


SZÁZÖTVEN ÉV – ARCKÉPCSARNOK

Keresztesi Béla
(Kiskunfélegyháza, 1922. január 3. — 

Budapest, 2001. január 15.)

Bedõ-díjas erdõmérnök, az Országos Erdészeti Egyesü-
let lapjának, Az Erdõnek 25 éven át szerkesztõje, az
Erdészeti Tudományos Intézet fõigazgatója, a Magyar

Tudományos Akadémia tagja   

Erdõmérnöki okleve-
lét 1944-ben szerez-
te meg a budapesti
Mûegyetem soproni
Bánya-, Kohó- és Er-
dõmérnöki Karán.
1946-tól 1949-ig a
miskolci erdõgazda-
ság erdõrendezõje
volt, majd 1949-50-
ben az Alföld-fásítás
országos felügyelõsé-
gének titkáraként tevékenykedett. 1950 és 1953 között as-
piránsként dolgozott a Leningrádi Erdészeti Akadémián.
Hazatérését követõen, 1953-ban az Országos Erdészeti Fõ-
igazgatóság fõigazgató-helyettesévé nevezték ki, ahol fõ fel-
adata az erdõgazdálkodás és faipar fejlesztését célzó orszá-
gos program kidolgozása és megvalósítása volt. 1960 és
1987 között az Erdészeti Tudományos Intézet munkáját irá-
nyította mint fõigazgató. Ezt követõen 1995-ös nyugdíjazá-
sáig kutatóprofesszorként dolgozott tovább az intézetben.
Elméleti és gyakorlati erdészeti érdeklõdése homlokteré-
ben az általános erdõmûvelési kérdéseken túl az akácfa-ne-
mesítés és -termesztés, az akácméztermelés, az akácerdõk
nevelési és felújítási problémái álltak. Nevéhez fûzõdik
nyolc jó faminõségû, egyszersmind a méhészet szolgálatába
is állítható akácfajta kinemesítése és a hazai erdõmûvelés-
be való bevonása. Az erdõgazdálkodás fejlesztésére töre-
kedve behatóan foglalkozott az erdõvagyon gépesített, több-
célú gazdasági hasznosításának lehetõségeivel, a jóléti er-
dõgazdálkodással, az erdõesztétikával és a parkerdõ-gaz-
dálkodással is. Az Erdészeti Tudományos Intézet vezetõje-
ként megszervezte a nagytáji kutatóállomásokat, s a kutató-
intézetet a nemzetközi erdészettudományi intézményháló-
zat és együttmûködési programok aktív résztvevõjévé tette.
Mintegy tizenöt általa írt vagy szerkesztett könyv mellett
több mint kétszáz szakdolgozata jelent meg.

1954 és 1979 között negyed századig Az Erdõ, 1960 és
1988 között az Erdészeti Kutatások címû folyóiratok felelõs
szerkesztõje volt. Rövid ideig az Országos Erdészeti Egye-
sület alelnöki tisztét is betöltötte.

Sírhelye: Keresztesi Béla sírja a Farkasréti temetõben
található (7/9. parcella 1-39 sírhely).

Jérôme René
(Nagyszentmiklós [ma Románia], 1910 — 

Budapest, 1998)

Bedõ-díjas erdõmérnök, az Országos Erdészeti
Egyesület lapjának, Az Erdõnek, majd az Erdészeti
Lapoknak évtizedeken át fõmunkatársa, helyettes

szerkesztõje.

Erdõmérnöki okle-

velét Sopronban

szerezte meg 1934-

ben. A végzés után

elõször a Gödöllõi

Erdõigazgatóságon

dolgozott, majd Ti-

s z a b o g d á n y b a n

(Kárpátalja) lett er-

dõgondnok. A keleti fronton katonáskodott a II. világhá-

ború alatt, majd Monostorapátiban lett erdõgondnok

1946-49 között. Innen került a Földmûvelésügyi Mi-

nisztériumba, majd az Országos Erdészeti Fõigazgató-

ságra, ahol hosszú idõn keresztül dolgozott különbözõ

beosztásokban. Fõ feladatköre az erdészek körében a

szakmai ismeretek terjesztésének elõsegítése volt. Eh-

hez kapcsolódott az a négy évtizedes szerkesztõi, cikk-

írói, ismeretátadási tevékenység, amit társadalmi mun-

kában Az Erdõ, majd az eredeti nevét visszanyerõ Erdé-

szeti Lapok munkatársaként végzett. A lapnál 1954—79

között fõmunkatársként, majd helyettes szerkesztõként,

1980—98 között, egészen haláláig ismét fõmunkatár-

sként tevékenykedett. Ilyen hosszú ideig még a lapala-

pító Divald Adolf sem volt az Erdészeti Lapok fõmunka-

társa, aki 28 éven keresztül viselte ezt a tisztséget.

Rendkívül szerteágazó, több száz cikket tartalmazó

munkássága a biológiai, mûszaki fejlesztés hazai és

nemzetközi eredményeinek ismertetésétõl az egyesületi

élet eseményeirõl való tudósításig felölelte a korabeli

erdõgazdálkodás, erdészet szinte minden területét, tör-

ténéseit. Munkássága elismeréseként 1984-ben meg-

kapta a Bedõ-díjat.

Sírhelye: Jérôme René a Farkasréti temetõben nyug-
szik (801. parcella, 991. urnahely).
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A harmadik oldal
A fõszerkesztõi iroda legtöbbször csak kí-
vánatos „alkotói csendjébõl” nézve az
egyesületi titkárság és a fõtitkár irodája
felé, egyre többször az a kissé talán túlzó,
de mégis képszerûen leíró érzésem támad
mintha egy nyüzsgõ akciócentrumba ke-
rültem volna, ahol a kollégák a monito-
rok és a telefonok szorításában, egymás-

sal folyamatosan egyeztetve, vagy másokkal tárgyalva küzde-
nek a föléjük tornyosuló feladatok, korszerû elnevezéssel élve
projektek „tengerével”. 

Egyesületünk eseménynaptárára tekintve ez nem is csodál-
ható. A tavalyi jubileum nem kis kihívásai és szép feladatai
után, idén is mozgalmas év várható. A mindennapi egyesületi
mûködés mellett gõzerõvel halad elõre, az OEE immár átala-
kult szerepköre mellett, a 148. Vándorgyûlés szervezése, az Év
erdésze versennyel karöltve. 

Rohamléptekben kell beindítani a nagy felelõsséget, de nagy
lehetõséget is jelentõ, újjáéledõ erdei vándortábor mozgalom
mûködõképes rendszerét, a kijelölt erdõgazdaságokkal együtt-
mûködésben. 

Zajlik a Kaán Károly születésének 150. évfordulóját ünnep-
lõ jubileumi események szervezése, s a látóhatáron már feltûn-
nek az Erdõvarázs rendezvény, majd az európai tanulmányi
verseny, az YPEF, idén Magyarországon rendezendõ nemzet-
közi döntõjének sokrétû koordinációs feladatai. 

S a várható környezeti nevelési programokról, az Erdõk He-
térõl, a tervezett kiadványok megjelentetésérõl, az elérhetõ pá-
lyázati források adta feladatokról még nem is beszéltünk. 

Természetesen ez a kis reális tükör nem panasz, hiszen az
erdészeti ágazat utóbbi években magasabb fordulatszámon
pörgõ világában minden bizonnyal nem ismeretlen ez az
egyenlet. Inkább arra buzdítok ezzel mindenkit, hogy érdemes
tevékenyen és szervesen részt venni ebben az örvendetes moz-
galmasságban, együtt élni, helyi szinten is, Egyesületünk sok-
színû tevékenységével. Hiszen a lehetõség minden tagtársunk-
nak adott!

Nagy László
fõszerkesztõ
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Egy nemrégiben ÉK-Magyarországon
készült belsõ jelentés az alkalmazkodó
erdõgazdálkodás és a NATURA 2000
elvei egybevetésérõl a következõ som-
más összefoglaló megjegyzéssel végzõ-
dik: „A törvényi szabályozásban erõtel-
jesebb az ideológiai karakter (az üzem-
módváltás obligát deklarálása), sem-
mint a természetközeliség kívánalmait
a termõhelyi adottságokkal, fafaji tu-
lajdonságokkal és terepi szakmai tu-

dással kombináló, az alkalmazkodott
állományok biztonságos felújítását ga-
rantáló szakmai szemlélet.”

A megjegyzés az átalakító üzemmód
bevezetését elõíró 2009. évi XXXVII.
törvényre utal, amely Európában a leg-
korlátozóbb, konzervatív erdõtörvé-
nyek közé sorolható. A törvény célja
egyebek között a hazai erdõk alkal-
mazkodóképességének hatékony meg-
erõsítése; ebben a természetességi mu-

tató alkalmazása fontos szerepet ját-
szik. Ez az összetett indikátor alkalmas
a faállomány jellemzõi (fajösszetétel,
szintezettség, õshonosság stb.) alapján
a feltételezhetõ egykori/potenciális ter-
mészetes állapottól való távolság kife-
jezésére. A törvény szerint az állami er-
dõk meghatározott részén a természe-
tességet területileg fokozatosan növel-
ni kell, vagy legalábbis romlását meg
kell akadályozni.

Egy 2016-ban befejezett, erdõgaz-
dálkodók és erdõtulajdonosok köré-
ben végzett felmérés szerint (Papp-
né–Vancsó és mtsai. 2016) a gazdálko-
dók tudatában vannak annak, hogy az
erdõk alkalmazkodóképességét a ren-
delkezésre álló eszközökkel növelni
kell, akár még klímatoleráns populáci-
ók, fajok behozásával is, azonban álta-
lános vélemény, hogy adott esetben
ennek végrehajtásához hiányoznak a
feltételek. Ez a kettõsség nem magyar
specialitás, inkább annak a jellegzetes
ellentmondásnak a kifejezõdése, amely
az ökológiai racionalitás és a társadal-
mi elvárások által befolyásolt hivatalos
szakpolitika között feszül.

Európában a fenntarthatóság/tarta-
mosság követelményei évszázadok óta
korlátozzák és szabályozzák az erdõ-
gazdálkodást. Ezek a szabályok azon-
ban néhány évtizede kettõs kihívás elé
kerültek. Egyrészt az elõrevetített klí-
maváltozás kilátásai a megszokott öko-
lógiai feltételek hirtelen és szignifikáns
változásáról szólnak, ugyanakkor –
ugyancsak a klímaváltozással összefüg-
gésben – az európai nemzetgazdaságok
gazdaságpolitikai kihívása a megújuló
erõforrásokra való átállás megszerve-
zése, amiben az erdõkre komoly sze-
rep hárulhat. Mindkét feladat csak ak-
kor teljesíthetõ, ha az eddigi merev
szabályozás bizonyos elemei feloldásra
kerülnek, az alkalmazkodóképesség ja-

SZAKMAI FÓKUSZ – KLÍMAVÁLTOZÁS

A klímaváltozással kapcsolatos hosszú távú teendõkre felkészülés, ha valahol, az erdõgazdálkodásban kiemelkedõ-
en fontos. Elérkezett az idõ az összegyûlt tapasztalatok alapján megalapozott feladatok megfogalmazására. A SOE
Erdõmérnöki Kara, a NAIK ERTI és több más partner közremûködésével az „Agrárklíma.2” projekt keretében elõké-
születek folynak egy elõzetes döntéstámogató rendszer (eDTR) létrehozására.  Több részesre tervezett cikksorozatunk
keretében bemutatjuk a változó klímahatások következményeinek már látható szimptómáit, bemutatjuk a klíma elõ-
rejelzésére szolgáló éghajlati modelleket és eredményeiket, és a bevezetendõ döntéstámogató rendszert. Kitérünk
a termõhelyek megváltozott potenciáljának értékelésére, a fafaj- és származásválasztás lehetõségére, valamint a
fatermés várható alakulásának elõrebecslésére is.

A klímaváltozáshoz alkalmazkodó
erdõgazdálkodás kihívásai — I.

Alkalmazkodás a törvények, társadalmi elvárások
és az ökológiai kihívások kereszttüzében

– Mátyás Csaba –

Aszálykár a Mátrában, 2007 (Fotó: dr. Csóka György)

* Prof. dr. Mátyás Csaba – emeritus egyetemi tanár, SOE EMK KFI
Dr. Csóka György – tudományos tanácsadó, NAIK ERTI Erdõvéd. oszt. Mátrafüred
Dr. Hirka Anikó – tudományos fõmunkatárs, NAIK ERTI Erdõvéd. oszt. Mátrafüred
Dr. Berki Imre – tszv. egyetemi docens, SOE EMK KFI
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vítása mint elsõdleges kritérium érdeké-
ben.1

Sok tekintetben eddigi beidegzõdé-
seinket kell meghaladnunk. Egyes, a
korábbi képbe nem illõ tények elfoga-
dása pszichikai probléma is: az ember
öntudatlanul is igyekszik elfojtani, hát-
térbe szorítani a számára kedvezõtlen
híreket és információkat – márpedig
néhány illúzióval le kell számolnunk.
A konzervatívabb megközelítésnek a
közvéleményben erõs támogatottsága
van, amit a „tudományos” vagy „szak-
mai” vélemények iránti gyanakvás is
táplál, de erõsíti az a nem teljesen
alaptalan meggyõzõdés, hogy környe-
zeti kihívásoknak akkor felelünk meg
a legjobban, ha visszatérünk a kevésbé
bolygatott, természetközeli, történeti
állapothoz. „Támogatott fajvándorlás”,
„nem õshonos fajok”, „agroerdészet” –
csak néhány a konzervatív szemlélet
által nem kedvelt fogalmak közül. Szá-
mos országban tapasztalható az ide-
genkedés az aktív, alkalmazkodást se-
gítõ erdészeti lépésektõl. Megállapít-
hatjuk, hogy az alkalmazkodó erdõ-
gazdálkodás elvei valóban a „társadal-
mi elvárások és az ökológiai kihívások

kereszttüzében” formálódnak. Egy
2010-ben készített tanulmányunk sze-
rint például a kelet-európai és közép-
ázsiai országok nemzeti erdészeti stra-
tégiája a várható környezeti változá-
sokkal kapcsolatos lépésként egyedül

SZAKMAI FÓKUSZ – KLÍMAVÁLTOZÁS

1. ábra A bükk optimális klímaterének 20. századi zsugorodását mutatja a FAI aszály-
index 4,0 értékének elmozdulása az 1901–1930 (zöld) és az 1975–2004 (piros) idõ-
szakok között2 (terv: Rasztovits–Móricz 2009).

A hazai és világsajtó, de a közbeszéd
egyik visszatérõ témája is a várható klí-
maváltozás. A megalapozottnak tûnõ vé-
lemények mellett nem hallgatnak el a
kritikus hangok sem. Az egyik leggyako-
ribb érv a klímaváltozás fenyegetései
kapcsán az, hogy „klímaváltozás mindig
is volt”. Ezt a tényt soha senki sem vitat-
ta. Ne feledjük azonban, hogy a mosta-
ni változások sebessége messze megha-
ladja a földtörténeti múltból jól ismert
változások zömét, és emiatt a spontán
ökológiai folyamatok érvényesülése két-
séges (1. táblázat). Az alkalmazkodást
ilyen körülmények között egyedül a ter-
mészet erõire bízni kockázatos stratégia.

Az erdõtakaró vonatkozásában köz-
ismert tény, hogy a klímazónák múlt-
beli eltolódása (pl. a jégkorszakok utá-
ni felmelegedés során) magával hozta
a növényfajok, társulások elõfordulásá-
nak eltolódását is. Ha a klíma változá-
sa gyors, akkor az új feltételeket nem
tûrõ egyedek, fajok vitalitása gyengül,
egészségi állapotuk leromlik, végül lo-
kálisan ki is pusztulhatnak. Vagyis az
„eltolódás” tömeges pusztulás formájá-
ban jelentkezik. A kipusztultak helyét
más egyedek, más fajok foglalhatják el
– amennyiben mesterséges beavatko-
zás nélkül erre képesek. Különleges
helyzet alakulhat ki azonban ott, ahol a

1 A témában örvendetes elõrelépést hozott a
2017 februárjában megjelent felhívás, amely
támogatási lehetõséget teremt az erdõállo-
mányok ellenálló képességének és klímato-
leranciájának növelésére (VP5–8.5.1.-16 kód-
számú pályázati felhívás „Az erdei ökoszisz-
témák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások tá-
mogatására”). A pályázható kétéves keret-
összeg 820 millió Ft.

2 A FAI klímaindexrõl részletesen a cikksoro-
zat 3. részében számolunk be.

a természetességhez való visszatérést
ismeri (Mátyás 2010). Mint láttuk, ez
Magyarországon sincs másképp.

Ugyanakkor mind a gyakorlati ta-
pasztalatok, mind az ökológiai és ge-
netikai kutatások eredményei azt jel-
zik, hogy Közép-Európában (és a bo-
reális övben még erõteljesebben) a ter-
mõhelyi potenciál eltolódása máris
olyan mértéket öltött, ami az egyes er-
dõövek (zónák) közötti különbséget is
meghaladhatja. A nyári átlaghõmérsék-
let emelkedése már az elmúlt 30 évben
elérte a 2 °C-ot (lásd a cikksorozat kö-
vetkezõ részében), miközben az erdé-
szeti klímazónák közötti átlagos kü-
lönbség a júliusi közép tekintetében
mindössze 0,8 °C volt (Mátyás és
Czimber 2000)! Mindez azt jelenti,
hogy az eddigiek során állandónak te-
kintett termõhelyi feltételek is változ-
nak (1. ábra), hiszen termõhely-osztá-
lyozásunk alaptényezõje éppen a klí-
ma. Az elõrevetített klimatikus változá-
sok a következõ évtizedekre olyan vál-
tozásokat jeleznek, amelyek a történe-
ti, egykori potenciális vegetációhoz va-
ló visszatérést nem valószínûsítik.

A termõhelyi feltételek és a szárazsági határ 
eltolódása

– Mátyás Csaba – 

1. táblázat: Néhány fafaj természetes (jégkorszaki) vándorlási sebessége (km/100 év)
százéves mérsékelt klímaváltozással egybevetve (Mátyás Cs.)

km/100 év

Bükk 20–30

Tölgyek 7,5–50

Lucfenyõ 8–50

Izotermaeltolódás sebessége síkvidéken, 
2 oC hõmérséklet-emelkedés esetén 290

2 oC „utoléréshez” szükséges évek száma 50 km/100 év 
természetes vándorlás esetére 580 év! 
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változásra érzékeny populáció (faállo-
mány) helyét egy másik nem tudja
átvenni, mert alkalmasabb, magasabb
tûrõképességû populáció vagy faj oda-
vándorlása földrajzi vagy egyéb okok-
ból lehetetlen; esetleg a klíma megvál-
tozása zárt erdõtakaró létrejöttét egyál-
talán nem teszi már lehetõvé.

Délkelet-Európa térségében a faji
ökológiai tûrõképesség és a zárt erdõk
alsó határát egyaránt a nyári szárazság
mértéke határozza meg. Az ún. száraz-
sági határ jelentõsége hazánkban azért
kiemelkedõen fontos, mert valamennyi
elsõdlegesen klímafüggõ, dominánsan
állományalkotó fafajunk, mint amilyen
a KTT, B, Gy, Cs, de az elegyfajok nagy
része is, az országhatárokon belül éri el

elterjedése alsó, a csapadékmennyiségtõl
függõ elterjedési határait, azaz a száraz-
sági határt, ezenkívül állományszerûen
csak különlegesen kedvezõ feltételek mel-
lett képes fennmaradni. Gyakorlati
szempontból ezt a határt az elvárt törzs-
szám 50%-os csökkenésénél jelöljük meg,
mert ez alatt erdõgazdálkodásról aligha
lehet szó, nem beszélve a vitalitás csök-
kenésével járó, nehezen elõrelátható
biotikus károsításokról. Ez a tény elvileg
már korábban is megfogalmazható lett
volna, hiszen már az elmúlt évszázadra
kimutatható a toleranciahatár elmozdu-
lása pl. a bükk esetében (1. ábra), azon-
ban az utóbbi évtizedekig ennek az el-
tolódásnak nem voltak komoly gazdasá-
gi következményei.

SZAKMAI FÓKUSZ – KLÍMAVÁLTOZÁS

2. ábra A zöld karcsúdíszbogár (Agrilus viridis) kártételétõl kiritkult bükkös, Zalaeger-
szeg–Csács (Mátyás, 2010)

Magyarországon több mint fél évszáza-
da folyik az erdõkáradatok szisztemati-
kus gyûjtése. Az abiotikus és biotikus
(ezen belül rovarkárok, gombakárok)
erdõkárok egyértelmûen növekvõ tren-
det mutatnak, akkor is, ha az ebben az
idõszakban jelentõs mértékben növek-
võ erdõterületet is számításba vesszük.
Leglátványosabban talán az erdei
aszálykárok növekedtek. Az utóbbi 25
évben éves átlagértékük többszöröse a
megelõzõ 25 évnek (3. ábra). 

Nem különösebben meglepõ, de az
éves kárterületek nagysága rendkívül
szoros összefüggést mutat az aszályossá-
gi mutatókkal (a Pálfai-féle – PAI, illetve

az erdészeti aszályindexszel – FAI). Ilyen
aszályfüggés egyébként a rovarkárok
esetében is fennáll. Meglepõbb, hogy az
erdei gombakárok növekedésében is je-
lentõs szerepet játszanak az aszályok.
Általában azt feltételezzük, hogy a kór-
okozó gombáknak a párás, csapadékos
idõjárás kedvez. Ugyanakkor a nagy te-
rületû károk kialakulásához a legyengült
tápnövény tömeges jelenléte az egyik
legalapvetõbb feltétel. Ezt pedig a 2-3
erõsen aszályos év során kialakuló fizio-
lógiai stresszállapot „megbízhatóan” elõ-
idézi (lásd az ismétlõdõ fenyõpusztulá-
sokat, juharpusztulást vagy az utóbbi
évek cserpusztulását).

Az 1980-as évek egyik állandó témá-
ja volt a kocsánytalan tölgy pusztulása.
Már a ’90-es évek közepétõl egyértel-
mûvé vált, hogy elsõdlegesen az idõjá-
rási viszonyok (fõleg a csapadékhiány)
befolyásolják a kocsánytalan tölgyesek
egészségi állapotát (Csóka és mtsai.
2009). Természetesen a „kegyelemdö-
fést” helytõl és idõtõl, vagy akár fa-
egyedtõl függõen más-más tényezõk
(Armillaria, díszbogár stb.) adják meg,
de ezek tömeges fellépéséért közvetle-
nül és közvetve is az aszályok tehetõk
felelõssé. 

Hosszabb, erõsen aszályos idõsza-
kokban a kocsánytalan tölgyesek
egészségi állapota egyértelmûen jelen-
tõs mértékben romlik (kiritkuló koro-
na, mortalitás a felsõ koronaszintben
is), csapadékosabb idõszakokban pe-
dig látványosan javul. A probléma
azáltal válik igazán súlyossá, hogy a
kedvezõtlen periódusok negatív hatá-
sait már nem képesek kompenzálni az
egyre rövidebb kedvezõ, csapadékos
idõszakok. 

Hasonló a helyzet bükköseink ese-
tében is. Különösen a dél-dunántúli ál-
lományok érzékenyek a kedvezõtlen
idõjárási viszonyokra (Janik és mtsai.
2016). Elég, ha az új évezred elsõ év-
tizedének ijesztõ mértékû zalai bükk-
pusztulására utalunk. Itt a végsõ döfést
a zöld karcsúdíszbogár (Agrilus viridis)
adta meg (2. ábra), de egyértelmû,
hogy tömeges szaporodását a többéves
súlyos aszály, illetve a nagy területû
bontóvágások tették lehetõvé. Meg-
jegyzendõ, hogy korábbról a faj jelen-
tõsebb hazai kártételérõl nincs tudomá-
sunk (Molnár és mtsai. 2010). Szinte
évrõl évre tûnnek fel erdeinkben olyan
honos rovarfajok, illetve kórokozók,
amelyeknek korábban nem tulajdoní-
tottunk jelentõséget, újabban azonban
tömeges fellépésükkel kivívják a figyel-
met. Az utóbbi néhány évben jelentõs
cserpusztulást okozó Biscogniauxia
mediterranea nevû gomba ugyan ho-
nos nálunk, de komolyabb károkozá-
sát 2003-ig csak Toszkánából ismertük.
2006-ban már Szlovéniából is jelezték
az általa okozott cserpusztulást, napja-
inkra pedig már Magyarországon is „le-
tette a névjegyét”.

Az utóbbi 3 évtized során lucosaink
területe drámai mértékben csökkent.
Bár a tömeges magyarországi lucpusz-
tulás közvetlen okozói jellemzõen a
szúbogarak (fõként a betûzõszú – Ips
typographus), az idõjárás elsõdleges
hatása itt is megkerülhetetlen. A gya-
koribb vihar- és hókárok tömeges köl-

A változások jelei 
– Csóka György és Hirka Anikó –
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tõhelyet biztosítanak a szúknak, az
enyhe telek, aszályos tavaszi, nyári
idõszakok pedig gyorsabb fejlõdést
(esetenként több nemzedéket) és ki-
sebb mortalitást eredményeznek. A ren-
delkezésre álló idõjárási és káradatok-
ból ez az összefüggés statisztikailag is
igazolható.

Az utóbbi két évtizedben több ide-
genhonos, fásszárúakon élõ rovarfaj
jelent meg Magyarországon, mint az
azt megelõzõ 110 évben (Csóka és
mtsai. 2012). Ennek egyik oka nyilván
a globális kereskedelem és közlekedés
meredeken növekvõ volumene, ami-
nek nem kívánt mellékhatása kártevõk
és kórokozók akaratlan behurcolása.
Ugyanakkor az enyhe telek nagyban
segítik a melegkedvelõ fajok áttelelé-
sét, megtelepedését, az aszályos idõ-
szakokban legyengülõ növények pedig
tömeges elszaporodásukat. 

Példa a gyapottok bagolylepke (He-
licoverpa armigera) kártétele, amely
egy trópusi, szubtrópusi vándorlepke,
és három évtizede még kifejezetten rit-
kának számított Magyarországon (Csó-
ka és mtsai. 2016). Az idõjárási viszo-
nyok (aszályosság) és a faj népessége
között meglehetõsen szoros összefüg-
gés van (4. ábra). Ugyanez a helyzet a
nálunk honos, közismert tölgy búcsújá-
ró lepke (Thaumetopoea processionea)
esetében is. A faj kifejezetten meleg- és
fénykedvelõ, eddig fõként Dél-és Dél-
kelet-Európából volt ismert, viszont az
utóbbi két évtizedben jelentõs nyugati
és északi irányú terjeszkedést mutatott. 

Számos más erdészeti jelentõségû
rovarfajra vonatkozóan is elmondható,
hogy elterjedési területük és kártételük
gyakorisága, illetve területe is növe-

kedni fog, amennyiben a klímaválto-
zással kapcsolatos elõrejelzések akár
csak részben is igazolódnak.

További példákat hosszasan lehetne
sorolni, amelyek megerõsítik, hogy er-
deink egészségi állapotát meghatározó
mértékben befolyásolják az idõjárási
viszonyok, illetõleg az éghajlat változá-
sa. Sovány vigasz, hogy ezzel a gond-
dal nem vagyunk egyedül a világban.
Egész Európában, de Észak-Ameriká-
ban is hasonló a helyzet. A probléma
nemzetközi jellegének talán annyi elõ-
nye lehet, hogy bizonyos mértékig a
külföldi megfigyelések is adhatnak
támpontokat a megoldások keresésé-
hez és az elõrejelzéshez. Mint ahogyan
a mi eredményeink is hasznosulhatnak
más, hasonló gondokkal küzdõ orszá-
gokban.
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3. ábra Erdei aszálykárok (ha) töréspontelemzése az 1962–2010-es idõszakra Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén („8-as ré-
gió”). Az elemzés a nyolcvanas évek közepétõl konkrét trendváltást igazol vissza (Hir-
ka és mtsai. – publikálás alatt).

4. ábra A Pálfai-féle aszályindex és 13 fénycsapda összesített gyapottok bagolylepke
(Helicoverpa armigera) fogásai (Csóka, 2016)

Fafajaink elterjedését és fatömegét az
extrém években fellépõ aszályok, a klí-
ma szárazodása már az eddigiekben is
komolyan behatárolták. Az aszály hatá-
sára csökken a növedék, a visszatérõ
szárazság pedig az állomány záródását
megbontó öngyérüléssel, fapusztulással
jár. A múltban bekövetkezett kigyérülés
mértéke (törzshiány) meghatározható,
ha a fatermési táblában szereplõ hektá-
ronkénti törzsszámhoz viszonyítjuk a je-
lenlegi törzsszámot olyan faállomány-
ban, amelyben régóta nem volt gyérítés.

A kocsánytalan tölgy esetében a szá-
razság okozta pusztulás mértéke (a törzs-

hiány) nemcsak az extrém száraz idõ-
szakokkal mutat szoros összefüggést,
hanem az egyes helyszínek klímájával
is. Az erdõgazdálkodás számára fontos,
hogy a fafaj a kigyérülés 50%-os mérté-
két, azaz a szárazsági határt a hazai el-
terjedés klímaspektruma peremén már
napjainkra is megközelítette (5. ábra).
Az 50%-os mértéket egyben a hatékony
gazdálkodás és az elfogadható kocká-
zatviselés határának is tekintjük.

A szárazságtûrést, illetve a pusztulá-
sok okozta kigyérülést a kocsánytalan
tölgynél a csapadékosabb Õrségtõl és a
Zalai-dombságtól kelet felé, a Mezõföld

Szárazodás befolyásolta kigyérülés 
a kocsánytalan tölgy példáján

– Berki Imre –
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és az Északi-középhegység száraz elõte-
re felé haladva, évtizedek óta nem gyérí-
tett középkorú vagy idõsebb, elegyetlen
állományokban vizsgáltuk. Az elemzés-
hez a talajviszonyok zavaró hatásának
kiküszöbölése érdekében csak korláto-
zott számú, mély vagy középmély talajú
termõhelyeket lehetett kiválasztani. Az
állományok hektáronkénti törzsszámát a
Béky-féle fatermési táblák (Béky 1981)
100%-os sûrûségre megadott törzs-
számával összevetve állapítottuk meg az
állományok relatív törzsszámát, és ebbõl
következtettünk a szárazság okozta ki-
gyérülésre (Berki és mtsai. 2016).

Az 5. ábra az állományok relatív
törzsszámát mutatja az adott termõ-
helyre számított klímaindex (FAI-index
1951–2010 átlagában) függvényében.
Látható, hogy szoros az összefüggés a
klíma és az állományok relatív törzs-
száma között. A 4,5–5,0 indexérték kö-
zötti õrségi és zalai állományok relatív
törzsszáma 85–110% közötti, azaz a táb-
labeli értékhez közelít, a kigyérülés
mértéke elhanyagolható. Ezzel szem-
ben a 6,5–7,5 indexértékû száraz tája-
kon (Északi-Mezõföld, Cserhátalja,
Bükkalja) mindössze 60% körüli relatív
törzsszámú állományok is vannak, vagyis
itt az elmúlt évtizedek aszályai miatti
kigyérülés átlagos mértéke 40%.

A kigyérült állományokban a
visszamaradt egyedek fatérfogata a le-
csökkent záródás miatt sok esetben nö-
vekedett, ezért a kigyérülés mellett a szá-
razodó klímának a fatermésre és növe-
dékre gyakorolt hatását is vizsgáltuk.
A várakozásnak megfelelõen a növedék,
illetve az állományok fatermése általában
jelentõs mértékben csökkent, az arány-
lag kisszámú minta alapján azonban a
klíma szárazodása és a csökkenés mérté-

ke között szoros kapcsolat nem volt ki-
mutatható. Azt azonban megállapíthat-
juk, hogy a szárazodás folytatódása a fa-
faj további termeszthetõségét a szárazsá-
gi határon erõteljesen megkérdõjelezi.
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5. ábra A vizsgált 32 db kocsánytalantölgy-állomány relatív (azaz a 100%-osan záró-
dotthoz viszonyított) törzsszáma a termõhely klímaindexe (FAI index 1951–2010)
függvényében (Berki I.)

Kocsánytalan tölgyek csoportos száradása a Síkfõkút-i bioszféra rezervátumban (Fotó:
Rasztovits E.)

Súlyos aszály miatt bekövetkezõ nyári
lomhullás bakonyi bükkösben (2015)
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Melyek a legsúlyosabb veszélyeztetõ tényezõk a védett te-
rületeken? Melyek a legnagyobb kárt okozó inváziós nö-
vény- és állatfajok? Melyek azok a kulcstényezõk, amelyek
leginkább hátráltatják az inváziós fajok elleni küzdelmet?
Többek között ezekre a kérdésekre kerestünk választ egy
internetes kérdõíves felmérés segítségével, amelyet a vé-
dett területek természetvédelmi kezelõinek küldtünk szét.
Az alábbiakban a beérkezett válaszok közül az erdõkre vo-
natkozók tanulságait mutatjuk be.

Az inváziós fajok jelentõsége az Európai Unióban
és hazánkban

Az inváziós fajok biodiverzitásra gyakorolt negatív, gyakran
kritikus hatása ma már közismert tény. Az általuk okozott
gazdasági károk mértéke talán kevésbé ismert. Az Európai
Unió hivatalos kiadványában megjelent adat szerint 2009-
ben az ellenük való védekezés évente kb. 12 milliárd eurót
emésztett fel, mely érték ráadásul folyamatosan növekszik.
Megjegyzendõ, hogy ez az összeg nem tartalmazza azokat a
bevételkieséseket és járulékos költségeket, amelyek egy in-
váziós faj megjelenése miatt keletkezhetnek.

A gazdálkodók saját bõrükön érzik ezeket a terheket, pél-
dául az ápolásra fordított összeg emelkedésében, egy arany-
vesszõvel fertõzött rétrõl betakarított széna gyengébb minõ-
ségében, vagy éppen valamely kertészeti kultúrában megje-
lenõ károsító elleni védekezés költségeiben.

A fentiek jól mutatják, hogy az inváziós fajok által oko-
zott probléma korántsem a természetvédelem „magánügye”,
sõt kijelenthetõ, hogy az agrárium csaknem minden ágaza-
tát érinti. Mindez korántsem ennyire egyszerû kérdés, hiszen
a szóban forgó fajok között számos olyan is van, melyek
egyfelõl jelentõs károkat okoznak, másfelõl nem elhanya-
golható bevételeket eredményeznek.

E fajok közül jelentõs vitákat generálnak az olyan esetek,
ahol a kár és a haszon más-más szereplõnél jelentkezik. Hazánk
legjelentõsebb inváziós fa- és cserjefajainak természetvédelmi és
gazdasági szempontú megítélését az 1. táblázat mutatja.

Alakuló európai uniós és nemzeti szabályozás
Az inváziós fajok okozta károk tényét az Európai Unió is fel-
ismerte, és a biodiverzitás védelme érdekében 2015. január
1-jén hatályba léptette az inváziós fajokról szóló rendeletét,
amelyrõl az Erdészeti Lapok 2016. áprilisi számában részle-
tesen olvashattunk.

A rendeletben megfogalmazott elõírások, korlátozások egy
külön megjelenõ listán szereplõ fajokra vonatkoznak, tehát
egy adott faj elleni védekezés kapcsán kulcsfontosságú kér-
dés, hogy az felkerül-e a listára, vagy sem. Az elsõ listát 2016
júliusában fogadta el az Európai Bizottság, de ennek bõvítése
– a tagállamok javaslatai alapján – jelenleg is napirenden van.
Az inváziós fajokkal kapcsolatos uniós törekvések miatt ha-
zánkban is számos jogszabály esetében vált szükségessé a jog-
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Idegenhonos, inváziós fajok hazánk védett
területein

Korda Márton1, dr. Kézdy Pál2, dr. Csiszár Ágnes3

1 Egyetemi tanársegéd, Soproni Egyetem Erdõmérnöki Kar, Nö-
vénytani és Természetvédelmi Intézet

2 Szakmai igazgatóhelyettes, Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
3 Egyetemi docens, Soproni Egyetem Erdõmérnöki Kar, Növényta-

ni és Természetvédelmi Intézet

1. táblázat Hazánk legjelentõsebb inváziós fa- és cserjefajainak természetvédelmi és gazdasági jelentõsége

1. kép Tömegesen megjelenõ bálványfasarjak fiatal kocsányos
tölgyesben (fotó: Korda Márton)
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harmonizáció, így többek között módosult a természetvédel-
mi, a vadászati és az erdõtörvény is, és egy új kormányrende-
let is született az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének
vagy behurcolásának és terjedésének megelõzésérõl és keze-
lésérõl. Ezek 2017. január 1-jén léptek hatályba.

Az uniós rendelet a minden tagállamra kötelezõ uniós lis-
ta mellett lehetõvé teszi regionális, illetve nemzeti listák ké-
szítését is. Ez utóbbi összeállítása hazánkban is cél, amivel
kapcsolatban napjainkban is zajlanak egyeztetések.

Természetvédelmi szempontú felmérés 
az idegenhonos inváziós fajokról

A fentiekbõl tehát kiderül, hogy a nemzeti lista jelenleg még
nyitott kérdés, sõt az uniós lista bõvítésére is lehetõség van.
A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Soproni Egyetem
Erdõmérnöki Karának Növénytani és Természetvédelmi Intéze-
te e döntési folyamatok elõsegítése érdekében országos felmé-
rést végzett a védett területek természetvédelmi kezelõinek kö-
rében, melynek erdõket is érintõ eredményeit fontosnak tartjuk
az erdészszakmával is megismertetni.

2014-ben Andrea Monaco és Piero
Genovesi olasz kutatók European guide-
lines on protected areas and invasive ali-
en species címmel publikálták kérdõíves
felmérésük eredményét. A felmérés vé-
dett vagy Natura 2000 területekre, illetve
azok egy jól elhatárolható részére vonat-
kozott, és a válaszadásra célzottan a ter-
mészetvédelmi kezelõket kérték fel.

Az online kérdõívvel kifejezetten az
inváziós állat- és növényfajok veszélyes-
ség szerinti rangsorolására, az általuk
okozott természetvédelmi problémákra,
az ellenük való védekezés tapasztalataira
és az ezt hátráltató tényezõkre kérdeztek
rá. 24 európai országból összesen 138
védett területre vonatkozóan kaptak vá-
laszokat. Mivel a felmérésbõl hazánk ki-
maradt, fontosnak tartottuk, hogy az ere-
detivel megegyezõ módszertan szerint a
10 nemzetipark-igazgatóságnak szétküld-
jük a kérdõíveket azzal a kéréssel, hogy minél több területre
vonatkozóan töltsék ki. 2016 decemberéig 73 adatközlõ össze-
sen 144 kitöltött adatlapot rögzített az erre a célra létrehozott
webes felületen. A felmérés számos érdekes tanulsággal szol-
gált az inváziós fajokkal kapcsolatban.

A felmérés erdõkre vonatkozó 
fontosabb eredményei

A biodiverzitást veszélyeztetõ tényezõk rangsorolása szerint
az európai felmérésben – a nemzetközi szakirodalommal, il-
letve szakmai közvéleménnyel összhangban – a biológiai in-
vázió az élõhelyvesztést követõen a második legjelentõsebb
veszélyforrás. Figyelemre méltó, hogy a hazai szakemberek
ezzel szemben az inváziós fajok térhódítását sorolták az el-
sõ helyre, míg az élõhelyvesztés a második helyen szerepelt.

Az inváziós fajok elleni védekezési tapasztalatokat, illetve le-
hetõségeket részletezõ kérdésekbõl egyértelmûen kiderül, hogy
míg a növényfajok ellen számottevõ a gyakorlati védekezés, ad-
dig az állatfajok esetében ez lényegesen ritkább. Figyelemre
méltó, hogy a hazai szakemberek szerint a leghatékonyabb vé-
dekezést az átalakított, leromlott élõhelyek helyreállítása jelenti,
az inváziós fajok célzott irtása csak a második helyen szerepel.

Az inváziós fajok hatásai közül a felmérésben részt ve-
võk az élõhelyekre kifejtett hatást és az õshonos fajokkal
történõ versengést ítélték a legjelentõsebbnek. Fontos
hangsúlyozni, hogy a 11 válaszlehetõség közül a jelentõség
szerinti sorrendben a gazdasági károkozás a 4. helyen sze-
repel. Az inváziós fajok elleni küzdelmet leginkább hátrál-
tató tényezõk esetén a szakemberek a korlátozott erõforrá-
sokat, a kapacitáshiányt és a tudatosság hiányát sorolták a
lista legelejére.

A felmérés egyik legfontosabb eredménye a vizsgált terü-
leteken problémát okozó inváziós növényfajok felsorolása
és károkozásuk mértékének megadása (1. ábra). A lista élén
a fehér akác áll, amelyet a területek 66%-án ítéltek a legje-
lentõsebb inváziós fajok egyikének. A fa-, illetve cserjefajok
közül ezt követte a mirigyes bálványfa, majd a keskenyleve-
lû ezüstfa, melyeket a területek 44, illetve 40%-án tartottak
számon a legnagyobb kárt okozó inváziós fajok között.

Az értékelt területeken a gyalogakác 28%-ot, a zöld juhar
26%-ot, az amerikai kõris 17%-ot, a nyugati ostorfa 15%-ot

meghaladó aránnyal szerepelt az inváziós növényfajok listá-
ján. A kései meggy és a parti szõlõ meglepõen kis értékkel
jelent meg a felmérésben, a területeknek mindössze 5-6%-
án jelölték ezeket a fajokat.

Kiemelendõ, hogy a fenti fajok mindegye szerepel a ha-
tályos erdõtörvény végrehajtási rendeletének 1. mellékleté-
ben. Ebbõl az következik, hogy jogilag e fajok mindegyike
erdõt és fásítást alkotó fa- és cserjefajnak számít, ami az
inváziós fajok elleni védekezést korántsem segíti elõ, sõt lénye-
gesen gátolja. Jelenleg ugyanis az erdõrészlet záródási érté-
kébe a fenti fafajok is beleszámítanak, így aki szeretné elke-
rülni a felújítási kötelezettség keletkezését, annak egy jelen-
tõsebb inváziós fertõzés esetén meglehetõsen korlátozott
lehetõségei vannak e fajok visszaszorítására.

Megemlítendõ még a természetvédelmi és erdõgazdasági
károkat egyaránt okozó közönséges selyemkóró, valamint a
magas és kanadai aranyvesszõ is, melyek ugyancsak a tíz
legjelentõsebb faj közé kerültek.

Érdekes eredményeket hozott az inváziós állatfajok listá-
ja is, melyen a muflon a 4. helyen, míg a dám a 6. helyen
szerepel, de említést érdemel a lista élén szereplõ házi
macska is.
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1. ábra A vizsgált területeken problémát okozó inváziós növényfajok a felméréssel érin-
tett területek százalékos arányában



Javaslatok a nemzeti lista összeállításához
Megítélésünk szerint a formálódó nemzeti lista összeállításá-
hoz fontos támpontot nyújt az ismertetett felmérés eredmé-
nye, melyet figyelembe véve az alábbi javaslattal élünk a lis-
ta kialakítására. Úgy gondoljuk, hogy az összeállítandó nem-
zeti listát feltétlenül differenciálni kell, figyelembe véve a faj
által okozott természetvédelmi problémák mellett annak gaz-
dasági jelentõségét is. Erre szolgál példaként a 2. táblázat.

Összegzésül megállapíthatjuk, hogy
a legtöbb védett területen problémát
okozó inváziós növényfajokra vonatko-
zó lista elején szereplõ 10 faj között 7
fásszárú található. A fenti fajok egyike
sem közömbös az erdõgazdálkodók
számára azok gazdasági haszna vagy
éppen károkozása miatt. Ennek alapján
az erdészszakmának kiemelkedõ szere-
pe van a probléma kezelésében.

A biológiai sokféleség megõrzésé-
ben legfontosabb szerepet játszó vé-
dett, illetve Natura 2000 területeken
nem lehet kérdéses, hogy alapvetõ cél
az inváziós fajok visszaszorítása, terje-
désük megakadályozása. Ugyanakkor
az egyéb területeken az egyes fajok ke-
zelésénél és a jogi szabályozásnál fi-
gyelembe kell venni azok gazdasági je-
lentõségét is.

A fentiekbõl tehát kiderült, hogy
napjainkban a természetvédelem egyik
legnagyobb problémája az inváziós fa-
jok intenzív térhódítása. Végigtekintve
a legnagyobb gondot okozó fajok listá-
ját, szembeötlõ a fásszárúak kimagasló

aránya. Mindeme problémák a múltban gyökereznek, a je-
lenben már érezhetõ gondokat okoznak, s a jövõben foko-
zódni fognak, amennyiben az érintett szakterületek nem
tesznek ellene.

A biológiai invázió problémájának kezeléséhez folyama-
tos tapasztalatcserére, közös megoldáskeresésre, a termé-
szetvédelmi és erdészeti szakemberek, döntéshozók, civil
szervezetek, kutatók együttmûködésére van szükség. 
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2. táblázat Javaslat az inváziós nemzeti lista összeállításához
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A módszer lényege, hogy az építés során
a meglévõ pályaszerkezet felhasználásá-
val, annak kõvázát kiegészítve új alapré-
teg épül. Az aszfaltburkolat és a pálya-
szerkezeti alapréteg felbontását és felma-
rását követõen a területre cementet juttat-
tunk ki, majd újbóli bekeverés során
helyszíni cementes alapréteget nyertünk.
Az alapréteget jellemzõen 30-40 centimé-
teres beton útalapként kezeltük, amely
védõrétegként aszfalt kopóréteget kapott.

A pályaszerkezet teljes újrahasznosítá-
sának technológiáját Magyarországon
1996-ban alkalmazták elõször a 86. szá-
mú fõút Rédics külsõségi szakaszán. Az
alkalmazott gépláncok fejlõdésének kö-
szönhetõen napjainkban már több mint
300 kilométernyi út újult meg így a köz-
utakon.

Nem újdonság társaságunknál sem a
helyszíni cementes hidegremix eljárás al-
kalmazása. 2013-ban a liszói feltáróút
820 méteres szakaszának aszfaltburkola-
tát újítottuk fel saját tervezésben ezzel az
újrahasznosítási technológiával, az itt ta-
pasztalt mûszaki és gazdasági elõnyök
miatt döntöttünk újra a módszer mellett.

A tervezés elõkészítõ szakaszában
megvizsgáltuk a feltáróhálózat-fejlesz-
tés szükségességét, az alkalmazandó
technológiákat, mûszaki megfelelõsé-
güket és forrásigényüket.

A jelenlegi feltáróhálózat kiépítése és
a korábban meglévõ utak felújítása az
1980-as években kezdõdött, amikor a
Szentpéterföldei Erdészet beolvadt a Bá-
nokszentgyörgyi Erdészetbe, és szüksé-
ges volt az erdõterületek idõjárásbiztos
megközelítése az új igazgatásközpont-
ból. Az erdõgazdálkodásban betöltött
szerepén túl fontos megemlíteni a köz-
úthálózatra gyakorolt jelentõségét, hi-
szen az erdészeti út a Becsehely–Bak
összekötõ út (Pusztamagyaród) és
Szentpéterfölde közötti kapcsolatot te-
remtette meg keleti–nyugati irányban.
Déli irányban a Szilágyi-tórendszer, egy
késõbb épült önkormányzati úton pedig

Várfölde település érhetõ el. Az utóbbi
években Szentpéterföldén kialakított
közjóléti létesítmények egyre növekvõ
forgalmát is ez az út bonyolítja le. A fel-
táróhálózat igénybevételét növeli továbbá
a Szentpéterföldei Vadászház, az éven-
te megrendezett trófeaszemle, valamint
a turisták számára megnyílt vendégház a
horgásztó mellett. A Szentpéterföldei-tó-
hoz vezetõ utakat az erdõgazdaság 2014-
ben építtette. Az úthálózat fejlesztése – a
meglévõ értékek megõrzése mellett – je-
lentõsen hozzájárul a közjóléti funkciók
további bõvítéséhez és elérhetõvé téte-
léhez, valamint megteremti a közforga-
lom számára való megnyitás lehetõségét.

A tervezéssel érintett feltáróutak (ld.
térképen):

• Szentpéterföldei feltáróút (va-
dászházi bekötõút): 1,2 km

• Pusztamagyaródi feltáróút (Puszta-
magyaród–Piroskereszt szakasz):
1,9 km

• Négyesfûzfai ág: 3,5 km
• Diccei rakodó–Gólási tetõ–Piros-

kereszt feltáróút: 4,9 km
• Mulatóvölgyi feltáróút (Bánok-

szentgyörgy 6. út): 1,2 km
A fenti útszakaszok az 1960-as és az

1980-as években épültek. A meglévõ pá-
lyaszerkezet rendkívül inhomogén – jel-
lemzõen szórt alappal, makadámburko-
lattal, aszfaltos felületi zárásokkal és asz-
falt kopórétegekkel. A nehézgépjármû-
forgalom növekedésére visszavezethetõen
az alábbi tönkremeneteleket tapasztaltuk:
alakváltozások (keréknyomképzõdés,
gyûrõdés, süllyedés), mozaikos repe-
dések, burkolatszél-leválások, a bitumen
elöregedése miatt felületi hámlások, va-

lamint folyamatosan megjelenõ lokális
ütõkátyúk. A tönkremenetelek az elöre-
gedett aszfalt kopóréteg mellett döntõ
súllyal a jelentõs, felszínt érintõ teherbí-
rási problémákra vezethetõk vissza. A ko-
rábbi tervezés és méretezés során figye-
lembe vett ZIL–130 tehergépkocsik hasz-
nos teherbírása 6 tonna, tengelyterhelése
5 tonna, nyomtávolsága 1,8 méter volt. A
mai helyzet egészen más: a tengelyterhe-
lés 230%-ra, a nyomtávbõvülés
130–150%-ra növekedett.

Az e terhelésnövekmény miatt je-
lentkezett tönkremeneteleket a karban-
tartási munkák nem tudták megállítani,
ezért jelentõs pályaszerkezet-megerõsí-
tés és burkolat-, azaz járófelület-széle-
sítés mellett döntöttünk. Az alkalma-
zott helyszíni cementes hidegremix
technológiát a lehetséges felújítási me-
todikák költségkalkulációját követõen
választottuk ki. A tervezéskor megvizs-
gáltuk a jármûtalálkozások gyakorisá-
gát, ennek alapján a burkolaton túl
mindkét oldali 0,75–0,75 méter járható
padka kialakítását, kitérõk építését ter-
veztük. Kezeltük az útcsatlakozókat,
nyiladékcsatlakozásokat, víztelenítést. 

A meghirdetett nyílt, egyfordulós
pályázat során a Colas Út Zrt. nyerte el
a kivitelezési munka megvalósítását.
Az elsõ ütemben a szélesítést és a pad-
katerületet elbontották, homokos ka-
viccsal feltöltötték. Az elégtelen alapré-
tegû szakaszokon a kõvázat pótolták.

Ezt követõen a teljes meglévõ pálya-
szerkezetet feltörték és felmarták, majd
a keverékterv szerint kijuttatták a szük-
séges vizet és cementet. A kapott laza
felületet gréderrel profilhelyesen kiala-

SZAKMAI MINDENNAPOK

Útfelújítás Szentpéterföldén
Helyszíni cementes hidegremix eljárás

Tavaly novemberben befejezõdött a Za-
laerdõ Zrt. kezelésében lévõ Pusztama-
gyaród—Szentpéterfölde feltáróhálózat
felújításának I. üteme, melynek során
4860 méter hosszúságban a Piroske-
reszt és a Dicce rakodó között húzódó
erdészeti feltáróutat újíttattuk fel hely-
színi cementes hidegremix eljárással.
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kították. A szükséges hengerjárattal a fe-
lületet tömörítették, majd 3-4 napos lo-
csoló utókezeléssel a beton szilárdulá-
sát biztosították. A mintavételeket és mi-
nõsítéseket követõen AC16 F fokozott
igénybevételre alkalmas aszfalt kopóré-
teggel zárták le a remixelt felületet.
A padka feltöltése padkafinisherrel tör-
tént. Végül jelzõtáblák és szalagkorlát
kihelyezésével tettünk eleget az üzemi
forgalomszabályozásnak. A burkolat jó
minõsége, a korrigált kisebb magassági

korrekciók és az ívszélesítések a közle-
kedõk számára hamis biztonságérzetet
sugallnak, kérjük a közlekedõk fokozott
figyelmét!

A remix technológia bemutatására
2016. szeptember 26-án szakmai napot
rendeztünk – az OEE Erdõfeltárási Szak-
osztály és kollégáink részvételével –
mintegy 40 fõvel. A bemutatón az érdek-
lõdõk megismerhették a géplánc mûkö-
dését Bányavári Gábor, a kivitelezõ Co-
las Út Zrt. területi képviselõje, valamint

Zombory László, a cég építésvezetõje se-
gítségével.

Az alkalmazott technológia a helyi
anyagok újrahasznosításán keresztül a
környezetvédelmi elõnyök mellett mû-
szaki és gazdasági szempontból is ked-
vezõ. Hiszen nem kell az utat elbontani,
kielégítõ vastagságú alapréteget építeni
jelentõs beszállított új anyag felhasználá-
sával. A marás során igény szerint hidra-
ulikus kötõanyag bejuttatásával növel-
hetjük a meglévõ alapréteg minõségét a
megnövekedett tehergépjármû-forgalom
kiszolgálására.

Az elõny mértékét mindig a meglévõ
mûszaki adottságok, a fejlesztési cél és a
használhatóság határozza meg. Az elsõ
ütemben megépített szakasz pályaszer-
kezete egységes szakaszként megfelel a
tervezett forgalmi terhelésnek, kereszt-
metszete a mindkét oldali járható padká-
val és épített kitérõkkel kielégítõ a mér-
tékadó jármûtalálkozások számára.

A 12 kilométer hosszúságú Pusztama-
gyaród–Szentpéterfölde feltáróhálózat-
ból elkészült 4,9 kilométeres szakasz
után – pályázati források megnyitásával –
további szakaszok fejlesztését tervezzük
a fent bemutatott technológiával.

Kép és szöveg: Knausz Péter
építési elõadó, Zalaerdõ Zrt.

SZAKMAI MINDENNAPOK

1. Elõtörés, vontatott kalapácsfejes törõgép profilozó hengerrel
(Fendt 936 traktormeghajtás)

2. Finommarás Wirtgen hidegmaróval és vízbe keverés az elõ-
mart, cementtel terített felületen

3. Padkafinisher (terítõláda és anyagszekrény oldalsó kidobással)

4. Padkafinisher (hátsó hidraulikus tömörítõpad)

Meglévõ pályaszerkezet 

2–4 cm AC11 aszfalt kopóréteg
(3,0–3,2 m)

(15) 20–30 cm alapréteg (3,1–3,3 m) 

Megvalósult pályaszerkezet

6 cm AC16 F (fokozott terhelésre)
aszfalt kopóréteg (3,5–5,0 m) 

30 cm soványbeton alapréteg
(cementes remix) (5,0–6,5 m)  

A pályaszerkezet jellemzõi:

A pályaszerkezet metszetrajza
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Az algériai erdõgazdálkodás legfontosabb feladata a meg-
lévõ erdõvagyon védelme és új telepítések révén annak bõ-
vítése. Nem beszélhetünk a hazai fogalmak szerinti erdõ-
gazdálkodásról, az ágazat fõ célja inkább a védelem, a
megõrzés, valamint a természeti károk, tüzek okozta pusz-
tulások helyreállítása dominál. 

Az elsivatagosodás elleni küzdelem érdekében nagy erõfe-
szítéseket tesznek az ún. Zöld Fal megvalósítására, amely új
erdõk, ültetvények telepítése révén a sivatag és az erdõ
számára még éppen alkalmas ökológiai környezetben pró-
bál meg ütközõzónát létrehozni az északi, termékeny régi-
ók védelme érdekében az Atlasz két vonulata – a Tell-Atlasz
és a Szaharai-Atlasz közötti néhány száz kilométeres sávban. 

Mivel gyakorlatilag nincs gazdálkodás, ezért Algéria a fa-
anyagszükséglet döntõ részét importból oldja meg. A magyar-
országi, természetközeli gazdálkodási tapasztalatok megosztá-
sa a természetvédelmi célok megvalósulása mellett egyrészt
csökkentené az ország kiszolgáltatottságát a faanyagpiactól,
másrészt finanszírozási hátteret biztosíthatna a feladatok folya-
matos és ökonómiai szempontból is fenntartható ellátásához. 

Ehhez tudni kell, hogy az olajbevételek jelentõs csökke-
nése miatt ma már nem lehet mindent a központi költségve-

tésbõl származó bevételekbõl magas színvonalon ellátni Al-
gériában. Az önfenntartás és önfinanszírozás igénye nem-
csak a mezõgazdaság és az élelmiszeripar gyors ütemû fej-
lesztésében nyilvánul meg, de egyre inkább tetten érhetõ az
erdészeti ágazati politika megfogalmazásakor is. 

Ugyanakkor a folyamatos erdészeti beavatkozás igényét
nemcsak a bevételszerzési kényszer, hanem a gyorsan válto-
zó környezet okozta következmények kezelése is szüksé-
gesség teszi. Nem hagyhatjuk az erdõket magukra egy olyan
ellenséges világban, amelyet részben mi magunk hoztunk
létre. Tehát elõrelátóan cselekedve, felelõsséget vállalva, di-
namikus szemlélettel kell gazdálkodni az erdõkkel Algériá-
ban is, ahol az ország területének jelentõs része a természe-
tes, illetve természetközeli vegetáció, és a jelenlegi földhasz-

nálati módok tekintetében egyaránt
ökológiai határhelyzetben található. 

Ez azt jelenti, hogy az ökológiai kö-
rülmények akár kismértékû megváltozá-
sa, mint amilyen például a klímaválto-
zás, igen érzékenyen fogja érinteni a
természetes, illetve a természetközeli
vegetációs egységeket, illetve az erre
alapozott gazdálkodási ágazatokat (pl.
erdõgazdálkodás, szántóföldi mûvelés,
rétgazdálkodás). Az így bekövetkezõ
változások a magyar kutatók eddigi
eredményei alapján elõre becsülhetõk,
az ökológiai határhelyzet pedig klimati-
kus jellemzõk alapján meghatározható,
így a magyarországi tapasztalatok algé-
riai adatbázisokkal történõ adaptációja
nagy segítséget adhat a kedvezõtlen fo-
lyamatok kezelésében, az alkalmazko-
dás módjainak meghatározásában.

Nagyon érdekes az algériai erdészek
akáchoz való hozzáállása, akik eddig
inkább csak veszélyt láttak a faj terjedé-
sében (helyszíni tapasztalataink alap-

ján jobbára csak a bolygatott talajokon, utak mentén vagy
felégett erdõk helyén jelent meg szálanként), ugyanakkor
tisztában vannak azzal, hogy a legszárazabb területeken sok
esetben az egyetlen bevételi forrást képezheti, és ismerik jó
talajmegkötõ képességét is, ami indokolja, hogy a faj körül-
tekintõ szélesebb körû hasznosítását tudományosan megala-
pozzák. 

A hazai évszázados tapasztalatok szerint felelõs, körül-
tekintõ alkalmazásával az elõnyök túlsúlya érhetõ el, mi-

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Alább kezdõdõ cikksorozatunk írásai egymáshoz szorosan kapcsolódóan, de önálló cikként is megállva a helyü-
ket, hiánypótló céllal járják körbe a MAGHREB-országok (Algéria, Tunézia, Marokkó) idehaza alig vagy egyáltalán
nem ismert erdõit s erdészeti ágazatait, erdõgazdálkodásuk jellemzõit, bemutatva egyben a térségben aktuálisan
formálódó magyar ágazati lehetõségeket az erdészeti kutatás és a gyakorlatorientált szakmai innovációk terén.

Erdészeti kutatások és erdõgazdálkodás
Algériában I.

Dr. Borovics Attila – igazgató, NAIK ERTI 

Dr. Somogyi Norbert – általános fõigazgató-helyettes, NAIK 

Az idõs atlasz cédrus állomány országosan ismert kedvelt kirándulóhely 
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közben a terjedése kontrollálható marad – ezt mindinkább
elfogadják Algériában is olyannyira, hogy Tipaza megyében
már egy héthektáros kísérleti ültetvényt is telepítettek vele,
amelyet a jövõben a tervek szerint újabb parcellák követ-
nek majd.

Az INRF-rõl röviden
Míg magát az erdõmûvelést az országos hatáskörû, megyei
területi egységekbõl fölépülõ állami erdészeti szolgálat vég-
zi, a kutatás az Algériai Nemzeti Erdészeti Kutatóintézet
(INFR) feladata, amely a Mezõgazdasági Minisztérium fenn-
hatósága alá tartozó önálló intézmény, szervezetileg pedig
teljesen független az Országos Mezõgazdasági Kutatóinté-
zettõl (INRAA). Bizonyos kutatási feladatokat viszont a Fel-
sõoktatási és Kutatási Minisztérium társfinanszírozásával va-
lósítanak meg.

Az INRF az ország teljes területét lefedõ 12 regionális ku-
tatóközponti hálózattal és analitikai laboratóriummal rendel-
kezik, tevékenysége során a következõ területeket érinti: er-
dõgazdálkodás, biológiai sokféleség, biotechnológia, erdé-
szeti növényvédelem, erózió és defláció.

Feladatkörét tekintve az INRF-nek a szakmapolitikai okok
miatt a következõkre kell fókuszálnia:

• Az erdõvagyon növekedése és növelése, a faállomá-
nyok termelése, erdõmûvelési technológiák és erdé-
szeti melléktermékek hasznosítása, erdészeti gépesítés,
erdõtüzek elleni védekezés;

• Erdészeti fafajok genetikája és nemesítésük, az erdé-
szeti genetikai alapok megõrzése és hasznosítása;

• Újraerdõsítés, az erdõ-újratelepítési technológiák fej-
lesztése, a hozamok javítása;

• Erdészeti kórtan és rovartan;
• Erózió elleni védekezés és a védekezési eljárások tö-

kéletesítése az e célra kijelölt mikro-vízgyûjtõmeden-
cékben;

• Defláció és elsivatagosodás elleni védekezés (kiváltó
okok, különbözõ védekezési eljárások);

• Erdészeti biotechnológia, ezen belül elsõsorban a
mikroszaporítás üzemi módszereinek fejlesztése.

Szervezeti felépítését tekintve az INRF alatt mátrixrend-
szerben épül föl a struktúra, egyrészt regionális, másrészt a
fent említett tudományterületek szerinti szervezõdésben,
míg a tudományos irányvonalat a fõigazgatóság mellett föl-
állított tudományos tanács határozza meg. Az intézményhá-
lózat létszáma mintegy négyszáz fõ, ebbõl különbözõ szin-
tû kutatói beosztásban 137 fõ van.

Az Erdészeti ökológiai Osztály fõ feladatai:
• a jövõbeni erdõsítési programok által használandó faj-

lista meghatározása,
• a kanári tölgy telepítési körülményeinek (állományszer-

kezet) meghatározása és a faanyagtermelés becslése,
• a fácánok túlélési arányának becslése különbözõ ré-

giókban,
• a Délkelet-Algéria hegyvidéki területén (Taszilin Ádzser)

található különbözõ növénytársulások leírása.
Az Erdõvédelmi Osztály fõ feladatai:
• az erdõállományra káros kártevõk és kórokozók össze-

írása,
• a bioagresszorok bioökológiájának és populációdina-

mikájának tanulmányozása,
• a biológiai védekezés lehetõségeinek vizsgálata (pl. hi-

perparaziták kutatása és használata),
• a környezetre semmilyen hatást nem gyakorló, haté-

kony biológiai védekezési eljárások kidolgozása.

Az algériai erdõgazdálkodás alapjai
Algéria erdészetét alapvetõen meghatározza, hogy az északi
holarktikus és a déli paleotropikus flórabirodalom határán
fekszik (összesen 3232 fajt számoltak össze az ország terü-
letén), a kettõt az Atlasz vonulata választja el egymástól. 

A domborzati és jelentõs részben emiatt kialakuló klimati-
kus sajátosságok miatt elsõsorban az ország északi részén hi-
hetetlenül sokszínû flóra alakult ki, noha az elmúlt évszázadok
emberi hatásai miatt az erdõk területe rendkívül lecsökkent, és
a jelenlegi növekedés a rendkívül szigorú erdõvédelmi szem-
léletnek és az újraerdõsítési programnak köszönhetõ. Az er-
dõk összetétele jelenleg a következõ (INRF-adatok):

• Pinus halepensis aleppói fenyõ 1158 533 ha (68%)
• Quercus suber paratölgy 349 218 ha (21%)
• Quercus faginea kanári tölgy 43 922 ha (3%)
• Cedrus atlantica atlaszcédrus 32 909 ha (2%)
• Eucalyptus spp. 29 355 ha (2%)
• Pinus pinaster tengerparti fenyõ 28 490 ha (1%)
• Egyéb 68 391 ha (4%).
A csapadék mennyisége és eloszlása az országban rendkí-

vül változatos képet mutat, míg az északi, mediterrán részen,
de ezen belül is elsõsorban a hegyvidéken akár 1500 mm is
esik egy évben, a déli országrész jelentõs részén 100 mm is
alig hullik. 

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

A numidiai jegenyefenyõ (Abies numidica) a világon csak itt
fordul elõ természetes körülmények között

Az atlasz cédrus (Cedrus atlantica) csemetekert helyi magból
nevelt jelentõs mennyiségû csemetéje
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Az Atlasz gerincétõl északra fekvõ mediterrán klímájú te-
rületen a vegetáció a tengerszint feletti magasság függvényé-
ben szintekre („vegetációs emeletekre”) tagozódik, amelye-
ket a következõképpen lehet jellemezni:

• Termomediterrán szint: A tengerszint feletti magasság
legföljebb 600 méter, könnyen nõ például a vad olíva,
a szentjánoskenyér, a leánder, a törpepálma, a tuja.

• Mezomediterrán szint: A tengerszint feletti magasság
600–1000 méter között van, a leggyakoribb fajok kö-
zött van az örökzöld tölgy, karmazsin tölgy (Quercus
coccifera), nyugati szamócafa (Arbutus unedo), roz-
maring, paratölgy, aleppói fenyõ, valamint a szuhar
nemzetség (Cistus).

• Ezer méter fölött kezdõdik a szupramediterrán szint,
ahol a fõ állományalkotó a paratölgy, a kanári tölgy, a
Quercus afares, valamint a boróka (Juniperus) nem-
zetség több faja.

• Oromediterrán szint: Az 1500 méternél magasabban
fekvõ területek tartoznak ide; a legfontosabb állomány-
alkotó az atlaszcédrus, de nagy számban találhatók
olyan más, õshonos fajok is, mint a numídiai fenyõ
(Abies numidica) vagy a feketefenyõ egyik helyi vál-
tozata, a larició feketefenyõ.

Az algériai flóra nagyjából 8%-a, mintegy 250 faj sorolha-
tó az endemikus fajok közé, ezek nagyobb részben az észa-
ki, mediterrán részen találhatók, számuk északról délre, a
Szaharai-Atlasz1 felé haladva fokozatosan csökken.

Az Atlasztól északra fekvõ terület legfontosabb õshonos
flóraelemei (a teljesség igénye nélkül):

• A partvidéken: Salix triandra, Sorbus domestica, Acer
opalus, Rhus coriaria, Juniperus sabina, Pinus nigra
subsp. mauritanica, Abies numidica, Taxus baccata,
Populus tremula, Castanea sativa, Alnus glutinosa;

• A hegyekben: Buxus balearica, Acer opalus, Buxus
sempervirens, Juniperus thurifera var. africana, Taxus
baccata, Rhamnus alpina, Fraxinus xanthoxyloides.

Az Atlasztól délre õshonos fajnak a következõket tekintik:
Populus euphratica, Acacia albida, Acacia raddiana, míg a
legdélebbi területeken elsõsorban ezeket említik: Acacia lae-

ta, Acacia scorpioides, Ziziphus mauritanicus, Myrtus nivel-
lei, Boscia senegalensis, Cupressus dupreziana.

A klimatikus és domborzati tényezõk összegzõdése alap-
vetõen három nagy ökoszisztéma kialakulását tette lehetõvé
Algériában, ezek: erdõ, sztyep és szaharai.

Az erdõn belül szintén három fõ típust különböztethe-
tünk meg:

• Kifejezett mediterrán erdõk (szárazságtûrõ erdõtársulá-
sok): a fõ fajok között elsõsorban az örökzöld tölgyek
és a paratölgy található meg;

• Lombhullató erdõk: kanári tölgy, algériai tölgy (Quer-
cus afares), juharfélék stb.

• Tûlevelû erdõk: aleppói fenyõ, tujafélék, atlasz cédrus stb.
A természetes flórában Algériában is számos, az ember

számára gazdaságilag is értékes fajt találhatunk, 280 ilyen
fajt sorolnak a gyógynövényekhez, 160-at a takarmánynövé-
nyekhez, 25 ipari növényként ismert, humán élelmezési cél-
ra 7 alkalmas. 

A flóraelemeket elõfordulási gyakoriságuk szerint is lehet
csoportosítani, eszerint 35 faj ritkábban, 609 ritkán, 642 pe-
dig nagyon ritkán lelhetõ föl a természetes flórában. Mivel
az algériai flóraelemek 40%-a ritkának és veszélyeztetettnek
tekinthetõ, érthetõ, hogy miért kapnak az erdõk elsõsorban
védelmi, és nem gazdasági szerepet. 

Az egyik legvédettebb faj a tassili ciprus (Cupressus du-
preziana), amely Délkelet-Algéria hegyvidéki területén (Ta-
szilin Ádzser) õshonos, a világ 12 legveszélyeztetettebb fa-
jainak egyike, szerepel az IUCN vörös listáján. Algériában
egyébként 2012 január 4. óta 77 növénycsalád 454 faja sze-
repel védendõként azon jogszabály fölsorolásában, amely a
nem termesztett védendõ növényfajokra vonatkozik.

A védelemre az országban két fõ eszközt használnak: az
in situ megõrzés a nemzeti parkok hálózatát takarja, míg az
ex situ kifejezés mögött a botanikus kerteket találjuk, ame-
lyeket Algériában már az 1930-as években elkezdtek kiala-
kítani, számuk ma meghaladja a húszat. 

Gyakorlati jelentõségük többek között abban van, hogy
részben ezek jelentik a késõbbi újraerdõsítési programok
egyik szakmai kiindulópontját. Azt, hogy ez mennyire fon-
tos, mi sem érzékelteti jobban, mint hogy Algériában egy la-
kosra csupán másfél négyzetméternyi zöldfelület jut, miköz-
ben a nemzetközi normák szerint ennek legalább 10 négy-
zetméternek kell lennie.

Miközben a flóraelemek 40%-a valamilyen szinten veszé-
lyeztetett, számos invazív és/vagy allergén faj is megtalálha-
tó az országban. Invazívnak tekintik többek között a követ-
kezõket: Acacia dealbata, Ailanthus altissima, Arundo do-
nax, Leucaena leucocephala, Schinus terebinthifolius, Car-
pobrotus edulis, Lantana camara, vagy éppen – minden bi-
zonnyal a gazdálkodói tapasztalatok hiánya miatt – a közön-
séges akác (Robinia pseudoacacia), amelyben mind több
szakember már nem ellenséget, hanem gazdasági és termé-
szetvédelmi szempontból egyaránt hasznos fajt lát.

Néhány sajátosság
Noha magyar léptékkel az ország komoly erdõvagyonnal
rendelkezik, hiszen 4 millió hektárt tartanak nyilván erdõ-
ként, a kép ennél sokkal árnyaltabb. Az ország területe
ugyanis 2,382 millió négyzetkilométer, ami statisztikailag
alig két százalékos erdõsültséget jelentene, viszont igaz,
hogy az ország legnagyobb része – azaz a Szaharai-Atlasztól
délre esõ terület – gyakorlatilag sivatag, ahol sokfelé a 100
millimétert sem éri el az átlagos éves csapadék mennyisége,

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Magyar erdész ritka vendég Algériában, így a program során
élénk érdeklõdés és tartalmas eszmecsere alakult ki a felek között.

1 Az Atlasznak Algériában két párhuzamos vonulata van: az északi Tell-
Atlasz és a déli Szaharai-Atlasz, a kettõ között található a 2-300 km
széles ún. Magasföld (Hauts-Plateaux), amely kelet felé haladva foko-
zatosan keskenyedik, mivel az Atlasz két vonulata a tunéziai határ kö-
zelében egyesül.
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ilyen körülmények között pedig fölös-
leges is erdõrõl beszélni. 

A statisztikánál maradva nagyon ke-
vés az egy fõre esõ erdõterület is, hiszen
a lakosság már most meghaladja a negy-
ven milliót, és évente közel egymillióval
gyarapszik az ország lakossága. Az At-
laszban és az attól északabbra lévõ terü-
leteken viszont a klíma kedvez az erdõk-
nek, különösen a magasabban fekvõ terü-
leteken és az ország északkeleti részében,
ahol az éves csapadék mennyisége sok-
felé akár az 1000 millimétert is megha-
ladja – itt pedig lomb- és tûlevelû erdõk
egyaránt megtalálhatók.

Ezzel együtt az erdõk elsõsorban vé-
delmi funkciót látnak el, a telepítések
pedig megyei szintre lebontva, tervsze-
rûen történnek az országos újraerdõsí-
tési programnak megfelelõen. Minden
megyében évente adott területet kell fá-
sítani, ennek végrehajtója az országos
erdészeti szolgálat, a szaporítóanyagot
is ez a szervezet állítja elõ, a jelentõ-
sebb mûvelési beavatkozásokat pedig
egy szintén állami tulajdonú erdészeti gépmunkavállalat lát-
ja el. 

Kitermelés, legalábbis magyar fogalmak szerint nincs. Bli-
da megyében például évente alig háromezer köbméter. Ha
elméletileg az ország minden megyéjében legalább ilyen
szintû kitermelés lenne – de nincs –, 48 megyét alapul véve

sem érné el országosan a 150 ezer köb-
métert, szemben a magyarországi
nyolcmillió köbméterrel. 

A kivágott fa legtöbbször vagy be-
építendõ területen – azaz „útban” –
van, vagy közmûvezetékeket veszélyez-
tet, vagy – és talán ez a leggyakoribb –
valami miatt elpusztul, a szakemberek
pedig a kitermelése mellett döntenek.
Sem a Magyarországon elterjedt tarvá-
gással, sem a szálaló erdõmûveléssel
nem lehet találkozni. Nemegyszer látni
viszont például olyan kerítést, amelyet
lábon elhalt, farontók által megtámadott
faanyagból készítettek…

Egyre ismertebb az erdõ jóléti
funkciója

Algériában is egyre inkább elõtérbe ke-
rül az erdõ jóléti funkciója; a nagyváro-
sok és a jelentõsebb turistacélpontok kö-
zelében (pl. a Chréa-csúcs a Tell-Atlasz-
ban, Algírtól délkeletre) mind gyakrab-
ban látni ugyanolyan erdei pihenõket,
játszótereket, mint Európában. A hatósá-

gok igyekeznek minél jobban fölhívni a társadalom figyelmét
az erdõk fontosságára, szerepére, így már találkozni olyan
kezdeményezéssel is, melynek keretében a sportolókat és ter-
mészetbarátokat faültetéssel kombinált kirándulásra invitálják.

(Folytatjuk)
Fotók: Dr. Borovics Attila

Az Év Erdésze Verseny — 2017
Kiíró: Országos Erdészeti Egyesület •         Szervezõ: KASZÓ Zrt.

Idõpont: 2017. június 21–22.
Találkozó: 7564 Kaszó, Kaszópuszta – Vadászház
Szállás: 7564 Kaszó, Kaszópuszta
Versenyhelyszínek: Kutas-Kozmapuszta; Kaszó, Kaszópuszta; KASZÓ Zrt. törzsterülete

A versenyre az erdõgazdálkodásban dolgozó (felsõfokú erdészeti képesítéssel nem
rendelkezõ) erdésztechnikusok jelentkezhetnek. Nevezni a versenyre a vandorgyu-
les.hu honlapon 2017. április 6-tól 2017. május 5-ig, a vándorgyûlésre való jelent-
kezéssel közös felületen lehet.
A jelentkezõk a jelentkezésrõl visszaigazolást kapnak. A versenyen való részvétel csak
elõzetes jelentkezés és a részvételi díj befizetése mellett lehetséges.
A versenyzõk nevezési díja 40 000 Ft/fõ, a kísérõk részvételi díja 20 000 Ft/fõ. A nevezési és
részvételi díj tartalmazza a versenyen való részvétel, a szállás és a teljes ellátás költségeit.
A versenyzõk 25% kedvezménnyel vehetnek részt a Vándorgyûlésen.
A nevezési és részvételi díjakat a www.vandorgyules.hu honlapon a Tudnivalók a regiszt-
rációhoz menüpontban megadott bankszámlaszámra, a megadott határidõig kérjük átutalni.

Szakmai kérdések esetén: A regisztrációval kapcsolatban:
KASZÓ Zrt. • 7564 Kaszó Országos Erdészeti Egyesület
Tel.: +36 82 352 303 1021 Budapest, Budakeszi út 91.
Fax: +36 82 352 314 Tel: +36 1 201 6293
E-mail: horvath.laszlo@kaszort.hu E-mail: titkarsag@oee.hu
Telefon: +36 30/403 1411

Erdész üdvözlettel:

Galamb Gábor Zambó Péter
vezérigazgató elnök
KASZÓ Zrt. Országos Erdészeti Egyesület

A szentjánoskenyérfa (Ceratonia siliqua) a
térségben vadon élõ, nagy gazdasági jelen-
tõséggel bíró faj, ezért nagy mennyiségben
szaporítják a Központ csemetekertjében. 
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A vidék gyarapodása, a magyar gaz-
dák teljesítménye az ország fejlõdésé-
nek biztosítéka. Nélkülözhetetlen ah-
hoz, hogy — miközben Európában
nagy erõk dolgoznak azon, hogy az
unió népei alávetett nemzetiségek
szintjére süllyedjenek — Magyaror-
szág megmaradjon olyan nemzetnek,
amely képes saját életét, sorsát irá-
nyítani — hangsúlyozta Fazekas Sán-
dor földmûvelésügyi miniszter az
1848/49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulója alkalmából rendezett
kitüntetési ünnepségen.

Fazekas Sándor emlékeztetett: március
idusán múltunk egyik legfontosabb sors-
fordulója elõtt tisztelgünk. A világ ma-
gyarsága azokra a hõsökre emlékezik,
akik megteremtették a polgári modern
Magyarországot, és bátran vállalták a har-
cot az idegen önkénnyel szemben. Bi-
zonyságot tettek arról, hogy a magyarság
életrevaló nemzet, megvédi értékeit és
érdekeit. Így volt ez 1848-ban, és így van
ma is – mondta a miniszter.

Az ünnepségen Fazekas Sándor töb-
bek között Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje, Magyar Arany Érdemkereszt,
Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerése-
ket adott át.

Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést kapott

Beliczay István, a Kelebiai Erdészet
nyugalmazott vezetõje több évtizedes
magas szintû erdészeti szakmai mun-
kája, valamint az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékének ápolását
szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Sashalmi Miklósné, a KASZÓ Zrt.
kerületvezetõ erdésze, az erdõterület
gondos mûvelése és bõvítése érdekében
több évtizede lelkiismeretesen végzett
munkája elismeréseként.

Szalay Sándor, a volt Vidékfejlesz-
tési Minisztérium nyugalmazott kor-
mánytisztviselõje, erdészeti és vadgaz-

dasági szakmérnök, a tartamos erdõ-
gazdálkodás és a természetvédelmi cé-
lú erdõkezelés összehangolásában, va-
lamint a természetvédelmi elvárások-
nak megfelelõ körzeti erdõtervrendszer
kialakításában végzett szakmai munká-
ja elismeréseként.

Életfa Emlékplakett Ezüst 
fokozata kitüntetést kapott

Muth Endre, a Mecsekerdõ Zrt. nyu-
galmazott személyzeti vezetõje hosszú,
eredményes erdészeti, személyzeti ve-
zetõi és szakoktatói pályafutása elisme-
réseként.

Életfa Emlékplakett Bronz 
fokozata kitüntetést kapott

Genáhl Mátyásné, a Gemenci Erdõ- és
Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott vadász-
házi gondnoka öt évtizedes magas szín-
vonalú szakmai tevékenysége, a
Hajósszentgyörgyi Vadászház sikeres
mûködtetésében végzett munkája elis-
meréseként.

Pálmai István, az ÉSZAKERDÕ Zrt.
Sárospataki Erdészeti Igazgatóság nyu-
galmazott erdészeti igazgatója 25 éves

kimagasló színvonalon végzett szakmai,
vezetõi tevékenysége elismeréseként,
aki a kitüntetést késõbb veszi át.

Rengert István, a Mecsekerdõ Zrt.
nyugalmazott kerületvezetõ erdésze
több évtizedes kiváló színvonalon vég-
zett erdészeti tevékenysége elismerése-
ként, aki a kitüntetést késõbb veszi át.

Szakács László, a Zalaerdõ Zrt. Za-
laegerszegi Erdészete nyugalmazott ke-
rületvezetõ erdésze a zalai erdõgazdál-
kodás múltjának egyedüli kutatójaként,

a Zalaegerszeg életének színteréül is
szolgáló különleges helyzetû erdõtömb
gazdájaként végzett kimagasló munká-
ja elismeréseként.

Szélessy György, a Földmûvelésügyi
Minisztérium volt Erdõrendezési Szolgá-
lat, Zalaegerszegi Erdõtervezési Iroda er-

dõtervezõje, a tartamos erdõgazdálko-
dásban, erdõtervezésben és a vadgaz-
dálkodásban végzett kimagasló szakmai
munkája elismeréseként.
Az Országos Erdészeti Egyesület gratu-
lál a kitüntetett kollégáknak!

Forrás: FM Sajtóiroda
Fotók: Mõcsényi Miklós

Kitüntetésátadások a nemzeti ünnepen
Elismeréseket adott át a miniszter a Földmûvelésügyi Minisztériumban

Beliczay István

Sashalmi Miklósné

Szalay Sándor

Genáhl Mátyásné

Szakács László

Szélessy György

Muth Endre
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Az Erdõk Világnapja alkalmából ren-
dezett ünnepségen Fazekas Sándor
miniszter és Bitay Márton Örs, a föld-
mûvelésügyi tárca állami földekért fe-
lelõs államtitkára kitüntetéseket
adott át. Munkájuk elismeréseként
hatan a Pro Silva Hungariae-díjat, né-
gyen a Pro Silva Hungariae-emlék-
plakettet, tizenhatan pedig Miniszteri
Elismerõ Oklevelet vehettek át.

Fazekas Sándor a díjátadást megelõzõ
beszédében felhívta a figyelmet arra,
hogy Magyarország 90 év alatt megdup-
lázta erdõterületét, ami azt jelenti, hogy
az országban mintegy 2 millió hektár er-
dõ van; ez az ország területének több
mint 20 százaléka.

A tárca arra törekszik, hogy az erdõ-
gazdálkodás pozitív folyamatai tartósak
legyenek. Ezért az erdõtörvény módosítá-
sa egyszerûsíti az erdõtelepítéseket, a
magánerdõ-gazdálkodók számára köny-
nyítéseket, például kevesebb adminiszt-
rációs terhet ír elõ – mondta a miniszter. 

Pro Silva Hungariae-díjat kapott
Dézsma György, a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal, Erdészeti
Igazgatósága osztályvezetõje az erdé-
szeti igazgatás, valamint az Országos
Erdõállomány Adattár informatikai fej-

lesztéséért, a hazai és nemzetközi adat-
szolgáltatások lebonyolításában, az
ágazati döntések elõkészítésében, a
statisztikai elemzésekben hosszú távon
nyújtott kimagasló teljesítményéért.

Dr. Führer Ernõ, a Nemzeti Agrár-
kutatási és Innovációs Központ Erdé-
szeti Tudományos Intézet tudományos
tanácsadója a tartamos erdõgazdálko-
dás ökológiai feltételrendszerének,
környezetvédelmi jelentõségének újra-
értékelésében, továbbfejlesztésében
több évtizeden keresztül végzett tudo-
mányos tevékenységéért.

Gõsi István, a Pilisi Parkerdõ Zrt.
vezérigazgató-helyettese négy évtize-
des szakmai munkája, a vállalkozási
ágazat létrehozása, a gazdasági stabili-
tás megteremtése területén végzett ki-
váló vezetõi tevékenységéért.

Haraszti Gyula, az Ipoly Erdõ Zrt.
mûszaki és erdõgazdálkodási vezér-
igazgató-helyettese kitüntetésben ré-
szesült a korszerû természetgondozó
erdõmûvelési eljárások rendszerszintû

bevezetésében, a vadgazdálkodásban,
közjóléti és turisztikai beruházások
megvalósításában végzett kimagasló
tevékenységéért, az Országos Erdésze-
ti Egyesületben az Erdészeti Lapok kor-
szerûsítésében és megjelentetésében
végzett sajtótevékenységéért.

Pintér Csaba, a Gyõr-Moson-Sop-
ron Megyei Kormányhivatal Földmûve-

lésügyi Igazgatóság igazgatója a magán-
erdõ-gazdálkodás, vadgazdálkodás és
természetvédelem területén végzett ki-
magasló szakmai munkájáért.

Dr. Stark Magdolna, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar
egyetemi docense kiváló színvonalon
végzett oktatói, kutatói, szakírói tevé-
kenységéért.

Pro Silva Hungariae- 
emlékplakettet kapott

Bányai Péter, az ÉSZAKERDÕ Zrt.
Központ erdõmûvelési vezetõje két év-
tizedes erdõmûvelésben, erdõgazdál-
kodásban, továbbá informatikai és jog-

szabályi területen végzett kiváló szak-
mai munkájáért.

Nagy László, a ZALAERDÕ Zrt.
nyugalmazott erdészetigazgatója több
évtizedes Zalacsány és Zalaegerszeg

térségében végzett magas színvonalú
szakmai munkájáért és elkötelezettsé-
géért.

Sárközy Tamás, az Ártéri Erdõbir-
tokossági Társulat és Jászberényi Va-
gyonkezelõ és Városüzemeltetõ Non-
profit Zrt. hatósági és pályázati szakta-
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Átadták az idei Pro Silva Hungariae-díjakat
Erdõk Nemzetközi Napja a Földmûvelésügyi Minisztériumban
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Bányai Péter
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nácsadója kitüntetésben részesül az er-
dõgazdálkodással összefüggõ jogalko-
tásban, valamint az erdészeti támogatás
jogcímeinek megnyitásában végzett
munkájáért, a magán-erdõgazdálkodók

tevékenységét segítõ társadalmi sze-
repvállalásáért.

Szakács István, a Bakonyerdõ Zrt.
erdészetigazgatója három évtizedes er-
dõgazdálkodásban, közjóléti fejleszté-

sekben, a környezeti nevelés és kör-
nyezettudatosság növelésében végzett
kimagasló vezetõi tevékenységéért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
kapott

Berger Péter, a Bakonyerdõ Zrt. erdõ-
gondnoka a bakonybéli erdészet terü-
letén az erdõgazdálkodásban, az erdõ-
mûvelés és a fahasználat összhangjá-
nak megteremtésében végzett kima-
gasló szakmai tevékenységéért.

Bózsó Gyula, az ÉSZAKERDÕ Zrt.
Központ mûszaki osztályvezetõje az

Észak-magyarországi régió természeti
és kulturális értékeinek megõrzésében,
gyarapításában magas színvonalon
végzett tevékenységéért.

Csapó József, a TAEG Tanulmányi
Erdõgazdaság Zrt. erdészetvezetõje az
oktatás, a kutatás, a természetvédelem,
a közjólét és az erdõgazdálkodás terüle-
tén végzett kimagasló tevékenységéért.

Csirke László, a Földmûvelésügyi
Minisztérium Vadgazdálkodási és Táj-
egységi Fõosztály tájegységi fõvadá-
sza a vadgazdálkodási tájegységek és
vadászterületi ajánlások kidolgozásá-
ban, a tulajdonosi gyûlések elõkészí-
tésében végzett kimagasló munkájá-
ért.

Csólya Mihályné, a NEFAG Nagy-
kunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Mono-
ri Erdészet vezetõ könyvelõje négy év-
tizedes magas színvonalon végzett
könyvelõi tevékenységéért.

Id. Fábián Béla, a Gyulaj Erdészeti
és Vadászati Zrt. kerületvezetõ erdész-
vadásza a természetes erdõfelújítások
terén elért kiemelkedõ és példaértékû
munkásságáért.

Gál László, a Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt. erdõmûvelési és közjólé-
ti ágazatvezetõje az erdõmûvelési és
közjóléti ágazatban elért kimagasló
szakmai eredményeiért.

Kürti István, a Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt. kerületvezetõ erdész-va-
dásza a zárttéri vadgazdálkodás terén
elért kiemelkedõ és példaértékû mun-
kásságáért.

Madácsi Sándor, a KEFAG Kiskun-
sági Erdészeti és Faipari Zrt. erdészeti
igazgatója három évtizedes kimagasló
szakmai munkájáért és példaértékû
közjóléti tevékenységéért.

Nagy Frigyes Vince, a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgaz-
dálkodási Fõosztály erdészeti szakmai
referense az erdõrõl, az erdõ védelmé-
rõl és az erdõgazdálkodásról szóló tör-
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Csapó József

Id. Fábián Béla

Gál László

Kürti István

Madácsi Sándor

Csirke László

Csólya Mihályné

Szakács István

Berger Péter

Bózsó Gyula
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vény módosításában végzett kiváló te-
vékenységéért.

Radány Tibor, a Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt. kerületvezetõ erdésze a
társaság területének erdõgazdálkodásá-
ban végzett kiemelkedõ szakmai mun-
kájáért.

Skultéti Mária, a NEFAG Nagykun-
sági Erdészeti és Faipari Zrt. munkatár-
sa, titkárnõ négy évtizedes kimagasló,
elhivatott vezérigazgatói titkársági ügy-
viteli tevékenységéért.

Tõkei Csaba, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal Miskolci
Járási Hivatal nyilvántartási szakügyin-
tézõje hosszú ideje az erdészeti szak-
igazgatásban, az erdõgazdálkodás és
természetvédelmi elvárások összehan-
golásában végzett magas színvonalú
munkájáért.

A földmûvelésügyi miniszter és az
állami földekért felelõs államtitkár a
ceremóniát követõen felavatta a Deb-
receni Fafaragókör Életfa dombormû
alkotását, amely a Darányi Ignác Te-
rem elõterében tekinthetõ meg.

Az Országos Erdészeti Egyesület gra-
tulál a kitüntetett kollégáknak!

Forrás: FM Sajtóiroda
Fotók: Nagy László
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Kedves Olvasónk!
• Ha fontos számodra az Erdészeti Lapok megjelenése;
• Ha fontos a Vándorgyûlés, az erdészbarátság;
• Ha fontos az erdõkért végzett szakmai munka és még szá-

mos kiemelt ügy az érdekeink képviseletében,

akkor kérjük, adód 1%-ának 
felajánlásával támogasd Egyesületünket!

A fel nem ajánlott 1% számunkra 
egy elvesztett lehetõség.

Reméljük, támogatásra méltónak találod a munkánkat!

Felajánlásodat, támogatásodat hálásan köszönjük!

Országos  Erdészeti  Egyesület

AAddóósszzáámmuunnkk::  1199881155990055-22-4411

Országos Erdészeti Egyesület

AAddóósszzáámmuunnkk::  1199881155990055-22-4411

Nagy Frigyes Vince

Radány Tibor

Skultéti Mária

Tõkei Csaba
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A rendezvény elején a Soproni Egye-
tem Erdõmérnöki Karának dékánhe-
lyettese, prof. dr. Bidló András a tarta-
mosság fontosságára hívta fel a figyel-
met, amelynek jelentése az elmúlt évti-
zedekben jelentõsen megváltozott.
„Mind a mai napig erõsen kötõdünk az
erdõk természetességéhez, és napjaink-
ban már nem csak azt tartjuk fontos-
nak, hogy gazdaságilag legyen tarta-
mos egy erdõ, emellett a természetvédel-
mi szempontok is egyre inkább elõtérbe
kerülnek” – utalt a dékánhelyettes arra,
hogy ma már az erdõ azon – termé-
szetvédelmi, közjóléti – funkcióit is
megbecsüljük, amelyek nemcsak a fa-
termelést szolgálják. Beszédében a ki-
hívásokról is szót ejtett, a klímaváltozás
mellett kiemelve, hogy nagy feladat
megõrizni az elmúlt évezredekben ki-
alakult ökológiai rendszereket.

Dr. Gálhidy László, a WWF Magyar-
ország erdõprogram-vezetõje köszön-
tõjében kiemelte, hogy a NATURA
2000 területek egyik legfõbb problé-
mája, hogy a tulajdonosok, a gazdálko-
dók sok esetben nem tudják, hogyan
kell megvédeni egy-egy fajt, hogyan kell
megõrizni vagy helyreállítani egy-egy
élõhelyet. „A Natura 2000 célok elérése
nagymértékben a gazdálkodókon mú-
lik, ami nagy terhet is jelent számukra.
Hiszen új eljárásokat, módszereket kell
alkalmazniuk, aminek komoly többlet-
költsége lehet. Ez a munka azonban tá-
mogatás nélkül nem várható el, hiszen
a megõrzött értékek az egész társada-
lom javát szolgálják. Éppen ezért az er-
dõgazdálkodóknak érezniük kell, hogy
a társadalom segít nekik ebben a mun-
kában” – emelte ki.

Rakonczai Zoltán, az Európai Bi-
zottság Környezetvédelmi Fõigazgató-

ságának szakpolitikai tisztviselõje a
NATURA 2000 hálózat kilátásairól szó-
ló elõadásában felvázolta, hogy Euró-
pát 176 millió hektár erdõ borítja, ami-
bõl nagyjából 21% NATURA 2000-es
terület. Magyarország esetében ez az
arány egyébként 40%-os. Fontos célki-
tûzésként emelte ki, hogy legyenek
olyan erdõtervek, amelyek a biodiver-
zitás védelmét is kellõképpen figye-
lembe veszik. A cél a mérhetõ javulás
az erdõgazdálkodástól függõ, illetve az
általa érintett fajok védettségi helyzeté-
ben, valamint az ökoszisztéma-szolgál-
tatásokban.

A tisztviselõ a NATURA 2000 és az
erdõk bizottsági útmutatót is bemutatta
elõadásában, amelynek még nem ké-
szült el a magyar nyelvû változata.
A kiadvány hasznos információforrás
és javaslatgyûjtemény, amelynek cél-
közönsége többek között a természet-
védelmi és erdészeti hatóságok, a terü-
letkezelõk. Az útmutató természetesen
nem végleges, lezárt dokumentum, hi-

szen a tapasztalatokkal továbbfejleszt-
hetõ, bõvíthetõ. Esettanulmányokat és
a gyakran ismételt kérdésekre válaszo-
kat is tartalmaz. A jövõben minden uni-
ós nyelven, így magyarul is elérhetõ
lesz.

A jövõre vonatkozóan Rakonczai
Zoltán elmondta, hogy a Bizottság
több EU-s jogszabályt is vizsgálat alá
vett az elmúlt idõszakban, ami a NA-
TURA 2000 rendszer alapjául szolgáló
irányelveket is érintette. Megállapítot-
ták, hogy az alap jogszabályok alkal-
masak a feladatuk betöltésére, így eze-
ken nem kell változtatni, a megvalósí-

táson azonban lenne mit javítani. Prob-
lémaként fogalmazták meg többek kö-
zött, hogy túl sok faj és élõhely mutat
negatív tendenciát, a területek 50%-án
nem megfelelõ a természetvédelmi ke-
zelés, hiányzik a finanszírozás, és tu-
dáshiány is észlelhetõ. A vizsgálat kö-
vetkeztében május–júniusban cselek-
vési terv születhet majd meg a NATURA
2000 területekhez kapcsolódva.

Elõadása végén a tisztviselõ a legna-
gyobb kihívások között említette a klí-
maváltozást, de kiemelte azt is, hogy
az erdészeti igazgatás és a szakma
presztízse is leépülõben van Európa-
szerte. „A szakma súlya a döntéshoza-
talban megroggyant az utóbbi idõk-
ben, eközben pedig egyre nagyobb az
igény a fára, például a biomassza kap-
csán” – fogalmazott, hozzátéve, hogy
mindezek miatt aztán könnyen kiala-
kulhat olyan helyzet, hogy miközben
az erdõkre egyre nagyobb nyomás he-
lyezõdik, aközben a szakmai kezelés
háttérbe szorulhat.

Pawel Pawlaczyk Lengyelországból
érkezett a soproni konferenciára, a
Klub Przyrodników képviseletében te-
kintette át az európai NATURA 2000 er-
dõket. A szakember kiemelten beszélt
a biodiverzitás megõrzése és az erdõ-
tulajdonosok munkája közötti össz-
hang megteremtésérõl.

Elõadásában több lehetõséget is ki-
fejtett, amelyek segítségével a biodiver-
zitás védelmezhetõ. Néhány erdõ ese-
tében megoldást jelenthet a kezelések
teljes elhagyása, a beavatkozások meg-
szüntetése. A szakember ugyanakkor
kiemelte, hogy vannak olyan esetek,

AKTUALITÁSOK

Erdészeti Lapok CLII. évf. 4. szám (2017. április)

NATURA 2000 konferencia Sopronban I.
A NATURA 2000 erdõk kezelésérõl,
problémáiról, a biodiverzitás megõr-
zésérõl tartott konferenciát a LIFEin-
FORESTS program részeként a WWF
Magyarország, valamint partnerei.
A terepi programokkal és poszterki-
állítással is színesített szakmai ren-
dezvényre sokan voltak kíváncsiak. A
téma fontosságát bizonyítja, hogy a
Soproni Egyetem konferenciaterme
szinte teljesen megtelt magán erdõ-
gazdálkodókkal, az állami erdõgaz-
daságok képviselõivel, természetvé-
delmi szakemberekkel, kutatókkal és
hallgatókkal.
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amikor ez a konzervációs eljárás nem
megoldás. Példaként egy skandináv te-
rületet mutatott be, ahol éppen azért
tûntek el fajok, mert megszûnt a boly-
gatás. „Egyes fajok esetében szükséges
az emberi beavatkozás. Ilyenkor a »csi-
náljunk mindent úgy, ahogy eddig tet-
tük« elv lehet a megoldás a terület védel-
me érdekében” – mutatott rá a szakem-
ber. Mint mondta, a tradicionális erdõ-
gazdálkodói, területkezelési módszere-
ket nem kell minden esetben elhagyni.
Adott helyzetben az összefüggõ terüle-
ten történõ intenzívebb fakitermelések
is fontosak lehetnek. Pawel Pawlaczyk
beszélt a holtfa jelentõségérõl, de arra
is kitért, hogy egyes területeken az er-
dõtûz is hasznosnak bizonyulhat
hosszú távon.

Aláhúzta, hogy sokszínûségre van
szükség a megoldások tekintetében is.
Van, ahol a hagyományos erdészeti
rendszerekre van szükség; van, ahol
specifikus, konzervációs megoldásokra,
a kezelések teljes elhagyására. Mint
mondta, Lengyelországban is megpró-
bálják megteremteni az egyensúlyt.

Zivan Veseliè, a Slovenia Forest Ser-
vice szakembere elõadásában felhívta
a figyelmet arra, hogy Szlovénia erdõ-
területeinek 71%-a NATURA 2000-es
terület. A szomszédos országban ki-
emelten fontos a természetközeli erdõ-
gazdálkodás, aminek komoly hagyo-
mánya van. 1947 óta tilos a tarvágás,
ráadásul a tervezésnél az erdõ minden
funkcióját figyelembe veszik, legyen az
gazdasági, természetvédelmi vagy köz-
jóléti. A szomszédos országban 10
évente készítik el a 14 darab regionális
erdõgazdálkodási tervet, ezen belül
pedig 232 egységgel dolgoznak.

A jövõre megfogalmazott céljaik kö-
zött fontos, hogy fenntartsák az erdõre-
zervátumok hálózatát, és hogy erdeik-
ben legalább 3% olyan holtfát tudjanak
megtartani, amelynek átmérõje mini-
mum 30 cm. A szakember hangsúlyoz-
ta, hogy ugyanakkor törekednek arra,
hogy kisebb, mozaikosabb területeken
ez az arány lehetõleg 5–10% legyen.
Hozzátette: országában létrehoztak egy
pénzügyi alapot is, amely a nagyobb
arányú állami erdõkre fordítható.

A szlovén szakember kérdésre vála-
szolva arról is beszélt, hogy síkvidéken
is több természetközeli erdõgazdálko-
dási módszert lehet alkalmazni a tarvá-
gás helyett. Az egyik ilyen például a
kislékes szálalás.

Ulrich Mergner erdészetvezetõ, a
Bayerische Staatforsten (bajor állami
erdészet) szakembere Természetvédel-

mi szempontok a Steigerwald erdõgaz-
dálkodásában címmel tartott elõadást
a konferencián. Elmondta, hogy a ba-
jor vidéken nagy a tûzifa iránti keres-
let, ráadásul sok fûrészüzem is van a
területen. A fa iránti igény és a termé-
szetvédelem összehangolása éppen
ezért nehéz feladat, de szemléletük az
utóbbi idõszakban jelentõsen megvál-
tozott. Ma már az ipari szempontból ér-
téktelenebb, például odvas fákat ott-
hagyják a területen, hiszen ez segíti a
biodiverzitás megõrzését, növelését.

A hallgatóság sorából ehhez kapcso-
lódva kérdés is érkezett, amely azt firtat-
ta, hogy az így keletkezõ bevételkiesést
ki téríti meg. Ulrich Mergner válaszában
elmondta, hogy a jó minõségû ipari fa ára
70–140 euró/köbméter, míg az úgyneve-
zett „élõhelyfák” ára nagyságrendekkel
kisebb, ám szerinte nem okoz problémát
az ebbõl adódó anyagi veszteség, hiszen
az adott erdõt a biodiverzitás megõrzése
miatt tartják fent. Hozzátette, hogy nagy
mennyiségû holtfát hagynak a területen,
állót és fekvõt egyaránt. A kezeléseknek,
az élõhelynek számító fák megóvásának
köszönhetõen mára egy olyan rovarfaj is
visszatelepült erdeikbe, amely már rég-
óta nem volt jelen.

Érdekesség még, hogy egy jogsza-
bály a fa regionális feldolgozását he-
lyezi elõtérbe. Eszerint a szállításért
5 km-es távolságra 5 euro, 200 km-es
távolságra azonban már köbméteren-
ként 20 euro szállítási díjat kell fizetni,
így minden szereplõnek az az érdeke,
hogy a helyben megtermelt fát a lehe-
tõ legközelebbi üzemben dolgozzák
fel, értékesítsék.

Dr. Erich Mayrhofer, az osztrák Kal-
kalpen Nemzeti Park igazgatója NATU-

RA 2000 szempontok érvényesítése vé-
dett területen címmel tartott elõadást.
A Felsõ-Ausztria déli részén fekvõ,
rendkívül változatos élõhelyekkel ren-
delkezõ nemzeti park tervezését 25
éve kezdték el, az igazgatóság idén 20
éves. Területe nagyjából 210 négyzetki-
lométer, erdeinek 80%-a állami, 20%-a
magántulajdonosok kezében van.

30 különbözõ típusú erdõ található
a területen, nagy a biodiverzitás, amit
az is jelez, hogy 1300 lepkefaj és több
mint 1000 virágos, lágyszárú növény
találja meg élõhelyét. A legtöbb erdõ-
ben nem, vagy csak minimális beavat-
kozást végeznek. Például az idõs luc-
fenyõerdõk esetében, ahol a bükkfel-
újulás erõteljesen jelentkezik, nincs
szükség bolygatásra. A nemzeti park
területén zónákat hoztak létre, a ter-
mészeti, „vadon” zóna a belsõ részen,
a kezelési zóna jellemzõen a széleken
található, de sok esetben ezekhez er-
dõterületekhez sem nyúlnak hozzá.
Jövõbeli céljuk, hogy az erdészeti
utak mennyiségét is jelentõsen csök-
kentsék.

Megtudtuk, hogy területükön nem
engedélyezett a fakitermelés, ahogy a
halászat sem, viszont a gazdálkodásuk
részét képezi a fenyõk megfelelõ keze-
lése, adott esetben fák kivágása a ro-
varkárok megelõzése érdekében. A nem-
zeti park legidõsebb bükkfája 525
éves, a területen 7 különbözõ harkály-
faj, rengeteg rovar és hiúz is él.

Lucie Trokanová, a LIFE kommuni-
kációs szakértõje elmondta, hogy 1992
óta 4500 sikeres program zajlott le tá-
mogatásukkal. A biodiverzitás mint fi-
nanszírozandó téma 4 jelentõs alterü-
letre oszlik, ebbõl az egyik a LIFEin-
FORESTS. Kiemelte, hogy fontos, hogy
a klímaváltozással kapcsolatos progra-
mok is helyet kaptak a LIFE-ban, de az
ismeretterjesztési feladatokra is nagy
hangsúlyt helyeznek, ami fõként az er-
dõtüzek megelõzésérõl szól.

A LIFE legfontosabb célja az élõhe-
lyek megóvása és helyreállítása, vala-
mint a konkrét fajvédelem, éppen ezért
a Natura 2000 célokhoz kapcsolódó
projekteket is kiemelten fontosnak tart-
ják. Lucie Trokanová elmondta, hogy
jelenleg 15 új erdõvédelmi projekt elin-
dításáról tárgyalnak. Elõadását végül
egy spanyolországi puhafa ligeterdõs
projekt követendõ példájával zárta,
amelynek az invazív fajok visszaszorí-
tása volt az egyik célja.

Kép és szöveg: Gribek Dániel
Erdõ-Mezõ Online

(Folytatjuk)
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A LIFEinFORESTS projekt keretében
megrendezett Élõ Erdõ Konferencia
második napján a soproni hegyvidék
parkerdeiben kaphattunk képet a ma-
gyarországi NATURA 2000 erdõk mû-
ködésérõl.

A terepi bemutató során a Tanulmányi
Erdõgazdaság Zrt. és a Fertõ–Hanság
Nemzeti Parki Igazgatóság munkatársai
a szót egymástól átvéve mutatták be
az egyes helyszínek példáin keresztül az
erdõgazdálkodási, természetvédelmi és
közjóléti funkciók érvényesítése érde-
kében végzett munkájukat. A csapatot
vezetõ erdészeti és természetvédelmi
szakemberek mindnyájan hosszú évek
óta dolgoznak együtt, számomra
egyértelmûen érezhetõ volt, hogy a két
oldal a sokéves munka során mennyit
közeledett egymáshoz.

Az erdõk kezelésében az elmúlt évti-
zedekben történt változások, a folyama-
tos erdõborítást is szolgáló átalakító
üzemmód bevezetése, a lékes felújítás
alkalmazása egy elõremutató folyamat
kezdete lehet ezeknek az erdõknek a
változatosabbá és természetesebbé téte-
le szempontjából, miközben a közjóléti
célok is jobban érvényesülhetnek a fo-
lyamatos erdõborítás biztosítása mellett.
A terepi bemutatón részt vevõ külföldi
szakemberek is rámutattak ugyanakkor
arra, hogy vannak még tennivalók. A be-
mutatott erdõk korábbi kezelése során
kialakított kijelöléskori állapotából adó-
dóan az állományok vertikális és hori-
zontális strukturáltsága is elmarad az
ideálistól. A meglátogatott erdõrészle-
tekben alacsony volt a változatos törzs-
alakú biotóp fák száma, illetve a holtfa
tömege és méretbeli eloszlása is.

A résztvevõk egyetértettek: a közös-
ségi jelentõségû fajok hosszú távú
fennmaradásának létfeltétele a megfe-
lelõ erdõgazdálkodással megteremthe-
tõ mikroélõhelyek, különösen a holtfa,

illetve az odvas fák vagy az erdõsze-
gély megléte. Az erdész, természetvé-
dõ szakma együttmûködésének jövõ-
beli kihívása lesz az, hogy ezek a
szempontok minél magasabb szinten
érvényesülhessenek, ezzel erdeink hár-
mas funkciójukat minél magasabb
szinten tölthessék be az ökoszisztéma-
szolgáltatások széles körét nyújtva.

A bemutatón a Károly-magaslaton
található Károly-kilátó, valamint a Kõ-
halmy Vadászati Múzeum megtekinté-
séhez kapcsolódóan betekintést nyer-
hettünk Magyarország második legna-
gyobb, évente közel egymillió látoga-
tót fogadó parkerdejének példáján ke-
resztül, hogy a közjóléti funkciók és a
NATURA 2000 célok érvényesítésének
milyen lehetõségei vannak ilyen mérvû
turisztikai igénybevétel esetén.

Közjóléti fejlesztései során az erdõ-
gazdaság különös hangsúlyt helyez ar-
ra, hogy az erdõlátogatók a színvona-
las közjóléti létesítmények használata
során információs táblák segítségével
kapjanak képet az ott folyó természet-
közeli erdõgazdálkodásról.

A Kõhalmy Vadászati Múzeum inter-
aktív eszközök, játékok segítségével is-
merteti meg az odalátogatókat az erdõ
értékeivel. A hely mûködtetõi szerint a
soproni gyerekek közül sok visszatérõ

vendégük is van, így hozzájárulhatnak
a jövõ generációk szemléletformálásá-
hoz is.

A túrát folytatva a csapat átalakító
üzemmódú gyertyános–kocsánytalan-
tölgyes állományokat keresztezett,
amelyben ritka érdekességként jege-
nyefenyõújulat-foltokat is láthattunk.

A Soproni Egyetem kísérleti területén
rövid áttekintést kaphattunk az Erdõ-
mérnöki Kar munkatársai által végzett
kutatómunka eredményeibõl. A terüle-
ten lévõ lékekben elvégzett növényélet-
tani, botanikai, mikroklimatikus, termõ-
helyi, hidrológiai vizsgálatok eredmé-
nyei rámutattak a félszáraz, száraz töl-
gyesek lékes felújításának kihívásaira.
A kutatási eredményeket részben már
publikálták az Erdészettudományi Köz-
lemények legutóbbi számaiban.

A szervezõk nevében ezúton is sze-
retném megköszönni a tartalmas terepi
programot a közremûködõknek: a TA-
EG Zrt. részérõl: Ábrahám István, Báná-
ti László, Csapó József, Köveskuti Zoltán,
az FHNPI részérõl: Takács Gábor és Ud-
vardy Ferenc, a Soproni Egyetem Erdõ-
mérnöki Karának részérõl: Csiszár Ág-
nes, Sass Vivienn, Eredics Attila, Kalicz
Péter, Zagyvai Gergely.

Kép és szöveg: Bódis Pál
projektvezetõ, WWF Magyarország

NATURA 2000 terepi program
a Soproni-hegységben
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KÖNYVAJÁNLÓ

FÖLDÜNK IPARI FÁI
Az élõ fa és a csodálatosan növekvõ törzsébõl nyert anyag
õsidõktõl fogva az ember egyik legfontosabb társa. Nincs is
talán olyan ember e Földön, akit ne ejtene ámulatba egy-
egy fából készült tárgy vagy az a nyers erõ, amely ellenáll-
va a történelem minden viharának több ezer évig képes él-
ni egy sziklaszirten.

A Földünk ipari fái nem csupán egy
szakkönyv, amelyet akkor veszünk elõ,
ha az internet már nem ad elegendõ vá-
laszt a kérdéseinkre. Ez a könyv egy más
világot jelent, amelyet erdész, faiparos és
a fakanalat kezébe fogó háziasszony egy-
aránt ismer – a faanyag természetes érzé-
sének világát.

A 200-féle faanyag különleges bemutat-
kozását 1300 kiváló fotó, magyar szerzõk
által közérthetõen megírt szöveg és gondos
szerkesztés teszi lehetõvé. Formája kézi-
könyv, amely 48 oldalnyi névmutatója segít-
ségével kiválóan kereshetõ. A mû bevezetõ
fejezete egy gazdagon illusztrált, rövid haszná-
lati útmutató – melyben rendszertani, faanató-
miai, fafizikai és kereskedelmi alapok kerülnek
elmagyarázásra – így a laikus olvasó is könnyen
megértheti a leírtakat. Ezt követik kontinensen-
ként és névsorrenden a szebbnél szebb fotók és
érdekes leírások. Minden földrészt külön színvi-
lág jelöl. A soproni könyvbemutatón egy hölgy
megjegyezte: „Olyan jó, hogy ez a könyv ilyen szí-
nes!” – Bizony, hogy színes, mert a fák sajátos vi-
lága gyönyörû árnyalatokban pompázik!

A magyar olvasó mindeddig nem ismerhette meg
ezt a végtelen változatosságot. A hazánkban korábban
megjelent mûvek az európai faanyagokon kívül fõként
a KGST-piac adta lehetõségeknek megfelelõen 20-30
trópusi faanyagot mutattak be az egykori analóg nyom-
dai technológiák által biztosítható minõségben. Az ed-
dig megjelent kiadványok mélyen kifejtett tudományos infor-

mációkat hordoznak, jellemzõen egy szûk szakmai réteg igé-
nyeit és az oktatást szolgálják.

Hogyan készíthetünk olyan könyvet, amelyet élvezettel
forgathat bárki, aki a fát szereti? Hogyan mutathatjuk meg a

világ faanyagainak ezer arcát?
Hiszen egy fafaj is oly sokféle
megjelenési formát rejt el ma-
gában!

A Földünk ipari fái prof. dr.
Molnár Sándor és Zoltán
György kezdeményezésére,
az ERFARET Kiadó gondozá-
sában, a szerkesztõ- és szer-
zõtársak összefogásával a
hazai asztalos, faiparos, fa-
kereskedõ és erdész szak-
mai körök és az érdeklõdõ
lakosság tudásának és
szakmai mûveltségének
gazdagítására, fél évszá-
zados hiányt pótolva ké-
szült el.

A kiemelkedõ minõ-
séget és hitelességet
garantálja, hogy a fa-
anyagokat egyenként
válogatva, a digitális
technológia lehetõ-
ségeit kihasználva az
alkotók színhelyes
fotókat készítettek.
A nyomdai színbe-

állítások valódi fa-
anyagok alapján kerültek jóvá-

hagyásra. A tartalom szakmai színvona-
lát mutatja, hogy a faanyagjellemzések szövege

legalább négy szakember által gondosan elvégzett ellen-
õrzés után kerülhetett a kötetbe. A külhoni fák bemutatásán
kívül az európai faanyagok leírásai is átdolgozásra kerültek,

így számos pontosítással és új ismerettel
bõvült a hazai faanyagok leírása. A mû
külön érdeme, hogy több olyan érdekes-
séget is felvillant, ami a magyar kultúrtör-
ténet fontos része.

Hogyan érdemes forgatni e mûvet?
Használjunk egy példányt a tanterem-
ben, irodában vagy üzemben – az ada-
tok segítsék a munkát, a vevõ elképze-
léseinek adjunk szárnyat, vagy érvel-
jünk egy tárgyalás során: „Márpedig ez
a fa Afrikából nem jöhetett!” Legyen
egy kötet az otthonunkban is – nyugal-
mas estéken ízlelgessük az érdekes leírá-
sokat, és a fotók által élvezzük a fa
különleges világát! Tartsunk egyet az
autóban, és bármelyik ismerõsnek vi-
gyük el, mutassuk meg: „Nézd meg ba-
rátom, milyen csuda könyvem van!”

Farkas Péter
ERFARET Kiadó
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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

A Gulág-GUPVI Emlékév Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei záró rendezvénye
2017. február 22–23-án a Nyírség szívé-
ben, Napkoron került megrendezésre a
Napkori Erdõgazdák Zrt. szervezésé-
ben. Nagyszabású programokkal emlé-
keztek a szovjetek által kényszermun-
ka- és hadifogolytáborokba
elhurcolt honfitársainkra.
A programot és az állandó ki-
állítást, valamint az emlékmû
felállítását Magyarország kor-
mánya, a VERITAS Történet-
kutató Intézet és a Napkori
Erdõgazdák Zrt. támogatta.

Az ünnepi megemlékezés
a napkori görög katolikus
templomban, az elhurcolt
halottak emlékére Szocska A.
Ábel, a Nyíregyházi Egyház-
megye apostoli kormányzója
által celebrált görög katoli-
kus szent liturgiával indult a
nyíregyházi Görög Katolikus Papi Fér-
fikórus közremûködésével. A liturgia
keretében a jelen lévõ emlékezõk és
hívek közös imádsággal adóztak a
szovjet érában elhurcoltak és megkín-
zottak emlékének, és közösen fohász-
kodtak az elhunytak lelki üdvéért, va-
lamint a túlélõk jó egészségéért.

Ezt követõen a Napkori Erdõgazdák
Zrt. Harangodi Erdei Iskolájának terü-
letén felállított emlékmû leleplezésére
és a Magyarok a Szovjetunió táborai-
ban (1944–1956) címû állandó kiállí-
tás ünnepélyes megnyitójára került sor
a jelen lévõ vendégek közös megemlé-
kezésével.

A Himnusz közös eléneklése után
Csallóközi Zoltán miniszterelnök-he-
lyettesi fõtanácsadó megemlékezõ be-
szédében tolmácsolta dr. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes gondolatait és
üzenetét az eseménnyel kapcsolatban.
Kiemelte, milyen fontos igaz történel-
münk pontos ismerete és hiteles tovább-
adása a jövõ generációinak. Megemlé-
kezett a szomorú eseményekrõl egy-
egy elhurcolt egyéni tragédiáját felele-
venítve. Szemléletesen bemutatta,

mekkora szenvedést kellett kiállni
azoknak a nõknek és férfiaknak, akiket
politikai okokból, hamis vádak alapján
a Szovjetunió távoli munka- és hadifo-
golytáboraiba számûztek. Felhívta a fi-
gyelmet közös felelõsségünkre, hogy
emlékezzünk, és soha többé ne történ-

hessen meg hasonló tragédia egyetlen
magyar embertársunkkal sem.

Dr. Szakály Sándor, a VERITAS Tör-
ténetkutató Intézet fõigazgatója beszé-
dében hangsúlyozta a történelmi hite-
lesség fontosságát, valamint felidézte
az emlékév fontosabb momentumait,
állomásait, külön kitérve a Napkoron
felállított állandó Gulág-kiállításra és
-emlékmûre. Õszinte reményét fejezte
ki azzal kapcsolatban, hogy a jövõben
Magyarország eljut oda, hogy a jövõ
nemzedékek a valós tényeken alapuló
történelmet ismerhetik és tanulhatják
majd meg az iskolában, addig is ki-
emelte a napkorihoz hasonló kiállítá-
sok fontosságát, melyek hiteles adato-
kat és képet nyújtanak egy letûnt kor
szomorú emlékeirõl.

Támba Miklós, a Napkori Erdõgaz-
dák Zrt. vezérigazgatója köszönetet
mondott mindazoknak, akik támogat-
ták az emlékév programjait, és hozzá-
járultak a napkori emlékmû és kiállítás
létrehozásához. Megígérte, hogy a Ha-
rangodi Erdei Iskolába és Kerekerdõ
Turisztikai Központba látogató gyer-
mekek és vendégek ezentúl az erdei

iskolai program részeként ismerked-
hetnek meg történelmünk e sötét kor-
szakának eseményeivel, tragikus sor-
saival. Megható szavakkal emlékezett
az elhurcoltakra és a ma is köztünk élõ
túlélõkre. Köszöntötte a jelen lévõ két
elhurcolt túlélõt, Juráncsik Antalt és
Fodor Miklóst, akiket családjuk is elkí-
sért a megemlékezésre. Szeretetteljes
szavakkal külön megemlékezett a nap-
kori Anti bácsiról, aki majd’ 100 éves
kora ellenére mai napig aktív tagja az
egyházi és helyi közösségnek, és évrõl
évre részt vesz a helyi borversenyen. 

A túlélõk köszöntése után az egyhá-
zi méltóságok, Szocska A. Ábel, a Nyír-

egyházi Egyházmegye apos-
toli kormányzója, dr. Soltész
Mihály napkori görög katoli-
kus parókus, valamint Zu-
bály Lajos napkori római ka-
tolikus plébános közösen
megáldották az átadott kiállí-
tást és az emlékmûvet.

Csallóközi Zoltán minisz-
terelnök-helyettesi fõtaná-
csos és Seszták Oszkár, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megye
Közgyûlésének elnöke közö-
sen megkoszorúzták az em-
lékmûvet. Ezt követõen Tám-
ba Miklós, a Napkori Erdõ-

gazdák Zrt. vezérigazgatója és dr.
Spinyhért Zsolt, Napkor nagyközség
polgármestere helyezték el koszorúju-
kat. Végül, de nem utolsósorban a ma-
gyar erdész-vadász társadalom nevé-
ben Bajdik Péter, a Földmûvelésügyi
Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegy-
ségi Fõosztályának fõosztályvezetõje és
dr. Sárvári János, a MEGOSZ ügyveze-
tõ elnöke koszorúzták meg a napkori
Gulág-emlékmûvet.

Február 23-án a program esti záróak-
kordjaként a napkori Jósika Miklós Álta-
lános Iskola tornatermében csaknem
teltház mellett a HOBO a Gulágon címû
különleges, koncertszerû HOBO-emlék-
est nyújtott maradandó, szívbemarkoló
élményt a jelen lévõ közönségnek. A fe-
ledhetetlen mûsor a Gulágon keletke-
zett magyar és szovjet dalokból, vala-
mint Viszockij orosz ellenzéki költõ mû-
veibõl állt, tisztelegve az áldozatok em-
léke elõtt, és mûvészileg megjelenítve
az elhurcoltak által átélt borzalmakat.

Domina Norbert
turisztikai és közjóléti ágazatvezetõ,

Napkori Erdõgazdák Zrt.
Fotó: Móricz Csaba

A Gulágra elhurcoltakra emlékeztek Napkoron
A szovjet munkatáborba elhurcolt mintegy 700 ezer magyar állampolgár kö-
zül csak körülbelül 400 ezren tértek haza. A deportálás során és a munkatá-
borokban mintegy 300 ezer honfitársunk vesztette életét, akik közül mintegy
10 ezer fõ a Gulág büntetõtáboraiban halt meg. Hazatérésük után a magyar-
országi titkosszolgálatok hallgatásra kényszerítették a lelkileg (sokszor tes-
tileg is) megtört embereket. Az egykori elhurcoltak és túlélõk — bár sajnos
egyre kevesebben — mai is köztünk élnek.
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EGYESÜLETI ÉLET

2017. március 2-án tartotta meg a Soproni Egyetem az ün-
nepélyes névadó szenátusi ülését, ahol a felszólalók minde-
gyike — többek között dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, dr. Palkovics László oktatási államtitkár, Ugron Ákos
Gábor a Földmûvelésügyi Minisztérium állami földekért fele-
lõs helyettes államtitkára, prof. dr. Faragó Sándor rektor és
dr. Dinnyés Álmos kancellár — fontosnak nevezték a felsõ-
oktatási intézmény háromszáz éves hagyományain, a gyakor-
lati tapasztalaton és a megújuláson alapuló tudás átadását.

Az egyetem új stratégiáját 2015-ben kezdték kialakítani, kö-
zéppontjában az értékközpontúság, a környezettudatosság, a
kreativitás, a gyakorlatorientált szemlélet és az együttmûködé-
sek állnak.

Ennek szellemében az ünnepi szenátusi ülés alkalmával
Zambó Péter az OEE elnöke, prof. dr. Faragó Sándor rektor
és dr. Dinnyés Álmos kancellár együttmûködési megállapo-
dást írt alá az Egyetem és az Egyesület között. A megállapo-
dás kézjegyekkel történõ szentesítése után az Országos Er-
dészeti Egyesület elnöke rövid beszédet tartott, melyet az
alábbiakban idézünk. 

„Másfél évszáza-
dos Egyesületünk
köszönti a 2018-
ban már az erdé-
szeti felsõoktatás
210. születésnapját
ünneplõ Alma Ma-
terünket! Szerveze-
tünk egy tõrõl fa-
kad, azonos érté-
keket képvisel.
Szeretném felhívni
a figyelmet a két
szervezet Selmec-
rõl indult közös
történelmére, egy-

mástól elválaszthatatlan fejlõdésére, közös céljainkra, együtt-
mûködésünk szükségességére és lehetõségeire. Azonos ha-
gyományokra épül elkötelezettségünk, összetartásunk, hûsé-
günk az erdõ és a Haza iránt. Neves elõdeink magasra tették
a mércét, hozzájuk méltónak lenni embert próbáló feladat.

A közelmúlt is bõven adott lehetõséget az összefogásra.
Napjainkban is fejlõdik, szorosabbá válik az Egyetem és az
Országos Erdészeti Egyesület kapcsolata. Jövõnket meghatá-
rozó közös eredmény az ötéves, osztatlan erdõmérnökképzés
visszaállítása. Közösen erõsítjük Egyetemünk kizárólagosságát
a magyar erdõmérnök-képzésben. Mert itt garantálható a le-
hetõsége az ökológiai, mûszaki és gazdasági tudományok int-
egrált oktatásának, hagyományaink továbbvitelének.

Az Egyetem az Egyesület fõ partnere volt a 2012-ben
megszületett Erdõstratégia tanulmány elkészítése során. Pa-
tinás és emlékezetes ünnepségeket szerveztünk közösen.
Erõsítjük az erdészek önazonosságtudatát, tovább visszük
szakmánk történeti értékeit. Az Egyesület által alapított Er-
dészcsillag Alapítvány ösztöndíjjal segíti az arra érdemes er-
dõmérnök hallgatókat.

Együttmûködésünk folytatása minden területen kívánatos.
Érdekérvényesítõ képességünk fejlesztése elsõrendû közös
ügyünk. El kell fogadtatnunk, hogy az erdészek az erdõ ügyé-
nek letéteményesei. Példát mutatunk a szélsõségekkel szem-
ben: mi erdészek az életközösség egészében gondolkodunk.

Az Egyesület stratégiája több ponton azonos az Egyetem
érdekeivel. Feladatunk a szakma és az Egyesület vonzerejé-
nek növelése. Az elmúlt hat évben többször elmondtam: Le-
gyen jó dolog az Egyesület tagjának lenni! Legyen jó dolog
ma Magyarországon erdésznek lenni!

Az erdészeti oktatás és továbbképzés színvonalának eu-
rópai szintû fejlesztése szintén közös feladatunk és ügyünk.
Hagyományaink õrzésérõl és ápolásról egy pillanatra sem
feledkezhetünk el. 

Feladatunk egységünk, összetartásunk megõrzése is.
Megállapodásunk aláírásával most már írásba is foglaltuk,
hogy elsõrendû közös célunk szakmánk rangjának, befolyá-
sának, az erdészek elismertségének, az Alma Mater és az
Egyesület súlyának, presztízsének további erõsítése.

Mindezek szellemében, a legnagyobb örömmel szentesí-
tettük a hosszú távú együttmûködésünk kereteit és szabályait
lefektetõ megállapodást. Jó szerencsét, Üdv az erdésznek!”

Az Egyetem oktatásban betöltött szerepe, egyedülálló
képzést nyújtó szolgáltatása, illetve az Egyesület erdészeti
szakmai tudása, elért eredményei erõsítik egymást. Ennek
kihasználása, kamatoztatása nemcsak kölcsönösen elõnyös,
a szûkebb és tágabb értelemben vett környezet, illetve a tár-
sadalom érdekét is szolgálja – áll az együttmûködési megál-
lapodás szövegezésében. 

Eszerint az Egyesület és az Egyetem az ország erdõterüle-
tének fenntartható hasznosítását szolgáló képzési rendszer
mûködtetése, továbbá az erdészet és az erdészeti oktatás nép-
szerûsítése, valamint a társadalmi elismertetés legmagasabb
szintre történõ emelése érdekében mûködnek együtt. Töre-
kednek arra, hogy közöttük tartós és eredményes szakmai
munka alakuljon ki, amely mindkét fél javát szolgálja. Eszkö-
zeikkel és lehetõségeikkel segítik a jövõ erdõmérnök szakem-
bereit, hogy az elméleti tudás megszerzése mellett ismeretei-
ket minél hatékonyabban ültethessék át a gyakorlatba is.

Szöveg: Nagy László
Kép: Nagy László, kisalfold.hu/G.M.

Együttmûködési megállapodás az Egyesület
és a Soproni Egyetem között

Zambó Péter elnök rövid beszédet tartott
a szenátusi ülésen

Balról jobbra az aláírók: dr. Dinnyés Álmos, prof. dr. Faragó
Sándor és Zambó Péter
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A tervek szerint idén nyártól újraindul
az eredetileg 1909-ben a Vándordiák
Egyesület alapításával megszületett
csoportosan szervezett erdei és vízi
diákvándorlás mozgalma, melyet az
1920-as, 1930-as években a cserké-
szek mozgótáborai teljesítettek ki.
Hosszú kényszerszünet után az 1970-
es években éledt újjá néhány elhiva-
tott tanár kezdeményezéseként úttö-
rõ-vándortábor mozgalom néven, amit
már a korszak turistaszakírói is elõ-
szeretettel honismereti vándorlás el-
nevezéssel illettek.

Az 1973 és 1990 között eltelt tizenhét év
alatt több mint 250 000 diák kerekedett
fel és járta be gyalog a hazai tájakat,
komoly erõkifejtéssel küzdve le a dom-
borzat és a terep adta akadályokat, há-
tukon cipelve „kenyerüket és házukat”.  

Erdõkben túrázni, vizeken evezni
sok gyermek álma ma is. Az országot
megismertetni, kalandokra lehetõséget
adni pedig a szülõk, a pedagógusok
fontos célja. Ezt a célt szolgálva július és
augusztus között gyalogos és vízi ván-
dortáborokat indítanak felsõ tagozatos,
illetve középiskolás diákok számára.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
támogatásával meghirdetett Vándortá-
bor 2017 program célja a sport és a ter-
mészetjárás, valamint az azon keresztül
megvalósuló egészség- és környezettu-
datos életmód támogatása az érintett
korosztályos fiatalok körében, továbbá
az ismeretátadáshoz szükséges elköte-
lezett pedagógiai munka képzésekkel
történõ megalapozása és elismerése.

Az Erdei Vándortábor-programot
szakmailag az Országos Erdészeti
Egyesület koordinálja öt állami erdõ-
gazdaság (Bakonyerdõ Zrt., Pilisi Park-
erdõ Zrt., Ipoly Erdõ Zrt., Egererdõ
Zrt., Mecsekerdõ Zrt.) szerves részvéte-
lével. Egyesületünk céljául tûzte ki a
hazai tájakon történõ erdei túrázás
népszerûsítését, a hazai erdõk világá-
nak megismertetését, felfedezését a
diákok számára.

A program bemutatására március
29-én sajtótájékoztatót tartott a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség budapesti szék-
házában a Kerékpározásért és aktív ki-
kapcsolódásért felelõs kormánybiztos-
ság, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség,
az Országos Erdészeti Egyesület és a
Testnevelési Egyetem.

„Fantasztikus kezdeményezésnek tar-
tom ezt, amelynek célja, hogy a fiatalok
a szabadidejük minél nagyobb részét a
természetben töltsék. Nem csinálunk
mást, mint egy régen már jól mûködõ
vándortábort indítunk újra, de az akkori
gyalogos lehetõség most kiegészül a ví-
zi túrázással is. Az ország adottságai
nagyszerûek ehhez, a sportági háttér pe-
dig komoly szakmai segítséget jelent” –
mondta Révész Máriusz kormánybiztos.

Az erdei vándortáborok esetében 5
útvonalon mintegy 130 túra indítására
lesz lehetõség. Minden útvonalon 6 éj-
szakát és 7 napot töltenek el az iskolai
csoportok. Lomniczi Gergely, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület fõtitkára el-
mondta: a Mátrában, a Börzsönyben, a
Pilisben, a Bakonyban és a Mecsekben
várják az általános iskolák felsõ tagoza-
tos, illetve a középiskolás gyerekeket,
akik egy hét alatt 60–80 kilométernyi utat
tesznek meg, útvonalanként 3–5 tábor-
helyet vesznek igénybe, azaz a csopor-
tok a legtöbb helyen két éjszakát tölte-
nek el. A fiatal generáció számára külö-
nösen fontos, hogy ebben az életkorban
kijussanak az erdõbe, hiszen ez a kor-
osztály a legfogékonyabb a természeti
értékek elfogadására – mondta a fõtitkár.

A vízi vándortáborokban négy útvo-
nalon, 6 napos turnusokban vehetnek
részt a gyerekek, akiket képzett veze-
tõk, biztonságos túrafelszerelések és
elõre kiépített sátortáborok várnak.
Kammerer Zoltán háromszoros olim-
piai bajnok kajakos, a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség elnökségi tagja el-
mondta: a vízi vándortúrák a Dunán, a
Mosoni-Dunán, illetve Északkelet-Ma-
gyarországon, a Tiszán zajlanak, utób-

biak végállomása Tokaj, ahová a Rét-
közi-tó felõl, valamint Dombárd és Ti-
szabercel érintésével is el lehet jutni 6
nap alatt. „Én abba a korosztályba tarto-
zom, akik még a vízi túrákon nõttek fel.
Sok élménnyel gazdagodtunk, barátsá-
gok, kapcsolatok, szerelmek alakultak
ki egy-egy ilyen túra során” – mesélte
el Sydney és Athén ötkarikás bajnoka.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetség elnöke azt hangsúlyozta,
fontos, hogy a két szervezet támogatja
egymást ebben a társadalmi szerepvál-
lalásban: „Jó dolog, hogy van átjárás a
két táborozási lehetõség között, és az
egyik erõsíti a másikat. Mindnyájunk
nevében mondhatom, olyan élményt
szeretnénk adni, ami egy életre szól.”

A pedagógusok számára a Testneve-
lési Egyetem akkreditált, szakirányú
vándortábor-túravezetõi tanfolyamot
indít 30 órás képzéssel. „Öt perc alatt
kellett döntenünk, és pár hét alatt meg-
alkotnunk egy olyan képzési rendszert,
amely egyedülálló Magyarországon.
Így leszünk képesek már idén nyárra
megfelelõ számú túravezetõt integrálni
a programba. Négyszeres apukaként és
hamarosan nyolcszoros nagypapaként
fontosnak tartom a biztonságot, erre
különösen odafigyeltünk a szakmai
anyag összeállítása során” – mondta
Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem
rektora, aki fontosnak tartja, hogy a fia-
talok földrajzi, történelmi és kulturális
szempontból is megismerjék az orszá-
got úgy, hogy mindemellett komoly fi-
zikai megterhelést is kapnak.

Szöveg és kép: Nagy László
Forrás: www.oee.hu, 

www.erdeivandor.hu, MTI

EGYESÜLETI ÉLET

Újraélednek a Vándortáborok
Sajtótájékoztató Budapesten

Balról jobbra: Mocsai Lajos, Kammerer Zoltán, Révész Máriusz, Schmidt Gábor és Lom-
niczi Gergely
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Az Erdészettörténeti Szakosztály 2017. évi elsõ rendezvé-
nyét március 1-jén tartotta az Erdészeti Információs Köz-
pont Budakeszi úti elõadótermében. Szakosztályülésünket
részvételükkel tisztelték meg a Szeniorok és Tiszteletbeli
Tagok Tanácsa és a Budapesti FM helyi csoport tagjai is.

Elsõként dr. Tóth Aladár tartott elõadást A magyar erdõk szer-
zetesei, a pálosok címmel. A pálos szerzetesek története azért
érdemel különös figyelmet, mert ez az egyetlen magyar ala-
pítású és – a történelem viszontagságai ellenére – máig is fenn-
álló szerzetesrend.

A kereszténység felvétele utáni évszázadokban a keresz-
tény hit mélyen áthatotta népünk lelkét. Sokan éreztek hiva-
tást arra, hogy az erdõk mélyére elvonulva, Istennek szen-
telt magányban éljenek remeteéletet. 1225 táján Bertalan
pécsi püspök a Mecsekben élõ remetéket gyûjtötte össze
egy kolostorba. A korabeli remeték példaképe a 3–4. szá-
zadban élt thébai Remete Szent Pál volt, ezért kezdték az öt
követõ szerzeteseket pálosoknak nevezni. Boldog Özséb
esztergomi kanonok a Pilis hegységben élõ remetékbõl szer-
vezett kolostort, majd a mecseki kolostorral való szervezeti
egyesítés után Boldog Özséb lett a pálos rend elsõ magyar-
országi tartományfõnöke.

Az új magyar alapítású szerzetesrend hamarosan virágzás-
nak indult, tevékenysége lassan kiterjedt szinte egész Európára.
A híres Jasna Gora-i Mária-kegyhelyet is magyarországi pálos
szerzetesek alapították 1382-ben a lengyelországi Czêsto-
chowában. Mátyás király idejében a történelmi Magyarország
területén 131 pálos rendház, kolostor, remeteség mellett Eu-
rópa-szerte 61 telephely volt a rend kezelésében. 

Mivel az ország védelmébõl is tevékenyen kivették a ré-
szüket, a törökök ahol csak tudták, tûzzel-vassal irtották a
Pálosokat. Érdekesség, hogy az elõadás színhelyéül szolgá-
ló épület udvarán találhatók a Pálosok egykori rendtartomá-
nyi központjának, a budaszentlõrinci apátságnak a közel-
múltban feltárt romjai.

A törökkori hatalmas pusztulás és vérveszteség után a
rend megkezdte vallási tevékenységének lassú újjáépítését,
egészen míg II. József 1786-ban felvilágosultnak szánt ren-
deletével betiltotta a pálosok tevékenységét.

Az újraindítási kísérletek csak 1934-ben jártak sikerrel,
amikor lengyel segítséggel Budapesten, a Gellért-hegy olda-
lában felépített sziklakápolnában és kolostorban alakították
ki a pálosok új központját, amelyet 1950-ben a szerzetesren-
dek általános feloszlatása szüntetett meg.

A rendszerváltás után ismét lengyel segítséggel indult új-
ra a Gellért-hegyi sziklakápolnában a magyar pálosok tevé-
kenysége, amelyet mára már öt helyszínen oktatási, karitatív
és vallási tevékenység egészít ki.

Az erdõk mélyén megbújó, építészetileg is jelentõs egy-
kori pálos templom- és kolostorromoknál évente tartanak
búcsúnapi szentmiséket, megemlékezésül a pálos szerzetes-
rend közel 800 éves tevékenységérõl. A legfontosabb erdei
pálos emlékhelyek a mai Magyarország területén a teljesség
igénye nélkül: a budaszentlõrinci egykori apátság romjai,
Kesztölc-Klastrompuszta, a Balaton-felvidéken Salföld, a
Zselicben Gálosfa-Páloskert, Pécs mellett Jakab-hegy stb.

Második napirendi pontként Puskás Pál mutatta be
A Debreceni Erdészeti Technikum és diákjainak története cí-
mû, közelmúltban megjelent könyvét.

Más szakmák képviselõi sokszor irigykedve emlegetik az
erdészösszetartás, erdészszolidaritás jelenségét. Mi erdészek
persze érezzük, hogy ebbõl az érzésbõl sokkal többet is el
tudnánk viselni, hiszen a 21. század elidegenedett, indivi-
dualista közegében különösen értékesek a pozitív emberi
kapcsolatok. A szakmai barátságok kiindulópontjai a fiatal-
kori élmények, az erdészeti szakoktatási intézményekben el-
sajátított szakmaszeretet, egymás megbecsülésének érzése.

A könyv elején a szerzõ áttekinti a középfokú erdészeti
szakoktatás elõtörténetét, majd rátér az 1950–1955 közötti
idõszakra, amikor a mai szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szak-
középiskola jogelõdje ideiglenes körülmények között Deb-
recenben folytatta tevékenységét. Megemlékezik a korszak
kiemelkedõ tanáregyéniségeinek munkájáról, és felidézi az
idõszak rendkívül nehéz politikai légkörét.

258 személy volt, aki Debrecenben szerezte meg techni-
kusi oklevelét, vagy legalább tanulmányainak egy részét itt
végezte. A debreceni diákok életpályájának végigkövetése
bizonyítja, hogy az itt végzett diákok az élet minden terüle-
tén megállták helyüket, öregbítették a magyar erdészeti szak-
oktatás hírnevét.

Reméljük, hogy a rendszeresen megtartott évfolyam-talál-
kozók a továbbiakban is segíteni fogják a szakmai barátsá-
gok fennmaradását. A könyv az erdészszak, a kollegialitás
fenntartásának, építésének szép példája. Külön köszönet il-
leti a szerzõt, Puskás Pált, aki a szép, igényes kivitelû könyv
anyagát összegyûjtötte, és magánkiadásban közreadta.

A rendezvény végén az Erdészettörténeti Szakosztály tag-
jai a szakosztály belsõ ügyeit tárgyalták meg. Dr. Oroszi
Sándor szakosztályelnökünk nyugdíjba vonulása és élet-
helyzetének megváltozása miatt bejelentette, hogy lemond a
szakosztály elnöki tisztségérõl. 28 évi szakosztályelnöki idõ-
szaka alatt az Erdészettörténeti Szakosztály  mûkedvelõ tár-
sulatból tudományos mûhellyé változott. A szakosztály idõ-
szaki kiadványa, az Erdészettörténeti Közlemények 93 kötete
pedig a digitalizálása következtében mára már közkinccsé
váltak.

A szakosztály tagságának régi vágya, hogy az erdészettör-
téneti tevékenységbe szakmánk fiatalabb képviselõit is fo-
kozottan bevonjuk, ezért a tagság egyöntetû szavazással Kiss
Csaba Imre fiatal tagtársunkat választotta szakosztályelnök-
ké. Fiatal elnökünk tevékenységéhez sok sikert kívánunk!

Béni Kornél
szakosztálytitkár

Kép: Szakács László

MÛHELYMUNKA

Pálosok és a Debreceni Technikum

Balról jobbra: Puskás Pál, dr. Tóth Aladár, Béni Kornél és Kiss Csaba
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Dr. Oroszi Sándor 1972-tõl az Egyesület tagja. 1983-ban lépett
az Erdészettörténeti Szakosztály tagjainak sorába. Kezdetben
ifjúsági titkári funkciót töltött be, majd 1989-tõl a tagság a
szakosztály elnökévé választotta, melyet 28 évig példátlan
eredményességgel vezetett. Eddigi erdészettörténeti tevé-
kenységét lehetetlen néhány sorban összefoglalni, így csak a
legfontosabb szakmai állomásokból idézünk fel néhányat.

1983 nyarán kezdte el szakírói munkásságát. Még ebben
az évben elkészítette elsõ tanulmányát az alföldfásítással

kapcsolatban, amely a következõ évben
megjelent a Magyar Mezõgazdasági
Múzeum Közleményei címû kiadvány-
ban. 1984-tõl rendszeresen publikált az
Erdészeti Lapokban. 1986-ban jelent meg
elsõ könyve A magyar természetvédelem
kezdetei címmel az OEE kiadásában.

1990-ben útnak indította az Erdészet-
történeti Közlemények új sorozatát,
amely napjainkban már a 93. kötetnél

tart. 22 kötet a saját mûve, 7 kötetnek társszerzõje, ezenkí-
vül a Közlemények valamennyi kötetének szerkesztését, saj-
tó alá rendezését személyesen végezte.

A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája 1965–1990
és A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája 1935–1944
címû nélkülözhetetlen forrásfeldolgozásokat Oroszi Sándor
Bartha Dénessel közösen készítette, 1995–1996-ban. Több
könyvet is írtak együtt számos témakörben. Ezek közül ki-
emelkednek a Selmecbányáról, az Erdészeti Akadémiáról írt
történeti összefoglalók, melyek mindmáig a selmeci szellem
megõrzésének fontos állomásai és egyben a legjobb útika-
lauzok is a városba látogatók számára.

Dr. Oroszi Sándor legnagyobb ívû munkája a 14 kötetes Az
Erdõgazdálkodás története Erdélyben címû monumentális sor-
ozata, melynek utolsó kötete 2013-ban jelent meg. Tudomá-
nyos alapkutatást végzett, de mellette összegzésre is törekedett.
Elmondható, hogy Erdély erdõgazdálkodásának története ennek
köszönhetõen az egyik legjobban feltárt terület, különösen an-
nak fényében, hogy Kádár Zsombor és társai is több könyvvel
járultak hozzá az erdélyi erdészettörténet gazdagításához.

A legutóbbi idõszak munkásságából merítve kiemelésre ér-
demes a Madas András emlékiratait feldolgozó könyvsorozat
szerkesztõi munkája, a sorozat szintén az OEE gondozásában,

az Erdészettörténeti Közlemények 90.
és 91. köteteként jelent meg. 

Szakirodalmi munkásságának
csúcsa az OEE fennállásának másfél
évszázados jubileumára az Egyesület
által megjelentetett háromkötetes A
magyar erdõgazdálkodás képes törté-
nete címû albumsorozat. A páratlan
kiadványban a hazai erdészettörténet
összefoglalását vehetjük kézbe 1867-
tõl kezdõdõen, eddig nem publikált

archív képanyagok, kordokumentumok segítségével.
A szakírói tevékenységének 30. szerzõi évfordulóján meg-

jelent utolsó erdélyi kötetébõl vett igen tanulságos idézettel
zárjuk a szakosztályelnöki munkásságot messze nem teljes-
séggel bemutató összefoglalónkat: „…Kádár Zsombor kollé-
gámat is vigasztaltam (s ez egy Fekete Lajos-parafrázis): az er-
dészeti író sorsa csak a visszhangtalanság lehet. Mégis el kell
fogadni azt az alapigazságot, amely szerint a tudomány a je-
lenben vizsgálja a jövõt – de a múltból átvett értékekkel.”

Béni Kornél, Nagy László, 
Szakács László 

Képek: Szakács László, Nagy László

MÛHELYMUNKA

28 év az Erdészettörténeti Szakosztály élén
Szinte hallom a következõ szerkesztõbizottsági ülésen,
ahogy az elnökünk rosszallását fejezi ki, amiért az áprili-
si lapszámban róla szóló cikkanyagot jelentettem meg a
szakosztálytagtársak segítségével. Ezért gyorsan meg-
elõzve a történelem forgó kerekét nyomatékosítom, hogy
nem valami rosszul értelmezett megemlékezést vagy mell-
döngetõ személyes méltatást adunk közre, hanem csupán
röviden összefoglaljuk a majd’ három évtizednyi egyesüle-
ti szakmai munka fontosabb eredményeit, néhány archív
képpel fûszerezve. 28 év megérdemel annyit, hogy leg-
alább a Lapok hasábjain ne csak tudomásul vegyük a szak-
osztály-elnökváltás hírének tényét.  

(Nagy László)
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Az Országos Erdészeti Egyesület Okta-
tási Szakosztálya 2017. március 7-én
tartotta soron következõ ülését a Sop-
roni Egyetem Erdõmérnöki Karának
tanácstermében. A szakosztályülésen
a szakosztály tagjai mellett a hagyo-
mányosan erdészeti szakképzéssel
foglalkozó oktatási intézmények kép-
viselõi, valamint az erdõgazdaságok
és az egyetem Erdõmérnöki Karának
oktatói is részt vettek.

A szakosztályülésen a tagok elõször
prof. dr. Lakatos Ferenc dékán Válto-
zások az erdõmérnökképzésben címû
elõadását hallgatták meg. A dékán az
elõadás elsõ részében az Erdõmérnöki
Karon folyó képzéseket ismertette,
majd a jogszabályi változásokból adó-
dó feladatokat mutatta be. A megjelent
Képzési, kimeneti követelményekhez
(KKK) igazodva új mintatervet kell ké-
szíteni, amelyet 50–70 kredit értékben
a mesterképzést megalapozó témakö-
rök, 120–140 kredit értékben az erdõ-
mérnöki szakmai ismeretek és 75–95
kredit értékben a választás szerinti
szakmai ismeretek alkotnak.

Ismertette azokat az elvárásokat is,
amelyeket az új mintatanterv kialakítása-
kor figyelembe kell venni. Ezek: a tantár-
gyak számának lehetõség szerinti csök-
kentése, a heti óraszám és a kreditszám
megegyezõségének megszüntetése, az
üzemi gyakorlatok hosszának csökken-
tése, a kontaktórák számának csökkenté-

se. Az elõadást követõen a szakosztály
tagjai kérdéseket tehettek fel.

Hoczek László, a Roth Gyula Erdé-
szeti és Faipari Szakképzõ Iskola és
Kollégium igazgatója hozzászólásában
felvázolta a középfokú képzés jelenle-
gi helyzetét, és felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy ismét rendkívül nagy szükség
lenne az erdõmérnöktanár-képzés be-
vezetésére, hiszen a középfokú iskolák
számára rendkívül fontos az erdõmér-
nök-tanári végzettségek biztosítása.

A második napirendi pontban And-
résiné dr. Ambrus Ildikó szakosztályel-
nök tartott elõadást a középfokú oktatá-
si intézmények által köthetõ tanulószer-
zõdésekrõl, az együttmûködési megál-
lapodások lehetõségeirõl, valamint a
nyári gyakorlatokról. Kiemelte annak
a jelentõségét, hogy 2016. február 1. óta
az FM-hez tartozó agrárszakképzõ in-
tézményeknek lehetõségük van tanuló-
szerzõdést kötni a saját akkreditált tan-
gazdaságukban gyakorlatot teljesítõ

diákokkal, ami ösztönzõen hathat a
szakmában tanulókra. A nyári gyakorla-
tok terén pedig fontosnak tartja, hogy
az együttmûködési megállapodással
gyakorlatot teljesítõ diákok esetében is
készüljön az erdõgazdaságok számára
egy részletes tematika a gyakorlatok so-
rán teljesítendõ feladatokról.

A harmadik elõadást Halápi Nándor, a
szakosztály titkára tartotta. Elõadásában
tájékoztatott a szakmai tanulmányi verse-
nyekrõl. Részletesen ismertette a Vadász-
vetélkedõ feladatait, az Országos Szak-
mai Tanulmányi Verseny feladatait és
megvalósításának módját, illetve azokat a
problémákat, amelyek a versenyszerve-
zések során jelentkeznek. Tájékoztatott a
dr. Szepesi László erdész-gépész verseny-
rõl is, amely jelenleg a nemzetközi er-
dészverseny válogatóversenye.

A szakmai versenyekhez tartozik
még a szakmunkásképzésben részt ve-
võ tanulók Szakma Kiváló Tanulója
Versenye, amelyrõl a szakosztály elnök
tartott még kiegészítést.

A következõ napirendi pontban a ta-
gok a 2017. évi egyesületi programokról,
különösen az oktatást érintõ események-
rõl kaptak részletes tájékoztatást.

A hivatalos program lezárását köve-
tõen még kötetlen beszélgetést folytat-
tunk az oktatás aktuális problémáiról.

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
szakosztályelnök

Fotó: Gribek Dániel/
Erdõ-Mezõ Online

MÛHELYMUNKA / AKTUALITÁSOK

Az erdészképzés aktualitásai

A Muzsikál az erdõ-rendezvénysorozat
2017-ben a 14. évadára készül. Fõ
célja az erdõ és a zenemûvészet erejé-
vel a környezettudatos életvitel irá-
nyába mozdítani a rendezvény részt-
vevõit.

Idén három térségben jelentkezik a
Muzsikál az erdõ. Az év elsõ esemé-
nye, a Muzsikál az erdõ a Hírös Város-
ban 3 napos programfolyama május
26–28. között kerül megrendezésre
Kecskemét közelében, a Nyíri erdõ-
ben, valamint Lakitelek–Tõserdõn. 

Az év legnagyobb eseménye a Mu-
zsikál az erdõ – Mátrai Mûvészeti Napok
9 napos programfolyama július 1. és jú-
lius 9. között kerül megrendezésre. 

Õsszel pedig a Muzsikál az erdõ a

Körösök völgyében szeptember 29. és
október 1. között Gyula térségében,
Gyula–Városerdõn, valamint Nagyvárad
közelében szervezõdik. A rendezvény
2016-ban vált elõször határokon átnyú-
lóvá, idén is tervezünk határon túli ren-
dezvényt, valamint fellépési lehetõséget
biztosítunk határon túli mûvészek
számára az itthoni rendezvényeinken.

A Príma- és Nógrádikum-díjas ren-
dezvény valamennyi napján lélekben
felkészülünk a szakvezetéses erdei séta
során a klasszikus zenei és a népzenei
erdei koncertekre, ahol országos, sõt vi-
lághírû elõadómûvészek és a helybéli
mûvészeti élet kiválóságai nyújtanak
egyszeri, megismételhetetlen erdei kon-
certélményt. Nem marad el az erdei
sport, a színvonalas zenei és kézmûves-

gyermekprogram, a helyi termelõk be-
mutatkozása. A természethez kötõdõ
képzõmûvészeti kiállítások, a Muzsikál
az erdõ-s pályázatok is – fotó, képzõ-
mûvészet, irodalom és gyermekrajz – a
rendezvény oszlopos tagjaivá váltak. 

Tervezett helyszíneink: Tar, Szur-
dokpüspöki, Szentkút, Mátraalmás,
Gyöngyöstarján, Gyöngyössolymos,
Gyöngyöspata, Kékestetõ, Galyatetõ.

Várunk minden erdõjáró, mûvészet-
kedvelõ látogatót a 2017. év Muzsikál
az erdõ-rendezvényeire! Részletes in-
formációt, a programjainkat megtalál-
ják honlapunkon, a www.muzsikal-
azerdo.hu-n. Hiszen ha Muzsikál az er-
dõ, akkor „jókedv, erdei értékek, mûvé-
szetek, barátság, testi-lelki feltöltõdés”!

A szervezõk

A Muzsikál az erdõ 2017-es programjai
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EGYESÜLETI ÉLET

Az Országos Erdészeti Egyesület 2016-ban ünnepelte fenn-
állásának 150. évfordulóját. A jubileumi év feladataiból és
eseményeibõl az Egyesület szakkönyvtára is jelentõs mér-
tékben kivette részét amellett, hogy a mindennapos könyv-
tári, levéltári szolgáltatási tennivalókat is ellátta. Az elmúlt
esztendõ eredményeit, történéseit a következõkben szeret-
nénk összefoglalni.

A könyvtár látogatottságával kapcsolatban elmondható, hogy
a múlt évben több mint 300 fõ (304 fõ) kereste fel könyvtá-
runkat. Természetesen – a korábbi évek gyakorlatának meg-
felelõen – ebben nem szerepeltetjük a rendszeresnek mond-
ható egyesületi rendezvényeken részt vevõk létszámát. A lá-
togatók, látogatói csoportok közül néhányról külön is emlí-
tést teszünk. Az év elsõ felében, februárban, márciusban és
májusban három finn erdészcsoportot is fogadtunk, amelyek
összlétszáma megközelítette a 40 fõt. Nálunk jártak a Kecske-
méti Katona József Gimnázium tanulói. A Kertészeti Egyetem
tanárai és diákjai az idén is meglátogattak minket dr. Sipos
András professzor kíséretében, aki sajnos utoljára járt nálunk. 

Az Országos Erdészeti Egyesület helyi csoportjai és szak-
osztályai közül a könyvtár falai között üdvözölhettük a Gyõ-
ri, az Egri és az Erdélyi Helyi Csoportokat, valamint az Ok-
tatási Szakosztályt. A könyvtárban fogadtuk dr. Szikra
Dezsõvel Ajtony Juditot, aki Thék Endre, a neves mûbútor-
asztalos leszármazottja. Az õ bútorgyárában készültek az Or-
szágos Erdészeti Egyesület egykori székházának berendezé-
si tárgyai éppúgy, mint az Országház, a Kúria, az Operaház
vagy éppen a Gresham-palota bútorai.

A könyvtár állománygyarapodása tartotta az elmúlt évek-
ben megszokott, mintegy 400 kötetes ütemet. Az ajándéko-
zásból, illetve beszerzésekbõl származó könyvek közül az ar-
chív kötetek aránya mintegy 10%-os volt 2016-ban. Gyûjtemé-
nyünk adományozói közül külön is köszönetet szeretnénk
mondani Gyürky Jánosnak, Szenek Zoltánnak, Náday Mag-
dának, Kõrös Lászlónénak, és külön hálával emlékezünk meg

Babos Jenõ és Jab-
lonkay Zoltán nagy
mennyiségû, jelen-
tõs dokumentumot
tartalmazó ajándé-
káról. Köszönet ér-
te!

Különösen érté-
kes és megemlíten-
dõ dokumentum
az árverésen vásá-
rolt, dr. Kiss Ferenc
fõerdõtanácsosnak
szóló díszoklevél
és a dr. Sipos And-
rás professzor által
a könyvtárnak
a j á n d é k o z o t t
1887–88-ból szár-
mazó valétakönyv.
Különlegességnek
számít dr. Szikra
Dezsõ ajándéka,
báró Waldbott Kele-

menné korabeli gyászjelentése is. Egyesületünk egykori fõtitká-
ra az elmúlt évben is számos értékes dokumentum, érme meg-
vásárlásában segítette könyvtárunkat, amit nagyon köszönünk!
Köszönjük, hogy Kiss Csaba kollégánk 2016-ban is folyamato-
san figyelemmel kísérve az árveréseket sokat tett könyvtári ál-
lományunk értékes darabokkal történõ gazdagításáért!

Fontos esemény volt könyvtárunk életében, hogy megje-
lent a Wagner Károly Alapítvány és a könyvtár tevékenysé-
gét bemutató igényes kiadvány, és ugyancsak 2016-ban elér-
hetõvé vált az Alapítvány rendkívül színvonalas honlapja is.
Ezzel szakkönyvtárunk ismertsége jelentõsen nõtt.

A könyvtár gyarapodásáról, a különleges beszerzésekrõl
négy alkalommal adtunk hírt az Erdészeti Lapok hasábjain
az elmúlt év során.

A bevezetõben említett szoros értelemben vett könyvtári
és levéltári tevékenységen kívül a következõ egyesületi fel-
adatokban vállaltunk szerepet 2016-ban:

• az OEE-pantheon aktualizálása, bõvítése;
• az Erdészeti Lapok arcképcsarnokához szükséges életraj-

zok összeállítása;
• az OEE jubileumi évére elõadás készítése egykori el-

nökeinkrõl;
• a Wagner Károly Alapítvány kiadványához és honlap-

jához a szöveges részek összeállítása;
• az OEE 150 évét bemutató elõadás tartása helyi cso-

portoknál;
• a Bedõ-szobor FM-árkádok alatti felállításában való köz-

remûködés;
• a sepsiszentgyörgyi Székely Vadászati Kiállítás épületé-

ben létrehozott Bedõ Albert-emlékszoba elõkészítési
munkáiban való részvétel;

• a Vándorgyûlésrõl fotóalbum készítése;
• az OEE-almanach elõkészítõ munkáinak folyamatos vég-

zése;
• a Köztelek utcai, 1866. december 9-i egyesületi meg-

alakulás tiszteletére készített emléktábla-avatás teljes
elõkészítése, adminisztrációja, megszervezése.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Országos Er-
dészeti Egyesület Elnökségének és a Wagner Károly Alapít-
ványnak, amiért egész évben folyamatosan biztosították a
könyvtár mûködését és az állomány tervszerû gyarapítását.

Kérünk mindenkit, hogy továbbra is támogassa Egyesüle-
tünk és Könyvtárunk ügyét!

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Könyvtárunk 2016. évi beszámolója

Archív Valéta-könyv (dr. Sipos András
adománya)

báró Waldbott Kelemenné gyászjelentése ( dr. Szikra Dezsõ adománya)
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Jeszenszky András
(1945–2017)

2017. február 7-én ér-
kezett a szomorú hír,
hogy eltávozott kö-
rünkbõl Jeszenszky
András, a Napkori Er-
dõgazdák Zrt. nyu-
galmazott szakirányí-
tó erdésztechnikusa.

1945. március 14-
én született Nyíregy-

házán. Édesapja mezõgazdász, édesanyja
háztartásbeli volt. Mivel már gyerekkorában
vonzódott a természethez, az általános isko-
la után a Szegedi Erdészeti Technikumba
nyert felvételt, ahol 1964-ben technikusi ok-
levelet szerzett. Ezek az iskolai évek megha-
tározták életét.

1964-ben a Felsõtiszai Erdõ- és Fafeldol-
gozó Gazdaságnál különbözõ beosztások-
ban végezte munkáját.

1973 márciusától a Szabolcs-Szatmár me-
gyei TESZÖV-nél 2000 márciusáig szakirá-
nyított. Kiváló munkájáért „Kiváló termelõ-
szövetkezeti munkáért” kitüntetésben része-
sítette a TOT. 1984-ben a MÉM Erdészeti és
Faipari Hivatala a fásítási munkáját elismer-
ve oklevéllel tüntette ki.

2000 márciusától a Napkori Erdõgazdák
Zrt. munkatársa volt. Ágazatvezetõként
megszervezte a magán- és egyéb erdõgaz-
dálkodók erdészeti szaktanácsadását. Mun-
kája során mintegy 6000 hektár erdõ telepí-
tését irányította. Szakmai irányításával közel
50 település erdõtulajdonosainak erdõgaz-
dálkodását segítette magas szakmai szinten.
Több neves szakmai program megszervezé-
sében, bemutatókon vett részt. Az ERTI-vel
kiváló munkakapcsolata révén kísérleti
munkákban is bizonyította rátermettségét.
Az Országos Erdészeti Egyesületnek 52 éve
tagja volt. Több választási cikluson keresztül
egyesületi küldöttként tevékenykedett.

2006-ban a MEGOSZ Rimler Pál-emlék-
érmet adományozott a magánerdõ-gazdál-
kodás kiemelkedõ szervezõ- és erdõtelepí-
tõ munkájáért. 2006-ban az OEE Decrett Jó-
zsef-emlékérem kitüntetésben részesítette.

Felesége Nagy Sarolta, akivel 47 évet éltek
le jóban-rosszban. 1971-ben született lányuk,
Andrea. Nyugdíjas éveiben boldogságot je-
lentettek unokái, Martina és Aliz. Technikumi
osztálytársaival évente találkoztak az ország

különbözõ helyszínein, és mint egy család,
úgy örültek minden újabb összejövetelnek.

2014-ben egészsége megrendült, állapo-
ta romlani kezdett. Ez év január végén kór-
házba került, ahol már nem tudta legyõzni
halmozódott betegségeit.

Az erdõ volt az otthona, munkássága vé-
get ért. Õ a lehetõségek alapján a legtöbbet
tette az erdésztársadalomért, az erdõkért és
az erdõgazdálkodókért. Emléke megmaradt
a visszaköszönõ erdõkben.

Jeszenszky Andrea

Áprily Róbert
(1944–2017)

Megint szegényebb
lett az erdésztársada-
lom egy kiváló em-
berrel és erdésszel.
Olyan kollégától bú-
csúzunk, aki teljes
odaadással, példás
lelkiismeretességgel
szolgálta egy életen
át a magyar erdészet

és a bajnai erdõk ügyét. 
Ez az életút 1944-ben kezdõdött Süttõn.

Áprily Róbert kora ifjúságától fogva erdész-
nek készült. Középfokú erdésztechnikusi
végzettségét 1963-ban szerezte meg Sop-
ronban. Erdõmérnöki diplomáját 1969-ben
kapta meg szintén Sopronban. 

Az erdõmérnöki oklevél megszerzése után
az akkori Telki, késõbbi Budavidéki Állami Er-
dõ- és Vadgazdaság bajnai erdészetéhez került
mûszaki vezetõnek. Ennél az erdészetnél, elsõ
és egyetlen munkahelyéhez kötõdött teljes
szakmai pályafutása, innen ment nyugdíjba er-
dészetvezetõként. Egész életében fontosnak
tartotta a baráti kapcsolattartást, az erdész-
összetartozást és a hagyományok ápolását.

Két fia közül az idõsebbik szintén az er-
dész hivatást választotta, és õ is erdõmérnö-
ki diplomát szerzett. Derûs, egyenes egyéni-
ségét mindenki szerette. Nem az elismerése-
kért dolgozott, munkájában mindig érezni
lehetett az erdész hivatás szeretetét. Tette a
dolgát szerényen, tisztességesen, embersé-
gesen a szakma és a köz érdekében.

Szakmai munkássága, lokálpatriotizmusa
és ennek emléke legyen példa a fiatalabb
erdészgenerációk számára.

A váratlan, tragikus autóbaleset hirtelen
ragadta el szerettei és jó barátai körébõl.

Temetésére március 11-én óriási részvét
mellett került sor a bajnai temetõben, a ró-
mai katolikus egyház szertartása szerint.

Évfolyamtársai a selmeci hagyományok-
nak megfelelõen a temetés után klopacska
hangjai mellett korsótöréssel búcsúztatták a
„Praeses dalának” soraival.

„Cimbora most rád köszöntjük vala-
mennyi poharat

S ha majd rád hant borul, mi hû utódodul
Véssük sírkövedre fel:
Mit itt borít a rög: a barátság szent s örök!
Mit itt borít a rög: a barátság szent s örök!”

Barátossy Gábor

Fodermayer Vilmos
(1944–2017)

Elment Fodermayer
Vilmos, alias „Stüszi”,
az igaz vadász. Febru-
ár 19-én, gyógyíthatat-
lan betegségben csen-
desen elhunyt. 

Életútja 1944. au-
gusztus 2-án kezdõ-
dött Tatán, erdész-
családban. Életpályá-

ját megszabta, hogy édesapja is erdõmér-
nök, nagyapja és dédapja is erdész volt. Fia,
az erdõmérnök ifjabb Vilmos ötödik gene-
rációként viszi tovább az erdész hivatást.

Erdõmérnök-hallgatóként Vilmos volt az
igazi erdész, megjelenésében, egész mentalitá-
sában, a hagyományok ápolásában is elhiva-
tott erdész és vadász volt. Az erdészösszetar-
tás, a bajtársiasság, a szakmai igényesség és
etikus magatartás mindig vezérlõelvei voltak.
Az alapvetõ emberi értékeket, a hazaszerete-
tet, a családszeretetet, a szakmaszeretetet és a
barátságot mindig kiemelten fontosnak tartotta.

A végzés után 1969-ben fiatal erdõmér-
nökként a Gemenci Állami Erdõ és Vadgaz-
dasághoz került, Party István keze alá. 1970-
tõl a Pörbölyi Erdészetnél vadászati mûszaki
vezetõ volt. Bátaszéken lakott pedagógus fe-
leségével, három gyermekük született. 1990-
tõl vadászati erdészetvezetõ, majd vadászati
osztályvezetõ lett az erdõgazdaság központ-
jában. Vadászati munkássága itt teljesedett ki
igazán a világhírû gemenci vadállomány vé-
delmében és fejlesztésében. Közben két cik-
luson keresztül a Vadászkamara Bács-Kiskun
Megyei Hivatásos Vadásztagozatának alelnö-
ke is volt. Következetes, határozott szakem-
berként az erdõ és a vadállomány elkötele-
zett védelmezõjeként dolgozott.

Sokat jelentett neki Erdély: nyugdíjas-
ként a Székelyföldön, a Görgényi-havasok
ölében vetette meglábát az õsi földön, a sa-
ját maga által épített kis házban, a fenyve-
sek meghitt, csendes környezetében.

Tette a dolgát a szakma szürke eminen-
ciásaként, tisztességesen. Ápolta és tartotta
a fiatalkori barátságokat egy emberöltõn
keresztül. Halálával egy igazi, az erdõ- és a
vadgazdálkodás iránt elkötelezett szakem-
ber és jó barát távozott körünkbõl. Búcsúz-
tatása február 28-án Bátaszéken, temetése
március 3-án Tatán, a Környei úti temetõ-
ben volt, a római katolikus egyház szertar-
tása szerint, nagy részvét mellett.

Barátossy Gábor

Erdészeti Lapok CLII. évf. 1. szám (2017. január) 131



Erdészeti Lapok CLII. évf. 4. szám (2017. április)132

A fehér kõtorony magánya

A tájegység szívét jelentõ magas fekvésû
és majd’ mindig szeles Tési-fennsík ter-
mékeny lösszel fedett karsztja rejti a Ba-
kony legmélyebb aknabarlangjait, zsom-
bolyait, de a környék szûk, szurdoksze-
rû mészkõvölgyeiben is számos kõfülke
vagy úgynevezett zsiványlik nyílik. 

A fennsík dél peremét az Öreg-
Futóné hegycsoportjának délkelet fe-
lé lealacsonyodó, erdõtakaróval borí-
tott mészkõbérc-sorozatai, kibillent
rétegfejei alkotják, melyek fokozatos
átmenetet jelentenek a Veszprém-
Várpalotai-fennsík kopárabb dolomi-
tos világa felé. 

A Thury család kõerõsségérõl mél-
tán országos hírû várpalotai vártól
északnyugat felé, szinte csak futamo-
dásnyira, de már a kelet-bakonyi er-
dõk mélyén, kiugró sziklabérc tete-
jén, magányos fehér kõtorony merede-
zik az ég felé. 

A térképet böngészve kissé rejtélyes-
nek tûnhet, hogy a kõromnak két neve is
van: Pusztapalota és Bátorkõ. Sõt! Hogy a
bizonytalanság még tovább fokozódjon,
a bakonyi várakat taglaló szakirodalom-
ban elmélyedve egy harmadik és egy
negyedik elnevezés is felbukkan, Ópa-
lota illetve Warad néven.

Meglehetõsen szokatlan, hogy az
erdeink mélyén megbújó nem kis
számú, érdekes történelmi szerepük
ellenére sokszor alig ismert középko-
ri kisváraink esetében ennyi névvál-
tozat forogjon közszájon. A történeti
tudományok iránt érdeklõdõk máris
szimatot foghatnak: valami rejtély hú-
zódik a háttérben.

Ahány várkutató, vártörténész, hely-
történész annyi elmélet született már en-
nek az elnevezésbeli torlódásnak a felol-
dására, de a kellõ részletességû terepi
felmérések, régészeti kutatások, tárgyi
leletek hiányában ezek alapvetõen el-
méleti fejtegetések szintjén maradnak. 

Az biztos, hogy Várpalota környé-
kén több középkori (kora Árpád-kori
vagy tatárjárás utáni) eredetû várunk is
emelkedett, ami nem csoda hiszen fon-
tos királyi birtok volt a Bakonyerdõ e
keleti tája, Székesfehérvártól és Veszp-
rémtõl is szinte látótávolságra. 

Valószínûleg más-más idõszakokban
és más-más funkciók ellátására építet-
ték fel õket, a vadászkastélytól az ura-
dalmi központig. Jó bizonyíték, hogy a
törökkori metszeteken a Thury-vár mö-
gött emelkedõ hegycsúcson minden
ábrázoláson jól látható egy másik erõs-

ség is, jelen esetben valószínûleg a
lombkoronák fölé emelkedõ fehér
kõtornyunk.

A fent vázolt történeti sokféleséget
nem is célom tovább boncolgatni, akit
érdekel bõséges szakirodalmi forrás áll
rendelkezésre. De elõre borítékolható,
hogy nem fog tisztán látni a kérdéskör-
ben, egyes helytörténészek határozott
kijelentései ellenére sem. De talán nem
is kell! 

Felvértezve a fenti ismeretekkel
e bakonyi várrom felkeresése so-

rán, inkább azt érdemes szem elõtt
tartani, hogy ha kellõen mélyre hajo-
lunk múltunk megismerése során, rá-
jövünk, hogy milyen gazdag a közép-
kori magyar történelem és milyen
magas kulturális és technikai színvo-
nalat valósítottak meg elõdeink, az

államalapítástól kezdõdõden vi-
szonylag rövid idõ alatt. Az, hogy
ennek nyomait ma már meglehetõ-
sen energiaigényes felkutatni és
nem lépegethetünk emlékeinek
épen maradt falai között, magunk-
ba szívva a korszak hangulatát, az
már egy másik hosszú történet kö-
vetkezménye.

Nagy László 
Képek: varak.hu, OSZK Képtár,

G.Tamás/Flickr

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

A Keleti-Bakony jellegzetes közép-dunántúli karsztvidék, mely a Zirci-me-
dencétõl a távoli földtörténeti korok során mélybe zökkent Móri-árokig, a
Vértes nyugati határáig húzódik. Táblaszerû hegyrögein triászkori mészkõ
és dolomit sasbércek sorakoznak, melyeket párhuzamosan futó völgyek vá-
lasztanak el egymástól. 



Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadász-
házi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a
www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti
Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden
egyesületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél széle-
sebb körû elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szól, sorszámmal és vonalkóddal van ellátva, az Egye-
sület titkársága évente érvényesíti. A 2017-re szóló érvényesítõ matri-
cákat azok a tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik
eleget tettek az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüknek. 

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 
(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!

Partnereink:

HONLAPTÜKÖR – OEE.HU

Telepítésre ösztönöz az 
erdõtörvény módosítása

Ülésezett az Országgyûlés Mezõgazdasá-
gi Bizottságának Erdészeti Albizottsága

A megváltozott jogi és gazdasági kör-
nyezet indokolja a 2009-es erdõtör-
vény módosítását, amely telepítésre
ösztönzi a tulajdonosokat – közölte az
Országgyûlés Mezõgazdasági Bizott-
ság Erdészeti Albizottságának ülésén
az albizottság elnöke. Gyõrffy Balázs
kiemelte: a többhónapos társadalmi
vita eredményeként szakmailag meg-
alapozott módosító javaslat kerül a
honatyák elé. A mostani stratégia
alapján Magyarország erdõsültségét 27
százalékra kívánják emelni (a mostani
erdõsültség valamivel 20 százalék fe-
lett van az országban). A jelenlegi te-
lepítési ütem azonban ezt a szándékot
nem támasztja alá. Ezért a módosítás a
gazdasági érdekeket is szem elõtt tart-
va kívánja ösztönözni a tulajdonoso-
kat, mindenekelõtt a magán-erdõgaz-
dálkodókat a telepítésre. Bitay Márton
Örs, a Földmûvelésügyi Minisztérium
állami földekért felelõs államtitkára a
parlament elõtt lévõ jogszabályjavaslat
ismertetésekor kitért rá: a módosítás-
sal nem kívánták újraírni a magyar er-
dõgazdálkodás szabályrendszerét.
Csak olyan változásokra tettek javasla-
tot, amelyeket a változó körülmények
miatt – gyakorlati tapasztalatok alap-
ján – a régebbi szabályozásokban új-

ragondolandónak ítéltek a szakembe-
rek. A gazdasági érdekeket szolgáló
erdõknél – például az energiacélú ül-
tetvények esetében – a gazdasági
szempontok kerültek elõtérbe. Azok-
nál az erdõknél viszont, ahol a termé-
szeti állapot megõrzése a fontos – pél-
dául a magyarországi õshonos fafajok
egészségi állapotának megõrzése, az
erdõ szerkezetének a megóvása a cél
–, az elsõdleges szempont a természet
védelme maradt.

Forrás: MTI, hirado.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/te-

lepites_osztonoz_erdotorveny_modositas



Kormányhatározat született az
elsõ Nemzeti Tájstratégia 

elfogadásáról

Kulturális, ökológiai, környezeti, szociá-
lis, gazdasági közérdek tájaink védelme

A Kormány 1128/2017. (III. 20.)
Korm. határozatával elfogadta hazánk
elsõ – 2017–2026 idõszakra vonatkozó
– Nemzeti Tájstratégiáját. A természeti
és kulturális örökségnek alapvetõ ele-
me a táj, amely elõsegíti a helyi kultu-
rális fejlõdést, továbbá hozzájárul az
emberek jóllétéhez, valamint jelentõs
szerepet játszik a nemzeti és helyi
identitás kialakulásában és megerõsí-
tésében. A Nemzeti Tájstratégia az Eu-
rópa Tanács Európai Táj Egyezmé-
nyének szellemiségét idézi, ennek

megfelelõen a védelem-kezelés-tervezés
hármas eszközrendszerét alkalmazva
határozza meg a célokat és feladato-
kat. A Nemzeti Tájstratégia megalkotása
és végrehajtása során kiemelt szándék
és cél, hogy a táj védelme, kezelése,
tervezése társadalmilag elfogadott
közügy legyen.

Forrás: FM Sajtóiroda
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/kormanyhatarozat_nemzeti_tajstrategia



Fejlesztési terv jelent meg a
mezõgépgyártásra

Az erdészeti gépesítés is a kiemelt célok
között van

Kutatóközpont létrehozásával, informa-
tikai fejlesztésekkel, valamint a megfele-
lõ képzés, forgalmazási irányok kialakí-
tásával fejleszti a kormány a hazai me-
zõgépgyártást, a részletekrõl szóló hatá-
rozat megjelent a Magyar Közlönyben.
Fontos része a stratégiának egy olyan
pályázati rendszer kidolgozása, amely
elõtérbe helyezi a hazai gyártmányú
géprendszereket, mindezt úgy, hogy
versenyképesebbek legyenek a hazai
gazdálkodók számára az egyéb rend-
szerekkel szemben. Kiemelten a talaj-
mûvelésben, a labortechnikai eszközök-
nél, a vetés, a gyümölcstermesztés, az
állattartás, valamint az erdészet terüle-
tén használatos gépfejlesztésekre és
gyártmányokra vonatkozóan.

Forrás: Magyar Idõk
http://www.oee.hu/hirek/agazati-

szakmai/fejlesztesi_terv_me-

zogepgyartas



ANDREAS STIHL KFT.  
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (+36-23) 418-054
Akciós termékek: stihlnemzedekek.hu 
Általános információk: stihl.hu

TarTósan  

alacsony

ár

ÚJ

„Amikor csak tehetem, a szabadidőmet a Balaton északi partján, nyugodt környezetben töltöm.
Ilyenkor igyekszem kizárni magam körül a külvilágot. A STIHL akkus gépeit a fotózás kedvéért
vettem először a kezembe, de azonnal olyan érzésem támadt, mintha évek óta velük dolgoznék.
Kedvenc akkus szegélynyíróm nemcsak könnyű, kényelmes és környezetbarát,
de a gondolataimat is segít elterelni. Mielőtt lemerülne, teljesen feltölt energiával.
Én ezért ragaszkodom a STIHL akkus gépeihez.”

Az akció időtartama: 2017. április 1. – május 31. sTihl Fsa 45 szegélynyíró

39 900 Ft

ÚJ GEnErációJa

szivós Márton
világbajnok vízilabdázó
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