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A hegyvidék erdeit kezelõ Egererdõ Zrt. tevékenységének
bemutatását Jung László vezérigazgató, a bizottság tagja tar-
totta, vázolva a cég erdõgazdálkodását meghatározó termé-
szeti adottságokat, illetve a legfontosabb termelési adatokat.
Jellemzõ a természetközeli erdõgazdálkodás, elsõsorban a tá-

ji adottságok, illetve a nagyarányú védettség miatt. A cég éves
fakitermelése évek óta elmarad az üzemtervi termelési lehe-
tõségtõl. Meghatározó (50-60%) a tûzifa aránya, ezen belül az
apríték elõállítása felfutóban van a kis fûtõmûi fejlesztések
következtében. Jelentõs gond a nagy létszámú vadállomány,
az erdõk közjóléti rendeltetéseinek az ellátása pedig egyre
fontosabb feladata a cégnek. 

Ezt követõen Mátyás Csaba akadémikus röviden ismertet-
te az Agrárklíma 1. és az Agrárklíma 2. projektek leglénye-
sebb célkitûzéseit, beszámolt az elsõ eredményeirõl, vala-
mint tájékoztatott a tudományos munka fontosabb munkafe-
ladatairól. Vázolta a klímaváltozáshoz kapcsolódó tudomá-
nyos ismereteket, és prognózisokat, amelyek a hazai erdõ-
gazdálkodásra jelentõs hatással lesznek a közeljövõben. Be-
mutatta azokat a terepi, kísérletes módszereket, amelyek le-
hetõséget adnak, hogy az erdõmûvelés egyik legfontosabb
gondját, az erdõket a jövõben érõ hatások mértékét és sú-
lyosságát elõrevetíthessük. Mint ismeretes, a térségünkben a
Föld átlagánál nagyobb, mintegy 2 °C-os éves középhõmér-
séklet-növekedés várható. Ez a környezeti hatás alapvetõen
meghatározza majd a magyar erdõállományok fafajösszetéte-
lét és a gazdálkodási módokat. 

Meghívott vendégelõadóként Silvio Schüler (Szövetségi
Erdészeti Kutatóintézet, Bécs) röviden ismertette Ausztria
természeti adottságait és erdõgazdálkodását, valamint a klí-
maváltozási modellek alapján várható környezetei hatáso-

kat. Az éves átlaghõmérséklet elõrevetített növekedése 1,7
°C, kisebb, mint a magyar érték, de jelentõsen magasabb,
mint a globálisan számolt átlag. Az ország nagy részét borí-
tó hegységekben jelentõs átalakulásokra számítanak az er-
dõállományok fafajösszetételében. Az osztrák kutatóintézet
származási kísérletekkel keresi a választ a kihívásokra. A
legfontosabb fafajok – lucfenyõ, erdeifenyõ, tölgyek, bükk,
duglászfenyõ stb. – esetében kiterjedt kísérleti hálózattal
rendelkeznek. Az ezekben megfigyelt tapasztalatok alapján
megállapították, hogy kedvezõ és kedvezõtlen hatásokra
egyaránt lehet számítani. Az elõnyös jelenségek közül a leg-
fontosabb, hogy változatlanul kedvezõ csapadékviszonyok
mellett (!) növekszik az erdõk dendromassza produkciója,
fatermése. Az elõnytelen hatások hasonlóak a magyarorszá-
gihoz. Erõsödõ abiotikus és biotikus károsítások várhatók,
új kártevõk és károsítók jelennek meg. A kialakuló helyzet-
re az erdészszakma válaszai korlátozottak: fafajválasztás, a
fafajpolitika módosulása, az erdészeti genetikai erõforrások
hatékonyabb kihasználása, az erdõgazdálkodási gyakorlat
módosítása, átalakítása stb. A lucfenyõ a jelenlegi 60%-ról
20-30%-ra fog visszaszorulni, a tölgyek és a bükk aránya nö-
vekedni fog stb. A magyar luc (Bükkszentkereszt) és tölgy
(Csörötnek) származások kísérleteikben jól teljesítenek, jól
reagálnak a szélsõséges klimatikus hatásokra. Jó a megma-
radási százalékuk is, ami azt mutatja, hogy a vizsgált magyar
származások kellõen plasztikusak, ami a melegedõ klímá-
ban a legfontosabb tulajdonságok egyike. Nagyon fontos
lesz tehát a jövõben a megváltozó körülményeknek megfe-
lelõ származások kiválasztása.

A klímaváltozás hatása erdeink egészségi állapotára cím-
mel tartott elõadást Csóka György (NAIK-ERTI). Beszámolt
mind az abiotikus, mind a biotikus károsítások elmúlt évtize-
dekben rögzített mérési, illetve megfigyelési eredményeirõl.
A trendek szinte minden paraméter esetében növekvõek, jól
megfigyelhetõk az idõjárási szélsõségeket – elsõsorban az
aszályos idõszakokat – követõ káresemények. Külön kiemel-
te az új károsító fajok megtelepedésének és azok károsítása-
inak növekvõ trendjét. Az új fajok gyorsuló ütemû megjele-
nésének fõ oka a hatalmas nemzetközi árukereskedelem, de
egyes idegenhonos fajok tartós megtelepedésében, elszapo-
rodásában a változó klíma is fontos szerepet játszik. A romló
trendek megfordítására általános érvényû megoldás nincs, a
differenciáltabb, „finomabb felbontású” erdõgazdálkodás
mérsékelheti a károkat.

Akadémiai bizottsági ülés Mátrafüreden
2015. május 28-án, Mátrafüreden, az MTA vendégházá-
ban tartotta ülését az MTA Erdészeti Tudományos Bizott-
sága. Az ülést Rédei Károly bizottsági elnök nyitotta
meg, köszöntötte a résztvevõket és ismertette a progra-
mot. Ezt követõen gratulált a 2015. januári bizottsági
ülés óta kitüntetésben részesült Faragó Sándor bizottsá-
gi alelnöknek, illetve köszöntötte a 85. születésnapját
ünneplõ Kovács Jenõ bizottsági tagot. Ez alkalomból
Mátyás Csaba akadémikus a NyME Erdõmérnöki Kar ne-
vében is kifejezte jókívánságait.

Silvio Schüler elõadást tart



Erdészeti Lapok CL. évf. 9. szám (2015. szeptember)270

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Urbán Pál vezérigazgató-helyettes (Egererdõ Zrt.) Erdõ-
gazdálkodási válaszok a klímaváltozásra címû elõadásá-
ban megerõsítette, hogy az elõzõ elõadásokban felsorolt je-
lenségek és problémák a napi erdõgazdálkodási gyakorlat-
ban is megjelentek, és számottevõen nehezítik a gazdálko-
dást. A jelenlegi jogszabályi környezet nem segíti a gazdál-
kodókat. A hatályos erdõtörvényben és a végrehajtási ren-
deletben sok elõírás korlátozza a gazdálkodót a változó kör-
nyezeti feltételek által kialakított helyzetben. Így például az
erdõtörvény 7., 10., 51.§-a, illetve a 153/2009 FVM-rendelet
4. és 5. mellékletének az elõírásai okoznak nehézségeket a
gazdálkodásban. Az erdõgazdaság folyamatosan keresi a
válaszokat az új helyzetekben. 

A klímaváltozás hatásai hatósági szemmel címû prezentá-
ciójában Szabó Szilárd, a Heves Megyei Kormányhivatal fõ-
osztályvezetõje elemezte a felügyeletük alá tartozó Nógrád,
Heves és Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyékre jellemzõ hely-
zetet. Megerõsítette, hogy az
elmúlt évtizedekben legin-
kább az aszály és az annak
következtében kialakult ká-
rosítások okozták a legtöbb
gondot az északi megyékben.
A károsítások a mesterséges
erdõsítésekben mutatkoztak
a leginkább, a természetes fel-
újításokban kevésbé okoz
gondot az aszály. Az erdésze-
ti hatóság nyilvántartása sze-
rint az egyes klímazónákban
jelentõs a nem az adott klímához besorolt fafajok területe.
Például a csertölgy 22 ezer hektáron fordul elõ B és GYT klí-
mában, de számottevõ a bükk térfoglalása (2000 ha) is a GYT
klímában. A helyzet a rontott erdõk nagy arányára, valamint
mikroklimatikus okokra vezethetõk vissza. Összességében
kijelenthetõ, hogy az erdészeti nyilvántartásban felülvizsgá-
latra szorulnak a jelenlegi klímabesorolások. A felülvizsgálat-
hoz tudományos adatokra is szükség van. Nehezíti a felada-
tot, hogy a felülvizsgálatokat erdõrészletenként kell elbírálni,
de alapvetõen elvégezhetõ lenne az erdõtervi klímabesorolá-
sok, és ezáltal a célállománytípusok megváltoztatása.

A hozzászólások során Führer Ernõ (NAIK-ERTI) elismerõen
szólt az elhangzott elõadásokról, majd javasolta, hogy az erdé-
szeti kísérletezést kezelhessék az erdõgazdálkodók közcélú fel-
adatként. Az erdészeti hatóság által is felvetett, erdõrészlet szin-
tû ’klímaértékelési’ munka legyen innovációs tevékenység, mert
ezzel anyagi forrásokat szabadíthatnánk fel az ilyen kutatásokra.

Dudits Dénes akadémikus gratulált az elõadásokhoz, majd
felhívta a figyelmet, hogy a származási kísérletek a populáci-
ók közötti különbségeket mutatják meg, de szükség lehet en-
nél finomabb, egyed szintû felbontásra is a rezisztens genotí-
pusok kiválasztásához. Erre már rendelkezésre állnak mole-
kuláris technikák és alkalmas genetikai markerek.

Bordács Sándor az elõadásokhoz kapcsolódóan kifejtette,
hogy az erdészeti gyakorlatnak az eddigieknél is nagyobb fi-
gyelmet kellene fordítani a származási, genetikai ismeretekre.
Példaként említette, hogy 2010–12 között jelentõs mennyiségû
külföldi vetõmag érkezett az országba kocsányos- és kocsány-
talantölgyfajokból, elsõsorban a számunkra nem alkalmas len-
gyel, cseh és szlovák származási területekrõl. Felhívta a figyel-
met arra is, hogy a jelenlegi erdõtörvény szerint a származási
adatokat nem rögzíti az erdõállomány adattár, ezért a jövõben

bekövetkezõ esetleges erdõkárok genetikai hátterét, annak
okait nem lehet majd megkeresni, illetve kimutatni.

A tudományos ülést követõ délután rövid terepi bejárásra
került sor. Az Egererdõ Zrt. gazdálkodási területén két hely-
színen folytatódott a délelõtti témák megvitatása. A Gyön-
gyössolymos 31/A1 erdõrészletnél Dudás Béla, az erdõgaz-
daság Mátrafüredi Erdészetének vezetõje beszámolt az üzem-
tervi követelmények és kötöttségek miatti nehézségeikrõl. A
mintegy 700 méter tszf. magasságon, nyugati fekvésben elte-
rülõ erdõrészlet eredetileg bükkös klíma besorolású, de az
erdõállomány átalakításánál már figyelembe vették a klimati-
kus feltételekben várható változásokat. Az elsõ kivitelû erdõ-
sítés, valamint a pótlás során jelentõs mennyiségû kocsányta-
lan tölgy szaporítóanyagot használtak fel, amellyel úgy tûnik,
sikerül befejezett erdõállományként átadniuk az erdõsítést.
Jelenleg a bükk és gyertyán elegyaránya elenyészõ a ko-

csánytalan tölgyéhez képest.
Az erdõsítést szerencsésen si-
került a jelenlegi jogszabályi
keretek között végigvinniük,
de drasztikusabb klimatikus
változások – pl. a bükkös klí-
ma helyett cseres-tölgyes klí-
ma kialakulása – esetén a jog-
szabályi fafaj-követelmények
nem engedték volna a kör-
nyezeti feltételeknek megfe-
lelõ rugalmas megoldásokat.
A jelenlegi hagyásfa és holtfa
fenntartási kötelezettségeket
is nehezítõ körülményként

tekintik, elsõsorban a jogalkalmazási gyakorlat rugalmatlan-
ságai miatt.

A második megállásra a Gyöngyössolymos 34/C és 34/E
erdõrészleteknél került sor. A 17, illetve 19 éves részletet egy
nyiladék választja el egymástól. Az idõsebb állomány teljesen
összezáródott, sûrûség állapotban levõ fiatalos, a fiatalabb vi-
szont nagyon kiritkult, pusztuló bükkegyedekbõl álló, ’fel-
nyíló’ erdõ, ahol az életben maradt bükkfák láthatóan szen-
vednek, a legtöbbjük elhalás elõtti állapotot mutat. Az erdõ-
sítést mesterségesen végezték mindkét területen, bükkcse-
metével. Az idõsebb állományban bükki származású, állo-
mány alóli iskolázott csemetét használtak, a fiatalabb erdõ-
ben pedig magágyi csemetét, amelynek származási adatait –
elsõsorban az erdõadattári és üzemi nyilvántartási adathiány
miatt – már nem ismerik. Az elsõ kivitel mindkét esetben ki-
válóan sikerült, de az elmúlt idõszak aszályos éveiben a fia-
talabb állományban jelentõs a törzspusztulás, ami jelenleg is
tart. A pusztulásos tünetek okát valószínûleg a szaporítóa-
nyag genetikai adottságaiban (valószínûleg atlantikus klíma-
adottságú származási helyében) kell keresni. Az ilyen jellegû
gazdálkodási gondok elkerülésére a legcélszerûbb származá-
si kísérleteket létesíteni, és azok adatait hosszú távon felhasz-
nálni. Kísérleti adatok hiányában a gazdálkodóknak javaso-
landó, hogy dél-dunántúli, illetve horvát, szerb, szlovén szár-
mazású szaporítóanyagból létesítsenek üzemi kísérleteket,
amelyhez a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazga-
tósága felajánlja szakmai segítségét.

A délutáni program zárásaként Jung László vezérigazgató
megköszönte a jelenlévõknek a tartalmas szakmai rendez-
vényen való aktív részvételt.

Dr. Bordács Sándor CSc.titkár, MTA ETB
Fotó: EGERERDÕ Zrt.


