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A rendezvényt házigazdaként dr. Boro-
vics Attila, a NAIK-ERTI mb. intézetigaz-
gatója vezette. Ellentétben a két nappal
korábban, szakemberek részvételével
megtartott tudományos konferenciával,
a városi rendezvény az ERTI Püspökla-
dányi Kísérleti Állomása kilenc évtize-
des munkájának a közvetlen környezet-
re kifejtett hatásait vette számba. A szer-
vezõk – a Püspökladányi Polgármesteri
Hivatal és a kutatóállomás – a meghívot-
tak körét és az elõadások tartalmát is e
gondolathoz igazították.

Dombi Imréné, Püspökladány pol-
gármestere „A Farkasszigeti kutatómû-
hely jelentõsége a püspökladányi embe-
rek szemszögébõl” címû elõadásában a
város és a Farkassziget sokoldalú
együttmûködésérõl mondott néhány
gondolatot. Kiemelte az arborétum je-
lentõségét a lakosság – egyre növekvõ
– rekreációs igényeinek kielégítésében,
megemlítve a szigetbe kilátogató kerék-
párosokat, futókat, a gyereket sétáltató
családokat, és a számos szépkorú láto-
gatót. Régi vágya a városnak, hogy a
szigetet biztonságosan, kerékpárral is
meg lehessen közelíteni. Reményei, re-
ményeik szerint mindez hamarosan
megvalósulhat. Polgármester asszony
beszélt az arborétum kutatóinak sze-
repvállalásáról a város gyerekeinek
környezeti nevelésében, az erdei isko-
lába, erdei óvodába látogató gyereke-
krõl, valamint az arborétumban találha-
tó Tury Elemér Ökotábor jelentõségé-
rõl. Megköszönte az intézetnek, hogy
segítettek a város zöldövezeti fásítása-
inak gondozásában, elsõsorban a ve-
szélyes, idõs fák minõsítésében, vala-
mint a zöldövezeti fásításoknál szakta-
nácsot adtak a fafaj megválasztásához,
telepítéséhez és gondozásához. 

Dr. Fazekas Sándor miniszter kö-
szöntõjében hangsúlyozta, hogy óriási
jelentõsége van egy város életében a
90 éve folyamatosan mûködõ kutató-
helynek. Felhívta a figyelmet arra a ha-
talmas munkára, melyet az erdésztár-
sadalom az elmúlt közel száz évben a
vidék fejlesztésében, az erdõterület
növelésében sikeresen elvégzett.
Hangsúlyozta, hogy a múlt század ele-
ji 10–11 százalékos erdõsültségrõl a
mai 21 százalékos erdõborítottságra
csak a kutatási eredményekre épülõ
szakmai tudás, valamint az erdész szak-
emberek és a vidék lakosságának kö-
zös munkájával juthattunk el. Arra is

rámutatott, hogy hazai erdeink állapo-
ta, nagysága kiemelt fontosságú a vi-
déki emberek életében. Erdeink
messze nem csak faanyagtermelõ terü-
letek, hanem számos, a társadalom
számára nagyon fontos egyéb szolgál-
tatásukkal lényeges elemei a vidéki
életnek, a vidék gazdaságának. Foko-
zott súlyt kell fektetni erdeink átjárha-
tóságának növelésére, tette hozzá,
melyhez nem csupán erdei utakra van
szükség, hanem olyan építményekre,
tevékenységekre, és programokra, me-
lyek segítik a vidék lakosságát hozzá-
jutni az erdõk nehezen forintosítható,
de nagyon fontos immateriális szolgál-
tatásaihoz. A miniszter rámutatott,
hogy egyre nagyobb jelentõsége van
az erdei iskoláknak, erdei táboroknak,
turistautaknak, turistaházaknak, vala-
mint a szakemberek által kialakított te-
matikus tanösvényeknek, bemutató
helyeknek.

Dr. Jenes Barnabás, a Nemzeti Ag-
rárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) mb. fõigazgatója elõadásában a
januárban létrejött egységes ágazati me-
zõgazdasági kutatóintézet szervezeti fel-
építését, emberi és anyagi erõforrásait
ismertette. Az új kutatóintézet – több
európai kutatóintézethez hasonlóan –
az eddig elaprózott, szétforgácsolt erõ-
források összevonásával, a szakembe-
reknek szellemi alkotómûhelyekbe tö-
mörítésével várhatóan hatékonyan tud
részt venni az unió és a világ kutatási és
innovációs tevékenységében. Az új
szervezeti forma talán legfontosabb
erõssége, hogy az eddig egymástól el-
szigetelten tevékenykedõ szakterületek
együttmûködésébõl máig nem remélt
eredmények születhetnek, miközben a
szakemberek együttmunkálkodása az
eredmények hasznosítását, a gyakorlati
alkalmazásokat is felgyorsíthatja. 

Dr. Borovics Attila elõadásában a ge-
netikai kutatásoknak egy szokatlan, de
nagyon gyakorlatias hasznosításával is-

mertette meg a hallgatóságot. „Erdei
helyszínelõk” címen, az eddig a neme-
sítõi kutatásokat segítõ géntechnikának
kriminalisztikai hasznosításáról számolt
be. A már több rendõrségi ügyben al-
kalmazott módszer lényege, hogy min-
den élõlény összes sejtje csak az adott
egyedre jellemzõ genetikai ujjlenyo-
mattal rendelkezik. A nemesítõi kutatá-
sok során napi gyakorlatban használt
eljárások képesek gyorsan és olcsón
izolálni, felszaporítani a DNS moleku-
lák azon apró részeit, melyek összeha-
sonlításával, teljes bizonyossággal el-
dönthetjük, hogy egy illegális vágáste-
rületen található tuskó, és a lefoglalt fa-
anyag összetartozik-e. A módszer alkal-
mazhatóságát számos sikeres rendõrsé-
gi eljárásban bizonyították a kutatók.
Az eljárás alkalmas a fajták elkülöníté-
sére – a fejlesztést e cél motiválta – így
a tulajdonosi érdekek megvédésére is,
de alkalmas lehet vad trófea, vadhús
azonosságának bizonyítására is. Az eljá-
rás elsõdleges jelentõsége abban van,
hogy míg eddig kizárólag tetten éréskor
volt bizonyítható a lopás vagy vador-
zás, ma már hetek, hónapok, de akár
évek múlva sem lehet nyugodt az erdõ
fosztogatója.

Csiha Imre, a NAIK-ERTI Püspökla-
dányi Kísérleti Állomásának és Arbo-
rétumának igazgatója az akác méhé-
szeti jelentõségét, az erdészeti méhle-
gelõ-kutatás fõbb irányait ismertette
részletesen. Elõadásának elején átfogó
képet adott a kísérleti állomás történe-
térõl, a múltban és a jelenben folyó te-
vékenységekrõl, az állomás várható
jövõbeli feladatiról. Részletesen szólt
a méhészetnek az agrárszektorban be-
töltött nélkülözhetetlen szerepérõl, is-
mertette a beporzás biológiai jelentõ-
ségét. Kitért a méz sokoldalú szere-
pére: élelmiszer, élvezeti cikk és gyó-
gyászati célra felhasználható alap-
anyag. A méhészeti termelés nagysá-
gáról számos adatsort ismertetett.
Hangsúlyozta a méltán világhírû akác-
méz jelentõségét. Az akácméz 30–50
százalékkal drágább a vegyes méznél,
és a gyengébb minõségû mézek felja-
vítására is használható. Részletesen
beszámolt az állomáson folytatott
akác virágzásbiológiai vizsgálatokról
is, melyek elsõsorban a korán, illetve
a késõn fakadó, a hosszan virágzó és a
sok virágot adó egyedek szelekcióját
helyezi elõtérbe. Idén a vizsgálatok ki-
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Kettõs jubileum Püspökladányban II.

Az elõzõ lapszámban ismertetett
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kapcsolódóan, dr. Fazekas Sándor

jelenlétében kezdõdött meg a „Ki-
lenc évtized a vidékfejlesztés
szolgálatában” címû konferencia
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rogi Márton Mûvelõdési Ház aulá-

jában. 
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terjedtek három alföldi állami erdõ-
gazdaság területére, összesen 882
akácegyedet vettek górcsõ alá  49
észlelõ részvételével. A vizsgálatokat
az OMME gyakorló méhészei is segí-
tették.

Dr. Csóka György, a NAIK-ERTI Er-
dõvédelmi Osztályának vezetõje egy
bibliai példával kezdte az „Erdei rovar-
invázió” címmel tartott elõadását. El-
mondta, hogy már a bibliai idõkben is
okozott gondot  a rovarok túlzott mér-
tékû elszaporodása, gradációja, és kije-
lentését a sáskajárással szemléltetette.
Természetesen ezek a gradációk min-
dig összeomlanak, általában járványok
vagy természetes ellenségek megjele-
nését követõen. Csóka György igen ér-
dekes példákkal szemléltette, hogy a
rovarok közvetlenül vagy közvetve mi-
lyen óriási károkat képesek elõidézni.
2004-ben a Tátrában 2,5 millió m3 luc-
fenyves pusztult el.  Ez a faanyag-
mennyiség a hazai éves fakitermelés
egyharmadával egyenértékû. A kárese-
mény a szélvihar által következett be,
de közvetve a betûzõ szú tömegszapo-
rodása idézte elõ. Az elõadó kitért az
egyik legközismertebb erdei kártevõ, a
gyapjaslepke kártételeire is. Helyi vo-
natkozású fotókon (püspökladányi
Hídlábi erdõ és Apavári erdõ) is láthat-
ta a hallgatóság a gyapjaslepke hernyó-
inak rágása következtében kialakult
lombtalan koronájú fákat. Felmerült az
erdõterületen történõ permetezés – légi
növényvédelem – létjogosultságának
kérdése is. Ez a költséges eljárás – 15–20
ezer Ft/ha – környezetvédelmi szem-
pontból is kifogásolható. 

Csóka György megemlékezett a
nemrég elhunyt Jermy Tibor (1917–2014)
akadémikusról, a kiváló rovartudósról.
Majd elmondta, hogy az utolsó két év-
tizedben, hazánkban több idegenho-
nos rovarfaj jelent meg fás szárú növé-
nyeken, mint elõtte 110 év alatt. Ennek
oka elsõsorban a globalizáció és a klí-
maváltozás. Fel kell készülnünk újabb
károsítók megjelenésére. Az általuk
okozott károk elleni sikeres védekezés
záloga pedig elsõsorban egy újfajta
szemlélet, új megszerzett tudás, ame-
lyekhez elengedhetetlen a sok-sok ku-
tatómunka.

Dr. Schiberna Endre, a NAIK-ERTI
Ökonómiai Osztályának vezetõje tar-
totta „Magán-erdõgazdálkodás a vidék-
fejlesztésben” címmel tartott elõadást.
Elöljáróban leszögezte, hogy a vidék-
fejlesztés nem egyenlõ a mezõgazda-
ság fejlesztésével, annak igen fontos
eleme az erdõgazdálkodás fejlesztése

is. Az erdõgazdálkodás kiegészíti a me-
zõgazdasági tevékenységet, annak
egyes részeit integrálja, és diverzifikálja
is, azaz különbözõ jövedelemszerzési
lehetõségeket kínál. Egy adott régió fá-
sított területeinek a por- és zajvédelem,
árvízvédelem területén is fontos ren-
deltetésük van. A biodiverzitásban be-
töltött szerepük is alapvetõ, hiszen
olyan ökológiai puffer területeket kép-
viselnek, amelyek a mezõgazdasági
termelés számára is jelentõsek (pl. me-
zõvédõ erdõsávok). Ma Magyarorszá-
gon mintegy 500 ezer erdõtulajdonos
van és mintegy 35 ezer gazdálkodó. A
hazai családok jelentõs része tehát köz-
vetlen vagy egyéb, valamiféle tulajdo-
nosi kapcsolatban áll a hazai erdõterü-
letekkel. Gazdasági szempontból az er-
dõgazdálkodás a hazai GDP-nek egé-
szen kis részét adja, azonban ha figye-
lembe vesszük az erdõgazdálkodásra
épülõ iparágakat, akkor már jelentõs
mértékben részesedik az összes kibo-
csájtásból. Jelentõs problémát szül az a
tény, hogy jelenleg a magánerdõbirto-
kok szétaprózottak, egészen kis terüle-
tû erdõknek számos tulajdonosa van. A
múltban 400 ezer hektár olyan erdõte-
rületünk volt, ahol nem folyt érdemi er-
dõgazdálkodási tevékenység, és még
ma is 150 ezer hektárt tesznek ki az
ilyen erdõterületek. A kialakult helyzet
megoldására jöttek létre az ún. erdé-
szeti integrátor hálózatok, amelyek se-
gítséget nyújtanak a tulajdonosoknak a
megfelelõ gazdálkodáshoz. Ezen kívül
mintegy kapcsot képeznek a tulajdo-
nosok és a vidékfejlesztési programok
között. Elmondható, hogy az integráto-
ri hálózat létrejötte és mûködése ered-
ményes a magán-erdõgazdálkodásban.
Azonban az is tény, hogy a magán-er-
dõgazdálkodás területén még mindig
számos kihasználatlan lehetõség rejtõ-
zik. Érdemes volna a kialakult integrá-
tori hálózat mûködését a továbbiakban
is finanszírozni, azonban a jelenlegi eu-
rópai uniós támogatási rendszerekbe
ez nem illeszthetõ be. A jelenlegi támo-
gatási rendszerrõl  az a tapasztalata a
gazdálkodóknak, hogy valamiféle koc-
kázatot jelentenek. Bizonyos tevékeny-
ségek elvégzését kénytelenek elõre,
önerõbõl megfinanszírozni, és a támo-
gatások kifizetésére sok esetben akár
több évet kell várniuk. A megoldása
nyilván nem az erdészeti kutatás fela-
data.

A záró elõadást dr. Rédei Károly, a
NAIK-ERTI Ültetvényszerû Fatermesz-
tési Osztályának a vezetõje tartotta „Az
akácgazdálkodás jelene és jövõje”

címmel. Az elõadó mindjárt az elején
leszögezte, hogy az akác termesztés-
technológiájának kutatásával az erdõ-
gazdálkodás berkein belül foglako-
zunk, azonban a fafaj az egész agrá-
riumon belül meghatározó. Nagyon
fontos tény, hogy az akác egy jelentõs
környezetvédelmi probléma megoldá-
sa kapcsán került hazánkba, nevezete-
sen az alföldi száraz futóhomok meg-
kötése céljából. Ebbõl kifolyólag a
múltban nemcsak erdõmérnök kuta-
tók, hanem más szakterületen mûkö-
dõ tudósok is behatóan tanulmányoz-
ták a fafaj honosítási, termesztési lehe-
tõségeit. A fafajjal végzett kutatások
sora tulajdonképpen egy nagy nemze-
ti honosítási kísérletnek fogható fel. A
fafaj nemzetközi elismertetése, védel-
me érdekében nagyon sok hazai kuta-
tó, gyakorlati erdõgazdálkodó, fater-
mesztõ önzetlen és kitartó munkájára
volt szükség. Az akác a síkvidéki erdõ-
gazdálkodás egyik, ha nem a legfonto-
sabb fafaja, és különösen kedvelt a
magán-erdõgazdálkodók körében. Fa-
anyagának hasznosítása igen sokrétû,
termesztése a klímaváltozás hatása-
inak mérséklésében is meghatározó
jelentõségû, és a különféle vidékfej-
lesztési programok megvalósításában
is jelentõs szerepe van. Figyelemre
méltó az a tény, hogy habár az éven-
kénti erdõtelepítések nagysága az
utóbbi években igen hullámzó, az
akác szinte állandó jelleggel mintegy
40-45 százalékos részarányt képvisel
az évenkénti erdõtelepítésekben. Ré-
dei Károly elõadásában részletesen is-
mertette az akác hazai erdõgazdasági
mutatóit, termesztéstechnológiai jel-
lemzõit, a hazai akáckutatás nemzet-
közi elismertségét. Az akácméz ma
már hungarikum, a professzor szerint
a hazai akáctermesztés technológiai
rendszerének is kijárna ez a megkü-
lönböztetett minõsítés.

Az elõadások zárásaként Csiha Imre
köszönetet mondott Püspökladány Vá-
ros Önkormányzatának a konferencia
megvalósításában nyújtott segítségért
és hívta a résztvevõket a püspökladá-
nyi Farkasszigetre, ahol méhészeti be-
mutatót tartottak,  a NAIK-ERTI, az
OMME, a Püspökladány és Vidéke Mé-
hészeti Egyesület, valamint Püspökla-
dány Város Önkormányzata közremû-
ködésével.

Csiha Imre állomásigazgató
Dr. Keserû Zsolt tud. fõmunkatárs

Rásó János tud. segédmunkatárs  
NAIK-Erdészeti Tudományos Intézet

Püspökladányi Kísérleti Állomás
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A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kara és a
NAIK Erdészeti Tudományos Intézet által alakított konzor-
cium 2014. november 26-án zárta a TÁMOP-4.2.2.A-
11/1/KONV-2012-0004 számú projektet. A Sopronban
megtartott záró konferencián prof. dr. Lakatos Ferenc meg-
nyitóját követõen dr. Mózes Csaba, a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium Állami Földekért Felelõs Államtitkárság osztály-
vezetõje mondott köszöntõ beszédet, melyet a kutatásban
résztvevõ intézetek eredményeirõl szóló elõadások követ-
tek. 

A projektben az Erdõmérnöki Kar következõ intézetei
vettek részt: Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet; Erdõva-
gyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet; Geomatikai,
Erdõfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet; Környezet- és
Földtudományi Intézet; Növénytani és Természetvédelmi
Intézet, valamint a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani
Intézet.

Külön ki kell emelni a Pécsi Tudományegyetem Bioló-
giai Intézetének munkatársait, akik két részprojekt kidol-
gozásával és számtalan publikáció megjelentetésével járul-
tak hozzá a pályázat sikeréhez.

A kutatások a következõ három témakörre és résztémá-
ra bontva folytak:

1. Ökológiai kutatások
• Mikroklimatikus viszonyok vizsgálata 
• Hidrológiai viszonyok vizsgálata 
• Fényviszonyok vizsgálata 
• Termõhelyi vizsgálatok, talajban bekövetkezõ le-

bontási folyamatok kutatása 
2. Biodiverzitás-kutatások (a folyamatos erdõborítás

biotikus összetevõinek vizsgálata)
• Különbözõ szempontú erdõmûvelési beavatkozá-

sok a faállomány genetikai szerkezetére gyakorolt
hatásainak elemzése egy intenzíven mintázott ko-
csánytalan tölgyesben 

• A folyamatos erdõborítás fajösszetétel- és fajdiver-
zitás-vizsgálata 

• A holtfa szerepe a diverzitás fenntartásában
• Különbözõ üzemmódú állományok erdõdinami-

kai és erdõtermészetességi vizsgálata 
• Fás és lágy szárú növényfajok ökofiziológiai vizsgá-

lata 
• A folyamatos erdõborítás társulás és táj szintû vizs-

gálata 
3. Célzott alapkutatások

• A folyamatos erdõborítás modellezési vonatkozá-
sai 

• Közjóléti, társadalmi és fenntarthatósági vonatko-
zások vizsgálata

• A folyamatos erdõborítással történõ erdõgazdálko-
dás vadgazdálkodási kérdései 

• Természetvédelmi és konzervációbiológiai vonat-
kozások elemzése 

• A diverzitás, természetesség, a stabilitás és az ellenál-
ló képesség elemzése a folyamatos erdõborításnál 

A projekt legfontosabb eredménye a Silva naturalis cím-
mel útjára indított periodika, melynek elsõ három kötete
már korábban bemutatásra került az Erdészeti Lapok olda-
lain. A projekt zárásáig elkészült a sorozat következõ há-

rom része is. 
A negyedik

kötetben a gya-
korlati életben
dolgozó kol-
légák tollából
származó írá-
sok szerepel-
nek, mely-
ben a saját
tapasztala-
taikat ösz-
szegzik és
osztják meg
az olvasó-
val. Az ötö-
dik kötet
dr. Csóka
György és
dr. Laka-
tos Ferenc
szerkesz-
tésében egy ed-
dig fel nem dolgozott témát, a holtfát mu-
tatja be különbözõ megközelítésben, fotókkal illusztráltan.
A hatodik kötetben a tizenöt résztéma tudományos ered-
ményei kerülnek bemutatásra.

Az elindított Silva naturalis sorozat részeként a szerkesz-
tõk további számok megjelentetését is tervezik, ezért a fo-
lyamatos erdõborításhoz kapcsolódó ötleteket, anyagokat
szívesen vesznek. A sorozat eddig megjelent kötetei elekt-
ronikus formátumban letölthetõk a http://silvanatura-
lis.nyme.hu/ oldalról. 

Az Erdészettudományi Közlemények legfrissebb számá-
ban szintén a kutatáshoz kapcsolódó tudományos cikkek
jelentek meg.

A közel 390 millió forint költségvetésû pályázat az Euró-
pai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg,
szakmai vezetõje prof. dr.
Bartha Dénes, a pro-
jektmenedzser
pedig dr.
P u s k á s
L a j o s
volt.

ERDÉSZETTUDOMÁNY

Befejezõdött a Silva naturalis projekt  
A folyamatos erdõborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbiológiai, közjóléti és 

természetvédelmi szempontú vizsgálata
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A NAIK-Erdészeti Tudományos Intézet
2014. szeptember végén, Magyaror-
szágon elsõ alkalommal, hagyomány-
teremtõ céllal rendezte meg Kámon-
ban a hazai erdészeti, vadászati igaz-
ságügyi szakértõk konferenciáját és
vitafórumát.  

A konferencia lebonyolításának célja az
volt, hogy egységesítse a különbözõ té-
makörökben a szakértõk által kialakí-
tott gyakorlatot, vitatott határesetekben
pedig követhetõ állásfoglalásokat adjon
ki. A szervezõ kutatóintézet kifejezett
szándéka volt, hogy az elméleti okfejté-
sek helyett nagy gyakorlatú és aktív
szakértõk tényleges eseteik alapján
osszák meg gondolataikat egymással.

A fórumot dr. Borovics Attila az ERTI
fõigazgatója és Nagy Imre tudományos
fõmunkatárs köszöntõje nyitotta meg.

Elsõként dr. Jánoska Ferenc a va-
dászbalesetek igazságügyi kivizsgálása
kapcsán konkrét példákkal illusztrált
elõadást tartott. Többek között egy
olyan esetet vázolt fel, melyben a vadá-
szat során a lehetséges szabálysértések
majd mindegyikét megszegték: nem
volt balesetvédelmi oktatás, nem ké-
szült hajtástérkép stb. A vadászat során
elõször egy vizslát, majd egy vadászt
lõttek agyon.  A további esetek bemu-
tatása után az elõadó összefoglalva
megállapította, hogy a szakértõ gyak-
ran hiányos és ellentmondó informá-
ciókból kénytelen dolgozni. Ráadásul
az eljáró hatóság képviselõi és a jogá-
szok általában nem vadászok. A súlyos
esetekben az elsõdleges helyszíni
szemlénél kötelezõen kirendelt szakér-
tõre lenne szükség.

Dr. Páll Miklós a lefoglalt, vagy vita
tárgyát képezõ vad értékelése témakör-
ben tartott elõadást. A szakértõ szerint
kiemelt szakmai feladat, hogy egzakt
forgalmi és piaci értéket állapítsanak
meg.  A nyomozó hatóság orvvadászat-
kor vagy jogosulatlan vadászatkor kéri
az élõ vad értékének meghatározását. A
vadászati törvény szerint a vad az állam
tulajdonát képezi. Ez alól kivételt a zárt-
téri vadtartás képez. Jogszerû elejtés so-
rán a tulajdonjog a vadgazdálkodóra
száll át. A jogszerûtlen elejtés esetében
azonban nincs tulajdonosváltás. Az élõ
vad értéket abban az esetben kell meg-
állapítani, ha orvvadászat történt. Egyéb

esetben a forgalmi értéket kell alkal-
mazni.

A következõkben Nagy Imre az en-
gedély nélküli fahasználatokról tartott
összefoglaló elõadást. Ezekben az ese-
tekben általában az erdészeti hatóság
tesz följelentést, de az önkormányzatok
és a civil szervezetek is élnek vele. Az
erdészeti hatóság akkor fordul a bíró-
sághoz, ha a bírságolási eljárás hatásta-
lannak bizonyul.  Az esetek többségé-
ben a nyomozás erõteljesebb ügyészi
ellenõrzés mellett zajlik, a szervezett
bûnözés lehetõsége miatt. Az esetek
nagy része környezetkárosításról is
szól. 

Dr. Borovics Attila a bûnjelek gene-
tikai vizsgálatáról tartott elõadást. A
vizsgálatok alapját a fa DNS alapú ere-
detazonosítása teszi lehetõvé. A fõfafa-
jokra már elkészültek a géntérképek. A
vágástéren, az erdõben a tuskókról vett
mintákat hasonlítják össze az illegálisan
kitermelt és lefoglalt faanyaggal. Az
azonosításhoz elegendõ akár a faaprí-
ték vagy a fûrészpor is. A genetikai eljá-
rásnak fontos hozadéka, hogy felderí-
tett esetek visszatartó ereje fokozatosan
növekszik.

A következõ elõadást Sárközi Attila,
a Váci Rendõrkapitányság munkatársa
tartotta. Az ügyek felderítése során a bi-
zonyítás kérdése a legnehezebben
megoldható probléma. Nagyon fontos,
hogy a nyomozó érezze magát otthon
az erdõben, illetve napi szinten ápoljon
jó kapcsolatot a területen dolgozó szak-
személyzettel. A fenti DNS-minták alap-

ján bizonyítani lehet a bûnjelek szárma-
zását. Kiemelten fontos, hogy az ország
más területein is megismerjék és gya-
korlatba is átültessék ezt a bevált bizo-
nyítási módszert. 

Németh Sándor az erdõértékelés el-
méleti alapjaiba és gyakorlatába avatta
be a hallgatóságot. Amikor értékekrõl
beszélünk különbözõ szempontrend-
szerek alapján felállított értéktípusokat
kell megkülönböztetnünk. Az erdõ bio-
lógiai és ökológiai sokrétûsége miatt
nehéz az értékelés, melynek idõdimen-
ziója is van. Az erdõ esetében különbö-
zõ módszereket kell alkalmazni, de
nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez
csak egyike a termõföld különbözõ mû-
velési ágainak. Az erdõ értéke nem a fa-
fajtól, hanem a hozzáférés idõpontjától
függ, vagyis alapvetõen az idõtényezõ
határozza meg. Ez a várható érték. Egy
odvas, korhadó fa esetében, ha benne
fészkel egy ritka és védett madár, akkor
az érték fölbecsülhetetlen. A természet-
védelem azonban olyan ingyenes elsa-
játítási folyamat, amikor valaki másnak
a tulajdonából élvezeti értéket akarok
kivonni. Valamennyi természetvédelmi
jogszabályból adódó összes konfliktus
ebbõl ered. A társadalom ellentételezé-
si hajlandósága az ingyenes elsajátítás
kapcsán viszont egyre kisebb.

A konferencia második napján a szer-
vezõk céljainak megfelelõen a szakmai
mindennapokból építkezve folytak az
eladások. 

Zétényi Zoltán, Nagy László
Kép: Nagy László

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Erdészet, vadászati igazságügyi szakértõk
tanácskoztak Kámonban


