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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. 
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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 


