
elismerést válthattak ki faiparunk egyes ágainak fejlettsége iránt. Az üzem
látogatás a nyárfaanyag feldolgozásának megismertetésével csak teljesebbé tette 
a tanulmányutat. 

A vándorgyűlésnek Szegeden való megtartása alkalmat adott az immár 
százötven évre visszatekintő alföldfásító munka eredményeinek a felszabadulás 
óta elért eredményékkel való összehasonlítására. Felemelő volt látni, hogy a 
Csongrádmegyei Erdőgazdaság munkája mindenben megállja a helyét a nagy 
elődök eredményei mellett. A nemesnyárak telepítésében ugyanolyan úttörő
munkát végez, mint azok a fenyővel, az akáccal, a hazai nyarakkal; ők a megye 
erdősültségét száznegyven év alatt csaknem a semmiből 2,8 százalékra növelték, 
az erdőgazdaság pedig a felszabadulás óta eltelt tizenöt év alatt kereken hat 
százalékra emelte! Ezeknek az eredményeknek személyes megismerése a ván
dorgyűlés részéről a legteljesebb elismerést vívta ki a vendéglátó szegedi 
egyesületi csoport, a Csongrádmegyei Erdőgazdaság munkája iránt. A látottak 
hasonló erőfeszítésekre ösztönöznek szerte a országban mindenütt, és ez az 1959. 
évi egyesületi vándorgyűlés legfontosabb eredménye. 

Az erdővédelem helyzete a K. G. S. T. országokban 
K E R E S Z T E S I B É L A , B E N C Z E L A J O S , S Z I L Á G Y I L Á S Z L Ó 

A KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) Mezőgazdasági Ál
landó Bizottságának erdővédelmi kérdésekkel foglalkozó munkacsoportja 
1959. június 23—30. között Varsóban értekezletet tartott. Az értekezleten 
részt vett a Szovjetunió, a Német Demokratikus Köztársaság, a Lengyel 
Népköztársaság, a Csehszlovák Köztársaság, a Román Népköztársaság, a 
Bolgár Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság küldöttsége. 

A z értekezlet három részből tevődött össze, mégpedig: 
1. Varsóban az erdészeti tudományos intézet székházában 3 napon át 

lezajlott előadások és referátumok keretén belül az egyes országok kép
viselői ismertették legfontosabb erdővédelmi problémáikat, a tudományos 
kutatás erdővédelmi célkitűzéseit és eredményeit, a nagyobb tömegben 
fellépő erdei károsítok leküzdése érdekében foganatosított rendszabályok 
és védekezési módok eredményeit, ill. kihatásait, a gyakorlati erdővéde
lem szervezetét és a károsítok fellépésével kapcsolatos előrejelzés (prognó
zis) fontosságát. 

2. Négynapos tanulmányút során a helyszínen ismertették a Lengyel 
Népköztársaság területén f. évben előfordult legveszélyesebb erdei káro
sítok gradációjának, ill. kártételének lefolyását, a védekezés technológiá
ját, a védekezés időpontja helyes megválasztásának fontosságát, a jelző
szolgálat és a prognózis gyakorlati megvalósítását és jelentőségét. 

3. Bemutatták a varsói erdőmérnöki fakultás rogowi tanulmányi er
dőgazdaságát, ahol korszerűen felszerelt épületek, arborétum, erdészeti 
múzeum, kutatóállomás segíti elő az oktatás és a kutatás ügyét, ül. egé
szíti ki a tanulmányi erdőgazdaság által nyújtott oktatási lehetőségeket. 

Az értekezlet végén a küldöttségek közös nyilatkozatot, ill. javaslatot 



tettek a KGST Gazdasági és Műszaki Tudományos Együttműködési Á l 
landó Bizottsága számára. 

A magyar küldöttség megtekintette továbbá a bialowiezai lengyel 
Nemzeti Parkot is és az ott működő kutatóintézetet, a bialowiezai őserdő 

Insektárium a rogowi tanulmányi erdőgazdaság 
kutatóállomásán 

állat- és növényvilágát bemutató, nagy gonddal és áldozattal felszerelt 
múzeumot. 

Az előadásokból, ill. referátumokból, valamint a tanulmányút során 
tapasztaltakból megállapítható volt, hogy egyes országok erdőgazdaságai
ban igen súlyos erdővédelmi feladatokat kell évről évre megoldani, to
vábbá, hogy az erdei károsítok gradációjának előrejelzése és megelőzése, 
ill. a károsítok leküzdése nemcsak az erdészeti tudományos intézet számára 

Cserebogár elleni vegyszeres védekezési módok kísérleti 
területei a spalai főerdészet területén. Középen egyen

ruhás lengyel erdészek 



jelent komoly feladatot, hanem egyes esetekben (pl. repülőgépről történő 
porozás) igen számottevő anyagi áldozatot is követel. 

Megállapítható volt az is, hogy a legtöbb erdei károsító, ill. erdei kár 
elsősorban az erősen fenyvesített országokban, így a Német Demokra
tikus Köztársaságban, a Csehszlovák Köztársaságban és a Lengyel Nép
köztársaságban fordul elő. (Lengyelország erdőterületének 75%-a erdei
fenyves.) A fenyő-monokultúrákban felborult az életközösségi egyensúly, 
hiányoznak az erdőből az erdei károsítok parazitáinak és azok mellékgaz
dáinak tápnövényeit szolgáltató cserjék és félcserjék és éppen ezért hiány
zik az erdő biocönotikus rendjének önszabályozó képessége is. 

Csarab-feketeáfonya-sasharaszt szőnyeggel borított 
erdeifenyő monokultúra jellemző képe a lengyel 

erdőknek 

Ez oknál fogva, olykor többezer ha kiterjedésű területeken lép fel 
egyik, vagy másik károsító olyan mértékben, ami elkerülhetetlenné teszi 
a vegyszeres védekezést, a repülőgépről történő porozást. Így pl. 1958. év
ben Lengyelország területén 35 000 ha kiterjedésű területen (erdeifenyő 
monokultúrákban) végeztek repülőgépről és földi porozógépek alkalmazá
sával porozást az Acantholyda nemoralis THOMS. (erdeifenyő-szövőda
rázs) ellen. Az üzemi méretű porozás előtt kisebb kísérleti területeken pró
bálják ki az alkalmazott DDT-, ill. HCH-tartalmú védőszereket. 

Igen fontosnak tartják a porozás időpontjának helyes megválasztását, 
nevezetesen, hogy az a károsítok fejlődésének (idegmérgekkel szembeni) 
legérzékenyebb szakaszában történjék, viszont a lehető legkevesebb kár 
essék a károsítok parazitáiban és egyéb rovarellenségeiben. Éppen ezért a 
tudományos kutatás is egyre több figyelmet szentel ennek a kérdésnek. 

A vegyszeres védekezésből adódó káros mellékhatások (pl. a hasznos 
rovarvilág pusztulása) vizsgálata is egyik igen fontos feladata az erdővé
delmi kutatómunkának. Ugyanekkor több helyen foglalkoznak a vegysze
res- és a biológiai védekezés kombinálásával. A biológiai védekezés haté
konyságának vizsgálatával kapcsolatban több kísérleti területen megfi
gyelést végeznek, hogy az erdő hasznos rovarvilágából a hangyákat, a 
madárvilágból elsősorban az odulakó hasznos madarakat, a makrofaunából 
a vaddisznót megtelepítsék. A káros rovarok parazitáinak kitenyésztése 



és elszaporítása egészíti ki továbbá a biológiai védekezés fenti lánc
szemeit. 

A monokultúráknak elegyes erdőkké történő átalakítására irányuló 
törekvés is határozott formában mutatkozott meg az egyes küldöttségek re
ferátumaiban. Az állományátalakítás azonban karöltve jár, — különösen 
a Lengyel Népköztársaság területén — az erdősítési anyag (lomblevelű 

csemeték) hiányával, az alkalmatlan termőhelyek, ill. elsavanyodott, deg
radált talajok okozta egyéb nehézségekkel is. 

A fenyő monokultúrák mellett a gyorsannövő fafajok (nemesnyárak) 
kiterjedtebb mértékben, történő telepítése, valamint a nagyobb fűztelepek 
létesítése jelent egyre több erdővédelmi problémát. 

A Dothichiza populea okozta nyárkéregelhalás, ill. nyárfarák ma még 
megoldatlan feladata a lengyel erdőgazdálkodásnak, de a többi KGST-ál-
lamnak is. A lengyel erdészeti tudományos intézet megállapítása szerint 
az intézet által megvizsgált nemesnyár-telepítések, ill. állományok (mint
egy 2000 ha kiterjedésben) kritikus, ill. katasztrofális képet mutatnak. A 
tanulmányút során látott idősebb nyárfasorok is általában beteg képet 
mutattak és csaknem kivétel nélkül Stilpnotia salicis L. (nyárfa-gyapjas
pille) által súlyosan károsítottak voltak. 

A nyarak rovarkárosítói, így a Saperda calcharias L. (nagy-nyárfacin-
cér) elleni vegyszeres védekezéssel is foglalkoznak. Ilyen kísérleteket lát
tunk a toruni területi erdőigazgatóság területén, ahol Populus marilandican 
próbálták ki a Német Demokratikus Köztársaságban gyártott ,,Ring-De-
texol" nevű készítményt, amely a fa szövetei közé felszívódva, elpusztítja 
a károsító álcáját, ill. a károsítót. A károsítok elleni védekezés megoldá
sát, ill. a kár megelőzését általában a rezisztens-fajták, ill. változatok ki-
szelektálásában, a termőhely megválasztásában, a nyárasok helyes telepí-



tésében, az állományok, nyarak tulajdonságainak megfelelő kezelésében 
látják. 

A fűztelepek rovarkárosítói közül jó eredménnyel védekeznek az 
Aphrophora alni Fali. (égerkabóca), a Cryptorrhynchus lapathi L. (tarka
égerormányos) és a Lamia textor L. (takácscincér) ellen HCH- vagy DDT-
tartalmú vegyszerekkel, ill. az amerikai gyártmányú 2%-os Aldrin és Di-
aldrin nevű készítményekkel. Itt is hangsúlyozták azonban a biológiai vé
dekezés fontosságát (paraziták, ragadozó rovarok stb), valamint a károsítok 
életmódjának, ill. biológiájának behatóbb tanulmányozását, a védekezési 
módok eredményesebb kidolgozása és alkalmazása érdekében. 

A vadkárok elleni védekezés kérdése elsősorban az erőteljesebb feny-
vesítéssel és az intenzívebb vadtenyésztéssel érintett országok területén 
(Csehszlovákia, Német Demokratikus Köztársaság, Magyarország és rész
ben Lengyelország) még többé-kevésbé megoldatlan. A vadkárok megelő
zése és csökkentése érdekében az OEF vezetője által 1959. év elején jóvá
hagyott vadgazdálkodási fejlesztési tervekről az értekezleten részt vett 
küldöttségek nagy elismeréssel nyilatkoztak. 

Az elhangzott előadásokból és a helyszíni bemutatókból megállapít
ható volt az is, hogy a magyar erdőművelés és erdővédelem helyes irányt 
követ. Az elegyes, többkoronaszintű állományok kialakítására, a természe
tes erdőtípusok fenntartására, vagy azokhoz közelálló erdők kialakítására 
irányuló törekvéseink, valamint a fenyvesítés reális keretek közé történő 
korlátozására, a nyárasítással kapcsolatos rezisztencia-vizsgálatokra és a 
megelőző termőhely feltárásra mutató célkitűzéseink helyesek és egyben 
magukban foglalják az erdőgazdasági károk megelőzésére irányuló alap
vető erdővédelmi rendszabályokat is. 

Megállapítható volt azonban az is, hogy az erdővédelem kérdésével 
a többi KGST országban behatóbban foglalkoznak, mind elméleti, mind 
pedig gyakorlati vonatkozásokban. Így pl. a lengyel erdészeti tudományos 
intézet keretén 'belül az erdővédelmi osztály entomológiai csoportjában 12, 
a fitopatológiai csoportjában 6 tudományos munkatárs dolgozik. Ezenkí
vül az ország különböző területein 6 kutatóállomáson foglalkoznak még az 
erdővédelem kérdéseivel az erdészeti tudományos intézet irányítása alatt. 

Az értekezlet megállapította azt is, hogy a KGST-országok műszaki 
tudományos együttműködése és kölcsönös segélynyújtása az erdővédelem 
terén az utóbbi években jelentős mértékben fejlődött és hasznos eredmé
nyeket adott. Meggyőző például szolgál erre a Román Népköztársaság 
hegyvidéki erdeiben több, mint 60 000 ha-on megszervezett és sikerrel 
végrehajtott védekezés a Lymanthria monacha ellen, melyet a Szovjetunió, 
a Német Demokratikus Köztársaság és a Csehszlovák Köztársaság hajtott 
végre. 

A varsói értekezleten részt vett küldöttségek végül javaslatokat ter
jesztettek az Állandó Bizottság elé. Ezek a javaslatok nagyban hozzájárul
nak majd az erdei károsítok és betegségek elleni védekezés országok közötti 
jobb megszervezéséhez. 


