hogy – a lakásépítés mellett – 1994-tõl négy
évig önkormányzati képviselõ, illetve másik
négy évig – alpolgármesterként – a település
kulturális életét gazdagította ismeretanyagá-
val. Az Erdészeti Lapokban is beszámolt Pere-
nye és Gencsapáti községek 2000. évi fásítási
fesztiváljáról, a község lakosságának hazá-
hoz, magyarsághoz való hûségét szimbolizá-
ló millenniumi fakeresztállításról, tölgyfacse-
mete-ültetésrõl és emléktábla-avatásról.
Szakmai felkészültsége, közvetlen emberi
magatartása, vonzó kapcsolatteremtõ képes-
sége révén méltán példaképpé vált mindnyá-
junk elõtt. 2011. február 22-i temetésén népes
tisztelõi búcsúztak az „új hazájában” is nagy-
ra becsült EMBERTÕL.

Lipi, sokunknak hiányozni fogsz, de nem
hal meg az, aki olyan gazdagon osztotta sze-
retetét, barátságát, emberségét, ahogyan te
tetted. Kollégáid, szeretteid nevében ez úton
búcsúzunk. 

dr. S. Nagy László, dr. Járási Lõrinc
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Az OEE Gyõri Erdõgazdasági Helyi
Csoportja Nyugdíjas Társaságát szoká-
sos évi rendezvényén, 2011. április 21-
én, csütörtökön a KAEG Zrt. Gyõri Er-
dészete látta vendégül. 

A Patkányosi vadászházánál, ahol
Limp Tibor erdészeti igazgató és munka-
társai köszöntötték a 25 egykori munka-
társat, Limp Tibor rövid ismertetést adott
az erdészet munkáiról, helyzetérõl, majd
gépkocsikba szálltunk és terepi bejárás-
ra indultunk a Duna-ártéri erdõkbe. 

Egy hullámtéri mellékág partján hó-
dok „fakitermelõ” munkájának nyomait
szemlélve vitatta meg a társaság a Szi-
getközben újonnan meg- vagy inkább
visszatelepedett rágcsálók tevékenysé-
gét, azok jelentõségét.

A következõ helyszínen egy nemes-
nyár-gyérítésben Vitéz Tamás mûszaki
vezetõ munka közben mutatta be az er-
dészetnél dolgozó vállalkozó korszerû
technikát képviselõ Timberjack munka-
gépét és ennek kapcsán a megváltozott
munkarendszereket.

A bagaméri tanyahajónál Limp Tibor
erdészetvezetõ a Duna – vízi erõmû épí-
tése miatti – elterelésének immár két év-
tizede tartó hatásairól, problémáiról be-
szélt. Elmondta, hogy a megvalósított
vízpótlásnak pozitív hatása volt, de nem
hozott minden tekintetben olyan ered-

ményt, amit az erdészek vártak. A Du-
nakilititõl Ásványráróig tartó szakasz
vízdinamikája nem felel meg a korábbi
állapotoknak. A jövõben elõrelépés vár-
ható, mivel az alsó-szigetközi vízpótló
rendszer kiépítése is megkezdõdik.

A terepi program zárásaként az Audi
Hungária autógyár környezetvédelmi
tevékenységének keretében 2010-ben
végzett erdõtelepítést tekintettük meg,
melynek kivitelezésében és gondozásá-
ban a KAEG Rt. tevékenyen vesz részt.

A nap folyamán készült további ké-
pek a KAEG Zrt. honlapján találhatók.

Kép és szöveg: Greguss László Géza

Nyugdíjas találkozó
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Komoly károkat okozott a májusi fagy a
NEFAG Zrt. Pusztavacsi Erdészetének
területein. 2011. 05. 06-án reggelre a
–4-6 C° fokos hideg jelentõs mértékben
károsította a Pusztavacsi Erdészet folya-
matos és befejezett akác- és tölgyerdõ-
sítéseit.  

Legnagyobb mértékben az akácosok
károsodtak a tavasszal ültetett cseme-

téktõl a 15 éves több méter magas fákig.
Az akácok esetében a sarjasok szenved-
ték a legjobban a hideget, mivel néhol
már másodszor fagytak le és már a ki-
pusztulás jeleit mutatják.

Károkat okozott a fagy a 0,4-3 m ma-
gas tölgyerdõsítésekben is, szerencsére
az 1-3 éves max. 15-20 cm magas cse-
metéket nem károsította a fagy.

Az Erdészet mikebudai csemetekert-
je sem mentesült a hirtelen lehûlés kö-
vetkezményeitõl.  A több éves akácban,
valamint az anyatelepekben keletkezett
kisebb mértékû kár.

A kár nagyságát a szakemberek több
száz hektár mértékûre becsülik. A kár-
felmérés folyamatban van.

Kép és szöveg: NEFAG Zrt.

Jelentõs fagykár a pusztavacsi erdõkben

A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudo-
mányi Karán tartották elsõ konferenciájukat a
faápolók. Az egész napos rendezvény a témát
érintõ elõadásokból, majd a botanikus kertben
terepi bemutatóból állt.

Varga Szabolcs elnök távollétében Lukács
István elnökhelyettes nyitotta meg a rendez-
vényt. Az elsõ elõadást Kocsó Mihály (NyME)
[képünkön balra Schmidt Gábor professzor

(Kertészeti Egyetem) társaságában] fa-
vizsgálat tárgykörben tartotta, melyet
Ausztriából, a Cseh Köztársaságból ér-
kezett és honi elõadók követtek. Ez al-
kalomra jelent meg az Útmutató a dísz-
fák metszéséhez címû, igen hasznos ki-
advány.

Kép és szöveg: Pápai G.

Magyar Faápolók Egyesülete



Amikor az ellenfelek a barátok

A szegedi sportnapok a különféle érzé-
sek egyvelege. Az arra illõknek – az al-
ma mater viszontlátásának semmivel
sem összehasonlítható – lelkülete. Eb-
bõl adódóan kinek-kinek a szép vagy
kevésbé kellemes emlékek tolulása. Az
idõsebbeknek a fiatalság felhorgadása.
S ha szakmázni akarunk, hát óhatatla-
nul megkerülhetetlen az iskola jelen ne-
héz helyzetén való elgondolkodás. 

Érdekes, hogy tanárainkhoz, most is –
a tegezõdõ viszony ellenére – mennyire
meghatározó az alázat, a tisztelet. No de
nemcsak nosztalgiázni jött a sportnapok-
ra ifjú és vén. Mozogni és halálosan ko-
moly ellenfélként, egymásnak feszülni.
Kinek több, kinek kevesebb sikerrel.

Ha valahol, itt tökéletes a Coubertini
axióma. Mert valóban nem a gyõzelem
a fontos. Most sem volt az. 

Kép és szöveg:  Pápai Gábor
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