LÁTHATATLAN ERDŐ
Ajánló a vetélkedő 4. fordulójához

Negyedik fordulójához érkezett a Láthatatlan erdő című vetélkedő. A mostani próbatétel
témája az erdészek munkája. Ezúttal is könyv- és linkajánlót állítottunk össze a részvevők
csapatoknak. Reméljük, segítségetekre lesznek ezek a források!
Hasznos linkek

A feketefenyő felemelkedése és bukása Magyarországon
Molnár V. Attila botanikus a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszékén dolgozik.
Blogbejegyzésében a feketefenyő hazai elterjedéséről értekezik.
http://molnar-v-attila.blogspot.com/2014/02/a-feketefenyo-felemelkedese-esbukasa.html

Feketevenyveseink kutatása
Csontos Péter biológus az MTA doktora, hosszabb lélegzetű írásában szintén a
feketefenyvesekkel foglalkozik.
https://mek.oszk.hu/04400/04450/04450.pdf

Kopárfásítások
A Pilisi Parkerdő oldalán egy rövid cikket találhattok a feketefenyő erdészeti
alkalmazásáról.
https://parkerdo.hu/erdogazdalkodas/fenntarthato-erdogazdalkodas/koparfasitasok/

Száradnak a feketefenyők
A feketefenyő betelepítésének megvolt az a haszna, hogy a lehulló lomb előkészítette a talajt
a lomos erdő megtelepedésére: így elősegítette az erdő természetes úton történő
megújulását. Így visszatérhet az eredeti vegetáció – bizakodott Szakács István, a
Bakonyerdő Zrt. Keszthelyi Erdészetének igazgatója 2013-ban.
https://parkerdo.hu/erdogazdalkodas/fenntarthato-erdogazdalkodas/koparfasitasok/

A trianoni békediktátum után kezdték az Alföld erdősítését
Hollósi Gábor a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa arról ír, hogy
mikor, milyen okokból és hogyan kezdődött meg az Alföld erdősítése, miért született meg
Magyarország első „zöldtörvénye”.
https://www.magyarhirlap.hu/tudomany/A_trianoni_bekediktatum_utan_kezdtek_az_Alfol
d_erdositeset
A két világháború közti korszak
Trianon erdészeti következményeivel és a két világháború közötti időszakról tanulhattok a
Magyarország a XX. században című kiadvány IV. fejezetében.
https://mek.oszk.hu/02100/02185/html/1020.html

Trianon100 – Az elvesztett erdők pótlása
A Magyar Természettudományi Múzeum blogján is a homokfásításokról és a
kopárfásításokról olvashattok.
https://mttmuzeum.blog.hu/2020/06/03/trianon100_az_elvesztett_erdok_potlasa

Az országfásítás 100 éves története
Ez az oldal az erdőtelepítési munkálatokról szól. Ugyanitt megtekinthetitek az A növekvő
erdők nyomában című filmet, amit az Országos Erdészeti Egyesület mutatott be 2018-ban,
az Erdők hete alkalmából.
https://orszagfasitas.hu/az-orszagfasitas-100-eves-tortenete/

Örökerdők
Örökerdők találhatók a Visegrádi-hegység térségében, a Mexikó-pusztai Pro Silva bemutató
területen, a Pilisben, a Budai-hegységben, Délkelet-Gerecsében, a Gödöllői-dombság
területén, és az Alföld térségében is Ezekről olvashattok a Pilisi Parkerdő oldalán.
https://parkerdo.hu/erdogazdalkodas/fenntarthato-erdogazdalkodas/orokerdok/

Az örökerdő-gazdálkodás alapja
Dr. Csépányi Péter erdőmérnök, természetvédelmi szakmérnök bemutatója az örökerdőgazdálkodás alapjairól.
https://ecolres.hu/sites/default/files/csepanyi_orokerdo1_2020.pdf

Örökerdő – hogy lássuk a fától az Erdőt...
Ez a honlap az erdő barátainak, a folyamatos erdőborítást fenntartó, az erdő élő rendszerét
megőrző gazdálkodás iránt érdeklődőknek szól. Természetvédelmi, erdészeti, gazdasági
szakemberek alakítják, gazdája Karakai Tamás jogosult erdész, természetvédelmi
szakmérnök.
https://sites.google.com/site/oeroekerdo/home

Erdész panteon
Az Országos Erdészeti Egyesület oldalán neves erdészekről, erdőmérnökökről olvashattok.
https://www.oee.hu/erdesz_panteon
Ajánlott könyvek

Béky Albert: A tölgy termesztése és hasznosítása
Erdőterületünk harmincöt százalékán, több mint félmillió
hektáron tölgyek élnek. Élőfakészletük meghaladja a 106 millió
köbmétert, fatérfogat-arányuk területi arányuknál nagyobb, 41
százalék: a legjelentősebb fafajcsoportunkról van szó. 1969 és
1989 között a tölgyek termesztésének és hasznosításának
valamennyi részterületén új tudományos eredmények születtek,
új erdősítési, erdőtelepítési módszerek alakultak ki. Ezekkel
foglalkozik ez a kötet.
A tölgy termesztése és hasznosítása

Csöre Pál: A magyar erdőgazdálkodás története - Középkor
A könyv az 1500-as évek elejéig mutatja be a Kárpát-medence
erdőit és a magyar erdőgazdálkodást, ezen belül a vadászatot, az
erdőknek az állattartásban játszott szerepét, a fahasználatot és
az egyéb irányú erdőhasznosítást. A mű elsősorban a szerző
történelmi kutatásaira épül, de figyelembe veszi a
gazdaságtörténet, a régészet, a nyelvtörténet és még néhány más
tudományág eredményeit is.
A magyar erdőgazdálkodás története - Középkor

Gál János – Káldy József: Erdősítés
A kötet a mesterséges erdőfelújítás, az erdőtelepítés és a fásítás
elméleti és gyakorlati ismereteit foglalja össze. Felöleli az
erdészeti szaporítóanyag termesztését, ezen belül a
maggazdálkodást
és
csemetetermesztést.
Részletesen
foglalkozik az erdősítés tervezési, kivitelezési, ápolási, és
védelmi munkálataival.
Erdősítés

Helyben használatos könyveink:
Pápai Gábor: Erdőgazdálkodás – Kézikönyv
erdőtulajdonosoknak
A könyv egyes fejezeteinek szerzői jeles szakemberek, akik arra
vállalkoztak, hogy az erdőgazdálkodással kapcsolatos ismereteik
lényegét összefoglalják és közkinccsé tegyék. Olyan művet
hoztak létre, amelyből az erdőtulajdonos azt is megtudhatja,
hogy a birtokában levő életközösséggel való munkálkodás során
a természetvédelemmel, a vadgazdálkodással és a vadászattal
kapcsolatos előírásokat is figyelembe kell venni.
Erdőgazdálkodás

Polunin, Oleg: Európa fái és bokrai
A kötet mindazon fák és bokrok leírását tartalmazza, amelyekkel
az Európa – benne hazánk – tájait járó, természetkedvelő
turisták találkozhatnak, és amelyeket bizonyára szívesen
megismernének. A megközelítőleg 500 faj leírását több mint
1000 kiváló színes kép és rajz egészíti ki. A könnyű és gyors
tájékozódást – a felismerést és meghatározást – az
illusztrációkon kívül a kifejező levélalakrajzok és elterjedési
szimbólumok segítik. A használatukhoz szükséges ismereteket a
könyv elején találhatja meg az olvasó.
Európa fái és bokrai

