AZ ERDŐK HASZNOSÍTÁSA A VÁLTOZÓ IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉRE
A FELSŐTISZAI TÉRSÉGBEN
OLÁH T/BOR
A felső-tiszai térség az Alföld északkeleti részén két erdőgazdasági tájat, a Nyír
séget és a Szatmár—Beregi-síkságot foglalja magában. Közigazgatásilag ide tartozik
Szabolcs-Szatmár megye és Hajdú-bihar megye erdősültebb része. A két megye
mintegy 132 000 ha erdőterülettel rendelkezik (H.-B. erdősültsége 10%, Sz.-Sz. m.
erdősültsége 12%), melyből mintegy 65 000 ha a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó
Gazdaság kezelésében van. A múlt században kezdődött és végrehajtott vízren
dezések, a legeltetés, az erdőirtások a táj arculatát jelentősen átalakították. Az ad
dig jellemző tölgyeseket, tölgy—kőris—szil ligeterdőket a megváltozott hidrológiai
viszonyok hatására nagyobb részt felváltották az igénytelenebb akácosok, valamint
erdei- és feketefenyvesek, melyek elsődleges célja a fatermelés volt.
Korunkban a szabadidő megnövekedése, annak hasznos és egészséges eltöltése
világszerte, így hazánkban is fokozódó társadalmi probléma, adott esetben fontos
politikai kérdés.
A szabadidő hasznos eltöltésének fő vonzereie az erdő és a víz. Ezért nálunk is
jelentős kezdeményezések történtek az erdők többcélú hasznosítására, melyek ered
ményeiről a következőkben kívánok rövid tájékoztatást adni. Működési területün
kön eddig három jelentősebb területein indult meg a közjóléti, szociális-üdülési
hasznosításra irányuló fejlesztés:
A Debrecen környéki erdős pusztákon, a nyíregyháza—sóstói, valamint a Nagykálló—Harangod környéki erdőkben. A z e területeken folyó közjóléti erdőgazdál
kodás során az erdőket a lakosság számára hozzáférhetővé kell tenni üdülés, sport,
turisztika, idegenforgalom, pihenés céljaira. Ezeknek a céloknak megfelelően kell
átalakítani, nevelni, berendezni és használni az erre a célra kijelölt erdőket.
Debrecen környéki erdős puszták
Az erdős pusztai parkerdő fejlesztési és állományátalakítási terveit gazdaságunk
már 1974-ben elkészíttette. A tervek az Erdőspuszta 10 000 ha-os erdőterületéből
üdülés-közjóléti célú átalakítására mintegy 4600 ha-t irányoznak elő. Ahhoz, hogy
a kijelölt erdőállományok üdülési-pihenési célra alkalmasabbá váljanak, a követ
kező feladatokat kellett és kell elvégezni:
— a fafajösszetétel megváltoztatas-n a lülgyek javára, fafajcserével;
— az arra megfelelő termőhelyeken többszintes, elegyfajokban gazdag állományok
telepítése;
— a leglátogatottabb területeken ligetes állományok, gondozott tisztások kialakí
tása;
— esztétikus erdőszegélyek létrehozása az utak és pihenőhelyek mentén.
Az állományátalakítási munkákkal párhuzamosan, tervszerűen és folyamatosan
történik a pihenőközpontok kialakítása, a közjóléti célt szolgáló berendezések el
helyezése. A többközpontos rendszer a városból sugárszerűen kivezető utakra, va
lamint a központokat felfűző, 13 km hosszú panorámaútra és a guthi kisvasútra
kapcsolódik, biztosítva ezzel a megközelítés többvariációs lehetőségét, mindenki
számára történő elérhetőségét.
A z egyes pihenőközpontok funkciója, létesítményei és az ezzel kapcsolatos to
vábbi terveink a következők:
Nagyerdei pihenőközpont. Elsősorban a zajos, szórakoztató jellegű létesítménye
ket tartalmazza, így szabadtéri színpadot, majálisteret, kertvendéglőt, zenés szóra
kozóhelyeket, erdei tornapályát, modellezőtavat. Eddig elkészítettünk fából egy
majálisházat, szalonnasütőket, kisvasúti megállóhelyeket, játszótereket.
Hármashegyi pihenőerdő. Létesítményeivel elsősorban a téli sport kedvelőinek,
természetjáróknak és az iskolásoknak ad lehetőséget a kikapcsolódásra, sportolás
ra. Itt épült fel a nvári úttörőtóbor. az úttörővasút végállomása, egy erdei kilátó,
játszórét, körszín, esőházak, csónakázótó.
Fancsikai pihenőközpont. Ezen a területen a vízparti üdülés és sporthorgászat
feltételei lettek biztosítva. Itt is épült nyári vándor úttörőtábor, erdei kilátó, ját
szórét kúttal, körszínnel.

Bánki pihenőközpont. Ez az objektum elsősorban az ismeretterjesztés
létesít
ményeit tartalmazza. Itt készült el 1981-ben a bemutatóház, amely az Erdőspuszta
jellegzetes élővilágát, történetét hivatott bemutatni. Ugyancsak itt létesítettük a
banki arborétumot és füvészkertet mint az oktatás egyik legfontosabb elemét. A te
repi formák által kínálkozó helyzetet kihasználva 1976-ban megvalósult a terület
vízrendezése arborétumi tavak kialakításával. Elkészült a bemutatószín, vákáncsos ház, arborétumi kilátó, hidak, tan- és sétaösvények, parkírozók. Itt alakítot
tunk ki egy lovascentrumot is. További tervünk az arborétum gazdagítása, vadaspark és üvegház létesítése.
Vekeri pihenőközpont. A z erdőspusztai fejlesztés első ütemeként ebben a központ
ban kezdődött el a parkerdők kialakítása. Létesítményeivel nyári és téli sportolási
lehetőségeket biztosít. Megvlósult létesítmények: csónakázótó, csónakház, csónak
kikötő, hidak, majálisház, úttörőtábor, szánkó- és sípálya, parkírozók, kilátó, mele
gedő, lovasszínek. Elvégeztük a terület közművesítését is.
Az MCCC beruházásában megépült egy háromcsillagos, 1000 férőhelyes kemping
is. Itt és nagyrészt területünkön rendezték meg 1986 augusztusában a kemping-vi
lágtalálkozót.
A z 1974 óta folytatott, tervszerű fejlesztési munka harmonikusan párosult a TIVIZIG vízrendezési koncepciójával, melynek megvalósításával mintegy 400 ha víz
felületet alakítottak ki. A tározók a belvízvédelmi funkció mellett biztonságosabbá
teszik a közjóléti tavak vízellátását és mint vízfelületek, maguk is hozzájárulnak
a táj gazdagításához.
Nyíregyháza—sóstói parkerdő
A sóstói parkerdő területe 370 ha. A város É-i részén terül el, védve a várost
az uralkodó É—ÉK-i irányú szelektől. A városi tanács már 1971-ben elkészíttette
a város zöldövezeti tervét, melynek szerves részeként gazdaságunk is elkészítette
a sóstói parkerdő távlati fejlesztési tervét 1973-ban. A z azóta eltel idő alatt az ál
lomány egy része megöregedett, a parkerdei berendezések elhasználódtak, így szük
ségessé vált a parkerdő hosszú távú fejlesztési tervének elkészítése, melyet a Pilisi
Állami Parkerdőgazdaság zöldövezet-tervező irodája 1987. évben készített el.
A korábbi fejlesztési munka során a parkerdő leglátogatottabb részeire erdeibútor-garnitúrák, esőházak, szalonnasütők kerültek és kiépültek a hozzájuk vezető
sétautak. Kilátó, erdei játszótér és tornapálya, valamint majálisház megépítésével
az erdő közjóléti funkciója betöltésére alkalmassá vált.
Mivel a parkerdő Nyíregyháza életében fontos szerepet tölt b e mint a város la
kóinak és az ide látogatók közkedvelt kiránduló- és pihenőhelye, szükséges tovább
fejlesztése. Ezért a meglevő központok mellé a fejlesztési terv újabb központok
kialakítását is javasolja. Ezek célja a szolgáltatások bővítése, valamint az erdő ke
vésbé forgalmas részének bevonása az üdülőforgalomba. A tervek szerint újabb
erdei játszótér és tornapálya, erdei vendéglő, vendégház, sport- és játszórétek, ma
jálisház, valamint vándortábor létesítése célszerű. A meglevő parkerdőterülethez
kapcsolódva lehetőség nyílik egy arborétum jellegű fásításra.
Nagykálló—harangodi parkerdő
Mivel Nyíregyháza város lakossága pihenési igényeit a sóstói erdő- és üdülőterület
nagyságánál fogva nem elégíti ki, felmerült az igény egy, a városhoz közel levő
területen újabb pihenő- és kirándulóközpont kialakítására. A vízügyi igazgatóság
által az 1970-es évek végén Nagykálló—Harangodon létesített víztározó és környé
ke kínált erre lehetőséget. Ezért a város vezetői a FEFAG-gal karöltve elkészítet
ték a harangodi parkerdő fejlesztési tervét 1981-ben, majd 1987-ben a parkerdő
kiegészítő fejlesztési tervét. Á z üdülőkomplexum Nagykálló belterületétől É-ra fek
szik. A fejlesztési terv figyelemmel a terepi és természeti adottságokra a víztá
rozóhoz kapcsolódóan egy nyári és egy téli üdülőközpont létesítésével számol. A
nyári üdülőközpont csónakázótóból, a keleti részén csatlakozó parkerdőből, vándortáborból, ifjúsági központból, csónakkikötőből, horgászlétesítményekből és az ezeket
kiszolgáló műszaki létesítményekből áll. A téli üdülőközpont sí- és szánkópályákból
áll. Hosszú távon ehhez kapcsolódik még a sporttábor, sportpályák és lovasiskola
létesítményei.
A tervezett ifjúsági tábor központ a FEFAG kezelésében levő területen helyez
kedik el, mely az alább felsorolt területi részleteket tartalmazza:
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„TÉKA"-tábor,
alkotótábor,
vándortábor,
majálisrét, pihenőrét, majálisház,
szabadtéri színpad.
kompkikötő,
sportterület,
lovaspihenő,
táncház,
nyitott színek.

A fejlesztési munka az elején tart, ennek keretében megkezdtük az akácállomá
nyok átalakítását, megépült a táncház néhány kiszolgálólítesítménnyel, valamint
elhelyeztünk néhány parkerdei berendezést is. A fejlesztés ütemét a mindenkori
anyagi lehetőségek határozzák, illetve határolják be.
A tervekből és az elvégzett munkákból látható, hogy az erdők közjóléti szerepé
nek kialakításában milyen nagy szerepe van a víznek. Ezért munkánk során arra
is törekedni kell, hogy a különböző zöldfelületek kialakításánál szabályozottan víz
felületet is vigyünk a területre, mellyel még hatásosabban vehetünk részt a táj
formálásában.
Elkoptatott szólam azt hangoztatni, hogy az erdő az emberiség féltett kincse, és nem
szabad azt hinni, hogy azt csak a kitermelhető faanyagon keresztül mérhetjük.
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Rangos kötelezettség és egyben fontos szakmai értékeket (egyben érdekeket
is) szolgáló megbízatásomnak teszek eleget, amikor elfogadva meghívásukat a
Magyar Agrártudományi Egyesület vezetése (Országos Elnöksége) nevében
köszönthetem önöket. Ebben a körben aligha kell még csak gondolni is arra,
hogy e köszöntésre a szokványos „tiszteletkör" leírásának sztereotip udvarias
sága késztetett.
A szó igazi értelmében testvéregyesületi fórumnak tekintjük az Országos
Erdészeti Egyesület mostani konferenciáját is. Igaz, hogy miközben az erdé
szet és fagazdaság, valamint az agrárgazdasági termelés fejlesztési problémái
ról, gazdaságszabályozási tennivalóiról, röviden szólva gazdaságpolitikai vo
nalvezetésének legújabb kérdéseiről szólunk a két nagy népgazdasági ágazat
önállóan is jellemezhető sorsának tényezőit csokrosítjuk. Ugyanakkor — az
evidenciák szintjén — amióta kultúrtörténeti értelemben évezredek óta ok
szerű mező- és erdőgazdálkodás folyik, e két ágazat kapcsolata, más esetben
egymásra utaltsága nyilvánvaló, illetve fokozódó. Nincs is az emberi munka
végtelen terepén két olyan tevékenységi kör, ahol „az élő anyaggal való
együttmunkálkodás"* oly közvetlen módon kapcsolná egybe az embert a ter
mészet erőivel, mint éppen e kettőben.
Az erdő termelési, védelmi és jóléti funkciója évszázadok óta felismert, je
lentősége azonban napjainkra minden korábbi időszakhoz képest fokozódott.
Dr. Malcomes Béla közel fél évszázada megjelent könyvében** az ország
végletes éghajlatának szemlélése kapcsán a következőket írja: ,.A magasabb
fekvésű helyeken . . . egyedül az erdő védi meg az ilyen talajt az elkopárosodástól. A z ilyen talajok erdő hiányában termékellenné, köves, vagy vízmosásos
* Erdei Ferenc kedvenc szóhasználata.
** Magyar Mezőgazdaság, Budapest, 1942., 32—33. o.

