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A PICO előadások absztraktjai 
 

A talaj és növényzet összefüggése a hortobágyi Ágota 

pusztán 

 
Gallai Bence1, Árvai Mátyás1, Mészáros János1, Barna Gyöngyi1, 

Pásztor László1, Szatmári Gábor1, Ulicsni Viktor2, Tóth Bence3, 

Novák Tibor4, Tóth Tibor1 
 
1 ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest 
1 ÖBI, Vácrátót 
3 ELTE, Budapest 

4 Debreceni Egyetem, Debrecen 

 

A talajtérképezési módszerek összehasonlítására kiválasztott egy 

négyzetkilométeres változatos szolonyeces mintaterületünkön a felszíni 

magasságot, a növényzetborítást és a talaj helyszínen mért felszíni 

elektromos vezetőképesség értékeket értelmezzük. Két térbeli felbontást 

használunk, egyrészt szabályos rácshálóban elhelyezett száz pontban 

végeztünk méréseket és megfigyeléseket; másrészt rendelkezésre áll a 4 cm-

es térbeli felbontással bíró felszín modell a területről valamint az RGB 

kamerával generált ortofotó. Az utóbbiak alapján részletes növényzeti 

térképet készítettünk, terepi validálással megtámogatva. 

Adataink az eddigi térbeli felbontást sokszorosan meghaladó felbontással 

teszik lehetővé a felszíni magasság és a növényzet közötti összefüggés 

vizsgálatát, és ezáltal továbbfejlesztjük az évszázados hagyományokkal 

rendelkező szikes toposzekvencia vizsgálatokat a pontosabb talaj-magasság-

növényzet megfeleltetés érdekében.  

 

A kutatást az OTKA K 124290 projekt támogatja. 
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Magyarország talajainak szerves anyag tartalma 1992, 

2010 és 2016 évi felmérések szerint 

 
Szerző: Hefler József1 

Konzulensek: Pirkó Béla2, Dr. Csorba Ádám3 
 
1NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Budapest 
2ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest 
3SZIE, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő 

 

A talaj szerves anyagának meghatározó szerepe évezredek óta foglalkoztatja 

az ember tudásvágyát. Az utóbbi 200 év alatt került az emberiség olyan 

tudományos és technikai szintre, amely lehetővé tette a szerves anyagok 

illetve a humusz tulajdonságainak és jelentőségének a megismerését. 

Dolgozatom célja ezeknek az új ismereteknek a birtokában és a rendelkezésre 

álló hazai Talaj Információs és Monitoring (továbbiakban TIM) rendszer 

mérési adatainak a feldolgozásával az országos mezőgazdasági (I) és 

erdészeti (E) monitoring pontokban a humusztartalom értékelése 24 éves 

időszakban. A humuszállapot gyarapítására és fenntartására megfogalmazott 

javaslatok szerves részei a célkitűzésnek. 

A kutatási munka részét képezték a TIM adatok statisztikai feldolgozása 

Excel függvényekkel. Meghatározásra került a szántóföldi-és erdőtalajok 

humusztartalmának (H%) minimum, maximum és átlag értéke, a 

humuszellátottság értéktartományainak %-os megoszlása, a változások 

iránya, mértéke és dinamikája.  

Az eredmények közül megállapításra került, hogy a szántó talajok (I pontok) 

átlagos humusztartalma 24 év alatt 20%-kal csökkent 2,61 H% -ról 2,07 H%-

ra (1. ábra). A szántó talajok humuszellátottságában a ”közepes” (1,1-2,0 

H%) és a “megfelelő” (2,1-3,0 H%) tartományok dominálnak. A magas 

humusz ellátottsági tartományok eltolódtak az alacsonyabbak felé, egy 

alacsonyabb szintű egyensúlyi állapot elérése felé haladnak (3. ábra). A 

változások összességében 61%-ban csökkenő és 39%-ban növekvő jellegűek 

(5. ábra). 

Az erdőtalajoknál (E pontok) az átlagos humusztartalom 13%-kal 

gyarapodott 2,24 H%-ról 2,52 H%-ra (2. ábra). A humusz ellátottsági 

tartományok gyakoriságát a ”közepes” (1,1-2,0 H%) és a “megfelelő” (2,1-

3,0 H%) tartományok határozzák meg. A “kiváló” (>4,5H%) tartomány 

növekszik (4. ábra). A humusztartalom változást összességében 52%-ban a 

növekedés és 48%-ban a csökkenés jellemzi (6. ábra). Az eredményekből 

következik, hogy mind a két művelési ágazat talajainak szüksége van a 

humusztartalom növelésére. A legnagyobb igény a szántó talajokon 
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mutatkozik, ahol az utánpótlást közvetlen (szerves-trágyázás, komposztálás, 

zöldtrágyázás) és közvetett (talajlazítás, mulcsozás, direktvetés, minimum” 

tillage”) módszerekkel lehet végezni. Az erdőtalajok humusztartalom 

növekedését fenntarthatóvá kell tenni. 

A tudatos humuszvédelemhez felelős föld- és erdőművelők, jó példák és 

kitartás szükséges. A humusz-tartalom gyarapítása és védelme jelentősen 

hozzájárul a talajok termékenységének biztosításához, az ökológiai 

szolgáltatások fenntartásához az élővilág és az ember számára a Kárpát-

medencében. 

A dolgozat kiterjed a jelentősebb talajjellemzők (pH, KA, NO3-N, P, K, 

CaCO3) tartalmának mennyiségi meghatározására, változására és korrelációs 

kapcsolataik értékelésére is a humusztartalommal (H%). 
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5. ábra: Humusztartalom változása szántóföldi talajokon (I) 1992-2016 
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6. ábra: Humusztartalom változása erdőtalajokon (I) 1992-2016 

  



9 
 

A talajkímélő művelés hatása az erózióra és az előrejelzés 

lehetősége: egy 16 éves tartamkísérlet eredményei 

 
Madarász Balázs1,2, Jakab Gergely1,3, Szalai Zoltán3, Juhos Katalin3, 

Kotroczó Zsolt3, Tóth Adrienn1, Ladányi Márta4 
 
1Földrajztudományi Intézet, Csillagászati és Földtudományi Központ, 1112 Budapest, 

Budaörsi út 45. 
2Agrárkörnyezettani tanszék, Környezettudományi Intézet, Szent István Egyetem, 

1118 Budapest, Villányi út 29–43. 
3Környezet- és Tájföldrajzi tanszék, Természettudományi Kar, Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, 1117 Budapest, Pázmány P. 1/C. 
4Biometria és Agrárinformatika tanszék, Matematikai és Természettudományi 

Intézet, Szent István Egyetem, 1118 Budapest, Villányi út 29–43. 

 

A forgatás nélküli talajkímélő művelésnek (TKM) kulcsfontosságú szerepe 

van a talajvédelem, a fenntartható fejlődés és az élelmiszerbiztonság 

területén. Ugyanakkor a TKM lefolyásra és talajveszteségre gyakorolt hatása 

még mindig nem teljesen ismert. A legtöbb eróziós mérést kis parcellákon és 

a Magyarországon kevésbe elterjedt művelésmentes technológia (No-till) 

mellett végezték. A TKM lefolyásra és talajveszteségre gyakorolt hatásának 

vizsgálatát 2004-ben kezdtük táblaméretben, 4 db egyenként 1200 m2-es 

parcellán, a hazánkban szélesebb körben elterjedt „csökkentett-művelési” 

rendszerben (Reduced-till), Szentgyörgyvár település határában. A 15–16. 

években vett talajminták alapján a TKM rendszerben művelt parcellák talaját 

a hagyományos forgatásos rendszerhez (HM) képest szignifikánsan 

magasabb aggregátum stabilitás (HM: 20,0%, TKM: 30,4%) és 

humusztartalom (HM: 1,4%, TKM: 1,9%) jellemezte. A földigiliszták száma 

a TKM parcellákon átlagosan közel ötször magasabb volt. A TKM 75%-al 

csökkentette a lefolyást és 95%-kal a talajveszteséget. Az átlagos éves erózió 

mértéke 2,8 t/ha (HM) és 0,2 t/ha (TKM) volt. Az extrém csapadékok szerepe 

különösen nagy volt. A hét legnagyobb csapadék a lefolyás 56 (HM), ill. 

78%-át, míg a talajveszteségnek 79 (HM), ill. 83%-át adták a vizsgált időszak 

egészére. A talajművelés és a vetett növény együttes hatása szignifikáns volt 

a lefolyásra és talajveszteségre. A lefolyás és talajveszteség modellezéséhez 

a Random Forest (RF) modellt használtuk, melyben a művelésen kívül a 

termesztett növényt, a talajborítást, a vegetációs időt és a csapadékot, 

valamint annak intenzitását is figyelembe vettük. A modell, a leggyakrabban 

termesztett kukorica esetében adta a legpontosabb előrejelzést. A 

legmagasabb kockázatú osztály érzékenysége meghaladta a 92%-ot. Míg a 

lefolyást a vizsgált faktorok közül leginkább a művelés határozta meg, addig 
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a talajveszteséget emellett a kultúrnövény, annak fejlettsége, illetve a 

csapadékintenzitás is nagyban befolyásolta. Hosszú távú vizsgálataink 

kimutatták, hogy a TKM alkalmazásával a talajveszteség egy nagyságrenddel 

a tolerálható talajveszteség alatt tartható, valamint az RF módszer alkalmas a 

lefolyás és talajveszteség modellezésére. 

 

A kutatást támogatta: EU Life, Syngenta Kft., NKFIH (No. 123953), MTA 

Bolyai J. kutatói ösztöndíj (M.B, T.A), Innovációs és Technológiai 

Minisztérium ÚNKP-20-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programja 

(M.B), és az Emberi erőforrás fejlesztési operatív program (EFOP-3.4.3-16-

2016-00012). 
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A felszínhasználat hatása a nedvesség dinamikára három 

Dél-dunántúli mintaterületen 

 
Nagy Gábor1, Czigány Szabolcs1, Lóczy Dénes1, Pirkhoffer Ervin1, 

Fábián Szabolcs Ákos1,Rok Ciglič2, Mateja Ferk2 
 
1Pécsi Tudományegyetem, TTK, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Pécs 
2Anton Melik Geographical Institute, Ljubljana 

 

Az éghajlatváltozás egyik várható következménye szélsőséges időjárási 

jelenségek, és hidrológiai következményeinek (aszályok és árvizek) 

gyakoribbá válása. Amíg a 19. és 20. században az árvízvédelem 

költségigényes mérnöki építményekre támaszkodott hazánkban, illetve 

Európa több országában is, az utóbbi időben olyan ökológiai megoldásokra 

is szükség van, amelyek az aszály és az árvíz mértékének csökkentésére 

egyaránt alkalmasak. Ilyenek lehetnek azok a természetes tájképi elemek, 

amelyek a megfelelő földhasználat megválasztásával kedvezően 

befolyásoljak a beszivárgás és a lefolyás arányát, a beszivárgás és nedvesség-

tározás javára. Vizsgálatainkat a Dunántúli-dombság három mintaterületén 

(Almamellék, Palkonya, Boda) végeztük, ahol három mezőgazdasági 

földhasználat típus talajnedvesség-megtartó képességre gyakorolt hatását 

vizsgáltuk terepi mérések, valamint a domborzatfüggő Topographic Wetness 

Index (TWI) térinformatikai elemzésével. Eredményeink azt mutatják, hogy 

jelentős különbségek figyelhetők meg a nedvesség-dinamikában a 

szántóföld, a gyepek és a gyümölcsös felszínhasználati típusok között. Az 

aszály kockázatát a szántóföldön találtuk a legnagyobbnak a vizsgált feszín-

használati típusok közül. Kedvező talajnedvesség-gazdálkodást figyeltünk 

meg a földhasználat függvényében: a kevésbé intenzív felszínhasználati 

típusokat, mint például a legelőket és a gyümölcsösöket (különösen a fák 

vonalát), nagy vízmegtartó képességű helyekként azonosítottuk. Habár a 

vizsgált időszak során a gyümölcsösben súlyos víz-stressz is megjelent, ez a 

művelési mód összességében jelentősen enyhítette az aszály mértékét a 

szántóhoz képest. A vizsgált területeken mindhárom esetben a domboldalon 

elfoglalt pozíció és a térfogati nedvességtartalom között közepes korrelációt 

(r > 0,354) tapasztaltunk, azonban a domboldalon elfoglalt pozíció és TWI 

között a legelő esetében nem találtunk összefüggést (r = 0,087), amelynek 

oka valószínűsíthetően a gyep homogenizáló és víztartó hatásában keresendő. 

A TWI és térfogati talajnedvesség-tartalom összefüggésének vizsgálata során 

gyenge pozitív korrelációt találtunk a legelő és a gyümölcsös mintaterületek 

estében (r > 0,139), azonban a szántóföldi mintaterületen negatív korrelációt 
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tapasztalunk (r < -0,438). Eredményeink rámutatnak a talajvédelem és 

nedvességmegőrzés-vízvisszatartás együttes jelentőségére és a hagyományos 

tájképi elemek újrahasznosításának és a tájba történő integrálásának 

szükségességére. 

A szerzők köszöntet mondanak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció 

Hivatalnak (NKFIH SNN 125727) és Szlovéniai Kutatási Ügynökségnek 

(ARRS, N6-0070) és a Szlovéniai Geográfiakutatási Programnak (ARRS, 

P6-0101) a kutatás anyagi támogatásáért. 
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A talaj szerves széntartalmának heterogenitása egy idős 

fasorban és kapcsolata egyes fatulajdonságokkal 

 
Malihe Masoudi1, Csaba Centeri1, Gergely Jakab2, Viktória Vona3, 

Márton Vona3 

 
1Természeti Erőforrás-gazdálkodási Intézet, Szent István Egyetem, Gödöllő, 

Hungary, e-mail: Masoudim65@gmail.com, Centeri.Csaba@szie.hu  
2Földrajzi Intézet, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Magyar 

Tudományos Akadémia, Budaörs, Hungary, e-mail: jakab.gergely@csfk.mta.hu 
3Csernozjom Ltd., 5065 Nagykörű, Arany János u. 10, Hungary, e-mail: 

vonaviki@gmail.com, vona.marton@gmail.com 

 

A talaj a bioszféra fontos eleme, az egyre fontosabbá váló szénmegkötésben 

is központi szerepet játszik, hiszen nagyobb a szénabszorpciós képessége, 

mint a növényeknek és a légkörnek. A fák jelentős szerepet játszanak a 

növényzet, a talaj és a biomassza légköri CO2-megkötésében és 

megőrzésében. Ez a tanulmány egy hosszú ideje fasorként ismert terület 

talajának szervesszéntartalom-eloszlását ismerteti Józsefmajorban. A 

fasorban a domináns fafaj a fehér akác (Robinia pseudoacacia). A mintavétel 

24 parcellán történt, ezek mindegyike 6 m hosszú, míg a szélessége változó: 

~12+/- 1 m. A talajminták a felső, 0-10 cm-es mélységből származnak. A 6 

méteres parcellákon felmérésre került a fák száma és mellmagassági kerülete 

is. A talajminták szervesanyag-tartalmának mérése közeli infravörös 

tartományban (1300–2600nm) mérő kézi spektrométerrel (Agro Care 

szkenner) történt. Az eredmények elemzéséhez egyszerű lineáris regressziót 

használtunk a fasűrűség és a talaj mért szerves széntartalma közötti kapcsolat 

meghatározásához. A tanulmány kimutatta, hogy a több és nagyobb 

törzsmérettel rendelkező parcellákon több szerves szén van a talajban.  

  

mailto:Masoudim65@gmail.com
mailto:Centeri.Csaba@szie.hu
mailto:jakab.gergely@csfk.mta.hu
mailto:vonaviki@gmail.com
mailto:vona.marton@gmail.com
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Egyes ökoszisztéma-szolgáltatások talajtani indikátorai 

 
Centeri Csaba1, Kovács Eszter1, Molnár Klaudia1, Vona Viktória2, 

Vona Márton2 
 
1Természeti Erőforrások Megőrzése Intézet, Szent István Egyetem, e-mail: 

lyndre.agri@gmail.com 
2Csernozjom Kft., 5065-Nagykörű, Arany J. u. 10. 

 

Az ökoszisztéma-szolgáltatás (ÖSZ) kutatása viszonylag fiatal terület. A 

számos külföldi és viszonylag szerényebb hazai irodalom ellenére az 

indikátorokkal kapcsolatos terepi kutatások még szükségesek az egyes ÖSZ-

ok értékeléséhez. A jelen tanulmány célja a különböző tájhasználati 

formáknak az egyik ilyen indikátor, a gilisztaszám alapján történő értékelése. 

A gilisztaszám mellett a közeli infravörös tartományban mért P, K, szerves C 

és kationcsere-kapacitás is összehasonlításra kerül. A mérések az AgroCares 

(NIR) Talaj Szkennerével történtek. Két védett természeti területről és 

környékéről származnak a minták, az egyik a Merzse-mocsár, a másik a 

Gödöllői Dombvidék. A gilisztaszámlálás terepen történt, és kizárólag a 

darabszámra korlátozódik. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a 

gilisztaszám önmagában nem elegendő azon feltételezés igazolásához, hogy 

a természetes vagy természetközeli, azaz bolygatatlannak tekinthető 

területeken minden esetben több gilisztát találunk, mint az intenzívebben 

használt területen. A gilisztaszámok a talaj szervesanyag-tartalmával sem 

korrelálnak feltétlenül. A tájhasználat tekintetében látszik egy tendencia, 

amely az intenzívebben használt területek (szántó) felől a természetesebb 

vagy természetközelibb területek irányában haladva (gyep, majd erdő) 

növekvő kationcsere-kapacitást mutat. 

 

  

mailto:lyndre.agri@gmail.com
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A termőföld méretváltozása Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében 

 
Leviczkyné Dobi Mária1, Mányákné Homoki Edina2, Szücsné 

Szolomájer Judit2 
 
1Agromechanika Kkt. Nyíregyháza-Sóstóhegy, info@agromechanika.hu 
2Sz-Sz-B Megyei KH Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

A termőföld jogi fogalom, az a földrészlet, amit a települések külterületén az 

ingatlan nyilván-tartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, nádas, fásított és 

erdő művelési ágban vagy halastóként tartanak számon. A talaj a 

mezőgazdasági termelésnek a színtere és egyben az eszköze is, tehát 

meghatározó erőforrás, az egészséges élelmiszer előállításának az alapja. 

Védelméről a 2007. évi CXXIX. termőföld törvény rendelkezik.  

 

A művelési ágból való kivonás a termőföld művelési ágának időleges vagy 

végleges megváltoztatását jelenti. Az országban lezajlott társadalmi és 

tulajdonváltással szinte maradéktalanul megszűnt a termőföld kollektív 

művelése, és azzal párhuzamosan az életminőség nagyléptékű változásával 

megnőtt a művelésből kivont területek nagysága.  

A termőföld művelésből való kivonását engedélyező határozatot a területileg 

illetékes földhivatal Földvédelmi, földminősítési és földhasználati Osztálya 

adja ki, ami magába foglalja a talajvédelmi hatóság szakkérdésben kiadott 

nyilatkozatát is. A kérelem alapja a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2.4. 

pontja, a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi 

terv, ami a talaj humusztartalmának védelmét szolgálja.   

A kérelmezők köre széles, így az önkormányzatok, intézmények, gazdasági 

társaságok, a lakosság részéről pedig a vállalkozók és magánszemélyek, és a 

művelésből való kivonás célja is igen változatos: állami, infrastrukturális, 

önkormányzati, vállalkozási-, magán- és egyéb jellegű. 

 

Összeállításunkban a termőföld méretbeli változását kívánjuk vizsgálni, 

érintve az ország egészét, azonban nagyobb részletességgel Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye vonatkozásában a 2010-2019. évek közötti időszakot. 
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Somogy megye talajtani adottságai a TIM szelvények 

képeinek tükrében 

 
Markó András 

 

Talajvédelmi szakértő, Kaposvár 

 

Somogy megye területén a természetföldrajzi adottságok alapján az alábbi 

tájak határolhatók el: 

 A megye keleti felében a Dunántúli dombság nagytájhoz tartozó 

Külső-Somogy középtáj, ahol löszös üledéken kialakult barna erdő 

talajok dominálnak. 

 A megye nyugati felében szintén a Dunántúli dombság nagytájhoz 

tartozó Belső-Somogy középtáj, ahol homokos üledéken kialakult 

barna erdőtalajok találhatók. 

 Kaposvártól D-re a Baranyai-dombsághoz tartozó Zselic kistáj 

területén löszös üledéken kialakult barna erdőtalajok ismerhetők fel. 

 Belső Somogy középtájon belül, az attól eltérő adottságú Marcali-

hát kistájat határoljuk el, melyre a magasabb térszín és felszínén a 

löszös üledék a jellemző. 

A tájak erdő- és mezőgazdasági hasznosítású területein a domináns 

talajtípusok a következőek. 

Külső-Somogy esetében nyugattól keleti irányban haladva a meghatározó 

jellemző talajtípusok: 

 agyagbemosódásos barna erdőtalaj, 

 Ramann-féle barna erdőtalaj, 

 csernozjom barna erdőtalaj, 

 erdőmaradványos csernozjom. 

Belső-Somogy esetében a térszíni adottságnak van meghatározó szerepe: 

 a szántó hasznosítású területek esetében döntően az 

agyagbemosódásos barna erdőtalaj ismerhető fel; 

 az uralkodó térszínből kiemelkedő halmok esetében jellemző a 

kovárványos barna erdőtalaj; 

 a homokhalmok csúcsán előfordul a humuszos homok vagy a 

futóhomok. 

A dombos felszínű, nagyrészt erdősült Zselic területén: 

 az agyagbemosódásos barna erdőtalaj a jellemző; 

 a szántó hasznosítású táblákon a Ramann-féle barna erdőtalajjal 

találkozunk. 
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A Marcali-háton a löszös üledéken: 

 az agyagbemosódásos barna erdőtalaj ismerhető fel. 

A Balaton mentén lévő Nagyberek területén  

 a lecsapolt tőzegláp a jellemző. 

 

A Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) keretében az 

1992-ben feltárt talajszelvények jellemző képeinek vetítésével szeretném 

bemutatni Somogy megye természetföldrajzi tájainak talajtani adottságait. 
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Mekkora a szervetlen talajok szénkészlet változása 

földhasználat-váltás esetén? 

 
Somogyi Zoltán1, Várszegi Gábor2, Gulyás Edit2 

 
1NAIK Erdészeti Tudományos Intézet, e-mail: somogyiz@erti.hu, Budapest 
2NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Budapest 

 

A földhasználati szektorok üvegházhatású gáz (ÜHG) leltár-készítésének 

nemzetközi (az IPCC által jegyzett) módszertana megköveteli, hogy ismerjük 

a különböző földhasználat-váltás (pl. szántó -> erdő) esetén a konverzió utáni 

és az előtti egyensúlyi szénkészletek közötti különbséget. Ezt a különbséget 

(egységnyi területen, a 0-30 cm-es rétegre nézve) különböző konverziós 

helyzetekre jelenleg olyan adatok alapján becsülhetjük, amelyeknél a 

konverzió előtti talajok típusa nem feltétlenül egyezik meg a konverzió utáni 

talajok típusával, s ami így a különbségek becslésére nézve helytelen 

értékeket eredményezhet. Tanulmányukban a TIM adatokra építve teljes 

mértékben próbáltuk alkalmazni a ceteris paribus elvet, és olyan 

kronoszekvencia típusú konverziós értékeket (szénkészlet-különbségeket) 

számítottunk, melyeknél minden esetben ugyanaz volt a talajtípus a 

konverzió előtt és után (tehát pl. szántók szénkészletét hasonlítottuk össze 

ugyanolyan talajtípussal rendelkező erdők szénkészletével). Előzetes 

eredményeink alapján a szántók / gyümölcsösök, gyepek, erdők egymás közti 

konverzióira találtunk megfelelő mennyiségű adatot (de a vizes területekre, 

beépített területekre és egyéb területekre nem). Az adatok minden vizsgált 

konverzió-típusnál eléggé szórnak, de egyértelmű trendek, különbségek 

azonosíthatók. Közelítő számokat használva a szántók beerdősítésekor az 

eddig feltételezetteknél kisebb szénkészlet növekedés jelentkezik (6,5 t C/ha; 

N=38). Gyümölcsösök beerdősítésénél jóval jelentősebb a növekedés (14,1 t 

C/ha; N=16). Gyepek beerdősítésekor kis mértékben nő a szénkészlet 

(átlagosan 3,0 t C/ha-val; N=28), szántó gyeppé alakításakor azonban alig 

változik a szénkészlet (–0,7 tC/ha; N=35). A szénkészlet-változás mértéke 

erősen függ a kiindulási szénkészlet nagyságától: a szántó/gyümölcsös – 

gyep – erdő földhasználati kategóriák talaj szénkészletei közötti 

különbségekre az erdőtalajok szénkészleteinek függvényében lineáris 

összefüggéseket feltételezve a regresszió szorosságára nézve 0,6-nál nagyobb 

R2 értékeket találtunk. A humuszban nagyon szegény talajokon (<30 t C/ha) 

végzett erdőtelepítés (művelési ágtól függetlenül) esetén szénvesztés, afölött 

viszont szénelnyelés mutatkozik (még a gyepek esetében is); gyepeknél 

viszont a szántóvá/gyümölcsössé alakítás mindenképpen szénvesztéssel jár 

együtt.  

mailto:somogyiz@erti.hu
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A talaj szervesszén-tartalmának vizsgálata 

laboratóriumban és talajszkennerrel az InVest modell 

ökoszisztéma elemzésének pontosításához 

 
Lyndre Nel1, Centeri Csaba1, Kovács Eszter1, Vona Viktória2, Vona 

Márton2 
 
1Természeti Erőforrások Megőrzése Intézet, Szent István Egyetem, e-mail: 

lyndre.agri@gmail.com. 
2Csernozjom Kft., 5065-Nagykörű, Arany J. u. 10. 

 

Egyre több az olyan talajtani adatgyűjtés, amelynek célja a talaj 

szervesanyagának térbeli és időbeli eloszlását jellemezni és annak becslését 

fejleszteni a talaj szénmegkötésének regionális modellezéséhez. 

Történelmileg úgy alakult, hogy a szénmegkötés mértékét a laboratóriumi 

körülmények között mért széntartalomból számolták. Az új technológiák, 

mint a talajszkennelés a talajtani információk mérésének új módszerei. A 

jelen tanulmány célja a laboratóriumi és a közeli infravörös tartományban 

mért széntartalom-mérés összehasonlítása, és figyelembevétele a talaj 

szervesanyag-készletének becsléséhez. Az adatok az ökoszisztéma-

szolgáltatást modellező InVest modell bemeneti paramétereinek 

pontosításához szükséges. Harminc talajminta került begyűjtésre a 

Szentendrei-szigetről 2019 októberében és novemberében. 5 szántó, 5 erdő 

és 5 gyep területéről származnak a minták, 0–30 és 30–60 cm mélységből. A 

mintákból akkreditált laboratóriumban történt humusztartalom-vizsgálat 

Tyurin módszerrel. A minták másik feléből talajszkennelés segítségével 

történt az összes szervesszén-tartalom mérése az AgroCares (NIR) Talaj 

Szkennerével. Az eredmények box-and-whisker ábrákon kerülnek 

bemutatásra. A talajszkenner nagyobb szervesanyag-tartalmat mér az 

erdőben, mint a laboratóriumi mérések, ráadásul a 30–60 cm-es rétegben a 

NIR mérés szerint egyes esetekben több a humusz, mint a felső 0–30 cm-es 

rétegben. A szkenner több szervesanyagot mért a szántók és a gyepek 

talajában, mint a laboratóriumi mérések, ami egyébként indokolt, hiszen a 

NIR szkenner az összes szervesanyag-tartalom alapján közli a 

humusztartalmat. 
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Az új maximálisan megengedett N dózisértékek 

megállapítására létrehozott magyarországi terepi tesztek 

eredményei 

 
Szabó Anita1, Koós Sándor1, Szabó József1, Radimszky László1, 

Csathó Péter1, Árendás Tamás2, Fodor Nándor2, Pirkó Béla1 

 
1ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest 
2ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár 

 

A növénytermesztés fejlődésével nem tart lépést a nitrátrendeletben 

engedélyezett dózisok növekedése. Termelői észrevételek alapján a jó 

mezőgazdasági adottságú nitrátérzékeny területeken számos esetben már az 

engedélyezett maximális értékeknél jóval nagyobb mennyiségű a növények 

nitrogén felvétele, így a jelenlegi értékek betartása mellett nem lehet a 

növények genetikai potenciálját kihasználni. Ennek igazolása céljából 

Agrárminisztérium támogatásával 2017. őszén három helyen, 

Nagyhörcsökön (mészlepedékes csernozjom), Őrbottyánban (humuszos 

homok) és Karcagon (réti csernozjom) állítottunk be 4 évre tervezett 

kisparcellás tartamkísérletet. A jelenlegi (Nmax) és a tervezett (Új Nmax) 

értékek mellett a fenntartható növénytáplálási gyakorlatot célzó Pro Planta 2. 

szintű szaktanácsa (PP2) alapján, valamint az intenzív MÉM NAK adagokkal 

beállított kezelések értékelése komplex módon történt: agronómiai, nitrogén 

hatégkonysági (NUE), továbbá ökonómiai szempontok alapján. 

Az agronómiai értékelés alapján nem állapíthatók meg egyértelmű 

különbségek a kezelések között, mindhárom kísérleti helyen más kezelés adta 

a legnagyobb termést, a különbségek azonban nem voltak jelentős 

mértékűek. A tervezett magas termésátlagokat egyik esetben sem érte el a 

betakarított termés mennyisége, átlagosan mintegy két tonnával maradt el 

attól. 

A nitrogén hatékonyság (NUE) szempontjából a három kísérleti hely közül a 

Nagyhörcsökön beállított Nmax kísérlet mutatta a legmagasabb értékeket, 

melyek az EU N Expert Panel szerint már a kedvezőtlen, talajzsarolónak 

tartott tartományba esnek. Az Őrbottyánban beállított Nmax kísérletben 

alacsonyabb nitrogén hatékonyságot tapasztaltunk, melyek ugyanakkor a 

NUE értékelés szerint kedvezőbb értéket jelentenek. A három kísérleti hely 

összehasonlításában, a karcagi talajon beállított Nmax kísérlet a másik két 

hely között helyezkedett el, de inkább az őrbottyáni humuszos homoktalajon 

beállított kísérlethez hasonló NUE, illetve N mérleg egyenleg értékeket 

mutatott az EU N Expert Panel szerinti értékelés alapján. 
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Közgazdasági szempontból a legnagyobb dózisú, MÉM-NAK kezelés volt a 

legkedvezőtlenebb mindhárom termőhelyen. A régi és a tervezett új Nmax 

értékek között nem volt észrevehető különbség ökonómiai szempontból. A 

legjobb jövedelmezőségű a PP2-es kezelés volt, melynek eredménye 60 %-

al (mintegy 30.000,- Ft/ha-ral) haladta meg az Nmax kezelésést a három 

termőhely átlagában. 

Mindenképpen figyelemre méltó, hogy a három eltérő szempontú értékelések 

során az egyes kísérleti helyek, illetve kezelések között más és más 

optimumok alakultak ki.  

Az EU N Expert Panel megközelítés is alátámasztja az Nmax értékek 

növelésének szükségességét. Az EU N Expert Panel optimum sávjának 

kialakításánál ugyanakkor szükségesnek tűnik a gazdaságossági szempontok 

figyelembevétele is, különös tekintettel a közép-kelet európai országokra. A 

fentiek alapján az erőteljes évjárathatás kiküszöbölése miatt fontos a 

kísérletek folytatása. A legalább 4 lezárt év alapján lehet majd megalapozott 

javaslatot tenni a rendeletben rögzített értékek módosítására. 

 

A kutatás az Agrárminisztérium (AKF/12/2020) által támogatott 

”Sertéságazati kutatási feladatok elvégzése 2020” projekt keretében valósult 

meg. 
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Talajparaméterek alakulása (2009-2019) integrált 

szőlőültetvény célprogramba vont területeken 

 
Szabó Balázs, Bene László, Csikász-Krizsics Anna 

 

Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, 7634. Pécs, Pázmány 

Péter u. 4. E-mail: szabo.balazs2@pte.hu 

 

Az Agrárkörnyezet-gazdálkodási Programok fő célja a környezet állapotának 

javítása, a gazdaságok életképességének megőrzése, a gazdálkodás 

hatékonyságának növelése mellett. Ezen belül az integrált gyümölcs- és 

szőlőtermesztési célprogram a mezőgazdasági termelés során nem 

szakszerűen felhasznált kemikáliákból eredő kedvezőtlen környezeti hatások 

csökkentését, a talaj állapotának védelmét és javítását, az 

élelmiszerbiztonságot, valamint a biodiverzitás fenntartását, növelését 

irányozza elő. A célprogram előírásai között kiemelten szerepel, hogy a 

támogatási időszak kezdetén, majd ötévente bővített talajvizsgálatot kell 

végezni. A talajvizsgálati eredményekben bekövetkező változások a 

környezetközpontú tevékenység eredményességének jelzőszámai lehetnek. 

A PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet több szaktanácsadási partnere 

már 2009-ben csatlakozott az AKG programba. Vizsgálatunk célja a 

tápanyag-tervekkel megalapozott tápanyag-gazdálkodás eredményességének 

nyomon követése volt. Az esettanulmány keretében a Villányi borvidékről 

230 hektár szőlőterület talajvizsgálati eredményei közül 5 paraméter (pH 

KCl, humusz %, P2O5, K2O, Mg tartalom) alakulását értékeltük a fel- és 

altalajban. A vizsgálatba az azonos mintaterületekről származó 2009-es, 

2014-es és 2019-es talajvizsgálatok eredményeit vontuk be.  

Mind a 2014-es, mind a 2019-es eredmények viszonyítási alapja a 2009-es 

talajvizsgálat volt. Az eredményeket három kategóriába (csökken, stagnál, 

növekszik) soroltuk. A stagnálás a 10%-on belüli eltéréseket jelenti. A végső 

eredmények értékelésének metodikája a következő volt. 

 ha mindkét érték (2019-2009 és 2014-2009 összevetésekor) +/- 10% 

feletti volt a változás, akkor egyértelműen csökken vagy növekszik 

a paraméter értéke. 

 ha egyik nő és a másik csökken, vagy ha egy irányba mutatnak, de 

a kettő közül valamelyik 10%-on belüli, akkor a 2019-2009 

különbség a meghatározó. 

A vizsgált 10 éves ciklusban a talaj kémhatása gyakorlatilag nem változott.  

A területek P2O5 és K2O ellátottsága - a 0-30 és a 30-60 cm-es talajrétegben 

megközelítőleg azonos arányban - a vizsgált terület 20 %-án változatlan 

mailto:szabo.balazs2@pte.hu
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maradt. A felvehető foszfor mennyisége a terület 43%-án, a káliumé pedig 

több mint 50%-án növekedést mutatott. A magnézium ellátottság a terület 35-

50%-án állandó maradt.  

A humusztartalom a vizsgált terület 0-30 cm-es talajrétegében a területek 

66%-án növekedett, 30 hektáron (13%-on) stagnált, a területek 21%-án pedig 

csökkent. A 30-60 cm-es talajrétegben a területek megoszlása a következő 

volt. 72%-on növekedés, 15%-on stagnálás, 28 hektáron (13%) csökkenés. A 

mélyebb talajrétegek humusztartalmának csökkenése csak azokban a 

táblákban figyelhető meg, ahol a területen a szőlő újratelepítésre került, s ezt 

a mélyforgatás/mélyszántás művelete előzte meg. 
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Újabb adatok a jellemző hazai talajtípusok BET-fajlagos 

felületéről – a fajlagos felület és egyéb talajtulajdonságok 

összefüggései 

 
Molnár Sándor1, Barna Gyöngyi1, Draskovits Eszter1, Bakacsi 

Zsófia1, Labancz Viktoria2, Herczeg Eszter1, Ujj Emese1, Dunai 

Attila3, Kocsis Mihály3, Makó András1,3 
 
1ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest 
2SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő 
3SZIE Georgikon Kar, Keszthely 

 

A jellemző hazai talajtípusok fajlagos felülete és más talajtulajdonságok 

közötti összefüggésekről meglehetősen kevés információ áll 

rendelkezésünkre. A Brunauer, Emmett és Teller által bevezetett, a 

gázmolekulák szilárd felületeken kialakuló monomolekulás réteget képező 

fizikai adszorpcióját leíró izotermaegyenlet (BET-egyenlet) segítségével a 

talajok (külső) fajlagos felületét is meg tudjuk határozni, illetve ebből a talaj 

mikroporozitását becsülni. 

A korábbi tanulmányunkban (Molnár et al., 2019) bemutatott 

eredményeinkben a jellemző hazai talajtípusok országos előfordulás arányát 

reprezentáló talajszelvényeink közül 27 szelvényen elvégzett összefüggés-

vizsgálatainkat ismertettük. Adatbázisunkat azóta tovább bővítettük, így 

jelen kutatásunkban 51 talajszelvény adatait mutatjuk be.  

A vizsgált talajok összes genetikai szintjéből származó mintaseregen, az 

alaptulajdonságok (mechanikai összetétel, humusztartalom, mésztartalom, 

kémhatás) mellett a Hargitai-féle humuszminőség, a kationcserélő képesség, 

elemanalizátorral meghatározott teljes szén (TOC), valamint a nitrogén 

gázadszorpcióval mérhető BET fajlagos felület közötti összefüggéseket 

tártuk fel. A talajtani adatokból egy egységes adatbázist hoztunk létre, 

amelyen statisztikai elemzéseket végeztünk el. Többek között azokra a 

kérdésekre kerestünk válaszokat, hogy a különféle talajkolloidok 

mennyiségből becsülhető felületek és a ténylegesen mért fajlagos felület 

között milyen és mennyire szoros a kapcsolat; mely talajtulajdonságok 

alapján lehetséges a BET felületet becsülni. 

Eredményeink alapján megállapítható, hogy a talajok mechanikai összetétele 

határozta meg leginkább a fajlagos felületet: az agyagtartalommal szoros 

pozitív kapcsolat mutatkozott, a homoktartalom növekedésével a fajlagos 

felület csökkent. Igazolható a mész- és humusztartalom negatív előjelű hatása 

is a N2-BET felület értékekre. A fenti talajtulajdonságok alapján felállított 
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modell viszonylag pontosnak tekinthető (R2 = 0,84). A talajok T értéke 

(összes kationcserélő képessége) a mésztartalommal és a humusztartalommal 

együttesen mutatott közepesen szoros (R2 = 0,54) kapcsolatot a fajlagos 

felület értékekkel. Mindkét esetben igazolható volt tehát a változatos 

tulajdonságú hazai talajmintaanyagon a humuszanyagok és a mész pórus-

elzáró és ásványi felület lefedő hatása. 

 

Kutatásunkat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 

K119475 sz. és KH-124765 pályázatok támogatásával végeztük.  

 
Irodalom 

Molnár S., Barna Gy., Draskovits E., Földényi R., Hernádi H., Bakacsi Zs., Makó A. 

2019. A BET-fajlagos felület, a humuszanyagok és további talajtulajdonságok 

összefüggéseinek vizsgálata jellemző hazai talajtípusokon. Agrokémia és Talajtan, 

68, 57–77. 
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A vaddisznótúrás hatása egyes talajjellemzőkre 

szedimentáció által érintett területeken 

 
Pitta-Osses Natalia1, Katona Krisztián1, Centeri Csaba1, Vona 

Viktória2, Vona Márton2 

 
1Szent István Egyetem, Természeti Erőforrások Megőrzése Intézet, 2100-Gödöllő, 

Páter K. u. 1., e-mail: nata.pitta@gmail.com 
2Csernozjom Kft., 5065-Nagykörű, Arany J. u. 10., e-mail: vonaviki@gmail.com, 

vona.marton@gmail.com  

 

A vaddisznó (Sus scrofa) táplálkozási magatartása fizikailag 

megváltoztathatja az élőhely jellemzőit azáltal, hogy keres, táplálkozik és túr. 

Ez a viselkedés nagy felületen változtatja meg a talaj felszínét, ezáltal 

befolyásolja az őshonos növénytársulásokat, és potenciálisan a talaj 

összetételét is. Ezenkívül az erdős területek talaját természetes vagy emberi 

hatások következtében kialakuló erózió és szedimentáció is befolyásolhatja. 

E jelenségek és hatásainak elemzése érdekében a talaj jellemzőit 5 mély 

túrásban (mélységük 30 < cm) mértük a Babat-völgy üledékes területein. A 

talajszinteket 100 cm-es acélszondával határoztuk meg, míg a szerves 

anyagokat és a kationcsere-kapacitást közeli infravörös (NIR) 

spektrométerrel elemeztünk. A talajminták 0–30 cm mélységből származnak. 

Minden túrásból 3 mintavétel történt: a túráson belül, a túrás körüli 

„gyűrűben” és azon kívül (kontroll terület). Az eredmények azt mutatják, 

hogy a túrt területeken, amelyek mélyebbek, mint a környezet, könnyebb 

elérni a C szintet, ahol több a mész (mert az alapkőzet meszes, egyik hipotézis 

így igazolt is). A túrás körüli gyűrűben a C szint nem kerül be a fúrómagba, 

azaz nem érhető el, mivel a talaj felhalmozódik ezeken a területeken. A 

vaddisznó túrásának hatása káros lehet az erdő növényzetére, különösen 

azokon a területeken, amelyeket már szedimentáció sújt. 

 

  

mailto:nata.pitta@gmail.com
mailto:vonaviki@gmail.com
mailto:vona.marton@gmail.com
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Talajok szervesszén-tartalmának minőségi vizsgálata 

különböző művelés alatt a szentendrei szigeten 

 
Szilágyi Alfréd János1, Kun Róbert1, Fodor Hella1, Centeri Csaba1 

 
1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, KTDI, TTI. E-

mail: szilagyialfred@gmail.com  

 

A szervesszén-tartalom az egyik legfontosabb jellemzője a talajoknak, 

azonban a szerves szén minőségét, összetételét kevés esetben vizsgáljuk. A 

talajok szénmegkötő képessége jelentősen függ ettől, ezáltal a klímaváltozás 

mérséklése a talajokon keresztül. Napjainkban a mezőgazdaság nettó szén-

dioxid kibocsátó, és az, hogy nettó szénelnyelő lehessen, jelentősen függ 

attól, hogy a megkötött szenet hosszútávon el tudja tárolni a talaj, amely 

elsősorban a stabil humusz révén lehetséges. A vizsgálat tárgya ezért a 

különböző gazdálkodási rendszerben művelt gazdaságok talajának 

szervesszén-tartalmi vizsgálata, a fő kutatói kérdésünk pedig az volt, hogy 

más-e az aránya a stabil szervesszén-tartalomnak az ökológiai, illetve 

permakultúrás gazdálkodásban mint a konvencionálisban. Mintaterületeink a 

Szentedrei szigeten voltak, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor 

településeken. A kertészeti területeken (1 permakultúra, 1 ökológiai és 1 

konvencionális) felül a szomszédos szántó területeken (3) illetve a 

legközelebbi erdőterületeken (3) vettünk talajmintákat (hatályos szabvány 

szerint, MSZ 21470-52:1983). A talajmintákat a felső 0-30 cm-es rétegből 

vettük, 5 kompozit mintát területenként. A humusztartalmat Tyurin-féle 

humuszmeghatározási módszerrel mértük, míg a humuszminőséget 

fotometrikusan mértük és az E4/E6 arányszámmal jellemeztük, amely a 

labilis, és stabil humuszsavak arányát mutatja. A vizsgálat eredménye, hogy 

a permakultúrás kertészetben volt a legnagyobb humusztartalom, míg a 

konvencionális kertészetben a legkisebb. A szántóterületeken mindenhol 

kisebb volt a humusztartalom, míg az erdőterüleken mindenhol nagyobb mint 

a kertészetekben. A humuszminőség vizsgálat azt mutatta, hogy az erdőben 

a labilis humusztartalom nagyobb mint a többi területen, míg a 

szántóterületeken volt a legnagyobb az aránya a stabil humusztartalomnak. A 

labilis humuszanyagok magas aránya jól mutatja, hogy az erdőben nagy a 

felszínen maradó friss szervesanyag mennyisége, míg a szántó területekről 

leviszik a termést, kevés a szármaradvány vagy azt is elviszik a területről így 

a labilis, fiatal humuszanyagok feltáródnak és felveszik a növények, a tartós, 

nagyobb méretű humuszfrakció marad csak meg hosszútávon. 

 

  

mailto:szilagyialfred@gmail.com
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Az Erdészeti Tudományos Intézethez kötődő termőhely-

kutatók életrajza és szakmai tevékenységének ismertetése 

 
Összeállította: Manninger Miklós 

 

NAIK Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest 

 

Magyar Pál (1895-1969) 

erdőmérnök, egyetemi tanár 

 

Magyar Pál 1895. március 27-én született Cegléden. Elemi és középiskolai 

tanulmányait is itt végezte, majd a Selmecbányai Bányamérnöki és 

Erdőmérnöki Főiskolára iratkozott be erdészhallgatónak. 1915-ben vonult be 

katonának, s került az orosz frontra. 1916 júniusában fogságba esett, s csak 

1918-ban sikerült hazajutnia. Leszerelése után tovább folytatta tanulmányait 

előbb Selmecbányán, majd Sopronban, ahol 1920 májusában szerezte meg 

erdőmérnöki oklevelét.  

Első munkahelye az Országos Faértékesítő Hivatal volt. 1920 őszétől a 

Földtani Intézetben, Treitz Péter mellett folytatott agrometeorológiai és 

talajtani vizsgálatokat. 1921 őszétől már a Pázmány Péter Tudományegyetem 

Növényrendszertani és Növényföldrajzi Intézetében, Tuzson János irányítása 

alatt dolgozott és kutatott. 1922 júniusában segéd-erdőmérnöki kinevezést 

kapott a Budapesti Erdőfelügyelőségnél, de továbbra is részt vett a 

növényföldrajzi, növényrendszertani, ökológiai kutatásokban. 1924 

októberében az újonnan létrehozott Püspökladányi Szikfásítási Kísérleti 
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Telep vezetésével bízták meg, ahol három éven át dolgozott a szikfásítás 

tudományos alapjainak lerakásán. 

Az alföldfásítás gondolata, majd az erről szóló törvény onnan volt 

eredeztethető, hogy a trianoni békediktátum nyomán az erdei nagy részét 

elveszített ország számára új fatermesztési bázisokat kellett teremteni, s erre 

a lehetőséget az alföldfásításban látták az akkori kutatók, szakemberek és 

törvényalkotók. Magyar Pál a szikes talajok eredményes fásítási feltételeinek 

kidolgozásához fogalmazta meg az alapvető kutatási feladatokat. Ehhez 

részismeretek, részleges tapasztalatok már korábbról is rendelkezésre álltak, 

azonban ezek rendszerbe foglalása, és ez alapján a gyakorlati szikfásításhoz 

tudományosan megalapozott ajánlások kidolgozása az ő érdeme. A 

püspökladányi első kísérletsorozat e feladat-együttesnek megfelelően került 

beállításra. E kísérletek célja nem faállományok nevelése, hanem elsősorban 

az egyes ültetési, talajápolási eljárások helyességének, a vizsgált fafajok 

esetében pedig a szikes talajjal szembeni ellenálló-képességük megállapítása 

volt. A jól összeállított kísérletsorozat eredményeként Magyar Pál olyan 

következtetéseket, megállapításokat, ajánlásokat adott közre, mely alapelvek 

a szikfásításnál évtizedekkel később is érvényesek maradtak.  

1926-ban az alföldi szikesek országos felvételezésében is részt vett. A 

Hortobágy talajviszonyait Arany Sándor vegyészmérnökkel, híres 

szikestalaj-kutatóval közösen dolgozta fel. A témában írt, Adatok a 

Hortobágy növényszociológiai és geobotanikai viszonyaihoz című doktori 

disszertációját 1930-ban védte meg a debreceni tudományegyetemen Soó 

Rezsőnél. 

Időközben, 1927 februárjában, mint tudományos kutatót, áthelyezték 

Sopronba az Erdészeti Kutatóintézethez. 1935-ben a Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán 

magántanári képesítést szerzett a Szikes talajok növényszövetkezetei, 

különös tekintettel fásításukra című tárgykörben. 1936 novemberétől 1937 

júliusáig ösztöndíjas hallgatóként két félévet töltött a németországi Freiburg 

in Breisgau egyetemen. 1938-ban kinevezték főerdőmérnöknek, majd két 

éven át tanulmányúton vett részt Európa több országában. Hazatérése után, 

1941-ben erdőtanácsos lett. 1941 és 1946 között, a nehéz háborús években, ő 

igazgatta az Erdészeti Kutatóintézetet. 

1946-ban, a második világháború után, az újonnan átszervezett soproni 

Erdőmérnöki Karon az Erdőművelési Tanszéken kapott feladatot, mint 

helyettes tanár, majd 1947-ben egyetemi nyilvános rendes tanárrá nevezték 

ki. 1951 októberétől az időközben megalakult Erdészeti Tudományos 

Intézethez helyezték át, ahol az erdőtelepítési osztály vezetője lett. A Magyar 
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Tudományos Akadémia (MTA) Tudományos Minősítő Bizottsága 1952-ben, 

addigi tudományos munkájának elismeréseként, a biológiai tudományok 

doktora cím viselésére jogosította fel. 1954-től az ERTI soproni kísérleti 

állomásán dolgozott, egészen 1965. április 1-jén történt nyugdíjba 

vonulásáig. Ebben az időszakban írta meg élete fő művét, az Alföldfásítás 

című kétkötetes kézikönyvét, amely 1960-61-ben jelent meg az MTA 

kiadásában. 1964-ben Magyar Pál ezért a munkájáért kapta meg a Munka 

Érdemrend ezüst fokozatát.  

1967-ben munkásságát, életművét Bedő Albert-emlékéremmel ismerték el. 

Ezt követően egészségi állapota megromlott, és egy hosszabb ideig tartó 

gyengélkedés után hirtelen rosszra fordult. Sopronban hunyt el 1969. április 

18-án. Halála után Sopron Város Díszpolgára címmel tüntették ki.  

Forrás: Frank Norbert, Magyar agrártörténeti életrajzok 

 

Az Erdészeti Kutatásokban megjelent fontosabb publikációi (az ERTI 110 

évének 2008-as válogatása alapján): 

Magyar Pál: Szikes fásítási kísérletek a püspökladányi telepen. 1929. 24-

76. 

Magyar Pál: Növényökológiai vizsgálatok szikes talajon 1930. p. 

Magyar Pál: Homokfásítás és növényszociológiai alapjai 1933. p. 139 

Magyar Pál: Erdőtípus vizsgálatok a Börzsönyi és a Bükk hegységben 

1933. p. 396 

Magyar Pál: Növényökológiai vizsgálatok az alföldi homokon 1936 p. 115 

Magyar Pál: Alföldfásítás I-II. 1960 p. 1198. 
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Tury Elemér (1897-1977) 

erdőmérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa. 

 

Az alföldfásítás legtevékenyebb időszakának egyik neves alakja, a 

szikfásítási kutatások kiemelkedő művelője. Többgyermekes családba 

született, így gyakran szembe kellett néznie a történelmi események nyomán 

jelentkező nehéz körülményekkel. 1916-ban Vácott érettségizett. Részt vett 

katonaként az I. világháborúban. Erdészeti tanulmányait Selmecbányán 

1918-ban kezdte meg, majd Sopronban fejezte be 1922-ben.  

A püspökladányi szikkísérleti telep vezetőjévé 1928. szeptember 1-jén 

nevezték ki. 1941-ben a Debreceni Erdőigazgatóság alföldfásítási 

osztályának élére került, de a püspökladányi telep közvetlen irányítását 

továbbra is ellátta. A II. világháborúban frontszolgálatot teljesített, és 1944-

ben hadifogságba esett. 1947-ben hazatérve a Szegedi Erdőigazgatóság 

erdőművelési osztályának vezetője lett. Ebben az időben nevezték ki állandó 

szaktanácsadói jelleggel az Alföldfásítási Országos Szakbizottság tagjává. 

Az Erdészeti Tudományos Intézet 1949-ben történt létrejöttekor Budapestre 

került, és szikfásítási kutatási feladatokat ellátó tudományos munkatársként 

dolgozott nyugdíjazásáig. Kutató-kísérletező munkájának alapvonása volt, 

hogy elődei kisparcellás kísérleteivel szemben a kutatási eredményeket 

üzemi jellegű és méretű kísérleti formák között fejlesztette tovább. Ez 

lehetőséget nyújtott a gyakorlati felhasználók számára a tapasztalatok 

megismerésére. A püspökladányi kutatási eredmények több tízezer hektárnyi 

erdősítésben, fásításban valósultak meg. Az ő nevéhez fűződik az erdészeti 

szikosztályozási rendszer megalkotása is. Ez adta az első megbízható alapot 

az üzemi szikfásításhoz. 

Budapesten hunyt el 1977. november 19-én. 

http://forestpress.hu/hu/index.php/erdekessegek/ki-kicsoda/27126-tury-elemer-1897-1977
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Forrás: Rásó János megemlékezése 

Az Erdészeti Kutatásokban megjelent fontosabb publikációi (az ERTI 110 

évének 2008-as válogatása alapján): 

Tury Elemér: A szikes talajok ligetes erdői 1951. p. 42 

Tury Elemér: A szikes talajok erdészeti osztályozása 1954. p. 3 



33 
 

Babos Imre (1901-1979) 

erdőmérnök, a mezőgazdasági tudományok doktora 

 

Babos Imre nem készült erdészeti pályára, családjának nem volt 

erdészkapcsolata, mégis a magyar erdők nagy fejlesztője, művelője, és az 

erdészeti ökológia megalapítója lett. 

Gyermekkorában megragadta a tenger varázsa. A traiskircheni 

hadapródiskolában kezdte középiskolai tanulmányait, de végül 

szülővárosában, Makón érettségizett. 1925-ben szerezte meg az erdőmérnöki 

oklevelet és mint pagonyerdész, Ráckevén kezdte pályafutását. Majd 

erdőgondnok, végül az erdőgazdaság vezetője lett. 1948-tól a MÁLLERD 

erdőművelési előadója, majd osztályvezetőjeként dolgozott. 1952-ben az 

ÁGEM síkvidéki területi igazgatója lett, és 1953-ban helyezték az ERTI-hez, 

ahol osztályvezetőként dolgozott, tanított, nyugdíjba meneteléig. A 

nyugdíjazás a kutatásban, tanításban nem jelentett változást. A közel 

százötven publikációjából tizennégy jelent meg 1966 után. Egész életútját 

jellemzi a kutatás és a gyakorlat összefonódása. Már fiatal korában felfigyel 

az összefüggésekre és minden új iránt fogékony, de azokat kritikával illeti, 

alkalmazásuk előtt szinte kísérletileg kipróbálja őket. Ezt bizonyítják a 

kunadacsi erdőtelepítések, amelyek a felismerések gazdag tárházát 

képviselik. Vezető beosztása sok fiatal, később országos hírű szakember 

kiemelését, segítését és az eredményes kutatás útján történő elindítását tette 

lehetővé.  

Nemcsak a fiatalokat támogatta, hanem teljes mértékben támaszkodott a nagy 

tapasztalatú, idősebb szakemberekre is. A kollektív munkában irányító és 
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tevékeny résztvevő volt. Az ország erdőművelésének irányítójaként írta az 

első erdőművelési utasítást, megszabta a maggazdálkodás útját a magtermő 

állományok kijelölésével és az erdeifenyő-plantázs kialakításának 

megindításával. 

Életútjának kiteljesedését jelentette, amikor az Erdészeti Tudományos 

Intézetbe került. Megkezdődött a termékeny tudományos munka. A gyakorlat 

és a tudomány összefogásából született az erdőgazdasági tájkialakítás. Az 50 

erdőgazdasági táj az erdőművelési sajátosságokat, az általános termőhelyi 

adottságokat és a fejlesztési irányelveket öleli fel. Ma már gyakorlattá vált 

használatuk. A „Magyarország erdőgazdasági tájainak erdő-felújítási, 

erdőtelepítési irányelvei és eljárásai" az erdőtipológián keresztül a tájakra 

épülnek, éppúgy, mint a most érvényben levő, termőhelyi adottságokat 

fokozottan figyelembe vevő irányelvek.  

A gyakorlati szakemberből 20 év alatt igazi kutató lett, aki az összefüggések 

objektív okait keresi. Mindezt az állandó önképzés, az új iránti fogékonyság 

tette lehetővé. A legalapvetőbb az erdőművelői és ezen belül is az ökológiai 

szemlélete. Eredményei, a homoki tájak termőhely-feltárása, fafaj-

megválasztása, a telepítési technológiák kidolgozása teljes mértékben ehhez 

kapcsolódik. A termőhely hidrológiai tényezőjének felismerése, a homoki 

termőhelyek rendszerezése mellett kiemelkedő eredménye az erdészeti 

termőhelyfeltárás és a légi felvételekre épülő termőhely-térképezés.  

Sosem volt és a kutatásban sem vált egyoldalúvá. A termőhely-kutatáshoz 

szorosan kapcsolódott az akác- és nyártermesztés helyzetének, irányának 

vizsgálata. A nyár- és fűztermesztés objektív alapjainak megteremtése az ő 

nevéhez fűződik. Először a tényhelyzetet tárta fel. Meghatározta a hazai 

nyárak termőhely-igényét, erdőtípusait. Ebben is kitűnt szukcessziós 

szemlélete. (l „A borókás nyárasok kialakulása és ökológiai viszonyai”) 

Tisztázta az akkor legelterjedtebb nemesnyárunk, az óriásnyár termőhely-

igényét és növekedési viszonyait. Megszervezte az országos nemesnyár-

fajtaösszehasonlító kísérleteket. Ezeket már értékelte és erre alapozva 

kialakította a magyar nyárfatermesztés irányvonalát.  

1955-ben a mezőgazdasági tudományok doktorává nyilvánították, és 1959-

ben Bedő Albert-díjat kapott. A számtalan elismerés közül az Erdészeti és 

Faipari Egyetem tiszteletbeli műszaki doktora elismerésére volt legbüszkébb, 

mert a tanítás volt a kiteljesedése életének. Nemcsak tanított élete végéig, 

hanem iskolát alapított, az ökológiai alapon dolgozó erdőművelők iskoláját.  
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Forrás: Dr. Gál János, dr. Járó Zoltán, Keresztesi Béla akadémikus 

megemlékezése (1980) 

Az Erdészeti Kutatásokban megjelent fontosabb publikációi (az ERTI 110 

évének 2008-as válogatása alapján): 

Babos Imre: A gyorsan növő fafajok telepítési lehetőségeinek növelése 

biológiai meliorálással 1954. p. 47 

Babos Imre: A Duna-Tisza közi homokhát termőhelyfeltárása. 1955/2. 3-

54. 

Babos Imre: Homoki termőhelyláncok, Erdészeti Kutatások 1956. 33-98. 

Babos Imre, Horváthné Proszt Sára, Járó Zoltán, Király László, Szodfridt 

István, Tóth Béla: Erdészeti termőhelyfeltárás és térképezés. 1966. p. 493. 

A gyűjteménybe beajánlott, de abba be nem került publikációk: 

Babos Imre: (1967) Összehasonlító nyárfajta-kísérletek első értékelése. 

Erdészeti Kutatások VOL 63 1-3 p.69-80 

 

A doktori értekezés (1954) címe: Magyarország táji erdőművelésének 

alapjai 
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Járó Zoltán (1921-2020) 

Erdőmérnök. a mezőgazdasági tudományok doktora, kutatóprofesszor, 

címzetes egyetemi tanár 

 
 

Járó Zoltán Nagybecskereken született 1921. július 16-án. A szülők „hű 

magyarságtudata” miatt a családot a trianoni országvesztés után a 

középbánsági városból hamarosan kitelepítették. Véglegesen új otthont 

Vecsésen találtak maguknak. A helybéli elemi iskola befejezése után 

tanulmányait a kőbányai Szent László Gimnázium diákjaként folytatta Járó 

Zoltán. Az érettségi után először a Kertészeti Egyetemre iratkozott be, majd 

egy év után már Sopronban a M. kir. József nádor Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán találjuk. 

A II. világháború befejezése után 1946-ban szerzett erdőmérnöki oklevelet. 

Ezt követően kezdő, de elhivatott erdőmérnökként az alma mater és az MTA 

Talajtani Kutatóintézetében tevékenykedett addig, amíg 1949-ben az 

Erdészeti Tudományos Intézetnél kapott szinte élete végéig kitartó, végleges 

státuszt. 1984-ben ment nyugdíjba, de munkáját megszakítás nélkül 88 éves 

koráig tovább folytatta. 

Több mint 60 éves munkássága során a genetikai talajtípus-rendszert a hazai 

erdőgazdálkodás igényeinek megfelelően értékelte és adaptálta. Kidolgozta 

az erdészeti termőhely-feltárás helyszíni és laboratóriumi vizsgálati 

módszereit és segítségével feldolgozta az erdőgazdasági tájak talaj, majd 

termőhelyi adottságait. Talajtípusok című könyve mind a mai napig haszná-

latos a gyakorlati szakemberek körében, és mára szinte pótolhatatlanná vált. 

Kimunkálta a hazai fafajok termőhelyi igényének ökoszisztéma szemléletű 

vizsgálati módszerét, és meghatározta a főbb állományalkotó fafajok 

termőhely-igényét. A fontosabb magyarországi fafajok elterjedésének és 
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termőhelyi igényének feldolgozása alapján kialakította a sajátosan magyar 

erdészeti termőhely-tipológiai rendszert. Erre épült „Az egyes termőhely-

típusokon alkalmazható célállományok és azok várható növekedése” című 

tanulmánya, amely az erdőmérnökképzés, a fafaj-megválasztás és általában 

az erdőgazdaság fejlesztésének mindenkori alapjává vált. 

Kimunkálta az ökológiai szemléletű erdészeti földértékelést. Leírta a főbb 

fafajok éves és korszaki növekedésmenetét és az ehhez kapcsolódó 

vízfelhasználás modelljét. Kidolgozta az erdő szervesanyag-forgalmának 

vizsgálati metodikáját. Meghatározta több állományalkotó fafaj szerves- és 

tápanyagforgalmát. Nemzetközileg is új módszert dolgozott ki a felszín alatti 

szerves-anyag (gyökérzet) vizsgálatára. 

Nyugdíjazását követően is intenzíven részt vett a tudományos életben, többek 

között közreműködött azoknak az ökológiai vizsgálati mintaterületeknek a 

kialakításában, amelyek most az Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer 

intenzív vizsgálati területeit képezik. Kutatóprofesszorként még sokáig 

segítette az intézet szakmai tevékenységét és fejlesztését. 

Az erdőgazdálkodás elveinek és az erdészetfejlesztési törekvések 

meghatározásában Járó Zoltán elévülhetetlen érdemeket szerzett. Sokoldalú 

tudása, kifejezetten multidiszciplináris karaktere, közvetlensége és 

embersége nagy szerepet játszott abban, hogy jó kapcsolatot alakított ki a 

társtudományok és a gyakorlat képviselőivel. Mindez nagyban segítette 

tudományos eredményeinek gyakorlati bevezetését és időtálló alkalmazását. 

Járó Zoltán egy egész kutatói nemzedéket indított el pályáján. Akik 

személyesen ismerték, tudják, hogy őszinte, emóció-gazdag, jóindulatú 

természete mindig visszafogott kétkedéssel párosult. Ennek is volt 

köszönhető, hogy tudományos eredményei mindig hitelesek és megbízhatóak 

voltak. 

A magyar erdők szeretete, ökológiai szemlélete, szakmai elkötelezettsége és 

munkássága iskolateremtő az erdészei ökológia és termőhely-értékelés terén. 

Tevékenységét Bedő Albert- és Akadémia-díjjal, Vadas Jenő emlékéremmel, 

továbbá a Pro Silva Hungariae díjjal, a Magyar Köztársaság Érdemrend 

Lovagkeresztje és az Életfa Emlékplakett kitüntetéssel ismerték el. 

forrás: Führer Ernő megemlékezése 

Az Erdészeti Kutatásokban megjelent fontosabb publikációi (az ERTI 110 

évének 2008-as válogatása alapján): 

Járó Zoltán: A lösz alapkőzet talaj- és erdőtípusai. 1955. 87-110. 



38 
 

Vlaszaty Ödön – Járó Zoltán: A gödöllői arborétum ismertetése és 

fafajainak értékelése. 1960. 1-3. 255-279. 

Járó Zoltán: A magyarországi termőhelytípusok értékelése a fenyők 

termesztése céljára 1971. p. 23 

Járó Zoltán: A magyarországi termőhelyek rendszerezése és erdészeti 

értékelése. 1986. 181-199. 

Bondor Antal – Führer Ernő – Járó Zoltán – Kollwentz Ödön – 

Márkus László: A vad szerepe az erdei ökoszisztémában és az 

erdőgazdaságban 1988-89 / 80-81. p. 67 

Ujváriné Jármai Éva, Járó Zoltán, Ujvári Ferenc: A biomassza 

mennyisége, megoszlása és változatossága a nemzetközi lucfenyő 

származási kísérletben (IUFRO 1964/68). 2000-2001. 49-64. 

 

A gyűjteménybe beajánlott, de abba be nem került publikációk: 

Danszky, I., - Járó, Z. (1972): Erdőművelés I., II. Mezőgazdasági Kiadó p. 

47. 

Járó, Z. (1963): Talajtípusok, Országos Erdészeti Főigazgatóság Budapest 

1963 

Járó, Z. (1980): Intercepció a gödöllői kultúrerdei ökoszisztémában, 

Erdészeti Kutatások VOL 73. I. p. 7-19 

Járó, Z. (1983): Termőhelyismerettan a 32-101 erdészeti ágazat számára, 

Mezőgazdasági Kiadó 1983. 

Járó Z.-Tátraaljai E-né (1984): A fák éves növekedése. Erd.Kut 76-77. 

221-234. 

Járó, Z. (1988-89): A bükkösök szerves- és tápanyagforgalma, Erdészeti 

Kutatások Vol. 80. p. 80-81. 

Járó Z. (1989): Az erdő vízforgalma. Erdő (8) 352-355. 

A kandidátusi értekezés (1961) címe: Erdei lomb- és alomvizsgálatok 

A doktori értekezés (1983) címe: Magyarországi termőhelyek rendszerezése 

és erdészeti értékelése 
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Tóth Béla (1921-2016) 

Erdőmérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, címzetes egyetemi 

tanár 

 
 

1921. április 11-én, Öcsödön született. A szarvasi középiskolai tanulmányait 

követően a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, 

Kohó- és Erdőmérnöki Karán szerzett okleveles erdőmérnöki diplomát 1943-

ban, Sopronban. Szakmai munkássága a Besztercei Erdőigazgatóságnál 

kezdődött, majd a Zalaegerszegi Erdőfelügyelőségen folytatódott. A II. 

világháborút követően erdőgondnok volt Szeghalmon, majd Szolnokon. A 

Szolnoki Erdőgazdaságnál először műszaki előadó, később főmérnök lett. Az 

Erdészeti Tudományos Intézetben 1953-tól kezdett el dolgozni.1963-tól 

huszonkét éven át ő vezette az ERTI Tiszántúli Kísérleti Állomását 

Püspökladányban. 1963-ban mezőgazdasági (erdészeti) kandidátusi 

tudományos fokozatot szerzett.  

 

Kutatási területei sokrétűek voltak. Vizsgálta az öntözőrendszerek fásítási 

lehetőségeit. Kutatta a hazai kötött és szikes talajú síkvidéki tájak termőhelyi 

kérdéseit. Részt vett a hazai termőhely-tipológiai alapok, valamint az 

erdészeti termőhely-feltárási és termőhely-térképezési irányelvek 

megalkotásában. Több erdőgazdasági tájról monográfiaszerű leírást közölt. 

Kidolgozta a tiszántúli szikes és kötött talajú termőhelyek erdészeti 

értékelését és erdősítési lehetőségeit. Behatóan foglalkozott a szikes talajok 

termőképességet növelő kérdéseivel és azok agrotechnikai vonatkozásaival. 

Meghatározta a belvízzel veszélyeztetett, gazdaságtalan mezőgazdasági 

területek erdősítéssel való hasznosításának irányelveit. 

Feltárta az alföldi nyárfatermesztés termőhelyi lehetőségeit, és kidolgozta a 

nyártermesztés technológiáját. Közreműködött az új nyárfajták 
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szelekciójában, az általa vezetett kutatócsoport munkájának eredményeként 

számos új nyárfajta állami elismerésére került sor. Munkája segítette a 

fűztermesztés hazai fejlesztését. Nevéhez fűződik a szilfavésszel szemben 

rezisztens, kiemelkedően szárazságtűrő ’Puszta’-szil szelektálása és fajtaként 

való állami elismertetése. 

Kutatási eredményeit számos összefoglaló jelentésben, magyar és külföldi 

szaklapban, valamint szakközönség előtt tartott előadások formájában adta 

közre. Szintetizáló műve, a Szikesek fásítása (Akadémiai Kiadó, 1972) 1976-

ban nívódíjat kapott a Magyar Tudományos Akadémia Kiadói Bizottságától. 

Anyanyelvén kívül németül, franciául és oroszul is beszélt. Nyelvtudását 

széleskörű külföldi kapcsolatokban kamatoztatta. Külföldi tanulmányútjain 

szerzett tapasztalatait hazai viszonyokra ültette át. 

1982-ben tudományos tanácsadóként vonult nyugdíjba, de ezt követően sem 

csökkent szakmai aktivitása. 1986-tól az Erdészeti és Faipari Egyetem 

címzetes egyetemi tanára. 

1992-től részt vett az európai feketenyár génmegőrzését irányító nemzetközi 

bizottság munkájában. Tagként segítette a Nemzetközi Nyárfa Bizottság, a 

Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottság és az Alföldi-program 

Mezőgazdasági Tudományos Bizottság munkáját. Az MTA Debreceni 

Területi Bizottság Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottságnak alapító 

elnöke, később örökös tiszteletbeli elnöke. 

Hét évtizeden át tagja az Országos Erdészeti Egyesületnek és a 

Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezetének. Az egyesülettől 

1977-ben vehette át a Bedő Albert díjat. 

Életútját számos szakmai elismerés (Pro Silva Hungariae díj, Életfa 

Emlékplakett Arany Fokozata, Ember az erdőért kitüntetés, DAB Plakett) 

övezte. 

Munkásságának megkoronázásaként élte meg, amikor 1996-ban 

megszervezte a Nemzetközi Nyárfabizottság (IPC) XX. ülését 

Magyarországon, ahol a szervezet tiszteletbeli örökös elnökének 

választották. 

 

forrás: Gencsi Zoltán, Rásó János megemlékezései 

Az Erdészeti Kutatásokban megjelent fontosabb publikációi (az ERTI 110 

évének 2008-as válogatása alapján): 

Tóth Béla: Adatok a nyárfatermesztés lehetőségeihez a Tiszántúlon. 1961. 

59-86. 

Tóth Béla: Új nyárfajták bevezetése Közép- és Kelet-Magyarországon. 

1988-89. 252-255. 

Tóth Béla: A táji erdőművelés időszerű kérdései az Alföldön 
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Tóth Béla: Tapasztalatok a Puszta szil termesztéséről 

Führer Ernő, Rédei Károly, Tóth Béla (szerk). Ültetvényszerű fatermesztés 

1-2. 2008. 

A kandidátusi értekezés (1962) címe: Adatok a nyárfatermesztés 

lehetőségeihez a Tiszántúlon 
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Szodfridt István (1930-2011) 

Erdőmérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, professor emeritus 

 

Szodfridt István 1930. november 7-én született Győrött. Iskoláit Budapesten 

és Győrött végezte, 1949-ben érettségizett kitűnő eredménnyel a győri 

Czuczor Gergely Gimnáziumban. Bencés tanáraira mindig nagy szeretettel 

gondolt vissza. Ezután a Budapesti Műszaki Egyetem soproni Erdő- és 

Földmérőmérnöki Karának Erdőmérnöki Osztályán kezdte meg felsőfokú 

tanulmányait. Egyetemi évei alatt főként évfolyamtársa, Csapody István 

segítségével került kapcsolatba a botanika tudományával. Diplomatervét a 

bajai hullámtéren készítette, amelynek megismerésében nagy segítségére volt 

az erdőgazdaság akkor már jó nevű erdészbotanikusaként ismert 

erdőművelője, Tóth Imre. 1953-ban kitűnő eredménnyel szerzett diplomát az 

erdőipari szakon. Végzése után a Keszthelyi Állami Erdőgazdasághoz került, 

ahol öt éven át különböző beosztásokban dolgozott. A lehetőségeket 

kihasználva kezében növénygyűjtővel és határozóval járta be a területet. 

Számos alkalommal kalauzolta a neves botanikusokat, így Jakucs Pált, 

Fekete Gábort, Pócs Tamást, Jávorka Sándort és Boros Ádámot is. A 

Keszthelyi Múzeum botanikusával, D. Nagy Évával szerzett ismeretség révén 

került be a Pócs Tamás irányításával dolgozó, az Őrségben és a Vend-vidéken 

növényföldrajzi térképezést végző csoportba. Az ismeretség 

eredményeképpen több éven át hosszabb időt töltött a vidéken. A Vend-

vidéken termőhelyvizsgálatot is készített, amiben Járó Zoltán segítette. 

Botanikai ismerete tette lehetővé, hogy Majer Antal erdőtipológiai 

könyvének egyik fejezeteként erdészek és botanikusok (Csapody István, 

Horánszky András, Pócs Tamás, Simon Tibor, Szodfridt István, Tallós Pál) 

összefogásával meghatározzák az erdei lágyszárú fajok ökológiai 

sajátosságait, s kimunkálják az azokra vonatkozó ökocsoportokat. Tallós Pál 

évfolyamtársával és jó barátjával dolgozták fel a fenyvesek erdőtípusait, ami 

a Keresztesi Béla szerkesztette fenyő-monográfiában jelent meg. Majer 
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Antal, aki az Erdészeti Tudományos Intézetben erdőművelési 

osztályvezetőként dolgozott, hívta meg Szodfridt Istvánt és Tallós Pált az 

osztályára dolgozni. Feladatuk a kor szelleméből fakadóan elsősorban az 

erdőnevelési kísérletek indítása és értékelése volt, de bő lehetőségük volt 

arra, hogy botanikai kutatásokat is végezzenek. Ebben az időszakban 

dolgoztak a Felső-nyírádi erdőben, amely munka eredményeképpen több 

dolgozat is született. Az itteni cseres-kocsányos tölgyesek különlegesek 

voltak, mivel a lápi fajokon kívül szárazságtűrő növények is megjelentek 

bennük. Ennek termőhelyi okát a pszeudoglejes barna erdőtalajok 

előfordulásával magyarázták. Ezen leírás is hozzájárult ahhoz, hogy később 

Járó Zoltán az erdészeti termőhely-tipológiai rendszerében a hidrológiai 

kategóriák közé felvette a pszeudoglejes és a szikes talajokra jellemző 

változó vízellátottságú fokozatot is. A hazai erdészet kötelező jelleggel 

vezette be a Majer-féle erdőtipológiai rendszert, ennek megismertetésében 

aktívan részt vett, számos terepi programot tartott. Így nem véletlen, hogy 

közreműködött a Majer Antal féle erdő- és termőhelytipológiai útmutató 

elkészítésében is. Majer Antal Sopronba való távozása után átkerült a Babos 

Imre által vezetett termőhelyi kérdésekkel foglalkozó osztályra, és így egyre 

gyakrabban fordult meg a Duna-Tisza közén. Babos Imre hatására kezdett el 

foglalkozni a Kunbaracs környékén előforduló alföldi ritkaság, a gyertyános-

kocsányostölgyes növénycönológiai felvételével. Eredményeit Papp László 

ERTI kutató mikroklíma méréseivel egészítette ki, és azokat az Acta 

Botanicaban közölte. Jellemezte a gyertyános-kocsányostölgyeseket övező 

gyöngyvirágos-tölgyes területeket is. Elkészítette a borókás nyárasok 

növénycönológiai feldolgozását, amelyhez a terepi munkákat túlnyomórészt 

a bugaci ősborókásban végezte. Eloszlatni próbálta azt a tévhitet, hogy a 

borókás nyárasok a homoki tölgyesek degradációja nyomán alakulhattak ki. 

Miután az Erdészeti Tudományos Intézet frissen megalapított Duna Tisza 

közi kísérleti állomása vezetőjének hívták Kecskemétre, egyre több olyan 

munkája lett, amelyek a táj növényzetével foglalkoztak. A Kiskunsági 

Nemzeti Park monografikus feldolgozásában az erdőtársulásokat ő mutatta 

be, és áttekintést készített a „Kecskemét” című tanulmánykötetben a táj 

vegetációjáról. A botanikus kutatókkal kialakított barátság tette lehetővé, 

hogy több növénycönológiai monográfiában készítse el az erdészeti 

vonatkozások összefoglalását. Élete legtermékenyebb éveit Kecskeméten 

töltötte, ahol feladatai közé tartozott a kísérleti állomás megszervezése, 

munkájának elindítása, elfogadtatása a térség gazdálkodói körében. Doktori 

és később kandidátusi fokozatát nemesnyár nevelési vizsgálatok során 

gyűjtött anyagból szerezte meg. Ebben az időben, egy cikluson keresztül, a 

Bács-Kiskun megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) elnöke is 

volt, és jelentős kecskeméti vonatkozású ismeretterjesztő munkát végzett.  
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1983-ban hívták az Erdészeti és Faipari Egyetemre a Termőhelyismerettani 

Tanszék élére. Itt elsősorban az erdőmérnöki szak hallgatói számára oktatta 

a földtant, a talajtant, az erdészeti meteorológiát és az erdészeti 

termőhelyismerettant. Kutatásai során főként a vegetációtípusok, valamint a 

termőhelyi adottságok közötti kapcsolatokat vizsgálta. 1995-ben vonult 

nyugdíjba, de professzor emeritusként továbbra is aktívan tevékenykedett, 

így számos doktori értekezés, diplomaterv, szakdolgozat, TDK dolgozat 

konzulense, illetve bírálója volt.  

Szelíd természete, mélységes humanizmusa tiszteletet parancsolt köré. 

Nyelvtudását hasznosítva több alkalommal járt külföldön, vezetett hazánkban 

külföldi vendégeket. Tagja volt a FAO Erdészeti Bizottságának. Az Erdészeti 

Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetségében (IUFRO) a termőhelyi 

szakcsoport vezetőjének helyettese volt. Tudományos munkásságáról több 

mint 200 publikációban, egyetemi jegyzetben, mintegy 15 külföldön 

megjelent közleményben, továbbá könyvfejezetekben, valamint általa írt 

szakkönyvben számolt be. Tagja volt a MTA Erdészeti Bizottságának, 

Botanikai Bizottságának, Talajtani Bizottságának és Ökológiai 

Bizottságának, elnöke volt az Országos Erdészeti Egyesület soproni helyi 

csoportjának, elnökségi tagja volt a soproni TIT-nek. Munkássága 

elismeréseként számos kitüntetést kapott, közülük kiemelendő az Országos 

Erdészeti Egyesülettől 1994-ben kapott Bedő Albert díj, a Nyugat-

magyarországi Egyetem által adományozott honoris causa doktori cím, 

illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje.  

forrás: Bartha Dénes, Bidló András megemlékezése 
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