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Az Erdõvédelmi aktualitások és újdon-
ságok erdeinkben címmel összeállított
anyagot hárman készítették, az elõadón
kívül dr. Hirka Anikó tudományos fõ-
munkatárs és Szõcs Levente tudomá-
nyos segédmunkatárs dolgoztak rajta.

Korunk egyik legmeghatározóbb je-
lensége a klímaváltozás. Ennek tényét
gyakorlatilag már senki nem vitatja, legfel-
jebb a kiváltó okokat. Az elõadó matema-
tikai-statisztikai összefüggéseket bemuta-
tó diák sorával és látványos fotókkal
szemléltette, miként hat a hazánkban me-
legebbé, szárazabbá, szélsõségesebbé vá-
ló idõjárás erdeink egészségi állapotára.

Az éghajlatváltozás hatására több ked-
vezõtlen jelenség tapasztalható. A téli fa-
gyok elmaradása miatt egyes fajok áttelel-
nek. A gyapottok-bagolylepke (Heliover-
pa armigera) például korábban csak ván-
dorlepkeként érkezett be augusztus körül
az országba, a 2000-es évek elején már át-
telelt, és egyes években már májusban
megjelenik az erdészeti fénycsapdák által
fogott lepkeanyagban.  

A magasabb hõösszeg miatt felgyor-
sul a rovarok fejlõdése, és korábban rit-

ka fajok válhatnak súlyos károsítóvá.
Ilyen például a szalagos díszbogár (Co-
raebus florentinus), melynek lárvája a
tölgyek néhány centiméter vastag ágait
pusztítja el „halálgyûrûjével”. Érdekes
módon a tõlünk délre érdemi károsításra
képes faj nálunk – ritkasága miatt – 2008
óta védett, természetvédelmi értéke 10
ezer forint. Mielõtt azt gondolnánk, hogy
ez a hazai „természetvédelem” furcsa sa-
játossága, jó tudni, hogy Svédországban
hasonló módon védett az ott (még) rit-
kaságnak számító gyapjaslepke (Lyman-
tria dispar). Elgondolkodtató...

Az aszályos nyarak következtében le-
gyengült fafajok könnyen áldozatául es-
hetnek olyan károsítóknak és kóroko-
zóknak, melyek korábban is jelen voltak,
de nem okoztak észrevehetõ károkat. A
Biscogniauxia mediterranea nevû gom-
ba például 2015-ben már tömeges cser-
pusztulást idézett elõ a Bakonyban, de
újabban a bükkön is megtalálták. A Ce-
nangium ferruginosum nevû endofita
gomba 2012-ben okozott komoly fenyõ-
pusztulást a Mátrában, holott egyébként
teljesen ártalmatlan „albérlõként” viselke-
dik, jelenléte semmilyen problémával
nem jár az egészséges állományokban.

Az elõadásban szó esett a globalizá-
ció erdõvédelmi vonatkozásairól. A vi-
lágkereskedelem, a multinacionális vál-
lalatok és a turizmus nagyban meg-
könnyítik a károsítók, kórokozók terje-
dését. A kanyargós szillevéldarázs
(Aproceros leucopoda) a Távol-Keletrõl
származik, 2011-ben már súlyosan káro-
sította többek között Bugacon a turkesz-

táni szil állományait, de gyakran jelenik
meg tömegesen útszéli szil fasorokon is. 

Komoly veszélyt jelenthet az Észak-
Amerikából származó amerikai lepkeka-
bóca (Metcalfa pruinosa), melyet elõ-
ször 2004-ben találtak meg Magyarorszá-
gon. Szélsõségesen polifág, azaz szinte
minden fafajt károsít – még a mérgezõ ti-
szafát is. A kõris hajtáspusztulás kóroko-
zója, az ázsiai származású Chalara fraxi-
nea pedig a jelenlegi trendek alapján
akár a szilfavészhez hasonló pusztítást is
végezhet a kõrisesekben.  

Hallhattunk pár érdekes esetet a bio-
lógiai védekezés lehetõségeirõl és ve-
szélyeirõl is. Negatív példa az Ázsiából
behozott harlekinkatica (Harmonya
axiridis), sajnos „nem elégedett meg” a
neki szánt szerepkörrel, és a megvéde-
ni szándékozott üvegházi kultúrákból
kikerülve, az õshonos katicák fõ ver-
senytársává, sõt pusztítójává vált. 

Jó példa viszont az Entomophaga
maimaiga nevû gomba, mely valószí-
nûleg a gyapjaslepke gradációk legha-
tékonyabb megakadályozója. Magyar-
országon 2013-ban észlelték elõször. A
gyapjaslepke-populációkban tetemes
pusztulást okozott. Bulgáriában (ahol
az 1990-es évek vége óta jelen van) az
utóbbi 15 évben ennek a rovarpatogén
gombának köszönhetõ, hogy a gyapjas-
lepke kárterületei nagyságrenddel
csökkentek, így nem is volt szükség
vegyszeres védekezésre. A biológiai vé-
dekezések másik említésre méltó pozi-
tív példája a szelídgesztenye gubacsda-
rázs ellen betelepített Torymus sinensis

„Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba!”
Erdõvédelmi aktualitások és újdonságok erdeinkben

2016. április 26-án az Országos Er-
dészeti Egyesület Gyõri Erdõgazda-
sági Helyi Csoportja, 55-60 fõ rész-
vételével nagyszerû elõadást hallga-
tott meg dr. Csóka Györgytõl, a NAIK
ERTI tudományos osztályvezetõjétõl,
a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. köz-
ponti tárgyalótermében. 
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nevû fémfürkész. Errõl az Erdészeti La-
pok 2014. szeptemberi számában rész-
letesebben is olvashattunk.

Az elõadás végén hasznos gyakorlati
tanácsokat kaptunk arra vonatkozóan,
hogy erdészként mit tehetünk a várható
károk lehetõ legkisebbre csökkentése
érdekében.

A legfontosabb, hogy az erdõk ter-
mészetes ellenálló képességét erõsít-
sük. Ez a termõhelynek (és a várható
felmelegedésnek) megfelelõ fafajvá-
lasztással kezdõdik, különös odafigye-
léssel a szaporítóanyag származására.
Általában a nagyobb genetikai változa-
tosságot eredményezõ természetes fel-
újításokat célszerû elõtérbe helyezni a
mesterséges felújítások helyett. Az ele-
gyetlen erdõk mindig fogékonyabbak a
súlyos károsításokra, ezért támogatni
kell az elegyességet a nevelõvágások
során. Az állományok szerkezeti stabili-
tását a kisebb léptékû mozaikos térszer-
kezet segíti legjobban.

Az erdészeti hatóság oldaláról a vál-
tozó viszonyokhoz jobban alkalmazko-
dó, rugalmasabb hozzáállásra volna
szükség erdõtervezési és felügyeleti
szempontból egyaránt.

A kockázatok csökkentésének általá-
nos alapelvét szemléletesen megfogal-

mazó népi bölcsességet nekünk is érde-
mes megfogadni: 

„Ne tedd az összes tojást egyetlen ko-
sárba!”

Szöveg: Iványi Ákos
titkár, OEE Gyõri Erdõgazdasági HCs

Kép: Greguss László Géza

Az OEE Baranya megyei Helyi Csoport-
ja a pécsi Pannon Power hõerõmûbe
látogatott 2016. április 19-én. A szak-
mai programon a Baranya megyei Kor-
mányhivatal Erdészeti Osztálya és a
Mecsekerdõ Zrt. munkatársai vettek
részt. 

A látogatás a Zöld zóna nevû látogató-
központban kezdõdött, ahol interaktív és
fantáziadús bemutatón ismerhettük meg
az üzem történetét és mûködését. Végig-
követhettük a folyamatot, hogy mikép-
pen fejlõdött a széntüzelésû erõmû a bio-

massza-felhasználás felé. Megtekintettük
és ki is próbálhattuk a különbözõ növé-
nyi alapú tüzelõanyagokat és tulajdonsá-
gaikat, valamint a villamos energia ter-
melését bemutató interaktív játékokat.

Ezek után a tüzelõanyag betárolásá-
ra szolgáló aprítékteret és a szalmabá-
lák tárolására szolgáló csarnokot jártuk
be. Ennek során a faapríték érkezteté-
sét, kezelését és kazánhoz juttatását te-
kintettük meg. Emellett megismerhet-
tük a szalmatüzelésû kazán teljes ellátá-
si rendszerét, és végigjárhattuk a szalma
útját a beérkezéstõl az adagolórendsze-

ren keresztüli kazánba juttatásáig. Azért
is különösen érdekes ez, mert ilyen
szalmatüzelésû kazánból a világon mind-
össze négy található.

Az erõmû 2013 óta kizárólag bio-
masszát hasznosít, így a tüzelõanyagok
elégetésével évente 400 000 tonnával
kevesebb szén-dioxidot juttat a légtér-
be, mint a fosszilis energiahordozók
elégetésével. Évenként mintegy 400 000
tonna faalapú tüzelõanyagot és 180 000
tonna bálázott lágyszárú tüzelõanyagot
használnak fel. Figyelemre méltó az ap-
rítógép, aminek óránként 100 tonna fa-
anyag a teljesítménye. 

Az üzem volumenére jellemzõ, hogy
a fa- és szalmatüzelésû kazánban órán-
ként külön-külön 220 és 140 tonna 540
°C-os, 98 bar nyomású gõzt állítanak
elõ. Ez hajtja meg a turbinákat a villa-
mos energia termeléséhez, ami 49,9
MW teljesítményû a faapríték-tüzelésû
és 35 MW teljesítményû a szalmatüzelé-
sû kazán esetében. Továbbá, az itt ke-
letkezõ „hulladékhõ” 30 000 pécsi ház-
tartást és 450 közintézményt fût.

A látogatás során hasznos informá-
ciókkal gazdagodtunk a növényi bio-
massza energetikai célú felhasználásá-
ról. A helyi csoport az érdeklõdésre te-
kintettel megismétli majd a látogatást a
közeljövõben.

Szöveg és kép: Eichert Gergely
OEE Baranya Megyei HCs

Üzemlátogatás a biomassza-erõmûben


