


SZÁZÖTVEN ÉV – ARCKÉPCSARNOK

Tömpe István
(Budapest, 1909. január 2. — Budapest, 1988. december 15.)

Politikus, többek között a Földmûvelésügyi Miniszté-
rium Elnöki Osztálya vezetõje, az Országos Erdészeti
Fõigazgatóság vezetõje, a földmûvelésügyi miniszter

elsõ helyettese, az Országos Erdészeti Egyesület
Tiszteletbeli Tagja. 

Apja postatisztviselõ volt. Ke-
reskedelmi iskolában érettségi-
zett, majd 1926—1927-ben Es-
senben, késõbb Budapesten
kárpitostanonc volt. 1929—
1930-ban Franciaországban bá-
nyász, a Párizsi Munkás szer-
kesztõségi munkatársa 1933-tól,
majd Madridban kárpitossegéd,
1935—1936-ban Budapesten
kirakatrendezõ volt. 1928-tól az
illegális KMP tagja, belépett a
Famunkások Szakszervezetébe.
1936-tól zászlóalj politikai biz-

tosként, majd hadosztálytörzsfõnökként részt vett a spanyol pol-
gárháborúban. A köztársasági csapatok veresége után 1939 feb-
ruárjában Franciaországba menekült, ahol internálták. 1941-ben
tért vissza Magyarországra. 1942. májusban letartóztatták, de
augusztusban szabadon bocsátották, ekkor illegalitásba vonult.
1944 végén Tatabányán partizáncsoportot szervezett. A második
világháború után az MKP politikai munkatársa, Rajk László tit-
kára, majd az MKP baranyai területi titkára volt. 1946-ban kine-
vezték Somogy vármegye alispánjává. 1948-ban lett a Belügymi-
nisztérium Közigazgatási Fõosztályának vezetõje.

1949. decembertõl kinevezték a Földmûvelésügyi Miniszté-
rium Elnöki Osztálya vezetõjének. Az erdészettel szorosabb kap-
csolatba 1950 októberétõl került, amikor az Országos Erdészeti
Fõigazgatóság vezetõje lett. Ebben a beosztásában megértéssel
kezelte és támogatta az erdõk, az erdõgazdálkodás ügyét. Sokat
tett az erdészek rossz politikai megítélésének megváltoztatása és
szolgálati fegyverrel történõ ellátásuk érdekében. Irányítása alatt
stabilizálódott a fõigazgatóság szervezete, és jelentõs lépéseket
tett a magyar erdészet nemzetközi kapcsolatainak beindítása,
fejlesztése érdekében is. Az Országos Erdészeti Egyesület Tisz-
teletbeli Tagsági Oklevelét 1984-ben vehette át.

A forradalom bukása után, 1956. decembertõl a megtor-
lások elsõ szakaszában a fegyveres erõk miniszterhelyette-
se, 1957—1958-ban a belügyminiszter elsõ helyettese és a
Honvédelmi Tanács tagja volt. 1958-ban kinevezték a föld-
mûvelésügyi miniszter elsõ helyettesévé. 1962-tõl a Magyar
Rádió és Televízió, 1974-tõl 1983-ig az Állami Rádió és Te-
levízió Bizottságának elnöke volt.

Sírhelye: Fiumei úti sírkert 12. parcella, 12-0-1-43 sírhely-
szám.

Boross György
Visnye, 1896. szeptember 30. — Budapest, 1993. augusztus 11.

Kaán Károly-díjas erdõmérnök, az Országos Erdé-
szeti Egyesület választmányi tagja, az OEE Szenio-
rok Tanácsának díszelnöke, az Országos Erdészeti
Egyesület Tiszteletbeli Tagja, a homokfásítás elmé-

leti és gyakorlati szaktekintélye.

Szülei több generációra visszamenõleg erdészek voltak. Fia,
Boross Péter (1928—) politikus, Magyarország volt minisz-
terelnöke. A soproni Bányamérnöki és Erdõmérnöki Fõisko-
lán 1924-ben szerzett erdõmérnöki oklevelet. Jelentõs szere-
pe volt a soproni népszavazás elõkészítésében, megszervezé-
sében és lebonyolításában.

Az I. világháborúban a somogyi 44. gyalogezred tisztjeként
szolgált. Tanulmányai befejezése után a Somogy vármegyei gróf
Somssich-féle uradalom erdõgondnoka (1924—1945), egyút-
tal Somogy vármegyei erdészeti törvényszéki és bankszakértõ,
illetve a magán-erdõbirtokosok szaktanácsadója (1928—
1940). A II. világháború után
a Nagybajomi Erdõgondnok-
ság vezetõje és a kaposvári Ál-
lami Erdõigazgatóság Keres-
kedelmi Osztályának vezetõje
(1945—1946), Szegeden er-
dõigazgató (1947—1950). Er-
dõgondnokként 1200 kh terü-
leten telepített erdõt. Politikai
okokból pályát változtatott
(1950): a Szegedi Építõipari
Technikum tanára (1950—
1953), a budapesti Erdõgaz-
dasági Tervezõ Intézet Magasépítési Osztályának vezetõje
(1953—1966).

A homokos talajok erdõsítésének gazdaságosabb kivite-
lezésével, a homokverés elleni szélfogó alföldi alkalmazásá-
val foglalkozott. Újítása a Boross-féle ültetõfúró (1947).
Részt vett a szõcsényi, a somogyfajszi, a kutasi, a nuzsgói, a
Somssich-féle somogysárdi és mikei uradalmak kb. 5000 kh
erdei és 300 kh tógazdasági építkezésének irányításában
(1924—1945). 

Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) tagja, választmá-
nyi tagja volt 20 éven át és az OEE Szeniorok Tanácsának dísz-
elnöke, 1986-ban az Országos Erdészeti Egyesület tisztelet-
beli tagjának választotta. A homokfásítás elméleti és gyakorlati
szaktekintélyeként egyedülálló, tartalmas, hosszú életmûve
elismeréseként az OEE 1992-ben Kaán Károly-díjjal tüntet-
te ki. Az Egyesületnek 69 esztendeig volt tagja.

Sírhelye a nagybajomi temetõben található a Boross család
kriptájában.

Arcképcsarnokunkat az Országos Erdészeti Egyesület Örökös Tagsági Díszoklevéllel kitüntetett azon sze-
mélyiségeinek bemutatásával folytatjuk, akik már nincsenek közöttünk. Az Örökös Tagsági Díszoklevelet
egyesületünk 1984-ben alapította, és 2013-ig „Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevél” elnevezéssel ítélték oda
mint az Országos Erdészeti Egyesület legmagasabb rangú kitüntetését, amelyet az egyesületnek az a rendes
tagja kaphatja, aki az egyesületért végzett kimagasló tevékenysége alapján arra érdemes. A díjat alapítása
óta 26 fõ nyerte el. A díjazottak között 4 külföldi kollégát is találhatunk, az õ életrajzi adataik aktualizálá-
sa még folyik, így elõfordulhat, hogy az arcképcsarnokban szereplõk nem szigorúan kronologikus sor-
rendben kerülnek majd bemutatásra.
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A harmadik oldal
Egy-egy erdõtömbünk csendes mélye,
minden egyes elemével együtt, alapve-
tõen a harmónia, a nyugodtság, a
visszalassulás, a valódiság, a békesség
talán utolsó menedéke.

A szürrealitás érzésével viszonylag
ritkán találkozunk hazai erdeink ter-
mészetes közegében, talán csak egy-egy

mindent összedöntõ szél- vagy jégkár tört-zúzott-csavart-
szakadt erdei káosza során érezzük úgy, hogy a látvány a
valóságon túli kategóriába esik. Persze közben tudjuk, hogy
mindez a természet rendjének a része.

A kemény téli idõjárást okozó tavaszközepi kárpát-me-
dencei peremciklonunk elvonultával azonban valóban
álomszerû látvány fogadott, amikor a fél méteres töretlen
hóban, 10-15 méter magasságig vastagon behavazott fatör-
zsek között, idõnként méteres hóátfúvásokon keresztül tör-

ve, de madárdalos, üde zöldbe fakadt lombozatú erdõket
jártam a fényképezõgéppel a nyakamban.

S a vakító fehérség és a ragyogó zöld minden káprázatos
szépségû ellentétpárja ellenére nem éreztem jól magam eb-
ben a szokatlan kompozíciójú festményben. Mintha egy di-
gitális utómunkával szerkesztett fénykép kelt volna életre kö-
rülöttem. A kép felsõ harmada hamisítatlanul április végét,
május elejét, alsó nagyobbik fele pedig a legvadabb januárt
idézte. 

Az erdõ örök körforgású kalendáriuma szerint e két hó-
nap nem találkozhat össze. S az, hogy ez mégis megtörténik
nagy ritkán, arra a Réthly professzor által felkutatott törté-
neti klímaadatok, vagy egy-egy levéltárban õrzött erdõmes-
teri feljegyzés a tanú.

Korábban talán azt mondtuk volna, hogy ilyet egyszer lát
az ember az életében. Az egymást váltó változatos idõjárási
szélsõségek és a fokozódó kárnyomások egyre sûrûsödõ so-
rában azonban egyre inkább naivnak tûnik ez a kijelentés.

Nagy László
fõszerkesztõ  
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Magyarország éghajlata a mûszeres
mérések kezdete óta egyértelmûen az
elmúlt 30 évben mutatta a legintenzí-
vebb melegedést (1. ábra). Az évsza-
kok közül a nyarak hõmérséklete
emelkedett a leginkább, melynek mér-
téke elérte a 2 °C-ot (Bartholy és mtsai.
2011). Az évi középhõmérsékletben a
30 év alatt 1,2–1,8 °C-os a növekedés
mértéke az ország különbözõ területe-
in (2a ábra)1. A csapadék esetében
ilyen egyértelmû tendenciák nem mu-
tathatók ki a térbeni és idõbeli nagy
változékonyság miatt.

A szélsõséges hõmérsékletekben
bekövetkezett változásokat jellemzõ

trendértékek arra utalnak, hogy a klí-
ma megváltozása a meleg szélsõségek
egyértelmû növekedésével és a hideg
szélsõségek csökkenésével járt a teljes
múlt századot felölelõ idõszakban. Pél-
dául a napi maximum-hõmérsékletek
emelkedése az ország nagy részén
elérte az 1,5 °C-ot (2b ábra).  

A 20. század elejétõl 2010-ig mint-
egy 8 nappal több nyári napot (Tmax >
25 °C) tapasztalunk évente, és a hõség-
riadós napok száma (Tközép > 25 °C) is
megnõtt 5 nappal. Ezzel párhuzamo-
san a hideg extrémumok elõfordulási
gyakorisága csökkent. Például átlagosan
kb. 10 nappal kevesebb volt az elmúlt
években a fagyos napok (Tmin < 0 °C)
száma a századelõhöz viszonyítva
(Bartholy és mtsai. 2011).

Az évi csapadékmennyiségre vonat-
kozóan az 1901–2010 idõszakban
összességében egy csekély (10%-nál ki-
sebb) mértékû csökkenés figyelhetõ
meg. A Dunántúlon az országos átlagot
meghaladó a csapadékcsökkenés, az or-
szág északkeleti részén viszont gyengén
növekedett a csapadékmennyiség. A csa-
padékos napok évi száma összességé-
ben csökkent, viszont a jelentõsebb csa-
padékú napok száma kismértékben
emelkedett. Megfigyelhetõ még a száraz
idõszakok hosszának növekedése és a
napi csapadékintenzitás nyári jelentõs
megnövekedése. Ezek a tendenciák arra
utalnak, hogy szárazodó éghajlati viszo-
nyok mellett a csapadék egyre inkább
rövid ideig tartó, intenzív záporok for-
májában hullik (Bartholy és mtsai. 2011).

SZAKMAI FÓKUSZ – KLÍMAVÁLTOZÁS

A klímaváltozáshoz alkalmazkodó
erdõgazdálkodás kihívásai — II.

A közelmúlt és a jövõ országos éghajlati
trendjei

Prof. dr. Bartholy Judit – tanszékvezetõ egyetemi tanár, ELTE Meteorológiai Tanszék 

Dr. Pongrácz Rita – egyetemi adjunktus, ELTE Meteorológiai Tanszék

Az elmúlt évszázadban megfigyelt éghajlati tendenciák

1 A hõmérsékleti trend hirtelen változásá-
nak következményei szemléltetésére érde-
mes visszalapozni az elõzõ folyóiratszám-
ban megjelent klímaváltozáscikk 3. ábrájá-
ra: az erdészeti aszálykárok alakulása
pontosan ugyanott mutat szignifikáns vál-
tozást (a szerk. megjegyzése).

1. ábra Az évi középhõmérsékletek menete két hazai állomásra az illesztett lineáris
trendegyenesekkel, 1901–2010

Április végi fél méter vastag
hótakaró a Börzsönyben



135

A globális éghajlati rendszer leírására
és a jövõben várható tendenciák elõre-
vetítésére elsõdlegesen a globális ég-
hajlati modellek alkalmasak. Ez a fizi-
kai közelítés képes a légkör általános
cirkulációját és annak természetes és
antropogén változásait leírni. Az elmúlt
évszázadra vonatkozó modellfuttatá-
sokból következtethetünk a múltban
lezajlott éghajlatváltozások okaira, s
ezeket az információkat felhasználhat-
juk a jövõre vonatkozó éghajlati becs-
lésekhez.

A klímamodellek légköri része
ugyanazokat a fizikai törvényeken ala-
puló egyenleteket tartalmazza, mint
amelyek a rövid távú idõjárás-elõrejel-
zõ modellekben használatosak. Ennek
ellenére jelentõs közöttük a különbség.
Az éghajlati modellek jövõre vonatko-
zó szimulációi nem egyszerû légkörfi-
zikai elõrejelzések, hanem számos tár-
sadalmi, gazdasági folyamat éghajlatra
gyakorolt hatását is figyelembe veszik. 

Ezek alapján pesszimistább és opti-
mistább ún. forgatókönyveket haszná-
lunk, melyek leírják az éghajlati rend-
szer válaszait a változó természetes és
antropogén környezeti feltételekre.
Ahhoz, hogy a bizonytalan jövõkép
következményeit becsülhessük, több-
féle forgatókönyvre és többféle mo-
dellközelítésre van szükség. A nagy-
számú modellfuttatás eredményeinek
együttes elemzése lehetõvé teszi a jö-
võre vonatkozó éghajlati becslések bi-
zonytalanságának számszerûsítését, a
várható változásokhoz valószínûségi
értékek rendelését. Tehát végsõ soron
a változások lehetséges tartományát
adjuk meg, és a változások tendenciáit
a modellek eredményei alapján vetít-
jük elõre.

A klíma-elõrevetítések eredményei
alapján az ország egész területén
egyértelmûen szignifikáns melegedés
várható (nyáron leginkább a déli, télen

pedig az északkeleti vidékeken), mely-
nek mértéke a század vége felé foko-
zódik (Bartholy és mtsai. 2014). 

Az éves csapadékösszeg várható
változását tekintve Európában jelentõs
zonális különbségek valószínûsíthetõk.
A 21. század második felétõl Európa
északi régiói csapadékosabbá, míg a
déli, mediterrán térségek szárazabbá
válhatnak. Magyarország az északi és
déli régiók közötti átmeneti zónában
helyezkedik el, ahol az éves csapadék-
összegben várható változás nem szig-

nifikáns. Ugyanakkor az év egyes ré-
szeiben a becsült csapadékváltozások
jelentõs mértékûek lehetnek. Például a
regionális klímamodell-szimulációk jó
egyezéssel valószínûsítik a nyári szára-
zodó tendenciát vagy a téli csapadék-
összeg várható növekedését (Pongrácz
és mtsai. 2011).

A legfrissebb nemzetközi eredmé-
nyek alapján egyszerûsítették a kibo-
csátási forgatókönyveket. Az új forga-
tókönyvek a légkör felszínközeli réte-

geiben elnyelt sugárzási többlet-
mennyiségét számszerûsítik. 2016 vé-
géig elkészültek egy optimistább (RCP
4.5) és egy pesszimistább (RCP 8.5)
forgatókönyvre a hazai modellszimulá-
ciók az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen (ELTE) és az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálatnál (OMSZ). A további-
akban az ELTE által végzett modellszi-
mulációk eredményeit mutatjuk be.

A regionális modellszimulációk által
a Magyarország térségére becsült vár-
ható évi, illetve évszakos hõmérséklet-
és csapadékváltozásokat az 1. táblázat
foglalja össze. A modellszimulációk
egyértelmûen melegedést valószínûsí-
tenek a teljes évszázadra vonatkozóan,
amely a század végére mind a pesszi-
mistább, mind az optimistább forgató-
könyv esetén várhatóan nyáron lesz a
legnagyobb, s tavasszal a legkisebb
mértékû.

Mivel az optimistább forgatókönyv
esetén a klímaváltozás a 21. század
utolsó évtizedeiben már valószínûsít-
hetõen kisebb mértékû, ezért a regio-
nális átlaghõmérsékletekben is kisebb
különbségek várhatók. Ugyanakkor az
évszázad vége felé közeledve jóval na-

gyobb mértékû változások valószínû-
síthetõk a pesszimistább forgatókönyv
esetén. A forgatókönyvek közötti kü-
lönbség már az évszázad közepén is
megjelenik, s a századvégre felerõsö-
dik (3. ábra).

Összességében mindkét új típusú
forgatókönyv esetén télen és tavasszal
a csapadék növekedésére, míg nyáron
szárazabbá váló éghajlati viszonyokra
számíthatunk hazánk térségében.
Õsszel eleinte a csapadék csökkenése,
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A hõmérséklet- és csapadékviszonyok jövõben várható változásai

2. ábra A hõmérsékletváltozás évtizedes trendegyütthatóinak területi eloszlása az
1981–2010 közötti idõszakra

1. táblázat Az évszakos és évszakos átlagos várható változások Magyarországon 
a közeljövõben (2021–2040), illetve a 21. század végére (2081–2100), 

egy optimistább és egy pesszimistább forgatókönyv alkalmazása esetén RegCM 4.3
modellszimulációk alapján. Referencia-idõszak: 1981–2000.
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majd az optimistább forgatókönyv ese-
tén az évszázad második felében – ez-
zel ellentétesen – csapadéknövekedés
valószínûsíthetõ Magyarországon. Az
évszázad elsõ felében (a 2021–2040 és
2041–2060 közötti idõszakokban)
nincs számottevõ különbség a két
szcenárió között. Ez várhatóan az év-

század második felében már egyre ke-
vésbé igaz. Például a téli idõszakban a
pesszimistább forgatókönyv alapján
valószínûsíthetõ számottevõ csapadék-
növekedés (mintegy 46%) kétszerese
az optimistább forgatókönyv esetén
becsült növekedésnek (Pongrácz és
mtsai. 2016). A bemutatott eredmények

alapján egyértelmû, hogy a várható
változások olyan mértékûek, melyek
érzékenyen érintik a mezõgazdaságot,
erdészetet, vízgazdálkodást.
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A ciklon kialakulását sarkvidéki erede-
tû, korábban felhalmozódó hideg légtö-
meg gyors dél felé történõ áramlása
okozta, és ez az Európa északnyugati
területei felett létrejövõ magas nyomású
anticiklon délkeleti peremén fokozato-
san felgyorsulva érte el hazánk területét. 

Meglehetõsen ritka jelenség, hogy egy
alacsony nyomású légörvény centruma
éppen a Kárpát-medence felett alakuljon
ki, ráadásul a középpontja a magassági
szintek növekedésével párhuzamosan
sem tolódott el, vagyis nem dõlt a ciklon

forgástengelye, hanem függõleges ma-
radt. Ez az állapot a helyben gyorsan ki-
alakuló, de centrumukkal csak lassan
kelet felé elmozduló légörvényekre jel-
lemzõ. Így a tartósan fennálló azonos
nyomásviszonyoknak köszönhetõen
hoszszan tartó, nagy területre kiterjedõ
és viharos erejû szél jöhetett létre.

A hideg légtömegeket szinte körbe-
folyta a délnyugatról északkelet felé
áramló ún. meleg, nedves szállítószalag
páratelt levegõje, és a ciklon forgásának
megfelelõen sávos szerkezetben alakul-

tak ki ennek következtében a csapadék-
mezõk, melyek elsõsorban az Északi-kö-
zéphegységben, de a Mecsekben vagy a
Soproni-hegységben is (a ciklon centru-
mának mozgásától függõen) tetemes
mennyiségû szilárd halmazállapotú csa-
padékot produkáltak.  Kékestetõn példá-
ul alig 72 óra alatt 70 mm-nyi csapadék
hullott hó formájában. 

A középhegységi erdõkben nedves,
vizes, nehéz hó esett, amely a frissen fa-
kadt lombozatra, a levelekre, ágakra, tör-
zsekre tapadva jelentõs többlet súlyter-
helést okozott, és egyben vitorlaeffektus-
ként növelte meg azt a felületet, amelyet
egyre nagyobb szélnyomás is terhelt. Rá-
adásul a hegyekben a folyamatosan 0
fok alatti hõmérsékletben tartósan fel tu-
dott halmozódni a hótakaró.  A ciklon
centrumának kelet felé távolodásával
északon viharossá erõsödött a szél, így a
fenti meteorológiai elemek együttes ha-
tása tömeges fakidõlésekhez vezetett, el-
sõsorban a Mátrában és a Bükkben.

A ciklon elvonulása utáni hajnalon a
szélcsendes, derült idõjárás következ-
tében a vastag hótakaró felett rendkí-
vül megnõtt a kisugárzás, így a nyuga-
lomba kerülõ levegõben a minimum
hõmérsékletek mélyre süllyedtek. Az
Északi-középhegység magasabban fek-
võ területein -4 C°– -7 C°-ot mértek, de
a Dunántúlon vagy az alföldi síkvidé-
ken is sok helyen tartósan fagyott. En-
nek következtében jelentõs fagykárok
alakultak ki a hókárok mellett.

Kép és szöveg: Nagy László
Forrás: Horváth Ákos (OMSZ): Ciklon

Magyarország felett – OMSZ Tanulmányok
(http://www.met.hu/ismeret-tar/erdekesse-

gek_tanulmanyok/index.php?id=1861)
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Az április végi tél meteorológiai háttere
2017. április 19-én egy északról érkezõ hullámot vetõ hidegfront nyomán a Kár-
pát-medence felett elhelyezkedõ középponttal markáns légörvény, ciklon ala-
kult ki. A légköri képzõdmény tavasz közepén kifejezetten szélsõségesnek szá-
mító, két napig tartó kemény téli idõjárást, tartós és intenzív havazást, erõs szelet,
viharos széllökéseket és helyenként hófúvásokat okozott. Elsõsorban a közép-
hegységi területeken, a tengerszint feletti magasságtól függõen, akár 0,5—1
méteres vastagságú hótakaró alakult ki.
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A víz és az erdõ olyan, mint két elválaszthatatlan jó barát.
Tudjuk, hogy víz nélkül nem lenne élet a Földön, és amikor
úgy 200—250 millió évvel ezelõtt az erdõk is kifejlõdtek,
akkor e két megújuló természeti erõforrás kölcsönös egy-
másrautaltsága is örök érvényûen kialakult. 

Az emberiség létszámának exponenciális növekedése és a
társadalmi-gazdasági fejlõdés miatt a természetes vízkészle-
tek használata drasztikusan megemelkedett, emiatt a fenn-
tartható vízkészlet-gazdálkodás hazánkban is kiemelt fel-
adattá vált. Nem véletlen, hogy a vízügyi szakemberek egy-
re pontosabb adatokat várnak az úgynevezett vízfelhaszná-
ló ágazatoktól.   

Ilyen az erdõgazdálkodás is, hiszen
az erdõ a maga sajátos felépítésénél,
szerkezeténél és mûködésénél fogva
befolyásolja természetes vizeink
mennyiségét, a hozamok idõbeli válto-
zását, a vizek minõségét és a talajvíz új-
raképzõdését. Ennélfogva az erdõt a víz természetes körfor-
galmában egy olyan állomásnak tekinthetjük, ami vizet vesz
fel, azt részben átmenetileg tárolja, és különbözõ utakon le-
adja.

Az erdõgazdálkodás különbözõ alapdokumentációi, tervei
tartalmaznak egzakt alapadatokat, sõt bizonyos elõrejelzése-
ket is az erdõk területére, a fafajok összetételére, a korosztá-
lyok megoszlására és a faállományok szerkezetére vonatko-
zóan. Bár az elmúlt 100 évben számos erdész foglalkozott a
kérdéssel, ez az adatbázis csak részben értékelhetõ a vízkész-
letek alakulását illetõen. Ezért a vízügyi szakemberek a víz-
használatok tervezésekor a természetes vízhozamokat állan-
dónak tekintik, és a vízháztartás, illetve vízmérleg fejlesztését
sokszor a szükségletek oldaláról közelítik meg. Mindez terve-
zési hibákhoz vezethet ott, ahol a társadalom, nevezetesen az
ipar, a mezõgazdaság vagy a lakosság igénye erõteljesebb, és
a víz belátható idõn belül korlátozó tényezõvé válhat. Mert ki
gondol arra, hogy az elmúlt 50 évben

• az erdõk területe csaknem 300 ezer hektárral nõtt;

• a fafajösszetétel jelentõsen változott elõször a lombos
erdõk helyén fenyvesek, az utóbbi 10 évben pedig a
fenyvesek helyett lombosok telepítésével;

• a korosztályok összetétele a sokszor megmagyarázha-
tatlan és indokolatlan természetvédelmi célok miatt je-
lentõsen módosult;

• a nevelõvágások korábbiaktól eltérõ erõssége, netán
elmaradása miatt az állományszerkezet is jelentõsen
változott; végül pedig

• az erdõk kezelési eljárásaiban, azaz erdõmûvelésünk-
ben is teljes körû átalakítás zajlik.

Az erdészeti hidrológiával foglalkozóknak tehát ma és a
közeli jövõben az a feladatuk, hogy az erdõ és a víz kapcso-

latának jellegét minél pontosabban ír-
ják le, számszerûsítsék a jellemzõ mu-
tatók értékeit, és mondják meg,
mennyiben és hogyan képes az erdõ-
gazdálkodás kedvezõen befolyásolni a
vízmérleget. Az ökoszisztéma-szolgál-

tatások elõtérbe kerülése miatt azonban azt a kérdést sem
kerülhetjük meg, hogy az erdõgazdálkodásnak mibe kerül
ez a hozzájárulás.

Magyarország természetföldrajzi viszonyai között hidroló-
giai szempontból mindig azok a fafajok a kedvezõbbek, me-
lyek csapadék-visszatartása kisebb, nagyobb törzsi lefolyással
és mélyebb gyökérzettel rendelkeznek. E vonatkozásban a
lombhullató fafajok egyértelmûen kedvezõbbek, mint a feny-
vesek. Télen, amikor a vegetáció vízfelhasználása szünetel, a
lombos állományokban jóval több csapadék éri el az erdõ
avartakaróját, azon átjutva szivárog a talajba és tölti fel foko-
zatosan az egyes talajrétegeket, majd pedig az elfolyáson, ké-
sõbb a fák szervesanyag-képzésén keresztül hasznosul.

Azonban az erdõ vízforgalmának alaposabb ismerete
nemcsak vízgazdálkodási szempontból fontos, hanem hoz-
zájárul az erdei ökoszisztémák mûködésének jobb megérté-
séhez is. A különbözõ fafajok ugyanis a csapadékból szár-
mazó vízbevétel szempontjából saját maguk számára eltérõ
ökológiai viszonyokat teremtenek, vagyis befolyásolják saját

ERDÉSZETTUDOMÁNY

Március 22-én az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából rendezett minisztériumi kitüntetésátadó ünnepséget
követõen a NAIK ERTI szervezésében, dr. Borovics Attila intézetigazgató moderálása mellett szakmai fórumot
tartottak az FM Darányi Ignác Termében az erdõ és víz témakörben, erdészeti és vízügyi szakemberek
részvételével. Az alábbiakban dr. Führer Ernõ (ERTI) nyitó elõadását adjuk közre.

„...hazánk erdõgazdasága fõ-
képpen vízkérdés, a vízgazdál-
kodás kérdése.”

Roth Gyula (1935)

A víz és az erdõ kapcsolata, az
erdõgazdálkodás szerepe
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vízellátásukat. Ez utóbbi fontosságát a szervesanyagképzés
(faprodukció) szempontjából azon termõhelyeken kell
hangsúlyoznunk, ahol a faállományok egyetlen vízbevételi
forrása a csapadék. A bükk például nagy törzsi lefolyása ré-
vén javítja saját vízellátását, a tölcsér módjára összegyûjtött
csapadékvízzel önmagát öntözi a fa.

A vízgazdálkodás egyik fontos célja a vízháztartásnak a tár-
sadalmi igények szerinti szabályozása. A gyakorlat azonban
ettõl nagyon távol áll, mert a szabályozás csak a vízháztartás
folyamatait befolyásoló emberi tevékenységek igen kis há-
nyadára, elsõsorban mûszaki feladatok ellátására terjed ki. 

A vízháztartási, vízminõségi és tájfejlõdési folyamatokat
befolyásoló tevékenységek közül a terület- és földhasznála-
tok mindjárt a kiindulópontban, a csapadékhullás és a be-
szivárgás helyén érintik és végigkísérik a vízkörforgási cik-
lust. Ily módon ezek kihatnak a táj és a vízgyûjtõ terület egé-
szére. A vízszabályozások és -használatok hatása viszont
szûkebb és részlegesebb, mert ezek a vízkörforgási ciklus
jóval késõbbi szakaszába, a mederbeli vízfolyásba nyúlnak
csak be. Ezért fontos lenne, hogy az erdõt a vízkészlet-gaz-
dálkodási tervek elkészítésénél a szakemberek nemcsak
mint igénylõt és a vízháztartást befolyásoló tényezõt kezel-
jék, hanem számoljanak vele mint a vízgazdálkodás sokféle
feladatainak megoldásában tervszerûen alkalmazható esz-
közzel. Mindehhez elengedhetetlen kutatási és mérnöki fel-
adatok az alábbiak:

• az erdõk szerepének tisztázása hazai vízgyûjtõ terüle-
teken, hiszen e vízgyûjtõkben is számottevõ területûek
az erdõk, melyek összetétele, szerkezete, korosztály-
eloszlása és mûvelési gyakorlata az utóbbi évtizedek-
ben jelentõsen változott;

• a hullámtéri erdõk szerepének újbóli értékelése, külön
kiemelve védõ funkciójukat is, hiszen a külföldi erede-
tû árvizek szabályozását hazai eszközökkel csak a me-
derbeli lefolyás javításával és árapasztással lehet meg-
valósítani;

• a kisvízfolyások árvízi és eróziós problémáinak alapo-
sabb feltárása, különös tekintettel az erdõgazdálkodá-
si beavatkozásokra;

• az erdõ jelentõségének egzakt meghatározása és újra-
értékelése az Alföld vízgazdálkodásában; 

• az erdõ hatásának jellemzése a vízminõség-védelemben.
A legsürgetõbb feladatunk azonban, hogy a természetvé-

delem, az erdõgazdálkodás és a vízkészlet-gazdálkodás cél-
jait összhangba hozzuk. Az elmúlt évtizedek tapasztalata az,
hogy pl. a természetvédelmi, illetve a vízügyi ágazat céljai,
megvalósításuk eszközrendszere merõben eltérnek egymás-

tól a természetvédelmi területen álló, partvédelmi és árvíz-
védelmi rendeltetést is ellátó erdõk (árvízi lefolyási sávban)
kezelése esetében. A hullámtéri erdõgazdálkodást döntõen
befolyásoló ágazatok között a körzeti erdõtervezésekkor
születõ helyi egyezkedés sokszor csak átmeneti, és semmi-
képpen sem jelent végleges megoldást, a markáns vélemény-
eltérést csak az összes szereplõt érintõ jogszabályalkotással
lehet feloldani.  

Vagyis egyeztetést, egyedi elbírálást igényel annak eldön-
tése majd, hogy egy adott vízgyûjtõn belül (helyi jellegû
probléma) a nemzetgazdaság és a társadalom számára mi a
fontosabb, a vízgyûjtõ vízháztartásának kedvezõbb fenntar-
tása, a hullámtéri erdõk védelmi szerepének növelése, vagy
a nagyobb mennyiségû, jobb minõségû és értékesebb fa-
anyag, netán a természetesség magas szintû fenntartása és
így tovább. 

A jövõben a tiszta víz is épp oly produktuma lesz az er-
dõgazdálkodásnak, mint a faanyag vagy egyéb erdei mellék-
termék. Az erdei vízfolyások minõsége kiváló. Nem véletlen,
hogy Európa több országában az ivóvíztározók elsõsorban
erdõsült területeken találhatók. Ezért megfontolandó, hogy
pl. a nevelõvágások idõszaka ne csak a télre korlátozódjék,
hiszen a vízfolyások pontszerû vagy diffúz szennyezõdése
ma már fõleg télen az átázott erdei talajokon kialakult eró-
ziós árkok mentén következik be.

Az elõre jelzett éghajlatváltozás jelentõsen befolyásolja
majd idõjárásunkat (hõmérséklet, csapadék stb.) és ezzel
összefüggésben az országra ma még jellemzõ hidrológiai vi-
szonyokat (párolgási és lefolyási viszonyok stb.). A földtörté-
net során korábban lezajló klímaváltozások alatt az erdõknek
általában volt idejük alkalmazkodni a viszonylag lassan válto-
zó körülményekhez. A jelenlegi és a jövõben várható változá-
sok a fafajok életciklusát tekintve azonban igen gyorsak. 

Az erdõk vízellátását és vízfelvételét befolyásoló hatások
egy szárazodó klímában egyre fokozottabban érvényesül-
nek, és kiegészítõ vízforrások hiányában bizonyos erdõtípu-
sok léte is megkérdõjelezõdik majd. Az erdõgazda ezért a
jövõt illetõen nehezen és csak bizonyos fenntartásokkal tud-
ja megbecsülni, hogy milyen változások következnek be az
erdõk területében, a fafajok megoszlásában, ezért kétséges
a hidrológiai következmények elõrejelzése is.

Az elmondottak aláhúzzák tehát annak jelentõségét és
idõszerûségét, hogy a közeli jövõben a klímaváltozás, a víz-
gazdálkodás és az erdõgazdálkodás kölcsönhatásainak meg-
ismerésére irányuló komplex kutatások nagyobb teret kap-
janak, a meglévõ ismeretek gyakorlat során történõ figye-
lembevétele pedig minél gyorsabban megvalósuljon.

Dr. Führer Ernõ
tudományos tanácsadó, NAIK ERTI

ERDÉSZETTUDOMÁNY
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A NAIK-ERTI Ökonómiai Osztálya többéves munkával érte
el, hogy a földnyilvántartási és a tulajdonosi adatokat a ma-
gyarországi, nem állami tulajdonú, legalább fél hektár erdõ-
területû, erdõ mûvelési ágú földrészletekre nézve teljes kö-
rûen megszerezze, feldolgozható állapotba hozza és elemez-
ze. Elsõdleges célunk az volt, hogy a témába vágó néhány
korábbi munka (mint Páll EL 1997/5) után országosan érvé-
nyes, megbízható információkat nyerhessünk. A vizsgálati te-
rület 847 ezer hektár erdõt fed le, amely 143 ezer földrészlet-
ben található összesen 978 ezer tulajdoni illetõséggel.

Bár a mûvelési ág szerinti földnyilvántartás és az erdészeti
hatósági erdõnyilvántartás között jelentõs eltérések vannak,
valamint a vizsgálatban szerepelnek önkormányzati, egyházi
és civil szervezeti tulajdonok is, összességében úgy értékeljük,
hogy az eredményeink a magán-erdõgazdálkodást jellemzik,
és azokból megalapozott következtetések vonhatók le.

A magántulajdonú erdõkrõl alkotott elképzeléseink egyik
állandó eleme az elaprózottság, amely megjelenik mind a
magántulajdonosok viszonylag csekély összes erdõtulajdo-
nában, mind pedig földrészleteken belül az egy tulajdonos-
társra jutó kis erdõterületben.

A tulajdoni illetõségekre esõ erdõterület az 1 ezred négy-
zetmétertõl a 350 hektárig terjed, átlagosan 0,9 hektár. A tu-
lajdoni illetõségek fele 0,23 ha-nál kisebb, és ezek a teljes
magánerdõ területnek csupán 3,3%-át teszik ki.

Az eddigi feltételezéseink másik sarkalatos pontja, hogy a
közös tulajdonokban nagyszámú tulajdonos osztozik a föld-
részleten. Ennek mintegy következményeként a nagy lét-

szám és a kis tulajdoni érdekeltségek oda vezetnek, hogy a
tulajdonosok döntéshozatala nagyon nehézkes, megszerve-
zése aránytalanul nagy munkával jár.

Az 1/1-es tulajdon a földrészletek 52%-án jellemzõ, de
ezek a földrészletek a magánerdõk területének csak 35%-át
fedik le, azaz a terület 65%-án közös tulajdon található.
A még kezelhetõnek tûnõ 2–5 fõ tulajdonossal rendelkezõ
földrészlet darabszámaránya 29%, területaránya 26%. Az extrém
magas, 25 fõnél nagyobb tulajdonosi létszám a földrészletek
5%-án fordul elõ, a tulajdonosok összesen 17% terület-
aránnyal rendelkeznek.

A tulajdonosi létszám mellett a mûködést befolyásolja a
döntéshozatalhoz szükséges létszám is. A fenti értékekre
úgy is tekinthetünk, hogy a 100%-os egyetértést igénylõ kér-
désekben ennyi tulajdonos egyetértõ döntése szükséges. Az

összehasonlíthatóság érdekében mutat-
juk be, hogy a földrészletek legna-
gyobb tulajdonosai közül minimum
hány fõ kell az egyszerû többség eléré-
séhez. A földrészletek 66%-án a legna-
gyobb (1/1-esek esetében az egyetlen)
tulajdonos meghaladja az 50%-os sza-
vazatarányt. Ez a teljes magánerdõ te-
rület 53%-án jelentkezik. 

2–5 fõ a földrészletek 30%-án és a
terület 35%-án képest egyszerû többsé-
ges döntést hozni. Az a kedvezõtlen
helyzet, hogy 5 fõnél több tulajdonos-
nak kell egyetérteni és döntést hozni, a
földrészleteknek csak 4%-án fordul elõ,
és ez a területnek 13%-át adja.

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÉSZETI ÖKONÓMIA

A magánerdõk birtok- és tulajdonszerkezet
viszonyai

Mertl Tamás – intézeti mérnök, NAIK ERTI Ökonómiai Osztály

Dr. Schiberna Endre – osztályvezetõ, NAIK ERTI Ökonómiai Osztály

Valószínûleg kevés témakör akad az erdõgazdálkodás
berkein belül, amelyrõl olyan sokat beszéltünk, miközben
olyan keveset tudtunk, mint a magánerdõk birtok- és tu-
lajdonszerkezete. A magánosítás kezdete óta eltelt 25 év,
mire most megnyugtató pontosságú adatok alapján mu-
tathatjuk be, hogy igaznak bizonyultak-e a magántulaj-
donnal kapcsolatos feltevéseink, és a sokat átkozott tu-
lajdonszerkezet tényleg tele van-e problémákkal.

1. ábra A földrészletek erdõterületének és darabszámának megoszlása a tulajdonosok
száma szerint (adatok forrása: FÖMI)



Kritikák érik a tulajdoni szerkezetet abból a szempontból
is, hogy a nagy létszám és az elaprózottság mellett megjele-
nik a földrészleteken belüli nagymértékû tulajdonosi diffe-
renciálódás, azaz egy földrészleten belül találjuk meg a ke-
vés nagyobb tulajdonost és a sok kisebb tulajdonost is. En-
nek akkor lehet hátrányos következménye, ha a kisebb tu-
lajdonosoknak esélyük sincs arra, hogy a tulajdonukkal kap-
csolatos döntésekre tényleges hatást gyakoroljanak, illetve
elõfordulhatnak olyan döntési helyzetek, amikor a kisebb
tulajdonosok passzivitása az egész tulajdonnal kapcsolatos
döntéseket hátráltatja.

A földrészletek 70%-án és a terület
48%-án az erdõ egytulajdonosú, vagy
több tulajdonos esetén a tulajdoni ille-
tõségek méretének egymáshoz viszo-
nyított aránya legfeljebb kétszeres. A ki-
fejezetten koncentrált földrészletek,
ahol a legnagyobb és a legkisebb ille-
tõség aránya tízszeres vagy nagyobb, a
földrészletek 17%-án és az erdõterület
39%-án jellemzõ.

A régmúltban gyökerezõ feltétele-
zés, hogy az erdõ forgalma nem szá-
mottevõ, és ennek tudható be az az el-
képzelésünk is, hogy a magánerdõk je-
lenlegi tulajdonszerkezete alapvetõen a
magánosítási folyamat eredménye. Ezt aligha lehet tagadni,
hiszen a magánosítás során alkalmazott eljárások hozták lét-
re a jelenlegi tulajdonszerkezet alapjait. 

Ugyanakkor a szerzési jogcímeket elemezve azt látjuk,
hogy a privatizáció-jogcímen bejegyzett illetõségek szám
szerinti aránya 33%, a területaránya pedig 27%. A maradék
illetõség valamilyen okból tulajdonost váltott az elmúlt 25
évben. Igen jelentõsnek mondható az adásvétel útján meg-

szerzett illetõségek 18%-os darabszám
szerinti és 35%-os területaránya. Az
öröklés a tulajdoni illetõségek 35%-át
és a terület 17%-át érintik. Az adásvéte-
lek, valamint az öröklések adataiból
látható, hogy az adásvételek az átlagos-
nál nagyobb illetõségek esetén, az
öröklések pedig a kisebb illetõségek
esetén jellemzõek.

Összességében megállapíthatjuk,
hogy a közös tulajdon valóban igen
nagy mértékben jellemzõ a magáner-
dõkre, azonban a tulajdonosi létszám
és ezen belül is az egyszerû többség-

hez szükséges tulajdonosok száma nem olyan drámaian ma-
gas, mint ahogyan azt korábban feltételeztük. Ez persze
nem cáfolja meg, hogy a tulajdonosi létszám a tulajdonnal
kapcsolatos döntéseket és az erdõgazdálkodást nehezíti,
csupán a korábban hallható extrém példákhoz képest fest
különbözõ képet. A földrészleten belüli nagyfokú tulajdoni
koncentráció csaknem 40%-os területi elterjedése nehezen
értékelhetõ önmagában, de mivel a tulajdonosi létszám által
okozott döntési problémákat tovább képes fokozni, a jövõ-
ben külön figyelmet érdemel ez a jelenség is.

Bár az igazolódott, hogy az adásvételekben az átlag feletti
illetõségek vesznek részt, az öröklések pedig átlag alatti tulaj-
doni illetõségeket hoznak létre, illetve az átlag alattiak marad-
nak meg az örökösöknél, a földforgalom mértéke kétségkívül
a legnagyobb meglepetést okozta. 25 év alatt a magánterület
csaknem háromnegyede legalább egyszer gazdát cserélt.

A cikkben szereplõ vizsgálatról részletesen az Erdészettu-
dományi Közleményekben tájékozódhat. 
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3. ábra A földrészletek erdõterületének és darabszámának megoszlása a tulajdonszer-
kezet koncentráltságának mértéke szerinti kategóriák között (adatok forrása: FÖMI)

4. ábra A magánszemélyek tulajdonában lévõ illetõségek darabszámának és erdõterü-
letének megoszlása a szerzés jogcíme szerint (adatok forrása: FÖMI)

2. ábra A földrészletek erdõterületének és darabszámának megoszlása az 50%-os szavaza-
ti arány eléréséhez szükséges legkevesebb tulajdonos száma szerint (adatok forrása: FÖMI)
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Ennek megvalósítása kapcsán az algé-
riai erdészeti szolgálat részérõl érdek-
lõdés mutatkozik a magyar ültetvényes
gazdálkodásból leszûrt tapasztalatok és
a kutatók által kidolgozott legújabb in-
tenzív akáctermelési technológia adap-
tálására, valamint az akácfaanyag fel-
használhatóságával kapcsolatos tech-
nológiatranszferre. 

Az algériai partnerek ígéretet tettek
arra, hogy a különbözõ termõhelyeken
akác kísérleti parcellákat állítanak be
az INRF közremûködésével és a NAIK
ERTI útmutatásai alapján. Ennek során
a talajvizsgálati adatokon túl megkül-
dik a klimatikus és az egységes mód-
szertan alapján kidolgozásra kerülõ nö-
vényfelvételi adatokat is, ami nagyon
fontos információ lehet a magyarorszá-
gi akácültetvények klímaváltozással
szembeni alkalmazkodóképességének
jövõbeni vizsgálatához.

Az algériai Nemzeti Erdészeti Kuta-
tóintézet (INRF) kinyilvánította együtt-
mûködési szándékát a hazai célok
megvalósításában mind a magyarorszá-
gi körülmények között tesztelésre java-
solt fafajok szaporítóanyagának bizto-
sítása és a termesztési ismeretek meg-
osztása, mind a száraz területek erdõsí-
tésében, az elsivatagosodás elleni küz-
delemben elért eddig tapasztalatok,
legjobb gyakorlatok megosztása tekin-
tetében, ami jelentõs segítség lehet a
szárazodásra való felkészülés területén.
Jelezték továbbá, hogy szívesen vizs-
gálnának Magyarországról származó
tövises lepényfatételeket (Gleditsia
triacanthos) is, részben takarmánynö-
vényként, részben egyes területek újra-
erdõsítése során, a helyi kézmûvesipar
fejlesztése kapcsán pedig érdeklõdnek
a magyar kosárfûzfajták iránt.

Megjegyzendõ, hogy az algériai er-
dészetért felelõs államtitkár személyes
közlése alapján komoly igény mutatko-
zik a magyar vadgazdálkodással és va-
dászati turizmussal kapcsolatos ismere-
tek és gyakorlatok megismerésére, al-
gériai adaptálására.

A tapasztalatokat összegezve el-
mondhatjuk, hogy a magyar erdészeti
kutatás és szakoktatás számára már rö-
vid távon érdemi hasznot fog hozni az
algériai kapcsolat, közép- és hosszú tá-
von (5–10 éves idõsíkon) pedig valós

gazdasági kapcsolatok kiépítése is el-
kezdhetõ (pl. helyben termelt faanyag-
ra alapozott magyar feldolgozás-tech-
nológia telepítése, illetve méhészeti
eszközök algériai gyártásának megkez-
dése az észak-afrikai piacot célozva). 

Tekintettel arra, hogy az erdészetet és
a vadgazdálkodást egyaránt évtizedek-

ben mérhetõ távlatokban kell kezelni,
javasolt a Stipendium Hungaricum-prog-
ram keretében ilyen tanulmányokat
folytatandó MSc- és PhD-hallgatók fo-
lyamatos fogadása, mivel az algériai er-
dõgazdálkodás ezen keresztül készíthe-
tõ föl érdemi átstrukturálódásra és szem-
léletváltásra.

A szakmai program megszervezésé-
ben az érdemi helyi közremûködõ szer-
vezet az algériai Nemzeti Erdészeti Kuta-
tóintézet, az INRF volt, a program során
a delegáció Tipasa, Ain Defla és Jijel me-
gyébe látogatott el, találkozott a helyi
INRF-állomások kutatóival, valamint az
állami erdészeti hivatal megyei központ-
jainak számos munkatársával, továbbá a
Taza Nemzeti Park vezetõségével és ve-
zetõ beosztású munkatársaival.

Tipasa megye
Az Algírtól nyugatra a tengerparti sávban
elhelyezkedõ, 1707 négyzetkilométernyi
megye erdõsültsége 23,6%-os, ami 40 315

ha – algériai fogalmak szerinti – erdõt je-
lent. A kitétel azért fontos, mert ez nem
teljesen fedi a magyar szóhasználatban
alkalmazott erdõ kifejezést: sokkal in-
kább egy ligetes, kevésbé zárt, az esetek
zömében degradálódott, részben fákkal,
részben cserjékkel borított felszínt takar,
ami igaz a legtöbb más megyére is. 

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Erdészeti kutatások és erdõgazdálkodás
Algériában II.

Dr. Borovics Attila – igazgató, NAIK ERTI 

Dr. Somogyi Norbert – általános fõigazgató-helyettes, NAIK 

Az elõzõ lapszámban megfogalmazott tapasztalatok alapján elmondható, hogy
az algériai erdõgazdálkodás jelenlegi kiemelt célja a túlhasználat, legeltetés,
erdõtüzek okozta és részben a klímaváltozás következtében degradálódott er-
dõterületek helyreállítása, újraerdõsítése, a fennmaradt természeti értékek
védelme. Ráadásul ezeket a tevékenységeket úgy kell végeznie, hogy a vidék
népességmegtartó erejét fenn kell tartania, az erdõk közcélú szolgáltatásait
minél szélesebb körben elérhetõvé kell tennie, valamint ezekkel egy idõben le-
hetõség szerint az erdõk jövedelmezõségét is növelnie kell.

Az erdõtüzek gyakoriságának csökkentése és a leégett erdõk újratelepítése kiemelt jelen-
tõségû. Ugyanakkor egyértelmû nyomai vannak a növekvõ népesség területszerzési célú
gyújtogatásainak.
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Túltartott erdõrõl a legritkább eset-
ben lehet beszélni, mivel a túlhaszná-
lat, a túlnyomóan antropogén eredetû
gyakori erdõtüzek és részben a törté-
nelmi elõzmények miatt ezek kialaku-
lására, fennmaradására nem sok esély
volt. (Ha a sok esetben antropogén ha-
tásra bekövetkezõ erdõtüzek nem jelen-
tenének elég problémát napjainkban,
az 1956–1962-es függetlenségi háború
alatt a francia hadsereg, az algériai
polgárháború alatt a kormányhadse-
reg égette föl sok helyen az erdõket tak-
tikai okokból.)

A megye erdõs területeinek 57%-án
a fõ állományalkotó faj az aleppói fe-
nyõ (Pinus halepensis), ezt követi az
örökzöld tölgy (Quercus ilex, 17%),
majd a paratölgy (Quercus suber, 6%),
míg a terület 17%-a fõleg mediterrán
fajokból összeálló bozótos. Az erdõnek
tartott vegetáció 68%-a a megye nyuga-
ti, szárazabb területein található, mivel
a keleti részen a kedvezõbb csapadék-
viszonyok miatt elsõsorban mezõgaz-
dasági területeket találunk, a viszony-
lag szûk tengerparti sík sávban pedig a
hajtatásos zöldségtermesztés dominál. 

Minden évben jelentõs terület válik
– fõleg antropogén okokra visszavezet-
hetõ, de nem mindig szándékos gyúj-
togatás okozta – erdõtüzek martaléká-
vá, 2016-ban ez 570 ha-t jelentett 200
tûzfészekbõl kiindulva. A tüzek eloltá-
sában jelentõs akadályt jelent a dom-
borzat, mivel a megye 55%-a hegyvi-
dék, 35%-a a hegyek közötti sík terület,
10% pedig a tengerig kijutó hegyek és
a tenger közötti parti sáv.

A mezõgazdasági termelésben jelen-
tõs szerep jut a hajtatásos zöldségter-
mesztésnek, ami 1500 ha fûtetlen fóliát
jelent 100 ezer tonnányi megtermelt

áruval. Tipasa a 48 algériai megye so-
rában a kilencedik legjelentõsebb agrá-
riummal bír, a legfontosabb termékek
között találjuk a citrusféléket, olívát,
mandulát, valamint 4 ezer hektárnyi
burgonyát, ami 100 ezer tonnányi ter-
mést ad. Az állattenyésztés elsõsorban
kiskérõdzõket és baromfit jelent. A ki-
fejezetten gazdasági célú fakitermelés a
megyében elhanyagolható, a negyven-
ezer hektárról csupán ezer köbméter
faanyagot és 190 tonnányi paratölgy-
kérget termelnek ki.

Ez a rendkívül alacsony kitermelési
ráta elsõsorban két tényezõvel magya-
rázható: az algériai erdõknek mindenek-
elõtt védelmi funkciójuk van (erózió,
defláció, biológiai sokféleség), ezzel
pedig a helyiek nehezen tudják össze-
egyeztetni a gazdasági célú, mégis
fönntartható mértékû fakitermelést és
az ehhez szorosan kapcsolódó termé-

szetes vagy mesterséges erdõfölújítást.
Ez különösen a paratölgyek esetében
azzal is jár, hogy a tûztõl esetleg meg-
menekülõ erdõk túltartottá válnak,
csökken a hozamuk, ennek következ-
tében az erre a nyersanyagra korábban
felépülõ ipari kapacitás alapanyaghi-
ányban szenved, ami valójában senki-
nek sem jó.

A megyei erdészeti vezetõk elõtt az
akác szinte teljesen ismeretlen, a tava-
lyi, igen kis területet érintõ telepítési
kísérletük tapasztalatai alapján látható,
hogy a fajt is alig ismerik, a telepítési
technológiát pedig egyáltalán nem, így
az eredési százalék kivételesen ala-
csony lett. Ezzel együtt érdekli õket a
fafaj, de komoly segítségre van szüksé-
gük, kezdve a telepítésre valóban al-
kalmas területek kijelölésével.

Ain Defla megye
A megye 4544 négyzetkilométernyi te-
rületébõl 132 709 hektárt borít erdõnek
nevezett vegetáció, ebbõl 89 ezer hek-
tár (67%) az állami erdõ, a többi ma-
gántulajdon. Megjegyzendõ, hogy a
magántulajdon fõleg a mezõgazdaság-
ban még viszonylag kis szeletet képvi-
sel a gazdaságban, mivel az ország
még nem tudta teljesen maga mögött
hagyni a szocialista örökséget, az állam
szerepe még mindig meghatározó na-
gyon sok szektorban. 

Noha a megye északon közvetlenül
határos Tipasa megyével, topográfiai
sajátosságai miatt lényegesen aridabb
klímájú. Északi és déli részén két egy-
mással párhuzamos hegylánc húzódik
(mindkettõ a Tell-Atlasz része), az
északi lánc pedig elzárja a megyét a
tenger felõl érkezõ páradús légtöme-
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A füge és gabonafélék együtt-termesztésének szemet gyönyörködtetõ látványa Tipasa
megyében

A völgyzárógátakkal (barrage) duzzasztott tavaknak nagy jelentõségük van a vízel-
látás biztosításában és az áramtermelésben. Ezeken a területeken az erdõk védelmi
szerepe elengedhetetlen (Ain Defla megye).
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gek jelentõs részétõl, így részben terü-
leti elhelyezkedéstõl, részben évjárattól
függõen 350–600 milliméter csapadé-
kot mérnek évente. Nemcsak a csapa-
dék korlátozottsága, hanem idõbeni
eloszlása is problémát jelent, mivel a me-
diterrán klímának megfelelõen a csa-
padék zöme õsszel és télen hullik,
ezért az öntözéses gazdálkodás biztosí-
tása érdekében hét völgyzárógátat és
víztározót építettek, ezek partját pedig
igyekeznek következetesen erdõsíteni,
hogy csökkentsék az intenzív esõzések
után a tározókba jutó és azok eliszapo-
lódását, ezen keresztül kapacitáscsök-
kenését okozó hordalékbemosódást.
Ain Defla megyére is igaz, amit Tipasa
megyénél a szakemberek elmondtak,
miszerint az ökoszisztémát károsító té-
nyezõk a következõk:

• klímaváltozás,
• ismétlõdõ erdõtüzek (ugyanazon

a területen is),
• túllegeltetés,
• illegális fakivágás,
• szénégetés (noha az olcsó föld-

gáz térhódítása miatt egyre in-
kább visszaszorulóban van),

• orvvadászat,
• betegségek, paraziták.
Az ezek ellen való küzdelmet alapve-

tõen az aktuális nemzeti természetvé-
delmi és fejlesztési programmal (Straté-
gie nationale pour la préservation et le
développement des milieux naturels)
összhangban, annak alárendelve vég-
zik, a 2005–2016-os ciklusban a követ-
kezõ eredményeket tudták fölmutatni:

• 254 ezer köbméter erodált talaj
megfogása, rögzítése kisebb ke-
resztgátakkal, ami 25 ezer hektár-
nyi termõföldnek felel meg;

• 577 km út megépítése az elszige-
telt vidékek jobb megközelítése
érdekében;

• kihasználatlan területek (pl. leégett
erdõk, irtások) átmeneti mûvelés-
be vonása a végleges visszaerdõsí-
tésig;

• a vízbázis megóvása, a rendelke-
zésre álló víz mennyiségének nö-
velése 318 kisebb, elsõsorban
dombvidéki tározó megépítésével;

• 8984 ha új erdõ telepítése.
Az erdõgazdálkodásban kitermelt fa

mennyisége ebben a megyében is elha-
nyagolható, mindössze háromezer köb-
méter évente, ami a magyar viszonyok-
hoz képest jelentéktelen mennyiségnek
számít. Az erdõkre az aleppói fenyõ do-
minanciája jellemzõ, kevés örökzöld és
paratölggyel. A megyei vezetõk és szak-
emberek az akácot olyan érdekes alter-
natívának tartják, ami ökonómiai szem-

pontból is érdemi változást vihet a me-
gye erdõgazdálkodásába és faiparába
belátható idõn belül, amiben jelentõs
szerepet kaphat a méhészet.

Jijel megye
Az Algírtól keletre a Földközi-tenger
partján található megye az egyik leger-
dõsültebb az országban, a szakembe-
rek szerint 57%-os arányban. A dom-
borzat kifejezetten hegyvidéki, rendkí-
vül szûk part menti sávval, így a mezõ-
gazdasági tevékenységre kevés való-
ban alkalmas terület van. Az éves csa-
padék mennyisége lényegesen megha-
ladja az ország legtöbb más megyéjé-
ben mértet, egyes helyeken akár
1200–1800 mm is lehet. 

Ennek megfelelõen az erdei öko-
szisztémák fajösszetétele is egészen
más. A paratölgy sokfelé állomány-
alkotó faj, ami magyarázza a megyébe
települõ feldolgozóipar jelenlétét is.
Sajnálatos módon a vállalkozásoknak
alig van lehetõségük érdemi fejlesztés-
re, mivel komoly alapanyaghiánnyal
küzdenek, meglévõ kapacitásaikat sem
tudják kihasználni. 

Történik ez annak ellenére, hogy
még a leégett erdõkbõl is kitermelik a
kérget, és igyekeznek azt a lehetõ leg-
nagyobb arányban hasznosítani. Na-
gyon hasonló a paratölgyre alapozott
feldolgozás helyzete az itthoni nyár-
gazdálkodáshoz és -feldolgozáshoz. 

Miközben ugyanis csökkenõ mennyi-
ségû, romló minõségû az alapanyag-ellá-
tás, egyre nagyobb a verseny a kéregért,
amelyet viszont csak elsõdleges feldol-
gozás után engednek ki az országból. 

A meglátogatott gyár tulajdonosa
szerint emelni kellene a tölgyesek ke-
zelésének színvonalán, és újra kellene
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Paratölgy-felújítási kísérleti parcella bejárata Jijel megyében. A parakéregiparnak
kiemelt gazdasági jelentõsége van. Az Erdészeti Tudományos Intézet igyekszik a fafaj-
jal kapcsolatos kutatással segíteni a gyakorlatot. 

A sikeres felújítási kísérlet bizonyítja, hogy van remény a paratölgy erdõk terüle-
tarányának újbóli növelésére.
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telepíteni a kipusztult, kipusztított vagy
felégetett erdõket, amihez a magyar
partner tanácsot tud adni, mégpedig a
hazai tölgyesek felújításának gyakorla-
tát alapul véve. 

Fontos továbbá, hogy a kéreg minõ-
sége határozza meg a jövedelmezõséget,
ugyanakkor az egyes állami depókban
fölhalmozott tételek minõsítésére nincs
szabványos módszer, a szakember csak
a negyvenéves tapasztalata miatt tudja
megbecsülni egy-egy szállítmány átlagos
értékét, azon belül a jó minõségû kéreg
arányát, amelybõl valóban valamilyen
minõségû késztermék, jellemzõen dugó
készíthetõ, és csak ennek köszönhetõen
tud a piacon maradni. 

A minõségi termékek elõállítására
nem alkalmas kérget különbözõ szem-
cseméretre aprítják, majd túlnyomóan
Portugáliába értékesítik alapanyagként
lemezgyártáshoz, parkettához, szigetelõ-
anyagként vagy éppen nõi cipõk talpához. 

Sajnálatos módon a több évtizedes
technológia használata nem kedvez sem
az innovációnak, sem a magasabb hoz-
záadott értéket képviselõ termékek elõ-
állításának, így az ágazat pillanatnyilag
ördögi körben van, hiszen most kumulá-
lódnak az évtizedek óta halogatott erdõ-
felújítások, újratelepítések, valamint a

szakképzett mun-
kaerõ hiánya (már
az erdõben sincs
elég segédmunkás,
aki valóban ért a
kéreg hántolásá-
hoz) és az állami
monopóliumban
mûködõ kéregke-
reskedelem ano-
máliái miatt bekö-
vetkezõ negatív
hatások.  

Az INRF helyi
kutatói több ko-
moly kísérleti pro-
jektet is végigvittek
a tölgyesek újrate-
lepítéséhez elen-
gedhetetlen makk-
termesztés és sza-
porítóanyag-elõállítás hatékonyságának
növelése, az újratelepítési technológia
fejlesztése, valamint a letermelhetõ kéreg
mennyiségének és minõségének növelé-
se érdekében, de ezek érdemben csak
komoly kezdeti állami szerepvállalás és a
magánbefektetések arányának növelése
árán hozhatnak valós eredményeket.

A megyei erdõfelügyelet igazgatója
igen eltökélt egy öthektáros kísérleti

akácültetvény létesítése tekintetében,
és fölajánlotta, hogy munkatársainak
segítségével rendszeresen tájékoztatja
a NAIK ERTI munkatársait az ültetvény
fejlettségi állapotáról, valamint megkül-
dik az adott idõszakokra vonatkozó
meteorológiai adatokat, ami számunk-
ra értékes adatokat jelent a faj plaszti-
citásának vizsgálatában.

Fotók: dr. Borovics Attila

Õsi eszközökön készül a prémiumkategóriás dugó. A visszama-
radó kérget megõrlik és egy sor más értékes terméket állítanak
elõ belõle Portugáliában.

A 2017 kora tavaszán a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium koordinációja mel-
lett, az Ipoly Erdõ Zrt. kivitelezésében
és az állami erdészeti társaságok közös
finanszírozásában megjelent ingyenes
kiadvány nem kevesebbet tûzött ki cé-
lul, minthogy bemutassa a hazai állami
erdõgazdálkodók gondos kezelésében
mûködõ színvonalas erdei szálláshelye-
ket, kóstolót adjon a hazai tájak erdei
turisztikai látványosságaiból.  

A teljességre törekedni e kiadványban
lehetetlen volt, hiszen sok-sok kirándu-
lási célpont, számos rendezvény, gaszt-
ronómiai érték maradt ki, kényszerûen.
A csaknem másfélszáz oldalas nyomta-
tott terjedelem így csupán kedvcsináló
lehet, de az erdõgazdaságok által fenn-
tartott internetes felületek gazdag tár-
házát jelentik a további részletes tájé-
kozódásnak. 

A kiadvány eddig egyedülálló mó-
don, elsõként foglalja össze a 22 állami
erdõgazdaság több mint száz erdei szál-
láshely kínálatát. A szálláshelyeket a jó

térbeli beazonosíthatóság érdekében
térképes megjelenítésbe is beágyazza,
melynek rendezõ elvét az országosan
ismert turisztikai régiók jelentik.

Egyszerre tölti be a korszerû, fényké-
pekkel jól illusztrált imázskiadvány
funkciót, illetve egzakt turisztikai adato-

kat szolgáltatva felhasználóbarát szállás-
helykalauz, szálláskatalógus is egyben. 

Ráirányítja a figyelmet a kapcsolódó
erdei szálláshely webtartalmakra, átjá-
rást, navigációt biztosít a szélesebb in-
ternetes tájékozódási lehetõségek felé.

Mindezt látványos kivitelben, jól for-
gatható formában, korszerû tördelési
megoldásokkal, gazdag képanyag fel-
használásával, minõségi, idõtálló nyom-
dai kivitelezésben.

Lengyel László Zoltán, Nagy László 

Otthon az erdõben
Az állami erdõgazdaságok közös szálláshely kiadványa 
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A konferencia második felében a magyar
elõadók prezentációival folytatódott a
szakmai rendezvény. Dr. Varga Ildikó
osztályvezetõ a Földmûvelésügyi Minisz-
térium Természetmegõrzési Fõosztályá-
tól mutatta be a NATURA 2000 hálózatot
és az elmúlt 13 év tapasztalatait.

A rendszer céljai közé tartozik, hogy
az adott élõhelyeket helyre kell állítani,
illetve az adott fajok számára biztosíta-
ni kell az élõhelyet. A cél, hogy a kö-
zösségi jelentõségû fajok állománya
minimum állandó legyen, de inkább
növekedjen. Ilyenek a fában fejlõdõ
rovarfajok, a szegélylakó fajok, a vé-
dett madarak és növényfajok. A 2004-
es kijelölések után részletesen beszélt
arról is, hogy 2008-ban több jogsértési
eljárás is indult erdõterületen végzett
erdõgazdálkodói tevékenység miatt,
ezek pedig több évig húzódó eljárások
lehetnek.

Az elmúlt 13 évben voltak pozitív
momentumok. A közös tervezés példá-
ul nagyon fontos, hiszen a természet-
védelmi szemlélet és a gyakorlati meg-
valósítás ilyenkor tud ütközni egymás-
sal. A fõosztály célja, hogy a fenntartá-
si tervezések készítését folytassák, és
2019-ig be is fejezzék. Varga Ildikó be-
szélt arról is, hogy a gazdálkodóknak
szóló eddig kiadott útmutatók haszno-
sítása jó volt, így a jövõben is tervez-
nek hasonlókat, illetve a korábbiakat is
fejleszthetik, bõvíthetik.

A hallgatók közül az elõadás végén
Pintér István magán-erdõgazdálkodó
kért szót, aki elmondta, hogy 2004-ben
szeretett volna jogorvoslati panasszal
élni, ám erre nem volt lehetõsége, a te-
rületét ugyanis azért sorolták be a NA-
TURA 2000 hálózatba, mert a környé-

ken fekete harkály fészkel. A gyakorla-
ti erdõgazdálkodás nehézsége a NATU-
RA 2000 területeken a korlátozások
nagy mennyisége és a kompenzációk
hiánya – mondta az erdõgazdálkodó,
majd felvázolta, hogy miután neki 5
köbméter holtfa területen hagyása van
elõírva, nagyjából 90 000 Ft hasznot
hagy bent a területen. Eközben helyet-
te 40 000 Ft támogatást kap. Hozzátet-
te: néhány elõírást már a vadkár
mennyisége miatt is lehetetlen teljesíte-
ni. Kitért arra is, hogy az elõírások a
klímaváltozásra sem adnak megfelelõ
választ, hiszen náluk a cseresek folto-
san száradnak ki, ám az erdõfelújítás
során nem válthatnak jobban alkalmaz-
kodó fafajra.

Varga Ildikó válaszában elmondta,
hogy a támogatásokkal kapcsolatban
egyetért a gazdálkodóval, az nem ará-
nyos a korlátozásokkal. A klíma eltoló-
dás problematikáját a minisztériumban
is szemmel tartják, ám nem szeretné-
nek elébe menni a dolgoknak és segí-
teni a folyamatokat például más fajok
telepítésével. Ettõl függetlenül nekik is
elõre kell menekülniük, és érzékelik a
problémát.

NATURA 2000 célok megvalósítása
erdõterületeken címmel dr. Király Ger-
gely, a Soproni Egyetem Erdõmérnöki
Karának egyetemi docense tartott elõ-
adást, amelyben elmondta, hogy több
kritika is érte a hálózatot, mert átmene-
ti erdõ, kultúrerdõ és faültetvény is be-
lekerült, ám véleménye szerint ez jobb,
mintha felaprózódott volna. 46 hazai
élõhelytípus van a hálózatban, amibõl
18 erdei.

Az „okoskodó nemzeti parkos és a
jogait foggal-körömmel védõ gazdálko-
dó” típusú konfliktusokról elmondta,
hogy azok leginkább a jelölõ élõhe-
lyek esetében kerülnek elõtérbe. A je-
lölõ fajok okozta konfliktusok lokáli-
sak, ráadásul jellemzõen nem is a NA-
TURA 2000-hez kapcsolódnak. Ettõl
függetlenül nagyon sok helyen konf-
liktusmentes a hálózat mûködése. Elõ-
adásában kiemelte még az erdõterve-
zések pozitív szerepét, hiszen ezeknél
elõtérbe kerülhet az ökológiai párbe-
széd. Elõadása végén kérdésre vála-
szolva elmondta: a NATURA 2000
rendszer a sok egymás mellett futó ter-
mészetvédelmi projekt egyik eleme,
ezeket pedig egységesen kell szemlél-
ni, más célokkal egyeztetve mûködhet-
nek jól.

Dr. Tímár Gábor a Heves Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósá-
gától a NATURA 2000 elõírások alkal-
mazásáról beszélt. A közeljövõbe te-
kintve elmondta, hogy az erdõtörvény
módosítása a NATURA 2000 szabályo-
kat érdemben vélhetõen nem fogja
érinteni. A szakember kiemelte, hogy a
NATURA 2000 területek fele nemzeti
szinten is védett terület, és problémá-
nak nevezte meg a különbözõ védett-
ségek átfedését. A rendszer nem a kon-
zervációs elveket követi, hanem azt,
hogy a gazdálkodást úgy kell megvál-
toztatni, hogy az a fajok, élõhelyek
számára jó legyen, éppen ebben rejlik
a konfliktusok forrása is. A célok kö-
zött van a megfelelõ összetétel (ele-
gyesség), a szerkezeti változatosság, a
holtfa és a mikroélõhelyek biztosítása,
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NATURA 2000 konferencia Sopronban II.
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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valamint a mûködés és fennmaradás.
Mint mondta, az erdõgazdálkodók
szempontjából komoly problémát je-
lent a pályázati keretösszegek csökke-
nése és a céltámogatások megszûnése,
ám sok esetben az adatok hiánya sem
könnyíti meg a két fél dolgát. Tímár
Gábor jó példaként hozta fel a Parád-
fürdõi Erdészetet és a Királyréti Erdé-
szetet, ahol jól mûködik a rendszer, ám
hozzátette, hogy magánerdõben is le-
het eredményesen gazdálkodni a NA-
TURA 2000 hálózaton belül. Példaként
egy 500 hektáros területet hozott fel,
amelynek 83%-a NATURA 2000 terület,
ennek fele pedig nemzeti védettséget
is élvez. Az érintett magán-erdõgazdál-
kodó több pályázatot is megnyert, ami
komoly bevételt jelent számára.

Duska József, a Magán Erdõtulajdo-
nosok és Gazdálkodók Országos Szö-
vetségének (MEGOSZ) újdonsült ügy-
vezetõ elnöke a magán-erdõgazdálko-
dók szemszögébõl vizsgálta a NATURA
2000 hálózatot. Elõadásában többek
között rávilágított arra is, hogy 1935
óta az erdõterületek megduplázódtak
hazánkban, ezeknek jelentõs része
azonban nem természetközeli erdõ.

A gazdálkodás nehézségei kapcsán
elmondta, hogy az öröklési rendszer
miatt jelenleg 550 ezer fõ erdõtulajdo-
nos van Magyarországon, ami az érték
és a jövedelmezõség elaprózódását is
eredményezi. A nyilvántartott erdõgaz-
dálkodók száma 38 000 fõ, egy részük
azonban már elhalálozott, vagy nem
végez tényleges gazdálkodói tevékeny-
séget. Erre mindenképpen megoldást
kellene találni, hiszen olyan erdõtulaj-
donosok is léteznek, akiknek mind-
össze néhány tucat négyzetméternyi
erdõterületük van.

Duska József kifejtette, hogy
215 000 hektár magánerdõ tartozik a
NATURA 2000 hálózatba, ami azt jelen-
ti, hogy minden negyedik hektár ma-
gánerdõ NATURA 2000 területen van.

Miért fontos a magán-erdõgazdálko-
dóknak a NATURA 2000? – tette fel a
kérdést. Azért, mert a fenntartását egy
egyszerû és egyfordulós pályázat segíti
konkrét és vállalható célokkal, ami
egyébként nem jellemzõ az erdészeti
ágazatban úgy, mint például a mezõ-
gazdasági területalapú támogatások
esetében. Emellett a NATURA 2000 há-
lózat fenntartása a köz érdekében tett
aktív szolgálat. Arra azonban felhívta a
figyelmet, hogy az erdõ nyújtotta szol-
gáltatásokat az egész társadalom igény-
be veszi, így a terheket nem csak az er-
dõgazdálkodónak kellene viselnie.

Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdõ Zrt.
termelési és természetvédelmi fõmér-
nöke az örökerdõ-gazdálkodásról be-
szélt a megjelenteknek. Mint mondta, a
módszer harmóniába állítható a NATU-
RA 2000 törekvésekkel. Mindezek mel-
lett a társadalmi nyomás is az öröker-
dõk területének növelését fogja ered-
ményezni a vágásos erdõgazdálkodás-
sal szemben.

Kifejtette, hogy az egykorú erdõk
felújítása költséges, azok veszélyezte-
tettebbek a természeti hatásokkal
szemben, például széldõlésérzéke-
nyek. A vágásterületeken nagy a hõin-
gadozás, csökken a páratartalom, nö-
vekszik a talaj hõmérséklete, változik a
talajélet, ezek pedig például a bálvány-
fának, a kései meggynek is kedveznek.
Emellett társadalmi konfliktusokkal jár,
miközben sokkal kisebb az általa nyúj-
tott ökoszisztéma-szolgáltatás.

Ezzel szemben az örökerdõ eseté-
ben változatos az erdõszerkezet, több
faj található benne, nem eredményez
vágásterületet, és jobban ellenáll a ka-
tasztrófáknak. A módszer az erdõre
mint élõ szervezetre tekint, a vágáste-
rületeket teljesen elkerüli, a jól teljesítõ
fákat tartja meg, az újulat pedig nem
cél, hanem következmény. Ezeknek
köszönhetõen az örökerdõ sokféle
szolgáltatást nyújt. Pozitív szelekción
alapul, javafákat választanak ki, ame-
lyek kitöltik az átmenethez szükséges
idõszakot. A területen 40–80 db/ha ja-
vafát jelölnek ki, az erdõrészen pedig 5
évente van beavatkozás.

Csépányi Péter elmondta, hogy na-
gyobb koronaátmérõt célszerû megtar-
tani, ami vizsgálataik szerint az alsó,
értékesebb részen nagyobb törzsvas-
tagságot is eredményez. A nagyobb

koronához ráadásul nagyobb gyökér-
zet társul, így a fa ellenállóbb lesz.

Az örökerdõ-gazdálkodás elõnye a
kiegyenlített, jól tervezhetõ munka-
szervezés, illetve az is fontos szem-
pont, hogy jól integrálható a folyamatba
a természetvédelem. Emellett változato-
sabb és ellenállóbb erdõt kapunk. A ho-
zam is kiegyenlített, így ökonómiailag
kiszámíthatóbb a rendszer. A vizsgá-
latok szerint az örökerdõ-gazdálkodás
semmiben sem rosszabb, mint a vágá-
sos. A Pilis és a Visegrádi-hegység, va-
lamint a Valkói Erdészet területén
elvégzett vizsgálatok azt bizonyítják,
hogy az örökerdõ nem jön ki vesztesen
az ökonómiai összehasonlításokból.

Csépányi Péter beszámolt arról is,
hogy a Pilisi Parkerdõ Zrt. területének
38%-án már nem a klasszikus vágásos
üzemmód mûködik. Hangsúlyozta,
hogy nemcsak a gazdasági adatok szá-
mítanak, hiszen ott van a természetvé-
delem, a klímaváltozás elleni küzde-
lem, és az örökerdõ módszerével a tu-
rizmus számára is kedvezõ erdõkép
alakul ki, amivel egészséges környeze-
tet is tudnak nyújtani. A legfontosabb-
nak ugyanakkor azt tartja, hogy ezzel a
megoldással az erdészek példát tudnak
állítani a gazdaság többi ágazatának,
hogy hogyan is kell a fenntarthatóságot
értelmezni.

A késõ délutáni program már há-
rom különbözõ szekcióra osztva foly-
tatódott. A jogszabályi kérdésekrõl, tá-
mogatási rendszerekrõl Lapos Tamás,
a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság szak-
értõje beszélt. Mint mondta, az évek
során elvégzett munkája bizonyítja,
hogy az erdõgazdálkodás és a termé-
szetvédelem együtt tud élni, együtt
tud dolgozni.

AKTUALITÁSOK
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AKTUALITÁSOK / DISPUTA

Elõadásában elsõként a NATURA
2000 területek kijelölésérõl beszélt. Ko-
moly problémaként emelte ki, hogy
„…hazánkban a NATURA 2000 terüle-
tek kijelölésekor a kormányzati termé-
szetvédelem nagyon sok esetben azt
kommunikálta az érintett erdõgazdál-
kodók felé, hogy a korábban már
engedélyezett erdõgazdálkodási te-
vékenységeket a késõbbiekben is
korlátozás nélkül lehet majd foly-
tatni, és ez még ma is benne van a
köztudatban”. Érintette azt a ter-
vet, mely szerint az erdõ-környe-
zetvédelmi programban az állami
erdõgazdaságok is pályázhattak
volna forrásokra, ám ezt nem sike-
rült elérni, így kizárólag a magán-
erdõgazdálkodók igényelhetnek
támogatást. Erre reagálva egy magán-
erdõgazdálkodó kifejtette: nem lett vol-
na igazságos, ha az állami erdõgazda-
ságok is részesülnek ebbõl a forrásból,
hiszen a bevételüknek csak elenyészõ
részét képezte volna ez az összeg, míg
a magán-erdõgazdálkodók esetében ez
komoly segítséget jelent.

Lapos Tamás a szekcióbeszélgetés
során is többször hangsúlyozta: „Ne a
mindenkori támogatásokra építsünk.
Az mindössze arra szolgál, hogy vala-
mit elkezdjünk, valamit mûködõ pályá-
ra állítsunk. Olyan fejlesztésbe vágjunk,
ami késõbb is életképes lesz.” A szak-

ember elõadásából az is kiderült, hogy
van olyan elõrejelzésük, amely azt mu-
tatja, hogy Magyarországon 2030–40-re
meg fog duplázódni a faanyagigény.

Duska József, a MEGOSZ ügyvezetõ
elnöke a támogatások kapcsán párhu-
zamot vont a mezõgazdasággal. Mint

mondta, az erdészeti ágazatot hátrá-
nyosan érinti, hogy míg a területalapú
támogatáshoz csak alapvetõ kezelése-
ket kell elvégezni a mezõgazdasági te-
rületeken, addig az erdészeti támogatá-
sok esetében sokféle munkát kell foly-
tatni, és olyan elõírásoknak kell megfe-
lelni, ami sokakat kizár a rendszerbõl.
Ez alól kivétel a NATURA 2000 támoga-
tás, és ez is a sikerének a titka. Duska
József hangsúlyozta, hogy az erdõgaz-
dálkodás alultámogatott.

A NATURA 2000 támogatások kap-
csán egy erdõtulajdonos a 2016. évi
pénzek utalásáról érdeklõdött, amirõl

az ügyvezetõ elnök azt a tájékoztatást
adta, hogy a Magyar Államkincstár és a
NÉBIH közötti szerzõdés hiánya miatt
csúszott át 2017-re az összeg átutalása.
Ígéretek szerint ez áprilisban már meg-
történik. Az erdõgazdálkodók szkepti-
kusan fogadták a hírt, többek szerint

leghamarabb csak májusban kap-
hatják meg a pénzüket. Sokan sé-
relmezték, hogy ha erdõgazdálko-
dóként nem utalnak idõben a
NAV-nak, akkor kamatot, sõt bün-
tetést számolnak fel részükre, ez-
zel szemben nekik tûrniük kell a
támogatások csúszását.

A szekcióülésen egyébként az
EUTR is felvetõdött, amirõl Duska
József elmondta, hogy vélemé-
nyük szerint azt hihetetlen mó-

don túlbonyolították. Röviden felvetõ-
dött a 2020 utáni ciklus támogatási
rendszere is, melynek kapcsán el-
mondta, hogy az erdészeti források je-
lenlegi szintjén akkor is meg akarják
tartani, ha kevesebb pénzbõl kell
majd gazdálkodni, hiszen ez az összeg
így is a minimum.

Az Élõ Erdõ Konferencia március
22-én a Soproni-hegységben bemuta-
tott terepi programokkal zárult.

Szöveg: Gribek Dániel
Erdõ-Mezõ Online

Kép: Gribek Dániel, 
Bódis Pál

Az Erdészeti Lapok áprilisi számában
jelent meg az Idegenhonos, inváziós
fajok hazánk védett területein címû
bántóan tendenciózus cikk. A jelzett
írás kimondva-kimondatlanul egyetlen
célt szolgál, nevezetesen, hogy az invá-
ziós fajok nemzeti listája mihamarabb
megalkotásra kerüljön, és annak lista-
vezetõje, az elsõ számú közellenség az
akác legyen. 

Ehhez találnak is a szerzõk egy kül-
földrõl átvett kérdõívet és megfelelõ
hazai célközönséget. Az „eredmény”
természetesen kódolható volt már a
cikk megírása elõtt is. Egykori másfél
évtizedes kutatásszervezõi idõszakom-
ra visszaemlékezve az ilyenfajta íráso-
kat a „megrendelt kutatások” vagy „irá-
nyított kérdõív” kategóriába soroltuk,
és egy rendes szakmai konferencián,
fórumon vagy nyomtatásban nem is
kerülhettek volna bemutatásra.

De nézzük, mi is a lényeg? Vajon mi-
ért került, kerülhetett hazánk védett terü-
leteire az akác? Sajnos az esetek nagy há-

nyadánál úgy, hogy már ott volt, és az-
után jelölték ki az adott területeket vala-
milyen szintû védettségre. A kérdés le-
ginkább az, hogy ha látom, hogy egy

„alien” faj burjánzik az adott erdõrészlet-
ben, akkor miért teszem erõnek erejével
például a NATURA-hálózat részévé? Ha
viszont már kijelöltük – a tulajdonos
megkérdezése és az utólagos jogorvoslat
lehetõségének megteremtése nélkül,
a lehetõ legantidemokratikusabb mó-
don, a magántulajdon Alkotmányban le-
fektetett jogainak semmibevételével –,
akkor utólag, természetvédelmi kezelõ-
ként ne lepõdjünk már meg, hogy gon-
dunk van az akáccal az adott helyen. 

Magyarul: ha én rosszhiszemû lakás-
foglalóként betelepszem egy nekem
tetszõ ingatlanba, ahol a tulajdonos
macskát tart, akkor ne sírjak, ha cica-
szõrös a kanapé.

Egyébként az akáccal kapcsolatban
számomra mértékadóbb az a 75 ezer
akácot támogató magyar állampolgár,
akik szavazatukkal az Akáckoalíció kez-
deményezése mögé álltak, és az a mint-
egy 200 ezer akácerdõ-tulajdonos, aki-
ket nem „kérdõívez” meg senki, mint a
szóban forgó felmérés 73 adatközlõje.

Dr. Sárvári János
ny. okl. erdõmérnök

Akácos út... 
Egy kicsit görbén
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Az erdei iskola vezetése és a gyerek-
csoportokkal túrázás tökéletesen illik
az extrém sportok közé, ez volt az el-
sõ, ami kiderült számunkra a február
végén rendezett vadon elsõsegély-
nyújtó tanfolyamon, amelyen az Or-
szágos Erdészeti Egyesület jóvoltából
— különbözõ erdészeti erdei iskolák
munkatársaiként — részt vehettünk.

A tanfolyam helyszínét – a Katalinpusz-
tai Kirándulóközpontot – három napra
megszálltuk vegyes összetételû csapa-
tunkkal, és katasztrófa sújtotta övezetté
változtattuk.

A húsz résztvevõ között volt hegyi
kerékpáros, túravezetõ, gombaszakér-
tõ, outdoor-tréner, tanítónéni, barlan-
gász és önkéntes barlangi mentõ is,
akik velünk együtt fontosnak érezték,
hogy a lehetõ legjobban helyt álljanak
egy sérülés vagy betegség ellátásánál,
ha az orvosi segítségre várni kell.

Kalandos volt már a kezdet is, mivel
valaki lezuhant a kilátótoronyból, és a
lépcsõn ájultan heverve találtunk rá. Az
elõadók gyorsan cselekedtek, mi pedig
megszeppenve álltunk. Hamar kide-
rült, hogy csak egy gyors bemutatót,
ízelítõt kaptunk a ránk váró napokból.

A tanfolyam célja nem az „orvoskép-
zés” volt, hanem olyan készségek,
gondolkodási sémák átadása, amelye-
ket vészhelyzet esetén a lehetõ leg-
gyorsabban alkalmazni tudunk.

Az elõadásokat egy jól felkészült,
összeszokott csapat tartotta, látványos
team-work során. Az egészségügyi
alapfogalmakat és megoldásokat dr.
Molnár Péter és Gyõrik Emese osztotta

meg velünk. Péter sokoldalú szakmai
tapasztalata nagyon érzõdött, helikop-
teres légi mentõként, iskolaorvosként
is dolgozik, és háromgyerekes apuka-
ként is elég sokféle problémával talál-
kozott már a valóságban. Emese men-
tõtisztként a gyakran elõforduló beteg-
ségeket, sérüléseket és gyors ellátásu-
kat ismertette meg velünk, például a
cukorbetegséggel járó rosszullét, ájulás
kezelését. 

A tanfolyam harmadik elõadója Sza-
bó Gábor Timur volt, aki pszichológus-
ként és kalandterapeutaként a csapat
dinamikájában és a feladatok hatéko-
nyabb elosztásában nyújtotta a legna-
gyobb segítséget, és jó hangulatú
elõadásaival kötötte le figyelmünket.
A tanfolyam anyaga a három napot
úgy kitöltötte, hogy felesleges mondat
nem hangzott el, még a vacsora utáni
kötetlen beszélgetést is a különbözõ
esetmegbeszélések, élmények uralták. 

Az utolsó nap délelõttjén terepi szi-
mulációkkal, helyzetgyakorlatokkal tet-
ték próbára az addig gyûjtött tudásun-
kat (és a tûrõképességünket). Valódi
csapatként, hatékonyan együttmûködve
kellett az eseteket megoldanunk – ve-
szélyes helyen lévõ sérültet szállítani,

szúrt-vágott sebeket ellátni, ficamot, törést
vagy sérült cukorbeteget kezelni. A WAFA-
tanfolyamot egy sorozat elsõ részének
szánták a szervezõk, az alapfogásokat,
sablonokat gyakoroltatták be velünk.
A jövõben tervezett többi lépcsõ erre
az alapra épül, és speciálisabb, na-
gyobb elõképzettséget igénylõ helyzetek-
kel is megismerteti majd a résztvevõ-
ket. A tanfolyam végén a gyakorlati és

elméleti feladatokat sikeresen leküzdve
tanúsítványt vehettünk át.

A tapasztalat: nem egyszerû az elsõ-
segélynyújtó helyzete, fõleg terepi kö-
rülmények között. Nagyon nagy fele-

lõsséggel jár, hogy gyerekcsoportokkal
kirándulunk olyan helyeken, ahol a
mentõ és az orvos nem mindig elérhe-
tõ (akár azért, mert nincs térerõ). Ilyen-
kor a szakszerû elsõsegély életmentõ is
lehet. A tanfolyam vezetõi nagy figyel-
met fordítottak arra, hogy olyan esete-
ket mutassanak be nekünk, amelyek-
kel a valóságban is találkozhatunk, kü-
lön kiemelték a gyerekcsoportoknál,
táborozások alatt leggyakrabban jelent-
kezõ problémákat. Ez a három nap
nagyszerû lehetõség volt arra, hogy a
legfontosabb elsõsegélynyújtó techni-
kákat megtanuljuk, kipróbáljuk, végül
belássuk: az elmélet gyakorlat nélkül
nem sokat ér.

Levágott disznólábon tökéletesen
ment a szúrt és vágott sebek ellátása
(mindössze fél liter víz és alapvetõ el-
sõsegélynyújtó eszközök felhasználá-
sával) és a sebkötözés, de mindannyi-
an azt reméljük, hogy a valóságban
nem túl gyakran kell alkalmaznunk ezt
a fajta elsajátított tudást…

Az élménybeszámolót közösen ké-
szítette a csapat:

Molnárné Vitális Anikó és 
Povics Noémi (Zalaerdõ Zrt.), 

Gerencsér Noémi (KASZÓ Zrt.), 
Pesek Gézáné Bea (Ipoly Erdõ Zrt.),
Scheitler Adrienn (Mecsekerdõ Zrt.)

Elsõsegélynyújtás a vadonban
Wilderness Advanced First Aid-tanfolyam Katalinpusztán
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AZ ÉV FÁJA

Hazánkban sík-, domb- és hegyvidé-
keken egyaránt megtalálható, a Du-
na–Tisza közén és a Tiszántúlon rit-
kább az elõfordulása. Megritkult fafajunk
sok helyrõl visszaszorult, elterjedési te-
rületein belül pedig szórványos az
elõfordulása. Egyedei fõként szálan-
ként találhatóak meg, egymástól izo-
lálódva. Megritkulásának oka elsõsorban
élõhelyének beszûkülése. Nemcsak a
vadalma, de a történelmi hazai alma-
gyümölcsfajták termõhelye is az idõ-
szakos elárasztást kapó ártéri termõ-
helyek, melyek területe egyrészt az
ármentesítés következtében csök-
kent, másrészt az ottani társulásokat
sok helyütt más kultúrtársulások vál-
tották fel.

Magyarországon 138 erdõrészletben
találjuk meg a fafajt 5% feletti elegy-
arányban összesen 520,6 hektáron
(ezen erdõrészletek összes területe),
melybõl a vadalma elegyarány szerin-
ti, koronavetülettel arányos területe
31,6 ha. Legnagyobb kiterjedésben a
Tolnai-hegyhát és Szekszárdi-dombvi-
déken (8,7 ha), a Belsõ-Somogyi-ho-
mokvidéken (3,6 ha), a Körös–Maros-
közén (2,0 ha), a Nyugat-Zselicben
(1,9 ha) és a Bükkben (1,8 ha) találha-
tó meg.

Elegyfafaj lévén jóval nagyobb azon
erdõrészletek száma, ahol 5%-nál ki-
sebb elegyarányban fordul elõ. Ezek az
erdõrészletek összesen 11 903,9 hek-
tárt tesznek ki, és elhelyezkedésüket
tekintve szinte valamennyi erdészeti tá-
junkat magukba foglalják.

Termõhelyi igénye
Mérsékelten melegigényes fafaj. Az ár-
nyalást kismértékben eltûri, de jobban
kedveli a laza záródású lombkorona-
szinttel rendelkezõ erdõket, az erdõ-
széleket, felritkult állományrészeket.
A talajigény szempontjából a semleges
kémhatású, jó vízellátottságú, tápanyag-
ban gazdag talajokat kedveli.

Klímaigénye
A vadalmát a bükkös klímában hõigé-
nye miatt alig találjuk meg. E fafajt tar-
talmazó erdõrészletek csupán 2,3%-a
található a bükkös klímában, 5%-nál

nagyobb elegyarányban pedig egyálta-
lán nem fordul elõ ebben a klímában.

Azok az erdõrészletek, amelyekben
a vadalma elegyaránya 5%-nál kisebb,
57,9%-ban a gyertyános-tölgyes klímá-
ba, 24 %-ban kocsánytalan tölgyes, il-
letve cseres klímába és 15,8%-ban er-
dõssztyeppklímába tartoznak.

5%-nál nagyobb elegyarány esetén az
elõfordulási területeinek majdnem fele a
kocsánytalan tölgyes, illetve cseres klímá-
ban (47,6%) található, 38,6%-a pedig a
gyertyános-tölgyes klímában. Területei-
nek kevesebb mint egyhatod része
(13,8%) található csak az erdõssztyepp-

www.azevfaja.hu

Európai elterjedésû fafaj, amely
északon a Skandináv-félsziget déli
részéig terjed, nyugaton elér az At-
lanti-óceánig, és megtaláljuk a
Brit-szigeteken is. Keleten követi
a Volga vonalát, déli elterjedése
pedig szórványos. Az Ibériai-félszi-
get északi részén még összefüggõ
elterjedéssel rendelkezik, délebbre
már csak szigetszerû elõfordulásai
vannak.

A vadalma (Malus sylvestris)
termõhelyi igénye

Gombási Mónika – erdõmérnök-hallgató, SOE EMK

Virágzó vadalma a Pápa–Devecseri-síkságon idõszakos vízhatású típusos réti talajon
(Fotó: Gombási M.)

1 Az Erdészeti Adattár 2016-os adatai alapján.

1. táblázat Vadalmát tartalmazó erdõrészletek területi megoszlása (%) 
országosan az egyes klímákban a hidrológiai viszonyok függvényében1
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klímában. Ebben a klímában – ahol az
évi relatív páratartalom júliusi 14 órai át-
laga 50% alatt van, és az évi csapadék-
mennyiség 550–600 mm – a vadalma
akkor találja meg a számára kedvezõ
feltételeket, ha van többletvízhatás. Te-
hát a hidrológiai tényezõk válnak meg-
határozóvá.

Hidrológiai igénye
Az üde, jó vízellátottságú talajokat ked-
veli, így amennyiben a csapadék nem
biztosítja számára a megfelelõ víz-
mennyiséget, igényli a többletvizet.

Vadalmát tartalmazó erdõrészletek-
ben mind a hét hidrológiai kategóriá-
val találkozhatunk. Legnagyobb arány-
ban többletvízhatástól független terüle-
tek vannak 61,7%-kal, és így közel
40%-ban érvényesül többletvízhatás.
Meghatározó az idõszakos vízhatás
28,7%-kal, kisebb jelentõségûek az ál-
landó vízhatású (6,7%) és a változó
vízellátású (1,3%) hidrológiai kategóri-
ák. A többi hidrológiai kategória ará-
nya nem éri el az 1%-ot.

5%-ot meghaladó elegyaránya ese-
tén területeinek 75,3%-a található több-
letvízhatástól független területen, ahol
kizárólag csapadékból kell fedeznie
vízszükségletét. Ezek a területek nagy-
részt a gyertyános-tölgyes és a kocsány-
talan tölgyes, illetve cseres klímában
helyezkednek el. Területeinek egyne-
gyed részén érvényesül valamilyen több-
letvízhatás. Közel 15%-ban találjuk meg
az idõszakos vízhatású, és ~10%-ban a
változó vízellátású területeken. Keve-
sebb mint 1%-ot tesznek ki a szivárgó
vizû és az állandó vízhatású területek.

Felszínig nedves és vízborított területe-
ken a magas talajvízszint a talaj levegõt-
lenségét (és ezáltal a gyökérzet számá-
ra oxigénhiányt) okozza, így ezek a te-
rületek nem biztosítanak megfelelõ
életfeltételeket a fafaj számára.

Az idõszakos vízhatás kedvezõ felté-
teleket nyújt a növekedéséhez, így nem
véletlen, hogy a második legnagyobb
területarányt ez a hidrológiai kategória
teszi ki mind az 5% feletti, mind az az
alatti elegyarány esetén. Idõszakos víz-
hatás mellett humuszos homoktalajon,
nyers öntéstalajon, humuszos öntéstala-
jon, lejtõhordalék-talajon, agyagbemo-
sódásos barna erdõtalajon, pszeudoglejes
barna erdõtalajon, barnaföldön, rozsda-
barna erdõtalajon, kovárványos barna
erdõtalajon, réti csernozjomon, réti szo-
lonyecen, sztyeppesedõ réti szolonyecen,
típusos réti talajon, szolonyeces réti ta-
lajon, öntésréti talajon, lápos réti tala-
jon, síkláptalajon, réti erdõtalajon, öntés-
erdõtalajon és lejtõhordalék-erdõtalajon
találunk vadalmát.

Változó vízellátású hidrológia eseté-
ben a vízháztartás szélsõséges. Ezzel a
hidrológiával a pszeudoglejes barna er-
dõtalajok és a cseri talajok, szikesek és
réti talajok jellemezhetõk. A vadalma
esetében ezek közül a típusos réti talaj
(5%-os elegyarány felett), illetve a
pszeudoglejes barna erdõtalaj (5%-os
elegyarány alatt) adja a legnagyobb te-
rületet változó vízhatás mellett. Ezenkí-
vül nyers öntéstalajon, humuszos öntés-
talajon, cseri talajon, réti csernozjomon,
réti szolonyec talajon, sztyeppesedõ ré-
ti szolonyecen, szolonyeces réti talajon,
öntésréti talajon, réti erdõtalajon, öntés-
erdõtalajon találkozhatunk még változó
vízhatással a fafaj esetében.

Az állandó vízhatású területeken jel-
lemzõ genetikai talajtípusok a nyers
öntéstalaj, humuszos öntéstalaj, lejtõ-
hordalék-talaj, barnaföld, rozsdabarna
erdõtalaj, típusos réti talaj, öntésréti
talaj, lápos réti talaj, síkláptalaj, réti er-
dõtalaj, öntéserdõtalaj és lejtõhordalék-
erdõtalaj.

Talajigénye
A váztalajoktól kezdve a mocsári és ár-
téri erdõtalajokig megél, jól alkalmaz-
kodik a különbözõ talajadottságokhoz.
Legnagyobb arányban a barna erdõta-
lajokon – fõként többletvízhatástól füg-
getlen termõhelyi viszonyok mellett –
fordul elõ. Közel azonos arányban
(~10%) találjuk lejtõhordalék- és öntés-
talajokon, mocsári és ártéri erdõtalajo-
kon, réti talajokon, valamint kõzethatá-
sú talajokon.

Megtaláljuk törmelék, durva homok,
homok, homokos vályog, vályog,
agyagos vályog, agyag, agyagos ho-
mok, nehéz agyag fizikai talajfélesé-
gen, az igen sekély termõréteg- vastag-
ságtól az igen mélyig. Legnagyobb
arányban vályog fizikai talajféleség és

2 Az Erdészeti Adattár 2016-os adatai alapján.
3 Az Erdészeti Adattár 2016-os adatai alapján.

2. táblázat Vadalmát 5%-nál nagyobb elegyarányban tartalmazó erdõrészletek területi
megoszlása (%) országosan az egyes klímákban a hidrológiai viszonyok függvényében2

1–2. ábra Vadalma területi megoszlása az országban hidrológiai kategóriák alapján3
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középmély termõréteg-vastagság jel-
lemzõ azokra a talajokra, amelyeken a
fafaj elõfordul.

A következõkben az az öt genetikai
talajtípus és az ezekhez kapcsolódó
termõhelytípus-változatok kerülnek
tárgyalásra, amelyeken a vadalma 5%-
ot meghaladó elegyarányban-legna-
gyobb arányban elõfordul.

21 genetikai talajtípus közül a kar-
bonátmaradványos barna erdõtalaj a
legmeghatározóbb talajtípus a fafaj
szempontjából 24,6 %-kal; bár számára
nem a legkedvezõbb. Ezek a talajok
kedvezõ vízgazdálkodásúak, mégis ha-
mar kiszáradnak. A kilúgozási és fel-
halmozódási szint vízkapacitása közel
azonos, kiszáradása egyenletes. Mivel
az elõbb említett két szint együttes vas-
tagsága általában nem nagy, a kedvezõ
vízgazdálkodású réteg nem túl mély.
Tápanyag-gazdálkodása kedvezõ, kö-
zepes nitrogén- és foszfortartalom, va-
lamint jó káliumellátottság jellemzi.
Termõhelytípus-változataira kocsányta-
lan tölgyes, illetve cseres klíma, több-
letvízhatástól független hidrológia,
homokos vályog/vályog fizikai talajfé-
leség és sekély/középmély/mély
termõréteg-vastagság jellemzõ. Ezek a
területek Külsõ-Somogyban és a Tol-
nai-hegyhát, valamint a Szekszárdi-
dombvidéken találhatók.

A Belsõ-Somogyi-homokvidéken, a
Heves-Borsodi-dombságon, a Tolnai-
hegyhát és Szekszárdi-dombvidéken, a
Kanizsai-homokvidéken, a Dráva men-
ti síkságon és a Súri-Bakonyalján rozs-
dabarna erdõtalajon (13,9%-kal), mind-
három – korábban említett – klímában,
többletvízhatástól független/idõszakos
vízhatású hidrológiai kategória mellett
homok/homokos vályog fizikai talajfé-
leségen, mély termõréteg-vastagság
mellett találjuk meg a fafajt. A rozsda-
barna erdõtalajok jó vízvezetõ és gyen-
ge víztartó képességgel rendelkeznek,
emiatt a termõhely vízgazdálkodását
nagyban befolyásolja a klíma. Nyári
aszály idején a talaj felsõ 60–80 cm-es
rétege teljesen kiszáradhat. Tápanyag-
szolgáltató képességük gyenge.

Nagy jelentõsége van a barnaföld-
nek (Ramann-féle barna erdõtalaj), me-
lyen a fafaj elõfordulási aránya 10,5%.
A barnaföldek kedvezõ vízgazdálkodá-
súak, közepes vízáteresztõ és jó víztartó
képességgel rendelkeznek. Tápanyag-
ellátottságuk szintén kedvezõ, a nem
erodált szelvényekben a nitrogén- és
foszfortartalom közepes, a káliumellá-
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3. ábra Kocsánytalan tölgyes, illetve cseres klímában, többletvízhatástól független hi-
drológiájú barnaföld, középmély termõréteg-vastagsággal és vályog fizikai talajféleség-
gel (Fotó: Gombási M.)

4–5. ábra Vadalmát tartalmazó erdõrészletek területi megoszlása az országban gene-
tikai talajtípusok alapján44 Az Erdészeti Adattár 2016-os adatai alapján.
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tottság pedig jó. E talajhoz kapcsolódó
termõhelytípus-változatok az alábbiak:
gyertyános-tölgyes/kocsánytalan töl-
gyes, illetve cseres klíma, többletvízha-
tástól független hidrológia, homokos
vályog/vályog/agyagos vályog fizikai
talajféleség és sekély/középmély/mély
termõréteg-vastagság. Ezeken a termõ-
helytípus-változatokon a Bükkalja,
Külsõ-Somogy, a Cserehát, a Kelet-Za-
lai-löszvidék, a Nyugat-Zselic, a Marca-
li-hát, a Heves–Borsodi-dombság, a
Mátra, a Pilis–Budai-hegység és a Me-
csek erdészeti tájon, illetve tájrészlet-
ben találkozunk a vadalmával.

8,3%-kal a típusos réti talaj szintén
meghatározó genetikai talajtípus, ame-
lyen a fafaj jelen van a Körös–Maros-kö-
zén, a Mosoni-síkságon, a Dráva menti
síkságon, a Bodrogközben, a Pápa–De-
vecseri-síkságon, a Balatoni-medencé-
ben és a Fertõ–Hanság-medencében,
mindhárom klímában, többletvízhatás-
tól független/változó vízellátású/idõsza-
kos vízhatású/állandó vízhatású hidro-
lógiai kategória mellett, homok/homokos
vályog/vályog/agyag/ nehéz agyag fizi-
kai talajféleségen, sekély/közép-

mély/mély/igen mély termõréteg-vas-
tagsággal. A típusos réti talajok vízgaz-
dálkodása kedvezõnek mondható
egyes évek tavaszi – túlságosan nedves
– idõszakától eltekintve. A nedves álla-
pot elmúltával a talaj általában biztosít
annyi nedvességet a rajta élõ növényzet
számára, hogy át tudja vészelni a száraz
idõszakot. Tápanyag-gazdálkodásuk
közepes. Tavasszal kevés a növények
számára felvehetõ nitrogén.

A Cserehát, a Heves–Borsodi-domb-
ság, a Göcseji-dombság, a Kerka–Mu-
ra-sík és a Pápai-Bakonyalja erdészeti
tájon, illetve tájrészletben gyertyános-
tölgyes/kocsánytalan tölgyes, illetve
cseres klímában, többletvízhatástól

független/változó vízellátású hidroló-
giai kategória mellett, homokos vá-
lyog/vályog/agyag fizikai talajféleségû,
középmély/mély termõréteg-vastag-
sággal rendelkezõ pszeudoglejes barna
erdõtalajon 6,3%-ban található meg a
vadalma. Ezek a talajok kedvezõtlen

vízgazdálkodásúak. A felhalmozódási
szint és az alatta fekvõ rétegek duzza-
dóképessége az év nagy részében el-
zárja a pórusokat, ezáltal a talaj leve-
gõtlenségét okozzák. A pórusviszo-
nyok kedvezõtlenek, kicsi az összpo-
rozitás. Tápanyag-gazdálkodásuk is
kedvezõtlen, a nitrogén felhalmozódá-
sa kismértékû, a foszfortartalom szin-
tén alacsony, és a káliumtartalom sem
mindig kielégítõ.

Azokban az erdõrészletekben, ame-
lyekben a vadalma 5%-nál kisebb
elegyaránnyal rendelkezik, a legmeg-
határozóbb talajtípusok a barnaföld
(17,7%), a rozsdabarna erdõtalaj
(12,5%), az agyagbemosódásos barna

erdõtalaj (12,0%), a humuszos öntés-
talaj (11,5%) és a réti talaj (6,4%). A ta-
lajtípusok mellett jellemzõ termõhelytí-
pus-változatokat a 3.táblázat mutatja.

Összefoglalás
A vadalma széles termõhelyi spektrum-
mal rendelkezik, jól alkalmazkodik a kü-
lönbözõ klimatikus, hidrológiai és talaj-
adottságokhoz. Eredeti termõhelye
ugyan az ártéri termõhelyek, de látható,
hogy számos termõhelytípus-változaton
megtaláljuk a fafajt. Dekoratív és hasz-
nos elegyfajunk, termése a madarak és a
nagyvad számára ízletes táplálék. Mind
az ártéri, mind más, számára kedvezõ
termõhelyen ültetése javasolt lenne.

Felhasznált irodalom
Bartha D. (2017): A vadalma (Malus sylvest-

ris) botanikai jellemzése. Erdészeti lapok
CLII. évf. 2. szám, 49–51. o.

Bartha D. (1999): Magyarország fa- és cser-
jefajai; 140. o.

Bölöni J. – Molnár Zs. – Kun A. (2011): Ma-
gyarország élõhelyei. Vegetációtípusok
leírása és határozója; 247–258. és 342. o.

Buttenschon R. M. – Buttenschon J. (1998):
Population dynamics of Malus sylvestris
stands in grazed and ungrazed, semi-na-
tural grasslands and fragmented wood-
lands. In: Mols Bjerge, Denmark, Ann.
Bot. Fennici 35 (4): 233–246. o.

Csapody I. – Csapody V. – Jávorka S.
(1993): Erdõ-mezõ növényei; 49. o.

Kropog E. – Mándics D. – Molnár K. (2002):
Fák és cserjék; 63. o.

Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleky Gy.
(1999): Talajtan; 256–308. o.

h t tp : / /www. te r r a .hu/ f ak/h tm l /ma -
lus.sylvestris.html

http://ngt-erdeszet.efe.hu/teendok/vadal-
ma.htm

https://www.woodlandtrust.org.uk/visiting-
woods/trees-woods-and-wildlife/british-
trees/native-trees/crab-apple/ 

AZ ÉV FÁJA

Erdészeti Lapok CLII. évf. 5. szám (2017. május)

3. táblázat A vadalmát tartalmazó erdõrészletek 
legmeghatározóbb termõhelytípus-változatai
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Az egykori homokpusztai tájképet azonban napjainkban
már nem tudjuk bemutatni természetben. Illancs egyes töre-
dék területein még fellelhetõ, de a legeltetés megszüntetése,
a környezõ erdõk térfelszínt takaró és szeleket korlátozó ha-
tására a gyeptakaró a még nyílt területeken is záródott, a ho-
mok mozgása megszûnt. 

Ez adta a gondolatot, hogy vázlatosan beszámoljak a táj
változásainak stációiról, az emberi tevékenység és ezen belül
hivatásunk ökológiai hatásairól, egyben felhívjam a figyelmet
arra, hogy a helytörténet ismerete és mûvelése elõsegítheti az
ifjabb nemzedék településhez, tájhoz való kötõdését.

A táj kialakulásának története
A magyar Alföld kialakulása a geológiai középkorban kez-
dõdött. A térfelszínt alkotó földkéreg tektonikai okokból tö-
redezni kezdett, és megindult mai napig is tartó süllyedése.
A keletkezõ medencét déli irányból elöntötte a tenger. Ezzel
egy idõben a peremén található, gyûrõdési stádiumban levõ
hegyláncokról lezúduló folyók hatalmas mennyiségû törme-
léket sodortak a medencébe. Ezért idõvel a tenger lefûzõ-
déssel tóvá alakult, majd teljes feltöltõdése és kiszáradása is
bekövetkezett. A tengerfenéki üledéket a déli szelek által
szállított igen finom összetételû por terítette le, melybõl egy
egységes lösztakaró alakult ki. Ez a helyenként 20–70 m vas-
tag üledékes löszréteg képezte az Alföld eredeti felszínét.

A késõbbi éghajlatváltozások miatt az uralkodóvá váló
ÉNy-i szelek az Õs-Duna és Õs-Sárvíz hordalékkúpjainak ki-
fúvásával különbözõ vastagságban beterítette a löszös fel-
színt. A homoklepel az uralkodó széliránynak megfelelõen
rendezõdve a Duna vonalától DK-i irányba haladva három
nagyobb jellegzetes vonulatot alkotott. Ezekbõl a harmadik
vonulat esik a Dunához legközelebb. Itt rakta le a szél az ál-
tala szállított anyagból a legnehezebb frakciókat. Jellemzõ a

nagy szemcseméret és az igen alacsony kolloidtartalom. Kö-
vetkezésképpen e területek a legterméketlenebbek. Itt talál-
hatók a legmagasabb buckák, a legváltozatosabb homoki
formakincsek. 

A térformák a szél erejének változásai, valamint a homok
mozgásának dinamikája szerint keletkeztek. A szél által
mozgatott homok egy-egy fûcsomót vagy galagonyabokrot
elérve megtorpan, felhalmozódik és egyre növekvõ dom-
bocskát alkot. 

A szél felfelé görgeti a homokszemeket a bucka lejtõjén.
Amikor a homokszemcse eléri a többnyire kifli alakú karéj
peremét, a szél felkapja, és a levegõben mozgatva a barkán
szélvédett öblébe ejti. Más esetben suvadás útján kerül a
bucka tetejére görgetett homok az öböl aljára. A bucka
anyaga így folyamatosan átrendezõdik, és a homoktenger
araszolva egyre elõbbre halad. 

A szél formálta alakulatokat négy fõ típusba sorolták,
ezeket adacsi, bugaci, terézhalmi és eresztõi térformáknak
nevezték el. A térségünkben kialakult terézhalmi buckatí-

pust a hosszan futó és enyhe letörésû
homokvonulatok jellemezték. A térfel-
színt csak lazán borította a homokpusz-
tai gyepek jellemzõ növényzete. Kora-
beli leírások és térképek Pascum
arenosum elnevezéssel jelölték e terü-
leteket. Fás növényzetét csak néhány
boróka és galagonya, valamint a buc-
kák szélvédett öbleiben, a teknõk és az
összefolyások mentén megtelepülõ fe-
hérnyár–bokorfûzes sarjcsokrai jelen-
tették.

A táj birtokbavétele és használata
Az Alföldet 568-tól megszálló avarok elsõsorban a nomád
pásztorkodásra alkalmas pusztákat vették birtokba. Honfog-
laló és határunkban letelepedõ õseink is hasonló életmódot
folytattak. A török hódoltság alatt a vidék elnéptelenedett,
és az 1720-as határösszeírás tájunkon nem említett falut. 

Az ismételt betelepülés 1730-tól indult meg. Határunk 1792.
évi leírása és a 18. századi térképek bizonyítják, hogy ez idõben
térségünkben erdõ nem volt. Vályi A. 1799-bõl datált tudósítása
szerint Jankovác ura a királyi kamara: „Szántóföldgyei búzát, za-
bot teremnek. Erdei nintsen, sem nádgya.” A lakosság szalmá-
val, kukoricaszárral, szárított marhatrágyával fûtött. Épület- és
szerszámfaszükségletét a bajai fapiacról szerezte be. A betelepü-
lõ lakosság gyarapodásával az állattenyésztés is növekedésnek
indult. A legelõk intenzívebb igénybevételével megkezdõdött
az amúgy is kis területû és gyéren borított ligetes, fás, rekettyés
területek pusztítása. A homokbuckák növénytakarójának csök-
kenése utat nyitott a szél defláló munkája elõtt. Településünk
déli határrészein a jobb minõségû löszös mezõségi szántóterü-
letek homokkal történõ elárasztása ismételten megindult.

A homokkötés, szõlõ- és erdõtelepítések helyi
története

A mozgó homok megállítása céljából telepített szõlõkrõl és
erdõkrõl 1757-tõl kezdõdõen találunk levéltári adatokat.
A kamara ez idõben a telkes jobbágyok számára területeket
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Volt egyszer egy táj…
Történet a tájhasználat ökológiai hatásairól

Örömteli divattá vált, hogy az önkormányzatoknál áttekin-
tik településük védelemre és megõrzésre érdemes egyedi
értékeit, és a helyi értéktárba sorolják õket. Településünk
leltárának összeállításakor is felmerült a kérdés, hogy mi-
lyen természeti értéket lehetne beemelni büszkeségeink
sorába. Adódott a gondolat, hogy a lakókörzetünk határá-
hoz tartozó Terézhalom—Dragony—Síkáros tájrészeken el-
terülõ és az erdészeti szakirodalomban terézhalmi típusú
homokbuckavidék néven ismertté vált tájképi elemet mint
geomorfológiai képzõdményt az értéktárba javasoljuk. 
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biztosított a szõlõtelepítésekhez. Akik ezt nem akarták
igénybe venni, azokat 12 forint bírsággal büntették. 

A szõlõt és gyümölcsfát telepítõ jobbágy a tõkére és a fá-
ra örökölhetõ tulajdonjogot szerzett. Dézsmát csak a homok
használata és a bor után fizetett. Az 1767-tõl bevezetésre ke-
rülõ urbáriumi rendelkezések jelentõsen befolyásolták a tér-
ség arculatának változását. 1798-ban a határ bérlõje kötele-
zettséget vállalt a kamara felé, hogy fásítás céljára évi 2000
db facsemetét biztosít. A fácskákat a község ingyenes robot-
munkával ültettette el. A Mappa Reambulatória híradása
szerint 1807-ben már „faoskolás kert” mûködött Jankovácon.
A telepítéseket – a szõlõkhöz hasonlóan – a jobb feltétele-
ket biztosító szélvédett öblökben, a buckák lábainál, majd
azok oldalainál létesítették.

Egyébként Hubeny J. is ezt a telepítési stratégiát publikál-
ta 1835-ben közzétett homokfásítási tervében. A szigetszerû-
en megkapaszkodó fás növényzet így is korlátozni tudta a
pusztán nyargaló és a homokot magával ragadó szeleket.
A szõlõ- és erdõtelepítések gyarapodásával szûkült az állat-
tartás rendelkezésére álló legelõterület. A legelõínség enyhí-
tése érdekében Jankovác 1814-ben Halas városától árendá-
ba vette a terézhalmi tájhoz szervesen kapcsolódó és vele
egységes megjelenésû Fejértó és Szarkás-Debeák futóho-
mokos pusztai legelõit. Az erdei tisztások legeltetési jogát is
kérvényezte a község. A földesúr 1815-ben ezt úgy enge-
délyezte, hogy „...minden 50 juh után egy hold homokot
ágakkal emberül elültetni tartoznak.” Ültetési anyagként
nyár- és fûzfát alkalmaztak.

Az 1825. évi országgyûlésen már javasolták, hogy „plán-
tálják be kanadai nyárfákkal vagy akáccal, melyek az ilyen
helyeken is díszlenek.” Az akác térségünkbeli elterjedésére
csak az 1840-es évek közepétõl van ismeretünk. A fiatal er-
dõtelepítéseket a pásztornép zsigeri szokásaitól csak igen
szigorú intézkedésekkel lehetett megvédeni. A határunk er-
dejébõl egy növendék fát kivágó juhászbojtárt 12 pálcaütés-
re és 6 forint pénzbüntetésre ítéltek.

A község 1900 hold (1100 négyszögöles) homokos lege-
lõin a 19. század elsõ húsz évében 3000 hold erdõtelepítés
létesült. Erre az idõszakra tehetõ az elsõ terézhalmi erdõfol-
tok kialakulása. A legelõk és erdõk közös használata miatt
egyre élezõdött az ellentét az uraság és a község lakói kö-
zött. Az állandósuló összetûzések és pereskedések miatt a
területeket megosztották a felek között. A terézhalmi és fel-
sõ terézhalmi erdõk java az urasághoz, kisebb erdõfoltok a
község kezelésébe kerültek.

A szintén Jankováchoz tartozó Kélespuszta a 19. század
elejétõl 1945-ig a kalocsai érsekség birtokában volt, ahol né-
mileg eltérõ gazdálkodást folytattak. Az 1960-as évek végén
még tucatnyi évszázados kocsányos tölgy állt az érseki nya-
raló környékén. Alattuk és védelmükben átfekvõ magvú fa-
fajok csemetéit neveltük. Valakinek nagyon útjában voltak,
pedig illett volna állva halniuk. 

Az erdõk felügyeletét és telepítését az 1840-es évektõl
már egy ober-jager gondnoksága alatt községi erdõbíró és
két erdõcsõsz látta el. A 20. század elején többnyire a telkes
parasztság határban létesült szállásai körüli fásítások szapo-
rodtak meg.

Jánoshalma 1935. évi földbirtokviszonyairól kiadott sta-
tisztikai közlemények szerint a határ 34 123 kh területébõl
4050 kh erdõ (11,87%) és még 5675 kh (16,67%) legelõ volt. 

Az 1945-tõl új lendületet kapó erdõtelepítések jelentõs
változásaihoz sorolhatók azok a törekvések, amelyek elõtér-
be helyezték a helyi termõhelyhez alkalmazkodó állomá-

nyokról gyûjtött és helyi csemetekertben nevelt szaporító-
anyag használatát. Elindult a termõhelyi igények figyelem-
bevétele nélkül korábban telepített akácosokat felváltó, job-
ban alkalmazkodó fafajok felhasználása.

Az 1950-es évek közepétõl térségünkben is alkalmazni
kezdték a mezõgazdasági nehézgépeket. Elterjedt a talaj-
egyengetéssel kombinált forgatásos teljes talaj-elõkészítés-
sel, sokszor még talajfertõtlenítéssel végzett erdõtelepítési
technológia. A forgatás során fellazított és vízháztartásában
javított homokon számottevõen javult az erdõsítések kezde-
ti fejlõdése.

A technológia elõnyeivel szemben számos káros hatást is
hordozott a rendszer. Pusztította a természetes és õshonos
elõfordulású, már megkapaszkodott fás növényzetet. Újra
megnyitotta a térszint gyeptakaróját, és a talajfertõtlenítés
nemcsak a cserebogárpajorokat, de a hasznos élõvilágot is
károsította. A 15–20 ó/ha T100-as erdõgépi ráfordítással le-
dózerolták az egész biotópot, eltüntették a tájkép egyik ka-
rakterisztikus elemét, a domborzati alakulatokat. Így csor-
bult a táj esztétikai élményt nyújtó szerepe is.

A mozaikszerû mikrotermõhelyek helyén létrejött egy ke-
rekes traktorral is mûvelhetõ uniformizált térfelszín. A dóze-
rolás és a teljes talajmûveléssel szemben több alternatív
technológia is kidolgozásra került (árkos, talajlazításos,
pásztás talajmûvelések és erdõsítések. A sikerek mellett tév-
utak, kritika nélkül követett szovjet módszerek, sok-sok vi-
ta és kísérletezés jellemezte ezt az idõszakot. Három – szá-
momra emlékezetes és tanulságos – esettel példázom az
akkor tapasztaltakat.
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1961-ben, ismerve Kiss Ferenc ásotthalmi módszereit és
eredményeit, értetlenül fogadtam, hogy Szarkás-Debeákban
egy zöldjuhar-, ámorfa- és lyciumfajokból létesült „sikeres
erdõtelepítés” jutalmazásaként jelentõs összegû „zöldprémi-
umban” részesítették a közremûködõket.

Más alkalommal tisztítanom kellett egy Liszenkó-féle fész-
kes ültetéssel telepített fenyõfiatalost. Egy ültetõgödörbe 4–6
csemetét helyeztek azzal a megfontolással, hogy azok majd
egymást védik a homokveréstõl, és a záródás is hamarabb
bekövetkezik. A telepítést követõen meginduló csemeték az
amúgy is szûkös erõforrások miatt kölcsönösen tönkretették
egymás fejlõdését. A fácskák törzsei közötti tér megtelt a le-
hullott fenyõtûvel és a szél által behordott homokkal. A fák
tövei úgy néztek ki, mint egy-egy nagy hangyaboly. Igazi
„fûrészbarát” közeg alakult ki. Az egyaránt rossz – negyedol-
dalas – törzsek közül kellett ítélkeznem.

A rendelkezésre álló kézi munkaerõ fogyatkozása és gaz-
daságossági megfontolások kikényszerítették az erdõnevelé-
si munkák racionalizálását. Ezt az új szemléletet csak a ko-
rábbi gyakorlat, valamint az új kísérletek tapasztalatainak
feldolgozása és értékelése alapján lehe-
tett elfogadtatni. 

E munka helyi gyakorlatának mene-
térõl adhat példát a Kéleshalom 62g er-
dõrész erdõtörténeti vizsgálata. Az 1950
õszén felújított erdõ elõtt a területen
egy silány akác–szürkenyár rontott sarj-
erdõ volt. Kitermelése tuskóirtásos dön-
téssel valósult meg. 1950 õszén ökörfo-
gattal kb. 30 cm mélységû szántás,
fogatos sorvonalazást követõen kézi
gödrös ültetéssel, 2 éves magágyi erdei-
fenyõ–csemetével végezték a felújítást.
Az 1 × 1 m-es hálózati erdõsítést csak egy-
szer kellett pótolni, amikor zöldjuhar-
csemetével pótolták a lombelegy hiá-
nyát. Befejezésig évi háromszori sorka-
pálással és fogatos ekekapálással, befe-
jezéskor egyszeri teljes kapálással
gyomtalanították a területet. 

1958–59-ben sarjleverés-törzsápolási
munkákat végeztek, majd 1962–63-ban
sor került az elsõ tisztításra is. Ekkor a
2,01 ha-os mintaterületrõl 9,99 m3 fa-
anyag került kivágásra. A szép fejlõdé-
sû erdõben ez egy gyenge mértékû be-
lenyúlásnak bizonyult. Ezért 1965-ben ismételten tisztították
az erdõt 40,92 m3 kitermelésével. 

1967–68-ban további 68,98 m3 fatömeg kitermelésével ál-
lítottuk be az akkori nézetek szerinti ideális állományszerke-
zetet. Ekkor a 18 éves állományban az ágak 10 örv magas-
ságig (6,26 m) felszáradtak, melybõl a száraz nyerés 7 ágöv
magasságig került végrehajtásra. A tisztítás elõtti és utáni ál-
lományszerkezeti adatokat a magassági osztályok szerint
részletesen elemeztük, az erdészek számára bemutatókat
szerveztünk. Megállapítottuk, hogy az elsõ tisztítás idõben
megkésett. A törzsszám elégtelen apasztása miatt az erdõ
kissé felnyurgult. Az is bebizonyosodott, hogy a homoki
fenyvesek fejlõdésmenete eltér más erdõgazdasági tájak ál-
lományaitól. A használatos fatermési táblák adatai ezekre az
erdõkre vonatkozóan javításra szorultak. A különbözõ erdõ-
típusoknál tapasztaltak összegyûjtése és elemzése a munka-
folyamatok költségeinek figyelembevétele, a mûszaki felté-

telek alakulása stb. 1970-re már lehetõvé tette a térségi tele-
pítési és állománynevelési elvek összeállítását.

A nagyütemû erdõtelepítések ellenére a Magyarország me-
zõgazdasági területe címû, 1968-ban kiadott könyvben közölt
talajkataszter a kiskunhalasi járás területén még 33 221 kh deflá-
ció elleni védelemre szoruló futóhomokos területeket jegyez. 

Ilyen, a Terézhalma–Dragony –Síkáros tájrészek erdõtele-
pítésre váró területeirõl készült az alábbi két fotó. Még az
1970-es évek elején is elõfordult, hogy a böjti szelek idején
a halasi kövesúton 10–30 cm vastagságú homokátfúvások
keletkeztek, és az útszéli árok is homokkal telt meg. Hóeké-
vel takarították a közutat. Addigra a térség erdõfoltjai egyre
összefüggõbb erdõtesteket alkottak. Ekkor határunkat már
20,6%-ban borította erdõ, miközben a legelõk aránya 3,5%-
ra zsugorodott. E hatalmas tájalakító munkának az állami er-
dõgazdaság volt a kivitelezõje. A község termelõszövetkeze-
tei még 300 kh erdõterülettel sem rendelkeztek. Területükön
csak a gazdaságtalan szõlõk és szántók erdõtelepítéssel tör-
ténõ hasznosításával és annak állami támogatásával vert
gyökeret az erdészeti ágazat.

Értékelés
Két és fél évszázad mintegy 8–10 nemzedék tulajdonosi ren-
delkezései, temérdek jobbágyfájdalom, sok-sok egymásra
rakódó szakmai tapasztalat kellett, hogy nulláról indulva Já-
noshalma határának erdõsültsége 25% fölé emelkedjen. 

Létrehoztunk szép erdõket és ökonómiai küszöb alatti ál-
lományokat is. Hozzájárultunk a gazdaság faanyagigényé-
nek jobb kielégítéséhez. Az egészségügyi, település- és ter-
mõföldvédelmi eredmények pedig aligha túlértékelhetõk.
A rétek és legelõk feltörésével, szõlõk és erdõk telepítésével,
utak agyagozásával, terepszint egyengetésével és más telkesí-
tési cselekedetekkel létrehoztunk a homoki sztyepprét termé-
szeti tájból egy fenyves-akácos-szõlõs gondozott tájat.

A külterjes legeltetõ állattartás helyett erdõgazdálkodás
vált a tájhasználat meghatározó formájává. Az eredeti öko-
szisztéma primer szervesanyag-termelése a növénytakaró
változásával a korábbi többszörösére emelkedett. A termé-
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szeti térelemek elegyengetése mellett jelentõs táj- és élõ-
hely-átalakító tényezõnek bizonyult a balkáni eredetû feke-
tefenyõ, az amerikai származású akác, a nemes nyárak, az
amerikai alanyokra oltott mediterrán eredetû szõlõfajták, a
selyemkóró, a parlagfû, betyárkóró özönfajgyomok megha-
tározó térnyerése. Az õshonos fehérnyár és szürkenyár kö-
zötti arány is eltolódott az utóbbi, viszonylagosan jobb mi-
nõségû faanyagot adó javára.

Megfigyelhetõ, hogy a felhagyott szántók és szõlõterüle-
tek regenerálódása – a korábbi talajforgatások, gyomirtások,
talajerõ-utánpótlások hatására – már nem a legeltetés meg-
szüntetése után megismert növényzeti betelepüléssel való-
sul meg. A homokpusztai gyepek ismert alkotóinak ismételt
megjelenése helyett egy exogenetikus szukcesszió indul el.  

Szulák, királydinnye, betyárkóró, berzedt rozsnok, se-
lyemkóró és más kultúrgyomok veszik birtokba az élõhe-
lyet. A változatos és nagy kiterjedésû új erdõkben a határ
nyugati peremén létrejött a jellegében eltérõ, de térbelileg
szomszédos biocönózisok közötti sajátos szegély-életközös-
ség (ekoton). A vadvilág faji összetételében és egyedszám-
gyarapodásában is átalakulás van folyamatban, például ki-
bõvült a dunamelléki szarvas életterének határa. 

Az emberi tevékenység tájra gyakorolt hatásait többnyire
szûk körû megfontolások mentén értékeljük. Hajlamosak
vagyunk megfeledkezni arról, hogy mit áldoztunk természe-
ti örökségünkbõl a változtatások érdekében. Például arról,
hogy a tájból eltûnõben van a szalakóta, a szamárkenyér,
tartós szegfû, homoki nõszirom, az eperfa és fekete nyár, az
egykor tömegesen elõforduló éles mosófû, melyrõl Sikáros
határrészünk a nevét kapta, a homoki kikerics, melyre az
1881-es határtérképen a „kikirics erdõ” is utal stb.

Gr. Széchenyi István mondta, hogy „szikes földeken, homok-
buckák közt csak anyai gond és szorgalom nevelhet fát”. Ilyen
anyai gonddal és szorgalommal végezték munkájukat Illancs,
Szarkás– Debeák, Terézhalma karizmatikus erdészei: Bús Jó-
zsef, id. Sógor András, Fábián József kollégáink. Utóbbi példá-
ul 45 szolgálati év munkájával adózott Dragony–Síkáros erdei-
nek gyarapodásához. Megérdemelnék, hogy egykori mûködé-
sük területén egy-egy címerfa vagy nyiladék idézze emléküket.

Egy visszaemlékezés mit sem ér, ha annak kapcsán nem
merülnek fel új meg új kérdések. Ismerve a talajvízszinttel,
klímaváltozással és az erdõkkel szembeni változó társadalmi
elvárásokat, ilyen kérdés lehet, hogy mennyiben és miként
tartható fenn a táj mai produktuma. Van-e és milyen eszkö-
zeink lehetnek a táj jövõbeni teljesítményének fokozására?
Keskenynek tûnik a palló.

Dr. Darabos István
okl. erdõmérnök

Botanikai fotók: Magyari László
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Dr. ifj. Sarkady Sándor mûve az ERFA-
RET Kiadó gondozásában jelent meg.
Sopron és az egyetem forradalmi kép-
kockái idõrendben pörgetik le szemünk
elõtt ’56 sajátos soproni hangulatát. Az
október 23-i néma tüntetéstõl kezdõdõ-
en egy titokban készített november 16-i
felvételig 180 fénykép adja vissza azo-
kat az érzéseket, melyek a szabadság,
remény és végül a reménytelenség nap-
jaiban átjárták a határ menti város utcáit
és az alma mater falait.

Hogy a képek nem a fegyverropo-
gást és tragédiát ábrázolják, mely váro-
sainkban – Mosonmagyaróváron, Bu-
dapesten – oly fájdalmassá teszik az
emlékezést, köszönhetõ a MEFESZ
(Magyar Egyetemisták és Fõiskolai
Egyesületek Szövetsége) helyi szerve-
zetének, az egyetem és Sopron város
vezetésének, az együttmûködõ polgá-
roknak és Katona Sándor rendõrkapi-

tánynak, aki a
tûzparancs ellenére visszahívta a tünte-
tések és felvonulások idején a beosz-
tottjait az utcáról, és személyesen köz-
remûködött abban, hogy a forradalom

vértelen maradhasson. Persze ar-
ról máig vitatkoznak a történé-
szek, hogy mennyire volt ez he-
lyi érdem, vagy a magasabb
szintû politikai szándék eredmé-
nye.

Mit láthatunk a fotókon? Vért
és haragot nem, csak lelkes ifjú
arcokat, némán vonuló csendes
tömeget. Szervezést, megbeszé-
lést, testületet és eskütételt. Te-
herautók határ elõtt kígyózó so-
rait, szemlélõdõ határõröket,
szorgos egyetemista kezeket,
amelyek a nyugati segélykonvo-
jok szállítmányait rakodják és in-
dítják a véráztatta Budapestre. Az
utcán beszélgetõ vidám embere-
ket, kedves gyermekeket. Külföl-
di tudósítókat, oxfordi egyetemi
küldöttséget, amelyek a békés
Sopron hírét magukkal vitték.

Végül pedig a magyar
exodus és a bevonuló
tankok reményt fosz-
tó érzését. Mindezt
apró magyarázatok,
kordokumentumok
kísérik, így válik köny-
nyebben megérthetõvé Sop-
ron és az egyetemi karok
vértelen forradalma.

* * *
A Nyugat-magyarországi
Egyetem gondozásában je-
lent meg prof. dr. Bartha
Dénes és dr. Oroszi Sán-
dor szerkesztésében A ha-
tár két oldalán címû
könyv, amely szerényen a
„Visszaemlékezés-morzsák
az ’56-os soproni esemé-
nyekre” alcímet viseli. Pe-
dig ezek bizony nem csak
morzsák! Lélekbõl kisza-
kadt hatalmas szelet ke-
nyerek, amelyeket a szer-

kesztõk egy 428 oldalas mûvé állítot-
tak össze. A 70 összegyûjtött írásmû –
emlékezés, vers, személyes levél –, il-
lusztrációként használt fénykép és ar-
chív dokumentum olyan tanúságtéte-
lei a soproni történelmi pillanatoknak

és emberi sorsoknak, melyek minden
jóérzésû magyar szívét megfacsarják,
a történész kutatókat pedig 1956 ob-
jektív feltárásában nagymértékben se-
gítik.

Prof. dr. Faragó Sándor rektor aján-
lását idézve: „A kötet egyúttal fõhajtás
a mintegy 1300 soproni egyetemista
történelemformáló tettei elõtt, akik – ne
feledjük, és kellõen értékeljük – a forra-

dalom idején többsé-

gükben 18–
23 évesek voltak. A fiatal emberek

higgadtsága, céltudatossága, döntéské-
pessége, a tenni és segíteni akarás min-
den helyzetben való feltétlen megnyil-
vánulása, az egység és az eredményes-
ség csak arra a szellemiségre vezethetõ
vissza, amely az erdész-, bányász-, ko-
hász- és geodétahallgatók selmeci-sop-
roni hagyományainak mindennapi
megélésébõl táplálkozott.” A kötet olda-
lain valóban átsüt e szellemiség. A kül-
földön új hazát keresõk vagy maradást
választók – „A határ két oldalán” állók
– tanúskodnak errõl, és példát állíta-
nak, amelybõl az utókor tanulhat.

Mindkét mûvet tisztelettel ajánljuk a
magyar történelem iránt érdeklõdõk-
nek és azoknak az olvasóknak, akik
számára fontos, hogy az utókor 1956
jeles napjainak finom részleteit megis-
merve helyesen ítélje meg Magyaror-
szág, Sopron és az alma mater múltját,
és jó irányba segítse jövõjét.

Farkas Péter
ERFARET Kiadó

KÖNYVAJÁNLÓ

KÉT KÖNYV – EGY ÜNNEP – 1956
Tavaly október 21-én jelent meg — és immáron az Egyesület könyvtárát is gaz-
dagítja — ifj. Sarkady Sándor Sopron és az egyetemi karok vértelen forradalma
1956, valamint Bartha Dénes—Oroszi Sándor A határ két oldalán címû könyve.
Mindkét kötet hiánypótló. A történelmi pillanatok részleteit, mélységét és em-
beri oldalát ábrázolják eltérõ eszközökkel.
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Az Országos Erdészeti Egyesület legszebb hagyomá-
nyait folytatja akkor, amikor útjára bocsátja dr. Oro-
szi Sándor erdõmérnök-erdészettörténész szerkesz-
tésében a magyar erdõgazdálkodás történetét ké-
pekben megjelenítõ, háromkötetes egyedi album-
sorozatát.

Erdészcsillag kitûzõ
Jubileumi tagsági jelvény

A tradicionális ötosztatú tölgy-
falevél erdészcsillag stilizáció,
15mm-es átmérõ-
ben, ezüstbõl,
egyedi ötvös-
munka, zöld
bársonnyal borított
mûanyag dobozká-
ban, csomagolva.

Az erdész életpá-
lyákat bemutató
interjúsorozat 
8. kötete 
Pápai Gábor
szerkesztésében.

Gyökerek és Lombok
Erdészportrék, 8. kötet 

A híres Bedõ-féle erdõtérkép digitálisan felújított, kiváló felbontásban meg-
jelenített, színes kivitelû, ofszet íves nyomással, B1-es méretben (98x 63 cm)
gyártott, mûanyag kupakkal záródó papírhengerbe (tuba) csomagolt és
címkével ellátott reprint kiadása.

A teljes
terméklista a
www.oee.hu

egyesületi honlapon
érhetõ el.

A magyar állam összes erdõségeinek átnézeti térképe
1896 

Ár: 5800 Ft/kötet Ár: 4300 Ft/db

Ár: 3500 Ft/db

Ár: 2625 Ft/db

A magyar erdõgazdálkodás képes története 
I.-II. kötet
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Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2017. április
4-én megtekintette az egyesületi könyvtárat. A magas rangú
vendéget Zambó Péter, az OEE elnöke, Lomniczi Gergely, az
OEE fõtitkára, Bakon Gábor, a Wagner Károly Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke, Boda Zoltán, a Pilisi Parkerdõ Zrt. Buda-
pesti Erdészetének igazgatója és dr. Sárvári János, a könyv-
tár õre fogadták.

Zambó Péter bevezetõjében az egyesület történelmi múltjá-
hoz kapcsolódóan mutatta be egykori székházunk és
könyvtárunk létrejöttét, mûködését. Székházunk vonatkozá-
sában külön kiemelte, hogy az tisztán a tagok közadakozá-
sából valósulhatott meg, és ismertette az államosításával
kapcsolatos eseményeket, valamint a kialakult jelenlegi
helyzetet is, kérve a támogatást az épület egyesületi tulaj-
donba való visszakerüléséhez. 

Dr. Sárvári János röviden ismertette a könyvtár történetét,
a könyvállomány összetételét és a jelenlegi mûködéssel kap-
csolatos legfontosabb tudnivalókat. 

Áder János nagy érdeklõdéssel forgatta a különlegesnek
számító bemutatott dokumentumokat, erdészeti jogszabá-
lyokat, és megtekintette a szakmánkhoz kapcsolódó tárgyi

emlékeket is. A kötetlen és rendkívül jó hangulatú látogatás
kiemelt jelentõségû könyvtárunk újkori történetében.

Dr. Sárvári János,
a könyvtár õre

Fotó: MTI

A Köztársasági elnök látogatása Könyvtárunkban

2017. évi elsõ ülésén a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Ta-
nács a fenntarthatóság szempontjából két lényeges terü-
lettel, a génmegõrzéssel és az éghajlatváltozással foglal-
kozott.

V. Németh Zsolt államtitkár és Mezõszentgyörgyi Dávid mi-
niszteri biztos az állam kiemelt szerepvállalásának fontossá-
gát mutatta be a génmegõrzés és génhasznosítás területén.
A génmegõrzés ugyanis élelmezési, mezõgazdasági szem-
pontból stratégiai fontosságú terület. Miközben a világon a
mezõgazdasági termelésbe vont fajták
75%-a eltûnt az elmúlt idõszakban, és a
világ élelmezésének 60%-át három faj
(rizs, búza és a kukorica) adja, a Kárpát-
medence igen fajgazdag területnek szá-
mít, amelynek megmentése, az agrobiodi-
verzitás növelése kiemelt feladat. 

Magyarország a növényi génmegõrzés
szempontjából megfelelõ infrastruktúrával és mûködõ rend-
szerrel rendelkezik, 50 ezer fajtát õriz a Növényi Diverzitás
Központ. Az állati génmegõrzés területén azonban komo-
lyabb elõrelépésre, több állami állomány létrehozására van
szükség, illetve együttmûködésre a magántulajdonosokkal,
civil szervezetekkel. Ez utóbbira jó példa a magyar kutyafaj-
ták megmentésére indított program. A Földmûvelésügyi Mi-
nisztériumban ezért készül egy koncepció, amely a megõr-
zés mellett a génmentésre, génhasznosításra is komoly
hangsúlyt helyez.  

A második Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégiát vitaindítójá-
ban dr. Makai Martina, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
helyettes államtitkára mutatta be. A stratégia arra keresi a vá-
laszt, hogy a párizsi megállapodással összhangban milyen lé-
péseket kell tennünk a hõmérséklet-emelkedés megállítására. 

Cél, hogy Magyarország EU-n belüli jó pozícióját az egy
fõre jutó üvegházhatású gázkibocsátás tekintetében meg
tudjuk hosszú távon is õrizni. Hiszen míg Európában az
éves ÜHG-kibocsátási átlag fejenként 8 tonna, addig ha-
zánkban ez az érték csak 6 tonna körül alakul. Mindeköz-
ben a kibocsátáscsökkentés a foglalkoztatottsági szint növe-
lésével együtt kell, hogy járjon. Ebben az egyes ágazatok
közül az épületenergetikai és a hulladékkezelési területen
mutatkozik komoly lehetõség. 

A szénelnyelés növelése szempontjából például az erdõ-
telepítés jelenthet elõrelépést, ahol cél a jelenlegi 21%-ról
26-27%-ra emelni a hazai mutatókat, ami mintegy 600 ezer
hektár új erdõ létrehozását jelenti. A témával kapcsolatos

vita során is kiemelt helyen jelent meg a
szemléletformálás és az oktatás kérdése,
hiszen a jövõt megalapozó körkörös gaz-
dasági modell mûködtetése területén
nem minden anyagi kérdés, a sok eset-
ben rendelkezésre álló források mellett
komoly szerepe van a társadalmi szán-
dék meglétének.

A NÉS ernyõstratégia, amely figyelembe veszi a témát
érintõ egyes ágazati stratégiákat, de nem módosítja õket. Így
nem módosítja a Nemzeti Energiastratégiát sem, bár annak
felülvizsgálata többször felmerült a tanácstagok hozzászólá-
saiban is. Az NFFT aktívan közremûködött a stratégia véle-
ményezésében, vizsgálta a Fenntarthatósági Keretstratégiá-
val való egyezést.

Bartus Gábor titkár az egyebek napirendi pontban be-
számolt az egyes munkabizottságok mûködésérõl, me-
lyek tárgyalták a NÉS és az erdõtörvény módosításának
tervezetét. Ez utóbbi témájában a munkabizottság és így
a Tanács sem látta szükségesnek állásfoglalás megfogal-
mazását.

Lomniczi Gergely
fõtitkár, OEE 

Ülésezett az NFFT
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Az OEE Szombathelyi Helyi Csoportja
2017. március 23-án tartotta évnyitó
rendezvényét a Saághy István Erdésze-
ti Információs Központban. A rendez-
vény alkalmából szép számmal egybe-
gyûlt tagtársakat Horváth Gábor, a He-
lyi Csoport titkára köszöntötte, majd
Bakó Csaba, a Helyi Csoport elnöke
tartotta meg köszöntõ beszédét. 

Az elnök külön üdvözölte elõadóinkat,
dr. Borovics Attilát, a NAIK – Erdészeti
Tudományos Intézet fõigazgatóját, dr.
Nagy Lászlót, a NAIK-ERTI Nemesítési
Osztályának tudományos fõmunkatár-
sát, Honfy Veronikát, a NAIK-ERTI Ül-
tetvényszerû Fatermesztési Osztály in-
tézeti mérnökét, Juhász Istvánt, a
NAIK-ERTI Soproni Kísérleti Állomásá-
nak állomásigazgatóját, valamint Má-
tyás Csaba akadémikust.

A folytatásban egyperces néma
csenddel tisztelegtünk a nemrégiben el-
hunyt Glóbits Jenõ, Simon Sándor és
Horváth György tagtársaink emléke elõtt.

Az elnök ezt követõen beszámolt az
Egyesületet és a tagságot érintõ legfon-
tosabb helyi eseményekrõl, aktualitá-
sokról, valamint kitüntetési javaslatok-
ról. A titkár beszámolójában pedig a
régiós ülésen elhangzottakról, a Helyi
Csoport taglétszámának alakulásáról és
az idei év eseményeirõl tájékoztatta a
tagságot.

2015-ben szintén évnyitó rendez-
vény alkalmával került sor az Erdésze-
ti Tudományos Intézet néhány aktuális
kutatási témájának bemutatására. Az
idei rendezvényen – hagyományterem-

tõ módon – ennek folytatásaként újabb
ízelítõt kaphattunk az ERTI-ben zajló
jelenlegi kutatásokból.

Elsõként dr. Borovics Attila tartotta
meg A jövõ már elkezdõdött! Klímavál-
tozás okozta hatások és lehetséges gya-
korlati válaszok címû elõadását. A NAIK-
ERTI fõigazgatója elõadásában felkérte
Mátyás Csabát, hogy ossza meg velünk
véleményét az adott témáról, valamint
a klímaváltozás világban tapasztalható
hatásairól. 

Az akadémikus a témához kapcsoló-
dóan bemutatta Jankó Ferenc Éghajlat,
tudomány, történetek c. könyvét, amely
sokat elárul a probléma jelenkori, társa-
dalmon belüli alakulásáról is. Ehhez
kapcsolódóan elmondta, hogy mennyi-
re fontos szerepe van a szemléletmód-
nak, amelyet ki kell alakítanunk, meg
kell ismertetnünk az emberekkel, hogy
megértsék többek között azt is, hogy az
erdõgazdálkodás nem pusztán favágás,
hanem klímavédelem is. 

A folytatásban Borovics Attila igye-
kezett a gyakorlati következményeket
is láttatni, felkérte a tagtársakat is,
mondják el saját véleményüket, a napi
gyakorlat során tapasztalt megfigyelé-
seiket a klímaváltozás már szemmel
látható hatásairól. A kérdéskör során a
tagtársak mellett a témával kapcsolat-
ban felszólalt dr. Németh Csaba, az Õr-
ségi Nemzeti Park osztályvezetõje is. 

Az intézet igazgató elõadásának má-
sodik felében az Agrárklímaprojekten
alapuló és általuk kifejlesztett Döntés-
támogatási Rendszert mutatta be
(www.ertigis.hu). Ez a térinformatikai
adatbázis segítséget nyújt a gazdálko-

dónak a klímaváltozás hatásaihoz való
alkalmazkodásban többek között azzal
is, hogy segíti a számukra legmegfele-
lõbb szaporítóanyag kiválasztásában.
Elõadásának végén a kérdésekre vála-
szolva elhangzott, munkatársaival azon
vannak, hogy a rendszer mihamarabb
hivatalosan is beépíthetõ legyen a gya-
korlatba, ezáltal is új alapokra helyez-
ve a jelent.

A következõ elõadónk, Honfy Vero-
nika Fa nélkül nem megy! Agrárerdé-
szet mint egy régi-új termelési módszer
címmel tartott elõadást. Az agrárerdé-
szet tulajdonképpen mezõgazdasági
ágazatok kombinációja fás elemekkel,
egy olyan fenntartható földhasználati
forma, komplex ökológiai rendszer,
amely képes 1 hektáron ugyanannyi
jövedelmet produkálni, mint amennyit
együttesen 0,6 ha erdõgazdasági és 0,8
ha mezõgazdasági terület – hangzott el
az elõadásban. 

Az ERTI kutatója ezután ismertette
az agrárerdészet múltját, annak típu-
sait, a rendszer legfontosabb céljait, va-
lamint a hazai alkalmazhatóság problé-

Az erdészeti kutatások tükrében
Évnyitó rendezvény Szombathelyen

Horváth Gábor titkár és Bakó Csaba elnök

Mátyás Csaba akadémikus és dr. Borovics
Attila igazgató (ERTI)
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máit is. Szó esett még ezenkívül az ag-
rárerdészeti rendszerben igénybe ve-
hetõ állami támogatásokról. 

Végezetül röviden bemutatásra ke-
rültek az eddig létesített kísérleti terü-
letek, melyek elsõsorban a köztes ter-
mesztést, mezõvédõ erdõsávok és le-
gelõfásítások vizsgálatát célozzák.
Nemzetközi kapcsolatok és együttmû-
ködések révén elõadónk külföldi pél-
dákat is említett Elõadását nagy érdek-
lõdés kísérte, a tagság számos kérdést
tett fel.

A délután folytatásában dr. Nagy
László Kaszói élõhelyek vízellátásának
javítása. Kaszó-Life-projekt mint köve-
tendõ példa címû elõadását hallgathat-
tuk meg. A NAIK-ERTI tudományos fõ-
munkatársa elõadásában bemutatta a
2013-ban indult Kaszó-Life-projektet,
amely a KASZÓ Zrt. és az Erdészeti Tu-
dományos Intézet közösen elnyert pá-
lyázata. 

A víz kritikus elem Kaszón, a pro-
jekt célja pedig az, hogy az itt találha-
tó NATURA 2000 területeken, konkré-
tan a Szentai erdõ területén kritikus

mértékben degradálódott élõhelyek víz-
ellátását célzott beavatkozással megfe-
lelõ állapotba hozzák. Az elõadás
során ízelítõt kaphattunk az ott megta-
lálható védett és különleges növény-,
valamint állatfajokból, és betekintést
nyerhettünk a területen zajló munkála-
tokba, melyek már szemmel látható
eredményeit saját felvételein mutatta
be elõadónk. A példa pedig valóban
követendõ, mert – ahogy elhangzott
egy kérdésre adott válaszban – tenni
akarás esetén hazai és EU-s források
állnak rendelkezésre, így a támogatás

megteremthetõ. Az idei, 148. Vándor-
gyûlés terepi programjai során az el-
hangzottakról személyesen is meggyõ-
zõdhetnek a résztvevõk, többek között
dr. Nagy László vezetésével.

Mennyi az annyi? Tûzifa sarangok
fotometrikus felmérése és kiértékelése
címmel Juhász István, a NAIK-ERTI sop-
roni állomásigazgatója tartotta meg a
délután utolsó elõadását. Elõadónk be-
vezetõjében az idevonatkozó szakiro-
dalmat frissítette fel, így megemlítette

többek között Szécsi Zsigmond Az er-
dõhasználattan kézikönyve címû mun-
káját is. Ezután az 1 × 1 × 1,75-ös ûr-
mérték elsõ hivatalos megjelenésének
nyomába eredtünk.

Ezt követõen a sarang különbözõ
terepen (vízszintes, lejtõs, vizes terüle-
ten) való építésének módozatait vehet-
tük szemügyre. Végzetül pedig annak
a kutatásnak az eredményeirõl számolt
be, amely arra a kérdésre kereste a vá-
laszt, hogy a tûzifa sarang köbtartalma
pontosan mennyit is ad. 

A kutatás során három mérési típus-
sal dolgoztak: xilometrálással, fotókiérté-
kelés képosztályozással (±5% pontos-
ság), valamint egyedi átmérõméréssel.
Az ország területén több erdõgazdaság-
nál összesen 80 mérést végeztek válto-
zatos átmérõ mellett. A gyakorlat számá-
ra rendkívül fontos eredmények elhang-
zását követõen javaslatok is születtek.

Az elõadások nagy érdeklõdést vál-
tottak ki a jelenlévõk között. Rengeteg
kérdést tettek fel, melyeket elõadóink
készséggel válaszoltak meg. Kialakult
egyfajta szakmai fórum a tagság aktív
közremûködésével. Bakó Csaba HCs-
elnök zárógondolataiban pedig örömét
fejezte ki a tekintetben, hogy második
alkalommal is sikerült szakmailag tar-
talmas délutánt megvalósítani az ERTI
szakembereivel, ezt – a most már útjá-
ra indult hagyományt – pedig szeret-
nék a jövõben is folytatni.

Szöveg: Nagy-Khell Melinda
OEE Szombathelyi HCs

Fényképek: Hunyadi Géza
OEE Szombathelyi HCs

Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkuta-
tó elõadásával köszöntötte a tavaszt a
Baranya megyei Helyi Csoport. A más-
fél órás elõadásban végigkövethettük
Magyarország és különösen Baranya
megye erdõgazdálkodását, melyet a
népi hagyományok, a társadalmi szer-
vezõdések és a piaci igények is igen
jelentõs mértékben befolyásoltak.

Kezdetben a tagolt birtokrendszeren
nyugvó „sokoldalú önellátó gazdálkodás”
volt jellemzõ országunkban. Alapvetõen
a közös használat valósult meg, a ha-
szonvételre a közösség minden tagjának
lehetõsége volt, így mindenki részesedett
javakból. Erre a közös vagyonra alapoz-
va a 18. század közepétõl Mária Terézia

urbáriális törvényének hatására egyre
nagyobb birtokrendszerek alakultak
ki. A korábban 5% körüli földesúri erdõ-
tulajdon a század végére elérte a 40%-ot.
Ez a tendencia volt jellemzõ egészen a II.
világháború utáni államosításig, amely-
nek konkrét hatásairól idõ hiányában
már nem esett szó.

Köszönet illeti Berci bátyánkat a
nagyszerû és igen átfogó elõadásért és
dr. Tóth Aladárt, Ali bátyánkat, aki „be-
cserkészte” az elõadót. Várjuk a követ-
kezõ alkalmat, hogy múltunk újabb
részleteit tárhassa fel elõttünk.

Szöveg: Kincses Miklós
Fotó: Guba Csaba

A népi erdõhasználat története
Évindító elõadás Baranyában 

Honfy Veronika (ERTI)

Dr. Nagy László (ERTI)
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SZÁZÖTVEN ÉV – ARCHÍVUM

Súlyos csapás érte a magyar erdészet vihartépett fá-
ját. Május hó 16-án, rövid szenvedés után váratlanul
elhunyt Bund Károly, miniszteri tanácsos, a közalapít-
ványi erdészeti ügyek vezetõje, egyesületünknek 30
éven át volt elsõ titkára, akinek neve több mint két
évtizeden át ékítette az Erdészeti Lapok címlapját.   

Mély megdöbbenéssel és õszinte fájdalommal regisztráljuk
itt nemcsak az egyesület, de az egész magyar erdõgazdaság
újabb súlyos veszteségét. Hiszen Bund a nem hétköznapi
emberek közül való volt. Lángoló lelkesedése, tiszta
idealizmusa, rajongó szakszeretete számtalanszor
nyilvánult meg nemcsak lapunk hasábjain, de
az egyesület és az erdõgazdaság minden
életnyilvánulásában. Egyike volt leguni-
verzálisabb szakembereinknek, de még-
is az erdõrendezés volt az az ágazat,
amelyikkel legtöbbet és legszíveseb-
ben foglalkozott.

Úgyszólván egyetlen specialistája
volt az erdõgazdaság adó ügyeinek, s
azok az értékes eredmények, amiket
az érdekképviselet a jövedelem- és
vagyonadó, valamint a vagyonadó-
válság terén elért, a legszorosabb
összefüggésben vannak az õ páratlan
hozzáértésével és odaadó, kitartó mun-
kásságával. 

Lapunknak az évi 1000 oldalt megha-
ladó kötetei tanúsítják azt az odaadó agita-
tív és kritikai tevékenységet, amelyet a lap
érdekében, s így az erdészeti irodalom fejleszté-
se érdekében kifejtett, s amely mindaddig, amíg az
egyesület anyagi ereje megengedte, a legszebb eredménnyel
járt. 

Higgadt önmérséklete, kiváló elõadó képessége és egyéni-
ségének rendkívüli rokonszenvessége nemcsak nagy eredmé-
nyeket értek el az egyesület életében, de igen sok tisztelõt és
jóbarátot szereztek a magánéletben az õ személyének, s ezen
keresztül a hivatalos életben az egyesület és az egész erdõ-
gazdaság ügyének. 

Páratlan jó szíve nem ismerte az ellenségeskedést, s baj-
ban levõ, nehézségekkel küzdõ embertársa, de különösen
kollégája sohasem fordult hozzá eredménytelenül kérésével.
Különös elõszeretettel csüngött a fõiskolán és a fiatalságon,
és mint az állami vizsgálóbizottság tagja, igen sokszor adta
fiatalsággal szemben megértõ jóindulatának tanújelét… 

...Bund Károly 1869. évi június hó 4-én született Beszter-
cebányán. Középiskolai tanulmányait azonban már Budapes-
ten végezte és a Fõiskolának 1890-ben történt elvégzése, s
egyévi katonáskodás után 1891. évi október hó 3-án lépett,
mint mûszaki díjnok, a besztercebányai m. kir. erdõigazgató-
ság kerületében államszolgálatba.  1893 õszén tette le jeles
eredménnyel az erdészeti államvizsgát  s 1894. évi február
16-án, mint m. kir. erdõgyakornok az elsõ hivatalos esküt.

Ugyan ez év május havában a földmívelésügyi minisztéri-
umba helyezték át és pedig az erdõrendészeti osztályhoz,
ahol különösen a kincstári erdõk üzemrendezési és ezzel

kapcsolatos ügyeivel foglalkozott. Itt lett erdészjelölt, majd
m. kir. erdész, míg az 1900. év január havában az Országos
Erdészeti Egyesület titkári állását el nem foglalta. Ez alatt az
idõ alatt 1898-ban a földmívelésügyi minisztérium megbíza-
tása alapján tanulmányozta az ausztriai és a német birodalom
erdõrendezési eljárásait és tipikus erdõgazdaságait. 

Ezekrõl a tanulmányairól „Értekezések az erdõrendezés kö-
rébõl” címû munkájában számolt be, amelyben lefektetett
alapelveken épült fel a ma is érvényben levõ erdõrendészeti
utasítás.

Mint az egyesület titkára nemcsak az egyesületet
közvetlenül érintõ ügyekkel foglalkozott, de a gya-

korlati erdõgazdaság és a szaktudományok fej-
lõdését is állandóan figyelemmel kísérte.

Részint kormánymegbízásból, részint pe-
dig magánfelek fölkérésére számos bel-
és külföldi erdõgazdaságot tanulmá-
nyozott és mondott azokról kimerítõ
szakszerû véleményt, így kormány-
megbízásból foglalkozott a szász hét-
bíróság erdejének, Románia és Szer-
bia erdõgazdaságának, Budapest fõ-
város erdeinek stb. tanulmányozásá-
val. 

Éveken át látta el a 21.000 kat.
hold daruvári és a 8000 kat. holdas

poroszfai uradalmak gazdasági fel-
ügyeletét. De ezenfelül sok bizottság-

ban és egyesületben (OMGE, Erdészeti
Államvizsga Bizottság, Átmenet-Gazdasági

Tanács, Külkereskedelmi Bizottság, Alföldfá-
sítási Tanács stb.) képviselte az egyesület és az

erdõgazdaság érdekeit. 
Igen sokat mûködött a tõ-ár felemelési perekben is mint

szakértõ bíró, ami újabb alkalmat adott neki a magyarorszá-
gi erdõgazdaságok lehetõ közelrõl való megismerésére. 

Nagymérvû elfoglaltsága azonban nem akadályozta abban,
hogy igen értékes irodalmi mûködést is fejtsen ki, s lapunk
hasábjain megjelent nagyszámú tartalmas értekezésein és ta-
nulmányain kívül 1916-ban ültette át magyarra a Grundner
Schwappach-féle fatermelési táblákat.

Az egyesület anyagi tönkremenetele kényszerítette õt arra,
hogy itteni alkalmaztatásán kívül más foglalkozás után is
nézzen, s az Államfõ õ fõméltósága 1923. év július hó 23-án
közalapítványi föerdõtanácsossá nevezte ki, ugyan ez év no-
vember hó 22-én pedig a miniszteri tanácsosi címet kapta. 

Az a megfeszített munka, amelyet különösen 1923 óta
végzett, egészségét sajnálatosan aláásta, s akik közelebb ál-
lottunk hozzá, állandó aggodalommal figyeltük erejének ro-
hamos csökkenését. Az egyesület ügyeibõl való kikapcsolás
és az ezzel járó munkacsökkenés szemmel láthatólag jó ha-
tással volt egészségi állapotára is, sajnos azonban, hogy a ja-
vulás nagyon rövidéletûnek bizonyult. Május hó 16-án várat-
lanul ragadta el tõlünk a kérlelhetetlen végzet, megfosztva a
magyar erdészetet egyikétõl azoknak a kiváló szakemberek-
nek, akiktõl még teljes joggal annyit remélt és annyit várt.
Áldás emlékére.

Erdészeti Lapok/1931. június

Bund Károly
1869—1931 
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Az Ifjúsági Kör 1948. május 7-i feloszla-
tása és a selmeci hagyományok ürü-
gyén 1951-ben kizárt 46 erdészhallgató
megfélemlítést szolgáló sorsának isme-
retében sokak szerint a soproni hagyo-
mányos diákélet halálos csapást
szenvedett. 1953-ban beiratkozott év-
folyamunk e szemlélet fokozatos meg-
változásának volt egyik tanúja és alakí-
tója. Ebben a folyamatban az elõttünk
két évvel korábban — az erdészek közt
az 1955-ben végzett — évfolyam tagjai
jelentették a legerõsebb bázist. Kezde-
ményezéseikhez sokan csatlakoztunk,
távozásukat követõen, majd 1956 után
évfolyamunk tett sokat diákhagyomá-
nyaink felújításáért.

Faller Jenõ már 1954 óta tágította elõ-
adásaival az „ideológiai” korlátokat.
Perlaki Ferenc 1954 végén a hallgatók
számára tartott elõadásaival, a Pártbi-
zottság által e témában szervezett de-
cember 1-jei ankéton elmondott felszó-
lalásával, cikkeivel sokat tett hagyomá-
nyaink felélesztése érdekében. A kari
tanácsülések jegyzõkönyveiben nyo-
mon követhetõ tanáraink, fõleg egyko-
ri selmeci professzoraink kiállása a sel-
meci hagyományok mellett. A teljesség
igénye nélkül Stasney Albert, Sébor Já-
nos, Nemky Ernõ, Kiss Ignác, Lámfa-
lussy Sándor, késõbb Roth Gyula, Ig-
mándy Zoltán álltak ki nyilvánosan is
a hagyományok felújítása mellett.

1912-ben Selmecen végzõ édesapám
budapesti kollégáira hivatkozva báto-
rított a diákszokások felújítására. Ma-
gammal vihettem Sopronba a selmeci
és a soproni „Mi nótáink”-at, az e té-
mában kiadott könyveket, melyeknek
nagy keletjük volt diáktársaim köré-
ben. Ajánlotta, hogy keressem fel év-
folyamtársát és barátját, Lámfalussy
Sándort. Tanácsai nemcsak ebben a té-
mában, hanem 1956–58 között, vala-
mint valétaelnökségem idején számos
fontos évfolyamunkat is érintõ problé-
ma kezelésében segítették eligazodá-
somat. Újságunk, a Soproni Egyetem a
közös diákélet emlékeinek felidézésével,
az erdészek, bányászok és földmérõk
szellemi közösségének megteremtésé-
vel történelmi szerepet játszott ebben
az idõszakban.

Selmeci örökségünk szerves részét
jelentik ezek az évek, melyek jelentõ-

ségét nehéz lenne túlbecsülni. Felidé-
zésüket megkönnyítik a különféle év-
folyamok történetérõl megjelent köny-
vek, az Erdészettörténeti Közlemények-
ben megjelent cikkek. Remélem, a
rendelkezésre álló forrásanyag feldol-
gozásával utódaink méltóképpen örö-
kítik meg e küzdelmes, de számunkra
gyönyörû idõszak történetét. A követ-
kezõkben ehhez szeretnék hozzájárul-
ni Grátzer Miklós, Jandó Tibor és Zá-
dor Oszkár segítségével, beszámolva
egy kevéssé ismert kezdeményezé-
sünkrõl.

1953-ban szinte a teljes évfolyamunk
a Szt. Imre téri (az ’50-es években Dimit-
rov tér) diákszálló lakója volt. Az évek
során mind többen fõleg a Lõvérek hét-
végi házaiba költöztünk ki albérletbe.
1955 januárjában az egyre gyarapodó al-
bérletesek részérõl felmerült a Steingru-
be Nakkösség (Hegyközség) hagyomá-
nyai felélesztésének gondolata. Megva-
lósításában Grátzer Miklósnak és kint la-
kó évfolyamtársainknak döntõ szerepük
volt. Miklós selmeci hagyományok irán-
ti elkötelezettsége megerõsödött a mai
Szlovákia területén, 1956 augusztusában
Kósa Zoltánnal tett közös kerékpártúrán.
Selmeci látogatásuk, a város hangulata
és a barátságos lakóival együtt töltött na-
pok, nagy sörözések életre szóló él-
ményt jelentettek számukra.

1956. november 4. után évfolya-
munk eltávozott része a selmeci ha-
gyományok felújításának élharcosa
volt. A kintiek megalakították az Ifjúsá-
gi Kört, Grátzer Miklóst pedig 1956 és
’59 között kétszer is megválasztották a
Kör elnökének, emellett 1959-ben kin-
ti évfolyamunk valétaelnöke is volt.  

Adamovich László és Sziklai Oszkár
így ír ennek jelentõségérõl: „Az Ifjúsági
Kör elnökének elsõ dolga volt, hogy fel-
élessze a régi hagyományokat. Azok a
hallgatók, akiknek nem adatott meg,
hogy gyakorolják az ilyen jellegû tevé-
kenységet, a különféle ceremóniákat itt
tanulták meg. Az idõsebb generáció és
az oktatók számára mindez azt jelen-
tette, hogy a soproni szellem át fog men-
teni minket valamennyi nehézségen.”

Roller Kálmán könyve évfolyamunk
kinti részének döntõ szerepét hangsú-
lyozta a Vancouveri Soproni Divízió
megteremtésében és a selmeci örökség
felújításában. Az itthon maradt diákok
tanáraikkal, becsületes társaikkal és szá-
mos jó szándékú emberrel összefogva
kemény küzdelmet folytattak azért,
hogy az erdõmérnöki oktatás Sopron-
ban maradhasson, valamennyien elvé-
gezhessék tanulmányaikat. Számos te-
rületen folyt a küzdelem, melynek a sel-
meci hagyományokhoz és a korábbi ki-
zárásokhoz kapcsolódó egyik jellemzõ

MÚLT-KOR

Steingrube Nakkösség mûködése 
az 1950-es évek közepén
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esetét az 1957. június 26-i tanácsülés
mellékelt jegyzõkönyvrészlete tanúsítja.

Egy 1951-ben kizárt hallgatótársunk
visszavételének tárgyalása során neves
tanáraink kiálltak a selmeci hagyomá-
nyok mellett. Figyelmet érdemel, hogy
a májusban alakult KISZ-szervezet ál-
lásfoglalásában megismételte a korábbi
kizáró határozatot. Ennek ellenére a
Tanács úgy döntött, hogy kizárt diák-
társunk õsszel folytathatja tanulmá-
nyait. Évfolyamtörténetünk írása köz-
ben sok hasonló dokumentumot talál-
tam, melyek igazolják tanáraink és a
Fõiskola vezetésének bátor kiállását
kényes ügyekben.

Tanáraink és évfolyamtársaink több-
ségének támogatásával Zádor Oszkárral
közösen itthon vittük tovább a selmeci
diákszokások felújításának folyamatát.
A hagyományok melletti kiállás nem
volt kockázatmentes. Amikor végez-
tünk, az új ifjúsági szervezet káderbizott-
sági tagjai írásbeli véleményükben elítél-
ték a hagyományok felújításáért Zádor
Oszival együtt folytatott tevékenységün-
ket. Nem véletlen, hogy 1958. évi távo-
zásunk után hosszú ideig háttérbe szo-
rultak a selmeci hagyományok.

Steingrube hegyközségünk
mûködésének jellegzetességei
Alapelv: Az albérletben élõk laza ér-
dekszövetségének megteremtése, élet-
feltételeik javítása szolgálatában. Ez
magában foglalta a következõket: meg-
felelõbb albérlet keresése, olcsóbb tü-
zelõ, élelmiszer beszerzése, alkalmi
munkák lehetõségeinek feltárása és
megszervezése. Ezt fogta össze a sel-
meci hagyományok egymást segítõ
szelleme és az együtt szórakozás szám-
talan élménye.

Alapítók: Törzstagok: Grátzer Mikós,
Jandó Tibor, Takács József, Zádor Osz-
kár, Tarnócai Károly, Baraksó János,
rövidesen kiegészült a csapat Kósa Zol-
tánnal, Oroszlán Józseffel, Horváth Ot-
tóval, Maczka (Monostori) Jánossal, Lõ-
dör (Kozma) Ferenccel, Boros Gyulá-
val, Nagy Józseffel, György Kálmánnal
és egy 1951-ben kizárt hallgatótársunk-
kal, Csizmadia Ferenccel.

Szenior „tanácsadó” firmáink voltak:
Dobribán Géza (kiváló atléta), Vancsura
Rudolf (a Növénytani Tanszék ifjú tanár-
segédje) és Konrád (a háborús évfolya-
mok idõsebb képviselõje, volt katona-
tiszt, tenisz- és síugróbajnok).

1956 szeptemberében csatlakozott a
társasághoz évfolyamunkról Bölecz Bé-
la, Horváth István, Horváth Sándor és
Illyés Benjamin. Természetesen a fel-

soroltakon kívül más évfolyamokról
még sokan, firmák és balekok is csat-
lakoztak a Nakközséghez.

Rendezvények helyszíne: Az elsõ
idõszakban a Fenyõgyöngy (Turista-
ház, Hatvan-ház), késõbb az Alm (Al-
pesi) vendéglõ.

Fontosabb eredmények
Albérletkeresés: A tagok ismerték a fel-
szabaduló kamarákat, így megkönnyí-
tették az új tagok betelepülését. A há-
zigazdák és a diákok közti jó viszony
ápolásának egyik bázisa volt ez az
összefogás. 1956 õszén Bölecz Bélával,
Horváth Istvánnal és Horváth Sándor-
ral mi is a kintlakó barátaink közvetíté-
sével jutottunk egy emlékeink szerint
csodálatos albérlethez.

Olcsóbb tüzelõ beszerzése: A pénzte-
len diákok számára egyik fõ feladat volt
ennek megoldása. Kulcsszerepet játszott
ebben a Fáber-réten lakó Mihályka er-
dész. Egyik sorstársunk egyszer pont a
Deák-kúti kõbányánál tárolt illetmény-
fájának megdézsmálásával akarta a ke-
mény hideget elviselhetõbbé tenni.
A hiányt közös erõvel pótoltuk. Ezután
már vele egyeztettük, hogy mely erdõ-
részletekben termelhetõ ki száraz fa-
anyag. Ezzel legális keretek közé lehe-
tett terelni a tüzelõellátásunk egy részét.
Szénbeszerzéseknél pedig egymást se-
gítve gondoskodtunk kézikocsi beszer-
zésérõl és a legtöbbször csak néhány
mázsa szén házhoz szállításáról.

Élelmiszer-beszerzés: Elsõsorban a
vendéglátóegységekkel kiépített kap-
csolatok eredményeként lehetett csök-
kenteni kiadásainkat.

Alkalmi munkalehetõségek feltárá-
sa: Összefogásunk révén a téglagyár-
ban, vasúti rakodásban, szüretelésben
és a szõlõfeldolgozásban tudtunk szer-
vezettebben és kedvezõbb feltételek-
kel munkához, keresethez jutni. Ezen a
területen különösen szoros együttmû-
ködés volt kollégiumi társainkkal és
más évfolyamok hallgatóival. Balek- és
valétabálokon megszereztük az italmé-
rés lehetõségét, és mi nyújtottuk ezt a
szolgáltatást. Ezekbõl nem sok pénzbe-
vétel lett, viszont a megmaradt italok-
ból széles körben meghívottakkal
együtt nagy nótás, tréfálkozó baráti
összejöveteleket tartottunk. Ennek
színhelye legtöbbször Zádorék kama-
rája volt. Tágas kertjükben, nagy asztal
mellett felejthetetlen vidám órákat töl-
töttünk együtt. Késõbb a szaktanszé-
kek révén igényesebb szakmai mun-
kákhoz is jutottunk. Egyik ilyen neve-
zetes feladat volt a Károlymagaslat alat-

ti vörösfenyves felmérése és adatainak
kiértékelése.

Összejövetelek
Fenyõgyöngy vendéglõ: Idézet Grátzer
Miklóstól: „Mi kint lakók gyakran jöt-
tünk össze a Fenyõgyöngyben. Egy este
selmeci nótákat énekeltünk, és kitört
belõlünk a nosztalgia, a tehetetlenség,
a tenni akarás és a tiltakozás vágya.
Olyan »muszáj Herkules« módra felvág-
tuk karunkat, és vérrel felírtuk a falra:
Selmec. Világos, okkersárga fal volt,
a színkontraszt elég mutatós lett. Mivel a
vérzés lassan állt meg, maradt még egy
kis vér a bekeretezésre is. Ez az értel-
metlennek látszó diákcsíny nekünk hit-
vallás volt, az, hogy Selmec mindig élni
fog bennünk.”

Összejöveteleinken általában a szé-
kely Himnuszt is elénekeltük. Egy al-
kalommal a Fenyõgyöngyben Dobri-
bán Géza felkérte az étterem többi
vendégét is, hogy álljanak fel, amíg el-
hangzik a himnusz. Egy vendég kivéte-
lével ez meg is történt. Gézát alig lehe-
tett visszatartani a tettlegességtõl. Elfo-
gadtuk a pincér ajánlatát, és a rendez-
vényünk végén, szûkebb körben emlé-
keztünk meg nehéz sorsú véreinkrõl.

Alpesi Vendéglõ: A vendéglõ kezelõ-
je megemlítette, hogy egy valószínûleg
illegálisan elejtett õzet kapott ajándék-
ba egy határõrtõl. Ezt felajánlotta szá-
munkra egy vacsora céljára. Körünk-
ben számos hozzáértõ akadt, akik
szakszerûen elkészítették az õzpörköl-
tet, és egy kiváló vacsorával gazdagí-
tották emlékeinket.

Zádor Oszkár arra emlékszik vissza,
hogy kamarájukban a tél folyamán egy
alkalommal „ismeretlen” eredetû két
nyulat találtak. Megnyúzás után ezeket
felakasztották a leghidegebb helyiség-
ben, és akinek szüksége volt egy kis
húsra, az levághatott belõle. Balsay La-
ci megörökítette egyik zsákmányunk
feldolgozásának fontos fázisát.
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Balek- és valétabálok, diákélet
szervezése

Ingyen, lelkesedésbõl, diáktársainkkal
együtt, aktívan részt vettünk diákbálok
szervezésében. A legnevezetesebb
ilyen esemény az 1955-ben végzett,
hozzánk igen közel álló firmáink valéta-
bálja volt. 

A Liszt Ferenc Kultúrház bejárati
csarnoka és lépcsõfeljárója erdõként
fogadta a vendégeket. A zöldellõ fák
közt a vadászati gyûjteménybõl kapott
kitömött állatok bújtak meg. A diákéle-
tet felidézõ karikatúrák, plakátok és vi-
rágok, zöld gallyak díszítették a terme-
ket. Ebben is részt vettek kollégiumi
társaink is.

Grátzer Miklós nyomán diákéletünk-
rõl, társainkkal való kapcsolatunkról
két jellemzõ epizódot idézek fel. A kol-
légium vezetése nem nézte jó szem-
mel a kinti albérletesek és a kollégium
lakói közti egymást segítõ kapcsolato-
kat. A retrográd szemlélet hívei is aktí-
vak voltak még. Egy alkalommal a
diákszállóban lévõ menzán megjelent
a párttitkár és a kollégium igazgatója.
Arról beszéltek, hogy a selmeci hagyo-
mányok egy dekadens szellemû irány-
zat, jobb lenne, ha az albérlõk nem
fertõznék jelenlétükkel a kollégium la-
kóit, ha nem is étkeznének a menzán.
Arról is szó volt, hogy a kollégium la-
kói nem fogadhatják kinti társaikat a
szobájukban. Varga Pál évfolyamtár-
sunk erre határozottan, nyilvánosan
állt ki amellett, hogy nem tilthatják
meg neki, hogy a szobájában kiket fo-
gad vendégként.

Hasonló élményem volt nekem is
1957. november 7-én. Kollégiumveze-
tõnk felelõsségre vont, hogy mit kere-
sek én Nagy Laci és Hegyi Bandi szo-
bájában. Két évfolyamtársam kiállt
mellettem, és a menzai ebédszünetben
továbbra is menedéket nyújtottak szá-
momra.

Baraksó János Tarnócai Károly
fényképgyûjteményébõl küldött egy
összefogásunkat felidézõ és diákéle-
tünk Sopronára is jellemzõ felvételt.
A Lõverekbe történõ kiköltözésüket
örökíti meg a felvétel. A háttérben lát-
ható a félig romos egykori Lõvér Szál-
ló. Érdemes tanulmányozni a Lõver körút
akkori állapotát. A korabeli gépkocsi-
forgalmat nem nagyon zavarta a diák-
holmikat szállító „konvoj”. A fényké-
pen szereplõ társaink balról jobbra:
Pirkhoffer J., Zádor O., Baraksó J., Jan-
dó T., Horváth I., Takács J.

A következõ kép a Zádor Oszkár ál-
tal õrzött fényképek közül kamarájukat

örökíti meg. Baraksó Jánossal, Takács
Jóskával és Tarnócai Karcsival ebben a
környezetben élték együtt diákéveik
talán legszebb napjait.

Az utolsó kép egy harmadéves tár-
sunk nõsülése miatti kiköltöztetését
idézi fel. Gyászlobogóval búcsúztattuk
Jancsit a diákélettõl, aki bottal a kezé-
ben, kellõ komolysággal ballag a me-
netben. A háttérben a mindennapi éle-
tünkben szerepet játszó kéziszekeret
húzzák társaink.

Évfolyamunk Steingrube Nakkösség
megalakításával felélesztett egy szép
selmeci hagyományt. Ezzel színesebbé,
tartalmasabbá vált diákéletünk. Ren-
dezvényeinken kollégista társink is
részt vettek. A Steingrube Nakkösség

hagyományainak felújítása így egyúttal
hozzájárult baráti közösségünk meg-
erõsítéséhez.

Dr. Illyés Benjamin
okl. erdõmérnök



Dr. Ott János
(1934–2016)

E r d õ m é r n ö k n e k
lenni szívvel-lélek-
kel, tudással. Ennyi
áll egy sírkövön a
Farkasréti temetõ-
ben. Soha nem gon-
doltam volna, hogy
ez a pár szó és év-
szám fogja magától
értetõdõvé tenni,

mit jelent erdõmérnöknek lenni.
Egy frissen végzett fiatalember 1957-ben,

erdõmérnöki diplomával a zsebében mun-
kába állt erdõrendezési mûszaki elõadóként,
majd 1994. szeptember 6-án a Szilvásváradi
Erdészeti és Mezõgazdasági Üzem igazgató-
jaként vonult nyugdíjba. Az eltelt 38 év alatt
volt még erdõmûvelési szakelõadó, 10 évig
az ERTI tudományos munkatársa, 17 évig az
ágazatirányító minisztérium munkatársa és
középvezetõje, majd az utolsó években a
rendszerváltást követõ átalakulás lebonyolí-
tásának egyik vezetõje a Mátra-Nyugatbükki
Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaságnál.

20 éven át rendszeresen közremûködött
az alap-, közép- és felsõfokú szakoktatás-
ban, továbbképzésben óraadó tanárként,
szakfelügyelõként, meghívott elõadóként,
tantárgyi programok kidolgozójaként, vizs-
gabiztosként. 1992-ben címzetes egyetemi
docens címet kapott.

Pályája kezdete óta az Erdészeti Egyesü-
let tagja volt, 10 évig (1976–86) az Egyesület
Gazdaságtani Szakosztályának elnökeként,
valamint az MTA, az Országos Mûszaki Fej-
lesztési Bizottság egyes ad hoc bizottságai-
nak és a Magyar Demokrata Fórum szakértõi
kollégiumának tagjaként vállalt szerepet.

1985-ben doktori címet szerzett. Doktori
értekezése kiemelt célja volt, hogy az erdõ-
gazdálkodás deklarált, de nem kellõen tisz-
tázott társadalmi céljának és a végrehajtás
érdekeltségi rendszerének ellentmondásaira
legalább részleges megoldást találjon egy
olyan mûködõképes „népgazdasági irányí-
tási modellel”, amelyben a társadalmi és
vállalati érdekek tisztázatlan belsõ ellent-
mondásai csökkennek, és az erdõgazdálko-
dás jobban illeszkedik a „népgazdaság irá-
nyítási rendszerébe”. Bár a népgazdaságot a
nemzetgazdaság váltotta fel, az értekezés
célkitûzései idõtállóak.

1989–94 között tanulmányokat, ajánláso-
kat készített az erdõgazdálkodási ágazat szer-
vezeti, irányítási rendszerének átalakításáról a
szakmai irányítás, a politikai döntéshozók és
az OEE részére. Mintegy 30 szakmai cikket,
tanulmányt, könyvfejezetet írt üzemszervezé-
si és ágazati gazdaságtani témákban.

Folyamatosan képezte magát, egyre bõ-
vülõ ismereteit az erdõgazdálkodás fejlesz-
tése érdekében a lehetõ legszélesebb kör-
ben hasznosította. Tudását a kutatásban,
oktatásban, államigazgatásban, valamint az
erdõgazdálkodási gyakorlatban is egyaránt
alkalmazta, tökéletesítette és továbbadta.

Miután aktív munkáját befejezte, és úgy
érezte, hogy az általa közvetített gondolatok-
ra a rendszerváltás során az ágazat átszerve-
zésében egyre kevésbé tartanak igényt, kö-

zel húsz évig teljesen felhagyott az aktív
szakmai munkával, és a családjának élt.

Egy napon emailt kaptam tõle, melyben
nagyon szerényen és udvariasan azzal kere-
sett meg, hogy amennyiben mód van rá,
szívesen segítene a minisztériumban folyó
ágazatirányítási munkában, bármilyen for-
mában. Habár fogalmam sem volt róla,
hogy miért szeretne, és fõleg hogyan tudna
segíteni a napi munkában ilyen hosszú „tá-
vollét” után, a levél stílusa olyan õszinte és
meggyõzõ volt, hogy egy beszélgetésre ha-
marosan sort kerítettünk. 

János bátyám végül maga ajánlotta fel,
hogy megpróbál egy átfogó sajtófigyelést vé-
gezni annak ellenére, hogy a számítógéphez
nem igazán értett még. Rövid, néhány mon-
datos e-mailekben egyeztettünk, majd alig
egy hónapon belül napi szinten olyan össze-
foglalók, cikkválogatások, sõt a német szak-
sajtó cikkeinek fordításai érkeztek, amelyek-
re nyugodtan tudtunk támaszkodni. A cik-
kekhez esetenként egy-két mondatos kiegé-
szítés, értékelés érkezett, amelyek minden
szavára érdemes volt figyelni. Évente egy-
szer, karácsony elõtt vagy az új év elsõ nap-
jaiban leültünk egy „munkaebédre”, ahogy õ
nevezte, és személyesen is elbeszélgettünk.
Ha a családi programok napokra elszólítot-
ták, elõtte mindig jelezte, hogy legközelebb
mikor fog visszatérni. Évekig jöttek a leve-
lek, a napi munka egyik legbiztosabb tám-
pontjaként jött a jelzés, hogy János bátyám
töretlen kedvvel dolgozik.

2015. szeptember 10-én fejeztük be a kö-
zös munkánkat, ezekkel a szavakkal: „Úgy
tûnik, elfáradtam. Az egészségem sem rózsás,
de inkább az ambíciómat veszítettem el. Be-
szüntetem a sajtófigyelést ezen a csökkentett
szinten is. Ezzel el is búcsúzom tõletek. Õszin-
tén hálás vagyok, hogy […] módom volt újra
néhány évig a szakmában és a szakmának
hasznosítani magam. Köszönöm.”

2016. februárjában, már nem a „hivatalos
munkakapcsolat” keretében, de még együtt
ebédeltünk, és beszélgettünk kicsit. A meg-
hívásra így reagált, bár akkor már nagyon
fáradt volt: „Nem tudok ellenállni, mert na-
gyon furdal a kíváncsiság, hogy mi felé ha-
lad az erdõgazdálkodás.”

Nem sokkal a találkozásunk után ottho-
nában, a szerettei karjában megszûnt do-
bogni a szíve.

Egyszer azt mondta, csak az fáj neki,
hogy nem tudott többet tenni szeretett hiva-

tásában, az erdõkért. János Bátyám, hogy
mit jelent erdõmérnöknek lenni, azt Te ta-
nítottad meg nekem.

(A cikkben szereplõ életpályaadatokat az
Egererdõ Zrt. munkatársai által átadott
írásból vettem át.)

Lapos Tamás

Sasics Szvetozár
(1946–2017)

2017. február 22-én a németországi Fürsten-
feldbruckban, 71. évében elhunyt Sasics
Szvetozár erdõmérnök.

1946-ban Baján született orvoscsalád-
ban. 1965-ben érettségizett a piaristáknál,
majd a katonaság után került Sopronba, az
Erdészeti és Faipari Egyetemre. 1973-ban
szerezte meg erdõmérnöki diplomáját. A vi-
dám egyetemi évek után három évet töltött
még itthon erdõgazdaságnál, illetve a buda-
pesti MÁV Fatelítõ Vállalatnál. Másik világ
után vágyott, ezért párjával 1976-ban el-
hagyta az országot, és Németországban te-
lepedett le.

1977-tõl a Bajor Állami Erdészeti Üzem-
mérnökségnél azonnal erdõrendezési mun-
kát vállalt. 2005–2011 között a Bajor Állami
Erdészeti Igazgatóságnál igazgatóhelyettes,
a Felsõ-Bajorországi NATURA 2000 tervezõi
csoportjának vezetõje. Több tucat fiatal er-
dõmérnököt tanított be, illetve nevelt ki
munkáltatójának legnagyobb megelégedé-
sére. Elismert szakember volt.

Az 1990-es években elvált, de jó kapcso-
latban maradt egykori családjával. Nyugdíj-
ba vonulásakor, 2012-ben megalakította pri-
vát erdõrendezési irodáját. A síkvidéki Kel-
heim, Hügeland és a magashegyi Schliersee
vidékein dolgozott Floki kutyája kíséreté-
ben. Egykori barátaival és évfolyamtársai-
val, de a külföldön élõ magyar erdõmér-
nökökkel is folyamatosan tartotta a kapcso-
latot. Rendszeresen látogatott haza a nagy
kártyacsatározásokra és az évfolyam-talál-
kozásokra. Heves vérmérséklete ellenére
barátságos ember volt. Büszke volt szerb
származására, szerette a sportot – evezés,
tenisz, alpesi síelés –, az erdõt és a munká-
ját. Imádta gyönyörû lányát, Sonját. Utolsó
éveit a Bodeni-tó partján élte kissé magá-
nyosan. Kisunokája érkezése elõtt egy hét-
tel költözött az örök vadászmezõkre. Ham-
vai az erdõk csendjében találtak nyugalmat.

Inokai Balázs 
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A könnyen hibridizálódó magyarországi talajlakó kosborok,
vagy tudományos elnevezésüket használva orchis fajok (a köz-
nyelvben inkább az orchidea elnevezés él), a többségében
kifejezetten feltûnõ megjelenésük miatt is megérdemelnek
egy kis külön figyelmet.

A magyar név elsõ pillantásra rejtélyesnek és nehezen ér-
telmezhetõnek tûnik. A kissé keleties hangzású néveredet
mögött valójában alaktani és növényélettani tulajdonságokat
és az ókori, középkori kultúrák vágykeltõ afrodiziákumok-
ba vetett hitét kell keresnünk. 

Az orchis szó görög eredetû, és meglepõ módon herét je-
lent. Kissé értetlenül állhatunk egy-egy kosbor fajunk felett,

hogy miképpen is származhatott át ez a név ezekre a nö-
vényfajokra.

A megoldást a talajban kell keresnünk. Az ikergumós
kosborok tápanyagraktározó szervei, kettõs gumói elsõ pil-
lantásra valóban emberi nemi szervekre emlékeztetnek. Így
vélték ezt az ókorban és a középkorban gyógyítással is fog-
lalkozó asztrológusok, alkimisták. 

A növények esetében sokszor az alakjuk határozta meg a kor
embere számára a felhasználhatóságukat, így a kosborok gumó-
ira vetve egy pillantást egyértelmû volt a kissé okkultista felfo-
gásúak számára, hogy ezeket a fajokat csakis a férfivágy foko-
zására, a termékenység növelésére teremtette meg a Teremtõ. 

A kosborok gumói valójában életmenet stratégiai célokat
szolgálnak. A föld feletti szár alatt található az ún. anyagu-
mó, amelyik petyhüdt, fonnyadt és ráncos, hiszen az ebben
raktározott tápanyagok a szár növekedése és a virágzása so-
rán már felhasználódtak. A közvetlenül mellette lévõ, szárat
még nem növesztõ, tápanyagokban dús ún. leánygumó már
a következõ évi növekedést szolgálja, éppen ezért, kemény,
duzzadt és sima. 

Na de, hogy lett az orchisból kosbor? Kissé homályosnak
tûnik az értelmezés, de a kora újkorban összemosódhatott
az állati eredetû és igen közkedvelt szerelmi vágyfokozónak
tartott porrá tört koshere alkalmazásával. 

Beke Ödön 1935-ben a Magyar Nyelvõrben megjelent ré-
gi növényneveket taglaló tanulmánya szerint erre utal egy
1585-ben lejegyzett növényfaj elnevezés is, a kosmony
(mony = here) nõszõfû. Õ azonban a bor utótagban nem a
kosherét tartó borítót (herezacskó), hanem a borital megjele-
nését tartja valószínûnek. A kosbor gumók alkalmazásának
egyik legismertebb felhasználása a borban való áztatás volt,
a célja pedig sok esetben a kosok (ld. hímállatok) párzásra,
szaporodásra ingerlése. A vitézfû, nõszõfû, ebmony, agár-
mony vagy a gyimesi végeken használt bergõ burján mind-
mind ennek a nemzetségnek a régies, de beszédes nevei. 

A mai szintetikus csodaszerek korában a kosborok gumói
szerencsére már nincsenek (legalábbis hazánkban és Euró-
pában) ilyen irányú veszélynek kitéve, de sajnos számos
más antropogén eredetû káros hatás jelentkezik az élõhelye-
iken. Pedig a látványuk, szépségük, változatosságuk, idõn-
kénti tömeges megjelenésük csodája a szó jó értelmébe vé-
ve igazi szellemi „vérforraló”.

Kép és szöveg: Nagy László

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

Érzéki szirmok csodája

Hogy mennyire nem „l art
pour l art” mûvészieskedõ a
fenti címadás, azt a követke-
zõkben olvasható etimoló-
giai, mûvelõdéstörténeti és
botanikai ismeretek fogják
bizonyítani, egyik ledekora-
tívabb hazai lágyszárú nö-
vény nemzetségünkre, a kü-
lönös hangzatú kosborokra
vetve kutató pillantásunk. Hi-
szen május hónap virágzásuk egyik
legintenzívebb idõszaka, amikor
számos erdei élõhelyükön találkoz-
hatunk velük.



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

A „lábon álló erdõ” nem azo-
nos a földterülettel

Adóügyi kérdésben döntött a Kúria
A „lábon álló erdõ” nem azonos a föld-
területtel, annak nem alkotórésze, adó-
jogi szempontból ingónak minõsül,
ezért az értékesítésérõl kibocsátott
számla alapján az adózó levonhatja az
áfát – mondta ki a Kúria a Kfv.V.
35.657/2016/5 számú ügyben megho-
zott ítéletében. A felperes az általános
forgalmi adó (áfa) bevallásában levon-
ható adóként szerepeltette azoknak a
számláknak az adótartalmát, amelyek
„lábon álló erdõ” értékesítésérõl szól-
tak. A másodfokú adóhatóság (alperes)
határozatában adóhiánynak minõsülõ
áfakülönbözet megfizetésére kötelezte
és adóbírsággal, késedelmi pótlékkal
sújtotta a felperest. Érdemi döntésének
indokolása szerint a lábon álló fára,
mint alkotórészre (járulékos dologra)
kiterjednek a földterületre, mint fõdo-
logra vonatkozó tulajdonjogi hatások,
ezért elválás hiányában a fa, mint alko-
tórész osztja a fõdolog jogi sorsát. A
Kúria ellenben alaposnak találta a fel-
peres felülvizsgálati kérelmét, ezért ha-
tályon kívül helyezte a jogerõs ítéletet
és az alperes határozatát, az elsõfokú
adóhatósági határozatra is kiterjedõen.

Forrás: AdóZóna
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-
mai/a_labon_allo_erdo_oldterulet_ingo



Edmond Blanc-díjat kapott a 
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

A Nemzetközi Vadvédelmi Tanács
rangos elismerése

Rangos nemzetközi szakmai elismerés-
ben részesült a Gyulaj Erdészeti és Va-
dászati Zrt. a Nemzetközi Vadvédelmi
Tanács (CIC) Svájcban megtartott 64.
közgyûlésén, ahol a világ kiemelkedõ
színvonalú vadászterületeinek járó ki-
tüntetést, az Edmond Blanc-díjat vehet-
te át az erdõgazdaság vezérigazgatója,
Gõbölös Péter, a szervezet elnökétõl,
George Aman-tól.
Forrás: Gyulaj Erdészeti és Vadásza-

ti Zrt., Hazai Vadász
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/ed-

mond_blanc_gyulaj_zrt_2017_dijazas



Nagy károkat okozott a szokatlan
tavaszi idõjárás az erdõkben

Közel hetvenezer hektáron keletkeztek
erdõkárok

Az áprilisi havazás Budapestnél na-
gyobb területen tett komoly kárt a hazai
erdõkben. Közel hetvenezer hektáron
pusztított a jég, a hó, a fagy, a kár mér-
téke az elõzetes becslések szerint mint-
egy egy milliárd forint – mondta az M1
hírmûsorában Fazekas Sándor. A föld-
mûvelésügyi miniszter a hazánkban szo-
katlan tavaszi idõjárás kapcsán beszélt
arról, hogy a hazai erdõállományt – el-
sõsorban az Északi-középhegységben
és a Bakonyban – jelentõsen megvi-

selte az április végi havazás, a helyen-
ként méteres hó olyan károkat okozott,
amelyeket hosszú hónapok munkájával
lehet csak helyreállítani. Hangsúlyozta:
az élõ természet mellett, a közel 70 ezer
hektárt ért katasztrófán túl erdei utakat,
turistautakat mintegy 2800 kilométer
hosszan érintett a kár, amelyeket szintén
helyre kell állítani. Mint ahogyan a meg-
rongálódott kulcsosházakat, turisztikai
létesítményeket, erdei pihenõket, vagy
éppen a 93 kilométer hosszan megtépá-
zott vadkárelhárító kerítéseket is. Az
utakban, kulcsosházakban, erdei isko-
lákban mintegy százmillió forintos köz-
vetlen kár keletkezett.

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

mai/nagy_karok_tavasz_idojaras_erdok



Visszatolás 2017
A Selmeci szellem mindig összeköt

2014-ben néhány soproni diák arra vál-
lalkozott, hogy egy faragott rönköt tol
el egy kézikocsin egészen Székesfehér-
várig, ezzel szimbolizálva, hogy bár a
földmérõk kiváltak az akkori Nyugat-
magyarországi Egyetembõl, de a barát-
ság és a Selmeci szellem mindig össze-
köt minket. Az ottani hallgatók már a
rönk érkezésekor ígéretet tettek, hogy
a rönktoló kocsit visszajuttatják, de
nem üresen. Ennek jött most el az ide-
je, a Visszatolás 2017 rendezvény kere-
tein belül a nadapi õsjegy másolata ér-
kezett az Erdõmérnöki Karra.

Forrás: SOE EMK
http://www.oee.hu/hirek/aga-

zati-szakmai/vissza-

tolas_2017



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

Szivós Márton
világbajnok vízilabdázó

STIHL MS 170 
motorfűrész

[69 900 Ft helyett]

59 900 Ft

„Amikor csak tehetem, a szabadidőmet a Balaton északi partján, nyugodt környezetben töltöm. Ilyenkor igyekszem kizárni 
magam körül a külvilágot. A STIHL gépeit a fotózás kedvéért vettem először a kezembe, de azonnal meggyőzött a teljesítményük. 
Persze tudtam, hogy erősek. Tudtam, hogy könnyen kezelhetőek. De más tudni, és egészen más testközelből megtapasztalni, 
mire képesek a STIHL sokoldalú motorfűrészei. Én ezért ragaszkodom a STIHL gépeihez.”

Az akció időtartama: 2017. április 1. – május 31.

Készen áll 
az újabb 

kihívásra
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