


T A R T A L O M 

Dr. Mátrai Gábor: Vadgazdálkodás és a fatermesztés — _ — — — — — 141 
Bogár István: Az állami erdőterületek feltártsága Magyarországon _ _ _ _ _ _ 15a 
Dr. Fadgyas Kálmán: A hozadékszabályozásról _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ig 4 

Folcz Tóbiás: Éghajlati tényezők hatása a nyár kéregfekély járvány kialakulásában — 167 
Barth Sándor: öt esztendeje üzemel a faapríték-tüzelésű fűtőmű Tatán — — — — — — 175 
Lenár György: Mentsük meg a füzérradványi iasort! — _ _ — _ _ — — — _ n a 
Bartha Dénes: Hazánk védett fa- és cserjefajai III . — — — — — — — — _ _ 179 

Címkép: Lepenee—Pilisszentlászó erdőfeltáró közút, építette a P Á P 1976—1979 között 
(Korda K. felvétele) 

A hátlapon: A megmentendő füzérradványi erdeifenyő (P. s. „Virgata") fasor 
(Lenár Gy. felvétele) 

C O f l E P J K A H H E 

H-p T. Mampau: O OTOBeaemie H j iecoBbipamHBaHHe 1 4 1 
H. Bozap: Y p o B e H b T p a H c n o p m o r o OCBOCHHÍT jiecHbix TeppMTopHíí B BeHrpHM 159 
JJ-p K. <Padbmu: Paaiwep jieconojib30BaHH>i 104 
T. MoAbH: B j i H « H H e K M M a T H M P C K H X y c O B H H Ha npouecc snHfleMimecKoro 3aöoj i eBaHH>i T o n o j i e t l , Bbi3bi-

Baeinoro H 3 B O H K o p _ 107 

III. Eapm: 5 jreT TeRnoaJieKTpocraHUHH B TaTe Ha ö a 3 e ApeBecHbix O T X O A O B 175 
Eapfla: OTeMecTBeHHbie o i í p a H í i e M b i e BHnbi ApeBecubiH H K y c T a p u H K O B b i H nopon 179 

C O N T E N T S 

Mátrai, G.: Wildlife Management and Wood Production — — — — — — — — — 141 
Bogár, I . : Opening up conditions in the forests owned by State in Hungary — — — 159 
Fadgyas, K.: About the yield regulation — — — — — — _ _ _ — — — 164 
Folcz, T.: Effeets of climatic factors in the development of pest caused by the infestation 

of poplar bark blister _ _ _ _ _ _ _ — _ — — — — _ — _ — _ 167 
Barth, S.: The povver station of Tata has been operating on chip fuelwood for five years 175 
Bartha, D . : Protected bush- and tree-species in Hungary — — — — — — — — — 179 

A lapban megjelent tanulmányok szerzői: Barth Sándor ny. főtechnológus, Tata; Bartha Dénes 
aspiráns, EFE, Sopron; Bogár István ny. minisztériumi tanácsos, Budapest; dr. Fadgyas Kál
mán Erdőtervezési Iroda vezetője, Eger; Folcz Tóbiás erdőmérnök, tanár, Sopron; Lenár 
György üzemigazgató, Pálháza; dr. Mátrai Gábor főelőadó, M É M EFH, Budapest. 

A Z E R D Ő — Az Országos Erdészeti Egyesület kiadványa. A szerkesztőség címe: 1027 Buda
pest Fő utca 68. Telefon: 135-4396. A szerkesztésért felelős: dr. Sólymos Rezső, címe: 2000 

Szentendre, Római sánc u. 17. Telefon: 26—10-764. 
Kiadja: a Delta Szaklapkiadó és Műszaki Szolgáltató Leányvállalat, 1093 Budapest, Szamuely u. 
44. Telefon: 117-0011. Felelős kiadó: F. N Á D O R M A R A igazgató. Egri Nyomda, 3301 Eger, 
Vincellériskola u. 3. Felelős vezető: Kopka László igazgató. Terjeszti a Magyar Posta. Elő
fizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a posta hírlapüzletei
ben és a Hirlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál ( H E L I R ) . Budapest, XIII . , Lehel u. 10/a. 
— 1900 — közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással, a HELIR 215—96162 pénz

forgalmi jelzőszámra. Egyes szám ára: 20,— Ft. Előfizetés fél évre: 120,— Ft. 
Külkereskedelmi Vállalat. 1389 Budapest, Pf.: 149. 

Az évi előfizetés ára: 7 dollár. 

HU ISSN 0014—0031 INDEX: 25 508 



630* 45 

VADGAZDÁLKODÁS 
ÉS A FATERMESZTÉS* 

VADGAZDÁLKODÁS 
ÉS A FATERMESZTÉS* 

DR. MÁTRAI GÁBOR 

* Megvitatásra közli a szerkesztőbizottság. 

A vadgazdálkodást nem szabad a föld elsődleges rendeltetésé
től elszakítva értékelni. Általánosságban leszögezhető, hogy a 
mező-, erdő-, vadgazdálkodási termelést, az ehhez kapcsolódó vé
delmi, rekreációs és egyéb feladatokat területileg egy gazda irá
nyításával lehet legeredményesebben végezni. Az egyes részfel
adatok végrehajtása során még ebben az esetben is érdekellen
tétek keletkezhetnek. 

Jogszabályi előírás, hogy a vadgazdálkodást a mező-, erdő
gazdálkodással összhangban, azok lényeges sérelme nélkül szabad 
végezni. Az ágazati összhangot üzemtervszerű vadgazdálkodással 
biztosítani szükséges. Tudjuk, hogy ez korántsem valósult meg. 
A problémaelhárítás lehetőségeit a termelés-ökológiai rendszerek 
főbb gazdasági paraméterein, azok törvényszerű összefügésein 
keresztül találjuk meg. A továbbiakban á témában erre teszek 
kísérletet. 

A z erdőgazdálkodák területi adottságuknál fogva túlnyomórészt nagyvad
dal gazdálkodnak. E téren köztudott, hogy a fő problémát a vadkárok okoz
zák. A z erdőgazdaságok mind szenvedői, mind okozói — más mező-, erdőgaz
dálkodó szektorok területén — a vadkároknak. A túltartott nagy vadállomány 
élettevékenységével éves ciklusban mezőgazdasági termés- és erdőnövedék-ki-

• esést okoz. A z erdei minőségi kár, a kéreghántás, az ezek által előidézett, 
másodlagos kártételek, kárláncolatok — a hosszú lejáratú termelési ciklus 
miatt nem pontosítható —• faminőségi romlást, erdővagyonérték-csökkenést 
okoznak. 

Szarvas és a vadkár 

A z Erdőrendezési Szolgálat az „E"-lapok feldolgozásával minden évben ki
mutatja az erdei Vadkár megoszlását a vadfajok között a vadászatra jogo-
ultak területeire (1. táblázat). Ebből kitűnik, hogy a szarvas 40—60% mennyi
ségi és 60—72% minőségi károsítást okoz. Egyrészt ezért, másrészt a nagy 
területű migrációja miatt, a vadkár problémát e vadfaj függvényében vizs
gáltam meg. 

A vadgazdálkodási üzemtervek 1986. évi (5 éves) revíziója során a teríték
ből számított (teríték X 3) feltételezett törzsállomány, illetve váltóvad és 
a lelövés (5 éves átlag) alapján négy osztályt, kategóriát látszott célszerűnek 

• elkülöníteni: 
I. Nincs üzemtervezett állomány (a szarvas váltóvad) az éves lelövés 

10 db alatt van. 
II. Nincs üzemtervezett állomány (kisszámú szarvas törzsállomány van, 

vagy csak váltóvad) az éves lelövés 10 db felett van. 
III. Az üzemtervezett állománynak megfelelő a gazdálkodás. 
IV. A terítékből számított feltételezett törzsállomány az üzemtervezett 

mennyiség kétszeresénél több. 



Mezőgazdasági és erdőgazdasági minőségi vadkár 



Erdőgazdasági vadkár megoszlása vadfajok kflziitt a vadászatra jogosultak tcrtlletéiro 

Erdei vadkár S z a r v a s " 5 z Vaddisznó Muflon D á m N y u 1 
Szektor minősítése 1986 1987 1988 1986 1987 1"80 1986 1"87 1908 1986 1987 1988 1986 1987 1988 198G 1987 1988 

társasagok mennyiségi 41,4 33,2 49,7 37 • 3 21,3 28,9 15,5 29,5 16,3 o,5 o,6 2,5 M o,4 1,5 3,9 15,o ., 1/1 társasagok 
minőséqi 59,3 61,o 62,8 34 .4 24,7 31,n o,5 o,6 o,3 o,2 o,4 l ,o o,7 2f° o,9 5,o 11,3 3,3 

:rdt> és Fafeldol mennyiségi 49,0 32,o 5o,l 7 ,3 8,0 5 f9 12,5 47 ,o 29,6 7,8 </5 11,6 4,5 9,9 11,5 7 f o 
gozó Gazdaságok nujTÖSÓqi 67,4 83,5 9o,9 Mi .5 lo,2 6,5 1.1 . o,3 7,2 - 8,7 1,2 o,2 1,0 5,1 o,3 

Erdo- c s Vadgaz mennyiségi 93,4 93,6 93,1 1 ,o 1,1 5,3 6,4 5,o o,7 
daságok minőségi 92,2 91,o 94,o 7, 2 8,5 3,8 _ o , l _ - _ 1,0 o,6 o,4 1/1 o, l _ _ 

Állami Gazdaságok mennyiséql 62,6 49,7 66,6 32, 2 21,1 18,3 4,o 26,3 2,5 _ _ - 2,2 lo,6 • ; •- o,7 2,o 
minoscqi 31,3 42,4 6o,9 59, 3 25,5 23,o - o,3 : - _ - . _ o,7 1,6 1,2 31,1 14,4 

Egyéb állami mennyiségi 68,8 97,4 95,2 _ 31,3 2,C 34,8 _ ._ _ - 9,4 - _ 
területek minőségi 96,8 98,3 98,1 2, 4 _ 1,9 o,8 2,o 

Mindösszesen mennyiségi 51,4 44,5 58,5 25, 9 16,9 17,9 16,o 27,3 16,8 o,8 o,8 1,9 2,5 o,7 4,o 3,3 9,8 o,8 Mindösszesen 
minőséqi 66,3 61,o 71,4 26, 6 24,7 21,3 o,4 o ,« 0,4 1/1 o,4 M 1,9 2,o 2,2 3,6 11,3 3,3 

E r d é s z e t i m i n ő s é g i j v a d k á r o k v a d é s z t á r s a s á g i t e r ü l e t e k e n 2. táblázja 
I . I I . I I I . I V . X 

n X m i n X m a x X n X , n j n X m a x X n X j o i n X m a x X n X m i n X m a x X 

d b h a d b h a d b h a d b h a 

5 0 0 8 

X i 

1 0 

0 , 7 4 5 0 1 4 

X n 

2 0 

1 , 4 

% 

1 1 9 0 6 4 5 

X n i 

7 0 

1 4 6 0 1 3 8 

X i v 

1 8 5 

1 3 7 

M e z ő g a z d a s á g i v a d k á r o k v a d á í i z t á r s - a s á g i t e r ü l e t e k e n 3. táblázat 

I . I I . I I I . I V . X 

n X n i i n X m a x X n X m j n X m a x X n X m i n X m a x X n X m i n X m a x X 

d b 

5 0 

1 0 0 0 F t 

0 1 5 

X i 

4 

1 , 2 

d b 

4 5 

1 0 0 0 F t 

0 8 0 

X n 

2 4 

0 , 7 

% 

d b 

1 1 9 0 

1 0 0 0 F t 

3 3 0 2 0 

X i n 

7 1 

d b 

14(1 0 

1 0 0 0 F t 

3 7 0 F t 

X i v 

1 7 5 

4 9 2 8 



A vadgazdasági egységek adatait (gazdálkodási paramétereit) az Erdőren
dezési Szolgálattal összefüggés-vizsgálat alá vontuk, amely alapján a követke
zőket állapítottuk meg. 

A vadásztársasági területeknél (Vt ) a ikategóriaszórás: I . 50 Vt, I I . 45 Vt , 
I I I . 119 Vt, I V . 146 Vt. Szarvast tehát 95 vadásztársaságnál ejtenek el váltó
vadként, 265 területen pedig üzemtervezett állományból. Ezek szerint 360 
vadásztársasági területen zsákmányoltak szarvast. 

Állami területen 65-ön található üzemtervezett szarvas, 13 üzemi területen 
az üzemtervnek megfelelően gazdálkodnak ( I I I . kategória), 8 terület körül 
van kerítve, a I V . kategóriába tehát a területek 79%-a tartozik. 

A kategóriák és a vadkárok összefüggését a 2., 3. táblázat és az 1. grafikon 
érzékelteti. (Statisztikailag egységesen értékelhető adathalmazt a vadásztár
saságok területei adtak.) Ezekből kitűnik, hogy a szarvas sűrűségi növekedé
se törvényszerűen maga után vonja a mező-, illetve az erdei vadkárok expo
nenciális görbe szerinti emelkedését. A minőségi erdei vadkárok az országos 
vadászterületi átlaghoz (7 ha) viszonyítva, a I I I . kategóriában 70%-os, a I V . -
ben már 185%-os. Ugyanez a mezőgazdasági vadkároknál (28 000 Ft átlag) 71, 
illetve 175%-ot mutat. A szarvassűrűség átlaga 1000 ha erdőre vonatkoztatva, 
a I I I . kategóriában 24 db, a IV-ben már 55 db. 

A z elemzésből kitűnik az is, hogy a nagyobb szarvassűrűségű területek és 
az ehhez társuló magasabb vadkárok nagyobb erdőtömbökhöz — ahol általá
ban állami szervek vadgazdálkodnak — kötődnek, azok köré csoportosulva 
jelentkeznek, főleg a dunántúli országrészben. A mai körülmények között 
felvetődhet a kérdés: az erdőgazdálkodó milyen alapon tart igényt a vadász
társaságok erdeivadkár-térítésére, amikor közvetett előidézője ennek, amely 
az általa kezelt üzemi vadászterület, illetve a túltartott nagyvadállomány mig
rációja következtében keletkezik. 

Erdőgazdaságok szarvasgazdálkodása 

A vadgazdálkodás távlati irányelvei (1980—1990) a természetes vadeltartó 
képességen felül lehetővé teszi egész évi kiegészítő takarmányozással fenntart
ható nagyvadállomány tervezését. Ez a tervezési séma — a vadeltartó képes
ség, a törzsállomány erősen vitatható realitása mellett — nagykaput nyitott, 
legalizálta az erdőben a tartamos fatermesztést hátráltató nagyvadállomány 
tartását. Sajnos éltek is ezzel a lehetőséggel erdőgazdaságaink. 1981-ben 90%-
kal több szarvast üzemterveztettek a vadeltartó képesség alapján tarthatón 
felül. Ki r ívó a somogyi (167%-kal), a kisalföldi (150%-kal), a balatonfelvidéki 
(147%-kal) erdőgazdaságok üzemi területeinek tervezése (4. táblázat). 

A z Erdőtervezési Útmutató (1984) a „kapu" nagyságát már csökkentette 
azzal, hogy a fenntartható nagyvadállomány tervezhetőségét limitálta. Minő
ségi fatermesztés esetében csak a vadeltartó képesség mértékéig, alternatív 
fatermesztés mellett 60% plusz, a mennyiségi fatermesztésnél 80%-kal meg
emelt nagyvad tervezhető. A hiba csak az, hogy ez az elv nem élhet, mert: 

— nincs élő kapcsolat az erdőterv és a vadgazdálkodási üzemterv között; 
— az erdőterv tervezési útmutatója 1984. évben lépett hatályba. Ismerve 

az erdőterv-megújítás rotációját, az új tervezési paraméter országosan 
legfeljebb 1994. évben áll rendelkezésre. 

A 4. táblázat egyéb képtelenségre is rávilágít. Lehetetlen évente lelőni a 
törzsállomány 50—55%-át, méghozzá úgy, hogy az nem csökken. 



4. táblázat 

Erdő- és 
Fafeldol
gozó Gaz
daságik 

Uzemtervezett 

Term.vad- Takarmá-
eltartó nyozással összesen 
képssség fenntart-
alapján ható 

Lelövés Becslés Lelövés Becslés Lelövés Becslés Vadászat-
ra jogo
sult er
dőterü
lete 1986. 1987. 19B8. 1989. 

Terlték-
Természe-Uzemter- böl szá-
tes vad- vezett Létszám- mitott 
eltartó torzsái- becslés törzsál-
képesség lomány alapján lprnány 
alapján szerint szerint 

Szarvas 
által o-
kozott 
erdei 
vadkár 
1000 ha 
erdőre 

1000 ha erdfire db eFt 

3 
(1+2) 

10 11 
(1/10) 

12 
(3/10) 

13 
(9/10) 

14 
(8/10) 

15 

Mecseki 458 320 778 1215 1220 865 1100 964 1180 22300 21 34 53 125 160 
Somogyi 747 1253 2000 1156 2400 1117 2350 1423 2290 35400 21 57 65 120 210 
Zalai 847 523 1370 1001 2020 902 2220 697 2150 39900 21 34 54 52 65 
B.felvidéki 412 598 1010 639 1022 461 879 5B6 989 22300 19 45 44 78 78 
Kisalföldi 183 277 460 332 614 250 510 207 444 9600 19 4B 46 66 84 

Ipolyvidéki 114 126 240 111 188 80 280 111 245 6600 17 37 37 50 165 

Mátrai 398 462 860 513 822 45B 810 472 783 24600 16 35 32 95 46 

Borsodi 659 226 885 404 973 291 1095 349 1037 38600 17 23 27 27 34 

FALC0 407 43V 450 526 690 544 710 595 760 23600 17 19 32 72 26 

Pi l i s i 400 300 700 563 1022 537 863 544 751 21500 18 33 35 76 84 

Soproni 140 160 300 504 459 444 428 397 510 9500 15 32 54 160 230 

Összesen: 4765 4288 9053 6964 11430 5949 11245 6345 11139 253900 
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3. grafikon 



A 3. táblázat állománysűrűséget jellemző adatait, valamint a szarvas által 
okozott erdei vadkár értékeit a 2., 3. grafikon ábrázolja. Következtetések 

a 2. grafikonból eredően: 
1. A tervezés a természetes vadeltartó képesség szintjének csak a Borsodi 

Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnál és a FALCO-nál felel meg. 
2. A tervezés és a létszámbecslés grafikonja üzemtervszerű vadgazdálkodásra 

utal (vagy az üzemtervhez igazították a létszámbecslést) a Balatonfelvidéki, 
a Kisalföldi, az Ipolyvidéki, a Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságoknál 
és a Pilisi Állami Parkerdőgazdaságnál. 

3. Elméletileg a törzsállomány a teríték háromszorosa. A z így területegységre 
számított valószínűsíthető szarvas mennyiségének grafikonja arra mutat, 
hogy: 

3.1 csak több év (legalább 5) átlagadatából számított teríték adhat a létszám
becsléshez hasonlóan bizonytalan törzsállományadatot, 

3.2 az erdőgazdasági átlaghoz viszonyítva (74 szarvas 1000 ha-on) a Mecseki, 
a Somogyi, a Balatonfelvidéki, a Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ságok, a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság, a soproni Tanulmányi Erdő
gazdaság és a F A L C O végzett intenzívebb állományapasztási munkát. 

A 3. grafikonon: 

1. A z erdei vadkárok értékei igazolják a feltételezett szarvas-törzsállomány 
viszonyokat. ( A tényleges erdei vadkár mértéke az erdőfelügyelet által ha
tósági határozattal megállapítot bírság, a károkat helyreállító munkák plusz 
költségei, közvetve a vadkárelhárítás stb. A relatív összehasonlítást bizto
sítja a következő forintosítás: mennyiségi kár 60 eFt, minőségi kár 8 eFt.) 
Rendhagyó a helyzet az Ipolyvidéki EFAG-nál . A z üzemi vadászterülete 
a Börzsöny-hegység északi részén, sávszerűén helyezkedik el. így az erdőt 
nem csak a törzsállomány, hanem az erősen migráló szarvas is károsítja. 
Feltételezhető, hogy a Tanulmányi Erdőgazdaság üzemi vadászterülete is 
a szarvasvonulás útvonalában van (lásd a 2. grafikont is). 
A szarvas károkozása mellett megjegyzendő, hogy a táji vadgazdálkodás 
jegyében 1969. évtől országosan erőteljes dám- és muflontelepítési progra
mot hajtottunk végre a gyengébb minőségű szarvas csökkentésének előírá
sa mellett. Sajnos ez csak előírás maradt. A telepített új vadfaj, annak sza
porulata tovább terhelte (és terheli) a szintén gyarapodó szarvas mellett 
az élőhelyet, az erdőt. 

2. A szarvassűrűségtől függetlenül a vadkárok értéke azt mutatja, hogy a 
Zalai, a Balatonfelvidéki, a Kisalföldi, a Mátrai, a Borsodi Erdő- és Fafel
dolgozó Gazdaságoknál, a Pilisi Parkerdőgazdaságnál az ágazati összhangot 
tekintve, a szarvasgazdálkodás kedvező tendenciájú. 

Kényszerpályán az erdőművelés 

A közelmúlt viszonyainak, összefüggéseinek vizsgálata során tanulságos le 
het a visszatekintés is (1). A nagyvadállomány és a vadkárok viszonyait (1963 
—1968. év közötti, ötéves országos statisztikai adatok) a 4. grafikon ábrázol
ja. Ebből kitűnik, hogy a vadsűrűség növekedésével, 40 ha erdő/szarvasegység 
— illetve 25 szarvasegység 1000 ha erdőn — fölött a vadkár ugrásszerűen 
emelkedik, és a vadkárelhárítás fokozásától nem várhatunk kárértékcsökke
nést. 
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A z utóbbi évek adatai szintén ezt a tendenciát igazolják. A vadkerítés
építés halmozódásával a minőségi vadkár növekszik (5. grafikon). A mennyi
ségi vadkár viszont fűrészfogszerűen változik, ami arra mutat, hogy egy bizo
nyos terület bekerítése, védelme után a következő évben a kártétel más 
területekre helyeződik át (6. grafikon). Növekszik a visszaléptetett erdőfel
újítás évenkénti területe is. Ha a másik oldalt, a fő vadlkárokozó szarvas 
törzsállomány-változását vizsgáljuk (7. grafikon), megállapítható, hogy ez 1986. 
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évtől csökkenő tendenciát mutat. Mindezek ismeretében arra lehet következ
tetni, hogy élőhelycsökkenéssel állunk szemben. Egy csökkenő biotop (tápte
rület) hasonló vadkárváltozást eredményez mint a növekvő nagyvadállomány. 
A vadkerítés-építés, a vadkár elleni védelem tehát csak lokális hatást fejt ki, 
nagyságrendileg viszont fokozza a problémát. „Ördögi kör": vadkár—kerítés, 
védelem—csökkenő tápterület—még nagyobb vadkár. 

Megállapíthatjuk, hogy a nagyvadgazdálkodásunk is hozzájárult ahhoz, hogy 
erdőművelési politikánk kényszerpályára sodródott. 

A vadkárok mint szektoriális érdekellentétek forrásai 

A z erdőfelújítás sikertelenségét, az erdőfelújítási hátralék növekedését tény
leges fatermelési technológiai hibák is előidézik. A műszaki átvételek során 
az ,,E"-lapok pontos kitöltése alkalmas az egyes káresetek elkülönítésére. 
1988. évben az összes kár: mennyiségi 7525 ha, minőségi 11201 ha. Ebből 
biotikus: mennyiségi 2249 ha, minőségi 10 807 ha. Ezen belül vadkár: meny-
nyiségi 51%, minőségi 98%. 

A z érdekellentéteket kiélezte az az erdészeti jogszabály, amely az erdei 
vadkárokat — függetlenül a vadászatra jogosultra — gazdálkodási hibának 
minősíti, és ezt a tartamos, eredményes fatermesztés érdekében az erdőfelügye
leten keresztül szigorúan szankcionálja. 

A jelenlegi erdőkezelői, vadászati jog gyakorlói, területi, szektoriális és ezen 
belül különböző érdekeltségi keveredés miatt keletkeznek az alapvető — vad
károkban megtestesülő — konfliktusok. Ennek bonyolultságára világít rá az 
5. táblázat és a 8., 9. grafikon. ( A grafikonok az 1986. évi vadkárok viszo
nyait ábrázolják.) 

Erdőgazdaságaink mint erdőt kezelők változó nagyságú, de jelentős, vad
kárból adódó pénzügyi terhet kénytelenek viselni. Ennek nagysága termé
szetesen függ az üzemi vadászterületek arányától, a nagyvad sűrűségétől, a 
vadkárelhárítás intenzitásától és a mezőgazdasági vadkárnál a garantált fize
tőképességtől. 

A z erdő- és fafeldolgozó gazdaságok erdei vadkárainak 40%-a a saját üzemi 
vadászterületén, 53%r-a a vadásztársasági, 7% pedig az állami gazdaságok 
vadászterületén keletkezett. A z erdőt kezelő mezőgazdasági termelőszövetke
zetek erdei vadkárainak 72%-a vadásztársasági, 28%^a viszont EFAG-ok üze
mi vadászterületein merül fel. A z utóbbi szektornál nem csupán a kár nagy
ságrendje jelentős, hanem ennek az erdőgazdaság-politikai hatása is. Erdő
felügyeleti jelentésből ismeretes, hogy pl. Somogy megyében a lábodi, cso-
konyavisontai, görgetegi, csökönyi, homokszentgyörgyi, mikéi, segesdi, szen
nai, vései, hedrehelyi, balatonszárszói termelőszövetkezetek a vadkár miatt 
az erdőtelepítési tevékenységüket beszüntették. A z utóbbi években az erdősí
tések eredménytelensége miatt a véghasználatok mérséklésére is sor került. 
E mezőgazdasági termelőszövetkezetek zöme a Dél-somogyi Mezőgazdasági 
Kombinát és a Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság üzemi vadászterüle
tén gazdálkodik. 

Érdekeltségi rendszer 

A z ERTI-nek erdőgazdálkodók és főbb üzemágaik jövedelmezőségi vizs
gálata (2) mutatja, hogy a nyereség a termelési érték 14 éves (1971—1984) át
lagszázalékában a következő: 
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5. táblázat 

Erdei vadkárok erdőgazdaságok m j n t vadászatra ionosul tok, és erdókezclók területre vetí tve és ezek más szektorü különbözetei 

1986., 1987., 1988. 

Egység: hí 

Erdő- és m e n n y 1 s é g i V a d k i r m i n 6 s é g 1 v a d k i r 

Fafeldolgozó 
Gazdaságok 

V - J -
(« ) 

e.k. 
( t » ) 

külön
bözet . v . j . e.k. külön

bözet v . j . e.k. külön
bözet v . j . e.k. külön

bözet v . j . e.k. külön
bözet v . j . e.k. külön

bözet Fafeldolgozó 
Gazdaságok 

19B6. 1987. 1988. 1986. 1987. 1908. 

Mecseki 1,0 9,7 5,7 12,1 12,1 16,3 17,6 1,3 377,2 427,1 49,9 296,4 450,9 154,5 382,3 657,1 274,8 
Somogyi 5,0 12,8 7,8 35,3 110,5 75,2 30,7 62,9 32,2 536,9 1041,6 504,7 734,2 1564,2 830,0 
Zalai 5,0 11,9 6,9 0,4 3,3 2,9 4,0 6,7 2,7 4,4 5,7 1,3 86,3 147,7 61,4 352,9 595,3 242,4 
B.felvidéki 23,7 53,7 30,0 20,6 74,3 53,7 5,2 13,3 8,1 3*67,8 520,1 152,3 121,9 473,7 351,8 184,1 306,6 122,5 
Kisalföldi 10,8 41,1 30,3 *,8 36,4 31,6 17,3 24,6 7,3 181,4 270,9 89,5 78,3 304,3 226,0 37,5 237,1 199,6 
Vértesi 36,4 36,4 20,4 20,4 41,1 41,1 75,2 75,2 51,2 51,2 123,9 123,9 
Ipolyvidéki 10,1 56,8 •6,7 10,5 45,5 35,0 10,1 43,5 33,4 213,0 496,6 283,6 59,1 374,6 315,5 175,3 474,6 299,3 
Mátrai 6,7 35,6 28,9 12,6 52,5 39,9 6,3 38,8 32,5 222,9 430,3 207,4 93,6 212,8 119,2 99,2 308,6 209,4 
Borsodi 21,5 41,9 20,4 8,9 55,0 46,1 11,9 60,2 48,3 292,2 452,5 160,3 101,6 138,4 36,8 214,8 393,6 178,8 
Felsötlszal 34,0 34,0 54,4 54,4 21,9 21,9 519,7 519,7 £91,0 691,0 127,7 127,7 

Nagykunsági 0,9 0,9 3.1 3.1 58,3 59,6 1.3 75,1 93.7 18,6 115,8 156,9 • 1 . 1 
Kiskunsági 13,0 26,2 13,2 5,4 7,3 1,9 10,0 16,7 6,7 63,8 136,1 72,3 35,3 124,4 89,1 32,7 142,5 109,8 

Délalföldi 7,9 7,9 3,5 6,4 2,9 0,7 0,7 133,1 172,6 39,5 45,4 95,5 50,1 22,8 38,5 15,7 

FALCO 5,0 16,2 11,2 . 10,7 17,7 7,0 33,1 57,2 24,1 1.7 5,2 3,5 •.3 5,9 1,6 1.2 1.2 

P i l i s i 2,9 2,9 21,6 22,8 1.2 16,4 18,4 2,0 188,6 245,0 56,4 124,5 135,8 11,3 128,0 143,7 15.7 

Soproni 22,1 22,1 2,0 8,8 6,8 •,2 *,2 315,8 385,2 69,4 271,6 286,1 14,5 276,2 295,2 ' 1 9 . 0 

összesen: 137,7 410,1 272,4 148,4 527,4 379,0 166,2 430,9 264,7 2420,2 4201,8 1781,6 1930,3 4627,6 2697,3 2)55,8 5566,7 2610,9 

« v . j . 

« « e.k. 
- vadászatra jogosult vadász területén 

- erdőt kezelő területén 
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— erdőfelújítás, erdőfenntartás 
— fakitermelés 
— vadgazdálkodás 

14%, 
23%, 
25%, 

Ökonómiailag jogos igény tehát, hogy az erdőgazdálkodó minél nagyobb 
területén mint vadászatra jogosult is gazdálkodjon. A magas nyereségarány 
viszont arra is ösztökéli az erdőgazdálkodót, hogy — minél magasabb éves 
árbevétel biztosítása érdekében — magas vadsűrűségű törzsállományt tartson. 

Általánosságban, de fő tételként leszögezendő, hogy az erdőgazdálkodásnak 
— az erdő többcélú hasznosítása mellett — fő feladata a bővített újraterme
lésen, az erdő vagyonérték-növelésén keresztül is a tartamos fatermesztés 
szolgálata. Mindent, ami ez ellen dolgozik, megfelelő jogszabállyal, érdekelt
ségi rendszer kidolgozásával, bevezetésével sürgősen ki kell küszöbölni. Itt kell 
megemlíteni többek között Keresztesi akadémikus és dr. Csontos Gyula ez irá
nyú előremutató cikkét (3, 4), amely a vagyonérdekeltség megteremtésével, 
a korszerű erdőgazdálkodással és ennek gazdaságirányítási vonatkozásaival 
foglalkozik. A z ERTI 1988. évi zárójelentése i(5) már konkrét metodikát is ad 
az erdő—vad vagyon kiszámításával kapcsolatban. 

Elviekben le kell szögezni, hogy az élő erdővagyon értékcsökkenését nem 
kompenzálhatja a magasabb vadvagyonérték, mivel ez a fő tevékenységet, a 
tartamos fatermesztési feladatot pillanatnyilag és főleg távlatban beláthatat
lan mértékben hátráltatja. 

A vagyonérték-számítás metodikájával kapcsolatban fel kell hívni a f igyel
met, hogy az egyik oldalon a tényleges vadtörzsállomány, annak összetétele, 
minősége, a másik oldalon a minőségi vadkárból adódó, vágásfordulón belüli 
erdő élőfakészlet és fahasználati értékcsökkenése, csak durva hibával terhelt 
paraméterekkel érzékeltethető. Nem szolgálhat tehát ökonómiai vagyonszámí-
tás alapjául. 

Végezetül kommentár nélkül közreadom az erdőgazdaságok vadgazdálko
dási tevékenységét érzékeltető 6. táblázatot. Mivel a táblázat csak nagyság
rendi és viszonylagos összehasonlításra nyújt lehetőséget, így a vadgazdál
kodási egységekről a konkrét helyzetelemzést és jövőbeli cselekvési politikát 
a mérlegadatok ismeretében lehet elvégezni, i l letve kialakítani. 

A tanulmány — szerkezetét tekintve — természetéből adódóan inhomogén, 
így e fejezetben próbálom a következtetéseket logikuson sorba rakni. Meg
állapítható, hogy: 

— a legnagyobb gondot mind mennyiségéből, mind migrációjából adó
dóan a szarvas okozza, 

— a nagyvadállomány mennyisége és a vadkárok mértéke között nem 
lineáris, hanem exponenciális összefüggés áll fenn, 

— az erdei vadkár vonatkozásában a mai helyzetben az erdővédelem 
már csak lokális eredményeket hozhat, összefüggésében azonban hal
mozza a terheket, 

— a nagyvad túlzott sűrűsége és az ehhez társuló magasabb vadkár 
túlnyomórészt állami üzemi vadászterületekhez és azok szomszédsá
gában lévő vadászterületekhez kötődik. 

A z ágazati összhang közelítésének útja tehát egyértelműen a nagyvadállo
mány — főleg a szarvas és a vaddisznó — drasztikus csökkentése, a vad
gazdálkodó szektortól függetlenül a térségben (körzetben) azonos intenzitás-

Összefoglalás 



Erdőgazdaságok vadászati tevékenységének értékelése 
1987., 1988. 
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1987. 19B8. 1987. 1988. 1967. 1988. 1987. 1988. 1987. 1988. let 1987. 1988. 1987. 1988. 1987. 1988. 

m i 1 1 i 6 Ft 1000 ha ezer Ft millió Ft . ezer Ft 

Mecseki 42,4 43,7 32,7 33,0 9,7 10,7 5,8 6,4 4,3 6,3 47,5 202,1 222,9 5,4 4,4 112,7 60,8 
Somogyi 65,0 93,0 63,5 76,6 1,5 15,4 11,0 17,0 15,0 16,3 104,8 14,3 146,7 -13,5 -0,9 -128,5 -8,6 
Zalai 38,7 53,5 36,9 49,2 1,8 4,3 13,8 18,4 1,4 5,2 85,6 20,9 50,1 0,4 -0,9 4,1 -10,5 
B.felvidéki 58,6 42,2 30,5 34,2 8,3 8,0 2,6 3,0 8,2 3,2 47,2 172,3 170,2 0,1 4,8 2,1 102,1 
Kisalföldi 14,4 16,2 11,5 14,6 2,9 1,6 0,2 0,3 4,6 1,9 19,5 145,0 80,0 -1,7 -0,3 -B5,0 -15,0 
Vértesi 0,5 0,3 0,2 1,6 3,5 -1,6 -3,3 
Ipolyvidéki 5,8 6,6 3,5 5,1 2,3 1,5 0,7 0,7 5,7 6,3 9,8 230,0 150,0 -3,4 -4,3 -340,0 -480,0 
Mátrai 20,2 26,7 10,3 13,7 9,9 13,0 0,4 0,4 4,8 4,8 28,5 553,6 464,2 5,1 8,2 182,0 292,8 
Borsodi 18,2 21,5 15,0 16,0 3,2 5,5 0,5 2,2 4,4 6,7 53,1 60,4 103,8 -1,2 -1,2 -22,6 -22,6 
F elsötiszai 4,1 5,2 4,1 5,2 0,4 0,5 8,8 2,3 22,5 -8,8 -2,3 -400,0 -104,5 
Nagykunsági 4,6 6,4 3,7 3,8 0,9 2,6 0,7 1,4 20,5 45,0 130,0 0,2 1,2 10,0 60,0 
Kiskunsági 9,4 13,5 6,8 12,5 0,6 1,0 0,6 0,7 1,4 2,1 60,5 10,0 16,6 -0,0 -1,1 -15,0 -10,3 
Délalföldi 13,6 15,7 11,6 12,3 1,8 3,4 0,4 0,3 1,1 0,3 30,9 58,0 109,7 0,7 3,1 22,6 100,0 
FALCO 22,6 26,0 13,4 15,9 9,2 12,1 4,1 4,1 1,1 . 3,4 49,3 187,8 246,9 8,1 8,7 165,3 177,5 
Pilisi 19,3 25,2 16,5 14,1 0,8 11,1 2,0 0,8 2,5 2,2 37,7 21,0 292,2 -1,7 8,9 -44,7 207,8 
Soproni 21,8 26,0 9,9 10,6 11,9 15,4 1,0 1,0 2,8 2,6 27,2 440,6 570,0 9,1 12,8 337,0 473,9 

Összesen: 358,9 423,9 274,1 317,1 64,8 105,8 43,5 55,8 68,4 68,5 644,6 100,0 165,0 -3,6 37,8 -5,5 51,0 

• Erdei vadkár foiintositása; 
- mennyiüégi 60.000 Ft/ha 

y-L - minőségi U.000 Ft/ha 



sal és minőségi szemlélettel. A vadkárelhárítás csak ilyen előfeltétellel lehet 
eredményes és hatékony. A z elméleti mérce lehet az erdőtervi vadeltartó 
képesség, ami 18—25 szarvasegység 1000 ha erdőterületen. 

A z ágazati összhang további fontos előfeltétele a vadászat és a földhasználók 
jogi személyiségének közelítése, illetve a vadászati jog földhasználókhoz kö
tése. A 20 éves tapasztalat azt mutatja, hogy az üzemtervszerű vadgazdálko
dás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A z erdő—vad vagyonérték
számításon alapuló érdekeltsége szintén csapdákat rejt magában. 

Az ökológiai károsodást csökkentő, nagyvadgazdálkodást reguláló té
nyező a vadkár, illetve annak szigorú szankcionálása lehet. 

A kárláncolatok beláthatatlanul kedvezőtlen hatása miatt a szankcionálást 
szükségesnek látszik a mennyiségi vadkárok mellett a közepesnél erősebb mi
nőségi és hántáskárokra is kiterjeszteni. 

A fenti megállapításokra bizonyára meglesz a „bizonyos körök" reakciója. 
Ismét meglengetik a csoportkiváltság-érdekeket védő zászlaikat. A zászlón 
a régi, leporolt lózung: „a magyar vadállomány nemzeti kincs". A földhasz
nálók kincsherdálók, hangzik toldalékul. Zümmögi erre a hatalmi kórus: 
márpedig „a vad az állam tulajdona", hisz a szalonka, meg a vadlúd, meg 
a többi európaias világmadár . . . 

Hogy is van ez? Hát az erdő mi? És az egyik kincs megeszi a másikat? 
Micsoda kannibalizmus! Mi is hát itt a kincs-tári rendfokozat? Tény, hogy 
az erdő jól megvan vad nélkül, fordítva viszont nem igaz. A vad az erdő 
tartozéka, de ha a vad érzékenyen károsítja élőhelyét, az már valahogy ag
resszív, áruló álkincsesség. A nagyvad egyes populációinak genetikai értéke 
tényleg nemzetközileg is kiemelkedő, de a nagyvadállomány az csupán a gaz
dálkodás, ha úgy tetszik, az állattenyésztés tárgya. A magyar erdők, és nagy 
betűvel: az E R D Ő K bolygónk élővilágának az ember túléléséhez szükséges 
életelemének újratermelői. 

Bocsássanak meg nekem a „zászlólengetők" a talán kissé ironikus hang
vételért, zárom az alapvető igazságot tükröző, klasszikus idézettel: „ S I L V A E 
PRO H O M I N E , H O M O P R O S I L V I S " . ( A z erdők az emberért, az ember 
az erdőkért.) 

I R O D A L O M : 

1. Izrael G.: Nagyvadgazdálkodásunk időszerű problémái. Erdőgazdaság és Faipar 1970. 5. 
2. Dr. Illyés B.—Ubrankovics P.: A vadászattal kapcsolatos költségek elhatárolásának, kimu

tatásának és a vadgazdálkodás finanszírozásának módszertani kérdései. ERTI-jelentés. 1985. 
3. Dr. Keresztesi B.: Vagyonérdekeltség az erdészetben. Az Erdő, 1988. július. 
4. Dr. Csontos Gy-: Erdővagyon-gazdálkodás javításának lehetőségei. Az Erdő, 1988. július. 
5. A vad szerepe az erdei ökoszisztémában és az erdőgazdálkodásban. ERTI-zárójelentés, 1988. 

100. évfolyamát ünnepelte tavalyi 12. számában az osztrák erdészek legjelentősebb 
szaklapja, az österrechische Forstzeitung. Mi, magyarok is számosan kísérjük élénk 
figyelemmel közleményeit és igyekszünk legalább rövid ismertetésekkel hozzáfér
hetővé tenni egész erdészközönségünk számára. A jubileumra készülve mindössze 
két éve vette fel újra a 100 év előtti, eredeti nevét. Hasonló nekünk 1987 végén 
csak felemásan sikerült és most így emlékszünk meg a 125. évfolyamról. . . 

(ÖFZ 1989. 12. Ref.: Jérőme R.) 



AZ ÁLLAMI ERDŐTERÜLETEK FELTÁRTSÁGA MAGYARORSZÁGON 
B O G Á R ISTVÁN 

Az állami erdőgazdaságok kezelésében lévő, faállománnyal bo
rított erdőterület nagysága 1014,2 ezer ha. Az erdészeti feltáró 
vonalak hossza összesen 4922 km, amit az erdőterületet érintő 
és átszelő 2073 km burkolt közút és 212 km hajózható dunai vízi 
út egészít ki. A feltártsági mutató országosan 7,1 fm/ha, az erdő
feltárást nem igénylő síkvidéki erdőgazdaságok területe nélkül 
8,1 fm/ha. Ez alacsony érték, mivel a domb- és hegyvidéki állami 
erdőterületen előirányzott feltártsági mutató 15—20 fm/ha. 

A z 1966—88. időszak erdőfeltárási munkáinak A Z ERDŐ előző számaiban 
történt ismertetése után e befejező cikkben az állami erdőgazdaságok keze
lésében levő erdők faállománnyal borított területének feltártságát szeretném 
ismertetni. A rendelkezésre álló feltáró vonalhossz adatokat a következő for
rásokból vettem figyelembe: 

— a M É M Erdőrendezési Szolgálatának az erdészeti burkolt utakról ké
szült, 1982. évi útleltára; 

— a M É M Erdészeti és Faipari Hivatalának 1984. évi felmérése, illetve az 
erdőgazdaságok adatközlése az erdészeti kiépített földutakról, valamint 
az erdőterülettel kapcsolatos burkolt közutakról; 

— a M É M Erdészeti és Faipari Hivatalának 1989. évi adatgyűjtése az erdei 
vasutakról és hajózható vízi utakról, valamint 

— az erdészeti úthosszak 1989. január 1-jei állapotra történő aktualizálásá
hoz szükséges éves beruházási adatok. 

Erdészeti utak hosszadatai, útkategória és pályaszerkezet szerinti bontásban 

A z erdészeti útépítéseknél 1958 előtt a hagyományos, vízzel kötött makadám
burkolatok készültek. A nagyobb értékű pályaszerkezetek alkalmazásáról és 
a földútépítés beindulásáról A Z ERDŐ 1967. februári számában már közöl
tem adatokat. Később A Z ERDŐ 1983. februári számában az 1982. január 
1-jei állapot szerinti hosszadatokat ismertettem, útkategória és pályaszerke
zet, valamint erdőgazdaságonkénti bontásban. A z 1989. január 1-jei állapot
ra vonatkozó táblázatokból egyértelműen kitűnik, hogy az 1966—1988. idő
szakban jelentős minőségű változást értünk el az erdészeti burkolt utak épí
tésében és korszerűsítésében. 

A z 1. táblázatból megállapítható, hogy a pormentes burkolatok aránya 
a burkolt utak összes hosszának 73,9%-a. Ez útfenntartás és a környezetvé
delem szempontjából kedvező. Ugyanakkor a kiépített földutak hossza az ösz-
szes erdészeti úthosszhoz viszonyítva csak 48,2%, ami alacsony érték. A z op
timális útsűrűség kiépítése esetén az erdészeti úthálózat mintegy V?, része 
látandó el szilárd burkolattal. 

A z országos adatokat tárgyaló táblázat az északi-középegységi mgtsz-ek 1985 
óta végrehajtott, 39 km hosszú erdészeti földútépítését nem tartalmazza. A 
termelőszövetkezetek faállománnyal borított erdőterülete 490 ezer ha, ebből 
az 1000 ha-nál nagyobb erdővel rendelkező domb- és hegyvidéki mgtsz-ek 
erdőterülete 135—140 ezer ha. A z esetleges erdőfeltárási igény itt célszerűen 
és gazdaságosan a szomszédos erdőkezelőkkel, termelőszövetkezettel vagy ál
lami erdőgazdasággal együttműködve a jövőben közös beruházással oldható 
meg. 



1. Erdészeti utak hosszadatai útkategória és pályaszerkezet szerinti bontásban 

Pályaszerkezet Burkolt út Földút Összes 
I . o . II .o. III.o. 

km 

Reton 50 50 
Aszfaltbeton 84 517 601 
Kötőzuzalékos makadám 44 44 
Itatott makadám . 1 704 705 
Vizes makadám lezárással 14 251 265 
Stabilizáció lezárással 1 117 118 

Pormentesdburkolat 100 1 683 1 783 
Burkolt úthossz %-a 91,7 73,1 73,9 

Vizes makadám lezárás nélkül 3 193 201 
Stabilizáció lezárás nélkül 6 419 425 
lígyéb 3 3 

Nem [xarmentes burkolat 9 620 629 
3urkolt úthossz %-a 3,3 26,9 26,1 

Burkolt úthossz összesen 109 2 303 2 412 

Kiépített földút 
összes erdészeti úthossz %-a 2 245 2 245 

Összes erdészeti út 4 657 

A 2. táblázat az országos adatok erdőgazdaságonként! bontását mutatja be. 
Legnagyobb erdészeti burkolt úthosszal a Mátra—Nyugatbükki, a Borsodi és 
a Balatonfel vidéki EFAG-ok rendelkeznek. Erdészeti földutak építésében ki
ugróan a Borsodi E F A G és a Mátra—Nyugatbükki E F A G áll az élen. 

Állami erdőterületek feltártsága (3. táblázat) 

A z erdőterület feltártságának helyzetét és elérendő célkitűzéseit a fm/ha 
feltártsági mutató kiszámításával szokás megadni. A feltártsági mutató azon
ban nem egzakt érték a feltártság mértékének meghatározásához, mivel a fel
táró vonalsűrűséget sok tényező befolyásolja. Ezért az elérendő optimális 
feltártság egyes erdőgazdaságoknál igen változó, így csak irányértéknek te
kinthető, ami többek között függ: 

— a faállomány- és növedékviszonyoktól; 
— a terepviszonyoktól, lejtfoktól; 
—• a talaj adottságtól, ami más homokos, mint agyagos területeken; 
— a közelítési technológiától, az egy- vagy kétoldalú közelítés lehetőségétől; 
— a közelítési technikától, a talaj- és visszamaradó állomány kímélése ér

dekében csörlős, traktoros, kötélpályás közelítés lehetőségétől; 
— a rendelkezésre álló közelítőeszközök gazdaságos hatósugarától stb. 

Ezért dr. Pankotai Gábor a tervezett úthálózat értékelését A Z ERDŐ 1989. 
januári számában egy 1974-ben megjelent publikációjára hivatkozva a j ö v ő 
ben a feltártsági százalék alapján javasolja. A feltártsági százalék meghatá
rozása azonban a feltárást befolyásoló tényezők sokfélesége miatt azok pon-



2. Erdészeti burkolt utak hosszadatai pályaszerkezet és erdőgazdasági bontásban 

A s z f a l t - K Ö t ° z u _ i ta tot t v i z e s S t a b i l i - Vizes S t a b i l i -
Erdógazdaság Beton b e t o n ~ zalékos , ^ 3 , ^ makadám záció makadám zaaó Egyéb Össze 

makadám lezárással lezárás nélkül 

Mecseki EFAG 1 76 6 33 9 2 1 18 146 
Somogyi EFAG 26 20 4 65 30 39 184 
Za la i EFAG 23 2 40 53 2 2 122 
Balatonfelvidéki EFAG 47 38 137 6 28 256 
K i s a l f ö l d i EFAG 19 7 105 1 132 
Vértes i EFAG 71 2 42 5 0 17 146 
Ipolyvidéki EFAG 32 60 45 137 
Mátra-Nyugatbükki EFAG 39 156 21 2 10 71 299 
Borsodi EFAG 8 3 150 17 53 34 315 
Fe l sőt i sza i EFAG 24 1 1 26 
Nagykunsági EFAG 1 .1 
Kiskunsági EFAG 1 1 
D é l a l f ö l d i EFAG 3 3 
FAI/30 Fakombinát 6 59 1 5 5 98 174 
P i l i s i AEG 68 1 20 1 2 42 
Tanulmányi AEG 31 3 5 28 67 
Budavidéki ÁEVG 5 15 7 8 35 
Gemenci ÁEVG 3 . 13 1 1 1 19 
Mezőföldi ÁEVG 3 27 28 8 66 
Gyulaj i ÁEVG 27 4 2 33 
MN-erdőgazdaságok 101 13 34 10 15ji 

Összesen: 50 601 44 705 265 118 201 425 3 2 412 

tosításával csak egy-egy adott erdőtömb esetében lehetséges. Ezért az erdő
gazdaságonként! összehasonlítások érdekében a 3. táblázatban a különböző 
feltáró vonalhosszakat (erdészeti utak, erdei vasutak, burkolt közutak, vízi 
utak) a faállománnyal borított területnagysággal hozom összefüggésbe és irány
értékként mutatom ki egy-egy erdőgazdaság feltártsági mutatóját. 

A 3. táblázatból kitűnik, hogy az erdészeti földútépítéssel is nagymérték
ben foglalkozó három erdőgazdaság (Mátra—Nyugatbükki E F A G , Borsodi 
E F A G , Pilisi Á P E G ) erdőterületének feltártsága a legkedvezőbb. Ezzel szem
ben az igen nehéz, meredek lejtfokú tereppel rendelkező Ipolyvidéki E F A G 
feltártsága az országos átlag alatt van, ami kedvezőtlen, különösen, ha f igye
lembe vesszük burkolt úthálózatának rossz, a többi erdőgazdasághoz viszo
nyítva legelhanyagoltabb állapotát. 

A z ország faállománnyal borított össz erdőterülete az 1989. január 1-jei 
állapot szerint 1620,5 ezer ha, ebből az állami erdőgazdaságok kezelésében 
van 1014,2 ezer ha. A z egyéb állami erdőterület (állami gazdasági, vízügyi) 
107,3 ezer ha, ami vidéki jellegét és szétszórtságát tekintve feltárást nem 
igénylő területnek fogható fel. A feltáróvonalak hosszának összege 7207 km, 
így az országos feltártsági mutató az 

7202 km 
állami területen: = 7,1 fm/ha 

1014,2 e. ha 

A négy síkvidéki — Felsőtiszai, Nagykunsági, Kiskunsági és Délalföldi — 
EFAG-ot számításon kívül hagyva az állami erdőterület nagysága 831,2 ezer 
ha és a feltáró vonalhossza összesen 6708 km. A domb- és hegyvidéki állami 
erdőgazdaságok 

6708 km 
feltártsági mutatója: = 8,1 fm/ha 

831,2 e. ha 



3. Faállománnyal borított állami erdőterület feltártsága erdőgazdasági bontásban 

Faállo- Feltáró vonalak hossza _ ,., , . 
mánnyal Feltarts; 

Erdőgazdaság borított 3rdészeti Burkolt Erdai Hajózható Q s s z e s mutató 
terület burkolt út földút közút vasút vizi út 
ezer ha km fm/ha 

Mecseki EFAG 57,3 146 6 154 8 314 5,5 
Somogyi EFAG 80,0 184 15 166 14 379 4,7 
Zalai EFAG 55,1 122 18 127 102 369 6,7 
Balatonfelvidéki EFAG 64,6 256 36 81 373 5,8 
Kisal fö ldi EFAG 29,1 132 16 22 87 257 8,8 
Vértesi EFAG 39,7 146 32 59 237 6,0 
Ipolyvidéki EFAG 67,1 137 73 145 35 39C 5,8 
Mátra-Nyugatbükki EFAG 84,1 299 740 216 30 1 285 15,3 
Borsodi EFAG 93,1 315 868 179 37 1 399 15,1 
Felsőtiszai EFAG 61,3 26 10 79 115 1,9 
Nagykunsági EFAG 32,3 1 55 57 113 3,5 
Kiskunsági EFAG 64,3 1 92 126 219 3,4 
Déla l fö ld i EFAG 25,1 3 49 52 2,1 
FALCO Fakombinát 48,7 174 75 123 372 7,6 
P i l i s i ÁPEG 30,0 92 154 92 338 11,3 
Tanulmányi AEG 16,4 67 22 44 133 8,1 
Budavidéki ÁEVG 30,5 35 12 81 128 4,2 
Gemenci ÁEVG 30,9 19 15 62 31 12S 252 8,2 
Mezőföldi ÁEVG 20,7 66 40 106 5,1 
Gyulaji ÁEVG 15,5 33 15 48 3,1 
MN-erdőgazdaságok 68,4 158 S 156 8 328 4,8 

Összesen: 1014,2 2 412 2 245 2 073 265 212 7 207 7,1 

Mgejegyzés: a táblázat az erdei vasutak hosszadatait tartalmazza; az erdei vasutak építési 
hossza 288 k m ; az erdei vasutak üzemen kívül építési hossza a Borsodi E F A G - n á l 12,3 km. 
a Mátra—Nyugatbükki E F A G - n á l 11,1 km, üzemi hossza 9,0 km, illetve 9,9 km nincs számításba 
véve. 

A feltártsági mutató kiszámításánál nem vettem figyelembe a kedvező te
repadottságú és talaj szerkezetű erdőterületeken található, traktorral, esetleg 
tehergépkocsival időszakonként járható, természetesen kialakult (nem kiépí
tett) földutakat és nyiladékokat. Hosszuk megközelítő becslés alapján több 
ezer km-re tehető. A síkvidéki homok, homokos kavics talajú erdőterületek 
az év legnagyobb részében gépjárművekkel, a közelítési fázis elhagyásával, a 
terepen mindenütt járhatók. 

A z állami erdőterületek feltártságának további kedvezőbbé tétele érde
kében ezért a domb- és hegyvidéki erdőgazdaságoknál az optimálisnak elő
irányzott 15—20 fm/ha útsűrűség eléréséhez a következő fejlesztési célkitű
zések jelölhetők meg: 

— tovább kell bővíteni új úthosszak megépítésével az erdőfeltárő háló
zatot, 

— a meglévő erdészeti kiépített utakat állapotuk és a forgalom növe
kedése miatt fejleszteni (földutak esetében felépítmény-építés) és 
korszerűsítem (pályaszerkezet erősítése) kell, 

— gondoskodni kell a meglévő erdészeti utak hatékony fenntartásáról, 
elsősorban a leromlott, rossz állapotú utak sürgős helyrehozatalá
ról és nem utolsósorban 

— a talaj- és állománykímélés érdekében korszerű közelítési eljáráso
kat kell alkalmazni, például a kötélpályás közelítési lehetőségek 
fokozott mértékű kihasználásával. 

A z erdőgazdaságok ma már hazánkban is jelentős km-hosszúságú erdőfel -
táró úthálózattal rendelkeznek. A további útfejlesztési munkák mellett 1971 
óta jelentős korszerűsítések is megvalósultak, amelyekre a jövőben is szük
ség lesz. Még fontosabb azonban a rendszeres útfenntartás megszervezése 
és folytatása, valamint az erdészeti utak helyes használata. 



Befejezésül szólnom kell arról, hogy a korszerű erdőfeltárási munka ha
zánkban egy szerencsésen összejött és irányított szakembergárda Összefogásá
val indult el és valósult meg az ismertetett eredményekkel. Ez a generáció, 
amelyről A Z ERDŐ nem egy számában már megemlékezés történt, aktív te
vékenységének folytatását az 1970-es évek közepétől fokozatosan az utána kö
vetkező új generációnak adta át, amelynek feladatául jutott az erdőfeltárás 
továbbfejlesztése és a létrehozott úthálózat gondos fenntartása. E feladat tel
jesítésében élenjártak: Wagner Tibor, Zsilvölgyiné Juriss Éva, Fónagypál Gé
za, Szálai Gábor, Nagy Emil (Mátra—Nyugatbükki E F A G ) , Tengely Béla, K o -
rek Károly, Lévay László, Lenár György, Gyurák József, Bak Júlia, Szuetta 
József (Borsodi E F A G ) , Szabados János, Bánó László, Papp Miklós (Pilisi 
Á P E G ) , Ecsedy Tamás, Viharos Zsolt, Balogh József (Balatonfelvidéki E F A G ) , 
Sásdi Ottó (Somogyi E F A G ) , Czágásch József (Kisalföldi E F A G ) , Boa Sándor, 
Varga Gellért, André Béla (Zalai E F A G ) , Fejes Zoltán (Vértesi E F A G ) , Hőbör 
Árpád, Gergye András, Varga Alfréd ( F A L C O Fakombinát), Vértesi István 
( M N Veszprémi EG) , Fleck Ernő, Hegedűs János, Schultheisz György ( E R F A -
T E R V ) , dr. Rácz József, dr, Kosztka Miklós (Soproni EFE), Gerely Ferenc 
( M É M EFH) és még sokan mások. Ez a szakembergárda megfelelő garanciát 
jelent az erdőfeltárás további, szakszerű végrehajtásához. 

H E L Y R E I G A Z Í T Á S : Bogár Istvánnak lapunk 2. számában megjelent cikkében a 43. oldalon 
szereplő táblázat címe sajnos helytelen, a helyes: Erdészeti burkolt utak építése. A vétett 
hibáért elnézést kér a szerkesztőség. 

Új lehetőségek az erdészeti anyagmozgatásban 

Minden erdészeti szakember találkozott már munkája során 
széthuNott rakatokkal, .onaHósuit" rönkökkel, melyek a jelentős 
baleseti veszélyek mellett sok többletmunkát és többletköltsé
gei, röviden szórva veszteséget okoznak 

A korszerű termelési módok nélkülözhetetlen eleme tehát a 
megbízható, sokoldalú és műszaki Daraméterekkel pontosan 
leHemezhetó árufögzitési rendszer 

Az Empack Kft. komplex eszköz- és technológiai rendszere 
egyszefre kínálja ferhasználójának a 

BIZTONSAGOT ét GAZDASÁGOSSÁGOT 

a hevederes rakatképzés és rakományrögzítes minden kategó-

Az Empack rakatrögzrtési rendszer szeles terhelési határok 
(600-4000 kp között) és a feladathoz illeszkedő, tetszőleges 
hosszmeretek segítségével Diztositja minden leiadathoz az opti
mális megoldás lehetőségét Ezzei a tárolás, raktározás, belső 
anyagmozgatás es fuvarozás során, az alapanyagok, télkész- és 
késztermékek esetében lehetőség nyílik mind rakodólapon, 
mind pedig egyéb segédeszköze* nélkül szilárd rakatok képzé
sére A biztonság a felhasznál! anyagok minőségében és az 
alkalmazott - szabadalommal védeti - eszközök jó) átgondolt 
kialakításából eredő egyszerű kezelhetőségében rejlik. 

Az Empack rakományrögzitési rendszer a világ első, és egyik 
legnagyobb szakcégének, az amerikai AER0QUIP cégnek a 
technológiájára épül. melyet a speciálisan erdészeti (elhasználás 

elemei tesznek maximálisan használhatóvá. A tél

eszközök felhasználóinak a fuvarozásj- és árukárfelelösségi biz
tosításból jelentős kedvezményi ad. A rendszer választási lehe
tőséget biztosít a legmegfelelőbb egyedi rögzítési erő (2-5 ton
na) és a szükséges hosszúság megállapításához. 

Hevederfeszítő gép 

használt poliészter alapanyagok természetes tulajdonságai (idő
járás-, sav- és lúgállóság, lénystabilitás, rugalmasság) tökélete
sen megfelelnek az erdészeti munka során fellépő körülmények
nek. Ezek után látható, hogy nem véletlenül adódik az a további, 
kedvező lehetőség sem, mefy szennt Hungária Biztosító ezen 

Az Empack szakemberei készséggel állnak rendelkezésére sh 
hoz, hogy a leiadat jellegéhez leginkább megfelelőbb eszköz e: 
technológia kiválasztásával segítséget nyújtsanak Önnek él 
munkatársainak. 

^ I i n 
RövicJág hossza: L,-0.5ni Hevederszélesség: 50 n Hosszúég hossza: L-5,0; 5,5..,14n 
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A HOZAMSZABÁLYOZÁSRÓL* 

DR. FADGYAS KÁLMÁN 

* Az 1988. június 2-i vitaülésre előzetesen beküldött felszólalás. 

Kollégáink közül azok — és ezek vannak többségben — akik 
még nem csináltak hozamszabályozást, valamilyen zárt matema
tikai összefüggésnek képzelik, ahol eltérő eredményre csak hibás 
számítás, vagy helytelen képlet alkalmazása vezethet. A divatos 
nosztalgia rég túlhaladott módszerek elmúlását siratja, mások 
rejtélyes és titkosan irányított machinációkat vélnek diadalma
san felfedezni, ismét mások a minden részletre kiterjedő, min
denkinek egyformán eleget tevő kinyilatkoztatást kérik számon 
fenyegető hangon. 

Hát bevezetőben meg kell mondanom, hogy ugyanolyan szak
emberek végzik ezt is, mint a fahasználatot, vagy az útépítést 
és ugyanannyi esélyük van a kedvező megoldás megtalálására, 
mint a fáhasználónak az optimális hossztolásra, vagy az útépítő
nek a legjobb nyomvonal megtalálására. Csak az utóbbi kettő 
szándékaira senki nem gyanakszik. 

Jó lenne hát a hozamszabályozás ügyét egymásnak elmagya
rázni, megértetni, hogy mit lehet elérni ezzel, s mit nem; össze
hasonlítani sok lehetséges módszer eredményét, választ adni 
minden, szakszerű és kevésbé szakszerű kérdésre egyaránt; el
oszlatni tájékozatlanságot és babonát, leleplezni a sanda dema
gógiát, de ehhez napok kellenének. Mégsem szabad lemondani 
sem a szakmai nyilvánosságról, sem a jószándékúak meggyőzésé
ről. Kezdjük el hát, ha biztos is, hogy folytatnunk kell még a 
vitát. 

Az elmúlt negyven évben minden üzemtervezési útmutató tartalmazott va
lamilyen hozamszabályozási előírást. Ajtay 1948-ban vágásérettségi koronként 
csoportosította az állományokat és grafikus kiegyenlítést alkalmazott. Ez csak 
a véghasználatok területének szabályozását jelentette, sem fatérfogatra, sem 
fafajra, sem minőségre nem szabályozott. A vágásérettségi korokat erdőrész
letenként tervezték. 

A 100/1955. OEF. számú útmutató, amelyet nagyrészt már 1950-től al
kalmaztak, a 0—30 éven belül vágásérett állományok egy évre eső fa-
készlete alapján írta elő a hozamszabályozást. 

Ehhez a 11—20 és 21—30 éven belül vágásérett állományok fakészletét erő
sen egyszerűsített (nagyon pontatlan) módon növedékesíti. A szabályozás el
lenőrzéséhez, kismértékű korrekciójához felhasználja az egy évre eső átlagos 
véghasználati hozami terület és a növedék adatait. A szabályozásba csak 
a fatermesztési rendeltetésű erdőket vonja be, a véderdőket nem. Annak ide
jén fatermesztési rendeltetésű volt az erdők 95%>-a. A z üzemterv, a hozam
szabályozás, községhatáronként készült. 

1971 óta ez annyiban változott, hogy a 0—29 éven belül vágásérett 
állományok részletenként és fafajonként növedékesített fakészlete ké
pezte a szabályozás alapját és minden rendeltetésre, az összes erdőre ki
terjedt. 



Ellenőrzésre az egy évre eső átlagos véghasználati hozami terület és a folyó— 
növedék adatai itt is felhasználásra kerültek. (Ez a korábbiakhoz képest jóval 
nagyobb egységeket jelentett.) 

Mai hozamszabályozásunk lényege a 32—36 éven belül vágáséretté váló 
állományok kiegyenlített véghasználatára való törekvés. 

Lehetőség van a gazdaságtalan, vagy más ok miatt a fahasználatból kizárt 
erdők elkülönítésére, és ezzel a szabályozásból való kihagyásra. A szabályo
zást főbb fafajonként is át lehet tekinteni. Ugyancsak kontroll az átlagos 
hozami terület és a folyónövedék. 

Itt most érdemes megállni és néhány kérdést tisztázni. — Először azt, hogy 

az erdők összes fakészlete (fatömeg) sohasem volt a hozadékszabályozás 
alapja, 

sőt ismerete negyven éve egyáltalán nem is szükséges a hozamszabályozáshoz. 
Bizony, vaskos tévadés, amit ezzel kapcsolatban néhány kollégánk meggondo
latlanul állított. Másodszor, 

a folyónövedék, még kevésbé az átlagnövedék sem alapja a hozadék 
megállapításának, 

csupán a több oldalról való ellenőrzéssel, a nagyobb tévedések kivédését szol
gálja. (Például: csupa fiatalosból álló erdő jelentős folyónövedéke sem indo
kolja véghasználat tervezését, ha nincs vágásérett állomány és megfordítva, 
csupa vágásérett állomány esetén kisebb foylónövedék mellett is indokolt a 
véghasználat nagyobb mértéke.) Harmadszor 

meggondolandó, hogy változatos, egyenetlen vágásérettségi viszonyok 
mellett is mennyire érdemes a szabályozásnál harminc évnél távolabb 
nézni? 

Harminc évre szóló nyersanyagkészletre már érdemes iparfejlesztést alapoz
ni! Nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy harminc év alatt előreláthatat-
lanul, de jelentős mértékben megváltozik az erdő összetétele. A felújítások 
sikere, fafajai a belépő új telepítések, nevelővágások hatása, a károsítások 
nagyon tág határok között prognosztizálhatók csak. Harminc év után még a 
legnagyobb jószándékkal folytatott gazdálkodás mellett is nagy eltérések vár
hatók a tervezett állapothoz képest! Így indokolatlannak, sőt 

károsnak látszik a vágásérett állományokat addig tartalékolni, míg rom
lásnak indulnak, de az is, hogy „éretlen" erdők véghasználatát harminc 
évnél nagyobb távlatból erőszakoltan előrehozzuk. 

A két probléma ugyanis többnyire együtt jelentkezik: egyes fafajokból ke
vesebb, másokból több ami vágásérett mint amennyi hosszabb távon az egy
évi átlagos véghasználati terület szerint arányos lenne. Egyes fafajokból te
hát „bővített újratermelés" folyik, míg másokból „túlhasználat". Mindkettő 
indokolt is lehet! 

Alacsony (15—30 éves) vágásérettségi korú erdők esetén — ami az al
földön nem ritka — még a harminc évre szóló szabályozás sem lehet 
maradéktalan. 

Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy nemesnyáras felújítása kocsányos tölggyel 
mekkora változást jelent vágásérett korban, vagy egy felújításnak 7—8: 
évre való elhúzódása mennyire más helyzetet teremt, mint a három év alatt 



"befejezett! Szabályozni a tervezőnek csak a meglevő állományok mértékéig 
lehet tűrhető biztonsággal. A harminc évre szóló szabályozás a nagy véghasz
nálati hullámzásokat már kiegyenlíti, ismételt tervezéskor pedig alkalmas az 
időközben történt állapotváltozások figyelembevételére is. Hosszabb távon az 
erdővagyon gyarapodása elsősorban a nevelővágások, erdősítések végrehajtá
sától, a károsítások elleni védekezésektől függ, kevésbé a véghasználatok sza
bályozásának harminc éven túli tervezésétől. 

Az országos hozamok az üzemenként! hozamszabályozások eredménye
ként állnak össze. 

Nálunk is, más európai országkoban is. Országos hozamszabályozás — olyan 
-értelemben, hogy annak lebontását üzemenkénti erdőtervekben érvényesítenék 
— még nem volt. Sem Magyarországon, sem másutt. Lehet, hogy hasznos len
ne. Elmaradva mindenesetre ezen a téren még nem vagyunk. 

Szólni kell még a vágásérettségi korok tervezéséről, mert hozamszabályozá
sunk természetesen ezen alapszik. 

A vágásérettségi kor megtervezése komoly, tudományos feladat, 

sok kutatási eredmény kell még jó megközelítéséhez is. Ezért a tervezőnek 
mindenkor és mindenhol megadják ehhez a kutatás legújabb eredményein 
alapuló irányértékeket. Nálunk is így volt és így is van. 1948-ban az Ajtay-
féle utasítás fafaj és eredet szerint differenciált, a 100/1955. OEF. utasítás
ban kiadott táji erdőművelési irányelvekben erdőtípusonként és célállomá
nyonként adtak meg vágásérettségi korokat, 1971-től termőhelytípusonként és 
fafajonként, 1985-től fatermési osztályonként és fafajonként adott az érté
kük az erdőnevelési modellekben. Így nehéz közöttük az egyértelmű össze
hasonlítás. A tölgyeknél mindenesetre követhető a fokozatos emelkedés, a ne-
mesnyárasoknál pedig a csökkenés. A z erdőtervekben a két legfontosabb ős
honos fafajunknál, a tölgynél és a bükknél a vágásérettségi korok fokozatos 
emelkedése figyelhető meg, amely természetesen összefügg a sarj eredet ará
nyának csökkenésével is. A vágásérettségi korok változása a hozamokban na
gyobb eltérést nem okozott. 

Elvként szükséges leszögezni, hogy 

a hozamszabályozás az állományviszonyokon kívül más tényezőt figye
lembe nem vehet, nem dolga az üzemi tényezők vizsgálata, mivel lehe
tőséget, felső határt állapít meg 

olyan, viszonylag hosszú időszakra, amely alatt az üzem helyzete sokfélekép
pen változhat. Csak így lehetséges az is, hogy esetleg kedvezőtlen tényezők 
hatását és mértékét egyáltalán ki lehessen mutatni, másképpen ezeket el
fedné. 

A szabályozás viszonylag új, de indokolt kívánalma, hogy 

a véghasználatok területi eloszlására is kiterjedjen. 

A nagy, összefüggő vásgásterületek ugyanis súlyosan megbontják az adott 
terület biológiai egyensúlyát, ezért elkerülésük egyaránt erdészeti és környe
zetvédelmi érdek. Ennek szabályozásában valóban el vagyunk maradva. Min
den környező ország jogszabályban korlátozza a vágásterületek nagyságát. Ne
künk legalább az erdőtervekben kell ezt megtennünk. 

A fejlesztés nem kerüli meg a hozamszabályozást. Dr. Király László pro
fesszornak már komoly, nemzetközileg elismert eredményei vannak és az Er
dőrendezési Szolgálat fejlesztői ugyancsak vizsgálják több oldalról az újabb 



— korszerű — módszerek bevezetésének lehetőségét. Ezen a téren könnyen 
a világ élére kerülhetünk. 

Mindennel együtt úgy vélem, eddigi hozamszabályozási gyakorlatunk nem 
irányult az erdővagyon célszerűtlen használatára, és akaratlanul sem ered
ményezte azt. Kialakítása mindig nyilvános volt és ma is az, három külön 
álló eszervezet, a tervező, a gazdálkodó és a felügyelő vesz részt benne. Nem 
hiszem, hogy ez az együttes nem tévedhet, de azt sem, hogy többségükben 
lelkiismeretlenek, nem értenek feladatukhoz és kárt okoznak a társadalomnak. 
Ha mégis így lenne, akkor csak a hozamszabályozás változtatása már nem 
segíthet erdőgazdálkodásunk ügyén. 

ÉGHAJLATI TÉNYEZŐK HATÁSA 
A NYÁR KÉREGFEKÉLY JÁRVÁNY KIALAKULÁSÁBAN 

Folcz Tóbiás 

A z elmúlt 5—6 évben jelentősen elterjedtek az újabb, a kéregfekély (Dothi-
chiza populea — Sacc. et Br.) betegségének ellenállóbb nemesnyár fajták. 
Ennek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy sikeresen legyőztük ezt, a nyarak 
között időnként tömeges pusztulást okozó veszélyt. A z elmúlt évtizedek ta
pasztalatai azt mutatják, hogy a nagyobb járványok az ellenállóbb fajtákat 
is sújtják, és hogy egyes ellenállóbb fajták fogékonysága növekedett (pl. 
'I—214'). Ugyanakkor nagyon sok a „fehér folt" a gomba életmódjával kao-
csolatosan is. Ez utóbbi csökkentéséhez kívánok hozzájárulni azzal, hogy a jár
vány kialakulásának éghajlati összefüggéseiben végzett megfigyeléseimet köz
readom. 

A fertőzés menete 

Mielőtt az égh«jlati adatok és a betegség kialakulásának időpontjait össze
hasonlítanánk, röviden összefoglalom a gomba életmódjának legfontosabb sza
kaszait. 

A nálunk ismert betegséget a gomba konidiumos alakja (Dothichiza populea 
Sacc. et Br.) okozza. A z ivaros alakot (Cryptodiaporthe populea Butin) alig 
ismerjük. A D. populea a termőtesteit a károsított hajtáson május—június
ban érleli. A fekete, 2—3 milliméter hosszú, kissé elliptikus piknidiumok eb
ben az időszakban tömegesen szórják a spórákat. A szétnyílt termőtestekből 
a spóraszóródás azonban nem szűnik meg a nyár közepén, hanem kisebb mér
tékben az év hátralevő részében, sőt télen is folytatódik. A piknidiumok csa
padékvízzel érintkezve duzzadnak meg és nyílnak szét. Ebből következtethető, 
hogy a spórák is a víz (pára, köd) segítségével terjednek. A kedvező helyre 
került spórák kicsírázva sebzéseken, repedéseken behatolva a kéreg alatt 
kialakítják a tenyésztésiét. Ezt jelzi a kéreg kismértékű színváltozása és a ké
reg alatti barna foltok megjelenése. A tenyésztést elterjedése (a barna foltok 
növekedésének megfelelően) a kéreg és a kambium pusztulását okozza. Ezen 



a helyen a kéreg kirepedezik, rákos seb keletkezik. A z 1—2 éves hajtások 
gyakran teljesen elpusztulnak. A nekrotikus foltok, illetve a hajtáspusztulás 
a vegetációs idő elején, többnyire májusban jelentkezik. Ezután hamarosan 
megjelennénk a piknidiumok, előkészítve a fertőzést és a következő évi be
tegség kialakulását. 

Nagyobb járványok 

A szakirodalomban mindössze egyetlen utalásszerű megjegyzést találtam ar
ra vonatkozóan, hogy mely években okozott tömeges pusztulást a Dothichiza. 
Eszerint hazánkban 1955-ben és 1967-ben volt igen erős országos járvány 
(Gergácz J.—Halupa L.—dr. Szontágh P., 1968.). Ennek az adatnak a kiegészí
tésére idősebb, a nyárgazdálkodásban nagy tapasztalatot szerzett kollégákat 
is megkérdeztem. Közülük Olaszi I. (1989., szóbeli közlés) a Szigetköz és a Han
ság területére vonatkozóan megerősítette az előző két járvány évét, i l letve 
kiegészítette egy újabb, 1986-ban bekövetkezett fertőzésről szóló adattal. 

Sajnos az E R T I által kiadott előrejelzések nem adnak megbízható adatokat. 
A z erdővédelmi jelzőszolgálat hiányos működése miatt az ERTI-hez beérke
ző adatok már eleve hiányosak voltak. A z egyes károsítások összesítésénél 
többször megjegyezte a szerző: „ . . .becs lésünk szerint a károsítás valójában 
lényegesen nagyobb, mint ahogy a beérkezett adatok jelzik". 

Így csak a már említett három év, 1955, 1967 és 1986 fogadható el megfele
lő biztonsággal olyan időszaknak, amikor 'a Dothichiza jelentős károkat oko
zott. A z 1986. évi károsítás csak a Szigetközre és a Hanságra vonatkozik, 
a másik két adat országos méretű járványt jelöl, ezért a Duna magyarországi 
felső szakaszára is érvényes. Ezek alapján a mosonmagyaróvári meteorológiai 
adatokat használtam fel, ezeket hasonlítottam össze a szábanforgó három 
járványos évvel . 

A járvány kialakulásában szerepet játszó éghajlati tényezők vizsgálata 

A gombák életében a környezeti tényezők közül leggyakrabban a rendelke
zésre álló víz és a hőmérséklet játszik a legfontosabb szerepet. Ezért az ezt 
befolyásoló három legfontosabb éghajlati tényezőt — a hőmérsékletet, a lég
nedvességet és a csapadékot — vizsgáltam. A z első két tényezőnek évi közép
értékét, i l letve a csapadék összegét 1951-től kezdődően összevetve a három 
járványos évszámmal, nem találtam összefüggést. Ezért megvizsgáltam, hogy 
mi a helyzet a gomba szempontjából kritikus időszakokban. A z életmód alap
ján ilyen időszaknak kell tekinteni a telet, amikor a spórából tenyésztést lesz, 
és a kéreg alatt kialakulnak a barna foltok, i l letve a május—júniusi idősza
kot, amikor a megtámadott szöveti részek elhalnak és megjelennek az új 
termőtestek. Télen a december—március hónapokat, nyáron a május—június 
hónapokat vettem figyelembe. A három éghajlati tényező a kritikus évek téli, 
illetve tavaszi időszakában az 1—6 grafikonok szerint alakult. 

Hőmérséklet 

Az 1. grafikon a téli hónapok középhőmérsékletét, a 2. grafikon a május—júniusi 
középhőmérsékletet ábrázolja. A téli hónapokban jól látható, hogy az egyik jár
ványos évben magasnak, kettőben közepesnek mondható a középhőmérséklet, to
vábbá mindhárom esetben 0 °C feletti. Ez egyezik azokkal a laboratóriumi kísér
letekkel, amelyek szerint a spóra csírázása és a hifa fejlődése már fagypont felett 
elindul (Breuel, K. 1965, Gergácz J. 1971, Leontovyc, R. 1962). Egybevég ez azzal 
a tapasztalati megfigyeléssel is, hogy a Dothichiza az enyhe telek után erősebben 



2. Nyári hónapok (V—VI.) középhőmérséklete 



lép fel. A nyári időszakban (2. grafikon) a járvány kialakulásához két esetben kö
zepes, egy esetben magas hőmérséklet járult hozzá. Breuel, K. (1965) a micélium 
fejlődésének optimális hőmérsékletét 17—22 °C-ra, Gergácz, J. (1971) 15—20 °C-ra 
teszi. A mi esetünkben a három járványos év május—júniusi középhőmérséklete 
megfelel az irodalmi optimumnak is. 

Relatív páratartalom 

Az egyes esztendők téli és nyári időszakának középértékeit a 3. és 4. grafikon 
mutatja. A téli időszakban a gombának a kiegyenlített közepes légnedvesség ked
vez, míg a járványos nyári hónapokban inkább alacsony volt a páratartalom. A 
grafikon azonban azt is mutatja, hogy a túl alacsony nyári páratartalom mellett 
sem volt járvány. Ez arra utal, hogy egy viszonylag alacsony optimum kedvez a 
gombának és az ettől való akár negatív, akár pozitív eltérés gátlóan hat. 

Csapadék 
A járványos évek telén a csapadékértékek (5. grafikon) közepes és magas szinten 

ingadoznak. Határozott következtetés csupán annyiban mondható ki, hogy egyik 
járvány sem alakult ki csapadékszegény téli hónapok után. A nyári hónapokra 
(6. grafikon) viszont mindhárom járvány esetében jellemző a csapadékszegénység, 
ami a páratartalom iránti korlátozott igény után ismét arra utal, hogy a Dothichiza 
nem kedveli a túlzott nedvességet, inkább egy bizonyos optimumot keres. 

A három érték évenkénti adatai után célszerűnek látszott megnézni az 
egyes hónapok középértékeinek sokéves átlagát (1951—1988-ig) és ezt össze
hasonlítani a gomba egyéves fejlődésével. Ezt a 7. grafikonon ábrázoltam. 
Látható, hogy a téli időszakban a Dothichiza populea fejlődésének egy ala
csony, de fagypont feletti hőmérséklet, viszonylag alacsony csapadékmennyi
ség és magas páratartalom kedvez. A nyári időszakban ennek ellenkezőjeként 
magasabb hőmérséklet és csapadék, illetve alacsony páratartalom segíti a be
tegség tetőzését. (Ez a megállapítás nem mond ellent a korábbiaknak, hiszen 
itt az egyes hónapok sokévi átlagát vettük figyelembe, míg az előző e lem
zésnél az egyes évek átlagértékeit hasonlítottuk egymáshoz.) 

A z előző esetben azt vizsgáltam, hogy a járványos évek éghajlati adatai 
milyenek a többi évhez képest, ez utóbbi esetben pedig azt, hogy egy átlagos 
év időjárási lefolyása milyen, és ehhez hogyan alkalmazkodik a gomba élet
módja. A kétféle vizsgálat együttesen hozzávetőleges optimumokat is ad: 

Hőmérséklet Páratartalom Csapadék 

(átlag) (átlag) (összes) 
Téli ( X I I — I I I . hó) 0 °C felett 80—85% 150—200 mm 
Nyári ( V — V I . hó) 15—20 °C 67—72% 150 mm alatt 

A 7. grafikon csapadékgörbéje jelzi, hogy a nyár hátralevő része nem 
haszontalan a gomba számára. A június—augusztusi sok csapadék minden 
bizonnyal a spórák terjedésében játszik fontos szerepet. 

Mielőtt összefoglalnám az eredményeket, meg kell állapítani, hogy a Do
thichiza populea okozta járvány kialakulására más éghajlati tényezőknek is 
hatással kell lenni. Ilyenek pl. a sugárzás, a szél, a transzspiráció, a csapadék-
elfolyás. Ezenkívül figyelembe kell venni, hogy a gomba a kéregben és a ké
reg alatt élősködik, így annak nedvességtartalma legalább olyan fontos, mint 
a külső nedvességviszonyok. 
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5. Téli hónapok (XI—I.) csapadékösszege 

Ezek vizsgálata még további kutatások feladata. Nem szabad megfeledkezni 
arról sem, hogy nagyon kevés konkrétan meghatározható járványeset áll ren
delkezésre, ez a következtetések értékét erősen csökkenti. A további, ed-
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7. Havi középhőmérsékletek a járványos években 

diginél alaposabb központi adatgyűjtés mellett célszerű lenne egyes nyár ter 
mőhelyek járványadatait a helyi, esetleg csemetekertekben mérendő klíma
adatokkal összehasonlítani. 

Összefoglalás 

1. A D. populea fertőzési időszakában enyhe, párás telet kedvel. A hifa 0 °C felett 
már fejlődik. A 150—200 mm-es csapadék, illetve a közepesnek mondható 80— 
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8. Havi közepes légnedvesség a járványos években 



85%-os páratartalom kedvez a micélium kifejlődésének, előkészítve ezzel a nyár 
eleji járvány kirobbanását. 

"2. A május—júniusi időben 15—20 C közötti hőmérsékleten, viszonylag alacsony 
légnedvesség! és csapadékoptimum mellett alakulhat ki tömeges pusztulás. Ez az 
optimum a jelenleg rendelkezésre álló adatok mellett 67—72%-ban, illetve 150 mm 
alatti értékben határozható meg. 

3. A nyári nagyobb csapadékmennyiség segíti a spórák terjedését. 
4. A rendelkezésre álló kevés adat miatt további megfigyelések szükségesek a kö

vetkeztetések megerősítésére. 
5. A vizsgálatokat ki kell terjeszteni a gazdanövény belső nedvességellátottságára is. 

Ezt indokolja, hogy a jól megfigyelhető hőmérsékleti összefüggésekkel szemben 
a csapadék és légnedvesség kapcsolata a gombával bizonytalanabb. Nyilvánvaló, 
hogy itt más, elsősorban belső nedvességviszonyok is fontos szerepet játszanak . 
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ÖT ESZTENDEJE ÜZEMEL A FAAPRÍTÉK-TÜZELÉSŰ FŰTŐMŰ TATÁN 
BARTH SÁNDOR 

A z általános világpiaci és gazdaságpolitikai tendenciák miatt a hazai ener
gia- és távhőszolgáltatásunk jövőbeni alakulásával egyre többet kell foglal
koznunk. Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a lakosság és az 
ipar hőenergia-igényét maradéktalanul kielégíthessük. Ennek érdekében nem 
lehet közömbös a „fa", mint folyamatosan újratermelhető nyersanyagnak olyan 
széles körű felhasználása, hogy azzal mint ipari nyersanyaggal, illetve energia
forrással a jövőben is számottevően számolhassunk. Ennek a jegyében már 

1985 decemberében erdei faapríték tüzelésű fűtőművet avattak fel Ta
tán. 

Annak idején A Z ERDŐ hasábjain (1986., 6. sz.) hírt adtunk ennek a fűtőmű
nek az üzembe helyezéséről, sőt szakmai tapasztalatcsere keretén belül az 
erdészeti szakembereknek is bemutatásra került ez a hazánkban akkor első 
olyan ipari méretű létesítmény, amelyben faapríték hasznosításával, illetve 
eltüzelésével állítanak elő hőenergiát egy város forróvíz-ellátásának kielégí
tésére. Ez az országbon elsőként alkalmazott ipari berendezés a Komárom 
Megyei Távhőszolgáltató Vállalat tulajdonában áll és immáron ötödik éve 
üzemel. Mielőtt a tatai aprítéktüzelésű fűtőműnek az elmúlt évek alatti telje
sítményét vizsgálnánk, szükségesnek látszik, hogy röviden visszatekintsünk 
arra az időre, amikor a fűtőmű megépítését elhatározták. 

Az aprítékos fűtőmű megépítése előtt Tata városának kommunális me
legvíz- és távfűtésellátását egy olajtüzelésű fűtőmű látta el. 

Miután a város reális távfűtési hőigénye 11,0—12,0 M W volt, ezen kívánal
mat az eredeti fűtőmű szolgáltatni nem tudta. Szükségesnek látszott új meg
oldás keresése, hogy a város növekvő igényei kielégíthetők legyenek. Több 
megoldás kínálkozott, ami közül választani kellett. Szóba jöhetett a már meg
levő, olajtüzelésű fűtőmű bővítése, vagy esetlegesen egy széntüzelésű gyári 
kazánrendszer bővítése, vagy egy új fűtőmű megépítése, amely feltétlenül 
környezetbarát üzemű legyen, de az elérendő cél az volt, hogy vagy így, vagy 
úgy — de a már meglevő és az építendő új fűtőmű hő- és hidraulikai koope
rációs üzemével — kielégíthető legyen a város hőigénye. Bölcs előrelátással 
a döntés egy újonnan építendő, faapríték tüzelésű fűtőmű megépítésére esett, 
amely már nagyon bölcsen és előrelátóan a környezetvédelmi kívánalmak
nak is mindenben megfelelt. 

A faapríték tüzelésű fűtőmű 7,0 MW-os alapfűtőmű céljára létesült Tata 
város forróvíz-távfűtési igényeinek ellátására elsődleges céllal, míg a másod
lagos, de semmiképpen sem elhanyagolható célkitűzés az volt, hogy megfelelő 
üzemkészség esetén, az aktuális hoteljesítmények mértékéig, a tiszta szénhidro
gén-felhasználás kiváltását, illetve megtakarítását eredményezze a régi fűtő
műnél. 

A két fűtőmű — a régi és az új, „aprítékos" — a rendszer hőigényé-
től függően, egymással hő- és hidraulikai kooperációban üzemel. 

Nyári üzemállapotban és télen 7,0 MW-os rendszerhőigény alatt az „aprí
tékos" fűtőmű önálló, egyedüli üzemben is képes a távfűtési rendszer hőigé-
nyének ellátására. 7,0 M W rendszerhőigény felett (kb. + 3 °C külső hőmérsék
let alatt) az „aprítékos" teljes hőteljesítménnyel üzemel és emellett a kerin-



getett térfogatáramot olyan mértebben kell tartania, hogy az adott hőteljesít-
mény mellett a fűtési menetrend teljesíthető legyen. A rendszerből ilyenkor 
hiányzó höteljesítmény és keringetett tömegáram pótlására igénybe kell venni 
a régi városi fűtőművet, ahol a külső hőmérsékletnek megfelelő primer me
netrendet tartani kell. A kooperáció úgy valósul meg, hogy az „aprítékos" 
névleges teljesítményen üzemel, míg a „régi" fűtőmű pótolja a hiányzó hő-
teljesítményt. Csúcsfűtőműként mindkét fűtőmű a saját teljesítményének 
megfelelő forróvíz-tömegáramot keringet és a külső hőmérsékletnek megfelelő 
primer menetrendet tart. 

Köztudott, hogy a fa eltüzelésekor a fa vegyi összetételéből következően 
a füstgáz kénmentes. A füstgázokkal távozó szabadvíz részben gőz, részben 
gyenge szénsav formájában távozik. Így megfelelő légfelesleg esetében a kör
nyezetre gázkibocsátás nincs. Lényeges és nem elhanyagolható adottság, hogy 
a keletkezett hamu mennyisége kicsi. A képződő kis mennyiségű pernye, v i 
szonylag könnyen leválasztható. A hamualkotó oxidok viszont olyannyira 
környezetbarátok, hogy a műtrágyával azonos értékűek, így pl. komposztá
láshoz kiválóan felhasználhatók. 

A barnaszén eltüzelésekor olyan környezeti ártalmakat okozó anyagok ke
letkeznek, amelyek ártalmas hatásukon túl további költségemésztő tételek. 
Pl. a szénhamu csak megfelelő tárolóhelyen deponálható, ahol kezelése, fel
es lerakása, szállítása stb. lényeges többletköltséget igényel. A legnagyobb 
problémát azonban az SŰ2-vé oxidálódó S jelenti. A z S 0 2 a füstgázzal tá
vozó gőzzel híg és agresszív H2S03-mat, i l letve H 2 S 0 4 - e í képez, ami a szer
kezeti elemek károsításán felül épületkárokat, levegőszennyeződést, savas esőt 
stb. hoz létre. 

Mindezen károsításoktól kívánták megvédeni a Dunántúl egyik legszebb 
környezetében épült ősi várost, TATÁT az „aprítékos" fűtőmű felépí
tésének elhatározásával és megvalósításával. 

Hogy e döntés mennyire előrelátó és meggondoltan bölcs volt, azt igazolja, 
hogy az azóta eszközölt mérések a távozó füstgáz összetételét kén- és por
mentesnek találták, mely szennyező anyagot nem tartalmaz és CO-tartalom 
nem mérhető. 

Mindezek után nézzük meg, hogy az elmúlt időszak alatt az „aprítékos" üze
meltetése, aprítékellátása, felhasználása és teljesítménymutatói hogy alakul
tak és sikerült-e megvalósítani azt az álmot, hogy egy festői környezetben 
fekvő város levegőjének tisztaságát, legalább egy új fűtűmű üzemeltetésének 
korszerű kívánalmaival próbáljuk valamennyire megmenteni. 

A z aprítékos fűtőmű fűtését bélyegnagyságú, 30%-os nedvességtartalmú 
erdei faapríték felhasználására tervezték. A kezdeti és megindulási időszak
ban a faanyagot a Vértesi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság szállította, majd 
különböző ár- és termelési körülmények megváltozása miatt jelenleg a Bala
tonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság látja el alapanyaggal a fűtő
művet. A korábbi szállításoknál 25—50 km-es, míg a jelenlegi ellátásánál 

80—100 km-es átlag sgzállítási távolságról történik a beszállítás, az 
alapanyaggal történő ellátás folyamatos és előre ütemezett terv alapján 
minden különösebb fennakadás nélkül történik, 

de a tetemesen megnövekedett szállítási távolság lényeges többletkiadást ered
ményez. A z üzemeltető K O M T Á V H Ö , az alapanyagköltségek csökkentése ér
dekében kísérletezni kezdett azzal, hogy a tatai körzetben faanyagot fel-



dolgozó üzemektől felvásárolta az eddig nagy gondot okozó fűrészport, a 
keletkező széldeszka- és hulladékanyagot. A fűrészport az apríték tárolóte
rében hozzákeveri a tüzelésre deponált erdei apríték közé. A fedett tároló
térben az aprítékotún. éklétrákkal mozgatják és viszik rá a szállítószalagokra. 
Azon túlmenően, hogy az apríték a tárolás során így állandóan bolygatódik, 
nedvességtartalma csökken, a közé kevert fűrészporral tökéletesen összeke
veredik és az így megnemesített alapanyaggal etetik a kazánokat. 

A kísérlet sikerült és a gyakorlat állandósított egy olyan keverési arányt, 
amelynek adagolásával igen jó hatásfokkal rendelkező keveréket sikerült elő
állítani. A nyesedék, hulladék és széldeszka aprítékolását maga a fűtőmű 
végzi úgy, hogy a tárolótérben beállítottak egy HŐD—SE—1 típusú stabil 
faaprítógépet, amely az általa előállított aprítékot a tárolótéren deponált er
dei apríték közé fújja. Sajnos ezen kis méretű aprítógépnek nagyon kicsi az 
etető-garat nyílása és kézi etethetősége miatt az igen alacsony teljesítménye 
mellett, magas a kézi munkaerő igénye. Üzemeltetése azonban így is kifize
tődő a hulladékanyag viszonylag alacsony beszerzési ára miatt. 

Az elmúlt öt esztendőben az üzem évente átlagosan 11—12 ezer tonna 
apríték alapanyagot használt fel, 

melyből az eddig szinte semmire sem felhasznált és szemétre került fűrészpor 
és hulladékanyag 1000—1500 tonnára tehető. A z üzem első, kezdeti éve a 
beüzemelés éve volt. Ez alatt az időszak alatt jöttek elő azok az előre nem lá
tott tervezési hibák, melyek kiküszöböléséig és megszüntetéséig tetemes üzem
kiesések mellett az ellendrukkerek „lám-lám"-ozása kíséretében sem vesztet
ték el hitüket a tenniakaró szakemberek. Sok gondot okozott, hogy a tűztér 
boltozatához és falazatához felhasznált hőálló beton nem volt megfelelő. M i 
után ezt samott-tégla felfalazásssal kiváltották, az addigi hiányosságok meg
szűntek és a hatásfok ugrásszerűen emelkedett. 

Ugyancsak sok kezdeti üzemzavar oka volt a szállító szalagrendszer állan
dó meghibásodása. Miután a ferde haránt- és behordó szalagok eredetileg 
nem zárt rendszerben működtek, a téli fagyos időben az aprítékból kicsa
pódó és a külső vízpára megfagyása miatt az apríték összefagyott, a szállító
szalagok megdermedtek, lefagytak és szakadtak. Miután a szalagrendszer 
futópályáját görgőrendszerre telepítették és leburkolták, a megdermedések, 
szakadások megszűntek és a szállítórendszer kifogástalanul működik. Sok gon
dot okozott kezdetben az erdei apríték beszállításakor az apríték szennyezett
sége. 

Az erdei depókból való felterheléskor az apríték közé keveredett por, 
piszok, homok stb. sok hibaforrás eredője volt. Hasonló gondokat oko
zott, hogy a szemnagyság nem az előírásos, egyenletes méretű volt, sok 
volt benne a méreten felüli, hosszú ágdarab, mely állandó dugulásokat, 
elakadásokat okozott. Miután a BEFAG által évek óta szállított alap
anyag „átrostált", kiváló minőségű, ezek az üzemhibák is elhárultak. 

Több ilyen és ehhez hasonló szerkezeti újítás beépítése után, elérhetővé vált 
a megálmodott nagy reménység: az üzem 70—-75%-os kihasználtsági mutató
val üzemel. T A T A város hőigénye ma —15 °C-os külső hőmérsékletnél 14,0 M W . 
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 



1989-ben és 1990-ben már 180 városi lakás teljes fűtés- és részbeni me
legvíz-szolgáltatását tudja ellátni az „aprítékos" fűtőmű a város több 
közületi épületének és ipari vállalatának hőigényszükséglete kielégíté
se mellett . 

Ezen ötéves üzemeltetési ciklus végén azonban óhatatlanul feltolul a kér
dés, hogy vajon nyugati szomszédaink példája alapján kormányzatunk miért 
nem részesíti kedvezményben (például adó) azokat az egyéni építkezőket, kö
zületeket, vállalatokat, akik fűtési rendszerük alapanyaggal való ellátásához 
a környezetbarát bioanyagokat, így pl. a fahulladékból előállított faaprítékot 
választják? — Vagy akik azt megtermelik? 

Vendégváró szeretettel várja városunk egyedülálló, ritkaságszámba menő, 
kiválóan működő, környezetbarát fűtőműve tapasztalatcserére a soproni egye
temünkről kikerülő jövő nemzedék szakember-utánpótlását, de sajnos az el
múlt öt év alatt nem sok érdeklődés mutatkozott azon fűtőmű iránt, melyre 
T A T A városa és a fűtőmű üzemeltetője méltán büszke lehet. 

Az álom tehát megvalósult! Akik megálmodták, boldogan nevelhetik 
gyermekeiket, unokáikat egy tiszta levegőjű, gyönyörű városban, meg
újhodó hazánk boldogulása felé. 

Biztatom a szakembereket: jöjjenek el és nézzék meg ezt a környezetbarát 
fűtőművet és kövessék a példát. Mindenkit szeretettel vár: T A T A ! 

M E N T S Ü K M E G A F Ü Z É R R A D V Á N Y I F A S O R T ! 

A Zemplén-hegység egyik legjellegze
tesebb, sokszor megcsodált látnivalója a 
Sátoraljaújhely—Pálháza közútról a Kas
télyparkhoz vezető 850 méter hosszú er
dei- és feketefenyők alkotta fasor. 

Ezt a fasort eredetileg az 1860-as évek
ben a kastély és a környező földek bir
tokosa, gróf Károlyi István létesítette. A 
nagyhírű kastély Ybl Miklós tervei alap
ján 1857—59. években nyerte el mai for
máját. Ehhez rendkívül jó érzékkel vá
lasztották meg a felvezető út helyét és 
annak fafaját, a Dél-Franciaországból 
származó, különleges alakú Pinus sil-
vestris „Virgata"-t. 

A fasor mind keletről, mind nyugat
ról nagy távolságból látható, szinte jel
képezi a kastélyparkot, hogy mennyire, 
azt a Moszkva—Budapest légijárat rend
szeres utasai tudják megmondani, hiszen 
10—11 km magasságból is nagyon szé
pen jelzi, jellemzi a vidéket. A fasor
ban lévő eredeti egyedek sajnos elérték 
életkoruk felső határát, ezért lassan pusz
tul a fasor. Történt az elmúlt évtize
dekben sőt régebben is pótlásra kísér
let több kevesebb sikerrel, ezek a be
ültetett fák azonban Pinus nigra egye
dek. Félő, hogy az egyre nagyobb szá

mú feketefenyő egyeddel való pótlás ha
tására a fasor elveszti páratlan szépsé
gét, egyszerű fasorrá degradálódik. Úgy 
érzem, ezt valamennyiünk — a jelen és 
a jövő generációjának — érdekében meg 
kell akadályoznunk. 

A Hegyközi Erdészeti Igazgatóság lel
kes erdőművelői, akik ezer szállal kö
tődnek e tájhoz, 1985-ben tobozgyűjtés
hez, majd magpergetéshez és ültetéshez 
fogtak. Egyik csemetekertjükben immár 
kettőezernél is több kétéves Pinus sil-
vestris „Virgata" csemete vár külső for
ma alapján történő szelekció utáni kiül-
tetésre. Erre azért van szükség, mert a 
fajtatulajdonságok magról csak részben 
öröklődnek, így kiültetés előtt célszerű 
kiválogatni a tipikusan girbe-gurba 
egyedeket. Ezen habitus alapján való 
szelekció a 4—5. évben végezhető el, 
mert korábban a kiültetés korai, tekin
tettel mindarra a sok veszélyre, ami 
egy „útszéli" fasorra vár napjainkban. 
Legeltetés, tarlóégetés, gyomok okozta 
konkurrencia, hogy csak a legfontosab
bakat említsem. Jelenleg az „elegyarány" 
129:70 a Pinus silvestris „Virgata" és a 
Pinus nigra viszonylatában. Tehát a 
„Virgata" dominál, ez adja meg a fa-

Folytatást lássad a 181. oldal alján. 



HAZÁNK VÉDETT FA- ÉS CSERJE
FAJAI III. 

Fűzlevelű gyöngyvessző 
500 Ft 

(Spiraea salicifolia L.) 
2 méter magasra is megnövő cserje,, 

levelei 4—10 cm hosszúak, egyenlőtle
nül fűrészesek. Virágai rózsaszínűek, 
megnyúlt, hosszú bugában június—jú
liusban nyílnak. Gyökérsarjai segítségé
vel gyorsan terjed. Euroszibériai faj, 
populációi még Alaszkában is élnek. Ná
lunk feltehetően vadon a zemplén-hegy-
ségi Lászlótanyán és Belső-Somogyban 
tenyészik, a többi előfordulása mind ki-
vadulásból származik. Patakmenti ma-

1. — Fűzlevelű gyöngyvessző 
(Spiraea salicifolia L.) 

2. — Fanyarka (Amelanchier 
ovális MEDICUS) 



4. — Fekete galagonya (Crataegus 
nigra W. et K.) 

(Csapody Vera rajzai) 

3. Törpe mandula ( P runu s 
te ne 11 a BATSCH) 

gaskórósokban, bokorfüzesekben és láp
erdőkben találhatunk rá. 

A másik — nem védett — gyöngy
vessző fajunk, a szirti gyöngy vessző (S. 
média FR. SCHMIDT) a Magyar-Kö-
zéphegységben és a Mecsekben sziklai 
cserjéseket alkot. A Kiskunság északi 
részén és a gyöngyösi Sárhegyen egy
kor élt a csipkés gyöngy vessző (S. cre-
nata L.) is. 

Fanyarka 
2000 Ft 

(Amelanchier ovális MEDICUS) 
1,5—2 méter magas, nyúlánk ágú cser

je. Levelei 2—4 cm hosszúak, szélük 
csipkés vagy fűrészelt, fonákuk fiatal 
korban molyhos. Feltűnően szép virágai 

április—májusban nyílnak, termése bor
sónagyságú kékesfekete alma. Közép- és 
Dél-Európában honos, nálunk csak aDu-
nántúli-Középhegységben él, így a Ge
recsében a Zuppa-hegyen, a Vértesben, 
Bakonyban, a Balaton-felvidéken Vörös-
berény, Arács térségében és a Keszthe
lyi-hegységben Rezivár mellett. A szik
lai törpecserjések alkotó- és karakter
faja, ezenkívül karsztbokorerdőkben, 
karszterdőkben is rábukkanhatunk. 

Törpe mandula 
2000 Ft 

(Prunus tenella BATSCH = Amygdalus 
nana L.) 

Alacsony, legfeljebb méteresre meg
növő, gyökérsarjakat is képző cserje. 
Levelei 2,5—6 cm hosszúak, kopaszak. 
Virágai magánosak, szirmai hosszúká
sak, rózsaszínűek vagy pirosak. Április— 
májusban, lombosodása idején virágzik. 
Termése majdnem gömbölyű, mogyoró 
nagyságú húsos csontár. Elterjedési te-



• Crataegus nigra 
+ Amelanchier ovális 
D Spiraea salicifolia 

5. — A fekete galagonya, a fanyarka 
és a fűzlevelű gyöngyvessző hazai 

előfordulása 

rülete Alsó-Ausztriától Nyugat-Szibériá
ig a sztyepp és erdős-sztyepp övben van. 
Hazánkban a Magyar-Középhegység al
földre néző lejtőin, a Dél-Dunántúl és 
az Alföld elsősorban lösz területein él. 
Pusztai cserjésekben, lösz és sziki töl

gyesekben, karsztbokorerdőkben, puszta
füves lejtőkön, felhagyott szőlőkben, le
gelőkön, mezsgyéken kerülhet szemünk 
elé. 

Fekete galagonya 
2000 Ft 

(Crataegus nigra W. et K.) 
A mindenütt gyakori egybibés galago

nyán (C. monogyna JACQ.) és csere ga
lagonyán (C. laevigata /POIRET/ DC.) 
kívül egy ritka faj, a fekete galagonya 
is él Magyarországon. Cserjeméretű, 
esetleg kisebb fává is megnőhet. Leve
lei 5—9 cm hosszúak, a levéllemez fe
lül szőrös, alul gyapjas. Május—június
ban nyíló virágaiban öt bibét találunk. 
Termése gömbölyű, fényesfekete színű. 
A fajt 1801-ben a magyarföldi botanika 
egyik legnagyobb alakja, Kitaibel Pál 
mecénásával, Waldstein Ádám górffal 
együtt írta le. Hazája Délkelet-Európá
ban van, nálunk a Duna mentén a Cse
pel-szigettől a Mohácsi-szigetig ligeter
dők, ártéri cserjések lakója. Gyakran 
kereszteződik az egybibés galagonyával, 
hibridjük a C. x degenii ZSÁK. 

Bartha Dénes 

H E L Y E S B Í T É S : Lapunk 1. számának 14. oldalán a fajnevek sajnos hiányosan jelentek meg. 
A Magyar vadkörté-hez pótlandó: (a térképen kör), a Molyhos körté-tiez pótlandó: (a térké
pen kereszt). 

„Ergonómiai vizsgálatok és eredmények alkalmazása az erdőgazdaságban" című té
mában tartották 18. konferenciájukat a közép-európai munkatudományi és erdő
technikai intézménhyek április 17. és 20. között Bécsben és Gmundenben. Ausztriá
ból, az NSZK-ból, Svájcból és Csehszlovákiából Magyarországgal együtt 27 intézet 
vett ezen részt 59 fővel. Tőlünk az ERTI delegált három kutatót, Osszsen 35 elő
adás hangzott el, ezek között élénk érdeklődést váltott ki dr. Verbay József tud. 
osztályvezető-helyettes két előadása. Az egyikben a magyar erdészeti ergonómiai 
•kutatások eredményeit foglalta össze, a másikban konkrét példán mutatta be, mi
ként lehet az ERTI-ben kidolgozott tervezési, szervezési eljárás alkalmazásával az 
embert — de az erdőt is — kímélve a teljesítményt növelni, az önköltséget pe
dig csökkenteni. 

(Burján Árpád) 

sor jellegét. Az erdeifenyők pótlásaként 
a fasorba került feketefenyők lecseré
lése célszerű a fasor megújítása során 
a sokkal dekoratívabb, torz alakzatában 
is kellemes benyomást keltő, cédrussze
rű Pinus silvestris „Virgata" fajtára. Az 
eredeti fasorból az utóbbi 15—20 évben 
kipusztult egyedek száma 80 db, ennek 
jelenleg 64%-a van pótolva fiatal erdei
fenyővel, 29 db helye sajnos üresen áll. 
(1965. évtől: 51 db közönséges erdei
fenyő van ültetve.) 

Sajnálatos és szomorú tény, hogy a 
szemet, lelket gyönyörködtető fasor ho
vatartozása sem tisztázott egyértelmű
en és félő, hogy a sok gazda között 
mégis „gazdátlanul" pusztul, elpusztul a 
fasor. Úgy érzem, a táj erdőt, környe
zetet védő és szerető szakembereinek 
összefogására van szükség ahhoz, hogy 
e pótolhatatlan értékű természeti érté
ket átmentsük a jövő generációi részé
re, addig amíg nem késő. 

Lenár György 



A természetszerű erdőművelés jelentőségéről és jövőjéről közölt az AFZ J.-Ph. 
Schütz tollából számunkra is roppant érdekes tanulmányt. Ebben a szerző kifejti, 
hogy az erdővel szemben napjainkban a különböző érdekű társadalmi, gazdasági 
csoportok más és más, sokszor egymással ellentétes követelményeket támasztanak. 
Mindez hamarosan az erdőgazdálkodás célkitűzéseit illetően is konfliktusokhoz ve
zethet. A modern embernek a természeti élmények utáni vágyát elsősorban az er
dő elégíti ki, és nem a mezőgazdaság, amely messze eltávolodott a természetestől. 
Az erdőgazdálkodás természetközelsége különböző az adott erdő megjelenési kép-' 
nek és történetének a függvényében. A mai erdőkép a korábbi kultúra tanúja. Az 
erdész igazodik a különböző igényekhez és törekszik ezek kielégítésére, miközben 
a jelen ismereteire építve hozza létre a jövő generációk érdekeit. Az erdőművelés 
ezért a jövőhöz való igazodás művészete magasfokú spekulációval kombinálva. 
Ebből kiindulva világosnak tűnik, hogy az erdőművelésnek arra kell irányulnia, 
hogy olyan termelési koncepciókat gondoljon ki, amely egyrészről magasfokú al
kalmazkodóképességgel jár, másrészt megkísérelje a különböző igényeket (termelés, 
védelem, jólét stb.) felmérni és ésszerűen egyeztetni, vagy egyesíteni. Az alkalmaz
kodóképesség forrása az erdők összetételének a változatossága az időbeni és koc
kázatmegosztás elveinek megfelelően. A változatosságnak mindig egyesülnie kell a 
stabilitással és az egészséges fejlődéssel. 

A különböző fafajok eltérő versenyképessége miatt a természetes erdő egy széle
sebbkörű értelmezésnek (felfogásnak) felel meg és nem minden esetben fafajokban 
gazdag, hanem a közepes termőhelyeinken egykor uralkodó néhány fafajú, mint 
például a bükk és a tölgy. 

Természetszerű (természetközeli) erdőművelés először is egy fatermelési forma 
más teljesítményekkel kombinálva. Konkrétan a következő öt alaptétellel jelle
mezhető: 

1. A legfontosabb alaptétel a rizikómegoszlás a lehetőség szerinti fafaj-
gazdagságú, egymásnak és a termőhelynek megfelelő elegyes faállo
mányok létrehozása által. 

2. Alaptétel a fatermőképesség lehetőség szerinti legjobb kihasználása 
aktív erdőneveléssel, mégpedig egy olyan neveléssel, amely nem csu
pán a termésfokozásra törekszik, hanem éppen úgy elősegíti az öko
lógiai stabilitást a biotópápolás útján. 

3. Alaptétel a folyamatos átmenet a nevelővágásokból a felújítóvágások
ba, amelynek során a faállomány előkészítése különböző szempontok 
figyelembevételével megy végbe a felújítás megkezdése érdekében. 

i. Alaptétel az időben beosztott generációváltás a faállomány és a talaj 
lehető legnagyobb kíméletével. 

5. Alaptétel az eredeti genetikai sokrétűség kihasználása a termőhely
nek megfelelő genotipikusan lehetőleg teljes fapopulációk felhaszná
lásával. 

A szálalóerdő képviseli a természetszerű erdőművelésnek gyakorlatilag a legtel
jesebb üzemmódját. A szálalóerdő leginkább a hegyvidéken, a tűlevelű fafajokban 
gazdag faállományok esetén ideális módon elégíti ki az erdő számára szükséges 
feltételeket. A lombos faállományok területén más erdőművelési formákat kell ke
resni és alkalmazni. A fényigényes fafajok esetében (tölgy, kőris stb.) nagyobb te
rületen gyorsabb fakitermeléssel végezhető el a felújítás. 

Ref.: dr. Sólymos Rezső 



GYORSJELENTÉS 

a vezetőségválasztó küldöttközgyűlésről 

A z április 28-án lezajlott vezetőségválasztó küldöttközgyűlésről részletesen beszá
molni majd csak a következő számunkban lesz mód, igyekszünk azonban annak 
legfontosabb határozatáról olvasóinkat azon frissiben tájékoztatni. 

Az újabb négy évre megválasztott tisztségviselők: 

elnök 

alelnökök 

főtitkár 

főtitkárhelyettes 

ellenőrző bizottság 
vezetője 

szerkesztőbizottság 
vezetője 

Schmotzer András (Eger) 

Varga Béla (Eger) 
Kertész József (Visegrád) 

Barátossy Gábor (Budapest) 

Bánó László (Visegrád) 

Dr. Anda István (Visegrád) 

Pápai Gábor (Budapest) 

Határozat született még az egyesületi tagdíj mértékéről is. A z egyéni tagdíj az 
1990. év második felével kezdődően havi 50,— Ft — nyugdíjasoknak, tanulóknak 
15,— Ft. 

Dr. Marjai Zoltánné 
ügyvezető titkár 

Központi szakosztályaink, helyi csoportjaink mozgalmas életet élve, rendezvényei
ket a taggyűlések keretében az esedékes választásokkal kapcsolatos elmúlt 5 évi 
munkáról szóló beszámolók, vezetőségük újra választása, valamint az 1990. évi fel
adatok kialakítása, meghatározása jellemezték. Egyidejűleg javaslatokkal, ajánlá
sokkal éltek az OEE választási bizottsága felé egyesületünk megválasztandó új 
tisztségviselőire, választmányi tagságára. 

Az elkövetkezendő 4 éves időszakra a szakosztályoknál, helyi csoportoknál meg
választott új vezetőség — egyrészt a korábbi tisztségviselők megerősítésével, más
részt új tisztségviselők megválasztása vei — a következő: 



Központi szakosztályok 

Erdei vasutak 
Erdészet gazdaságtani 
Erdészeti gépesítési 
Erdészeti kereskedelmi 
Erdészettörténeti 
Erdőfeltárási 
Erdőhasználati 
Erdők a közjóért 
Erdőművelési 
Erdőrendezési 
Erdővédelmi 
Rendszerszervezési 
Tájfejlesztési és 
környezetgazdálkodási 
Termelőszövetkezei 
Vadgazdálkodási 
Mikológiái Társaság 

Vezető 

Varga Gellért 
Zachar Miklós 
Czágásch József 
Szalkay György 
Dr. Oroszi Sándor 
Bogár István 
Dr. Andor József 
Steiner József 
Varga Béla 
Halász Gábor 
Schmotzer András 
Dr. Király László 

Dr. Dobos Tibor 

Ferencz László 
Dr. Vetter János 

Titkár 

Bajcsyné Tóth Ida 
Dr. Illyés Benjámin 
Dr. Marosvölgyi Béla 
Illyés László 
Dr. Kovács János 
Wagner Tibor 
Ormos Balázs 
Dobó István 
Reményfy Lászlóné 
Divéky Menyhért 
Dr. Varga Szabolcs 
Dr. Vidovszky Ferenc 

Dr. S. Nagy László 
Dr. Balázs István 
Kondor Endre 

Helyi csoportok 

Elnök Titkár 

4 Bajai 
i Balassagyarmati 

Balatonfelvidéki (Keszthely) 
Baranya megyei (Pécs) 
Békés megyei (Gyula) 

' Csongrád megyei (Szeged) 
Debreceni 

Jf Egri 
Győri 
Győr-Sopron Megyei Tsz. 
Kaposvári 
Kaszói (Kaszópuszta) 

i\ ' Kiskunsági (Kecskemét) 
{h Mátrafüredi 

4 C Miskolci 
Nagykanizsai 

/'-^Nyíregyházi 
Pest Megyei Tsz. 

' Pilisi (Visegrád) 
Sárospataki 
Soproni 
Székesfehérvári 

' Szolnoki 
Szombathelyi 
Tamási 
Veszprém MÉM 
Veszprém MN 
Vértesi (Tatabánya) 
Zalaegerszegi 
Budapesti 
Budapesti MN 
Budapesti Erdőfelügyelőségi 
Budapesti ÉRDÉRT 
Budapesti Erdőrendezési 
Budapesti ERTI 

Papp László 
Tóth József 
Horváth Dezső 
Csanádi Béla 
Gál Imréné 
Zsiros István 
Pataky Károly 
Dr. Kovács Jenő 
Dr. Komjáthy Ferenc 
Börzsei I. László 
Dr. Takács László 
Végvári Jenő 
Sódar Pál 
Miklósi Lajos 
Cserép János 
Dr. Várhelyi József 
Osztrogonácz János 
Dr. Balázs István 
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A választmány dr. Herpay Imre elnökletével decemberi és márciusi ülésén Gás
pár-Hantos Géza, az alapszabály-bizottság vezetőjének előterjesztésében részletesen 
megvitatta az egyesület új alapszabály-tervezetét. A választmány egyetérett az egye
sületi célok új megíogalmazásával; az egyesületi vezetés kiszélesítésével és egy
szerűsítésével — küldöttközgyűlés, választmány (120 fő), elnökség (7 fő), a tisztség
viselők 4 évenkénti választásával és egyszeri újraválasztásával; a szakmai szak
osztályok, a központi bizottságok és a helyi csoportok jogállásának és feladatainak 
korszerűsítésével; tanácsadó szervek (pártoló tagok tanácsa, egyesületi kitünte
tettek tanácsa) létesítésével; az egyesület és egyéb szervek (pl. MTESZ) kapcsola
tának új formájával és határozatával megbízta az egyesület vezetését, hogy az új 
alapszabály-tervezetet megvitatásra és jóváhagyásra terjessze elő az áprilisi kül
döttközgyűlésen, az esedékes választásokat az alapszabály-tervezet szerint készítse 
elő. 

Tisztelt Tagtársak! 
Az Országos Erdészeti Egyesület könyvtára az egyesület székházának elvesztése 

éta nem rendelkezett megfelelő helyiséggel. Hosszú ideje nyomasztotta ez a gond 
az egyesület tagságát, vezetőségét, és aggodalommal töltötte el a könyvtár értékét 
ismerő és féltő valamennyi szaktársunkat. A Pilisi Állami Parkerőgazdaság, a MÉM 
Erdészeti és Faipari Hivatala anyagi támogatásának felhasználásával a Budapest, 
XII., Csillagvölgyi út 5—7. sz. alatti ingatlanának átépítésével megfelelő megoldást 
talált a könyvtár elhelyezéséhez. A létesítmény egyúttal alkalmas arra is, hogy 
— az erdészeti-természetvédelmi propaganda bázisaként működjön, 
— az OEE egyes rendezvényeinek helyt adjon, 
— a budapesti irodával nem rendelkező vállalatok és intézmények esetleges buda

pesti tárgyalásaihoz felhasználják, vendégeiket ott megfelelő környezetben fo
gadják. 

Az épület rendeltetése a következő: 
a) Meghatározott időben könyvtárszolgálat (heti 2—3 alkalommal, 3—4 óra). 
b) Szabad időpontokban az erdészeti természetvédelmi propagandához, az OEE te

vékenységéhez tartozó rendezvények (kiállításak, előadások, tanácskozások) szer-

c) Az alapítók tárgyalásaira terem, szolgáltatások biztosítása. 
d) Alkalmi bérbeadással való hasznosítás. 

Az épület és a könyvtár üzemeltetése becsléseink szerint, mai áron cca. 2 MFt 
évi költségigényű, ennek fedezésére az Országos Erdészeti Egyesület és a Pilisi 
Állami Parkerdőgazdaság alapítványt hozott létre, hozadékából kívánjuk az üze
meltetési költségeket fedezni. 

Az alapítvány WAGNER KÁROLY nevét viseli. Őhozzá fűződik a Selmecbányái 
Erdészeti Akadémia oktatási nyelvének magyarrá tétele, a magyar nyelvű erdé
szeti szakirodalom és szaknyelv megalapozása. Az alapítvány nyitott jellegű, amely
hez bármely jogi és magánszemély korlátozás nélkül csatlakozhat. Az alapítvány 
kuratóriumában az OEE mindenkori választott vezetői, az alapítványt tevők kép
viselői, az erdészeti és természetvédelmi állami irányítás képviselői foglalnak helyet. 

E felhívást abban a reményben adjuk közre, hogy tagtársaink — lehetőségükhöz 
mért — hozzájárulásukkal mind nagyobb részben csatlakozzanak e nemes célt 
szolgáló alapítványhoz. 

Az adományokat az Országos Kereskedelmi és Hitelbank (OKHB) 214—15007— 
7265 sz. számlájára lehet befizetni a helyi csoportok titkárainál kapható csekkla
pokon. Az alapítványba történt befizetés a befizetést igazoló irat alapján a sze
mélyi jövedelemadó adóalapjából levonható. Az alapítványhoz történt csatlakozást 
oklevéllel ismerjük el és szaklapunkban közöljük. 
Budapest, 1990. február 

WAGNER KAROLY-alapítvány létrehozása 
nyílt levél tagságunkhoz 

vezése. 

Gáspár-Hantos Géza sk. 
főtitkár 

Országos Erdészeti Egyesület 

Dr. Berdár Béla sk. 
főigazgató 

Pilisi Állami Parkedőgazdaság 



Dr. Kopácsi Sándor, a Pénzügykutató Rt. vezetője egy szűkebb körű megbeszé
lésen tájékoztatta az egyesület vezetőit és a meghívottakat a privatizációs elkép
zelésekről, az új tulajdonosi formákról, az erdők elképzelhető tulajdonosi és kezelői 
viszonyairól. A tájékoztatás alapján az egyesület megismerve az elvi, gyakorlati 
kérdéseket időben fel tud készülni a közeljövőben várhatóan, az erdő" tulajdon
viszonyával kapcsolatos vitákra. 

Köszönetnyilvánítás. Egyesületünk nehéz anyagi helyzetére tekintettel AZ ERDŐ 
c. szaklapunk megjelentetése érdekében, 1989. évben anyagi támogatási kéréssel 
fordultunk jogi tagvállalatainkhoz. Megértéssel fogadva kérésünket, lapunk 1989. 
évi megjelenését az alábbi tagvállalatok támogatták: Felsőtiszai EFAG 100 000 Ft, 
Mátra-Nyugatbükki EFAG 20 000 Ft, Zalaegerszegi Erdőfelügyelőség 5000 Ft, Pilisi 
Állami Parkerdőgazdaság 100 000 Ft, Gyufaipari Vállalat 30 000 Ft, Gyulaji EVAG 
20 000 Ft, Nagykunsági EFAG 10 000 Ft, Mezőföldi EVAG 20 000 Ft, Gemenci EVAG 
30 000 Ft, Ipolyvidéki EFAG 10 000 Ft, Tanulmányi ÁEG 5000 Ft. 

A nemes áldozatvállalásért ezúton is köszönetet mondunk és kérjük tagvállala
taink további megértő és hathatós segítségét. 

A tájfejlesztési és környezetgazdálkodási szakosztály az MTA Földrajztudományi 
Kutató Intézetében tartotta soros tanácskozását. Dr. Galambos József tudományos 
osztályvezető, intézeti igazgatóhelyettes „ A tájértékelés és környezetminősítésben 
elért intézeti eredményekről, illetve távlati elképzelésekről" tartott előadás nyomán 
vélemények hangzottak el a különböző szakterületeknek a kérdéssel összefüggő 
tapasztalatairól. A tájértékelésben felhalmozódott tapasztalatok, kritikus elágazási 
pontjai, erdészeti vonatkozásai a szakosztály szempontjából is időszerűek, különö
sen az együttműködés kereteinek meghatározása tekintetében. Igen hasznos tám
pontokat jelentettek a további tennivalók felvázolásához, a javasolt módszerek 
gyakorlati bevezetéséhez, a hatékonyság fokozásához. Az elhangzott hozzászólá
sokat dr. S. Nagy László abban összegezhette, hogy az ismertetett tájértékelési 
eljárások és a környezeti információs rendszer kiemelkedik az eddig publikált 
módszerek közül gyakorlati és adaptálható jellegéből adódóan. Irányadónak tekint
hető a képviselt más szakterületek hasonló jellegű állapotértékelései alakításához. 
Az információk tájegységi vetületű összehangolásának megvan a reális lehetősége, 
a környezetértékelés alapján azok komplexen fejleszthetők, bizonyos párhuzamos
ságok csökkentésével pedig a módszer a jövőben még gazdaságosabbá tehető. A 
jelenlevők véleménye megegyezett a problémák felismerésében, kezelésében és a 
további tennivalók megközelítésében. Közös igény merült fel az egyeztetett teen
dők kialakítására, az együttműködés elveinek és formájának kidolgozására. 

Az OEE tájfejlesztési és környezetgazdálkodási szakosztályának 
állásfoglalása 

A társadalmi-gazdasági átalakulásunkban változatlan tendenciájú a szavak ér-
téktelenedése és a párhuzamosságok növekedése úgy az érdekviszonyokban, mint 
a szakmai és területi viszonylatokban. A táj egyre inkább közösségi térré, érdek
viszonyok ütköző színterévé válik, ezért nem lehet közömbös az, hogy a tájegységek 
állapota miként őrizhető meg természetszerű formájában. Alapvető kérdés: milyen 
információk összegezésével befolyásolhatjuk a gyorsuló változásokat? E kérdés 
megválaszolása elodázhatatlan, mivel a természet, ül. adott tájegység alkotó ele
mei mindig és most is olyan alapadottságok, amelyeket csak azonos típusú téregy
ségekre vonatkoztatottan lehet összehangoltan értékelni, minősíteni és prognosz
tizálni. 

A vázolt elvi alapok nyomán igényszinten megfogalmazódott, hogy meg kell gyor
sítani az új eljárások, módszerek gyakorlati alkalmazását, a párhuzamosságok csök
kentését. Ennek érdekében, mivel a szakosztály tagsága számos, a racionális kör
nyezetgazdálkodásban érdekelt szakterületről szerveződött közösség, méltó módon 
tükrözi az ágazatközi jelleget. Az ebben rejlő adottságokat, a birtokába került, ke
zelésében levő ismeretanyagot és eljárásokat az eddiginél gyorsabban kell haszno-



sítható formába hozni és a gyakorlat számára hozzá férhetővé tenni. Ezért a szak
osztály elhatározta és felvállalta a különböző akcióterületek kutatási eredményei
nek integrálását, minél gyakorlatiasabb és egyszerűbb közreadását úgy, hogy az 
mind a tervezési megoldások, kívtelezések terén, vagy tetszőleges modellterületeken 
alkalmazható legyen. 

Az egységes munka érdekében célszerű a részt vevő intézmények munkájának 
megismerése, ezért az egyesületi rendezvények keretében további szakmai bemu
tatók tartását tervezzük. A célirányos alkotóközösség megoldásra való törekvéssel, 
különböző szakterületekkel összehangoltan, az optimálisabb szakmai összetételű 
csoportban szoros együttműködésben a következőket vállalják fel: 
csoportokban szoros együttműködésben a következőket vállalják fel: 

leti, mennyiségi stb.) és részeredmények területi szempontú integrálását, érté
kelését. 

— A területegységekre olyan komplex tájértékelés, állapotelemzés elkészítése, 
amelyben a speciális — ágazati — szempontok érvényesítéséhez a természeti 
erőforrások hasznosításával, racionalizálásával készítenek döntéselőkésztíő alter
natívákat. 

— Az együttműködést vállaló szakterületek és intézmények eredményes eljárásá
nak integrálása alapján közös fellépés harmadik fél felé a racionális környezet
gazdálkodás tudományos megalapozása, azaz környezeti hatástanulmányok kü
lönböző célú tájértékelések, ill. a tájpotenciál fejlesztésére irányuló beavatkozá
sok megfogalmazása terén. 

— A különféle szervezetek, ill. gazdálkodók részére szolgáltatás jelleggel témacso
port szerinti programokat, vagy térségi és tervezési ajánlatokat, a különféle 
tervek környezeti hatásvizsgálataihoz költség-haszon-elemző prognózisokat ké
szítenek. 

— Szervezeti keretet kívánnak adni arra, hogy a különböző célokat szolgáló adatok 
tervezési és gyakorlati alapul is szolgáljanak, ill. összhangba hozhatók legyenek 
a nyugdíjasok által felhalmozott tapasztalatokkal. 

— Az összehangolás lehetőségeit és a szervezés formáit kívánják biztosítani az is
meretterjesztés, oktatás, természetjárás, idegenvezetés párhuzamosság-mentes 
megvalósításához. 

Budapest, 1990. január 31. 

Részletesebb tájékoztatás céljából érdeklődni lehet a következő telefonszámo
kon: 1760-353, 1316-525. 

Dr. S. Nagy László 

Meghitten baráti házi ünnepség keretében köszöntötte az Országos Erdészeti 
Egyesület elnöke egyesületünk jellegzetesen kiemelkedő egyéniségét, Jérőme René 
erdőmérnököt, AZ ERDŐ főmunkatársát, aki 1990. február 21-én töltötte be 80. 
életévét, s 35 éve dolgozik AZ ERDŐ főmunkatársaként. Az ERDÉSZETI LAPOK 
és AZ ERDŐ 125. évfolyamának lapszámai éppen ebben az esztendőben jelennek 
meg és minden bizonnyal őszinte „születésnapi" örömet is jelent annak, aki évti
zedeken át készítette elő az egyes lapszámok kéziratait, javította a hibákat és sem 
önmagát, sem a környezetét nem kímélte, ha AZ ERDŐ „ügye" úgy kívánta. 

Tolla, amivel javított, nemcsak a valóságban volt hegyes, hanem képletesen is. 
Gyorsan begyógyult a hegyes tollal ejtett seb azoknál, akik megértették a jobbító 
szándékot. Sokakban hagyott megújuló nyomot a „konzervatív" toll, amely a kor
szerű golyós tollakkal szemben „vágott élű" volt és sértően sercegett a nem meg
felelő kéziratokon, hogy eltüntesse a fellelt hibát vagy rövidítse a túlzott terje
delmet. Sok barátot és ellenséget is sikerült így szereznie. Pedig kis megalkuvással, 
a pongyolaságok eltűrésével a kellemetlenségeket elkerülhetette volna. Mégsem tette 
ezt, mert a „ L A P " színvonala, a szerzőtársak és a közölt témák védelme egyaránt 
ezt kívánta Tőle. 

AZ ERDŐ az Országos Erdészeti Egyesület kiadványaként ma is tevékenységé
nek a középpontját jelenti. Ezt a fáradhatatlan munkát köszönte meg az OEE el
nöke és kívánt eredményekben gazdag hosszú éveket. Valamennyi újabb lapszám 
a szerkesztőség számára nagy öröm, izgalom és a nyomdai gondok, gyenge minő
ségű képek miatt sokszor lehangoló is. Kívánjuk, hogy az újabb és újabb lapszá
mok öröme kísérje AZ ERDŐ főmunkatársának további tevékenységét, amelyhez 
adjon a Teremtő Isten sok erőt és jó egészséget számára. 

Dr. Sólymos Rezső 



A budapesti csoport február hó l-jén, 
az erdészeti információs központban 
tartott összejövetelén Virágh János tit
kár vezetésével a csoport tagjai javas
latokat tettek az 1990. évi programra, 
amelynek során többek között elhatá
rozták erdészeti szakkönyvek, folyóira
tok, kiadványok összegyűjtését az Er
délyben élő kollégák, illetve erdészeti 
intézmények és szervek részére. A köz
reműködők — dr. Szász Tibor, Tokody 
Mihály, Gerely Ferenc — javaslata alap
ján a felajánlott kiadványokat az egye
sület titkársága őrzi időközönkénti ki
szállításukig. Ezt követően Riedl Gyula 
bemutatta az egyesületi könyvtárat, is
mertette látogatási rendjét, majd dr. 
Szász Tibor diavetítéssel egybekötött 
élménybeszámolót tartott „Észak-Olasz
ország és Svájc erdész szemmel" cím
mel. 

A csoport március 6-án, az erdészeti 
információs központban, az erdőtörvény 
társadalmi előkészítése jegyében ülést 
rendezett. Vitaindító előadást tartott: 
dr. Bartucz Ferenc „Az erdő nemzeti 
kincsünk", dr. Radó Dezső „ A magyar
országi Zöld Párt erdészeti politikája", 
dr. Vidovszky Ferenc „Nemzetközi ki
tekintés az erdészeti politikára" cím
mel. A hozzászólásokat követően remek
be szabott diaképekkel kísért, élvezetes 
előadást tartott Halász Aladár, „ A ter
mészet csodái Szibériától a Csendes
óceánig" címmel. 

* 
A szakmai továbbképzés keretében a 

helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották, 

MÁRKON: 

Ormos Balázs „Fenyőtisztítások ra
cionális módszerei és gépesítési lehe
tőségei", 

MISKOLCON: 

Cserép János „ A vállalati gazdálko
dás és az egyesületi munka összefüg
gései", 
Dr. Rimóczy Imre „ A magyarországi 
termőhelytípusok gombái", 

VISEGRÁDON: 

Dr. Alfréd, Fürst „Vadgazdálkodás és 
erdőgazdálkodás érdekeinek összhang
ba hozása új módszerek alkalmazásá
val" címmel. 

Halálozás 

Divéky Menyhért, a MÉM Erdőrende
zési Szolgálat főelőadója, az OEE Erdő
rendezési Szakosztályának titkára 1990. 
március 28-án, tragikus hirtelenséggel, 
46 éves korában elhunyt. Debrecenben 
született, iskoláit Budapesten végezte. 

1962-ben iratkozott az egyetemre, 1970-
ben kapott erdőmérnöki oklevelet. 

Kezdettől fogva az erdőrendezést vá
lasztotta élethivatásának, az erdész szak
mának azt a területét, ahol az erdő 
fennmaradásáért folytatott mindennapi 
küzdelemben soha nem lehetett gyors 
és látványos sikerekre számítani, ahol 
a kitartóan végzett tisztességes munká
nak legtöbb esetben csak a távoli jövő
ben remélt haszna kecsegteti az erdészt, 
és ezért a jelenben kell, naponként ál
dozatot hozni. Nagy szükség volt ebben 
az állandó lemondásokat követelő szol
gálatban Divéky Menyhértnek arra a 
példaértékű emberi magatartására, amely 
csak keveseknenk adatik meg, hogy va
laki úgy tudjon mindig készenn állni a 
szolgálatra, hogy sohasem keresse a ma
ga hasznát. 

Jellemző volt ez a magatartás az egye
sületben végzett munkájára is, az álta
la megszervezett sok-sok rendezvényre. 
Erdőrendezési napok, fatömegbecslési 
versenyek, csoportos külföldi utak, kül
földi vendégek fogadása alkalmával több 
mint egy évtizeden át, évente sokszor 
feltűnt jellegzetes alakjával, kedves mo
dorával és hagyott sokunkban kellemes 
emlékeket. 

(Halász Gábor) 

Elszaporodott és érzékeny károkat okoz a nyest — az NSZK-ban, a német autó
klub közlése szerint. Terítéke az 1986/87 évben csaknem 49 ezer darabot tett ki az 
1960. évi 17 ezer helyett. Előszeretettel keres fel gépkocsikat és ott gumialkatrésze
ket, kábeleket rág meg. Megfigyelték, hogy működése közben szagnyomot hagy 
vissza, ami újabb látogatásra ingerel. Utána a motorházat alaposan meg kell tisz
títani ezért. 

(AFZ 1988. 23. Ref.: Jéröme R.) 



Ujabb gyakorlati kézikönyv jelent 
meg a régi és új ismeretek összefog
lalásaként. Béky Albert és szerzőtársai 
az erdész kutató és gyakorlati szakem
ber elméleti tudását és „tő melletti" 
hasznosítható tapasztalatait ötvözték e 
remek munkában. 

Nem kell külön bizonyítani, hogy a 
magyar erdők legfontosabb fafajai a 
tölgyek, amelyek jelenlegi térfoglalását 
nemcsak, hogy megtartani, hanem nö
velni is kell. Ez a könyv tartalmazza 
azokat a lényeges szakmai tudnivalókat, 
kutatási eredményeket és gyakorlati 
mesterfogásokat, amelyek e jelentős fel
adat megoldásához szükségesek. 

A könyv főbb fejezeteinek és szerzői
nek a felsorolása a legjobb indoka lehet 
annak, hogy valamennnyi erdész szakem
ber számára a legmelegebben ajánljam 
beszerzését. Nem hiányozhat azonban ez 
a könyv azoknak a könyvespolcáról 
sem, akik a tölgyekkel valamilyen for
mában kapcsolatban vannak, akik sze
retik és szívükön viselik e fontos fafa
jok helyzetét. Az első fejezet a tölgyek 
dendrológiai ismertetésével, elterjedésé
vel, termesztéstechnológiai tulajdonsá
gaival és termőhelyi feltételeivel foglal
kozik, a szerző: Szappanos András. 
A második fejezet a tölgyek növe
kedéséről, faterméséről és faállomány-
szerkezetéről szól, a szerző: Béky 
Albert. A harmadik a nemesítésé és a 
maggazdálkodásé, a szerző: Széli László. 
A negyedik a csemetetermesztésé, szer
ző: Szappanos András. Az ötödik feje
zet a természetes és mesterséges erdő
felújítás, az erdőtelepítés fontosabb tud
nivalóit tartalmazza, a szerzők: Len
gyel György, Szappanos András. A ha
todik az erdőnevelés irányelveit és 
„újabb modelltábláit" tartalmaza, a 
szerzők: Béky Albert és ifi. Sólymos 
Rezső. A hetedik fejezet a tölgyek 
fonosabb kórokozóit és károsítóit tartal
mazza, a szerző: Fodor Sándor. A nyol
cadik fejezet a fakitermelésé, a szerző: 
Marosvölgyi Béla. A kilencedik fejezet 
a fahasznosításról szól, a szerző: Hargi
tai László. A zárófejezet a tizedik, amely 
a tölgytermesztés ökonómiai összefüggé
seit tárgyalja, a szerző: Márkus László. 

Napjainkban a tölgy termesztés és 
-hasznosítás nemcsak nálunk, hanem 
egész Európában is növekvő jelentősé
gű. Ezért érdemes lenne arra gondolni, 
hogy a tölgytermesztésben leginkább 
érintett országok nyelvére is lefordítsák 
és nemzetközileg is terjesszék ezt a jól 
sikerült szakkönyvet. 

Dr. Sólymos Rezrö 
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