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DR. SOMOGYI ZOLTÁN 

Gyorsuló fanövekedési trendek Európában III 
Bizonyítékok a növekedés felgyorsulására 

| Az eredményeke t összefoglalva megál lapítható, 
| hogy a fák növekedésének felgyorsulása igenis lehet 
| oka - ha n e m is mindenhol és az egész 1950-90-es 
1 időszakban - a növedék és ezen keresztül az élőfa-
| készlet megnövekedésének. Arra azonban még nem 
1 kaptunk választ, hogy mi lehet az oka ennek a nagy 
| területeken, sok helyen megfigyelt növekedésgyor-
I sulásnak? 

Néhány lehetséges ok a sok közül 
Elöljáróban megállapítható, hogy egységes, minden ese

tet megmagyarázó okot nem sikerült találni. Sőt, ki kell 
emelni, hogy szinte sehol sem ismertettek mást az egyes 
tanulmányok szerzői, mint hipotéziseket. Ennek az az egy
szerű magyarázata, hogy az esetek döntő többségében a nö
vekedés regisztrálásán túlmenően nem végeztek semmilyen 
olyan mérést vagy megfigyelést, amely kapcsolatba hozható 
a növekedést meghatározó vagy befolyásoló tényezőkkel, 
így pl. helyileg nem mérték a vizsgált időszakokban a nö
vekedéssel párhuzamosan sem a légszennyeződés mértékét, 
sem a talaj jellemzőinek alakulását, sem az egyéb emberi 
(erdőgazdasági) beavatkozásokat. Ez természetes, hiszen 
egyrészt az egész kérdéskör csak az utóbbi időben kezdte 
foglalkoztatni a szakembereket, másrészt pedig egyszerre 
sok tényezőnek a vizsgálata jóval nagyobb költségekkel járt 
volna annál, mint ami rendelkezésre állt. Mindebből azon
ban adódik az, hogy az okokra vonatkozóan csak óvatos 
kijelentéseket szabad tenni. Az alábbiakban a valószínűsít
hető fontosabb okok közül sorolunk fel néhányat. 

Az okok egy részét abban kell keresni, hogy maga az 
erdőgazdálkodás mindenképpen jelentős befolyást gyakorolt 
a faállományokra. így pl. nagy területeken megváltozott a 
faállományok összetétele, s előtérbe kerültek a gyorsabban 
növő fajok (pl. bükk helyére gyakran lucfenyőt ültettek). Ha
sonlóképpen, az őshonos nyarak és füzek helyét intenzíveb
ben növő, nemesített klánok, fajták és változatok foglalják 
el (nálunk pl. a Szigetközben). 

A fentiek hatására, valamint a fakitermelések növekedé
sével együtt a korosztályeloszlás is a fiatalabb korosztályok 
felé tolódott el - legalábbis egyes térségekben - , ezáltal a 
fák nagyobb része található az intenzívebb növekedés idő
szakában. Ugyancsak ezt idézte elő a vágáskorok csökken
tése. (Mostanában viszont ezzel éppen ellentétes tendenciák 
kezdenek kibontakozni: igyekeznek meghagyni idős fákat, 
sőt erdőrészleteket, hogy egy-egy térség erdőállománya, a 
faállományok szerkezete természetközelibb legyen.) 

Az erdőművelés fejlődésének hatására sok helyen javult 
a faállományok szerkezete is. A „rontott erdők" helyén egy
re gyakrabban találni jól kezelt erdőket. A sarj- és középer
dőket (a vegyesen sarj- és magáneredetű faállományokat) 
egyre több helyen újítják fel mageredetű erdőkkel. A faál

lományok záródása - a „rablógazdálkodás" jellegű szálal-
gatás visszaszorulásával - nagyobb, mint korábban. Szintén 
fontos, hogy valószínűleg lerövidült a felújítási időszak is: 
a letermelt erdő helyére hamarabb kerül az újulat. Valószí
nűleg sok helyen felhagytak a termőhelyromboló tevékeny
ségekkel, mint az avargyűjtés, a legeltetés, az eróziót okozó 
nagy tarvágásokkal meredek domb- és hegyoldalakon stb. 
Sőt, az egyre intenzívebbé váló talajművelés (szántás, me
lioráció, műtrágyázás, drénerezés stb.) bizonyos mértékű 
termőhelyjavulást eredményezhetett, legalábbis átmenetileg. 

Ezek az okok természetesen helyenként változó mérték
ben játszhattak szerepet, és ellenpéldák is akadnak jócskán. 
E folyamatok eredője az, ami egyes térségekben a fakész-
let-gyarapodáshoz hozzájárulhatott. De ezekkel is csak bi
zonyos mértékig lehet a növekedésgyorsulást magyarázni. 

Az okok egy másik jelentős csoportja a fák környezeté
nek valószínű megváltozásával kapcsolatos. A már említett 
kutatási program megnevezésében szerepel is a kérdés: 
megváltozott a termőhely fatermő képessége? 

A környezet egyik közismert, több termőhelyi tényezőt 
magába foglaló része a klíma. Már jó egy éve bizo
nyítottnak vehető, hogy a földi hőmérséklet emelkedőben 
van. Ennek az elmúlt évszázadban időnként változó méretű, 
összességében mintegy 0,6 fokos emelkedésének részben 
természetes, részben az emberi tevékenységben (fosszilis tü
zelőanyagok égetése stb.) keresendő okai vannak, de itt 
most nem is ez az érdekes. Sokkal fontosabb az, hogy ez 
a hőmérséklet-emelkedés Európában nem egyenletes elosz
lású, és együtt jár sok más klímaparaméter megváltozásával, 
tehát pl. a csapadék mennyiségének és időbeli eloszlásának, 
a napsütéses órák számának, a levegő páratartalmának, 
mindezen mutatók szélsőségeinek stb. a megváltozásával. 

Nincs tiszta képünk arról, hogy az egyes klímatényezők 
vagy azok együttesének megváltozása hogyan s milyen mér
tékben fokozza a fák növekedését. 

Valamivel többet tudunk arról, hogy a klímaváltozást 
legalább 50-60%-ban előidéző légköri C02-növekedés ho
gyan hat a növekedésre. Viszonylag sok vizsgálat számol 
be ugyanis arról, hogy a szén-dioxid növelése emeli a fák 
produktivitását (lásd ábra). Ismert az is, hogy a levegő szén
dioxid koncentrációja már legalább 30%-kal megnőtt az 
ipari forradalom kezdete óta. Ez a „ szén-dioxid trágyázást 
effektus" természetesen helyenként, a helyi egyéb viszo
nyok függvényében, de feltehetően mindenhol éreztette a 
hatását a fák növekedésében. 

A levegőbe több más gáz is került. Ilyen pl. a nitrogén. 
Ezeknek a gázoknak a hatása sokféle lehet attól függően, 
hogy milyen vegyületek formájában, milyen koncentráció
ban, s a fa mely részeihez (levelek, gyökerek stb.) jutva 
fejtik ki hatásukat. Bizonyos helyeken mindenképpen szá
molni kell jótékony hatásukkal, amennyiben növelik a ta-



lajban rendelkezésre álló anyagmennyiségeket. Ez a jelen
ség szintén bizonyos mértékig a trágyázásokhoz hasonlít (a 
növényeket bizonyára nem érdekli, hogy trágya vagy „le
vegőszennyezés" formájában jutottak több tápanyaghoz). 

E gázoknak, valamint a talajba került sokféle egyéb 
anyagnak természetesen káros, növekedéscsökkentő hatásuk 
is van. Tekintettel a folyamatos környezetszennyezésre, 
amely az erdőket sem kíméli, nem lehet tudni, hogy hol és 
mikor vált vagy válik az ember környezetváltoztató tevé
kenysége növekedést gátló tényezővé. Pedig ez is minden 
bizonnyal bekövetkezett már több helyen is, és félő, hogy 
hosszú távon a fák növekedésének gyorsulása lelassul, sőt 
le is áll majd. A növekedésgyorsulás tehát valószínűleg nem 
vég nélkül tartó folyamat lesz. 

A növekedésgyorsulás korlátai 
A fanövekedés gyorsulásával kapcsolatban adódik tehát 

az a kérdés is, hogy meddig tarthat a gyorsulás? Örökké 
nyilvánvalóan nem; itt elegendő két tényezőre utalni. Az 
egyik azzal kapcsolatos, hogy még ha a fák környezetének 
- a növekedés szempontjából - kedvezőnek tűnő megvál
tozása tartós lesz is, a növekedés nem követi majd lineárisan 
ezt a változást. Ahogyan a műtrágyázás is csak egy bizo
nyos dózisig jár a termés növekedésével, úgy a fák környe
zetének változása is csak egy bizonyos fokig stimuláló ha
tású, utána semlegessé, sőt toxikussá is válhat. Emellett 
azok a lehetőségek is, amelyek az erdőművelés, ill. általá
nosságban az erdők kezelésének fejlesztésében rejlettek és 
még rejlenek, előbb-utóbb ki fognak merülni. 

A fentiekből adódik, hogy nem szabad karba tett kézzel 
várni arra, hogy a fák növekedési sebessége néhány év, 
vagy esetleg évtized múltán olyan nagy lesz, hogy az ed
diginél kisebb területen is kielégíthetjük igényeinket. Nem 
szabad továbbra sem lemondani arról az igényről, hogy er
dőterületünket állandóan növeljük, és hogy erdőművelésün
ket az egyre jobb minőségű és mennyiségű faanyag ter
mesztésének irányába fejlesszük. Másrészt viszont - az elő
ző fejezetben leírtakat újból hangsúlyozva - megállapítható, 
hogy égetően szükséges volna minél többet tudni a jak nö-

Összefüggés a levegő szén-dioxid koncentrációja (ppmv), vala
mint a szénmegkötés ( a nettó elsődleges produkció, NEP) haté
konysága a 300 ppmv-hez tartozó NEP arányában. A nyilak azt 

mutatják, hogy hogyan nőtt és várhatóan hogyan nő a szén
dioxid koncentráció (Cannell, 1995 után újrarajzolva) 
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vekedése és környezetük közötti kapcsolatrendszerről, és az 
emberi tevékenységnek a növekedésre gyakorolt hatásairól. 

A fa „termésére" (a faanyagra) szükség van. Szükség 
van-e a faterméstani kutatásokra? 

Időnként találkozni olyan véleményekkel, amelyek sze
rint a faterméstan végére pontot kell tenni. Kérdés azonban, 
hogy egy pontot, vagy hármat...? 

A fentiekben ismertetett kutatási program egyik fő ered
ménye éppen az, hogy sok olyan kérdés fogalmazódott meg, 
amelyek eddig fel sem vetődtek. Kiderült, hogy rosszul hit
tük, hogy a fák növekedéséről már „mindent" tudunk, hi
szen rendelkezésre állnak a fatermési táblák. Kiderült, hogy 
hiába készültek már 200 évvel ezelőtt az első fatermési táb
lák: ezek a táblák csak a legfőbb fafajokra, s azokra is csak 
átlagos viszoúyokra tartalmaznak átlagadatokat. Nyilvánva
lóvá vált, hogy a faterméstanra is érvényes a mondás: „pan-
tha rei", más szóval: a táblákban rögzített növekedési átla
gok is változnak az idővel. Végül ki kell mondani azt is, 
hogy vajmi keveset tudunk a fák környezetének és az emberi 
tevékenységeknek a növekedésre gyakorolt hatásairól. 

Az igaz, hogy már egy-két évtizede kezdtek foglalkozni 
intenzívebben a növekedéssel kapcsolatos növényi (fizioló
giai) folyamatok és az azokat meghatározó környezeti té
nyezők között fennálló összefüggések kutatásával. Évek óta 
dolgoznak az ún. folyamatmodelleken, amelyekkel a növe
kedés részfolyamatainak, mint építőkockáknak, modellezése 
segítségével próbálják megérteni az egész növekedési jelen
séget. 

Részeredmények már vannak is, amelyek azonban nem 
állnak még össze egy komplett, a növekedést elegendő pon
tossággal leíró modellé. Ez nem csoda: a fák fiziológiai fo
lyamatai rendkívül sokrétűek, nagyon sok környezeti ténye
zőtől függenek, és e tényezők és a növekedés közötti 
összefüggések nagyon bonyolultak. Nem túlzás tehát meg
állapítani, hogy a fák növekedéskutatásának nem értünk a 
végére, éppen ellenkezőleg: most kell azt igazán elkezdeni. 

Végezetül érdemes megvizsgálni azt is, hogy hol tartunk 
mi a fák növekedésének a kutatásában? Térségünkben a -
nyugatinál semmivel sem tehetségtelenebb - kutatógárdá
nak nem állnak rendelkezésére azok a feltételek, amelyek 
lehetővé tennék a nyugatihoz hasonló gyors és színvonalas 
kutatómunkát. 

Ez természetesen nem csak a faterméstannal van így. De 
e cikk szerzőjének meggyőződése, hogy akkor, amikor az 
Európai Unió országai a fák és környezetük kutatására Eu
rópa egyik legrangosabb kutatóintézetében, az EFI-ben ko
moly pénzeket szánnak, akkor mi sem mondhatunk le az 
ilyen jellegű kutatásokról. Az erdőgazdálkodás fontos cél
kitűzése marad a faanyagtermesztés, ezért az sem mindegy, 
hogy mennyit tudunk a a faanyag keletkezésének törvény
szerűségeiről. Ebből egyenesen következik, hogy az erdők
kel, a fákkal kapcsolatos legkönnyebben megfigyelhető, leg
inkább felhasználható, és a gyakorlati fatermesztéssel is 
legszorosabb kapcsolatban álló erdei jelenségnek: áfák nö
vekedésének a kutatásáról nem szabad lemondani. 

A cikk elkészítését az OTKA a T17229 sz. kutatás 
téma finanszírozásán keresztül támogatta, amelyért a 
szerző e helyütt is köszönetet mond. 



Térségünk és hazánk társadalmi, politikai változásai előtétbe helyezték a szakmapolitikai kérdéseket is. A 
folyamatok megítéléséhez az általunk fontosabbnak tartott általános, illetve szakmapolitikai ismereteket 
rövid cikkekbe tömörítve közöljük 
Fogadják megtisztelő érdeklődéssel e politikaelméleti sorozatot A demokrácia feltételezi a nép, a „démosz" 
cselekvő részvételét a politika alakításában. E gondolat széliemében is várjuk véleményüket e szerény 
kezdeményezésünkkel és az írásokban foglaltakkal kapcsolatosan. 

Dr. Borbély József Dr. Mészáros Károly 

Mi is az a politika 
A politikai tevékenység az államel

méleti és a politikaelméleti irodalomban 
többnyire a hatalmi viszonyokhoz kötő
dik, elsősorban az államhatalomhoz, az 
állami tevékenység befolyásolásához, az 
állami ügyekben való részvételhez. A 
politika a hatalom megszerzésére irányu
ló tevékenység. 

A politikai tevékenység csoportok, ré
tegek, közösségek, elsősorban is a nagy 
társadalmi rétegek közötti viszonyok ke
zeléséhez kötődik. Célja - a hatalom 
megszerzésén túl - valamely osztály, ré
teg, csoport érdekeinek érvényesítése 
mások érdekeivel szemben. (Megjegy
zem: különböző államelméleti és politi
kaelméleti munkákban eltérő szerzők va
lamilyen elemet, relációt kiemelnek és 
ezt (ezeket) állítják a politika-definíció
juk középpontjába). 

A politika úgy válik azonossá a hata
lomra törekvéssel, háttérbe szorítva an
nak érdekkötöttségek, osztály, réteg és 
közösségi kapcsolódását. Mások a kö

zösségi viszonyok kezelésével azonosít
ják a politikát, elszakítván a hatalmi- és 
érdekviszonyoktól. 

Ismerjük a „hatalomra törő akaratot 
abszolutizáló" felfogásokat is, míg má
sok szerint a politika definíciálhatatlan, 
miután a politikai tevékenység tulajdon
képpen egyfajta intuíciót, beleérző és he
urisztikus képességet feltételező - művé
szet. A mi Kossuth Lajosunk szerint a 
politika a lehetőségek és szükségszerű
ségük „egzigenciák" birodalma. 

A politikatudomány ma azt állítja, 
hogy napjaink politikai életét egyre in
kább a racionális és a professzionális 
elemek uralják. Állítják, hogy a politikai 
tevékenység megérthető, és ésszerűen 
szervezhető; valamint, hogy a politikai 
tevékenységet nagyrészt hivatásszerűen 
űzik, miután professzionalizálódott, po
litikus szakértők és aktivisták csapat
munkájává változott. 

A politikatudomány (politológia) ma 
leginkább az érdekek által vezérelt aka

ratok harcaként definiálja a politikát. 
Megjegyezve, hogy az érdekek által ve
zérelt akaratok harca. A társadalom bel
ső konfliktusai szükségessé tették a tár
sadalom politikai-hatalmi megszerzését: 
az államot és intézményeit. 

A politikai tevékenység középpontjá
ban a hatalom, illetve a közhatalmat 
megtestesítő államhatalom megszerzése 
áll. Azért az érdekmeghatározottság, az 
akarati tartalom és a hatalomra irányult
ság a politikában egymástól elválasztha
tatlan. 

A mai politikai rendszer történeti fej
lődés eredménye, ámbátor a politika 
(mint sajátos, tartalom, viszony és tevé
kenység) már évezredek óta része az em
beriség történetének. 

(Bihari Mihály: A politika fogalma és 
összetevői. Bihari-Pokol: Politológia, 
Bp. 1992.) 

Dr. Borbély József 

Út a sikerhez! 
Japán minőségdíjas a Nagykunsági Erdészeti és Fa

ipari Részvénytársaság 
1997 decemberében az Ipari, Kereskedelmi és Idegenfor
galmi Minisztériumban vette át a NEFAG Rt. a tárca köz
igazgatási államtitkárától, Gilyán György úrtól és Shoji Shi-
bajapán professzor úrtól (az általa alapított) HASA-SHIHA 
DÍJ-at, kiemelkedő minőségfejlesztő munkájáért. 
A nyolcadik alkalommal meghirdetett pályázaton részt ve
hettek mindazok az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatás, az 
egészségügy és az oktatás területén működő természetes és 
jogi személyek, intézmények, akik/amelyek 1996-1997-ben 
kiemelkedő eredményt értek el a minőségfejlesztés terén. 
Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, 
valamint az OMFB Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
által támogatott díjakat évente ítélik oda a legjobb vállala
toknak, csoportoknak és személyeknek. 

Hogyan lehetünk jobbak holnap, mint ma? 
A TQM modell kiépítésének alapelemei a társaságnál a kö
vetkezők: 
• vevőközpontúság, azaz mindenben meg kell felelni a ve

vői igényeknek, 
• folyamatosan javítani kell a vevői, beszállítói kapcsola

tokat, 

• az emberi erőforrásokat tudatosan kell felhasználni, 
• elsőre kell jót csinálni, 
• az eredményt mérni kell, 
• a rendszeres képzés alapvető fontosságú 
FŐ CÉL: AZ ÁLLANDÓ FEJLESZTÉS ÉS TÖKÉLETE
SÍTÉS! 
A két és fél éves úttörő minőségfejlesztési tevékenységével 
a NEFAG Rt. elérte, hogy Európában, ill. Magyarországon 
is elsőként építette ki erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és 
faipari tevékenységre vonatkozóan teljeskörűen a minőség
biztosítási rendszert és kezdte el a Teljeskörű Minőségirá
nyítási Rendszer alapjainak lerakását. 

A NEFAG Rt a Nemzeti Minőség Klub tagja 
1998. január 19-én az Ipari, Kereskedelemi és Idegenfor
galmi Minisztériumban tartotta az újévi első ülését a Ma
gyar Minőség Klub. 
A klub tagjainak sora minden évben automatikusan bővül 
a Nemzeti Minőség Díj, valamint az IIASA-SHIBA díj 
nyerteseivel. 
A tagság hivatalos elismerését jelentő tagsági oklevelet Fa
zekas Szabolcs miniszter adta át Szebeni László vezér
igazgatónak, melyet a társaság a minőségfejlesztés terén el
ért kimagasló teljesítményéért kapott. 
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A nyíregyházi sóstói erdő 
A sóstói erdő Nyíregyháza északi szélétől kisebb megsza

kítással a kótaji határig húzódik. A múlt században hatszáz 
hektárnyi egybefüggő erdő mára egy ötven hektáros kisebb 
(Hím erdő) és egy háromszázhúsz hektáros nagyobb (Nagyer
dő) tömbre zsugorodott össze. 

Az erdőt övező síkból kiemelkedő észak-dél irányú szelíd
hullámú buckák sekélyebb vagy mélyebb laposokat rejtve ta
golják a felszínt. A századfordulóig e laposok szinte egész nyá
ron őrizték a tavasszal összefolyó vizet. A legnagyobb vízál
lások emlékét napjainkig a területek népi nevei őrzik: Baszi-
kaszáló (2 ha); Czambel lapos (2 ha); Hosszú lapos (3 ha); 
Kenderáztató (4 ha); Lucernás lapos (2 ha); Markó lapos (3 
ha); Nagylapos (3 ha); Tolvaj lapos (2 ha). 

A hátak humuszos homokját, a lankák kovárványos barna 
erdőtalaját és a mélyebb fenekek réti talaját valaha az alábbi 
fás növényegyüttesek borították: 
• Bokorfüzes (Salicetum triandrae) 
• Fűz-nyár ligeterdő (Salicetum albae-fragilis) 
• Tölgy-kőris-szil ligeterdő (Fraxino pannonicae-Ulmetum) 
• Gyertyános-kocsányos tölgyes (Querco robori-Carpine-

tum) 
• Homoki tölgyes (Festuco rupicolae-Quercetum roboris) 
• Gyöngyvirágos tölgyes (Convallario-Quercetum roboris) 

A környezeti feltételek változásának (erdőirtásos szántó és 
legelőnyerés; a város terjeszkedése, a nyomvonalas létesítmé
nyek - út, vasút - kiépülése; a rekreációs terhelés növekedése; 
az intenzív erdőgazdálkodási módok meghonosodása; a talaj
vízszint süllyedése; az elmúlt évek légköri szárazodása) hatá
sára a sóstói erdőből egyes növénytársulások eltűntek vagy át
alakultak. 

Az élőhelyek átalakulását számos ritka növény nem heverte 
ki, eltűnt a társulásokból a magyar nőszirom (Iris aphylla ssp. 
hungarica), a homoki nőszirom (Iris arenaria ssp. humilis), a 
nagy ezerjófű (Dictamnus albus), a tavaszi hérics (Adonis ver-
nalis), a gyapjas csűdfű (Astragalus dasyanthus), a zörgő here 
(Trifolium aureum), az üstökös pacsirtafű (Polygala. comosa), 

a változó gurgolya (Sese 
1. ábra 

A sóstói erdő állománytérképe 
li pallasií), a pici bük
köny (Vicia lathyroides), 
a réti kardvirág (Gladio-
lus imbricatus), a béka-
konty (Listera ovata) és 
mások pedig veszélyez
tetetté váltak: tavaszi 
csillagvirág (Scilla bifo-
lia ssp. vindobonensis), 
epergyöngyike (Muscari 
botroydes ssp. transylva-
nicum), széleslevelű nő-
szőfű (Epipactis hellebo-
rine), kétlevelű sark virág 
(Platanthera bifolia), té
lizöld meténg (Vinca mi-
jelmagyarázat 
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nor), berki aggófű (Senecio nemorensis), erdei borkóró (Tha-
lictrum aquilegium), debreceni csormolya (Melampyrum nemo-
rosum ssp. debreceniense), erdei csormolya (Melampyrum bi-
hariense ssp. römeri), bükksás (Carex pilosa), hölgypáfrány 
(Athyrium fdix-femina). 

Napjainkban a sóstói erdőn már csak az igen kis kiterjedésű 
tölgy-kőris-szil ligeterdőket, az elakácosodó homoki és 
gyöngyvirágos tölgyeseket és a kultúrerdőket (akácosok, vörös 
tölgyesek, tölgy-dió-fenyő elegyes erdők) találjuk. 

Az 1988. évben készült erdőgazdálkodási terv aktualizált 
adatai alapján az egyes állományalkotó fafajok közül a kocsá
nyos tölgy 52% területaránnyal részesedik, a vöröstölgy 18%-
os aránnyal követi, az akác 15%-ot ér el, a nemesnyár 3,5%-on 
lelhető és a fennmaradó 11,5%-ot a juhar, ostorfa, nyír, feke
tedió, hazai nyár, hárs, fenyő, kőris, szil és a felújítási területek 
- több mint húsz hektár - foglalják el. (1. ábra) 

Az állományokban előfordul az erdeifenyő, feketefenyőju
harlevelű platán, vadkörte, vadalma, madárcseresznye, kései 
meggy, zselnice meggy, gledicsia, kanadai vasfa, fehér akác, 
japánakác, bálványfa, hegyi, korai, mezei, ezüst, zöld és a fe
ketegyűrűjuhar, kis-, nagylevelű és ezüst hárs, magas és ame
rikai kőris, szivarfa, fehér eper, mezei, vénic, turkesztáni szil, 
nyugati ostorfa, bibircses nyír, mézgás éger, gyertyán, kocsá
nyos, kocsánytalan és csertölgy, feketedió, fehér fűz, fehér- és 
szürke nyár, nemes nyarak (óriás, I 58/57); valamint cserje
szintben a sóskaborbolya, iszalag, cseregalagonya, kökény, csí
kos és bibircses kecskerágó, varjútövis- és kutyabenge, boros
tyán, veresgyűrű som, fekete bodza, kányabangita, fagyai, 
komló, mogyoró. 

A századfordulón a sóstói erdő tölgyeseinek zömét a zárt 
gyöngyvirágos tölgyesek (Convallario-Quercetum roboris) és 
a kisebb tisztásokkal tarkított homoki tölgyesek (Festuco rupi
colae-Quercetum roboris) növénytársulásai alkották. A talajvíz 
szintjének - a növény együttesek szempontjából - zuhanásszerű 
csökkenésével és a csapadékszegény időjárási periódus tartós 
légköri szárazodása nyomán a középkorú és az idős gyöngy
virágos tölgyesek lombkorona záródásának csökkenése, az ál
lományok ún. lékesedése, vagyis homoki tölgyessé való átala
kulása figyelhető meg. A kialakuló lékekben azonban nem a 
nyílt homoki gyepek növényzetének megtelepedését, hanem az 
erdőben előforduló adventív fa- és cserjefajok (akac, kései 
meggy, bálványfa, ostorfa, vörös tölgy, fekete dió stb.) behú-
zódását tapasztaljuk. 

A környezeti feltételeknek az erdő számára kedvező válto
zásában reménykedő erdészeti szakemberek - akiknek dönté
sére a lakosság az utóbbi évtizedekben növekvő rekreációs el
várásai jelentősen hatottak - a tölgyállományok fenntartható
ságának határát olyan korhoz kötötték, amelyet a jelen viszo
nyokat tekintve a tölgyesek kevés hányada fog elérni. A 2. 
ábrán látható, hogy a 80 év fölötti állományok a tölgyterület 
56%-át foglalják el. Az idős tölgyesek jelenléte a sóstói erdő
tömb korosztályaiban is jól érzékelhető, itt a 80 év fölötti ál
lományok az erdőterület 30%-án vannak jelen (3. ábra). 

A pusztai tölgyessé való átalakulás folyamatai minden töl
gyes erdőrészletben érzékelhetők, azonban a dombvonulatok
kal szabdalt és magasabb fekvésű részletekben igazán szem-
beötlőek. Ezekben az erdó'részletekben folyamatosan és nagy 
mennyiségben képződik száradék. A lombtalan fák alatt kelet
kező iékekben mindenütt megtaláljuk az akácot, bodzát, kései 
meggyet stb.-t. A magasabb fekvésű kiligetesedett állományok 
pusztulása vagy kitermelése után a környezeti feltételek válto
zásával sikeres erdőfelújítást a szárazabb viszonyokat elviselő 
akác, vörös tölgy és erdeifenyő fafajokkal lehetett elérni. (Nem 
tagadva, hogy az erőltetett fafajpolitikai irányelvek nyomai a 
sóstói erdőn is fellelhetők.) 
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2. ábra 
A sóstói erdő kocsányos tölgyeseinek korosztály-megoszlása 

A kocsányos tölgy felújítására bizonyosan alkalmatlan te
rületeken a természetszerű erdőképet nyújtó más őshonos fa
fajok alkalmazása szükséges. A gyöngyvirágos és homoki töl
gyesek növényegyütteséből elsősorban a szárazságot jól tűrő 
fehér nyár, szürkenyár, ezüst hárs, csertölgy, olasz tölgy fQuer
cus virgiliana Ten.) fafajok javasolhatók. 

Az alföld tölgyeseiben ritka és szórványos a makktermés és 
ezért csak véletlenszerű, kis foltokban (20 m 2 ) találunk rend
szerint az árnyékhatástól szenvedő természetes újulatot. Ezekre 
üzemszerű felújítást tervezni nem lehet. A felújítható területek 
nagysága és alakja a tölgy fényigényének figyelembe vételével 
határozható meg. A tölgyesekben kialakuló lékek 0,1-0,2 ha 
kiterjedésűek. Ez azt jelenti, hogy a lék a körülötte lévő 25-28 
méter magas fák miatt csak kis időre naposodik be, ami a nit
rogénkedvelő növények megtelepedéséhez elegendő, a tölgy
csemete megmaradásához azonban nem. Ha a lék valamelyik 
oldalon nyitott, az segíti a csemetéket. Megítélésünk szerint 
kedvező alakú és tájolású, legalább 0,6-0,8 hektáros terület tesz 
lehetővé sikeres erdőfelújítást. 

Az erdőfelújítást segítő tömbhatás megőrzésére és a nagy 
tarvágás hivalkodó tájsebe elkerülésére n e m célszerű 2 hektár
nál nagyobb felújítási területet kialakítani. A talajélet, a lágy 
szárú szint, a felső talajrétegben meghúzódó szaporítóanyagok 
kímélésére a tuskózást, mélyforgatást kerülni kell. A fenti meg
fontolások egy részének megvalósulását már szépen példázza 
néhány erdőrészlet (31 B, 34 B) felújítása. 

A közelmúltban felmerült a sóstói erdő értékesebb foltján 
erdőrezervátum terület kialakítása. Az illetékes bizottság a ja
vaslatot nem támogatta, hiszen a város közelsége miatt az erdő 
látogatása korlátozhatat lan; a teljes fahasználati korlátozás 
olyan balesetveszélyt idéz elő, hogy a város lakosságával és 
megítélésével szemben a rezervátum ügye kétségesen védhető. 
Ha az erdő ritka növényfajokat rejt, azok élőhelyeit termé
szetvédelmi oltalom alá kell helyezni. 

Az 1988. évi erdőterv a 20 A 2,5 hektáros sziles erdőrészlet 
elsődleges rendeltetését „tudományos kutatás, oktatás" célban 
rögzíti. A fejsze kiűzésével a magára hagyott természeti fo
lyamatok érvényesülését itt tanulmányozhatjuk. 

A város közelsége a múlt és a jelen különböző pillanataiban 
akarva-akaratlan felszínre emelte a lakosság igényein alapuló 
és a sóstói erdőhöz kötődő elvárásokat, amelyek többnyire az 
üdülési, turisztikai, pihenési lehetőségek kiszélesítését kezde
ményezték. 

A Nyíregyháza Zöldövezeti terve (készítette az Állami Er
dőrendezőség Fásítási Tervezési Osztálya, 1971) javasolta sé
tautak kiépítésével, honos fafajok előtérbe helyezésével, ele
gyes állományok esztétikai hatásfokozásával a Nagyerdő park
erdővé alakítását és elvetette a nyárasítás lehetőségét. 

A Nyíregyháza Sóstói parkerdő távlati terve 1990-ig (készí
tette a FEFÁG, 1974) alapján a nyolcvanas évek derekáig há
rom kiemelt területen - TBC szanatórium, Gyermekgondozó 
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3. ábra 
A sóstói erdő állományainak korosztály-megoszlása 

és a Kultúrpark környékén - padok, asztalok, sétautak, tűzra-
kóhelyek, játszóterek, erdei tornaterem, kilátó, majálisház, eső
házak építésével zárult le a parkerdővé alakítás első üteme. E 
terv kiegészítése (1985) felvetette az erdei berendezések továb
bi fejlesztése mellett fenyőkert, szoborgyűjtemény és tó kiala
kítását is. 

A Nyíregyháza Sóstói parkerdő fejlesztési terve (készítette 
a Zöldövezettervező Iroda, 1987) a tölgyesek háromütemű fo
kozatos felújítóvágásán, a Hím erdő keleti széléhez csatlakozó 
arborétumon, üdülőerdő szolgáltatási központok kialakításán és 
vasúti gyalogos átkelőhely építésén alapul. E terv készíti elő 
azt, hogy az 1988-as erdőtervezés során minden erdőrészlet 
"parkerdő" elsődleges rendeltetést kapott. 

A 370 hektárnyi Magyar Állam tulajdoni bejegyzésű sóstói 
erdőből a kárpótlással 27,6 ha magántulajdonba került, és a 
6079-5/1992. és a 6030/1993. sz. VÁB határozat alapján 64,2 
ha (a 6, 7, 20, 21 , 22 erdőtagok) Nyíregyháza megyei jogú 
város tulajdonává váltak és így bekövetkezett az erdő tulajdoni 
felaprózódása. A Magyar Ál lam tulajdonában visszamaradt 
majd' hatszáz hektárnyi erdőt a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság jogutódja a Nyírségi Erdészeti Részvénytársa
ság kezeli. 

A város erdejének kezelését a Köztisztasági KFT-vel kötött 
vállalkozói szerződés alapján a Nyírerdő Rt. Nyíregyházi Er
dészete végzi a közgyűlés által elfogadott rövid távú koncep
ciónak megfelelően. 

Az elvárások szerint az elkövetkező években az erdőtörvény 
és az üzemterv előírásainak megtartása mellett parkerdő kiala
kítására kell törekedni. Az erdő tegye lehetővé az ifjúság ter
mészetismereti tanulmányait. A kitermelt fa értéke finanszíroz
za az erdő közcélú szolgáltatásainak kiteljesedését. A kirándu
lók biztonságérzetét a takaró növényzet irtásával és az utak 
javításával növelni kell. Az oktatást szolgáló gyöngyvirágos 
tölgyesben a bekerítés mellett tanösvény kialakítása is szüksé
ges. Az erdei p ihenők, sétautak berendezése i bővüljenek. 
Egyes erdőrészletek felújítási munkálatai elodázhatatlanok, 
ezek előkészítése kezdődjön el. 

Végezetül a sóstói erdő jövőjének megrajzolásában szüksé
gesnek tartjuk egy olyan testület létrehozását, amelyben kép
viselik magukat az Önkormányzat, a nem kormányzati környe
zet- és természetvédelmi szervezetek, az erdőgazdálkodó, az 
erdészeti, környezet- és természetvédelmi hatóság, a Tanárkép
ző Főiskola és a társadalom más, a sóstói erdőért tenni akaró, 
szervezetei. 

E testület rendszerezné az erdő területén megjelenő érdeke
ket, vizsgálná azok megalapozottságát, megvalósíthatóságát és 
ajánlásokat készítene a döntéshozó hatóságoknak. N e m utol
sósorban a kiérlelt koncepció egészének és részelemeinek meg
ismertetése és elfogadása idején kiemelten fontos szereplője 
lehetne a társadalom más szereplőivel kialakuló párbeszéd le
folytatásában. 


