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FORGÓ MÓNIKA

A z Európai Unió éves
szinten 520 millió
eurós keretet határo-

zott meg a SAPARD-program
a csatlakozni kívánó 10 or-
szág részére (Bulgária, Cseh-
ország, Észtország, Magyaror-
szág, Litvánia, Lettország,
Lengyelország, Románia,
Szlovénia, Szlovákia). A tagje-
lölt országok között történô
forráselosztásról az Európai
Unió költségvetési hatósága
döntött az alábbi objektív kri-
tériumok alapján:

– egy fôre esô bruttó hazai összter-
mék vásárlóerôben kifejezve,

– mezôgazdaságban foglalkoztatot-
tak száma,

– mezôgazdaságilag hasznosított te-
rület nagysága,

– területi sajátosságok.
Ezen kritériumok alapján Magyaror-

szág 38,054 millió euró összeget kaphat
éves szinten, amely kb. 9,5 Mrd Ft. Eh-
hez Magyarországnak nemzeti hozzájá-
rulásként kb. 3,5 Mrd Ft-ot kell biztosí-
tani. Így a SAPARD keretein belül –
éves szinten – 13 Mrd Ft áll Magyaror-
szág rendelkezésére. Ez az összeg
nagyságrendileg elmarad a 2000. évben
agrártámogatásra szánt hazai források-
tól, annak kb. 7–8%-a.

Nyilvánvaló, hogy ebbôl a forrásból
a mezôgazdaság és a vidék összes
problémáját nem lehet megoldani. Iga-
zából ez az ország tanulóidôszaka a
strukturális alapok fogadására való fel-
készülési folyamatban. Jó alkalmat ad a
vidéki gazdaság legfontosabb szerep-
lôi: az önkormányzatok, a vállalkozók,
gazdálkodók és a civil szervezetek szá-
mára, hogy elsajátítsák azokat a mód-
szereket, eljárásokat, amelyek segítsé-
gével a csatlakozás után igazán komoly
forrásokhoz juthatnak, valamint a köz-
igazgatás szereplôi számára is idôt és al-
kalmat ad a megfelelô intézményrend-
szer felállítására.

Ennek keretében indult el a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um megyei FM hivatalainak a fejleszté-
se, hét regionális vidékfejlesztési iroda
felállítása a hét régióban, valamint az
Agrárintervenciós Központ megerôsíté-
se, amely a kifizetésekkel kapcsolatos
feladatokat fogja végezni. A fent emlí-
tett összeg megszerzéséhez minden or-
szágnak el kell készítenie egy 7 évre

szóló (2000–2006) országos mezôgaz-
dasági és vidékfejlesztési tervet, mely-
ben a megreformált KAP prioritásait
kell követni. Az Európai Unió által vá-
lasztásra felkínált, az agrárgazdaság és a
vidékfejlesztés széles területeit felölelô
öt intézkedés tükrözi az Uniónak azt a
véleményét, hogy ezek azok a terüle-
tek, ahol a tagjelölt országoknak hala-
dást kell elérniük, ahol fejlesztésekre
van szükség ahhoz, hogy agrárgazdasá-
guk felzárkózzon az Unióéhoz.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium – mint a SAPARD-
program koordinálásáért felelôs tárca –
a kormány jóváhagyásával a SAPARD-
tervben az érdekeltek igen széles körû
bevonásával a következô intézkedése-
ket, támogatási célokat választotta ki:

Agrárstruktúra átalakítási intézke-
dések:

– mezôgazdasági vállalkozások be-
ruházásainak fejlesztése,

– mezôgazdasági és halászati termé-
kek feldolgozásának és értékesítésének
fejlesztése,

– szakképzés támogatása,
– termelôi csoportok felállítása és

mûködtetése,
– agrár-környezetvédelmet és táj-

fenntartást szolgáló termelési módsze-
rek terjesztése.

A vidék fejlesztésére vonatkozó in-
tézkedések:

– falufejlesztés és -felújítás, a vidék
tárgyi és szellemi örökségének védelme
és megôrzése,

– a tevékenységek diverzifikálása, al-
ternatív jövedelemszerzést biztosító
gazdasági tevékenységek fejlesztése,

– vidéki infrastruktúra fejlesztése és
javítása.

Magyarország határidôre, 1999 de-
cemberében benyújtotta SAPARD-ter-
vét az Európai Unió Bizottságához. Ez

év februárjában a magyar dele-
gáció részére Brüsszelben át-
adásra került egy lista, mely-
ben a Bizottság kiegészítéseket
és pontosításokat kért hazánk-
tól. Például a korábbi idôszak-
ban felhasznált PHARE-forrá-
sok hatékonyságáról kértek
bôvebb információkat, mé-
lyebben ki kellett fejteni az ál-
talunk kiválasztott SAPARD-
forrásból finanszírozandó in-
tézkedések indoklásait, vala-
mint részletesebben be kellett

mutatni a magyar agrárfoglalkoztatott-
ság változásait, jelenlegi helyzetét stb.

A terv átdolgozása során több egyez-
tetésre is sor került, mind a társtárcák-
kal, mind pedig érdekképviseleti szer-
vekkel. Erre a munkára a minisztérium
egy hónapot szánt, így a terv második
átdolgozott változata 2000 márciusában
átadásra került az Európai Unió Bizott-
sága számára. Május elsô felében várha-
tó az EU hivatalos állásfoglalása a terv-
vel kapcsolatosan, mely után remélhe-
tôleg elindulhatnak a tárgyalások a rész-
letekrôl a kapott értékelés fényében. Bí-
zunk abban, hogy még e hónap folya-
mán megegyezés születik a vitás kérdé-
sekben – amennyiben lesznek ilyenek
–, s júniusban hivatalosan is elfogadásra
kerül Magyarország SAPARD-terve. Ez a
legkorábbi idôpont, amivel számolha-
tunk. Ha azonban a tárgyalások elhú-
zódnak, akkor – figyelembe véve az Eu-
rópai Unió nyári ütemtervét – csak szep-
temberre várható a hivatalos döntés.

Amint kezünkben lesz a hivatalos
döntésrôl szóló dokumentum, illetve
megszületik egy több évre szóló pénz-
ügyi megállapodás, valamint egy egy-
éves pénzügyi memorandum, azonnal
kiírásra kerülnek a pályázatok. Ezek be-
nyújtási határideje intézkedésenként kü-
lönbözô lehet, várhatóan egy–másfél
hónap. Az intézkedésektôl függôen pá-
lyázhatnak agrártermeléssel foglalkozó
természetes és jogi személyek, jogi sze-
mélyiség nélküli gazdasági társaságok,
regisztrált gazdálkodók, önkormányza-
tok és civil szervezetek, ha teljesítik a pá-
lyázatok kiírásában szereplô konkrét fel-
tételeket. Az agrárstruktúra átalakítását
szolgáló intézkedésekre szóló pályáza-
tok befogadásának nem lesz földrajzi
korlátja, vagyis a pályázat beadható la-
kóhelytôl és telephelytôl függetlenül.

(Erdôgazda)

A SAPARD-program
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Bevezetés
Az Erdészeti Lapok 2000. decemberi
számában Bartha Pál mélyreható
elemzést ad azokról az ütközési pon-
tokról, amelyek az erdôgazdálkodást
érintik és alapvetôen az erdôbôl, an-
nak megváltozott társadalmi szerepé-
bôl következnek. Ugyanebben a
számban Cserép János vezérigazgató,
a vele készült interjúban higgadtan
elemzi azokat a gondokat, amelyeket
a természetvédelem jelent az erdôgaz-
dálkodó számára. A természetközeli,
többcélú erdôgazdálkodás céljait
szolgáló feltáróhálózat kialakítására
vonatkozó kutatásaink és annak gya-
korlati megvalósíthatóságát bizonyító
kutatási-fejlesztési munkánk közben
magunk is számtalan ellentmondást
tártunk fel, amelynek feloldását az er-
dôfeltárással meg lehetett volna való-
sítani, de a társadalmi fogadtatás ezt
nem tette lehetôvé. Az erdôfeltárással
szemben támasztott új társadalmi igé-
nyek elemzésekor ezért megvizsgál-
tuk azt, hogy mik azok a változások,
amelyek az erdôfeltárást, illetve az azt
magába foglaló erdôgazdálkodást
érintették. Az elemzések rámutattak,
hogy az erdô és az erdôgazdálkodás
konfliktusok forrása.

Az erdôvel kapcsolatos fô ütközô-
pontok (Bartha P. 2000):

tulajdonos / gazdálkodó,
erdôgazdálkodás/vadgazdálkodás,
erdôgazdálkodás/természetvéde-

lem,
természetvédelem/vadgazdálkodás,
erdôgazdálkodás/társadalom,
állam/erdôgazdálkodó állampolgár,
de lehetne tovább sorolni:
az erdômûvelés, erdôkezelés/erdô-

használat,
tulajdonosi célok/társadalmi célok
és így tovább talán a végtelenségig.
Közelebbrôl megvizsgálva a konflik-

tusok hátterét, megállapítottuk, hogy
azok különbözô érdekeltségû társadal-
mi csoportok ellentétes érdekeltségé-
bôl származnak. A probléma feltárásá-
hoz ezért az erdô és a társadalmi cso-
portok viszonyának vizsgálatából kell
kiindulni, majd ennek értékelésével ki-
alakítani a konfliktus feloldását jelentô
erdészeti politikát.

Az erdô mint 
szociológiai rendszer

Az erdôben számos folyamat játszódik
le, amelyeket különbözô érdekek vezé-
relnek. Ezek viszonya egymáshoz na-
gyon különbözô lehet, ami meghatá-
rozza kapcsolatukat is. Egyesek ezek
közül egymás törekvéseit támogatják,
de sokszor egymással versengenek,
akadályozzák egymást. Ezért a társada-
lom különbözô csoportjai különféle-
képpen értékelik ezeket a folyamato-
kat, sokszor éppen aszerint, hogy mi-
lyen érdekeik fûzôdnek pillanatnyilag
az erdôhöz, illetve az erdô által nyújtott
javakhoz (1. ábra). Az ilyen problémá-
kat szociológiai problémának tekinthet-
jük, amit a társadalmi kapcsolatok
elemzésével tárhatunk fel.

A szociológiai rendszereket úgy te-
kinthetjük, mint az emberi kapcsolatok
számtalan megnyilvánulásának együt-
tesét. Ezen belül egy-egy csoportot a
kapcsolatok meghatározott tartalma és
értelme köt össze. Ez egyben egymástól
különbözôvé is teszi a szociológiai cso-
portokat, ami alapján ezeket elkülönít-
hetjük egymástól. Ilyen szociológiai
rendszer lehet egy szakmai csoport, egy
párt, egy vállalat dolgozói, az egyetem,
egy egyetemi kar stb. Ebbôl a felfogás-
ból egyértelmûen következik, hogy ki-
választott jellemzôk szerint számtalan
szociológiai csoportot hozhatunk létre,

ugyanakkor az egyén szintén számtalan
szociológiai csoport része lehet. A cé-
lunk most nem az, hogy ezeket a cso-
portokat rendszerezzük, inkább az,
hogy felhívjuk a figyelmet a társadalmi
csoportok sokszínûségére, amelybe
minden ember tartozik és amely saját
belsô dinamikája és ezzel saját belsô
törvényszerûségei szerint mûködik.

Az erdô önmaga ilyen összefüggés-
ben nem tekinthetô szociológiai cso-
portnak. Azzal azonban, hogy egyes
társadalmi csoportokat gátol, vagy se-
gít, emberi kapcsolatokat mozgat meg
és társadalmi csoportok kialakulását
mozdítja elô, mégis a szociológiai rend-
szer részének kell tekintenünk. Ezért
nemcsak az a fontos, hogy az erdôbôl
milyen hatások indulnak ki, hanem az
is, hogy az egyes társadalmi csoportok
milyen igényekkel lépnek fel az erdô-
vel szemben. Az erdô funkcióit tehát
nemcsak az erdôbôl kiindulva kell
meghatározni, hanem egyúttal kívülrôl
is, minden olyan társadalmi területrôl,
amelyre hatást gyakorol. Szociológiai
szempontból nem az a fontos, hogy mi
történik az erdôben; vagy az erdészeti
szakemberek szerint mit kell, illetve
kellene tenni az erdôben, vagy az erdô
érdekében, hanem az, hogy ezekrôl az
emberek, a polgárok különbözô cso-
portjai miként vélekednek. (Nisslein
1985.) Az erdô és a társadalom kapcso-
latának feltárására szembe kell állítani
az erdôt az erdôt érô sokszínû társadal-
mi igénnyel, fel kell tárni kapcsolatai-
kat, kialakítva a szociológiai rendszert
(2. ábra).

Látható, hogy az erdô egy multifunk-
cionális formáció, amely sokrétû szere-
pén keresztül több szociológiai csoport
kapcsolatát teremti meg. Ennek a rend-
szernek az integráló egysége maga az
erdô, ami a csoportok között egy közös
kapcsolati rendszert hoz létre. A több-
célú erdôgazdálkodással ezeket a kap-
csolatokat valósítjuk meg.

A célok súlyának különbsége miatt
azonban az erdô nemcsak a kapcsolat
rendszere, hanem egyben konfliktusok
forrása is. A többcélú erdô mint szocio-
lógiai rendszer tehát egyben egy konf-
liktus-modellnek is tekinthetô (2. ábra).
Ezzel egyben azt is állíthatjuk, hogy az

DR. KOSZTKA MIKLÓS

Miért konfliktusok forrása az erdô és
az erdôgazdálkodás?

1. ábra. Ki, mire gondol? (Alpenprogramm BN
Bayern. Österreichische Forstzeitung 1992/2)
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erdô minden hatása és a vele kapcsola-
tos igények mindig valamilyen ellenál-
lást váltanak ki. A gyakorlat mégis azt
mutatja, hogy a legtöbb cél és hatás har-
monizál egymással. Legtöbb, de nem
mindegyik. Ez azt jelenti, hogy nem le-
het alapvetôen egyensúlyi vagy harmo-
nikus tendenciákat megvalósítani. A le-
hetséges megoldások közül minden
egyes megoldást mérlegelni kell és azt
el kell vezetni a konfliktus megoldásá-
ig. Ezt a folyamatot az erdészeti politi-
kának kell megvalósítani és kezelni a
helyzet elemzésével, majd a helyes stra-
tégiát és a taktikát kialakítani a konflik-
tusok minimalizálásáig. Ennek egyetlen
járható útja, ha a társadalmi jelensége-
ket, csoportokat, a szociológiai rend-
szert semlegesen értékeljük.

A szociológiai rendszer 
és a rendszerváltás

Szociológiai értelemben a rendszerváltás
a meglévô szociológiai rendszer alapve-
tô megváltozását jelentette. Ennek folya-
matát nagyon leegyszerûsítve rámutat-
hatunk a mára kialakult helyzetre.

A vélemények szabadabb hangozta-
tásának idején az egyének felfedezték,
hogy többen vallanak hasonló nézete-
ket és megkezdôdött az újabb szocioló-
giai csoportok kialakulása. Ezek a szo-
ciológiai csoportok teret kértek, de azt
a már kialakult struktúrák terhére tud-
ták megszerezni. Beilleszkedési folya-
matuk ezért szétfeszítette a korábbi
egyensúlyi állapotot jelentô rendszert,

ami végül a rendszerváltozáshoz veze-
tett. A 1990-es évek elejétôl az új szoci-
ológiai rendszer kialakulása, kialakítása
folyik. Bonyolítja a folyamatot, hogy
ebben az idôszakban felgyorsult az
egyének vándorlása a szociológiai cso-
portok között érdekeiknek megfelelô-
en és ezzel több szociológiai csoportot
is támogattak. Az újonnan kialakult
vagy kialakuló, illetve a korábban már
meglévô szociológiai csoportokat a po-
litika is felhasználta, részben könnyebb
beilleszkedést, részben a pozíciók meg-
tartását ígérve.

Az átmenet kezdetén az új szocioló-
giai csoportok jelentôs érdekterületeket
szereztek meg. Mint fiatal formációk
nagyon dinamikusan foglalták el terüle-
tüket, a korábbi struktúrába beágyazott,
az új szemléletet nem ismerô, vagy ne-
hezen követô, illetve a pozíció megtar-
tására irányuló stratégiát nem ismerô,
vagy felkészületlen csoportok rovására.
A rohamosan változó körülmények kö-
zött a csoportok mozgásterét rendezô
szabályozások csak a változást követve,
a kialakult erôviszonyoknak megfelelô-
en történhetett meg. Ezek a szabályozá-
sok ezért gyakran ellentmondásokkal
terheltek , mert tükrözôdik rajtuk az a
harc, ami a régi pozíciókat fenntartani
akarók és az új pozíciók elfoglalására
törekvôk között folyt, sokszor több po-
litikai és kevesebb szakmai támogatás-
sal. Az ellentmondás oka, hogy a ha-
gyományos érdekeltségû szociológiai
csoportok érdekterületüknek csak kis

részét akarják felügyeletük alól elen-
gedni, az új érdekeltségûek pedig minél
nagyobb mozgásterületet kívánnak el-
foglalni.

Ehhez a folyamathoz kapcsolódik a
napi politika, amelyik érdekei szerint
támogatja, majd céljainak megfelelôen
felhasználja a különbözô szociológiai
csoportokat. A szakmai szabályozások
megalkotása ekkor már kikerül a szûk
szakmai körökbôl és gyakran visszatük-
rözôdnek a politikában is fellelhetô
erôviszonyok.

A beilleszkedés folyamatát nem csak
pusztán hatalmi pozíciók megszerzésé-
re irányuló törekvésnek kell tekinteni.
Az új szociológiai csoportok kialakulá-
sa jelenthet egyben egy új munkahe-
lyet, egy új egzisztenciális lehetôséget,
új egyéni életpályákat, növelve egyben
a társadalom hatékonyságát is. Mivel
azonban közel zárt rendszerrôl van szó,
ezért lehetnek olyan csoportok, ame-
lyeknek a lehetôségei ezáltal csökkenni
fognak.

A társadalmi változások
hatásai az erdôgazdálko-
dásra és az új peremfelté-

telek
Az 1980-as évek végén kezdôdô és az
1990-es évek elején felgyorsult társadal-
mi-gazdasági változások hatásai nem
kerülték el az erdôgazdálkodást sem. A
piacgazdaságra való áttérés, a töke
megszerzése és felhalmozása, a tulajdo-
nosi szerkezet megváltozása, a termé-
szetvédelmi mozgalmak megerôsödé-
se, a vélemények akadálytalan kinyilvá-
nítása mind olyan új elemévé vált a tár-
sadalomnak, amely az erdôgazdálko-
dásról korábban kialakított képet is
megváltoztatta.

Kezdetben a véleménynyilvánítás
szabadsága fôként a környezet- és ter-
mészetvédelem területén szabadított fel
jelentôs energiákat és tett kritika tárgyá-
vá olyan tevékenységeket, amelyek
közvetlen kapcsolatban állnak az élô
természettel. Így lett a környezet- és ter-
mészetvédelem iránt fogékonnyá vált
és véleményét korábban visszafogó tár-
sadalom egyik célpontjává a korábban
sikeresnek ítélt erdôgazdálkodás, illet-
ve annak egyes részterületei (erdôfeltá-
rás, erdôhasználat, tulajdonviszonyok
stb.).

A társadalom igénye tehát érezhetô-
en megváltozott az erdôvel, az erdôgaz-
dálkodással szemben. Nem alakultak
ki, illetve nem erôsödtek meg azonban
azok a szabályozók, amelyek a társa-

2. ábra. Az erdô, mint szociológiai rendszer
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dalmilag elfogadott többtulajdonosú,
többcélú erdôgazdálkodást mozgatják
és irányítják az új szemlélet szerint. En-
nek az lehet az oka, hogy a hazai átala-
kulásban még most sem alakultak ki
véglegesen azok a tulajdonviszonyhoz
is köthetô gazdálkodási csoportok,
amelyek eltérô gazdálkodási célt, ezért
eltérô szemléletet és szabályozást is igé-
nyelnek. Röviden, nem alakult ki a
többtulajdonosú erdôgazdálkodásban
az a társadalmi munkamegosztás,
amelyben a többcélú erdôgazdálkodás
feladatai az egyes tulajdonosi formák
között megoszlik, kijelölve a súlypon-
tos feladatokat.

Az erdôgazdálkodás szemléletében
lejátszódó változásokkal, a magántulaj-
donú erdôkben folyó gazdálkodás ki-
alakulásával egy idôben kell a piacgaz-
daságra is áttérni. Ebben az idôszakban
a tôke felhalmozásának is létre kell jön-
ni, ami elsôsorban az ökonómiai szem-
léletet erôsíti. Nagyon nehéz ilyen idô-
szakban elfogadtatni egy olyan erdé-
szeti politikát, amely a társadalom inf-
rastrukturális igényeinek kielégítésére
irányul a pénzben kifejezhetô abszolút
nyereség terhére. Ezeket az igényeket a
folyamatosan mûködô piacgazdaság-
ban kialakult jóléti társadalom meg tud-
ja valósítani, de az átmeneti idôszakban
a jogos igények és az  ezekhez szüksé-
ges tôke hiánya miatt kialakuló konflik-
tusok elkerülhetetlenek.

A szakmai szabályozást megvalósító
három „zöld törvény” (erdô-, természet-
védelmi és vadászati törvények) ezeket
a súlypontos kérdéseket nem tudja ke-
zelni, önmagukban is újabb konfliktu-
sokat elôidézve. A töretlen fejlôdésû or-
szágokban elôször elváltak a különféle
célok, majd kialakult az igényeknek
megfelelô szemlélet, amely létrehozta a
neki megfelelô szabályozást is.

A konfliktusok csök-
kentésének lehetôségei

Az erdôgazdálkodás társadalmi átérté-
kelése nem új a töretlenül fejlôdô pol-
gári társadalmakban. A korábban leját-
szódó társadalmi viták eredményeként
az addig egységes szemléletû erdôgaz-
dálkodás helyén kialakult egy széles
palettán dolgozó, különbözô célokat
megvalósító erdôgazdálkodás. Az 1960-
as évektôl kezdôdôen ezekben az or-
szágokban az egységesen ökonómiai
szemléletû erdôgazdálkodásban egyre
nagyobb szerepet kapott az ökológiai
gondolkodásmód, ami a tulajdonviszo-
nyok szerint differenciálta az erdôgaz-
dálkodók érdekeit (Nisslein, 1985). A

változás ezekben az országokban las-
san következett be, kevesebb konflik-
tussal. mert a társadalomban bekövet-
kezô párhuzamos változások is egy tö-
retlen fejlôdés útját járták.

Hazai viszonyaink között az értéke-
lésben bekövetkezett viszonylag hirte-
len változás váratlanul érte erdôgazdál-
kodásunkat. A mai napig sem alakult és
alakulhatott ki ezért egy olyan egységes
szemlélet, amely az erdôgazdálkodás
társadalmi megítélését és arculatát meg-
határozná és kijelölné az utat a tovább-
haladáshoz. Mivel a problémákat a tár-
sadalmi rendszerben bekövetkezett vál-
tozások idézték elô, ezért oknyomozá-
sunkat az erdô és az erdôgazdálkodás
társadalomban betöltött szerepének
vizsgálatával kell kezdeni, majd ennek
ismeretében kialakítható az a magatar-
tásforma, amellyel az erdôgazdálkodás
ismét az ôt megilletô helyre kerül a tár-
sadalmi megítélés skáláján. 

A társadalmi háttér változásának
elemzésébôl összefoglalva megállapít-
hatjuk, hogy azok alapvetôen a követ-
kezôkben érintik erdôgazdálkodásun-
kat:

– kialakulnak a különbözô érdekek-
kel rendelkezô szociológiai (tulajdono-
si, kezelôi stb.) formák, amelyekben a
társadalmi munkamegosztás szerint dif-
ferenciálódni fog a többcélú erdôgaz-
dálkodás és annak céljai különbözô
súllyal jelennek meg egyes tulajdonosi
és a tulajdont kezelô formák között;

– a természet- és környezetvédelem
iránt fogékony társadalom az erdôgaz-
dálkodásban nem a közgazdasági siker-
ágazatot fogja értékelni, hanem megkö-
veteli az ökológiai szempontok mind
erôsebb figyelembevételét még akkor
is, ha az erdôgazdálkodás jövedelmezô-
sége ezzel bizonyos területeken csök-
ken.

Ezekhez a viszonyokhoz kell alkal-
mazkodni erdôgazdálkodásunkban és
az ésszerû kompromisszumok kialakí-
tására kell törekednünk. Meg kell vizs-
gálni, hogy:

– a korábban kialakított erdészeti
politikában megfogalmazott, az egyen-
súly kialakítására ható tényezôk közötti
elsôbbségi sorolások mennyiben vál-
toztak meg;

– eddigi céljaink közül a megválto-
zott súlypontok miatt melyek tarthatók
fenn és melyeket kell átfogalmazni, il-
letve milyen új célokat kell kitûzni;

– eddigi módszereink megfelelôek-
e, vagy helyettük részben vagy egész-
ben újakat kell-e létrehozni;

– az erdôgazdálkodás pillanatnyi

struktúrája lehetôvé teszi-e, hogy az er-
dôt mint multifunkcionális formációt a
társadalom reális gondolkozású részé-
nek igényei szerint, annak megelégedé-
sére kezeljük.

Mindezek azt jelentik, hogy a társa-
dalmi és belsô szakmai vitákra nem saj-
nálva az idôt, a konfliktusokat vállalva,
ki kell alakítani egy olyan határozott er-
dészeti politikát, amely széles körû tár-
sadalmi megegyezésen alapul. Ezt a
nehéz vajúdást az erdészeti szakmának
kell vállalni. A társadalom ugyanis nem
tûri hosszú távon a megoldatlan fe-
szültségeket, a betöltetlen ûrt. A fe-
szültségeket valamilyen módon felold-
ja, az ûrt betölti függetlenül attól, hogy
az egy szakmai csoport érdekeinek
megfelel-e. Célszerû lenne tehát, ha az
erdôgazdálkodás arculatát nem jó
szándékú laikusok, radikális elemek és
fanatikusok, hanem az erdészeti szak-
ma maga tudná kialakítani, tanulmá-
nyozva a társadalom mozgatórugóit; a
környezettel szemben támasztott igé-
nyeket, értékrendeket; bevonva ebbe
olyan tudományokat, mint a szocioló-
gia, vagy esztétika.

Különösen fontos lenne az erdôgaz-
dálkodás struktúrájának (profit érde-
keltségû kis magánerdô-gazdálkodás,
profitérdekeltségû nagy erdôgazdálko-
dás, költségvetési szemléletû államer-
dészeti erdôgazdálkodás) ismételt és
gyors átgondolása. Amennyiben
ugyanis a politikai akarat megszünteti
az ÁPV Rt.-t, akkor az állami tulajdonú
erdôk kezelésének kérdésében egy át-
meneti bizonytalanság alakulhat ki,
amelyet kihasználva jelentôs erdôterü-
letek kerülhetnek ki az erdôgazdálko-
dás körébôl.

Meg kell fogadni Cserép János kicsit
önkényesen idézett gondolatait: „A gaz-
dálkodás elemeit kellene alaposan
megnézni. El kell dönteni – az adott te-
rületen – hogy mi a cél.” ... „le kell ülni
tárgyalni és ésszerû kompromisszu-
mokban megegyezni.”
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2001. január 1-jétôl a Natourplan Zöld-
övezet Tervezô Iroda befejezte a Pilisi
Parkerdô Rt.-n belüli hosszú és sikeres
mûködését és változatlan személyi állo-
mánnyal az Állami Erdészeti Szolgálat-
hoz került. Az új szervezeti egység az
ÁESZ Központján belül tevékenykedik
„Térségfejlesztési és Zöldövezet Terve-
zô Iroda” néven. Az Irodát Halász Tibor
vezeti, munkáját közvetlenül az ÁESZ
fôigazgató-helyettes felügyeli.

Az FVM Erdészeti Hivatala és az érin-

tettek által is támogatott változtatás oka
az, hogy az erdôk nem gazdasági funk-
cióinak felértékelôdése és az erdôknek
a vidékfejlesztésben szánt feladat meg-
követelik a fokozottabb állami szerep-
vállalást, mindenekelôtt az elôkészítési
és a hosszú, ill. középtávú tervezés te-
rületén.

Bízunk abban, hogy az új felállásban
végzett munka továbbra is kivívja a
szakma és a társterületek elismerését.

Csóka Péter

Térségfejlesztési és
Zöldövezet Tervezô Iroda

Führer E. (szerk.): 
Az aszály és belvíz érvényesülé-

se a Nagyalföld erdômûvelésében
(Erd. Tud. Int. kiadv., 2000. 12. sz.)

Hazánkat aligha sorolhatjuk az erdôkben
bôvelkedô országok közé. Ennek hátrá-
nya nemcsak a fakitermelés gyengesége-
iben mutatkozik, de a környezetvédelmi,
tájesztétikai feladatok lemaradásaiban is.
Mindez fokozottan érvényes az Alföld
térségére. EU-hoz csatlakozásunk szán-

déka e téren is megindíthatja a helyzet
orvoslását, nagyszabású erdôtelepítésbe
foghatunk. A szép elképzeléseknek a ter-
mészeti tényezôk mostohasága szabhat
gátat, elsôsorban az aszályos idôjárás
vagy ellentéte, a túl nagy bôségû csapa-
dékhullás és a nyomában megjelenô bel-
víz. Ez utóbbiak lehetôségeit mutatja be
az itt ismertetett munka (fô fejezeteit
Führer Ernô és Járó Zoltán írta).

Az összeállítás a hazai erdészeti ter-
môhelykutatás legjobb hagyományaira
épít, aminek alapjait még Babos Imre
iskolateremtô energiával rakta le. Az Al-
földön dolgozó szakembereink bizto-
san jó haszonnal forgathatják ezt a

A Soproni Egyetemen március 6-án
immáron hetedik alkalommal kerül
megrendezésre az Erdészeti és Faipari
Állásbörze a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdômérnöki és Faipari
Mérnöki Karán.

Sopronban jelenleg okl. erdômérnöki
(10 félév), faipari mérnöki (3 félév), okl.
faipari mérnöki (10 félév) és okl. bel-
sôépítész-mérnöki (5 félév) képzés folyik.

Az állásbörze kiváló lehetôséget
nyújt cégek és hallgatók számára a kap-
csolatfelvételhez. Nemcsak konkrét ál-
lásokról van szó, hanem tanulmányi
szerzôdésekrôl, diplomamunkákról,
szakdolgozattémákról és nyári gyakor-
latról születnek megállapodások. E ren-
dezvényen nemcsak végzôs hallgatók
vesznek részt. Alsóbb évfolyamok is
nagy létszámmal jelennek meg. A meg-

jelenô cégek képviselôinek lehetôsé-
gük nyílik rövid bemutatkozásra, tevé-
kenységük hallgatókkal való megismer-
tetésére. Természetesen személyes
kapcsolatfelvételre is sor kerülhet, min-
den érdeklôdô hallgató a számára szim-
patikusnak vélt vállalat képviselôjével
tárgyalhat és fordítva.

A részvétel feltételei:
A kitöltött kérdôív visszaküldése, va-

lamint cégenként 5000 Ft részvételi díj
befizetése, ami tartalmazza az ebédet 1
fôre, valamint a regisztrálás és a cégek-
rôl szóló nyomtatvány kiadási költsége-
it. Igény esetén szállást biztosítunk
(1000 Ft/fô/éj).

Bôvebb információ:
Ráthonyi Zsuzsanna, 
V. éves erdômérnök-hallgató
30/3-065-067

Erdészeti és Faipari 
Állásbörze

Megjelent

munkát, hiszen az érintett tájak erdé-
szeti politikájának kialakításához érté-
kes segédeszközt vehetnek kezükbe.

A bevezetôt követô fejezetben a
szerzôk az aszály és belvíz fogalmát vi-
lágítják meg, értékelik hatásukat az er-
dôkre. A második fejezet az általánosan
használt termôhelytípus-rendszer alföl-
di erdôgazdasági tájakra vonatkozó ka-
tegóriáit mutatja be.

Teljesen új az aszály- és belvízveszély
kiszámításának módszere. Ehhez kritikus
vízellátottsági mutatót szerkesztettek. Ki-
számítását egy tört adja, számlálójában a
kérdéses táj júliusi és augusztusi átlagcsa-
padéka, míg a nevezôben az elôbbi két
hónap átlaghômérsékletének 1,5-szerese
kap helyet. Ha a tört 0,00–0,60 közötti
eredményt ad, súlyos aszálykárral lehet
számolni, ha 0,61–1,10, csak aszálykár
mutatkozik, a 3,00–4,00-es érték a belvíz-
hatást, míg az ennél nagyobb a súlyos
belvízkárt valószínûsíti. A kimunkált jel-
lemzôkhöz a 100 éves meteorológiai
adatokat használták fel, és ez megadta
azt a lehetôséget, hogy az egyes kategó-
riák elôfordulásának idejét, jelentkezésé-
nek valószínûségét is megjelöljék.

Mindezt erdôgazdasági tájanként be
is mutatják, és ez a mû legértékesebb ré-
sze. Az egyes tájak leírását a táji térkép-
pel indítják, ezt a térség nagyvonalú ter-
môhelyi jellemzése követi, fôleg a vizek
elôfordulásával foglalkozik. Továbbiak-
ban táblázatokban találjuk az egyes hid-
rológiai éveken belüli tárolási, fô vízfel-
használási, fenntartási idôszakok (értel-
mezésük korábban!) és a július–augusz-
tusi, ún. kritikus idôszak csapadék- és
hômérsékletadatát. A két meteorológiai
jellemzô éven belüli alakulását grafikus
ábra szemlélteti a táj valamelyik mérôál-
lomásának adatai alapján.

Az elmúlt idôszakok aszályos és bel-
vizes éveirôl is tájékoztatást kapunk, va-
lamint nagyon hasznos a talajtípusok tá-
jon belüli területadatait felsorakoztató
táblázat. Felsorolásszerûen szólnak a táj
természetes erdôtársulásairól és az ERSZ
adatai alapján közlik az elôforduló fafa-
jok területi jellemzôit. Végezetül néhány
rövid utalás ad eligazítást a táj fafajpoli-
tikai lehetôségeirôl. Minden táj tárgyalá-
sát szép színes erdôkép zárja.

Befejezésül azt mondhatjuk, hogy jó
lenne hasonló feldolgozást készíteni az
ország más tájairól is.

A kötetet ajánljuk az országos irányí-
tó, kutató és oktató szervek szakembe-
reinek, alföldi erdészeinknek és min-
den érdeklôdônek, aki az alföldön er-
dôtelepítéssel kíván foglalkozni.

Dr. Szodfridt István
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A szikes talajtípusok kialakulásának el-
sôdleges okait a klimatikus viszonyok-
ban kereshetjük. Ezek közül a legfonto-
sabb a kevés csapadék, ami miatt a
kilúgzási folyamatokkal szemben a fel-
felé irányuló vízmozgásnak lesz meg-
határozó szerepe a talajfejlôdésben. Ha
ehhez viszonylag sógazdag talajvíz is
párosul, akkor a legfontosabb tényezôk
már adottak a szikesek kialakulásához.

A kialakulását elôsegítô tényezôk el-
sôsorban az Alföldön jellemzôek, de a
Dunántúlon is találunk szikeseket, igaz,
jóval kisebb kiterjedéssel. A jelentôsebb
szikes területek a következô megyék-
ben vannak (1. ábra)

A Dunántúlon a legnagyobb szikes
területek Fejér és Gyôr-Moson-Sopron
megyékben találhatók. Fejér megyében
a Sárrét a legnagyobb kiterjedésû szi-
kes, míg Gyôr-Moson-Sopron megyé-
ben a Fertô mentiek.

Gyôr-Moson-Sopron megyében há-
rom jelentôsebb szikes terület található,
a már említett Fertô menti, az iváni és a
gyôri. Ezen területek elhelyezkedését
mutatja be a 2. ábrán látható térkép.

Kisebb szikes területek elôfordulnak

még Tormás pusztánál, a Répce alsó fo-
lyása mentén, Vitnyéd határában.

A Gyôr környéki szikesek a várostól
délre fekvô medencében helyezkednek
el, amelyet a Marcal–Rába öntésterüle-
tek, Gyôrszabadhegy–Sas-hegy és a
Pannonhalmi dombság határol. A me-
dence átlagos tengerszint feletti magas-
sága 115–120 m.

Az itt elôforduló szikes talajok kiala-
kulásában a legfontosabb szerepet a
hidrológiai viszonyok játszották. A terü-
let magasan fekvô részein a talajvíz ha-
tásaival 1 m felett csak idôszakosan, rö-
vid ideig kell számolni. Ebbôl követke-
zôleg sófelhalmozódás nem jöhetett lét-
re. A közepes sótartalmú (1700 mg/li-
ter) és Na+(Mg2+)–HCO3(SO4

2–) jellegû
talajvíz csak a mélyebb szintekben oko-
zott gyenge szikesedést.

A szikesekre jellemzô térszintek sze-
rinti differenciálódás a medencében a
következôképpen jelenik meg:

– A legmélyebb részeken vizenyôs,
huzamosabb ideig vízzel borított terüle-
teken a lápos réti talajok alakultak ki.

– Efelett, 20–30 cm magasabb fek-
vésben alakultak ki a szoloncsák tala-

jok, amelyek növényzettel gyéren borí-
tottak. Jellegzetes sókivirágzásokkal,
különösen a homokosabb részeken.

– Egy újabb lépcsôvel (20–30 cm-rel)
feljebb jelennek meg a szolonyecek, rá-
juk már nem jellemzô a sókivirágzás.

– Még egy lépcsôvel (20–30 cm-rel)
feljebb vannak a réti talajok, jellegzetes
növényzetükkel.

Iván a Rábán túli kavicstakaró táj
északi részén, a Kisalföld medencéjének
délnyugati határán fekszik. Az Iván kör-
nyéki szikes talajok kiterjedése kb.
40–50 ha, de ez nem egy tömbben je-
lentkezik, hanem elszórva más talajtípu-
sok között. Legjelentôsebb nagyságú szi-
kes területek Csér határában, Viszta-
majornál, illetve az iváni disznólegelônél
vannak, de a medence egész területén
elôfordulnak kisebb-nagyobb foltokban.
Ezeket a foltokat legkönnyebben a szán-
tókon lehet felfedezni, hisz a fakó szikes
foltokat könnyû észrevenni.

Az iváni szolonyecek sótartalma
aránylag nem nagy, de Na-ion telítettsé-
ge magas, amely kedvezôtlen fizikai és
vízgazdálkodási tulajdonságokat okoz.

Az iváni szikes talajokon a jellegze-

LÁSZLÓ RICHÁRD

Gyôr-Moson-Sopron megyei 
szikes talajok

1. ábra. Magyarország szikes talajainak kiterjedése megyénként
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tes sziki növényfajok megtalálhatók, de
a társulások nehezen azonosíthatók,
ennek a magyarázatát a mozaikosság-
ban kereshetjük. A területen a követke-
zô sziki növénytársulások találhatók
(Keszei, 1999):

– ürmös szikespuszta (Artemisio san-
tonici – Festucetum pseudovinae Soó in
Máthé, 1933 corr. Borhidi, 1996),

– szolonyec szikfoknövényzet (Pucci-
nellietum limosae Magyar ex Soó, 1933),

– sziki erdôspusztra-rét (Peucedano–
Asteretum sedifolii Soó, 1947 corr.
Borhidi, 1996).

A Gyôr-Moson-Sopron megye szikes
talajai közül a Fertô-tó környéken fellel-
hetôk a legnagyobb kiterjedésûek és a
leginkább kutatottabbak. A medence
magyarországi részén kb. 1200 ha szi-
kes terület van, ezek az ausztriai részen
is folytatódnak, különösen az úgyneve-
zett Seewinkel (Fertôzug) részen jelen-
tôs a mennyiségük.

A magyar részen a szikes területek el-
sôsorban a tó déli partszegélyén egy vi-
szonylag keskeny, kelet felé szélesedô
sávban fordulnak elô, Fertôboztól a Han-
sági fôcsatornáig, továbbá Mexikópuszta
és Lászlómajor környékén és a fertôho-
moki mély fekvésû területeken.

A magyar részekre a szódás, szódás-
szulfátos szoloncsák szikesedés a jel-
lemzô, nagyon kevés szoloncsák-
szolonyec elôfordulás mellett. Míg az

osztrák részen a szoloncsákok mellett
szolonyecek is elôfordulnak.

A bemutatott három szikes terület kö-
zül a gyôriben és a Fertô mentiben a jel-
lemzô szikes talajtípusok a szoloncsákok
és a szoloncsák szolonyecek (a Fertô
osztrák részén szolonyecek is vannak),
az iváni szikeseken pedig a szolonyecek.

A Gyôr-Moson-Sopron megyei szi-
kesek ritkaságuk folytán külön figyel-
met érdemelnének, szikes növényze-
tükkel együtt. Az Iváni disznólegelô né-
ven ismert szikes területen érdemes
volna a régi legelôerdô jelleget visszaál-
lítani, ezáltal adva elônyt ennek a ritka
formációnak a fennmaradását.

2. ábra. Gyôr-Moson-Sopron megyei szikes talajok elhelyezkedése

16 évvel a 2. kiadás megjelenése után
ismét kézhez vehetjük Sopp László
fatömegszámítási táblázatait, ezúttal
azonban némileg megújult tartalommal.
A szerzô megjegyzései, valamint a szá-
mítógép adta lehetôségek segítségével
átvizsgálásra került a teljes adattarto-
mány és megtörtént az adatok javítása
és „simítása”, azaz az eredeti adatsorok
indokolatlan szakadásait eltüntettük. A
munkában dr. Király László és dr.
Fadgyas Kálmán siettek segítségünkre,
s végezték el a teljes adattartalom elem-
zését nagy szakértelemmel.

Az új kiadás bôvebb és szûkebb is az
elôzônél. Nem tartalmazza a fatermési
táblákat, illetve az erdôállományra vo-
natkozó adatokat, mert ezek az elmúlt
idôszak kutatási eredményeinek kö-
szönhetôen több publikációban is meg-
jelentek. Bôvült viszont a könyv annyi-
ban, hogy az eredeti 26 fafaj mellé

Gabnai Ernô, Halupa Lajos és Somogyi
Zoltán jóvoltából bekerült az I–214 és az
Agathe–F fatérfogat táblája, valamint az
összes fafaj vékonyfa százalékos értékei
és fôbb átmérô-csoportokra bontva az
alakmagasság-értékek. A könyv ajánlást
ad arra is, hogy a számtalan hazai fafaj
esetén a 28 fafajra kidolgozott táblasoro-
zat közül melyik alkalmazható.

A számítógépet használókra is gon-
doltak a szerzôk: megadásra kerültek az
összesfa, vastagfa és alakmagasság függ-
vény alakjai és a szükséges paraméterek.

A harmadik átdolgozott kiadást, me-
lyet Kolozs László szerkesztett, az ÁESZ
jelenteti meg az FVM Erdészeti Hivatal
támogatásával. A könyv februártól hoz-
záférhetô az Állami Erdészeti Szolgálat
Igazgatóságain és Központjában, vala-
mint Budapesten a LIBRI kijelölt könyv-
áruházaiban.

Csóka Péter

Fatömegszámítási táblázatok
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1. A cédrusmagokat minimum 3 óráig
hideg vízben kell áztatni.

2. A beáztatott magokat nedves ho-
mokkal vagy tôzeggel, vagy a kettônek
a keverékével kell elegyíteni. El kell ke-
rülni, hogy fölösleges vízmennyiség az
aljra kerüljön.

3. A kevert anyagot fóliazsákba
tesszük és légmentesen lezárjuk.

4. A zsákot +4 °C hômérsékleten 6
hétig tartjuk.

5. A negyedik hét után egy elsô el-
lenôrzést végzünk, és kell, hogy talál-
junk néhány csíranövényt.

6. Az ötödik hét után már legalább
30% csíranövényt kell találni. Ha akar-
juk, akkor már megkezdhetjük a csírá-

zott magok fóliazacskókban való kiülte-
tését.

7. A fóliazacskókat – fenék nélkül –
kell megtölteni homok, tôzeg és apróra
darabolt fenyôkéreggel. A zacskókat pár
cm-es apró kavicsrétegre helyezzük a fö-
lösleges öntözôvíz levezetése céljából.

8. Ha lehetséges, alkalmazzunk MW
formájú középkemény fóliakon-
tonéreket.

9. A csírázott magok beültetése a
kontonérekbe február és március hóna-
pokban történjen, áprilisban csak végsô
esetben.

10. A csemetéket a következô ôsszel
kiültetjük.

Tóth János

Mélyhûtött cédrusmag 
vetés elôtti kezelése

Loptam...
Egy ötletet. Egykori kedves tanítványom-
tól, Maczinkó Lacitól. E jeles férfiú a ba-
lek-keresztségben a „Maci Laci” vulgónév
teljesjogú birtokosává lôn, majd firmává
nemesedett, és néhány évvel késôbb,
diplomával a zsebben, Somogyország-
ban, Nagyatád környékén fogott neki a
magyar erdôk felvirágoztatásának. Leve-
lébôl szó szerint idézek néhány sort, íme:
„Dávid fiúnk most lesz karácsonykor 5
éves, Lilike, a mi kis tündérként májusban
múlt 3. Mindketten élnek-halnak az erdei
kirándulásokért, sátrazásokért. Már mind
a két gézengúznak van egy-egy fája, amit
együtt ültettünk el... Dávidkával közösen
egy páfrányfenyôt ültettünk el és nevez-
tük ki az ô fájának, amit azóta is külön

gonddal ápolunk, óvunk vadtól, aszály-
tól... A Lilike csemetéje pedig egy szép
szelídgesztenye, amit saját magunk ne-
veltünk.”

Eddig az idézet. Az ötlet az, hogy mi-
ért ne lehetne minden fiatal, családala-
pítás idôszakát élô pályatársunknak ha-
sonló tette. Ha nincs hozzá saját terület,
talán az Állam Bácsi nem haragszik meg
azért az 1–2 m2-nyi területért, amit
erdészcsemeték fácskái, majdan faóri-
ássá cseperedô terebélyes fái foglalnak
el. S hogy az elbitorlás vádja se érhes-
sen senkit, talán a helyi OEE-csoport
ezekrôl a fákról még valami leltárt is
kezdeményezhetne.

Nos, röviden ez az ötlet. Talán ter-
mékeny talajra talál és lesz, aki követi
Maci Laciékat.

Dr. Szodfridt István

Egy közelmúltban közzétett tanulmány
szerint az FSC termékek holland piaca
gyorsan növekszik. 1999-ben kb. 327 000
m3 gömbfa-egyenértékû tanúsított fa-
anyag került a piacra, mely a teljes fa- és
fatermék-felhasználás négy százaléka.
Ezenfelül 70–100 ezer darab FSC-tanúsí-
tott kerti bútort importáltak. 1998-hoz ké-
pest a kínálat csaknem megkettôzôdött.
2000-ben kb. 550 000 m3 FSC fa piacra
kerülésével számolnak, mely az összes
fogyasztás hat százaléka, míg 2001-re 700
000 m3-re számítanak (nyolc százalék).

Az AIDEnvironment által készített
tanulmány valószínûsíti, hogy a Goed
Hout! (Jó Fa!) Alapítvány, mely az
„Erdô és Kereskedelem Hálózat”
(Forest and Trade Network – FTN)
holland szervezete, meg tudja valósí-
tani azt a célkitûzését, mely szerint
2006-ra Hollandia faanyagfogyasztá-
sának fele FSC-tanúsított forrásból
származna. E cél eléréséhez Hollan-
dia területének megfelelô erdôterüle-
tet kell tanúsítani.

(Hírlevél)

FSC-termékek Hollandiában

Értékes
élôhelyek
pusztulása
Fakitermelô vállalatok több unikálisnak
tartott, csaknem érintetlen erdôterületet
tettek tönkre Norvégia déli részén. A
tarvágásokat a legértékesebb élôhelyek
egy részén az elmúlt nyáron hajtották
végre. A WWF norvég szervezete erre
faanyag-leltárak áttanulmányozása, va-
lamint 2000 augusztusában az Aust-
Agder régió több erdôterületén elôzetes
bejelentés nélkül tett terepi vizsgálata
után jött rá.

A kérdéses erdôk a Nidarå
Tømmersalgslag nevû erdôbirtokossági
társulás területén találhatók, mely 1998-
ban ISO 14001 tanúsítványt kapott. 2000
májusában ezt az ISO tanúsítási rend-
szert – a norvég „Élô Erdô Szabvány”-
nyal kombinálva – a Pán-Európai Erdô-
tanúsítási Rendszer (PEFC) jóváhagyta.

(Hírlevél)

A mahagóni
megmentése
– tanúsítással
A TRAFFIC a WWF vadon élô növény-
és állatfajokkal folytatott kereskedelmet
figyelô programja, új tanulmánya sze-
rint az Egyesült Államok mahagóni im-
portja veszélyezteti az amazonasi esôer-
dôket. „Az összes általunk elemzett adat
arra vall, hogy a nem túl távoli jövôben
a nagylevelû mahagóniból nem marad
gazdaságosan kitermelhetô mennyi-
ség”, mondta Chris Robbins, a tanul-
mány szerzôje. Ha ez a trend folytató-
dik, akkor nem lesz többé, ami az érté-
kes fafajokkal történô tartamos gazdál-
kodásra ösztönözne. Ennek az lesz a
következménye, hogy az erdôket me-
zôgazdasági mûvelésbe vonják vagy le-
gelôvé alakítják. A fafaj megmentése ér-
dekében a tanulmány azt javasolja,
hogy kizárólag FSC által tanúsított ma-
hagónit importáljanak. Jelenleg két
amerikai cég importál FSC védjeggyel
ellátott mahagónit. Az Egyesült Államok
elsôsorban Brazíliából és Peruból vásá-
rol mahagónit bútoripari célra.

(Hírlevél)
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A magyar emberek szívében a magyar
nyelv különleges helyet foglal el. Ennek
nem egyszerûen csak az az oka, hogy a
magyarok anyanyelve magyar, mert en-
nek olyan természetesnek kell lennie,
mint – mondjuk – a bennünket körülve-
vô levegônek. Csak ha kevés van belô-
le, ha fulladozunk, akkor vesszük ész-
re... A magyar nyelv mélyen beépült a
nemzettudatba, a kulturális nemzettudat
része: talán a legnyilvánvalóbb eleme.
És ennek tudatosítását mindig fontos-

nak tartotta az irodalom, ezért a magyar
irodalomból mindig szép antológiát le-
hetett összeállítani a kifejezôeszközzel,
a nyelvvel kapcsolatos gondolatokból.

A gyûjteményben találtam olyan ver-
set is, amely egyenesen a nyelvmûve-
lést, a nyelvi kultúrát szolgáló nyelvész-
nek, Grétsy Lászlónak szól (Bujdosó
Ágnes verse). Talán nem véletlenül Vá-
ci Mihály jut eszembe (újabban, mintha
kevesebbet beszélnénk róla, e kötetben
azonban két idézettel is szerepel):

A mi nyelvünk

Akit a nép ajkára vesz, vállára veszi azt,
akit a nép vállára vesz, szívébe zárja azt,

akit a nép szívébe zár, nem hal meg soha az.
Majd él papír, folyóirat és könyvek nélkül is,
és nô nyomdák és kiadók és tévé nélkül is,

majd házról házra jár, ügynökök nélkül is.
Dallá válik, mit esténként a puszták szele visz,
legenda lesz és népmese, közmondás szava is,
jövô, ígéret lesz, akit mindenki várva hisz...

Megkapóan szép jelkép, hogy a kötet
megjelentetését az Országos Erdészeti
Egyesület támogatta. Az erdészek, a ter-
mészet ôrei, a gondozói így nyújtanak
segítséget a nyelvészeknek, az emberi
élet alapvetô jellemzôje, a nyelv ôrzôi-
nek, ápolóinak. Most mind a természet,
mind a kultúra területén különös gon-
dosságra, odafigyelésre van szükség.
Ezért született meg a biodiverzitás (az
élôvilág sokféleségének) védelme mel-
lett a kulturális (és nyelvi) diverzitás vé-

delmének, a kulturális (és nyelvi) kör-
nyezetvédelemnek, a nyelvökológiának,
a „fenntartható nyelvnek” az eszméje.
Ezekbôl a gondolatokból hamarosan
egy újabb kötet lesz összeállítható!

Szükség lesz rá, mint erre a könyvre
is, mert nyelvek és – hisszük – anya-
nyelvek(!) – nélkül nemcsak szegé-
nyebb lesz a Föld, hanem lakhatatlan is,
akárha a levegôt vonnák meg tôlünk.

Balázs Géza
(Új horizont)

2001. március 15. csütörtök és 18. va-
sárnap  között kerül sor a szakma éves
találkozója, a HOLZ-HANDWERK 2001
megrendezésére.

A HOLCZ-HANDWERK 2001 legfon-
tosabb témája a famegmunkáló gépek és
szerszámok, melyek a kiállítási terület
több, mint a felét foglalták el, Ezen- felül
a gyártóeszközök, mint az elektromos és
pneumatikus szerszámok, csiszoló- és
polírozóanyagok, vasalatok, zárak és
szerkezeti elemek, úgy, mint a fa és fa-
alapanyagok, minden látható lesz. Kere-
ken 600 kiállító áll érdekes szakmai be-
szélgetésekhez az Önök rendelkezésére.

Tájékozódjanak Önök is  a HOLZ-
HANDWERK 2001 kiállításon, hogy a mo-
dern technika és a magas minôségû gyár-

tóeszközök alkalmazásával a napi munka
során, milyen eredmények érhetôek el.

Peinhard Erzsébet
vásárképviselô

Tel.: (1) 345-7645

Mintaszerû 
erdôgazdálkodás
Magyarországon elsôként kapott FSC mi-
nôsítést a  Nyírerdô Nyírségi Erdészeti
Részvénytársaság. A tanúsítás arról szól,
hogy a társaság kezelésében lévô 60 ezer
hektárnyi kincstári erdôben  folyó mun-
kák megfelelnek a nagyon szigorú köve-
telményrendszernek, amelyet a fenntart-
ható erdôgazdálkodásért a Mexikóban

HOLZ-HANDWERK 2001
Famegmunkáló és -feldolgozó kézmûvesek 

bejegyzett tanúsító cég megkövetel. A
Nyírerdô Rt. erdeibôl kikerülô faterméke-
ken mostantól jogszerûen lehet használni
a zöld színû, élô fára emlékeztetô jelké-
pet. Az Európai Unióban egyre több fa-
feldolgozó ragaszkodik ahhoz, hogy
alapanyaga és ennek következménye-
ként készterméke is  FSC minôsítésû le-
gyen, mert ez meggyôzi a fogyasztót ar-
ról, hogy az általa vásárolt termék fa-
alapanyaga nem károsodott. A Nyírerdô
reményei szerint  meglévô piaci pozíció-
ik  megerôsítését, esetleg új piacok  meg-
nyílását is elôsegítheti a tanúsítvány.

(Sz. K. Magyar Nemzet)

Világörökségért
a királyi
erdôbirtokkal
Az UNESCO Világörökség Bizottságához
benyújtott pályázat a visegrádi palota, a
fellegvár, és az egykori vadaspark együtte-
sét ajánlja a bizottság figyelmébe. A
vadaspark Mátyás király uralkodása  óta
egységes erdôbirtokként maradt fenn,
amely – átvészelvén a török hódoltság ko-
rát – a Habsburg-uralom idején is a kincs-
tár birtoka maradt. A mintegy 60 ezer hek-
táros  állami erdôterületen jelenleg egye-
dülálló bioszféra-rezervátum mûködik. A
világörökségi védelmet élvezô helyszínek
jogosultak arra, hogy emlékeik  rendben
tartásához, feltárásához, a legszüksége-
sebb rekonstrukciós, illetve állagmegóvó
munkákhoz UNESCO-s pályázatokon
anyagi támogatást szerezzenek. Az ide-
genforgalmi szakemberek szerint a világ-
örökségi minôsítés vonzza a turistákat.

(Élet és Tudomány)

Az ember és 
az erdô
Nem is remélt mennyiségû alkotás érke-
zett az Északerdô Rt . által kiírt „Az ember
és az erdô kapcsolata” címû pályázatra. Az
Országos Erdészeti Egyesület által hagyo-
mányosan megrendezett Erdôk hete prog-
ramsorozathoz  kapcsolódva, elôször
küldhettek be alkotásokat öt korosztály
pályázói, a megye minden részébôl, rajz,
fotó, vers, mûfajban. Összesen 987 alkotás
érkezett, legtöbben rajzzal, az általános is-
kolás korosztályból pályáztak. A legjobban
sikerült  alkotások  készítôi  tegnap az Ifjú-
sági és Szabadidô Házban vehették át jutal-
mukat. A pályamûvekbôl megnyílt kiállítás
február 2-ig tekinthetô meg ugyanitt. 

(Észak Magyarország)
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Örvendetes dolog, hogy egyre jobban
elôtérbe kerül a természetszerû erdô-
gazdálkodás, ha még nem is a gyakor-
latban, de legalább elméleti síkon!

Egyre többen ismerik fel ennek je-
lentôségét. A társadalmi nyomás is ez
irányba hat, remélhetô, hogy a gyakor-
lat is elmozdul efelé.

Hiszen a természetes erdô tökéletes
ökoszisztéma, ennél mi erdészek job-
bat, többet úgy sem tudunk létrehozni,
de ne is akarjunk!

Alázattal figyeljük és a természetes-
ség megtartásával igyekezzünk az erdô
javait igénybe venni!

Mivel remélhetô, hogy a ter-
mészetközeli gazdálkodás több kritéri-
uma nem kérdôjelezhetô meg, a sokfé-
leség, változó korösszetétel stb., a vad-
létszám és a termézsetközeli gazdálko-
dás kapcsolatáról szeretnék elmélked-
ni. Ez, gondolom másokban is felmerül,
és ez nem mentes az érzelmektôl.

Hangsúlyozom, nem a túltartott,
csak a vadászat érdekeit szem elôtt tar-
tó vadlétszám mellett kardoskodom,
csupán annak a kétkedésemnek szeret-
nék hangot adni, hogy valóban a vad-
létszám drasztikus csökkentése-e a ter-
mészetszerû gazdálkodásra való áttérés
elsô lépése?

Azt több szerzô leírja, hogy sok, de
hogy mennyi a kívánatos vadlétszám,
azt senki sem adja meg, illetve csak
annyiban, hogy az erdô felújulását nem
akadályozó vadlétszám tartható fenn.

És itt van számomra a bökkenô. A
természetes erdôben végbemenô, szin-
te a tömbön belül mindenütt és folya-
matosan zajló felújulásra gondolnak-e,
avagy a nevelôvágásos szisztémára,
ahol a tömbön belül egyszerre csak kis
területen zajlik a felújulás a véghaszná-
lati korú erdôrészletek, a többihez ké-
pest csekély aránya miatt.

Világos, hogy az utóbbi szisztémá-
ban a minimális vadlétszám is óriási ká-
rokat okozhat.

Fôleg, hogy ezzel együtt a vadnak
búvóhelyet, rügytakarmányt adó fiata-
losok aránya is alacsony és többnyire
bekerített.

A természetes erdô nagyon sok nö-
vény- és állatfajnak ad életteret, és eb-
be bele kell, hogy tartozzon az ôsho-
nos hazai nagyvad is! Hiszen a termé-

szetes erdô ismert kritériumai miatt a
nagyvad számára is megnô a természe-
tes táplálék mennyisége, a búvóhely le-
hetôsége.

Többen a ragadozók létszámcsökke-
nésének, illetve eltûntének tulajdonít-
ják a csülkös vad elszaporodását.

Sokan szeretnénk, ha az ôshonos ra-
gadozók megjelennének erdeinkben.

Miután a régi idôk vadlétszámát még
csak becsülni sem tudjuk, így nem tu-
dunk pontos számot adni, mennyi lehe-
tett mondjuk a honfoglalás idején a
vadlétszám. Hiszen az erdôk arányát is
csak becsülni tudjuk.

A ma még fellelhetô, embertôl ke-
vésbé bolygatott vidékekre szeretnék
inkább utalni: Afrika egyes vidékei,
Skandinávia, Észak-Amerika. Látható,
hogy ahol még élnek ragadozók, na-
gyon sok táplálékállat is él. Csak nagy
létszámú csülkös vad tud aránylag kis
létszámú ragadozót eltartani. Azt is fel-
tételezhetjük, hogy ott az erdôk is ter-
mészetszerûek, tehát valahogy mégis
mûködik a dolog. Így feltételezhetô,
hogy amikor volt ragadozó, megfelelô
létszámú csülkös vadnak is kellett len-
nie, ha nem is olyan faj- és területelosz-
lásban, mint ma található. Természete-
sen az említett helyeken sem csak az er-
dôben él a vad, a fátlan, erdôt körülve-
vô területek idôszakonként ugyanígy a
vad életterét jelentik.

A természetes gyepek hiánya ugyan-
olyan probléma, mint a természetes er-

dôk hiánya. E kettô együttes megléte,
természetes aránya nagyobb vadeltartó
képességet jelenthet.

A vad jelenléte hozzátartozik az erdô
életéhez! A természetes, természetszerû
erdôhöz még inkább, mint a most talál-
ható ültetvényszerû erdôhöz. A vad rá-
gása, taposása, túrása – mint minden
más biotikus és abiotikus károsítás –
beleillik a természetességbe, az erdô er-
re adott reakciója ugyanígy a természe-
tesség, sokszínûség felé hat. A szelek-
tívnek is tûnhetô, elviselhetô mértékû
„károkozások” mind az oda nem való
fenyôfajok dörzsölése, a padkába ülte-
tett makk szisztematikus kitúrása.

Mivel nehéz azt is meghatározni,
hogy egy természetszerûen kezelt erdô-
ben mennyi legyen a korhadt fák da-
rabszáma, úgy a vadra is nehéz számot
meghatározni, fôleg, hogy szinte nem is
található természetes erdô hazánkban.

De annyi mindenképpen tartandó,
hogy fönnmaradása ne kerüljön ve-
szélybe, reagálni tudjon a környezeti
hatásokra, beleértve a ragadozók, vadá-
szat szelekcióját, civilizációs hatásokat.

Az élôhelyi lehetôségeinek megfele-
lô mennyiségben és minôségben for-
duljon elô!

Mint ahogy a túltartott vadállomány
is minôségi leromláshoz, tömeges el-
hulláshoz vezethet, ennek ellentétje is
ugyanolyan károkat okozhat.

A vad és az ember kapcsolata ôsi,
történelmünket végigkísérô, szokása-
inkra, kultúránkra kiható jelenség. Így a
vadászat is, az ember talán legôsibb,
legelemibb tevékenysége.

A vad megfogyatkozásával ez az ôsi
kapcsolat eltûnik. Kikopik kultúránk-
ból, elfogynak a még e szenvedélyt ôr-
zô emberek.

És mint minden letûnt dolgunkra el-
mondható, hiánya nem tett bennünket
boldogabbá, jobbá.

Ez elmondható a vadra, vadászatra
is. Hiányával nem csak a természet, az
ember is szegényebb lesz!

Mint ahogy bebizonyosodott – re-
méljük, még nem késôn –, a természe-
tes mindig jobb a mesterségesnél, az ül-
tetvény nem pótolja az ôserdôt, a
benne élô vadat, a kapcsolódó vadásza-
tot sem pótolhatja semmi!

Inczédy György

Természetközeli gazdálkodás – 
vadlétszám
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A fajok, amelyek a WWF szerint kiemelt veszélyben vannak,
a következôk: az ibériai hiúz (Lynx pardinus), a barnamed-
ve (Ursus arctos), a barna delfin (Phocaena phocaena), a ba-
rátfóka (Monachus monachus), a görög teknôs (Testudo
gracea), a folyami kagyló (Unio crassus), a közönséges lazac
(Salmo salar), a lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia), a Bol-
dogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) és a haris
(Crex crex).

A Magyarországon is elôforduló fajok 
a következôk:

Folyami kagyló (Unio crassus)
Álló- és folyóvizekben, haltáplálékként és vízszûrô, -tisztító

szerepük miatt jelentôsek. Nagy tömegû gyûjtésük és a víz-
szennyezôdés folytán számuk hazai vizeinkben egyre csökken.

Lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia) társneve:
mocsári tarkalepke

Nyugat-dunántúli láprétek, havasi rétek veszélyeztetett
lepkéje. Délibb vidékeken nagyobb, sötétebb narancsszínû,
havasokon kisebb, halványabb színezésû. Hernyója az
ördögharaptafüvön fejlôdik, bábja zöldesfehér, fekete pon-
tokkal tarkázott. Évente egy nemzedéke van, május–július-
ban repül.

Eszmei értéke: 10 000 Ft.

Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus)
társnevei: rigópohár, papucskosbor

Egyik legpompásabb hazai orchideánk. Bogárcsapdaként
szolgáló mézajka élénk világossárga, a többi lepellevél bordó
színû. Legtöbbször bokorerdôk és tisztások szegélyén szálan-
ként fordul elô, legnagyobb összefüggô hazai állománya a
Bükk-hegységben található. Sajátos életmódja miatt át nem
telepíthetô és nem szaporítható, ezért csak eredeti termôhe-
lyén tartható fenn. Élôhelyének bolygatására érzékenyen re-
agál. Erôsen pusztuló, veszélyeztetett faj.

Eszmei értéke: 50 000 Ft.

Haris (Crex crex)
társnevei: hars, kétkés, ôrmadár
Kisebb a fogolynál, tollazata fakó rozsdaszínû, begye

hamvasszürke, lábai és csôre hússzínûek. Nálunk nedves ré-
teken és kaszálókon tanyázik. Költözô madár, május elején
érkezik és szeptemberben vonul el. Jellemzô recsegô hangja
van. A magas fû között él, tojásait mohával bélelt földkapa-
rásba rakja. Tápláléka rovarokból, férgekbôl áll; nagy étvá-
gyú, így ezekbôl sokat elpusztít, mezôgazdasági szempont-
ból hasznos.

Eszmei értéke: 250 000 Ft.

Fajok végveszélyben!

Joglesen
Magyar Közlöny
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és szállításáról ................................................................170
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• Miniszteri tájékoztató Magyarország erdôállományának
fôbb adatairól, az 1996. évi LIV. törvény 32. §. (4) bekezdé-
se alapján ....................................................................1408
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Idén lesz harminc éve, hogy az
Egyesület Vándorgyûlésén a tolnai
erdôkkel ismerkedhettek az ország
minden részébôl összesereglett er-
dészeti szakemberek. A majd em-
beröltônyi idô után nézzünk körül
ismét a világhírû dámvadállományt
kezelô erdészeti részvénytársaság-
nál. Fehér Istvánt kérdezem a rész-
letekrôl, aki Müller János vezérigaz-
gató nyugállományba menetele
után vette át a gazdaság vezetését.

– 23 300 hektáron gazdálkodunk,
vadászterületünk 33 000 ha. A jelenle-
gi 180 fôs létszámunk fele fizikai dol-
gozó, a másik fele alkalmazott. A köz-
pontban húszan vagyunk. Minden, az
erdôben folyó tevékenység vállalko-
zói formában történik. Az utolsó erdô-
mûvelô brigádot 1999-ben szüntettük
meg. 1993 óta fokozatosan számoltuk
fel a fakitermelô munkacsapatokat is,
melyek átalakultak vállalkozókká. Se-
gítjük ôket az új gépek és felszerelé-
sek beszerzésénél. Itt kell megemlíte-
nem, hogy az elmúlt évek során mi is
értékesítettük az évi 15-20 ezer köb-
méter feldolgozó kapacitású fûrész-
üzemünket. Ma viszont számításaink
szerint egy kisebb üzem gazdaságosan
termelhetne jól értékesíthetô, külön-
bözô félkész árut.

A négy erdészet közül a tamási a
legnagyobb a maga 9000 hektárjával.
A hôgyészi 5500, a pincehelyi 4800, a
nagydorogi  4000  hektáron gazdálko-
dik. Talajadottságukat tekintve igen

változatosak erdeink, hiszen a Somo-
gyi- dombságtól egészen a Duna-árté-
rig húzódnak. Az ártéren mintegy há-
romszáz hektár található. Ennek meg-
felelôen a fafajösszetétel is változó.
Összességében 30% cser, 22% akác,
15% tölgy alkotja állományaink több-
ségét. A maradék 33% fenyô, gyertyán
, hárs és nyár. Ebbôl is látszik, hogy a
hagyományos erdôgazdálkodásból
nem lehetne megélni ezen a tájon. Az
intenzív vadgazdálkodásból adódóan
a természetes felújítást nem alkalmaz-
hatjuk. A véghasználat után bekerít-
jük az erdôrészletet és vagy makkve-
téssel, vagy csemeteültetéssel újítjuk a
területeket, A kerítések általában ti-
zenöt évig védik a fiatalost. A rágásá-
val nem károsító vaddisznót ellenben

már hat-hét év után beengedjük a te-
rületekre. Így afféle miniatûr disznós
kertekként hasznosíthatjuk az erdô-
részletet. Ez a módszer bevált, szá-
mottevô károsodás nélkül növeked-
hetnek az állományok.

– Az olvasók többsége nem tudja,
hogy a Tamási Erdészet vezetését
cserélted fel a vezérigazgatói székkel.

– Valóban. A Tamási Erdészetnél
dolgoztam tíz évig. Ez az erdészet az
egész részvénytársaság területének
majd a felén gazdálkodik, és évi 90-100
milliós eredményt termelt.

– Úgy tudom, hogy az erdômér-
nöki gyakorlatban az erdészetve-
zetôi munka a legszebb. A terület
még áttekinthetô, naprakész is-
meretekkel rendelkezik a vezetô,
és az erdô alapos ismeretére is
könnyebben szert tehet, mint egy
nagy gazdaságnál. Személyes kap-
csolatok fontosságáról nem is be-
szélve.

– Annak ellenére, hogy  nem pályá-
zattal nyertem el az állást, hanem felké-
rést kellett mérlegelnem, végül is úgy
döntöttem, hogy vállalom. Azt hiszem
kevés mérnök van, akit nem izgatna a
mind nagyobb kihívás. Kétségtelen
azonban, hogy jóval több lett az ügyvi-
tellel járó munka, mint amire számítot-
tam, így kevesebb idô jut a gyakorlati
feladatokkal kapcsolatos elmélyülésre,
de kollégáim jól végzik munkájukat, így
csak nekem hiányzik olykor az erdôjá-
rás.

– Meddig tartható a világhírû
gyulaji vadállomány minôsége?

– Nyolcezer hektáron mintegy há-
romezer darabból áll a dám törzsállo-
mányunk. Ezenkívül van háromszáz
szarvas és hozzávetôleg ötszáz vad-
disznó. Itt kell megemlíteni, hogy
1923 óta minden világcsúcsot jelentô
dámtrófea a gyulaji erdôkben esett.
Csak egyetlen év volt ez alól kivétel.
1991-ben Guthon lôtték a világrekor-
dert. Ennek tíz éve. Mivel azóta is
minden évben kiváló minôségû és
súlyú – egyre több a négy kg feletti –
kerül terítékre, nem kell félnünk attól,
hogy romlott az állomány minôsége.
A dámvad olyan genetikai adottsággal
rendelkezik, hogy a korcsosodástól
sem kell tartani. Persze ne gondolja
azt senki, hogy az itt lôtt kiváló trófe-
ák csak a populációnak köszönhetôk,
mert a szinten tartáshoz  komoly

A világhírû tolnai dombokon
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anyagi áldozatok-
kal járó vadgazdál-
kodást kell folytat-
ni. A nyári vegetá-
ció még eltartja a
dámállományt, de
azután késô ôsztôl
tavaszig etetni kell.
A vaddisznó vi-
szont egész évben
etetést kíván.

– Meddig fo-
kozható az árbe-
vétel?

– Erre nem lehet
kategorikus választ
adni. Elgondolkod-
tató azonban az,
hogy az ideális vá-
gáskor elôtt termel-
jük le az állományokat, és a vadászat-
nál is ráférne egy-két év  pihentetés a
trófeás vadra. A vaddisznónál a há-
roméves kor helyett ötéves kilövés
lenne az ésszerû. Az a kiesés , amit két
év alatt elveszítenénk egész biztos
hogy az ugrásszerû eredménynöveke-
déssel pótolható lenne. Jelenleg ezt
nem tehetjük, mert szükségünk van a
vadászatból származó 35-40 százalé-
kos árbevételre, ami így is egyedülálló
a maga területén.

– Ismerve az ország erdôtelepítô
szándékát, milyen a  kapcsolatotok
a magánerdô-tulajdonosokkal, van
erdôtelepítésre alkalmas terület a
térségben?

– Terület az lenne, de mivel ezek
magánkézben vannak, csak késôbb
fog kiderülni, hogy a tulajdonosok er-
dôsíteni akarnak-e vagy sem. A kap-
csolat kialakításához, mely hosszú tá-
von is eredményesen mûködne, bizo-
nyos infrastruktúra, személyi feltétel

és alapos felmérés
is kell. Valószínû,
hogy ezen a téren
is be fogunk kap-
csolódni a prog-
ramba. Pillanatnyi-
lag az erdei turiz-
must szeretnénk
fejleszteni. Az át-
alakuláskor kedve-
zô helyzetet „örö-
költünk”, mert
mint volt kormány-
vadászterület igen
jól felszerelt va-
dászházakat és inf-
rastruktúrát hasz-
nálhatunk. A nagy
vadsûrûség adja a
lehetôséget, hiszen

az idelátogató turisták nemcsak a jó
levegôt élvezhetik, hanem szinte biz-
tos eredménnyel indulhatnak a vad-
nézô portyákra. Természetesen óva-
tosan kell bánni ezzel a vállalkozás-
sal, mert a vad nyugalma a legfonto-
sabb. Az emberek nyugalmát a betele-
pített horgásztavunk pecázási lehetô-
sége garantálja. Napijegy rendszerû
horgászattal a szerencsésebbjei tíz ki-
ló halat vihetnek magukkal. 

Pápai Gábor

Fotók: „Gyulaj” Rt.
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Összefoglaló
Az Észak-Hanság olyan lápterület,
ahol a vízrendezések után (lecsapo-
lás) mesterségesen telepítettek erdô-
ket a láp helyére, zömmel olyan terü-
letekre, ahol sohasem volt erdô aze-
lôtt. Ezek az állományok nagyrészt
nemes nyárasok, kisebb részben füze-
sek és égeresek. A lápban kialakult tô-
zegtalajok vízgazdálkodása igen válto-
zékony, ezért a terület vízkormányzá-
sának megoldása nagy jelentôségû.
Az 1990-es éveket megelôzôen nem
voltak nagyobb vízgazdálkodási prob-
lémák. 1992 óta azonban a folyamato-
san jelentkezô belvíz az állományok
pusztulását okozza, és lehetetlenné te-
szi az erdôfelújítási munkákat. Ennek
a többletvíznek a forrása valószínûleg
nem a csapadékban keresendô, ha-
nem a felszín alatti vizekben, és szo-
rosan összefügghet a Duna minden-
kori vízjárásával. További lehetséges
ok, hogy a tôzegtalajokat felépítô
nagy mennyiségû szerves anyag a le-
csapolás óta eltelt évtizedek folyamán
nagymértékben lebomlott mára, ami
a termôréteg vékonyodásán túl a tér-
szint jelentôs mértékû csökkenésével
járhatott. A Dél-Hanságban például –
a legújabb kutatások szerint – 60 év le-
forgása alatt mintegy 30 cm-rel véko-
nyodott a tôzegréteg. Ezek a jelensé-
gek indokolttá teszik a térség vizsgála-
tát termôhelyi és fatermési szempont-
ból egyaránt, hogy a lejátszódó folya-
matokat megismerjük és azokat az er-
dôgazdálkodás nézôpontjából érté-
keljük. Mindezek a kutatások hozzá-
segíthetnek a területhasznosítási kon-
cepció esetleges újragondolásához is.

Bevezetés
A Hanság egyike hazánk legnagyobb ki-
terjedésû lápterületeinek, ahol évtizedek
óta jelentôs erdôgazdálkodás folyik. Ki-
alakulása folyamán hol a Fertô-tóval is
egybefüggô víz borította, hol teljesen ki-
száradt, olyannyira, hogy gyalogosan is
könnyûszerrel át lehetett kelni rajta. Mi-
vel azonban a Fertô–Hanság-medence a
térség süllyedése révén a legutóbbi föld-
történeti korokban mindig alacsonyab-
ban helyezkedett el a környezô terüle-
teknél, ezért a víz meghatározó ökológi-

ai szerepe a lényeget tekintve nem válto-
zott. Az erdôgazdálkodás mai problémá-
it is nagyobbrészt a vízháztartásban 1992
óta beállt változások okozzák. Olyannyi-
ra elvizesednek egyes területek – külö-
nösen Lébénymiklós községhatárban –,
hogy az szinte lehetetlenné teszi az er-
dôgazdasági munkákat. Emellett valószí-
nûleg szintén a vízháztartásban beállt
változások miatt ígéretes fiatal állomá-
nyok, de idôsebbek is kipusztultak. A
nehézségek elsôsorban a füzesekben és
a nyárasokban jelentkeznek, de elôfor-
dul az éger esetében is. Tovább nehezíti
a helyzetet, hogy a síkláp talajokat fel-
építô tôzeg intenzív talajmûvelés követ-

keztében könnyebben lebomlik, kotu-
sodik, ami térszint-csökkenéssel is jár-
hat, mivel a kotu könnyen a defláció ál-
dozatává válik. Ezek a rendkívül össze-
tett folyamatok, valamint ezek együttes
hatása – amit ma látunk a Hanságban –,
és amely a termôhelyi viszonyok meg-
változását okozzák, magyarázatra vár-
nak. Az alábbiakban ezzel a problémá-
val és a hozzá kapcsolódó kutatással
foglalkozunk.

A kutatással érintett terület
Magát a Hanságot két, földrajzilag vi-
szonylag jól elkülöníthetô medencére
lehet osztani: egy nyugati és egy kele-

ILLÉS GÁBOR

Erdészeti kutatások az Észak-Hanság
területén

ERDÉSZETI TUDOMÁNY
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ti medencére. A kettôt egymástól a
Jánossomorját Csornával összekötô
fôút (86-os út) és vasút alatt húzódó
földnyelv választja el. A két terület-
rész alapvetôen abban különbözik
egymástól, hogy a nyugati medencé-
nek mindig volt természetes vízfolyá-
sa, míg a keleti medencének nem
volt. Ez a tény döntôen befolyásolta a
két medencében hajdan lezajlott talaj-
fejlôdési folyamatokat. Ugyanis, amíg
a keleti medencében szinte kizárólag
a lápban élô növények elhalt generá-
cióinak szerves anyagából felépülô,
szervetlen anyagban szegény tôzegta-
lajok alakultak ki, addig a nyugati me-

dencében, a területre érkezô folyók
folyamatos hordalékszállítása folytán,
az itt kialakult tôzegtalajok tartalmaz-
tak és tartalmaznak ma is jelentôs
mennyiségû ásványi alkotóelemet. Ez
pedig nagyban befolyásolja kedvezô
irányban ezeknek a talajoknak a szer-
kezetét, táperejét és vízgazdálkodá-
sát. Az erdôgazdálkodás gyakorlatát
tekintve a Hanság-fôcsatornát lehet
választóvonalnak tekinteni: attól
északra az Észak-hansági Erdészet,
délre a Dél-hansági Erdészet területei
helyezkednek el (l. ábra). Ebben a
cikkben csak az Észak-Hansággal fog-
lalkozunk.

Az Észak-Hanságban a XX. század ele-
jéig leginkább csak tôzegbányászat,
legelô- és rétgazdálkodás folyt. A mai
erdôk túlnyomó része a XX. század
második felében végzett erdôtelepíté-
sek nyomán jött létre, eltekintve itt a
tôzegbányászattal érintett területek
beerdôsítésétôl (pl. a Figurák erdeit a
tôzegbányászat után kezdték betelepí-
teni égerrel, 1911-tôl), és néhány ki-
sebb természetes erdôfolttól, amelyek
a lápból kiemelkedô törmelékkúpo-
kon jöhettek csak létre (Vesszôserdô,
Tölös-erdô és a Nagyerdô). Magában a
lápban azonban csak néhány re-
kettyést és nyíres erdôfoltot lehetett
találni. A nagyarányú erdôtelepítések
az 1960-as évek végére és az 1970-es
évek elejére nagyjából befejezôdtek
az Észak-Hanság területén, és túlnyo-
mó többségükben nemes nyárral tör-
téntek. Mindezeket az erdôsítéseket
persze a rég- és a közelmúltban is
nagyszabású vízrendezési munkák
elôzték meg, amelyek kisebb-na-
gyobb megszakításokkal intenzíven a

XVIII. sz. végétôl egészen az 1960-as
évek közepéig tartottak (Balsay L.,
Halupa L., Komjáthi F., 1975).

A kutatás fôbb kérdései
1. Milyen mértékben változtak és

változnak a termôhelyi viszonyok a
Hanságban, milyen irányban halad a
termôhely „fejlôdésének” folyamata?

2. Milyen hatással van mindez a
Hanságban jelenleg fellelhetô faállomá-
nyokra, megfelelnek-e az erdôk a ter-
môhelyi viszonyoknak?

A kutatási eredmények felhasználá-
sával hosszú távú prognózist célszerû
készíteni, továbbá meg kell határozni
az optimális erdôállapotot és annak el-
érési módját – ha ilyen létezik. Mind-
ezen túlmenôen az erdészeti és termé-
szetvédelmi szempontok figyelembevé-
telével táj- és területhasznosítási javas-
latokat is szükséges készíteni.

Termôhelyi kutatások
A Hanságban kialakult láptalajok ese-
tében a víznek, mint környezeti té-
nyezônek kiemelkedô szerepe van.

Az észak-hansági erdôgazdálkodás történetének 
fôbb eseményei

Ezek a talajok vízzel átitatott vagy
még inkább vízzel borított körülmé-
nyek között jöttek létre és majdnem
kizárólag elhalt és csak részben el-
bomlott növényi részekbôl állnak,
amelyek helyenként több méter vas-
tag tôzegréteget alkotnak. Ez a tôzeg-
réteg a vízborítás megszûntével
(mondjuk a lecsapolás következté-
ben) levegôre kerül, oxidálódni kezd
és belôle kotu képzôdik, végül telje-
sen lebomlik. Szélsôséges esetben az
oxidáció égés formájában zajlik le, a
tôzeg kiég. Bárhogy is alakul a folya-
mat, eredménye mindenképpen a tô-
zegréteg összeesése, ami hosszú tá-
von a termôréteg vékonyodását ered-
ményezi. Újabb kutatások a Dél-
Hanság egyes területein (Csikos-éger)
azt mutatták, hogy durván 60 év alatt
az ottani termôréteg mintegy 30 cm-
rel csökkent (Keszei I., 1999). Feltéte-
lezhetô, hogy ez az Észak-Hanságban
sem alakult másként. Ennek a kérdés-
nek azért lehet különösen nagy jelen-
tôsége az Észak-Hanság tekintetében,
mert itt a talajok kevesebb ásványi al-
kotóelemet tartalmaznak, jóval na-
gyobb arányú bennük a szerves rész,
így nagyobb mértékû lehet a zsugoro-
dás egységnyi talajtérfogatot tekintve.
A termôréteg vékonyodásának továb-
bá azért van nagy jelentôsége, mert
ezáltal az állományok közelebb kerül-
nek a lápi fekühöz és a terület alatt
húzódó kavicságyhoz, amelyek szél-
sôséges tulajdonságaik miatt nem te-
szik lehetôvé fás vegetáció kialakulá-
sát (magas mésztartalom, kedvezôtlen
vízgazdálkodás). Emellett, amint már
fentebb szó volt róla, a víznek az
utóbbi 7–8 évben ismét fontos szere-
pe van, ugyanis olyan mennyiségben
és ideig kerülnek az erdôterületek
vízborítás alá az Észak-Hanság terüle-
tén, hogy az az állományok pusztulá-
sát okozza, és szinte teljesen lehetet-
lenné teszi mind az erdômûvelési,
mind a fahasználati munkákat. Ennek
részben lehet oka a víznek a térszint-
csökkenésbôl adódó kisebb mozgási
lehetôsége, de még inkább a talajvíz-
mozgás rendszerében beállt változá-
sok. Ezeket a térségben – a helyi szak-
emberek egybehangzó véleménye
alapján – mindig is a Duna határozta
meg. A bôsi erômûrendszer üzembe
helyezése óta valószínûleg – a csúnyi
víztározó nyomást gyakorolva a fel-
szín alatti vizekre – azokat a
Hanságban a felszínre nyomja (Balsay
Sándor, szóbeli közlés). Ezek a kérdé-
sek mind tisztázásra várnak, amit rész-

Az Észak-hansági Erdészet kutatási területének vázlatos áttekintô térképe
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letes termôhelyi vizsgálatokkal és talaj-
vízmozgás-elemzésekkel remélünk el-
érni. A kutatásokban felhasználjuk az
évtizedekkel ezelôtti termôhely-vizs-
gálatok adatait, mintegy referencia-
szintként a változások kimutatására.

Korábban termôhelyi kutatásokat a
Hanságban az ERTI folytatott (Halupa
L., 1984–85) az 1970-es évek elején.

Ezen kutatás során 300 db talajszelvény
létesült a Hanság erdôgazdasági tájban
– tehát a Dél-Hanságban is – és ezek
kerültek értékelésre a termôhely és a fa-
termesztés szempontjából, a kapcsoló-
dó állományfelvételeket felhasználva. A
termôhely-típusokat és a termôréteg-
vastagságokat az 1. és 2. táblázatban
mutatjuk be.

1. táblázat. A Hanságban talált talajtípusok és százalékos elôfordulások 1970-ben (a hidroló-
giai kategóriák rövidítései az Erdôrendezési Útmutató szerint)

Hanságban talált Hidrológiai kategória Százalékos 
talajtípusok elôfordulás

Kotus láptalaj VÁLT, ÁLLV, FELSZ, VIZB 43,7

Lápos réti talaj VÁLT, IDÔSZ, ÁLLV, FELSZ 26,0

Karbonátos réti csernozjom VFLEN, IDÔSZ 13,0

Mélyben sós réti talaj VÁLT, IDÔSZ, ÁLLV 4,3

Humuszos öntés VFLEN, IDÔSZ, ÁLLV 3,7

Öntés csernozjom VFLEN, IDÔSZ 3,3

Réti talaj ÁLLV 2,0

Réti öntéstalaj VÁLT, IDÔSZ, ÁLLV 1,6

Kavicsos váztalaj VFLEN 1,0

Egyéb VFLEN, VÁLT, IDÔSZ 1,4

Összesen 100

2. táblázat. A Hanságban talált termôréteg-vastagsági kategóriák és százalékos elôfordulásuk
1970-ben (a termôréteg-vastagsági kategóriák az Erdôrendezési Útmutató szerint)

Termôréteg-vastagsági kategória Százalékos elôfordulás

ISE 33,7

SE 46,7

KMÉ 18,3

MÉ 1,3

Összesen 100

A fentiekbôl a következô lényeges
következtetéseket lehet levonni:

1. A termôréteg vastagsága a terület
túlnyomó részén az igen sekély és a
sekély kategóriákba sorolható
(80,4%).

2. A lápjellegû talajok részaránya na-
gyon magas (69,7%).

A termôhelyvizsgálatok újbóli kivi-
telezésével és a jelenlegi talaj-, illetve
egyéb termôhelyi tényezôk meghatá-
rozásával lehetôség nyílik a múltbeli
állapot és a jelenlegi állapot összeve-
tésére, amely összehasonlításból a le-
játszódó folyamatokra lehet majd kö-
vetkeztetni. Itt elsôsorban a ma fellel-
hetô talajtípusokra és azok termôré-
teg-vastagságára kell gondolni. A tala-
jvízkutak adatai alapján a terület víz-
gazdálkodásában beállt változásokra
lehet következtetni, amely vízgazdál-
kodás a talajjal együtt a leglényege-
sebben befolyásolja az erdôk életle-
hetôségeit.

A faállományok vizsgálata
A faállomány vizsgálatát az új fatermés-
tani felvételeknek az 1970-es évekbôl
származó felvételekkel való összeveté-
sével, valamint az üzemtervek adatai-
nak faállomány-szerkezettani elemzé-
sével tervezzük végrehajtani. Az állo-
mányfelvételek minden esetben a ter-
môhely-vizsgálatokhoz kapcsolódtak.

Az 1970-es években végzett termô-
helyvizsgálatok alapján a kutatók készí-
tettek egy termôhelytípusra lebontott
célállomány-javaslatot, ami tehát egy el-
méleti, a termôhelynek legjobban meg-
felelô fafaj-összetételt határoz meg. Ha
egy-egy termôhelytípusnál a javasolt,
ott ültethetô több fafaj közül a várható-
an a legnagyobb hasznot hozó fafajt ré-
szesítjük elônyben, összhangban az ak-
kori fafajpolitikával – tehát mindenek-
elôtt a nyárakat –, megbecsülhetôk az
elméleti területfoglalási arányok (3. táb-
lázat). A jelenlegi, valóságos helyzetet a
4. táblázat mutatja.

Legnagyobb súllyal szerepelnek a
hazai és nemes nyárak, fûz és a mézgás
éger; kevesebb van az erdeifenyôbôl,
feketefenyôbôl és csertölgybôl; majd a
sorrendet a kocsányos tölggyel, fekete
dióval, magas kôrissel és az akáccal le-
het zárni.

3. táblázat. Az ajánlott fafajok elméleti terü-
letfoglalási arányai az 1970-ig elvégzett ter-
môhely-vizsgálatok alapján

Fafajcsoport Százalékos 
területarány

Nyárak 68,4

Egyéb lágylomb 
(fûz, éger) 18,4

Fenyôk 5,7

Cser 3,3

Tölgyek 2

Egyéb keménylomb
(fekete dió, magas 
kôris) 1,2

Akác 1

Üres terület –

Egyéb (utak, 
csatorna stb.) –

Összesen 100

4. táblázat. A hansági erdôk fafaj-megoszlá-
sa napjainkban. Forrás: ÁESZ 1999. január
1-jei állapot

Fafajcsoport Százalékos 
területarány

Nyárak 42,8

Egyéb lágylomb 
(fûz, éger) 22,3

Fenyôk 0,8

Cser 0,3

Tölgyek 3,6

Egyéb keménylomb 
(fekete dió, magas
kôris) 6,9

Akác 1,6

Üres terület 8,3

Egyéb (utak, 
csatorna stb.) 13,4

Összesen 100

Az adatokból az is látható, hogy a
nyárak, fûzek és az éger dominálnak –
ebben a sorrendben – a hansági erdôk-
ben, tehát a gyakorlat és az elmélet kö-
zött eléggé jó egyezést lehet találni. Az
a tény, hogy az üres terület aránya ilyen
magas –majdnem 10% –, feltehetôen a
legújabb kori környezeti problémáknak
köszönhetô, amelyekrôl már az elôzô-
ekben szó volt.
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A faállomány-vizsgálatok alapján a
termôhelyi adatokat felhasználva cé-
lunk értékelni az egyes fafajok szerepét
és megújítani a célállományokra tett ja-
vaslatokat is, hogy azok ismét össz-
hangban legyenek a termôhely adta fel-
tételekkel.

Az optimális erdôállapot
meghatározása

Az optimális erdôállapot meghatározá-
sa alatt az erdôk lehetséges hansági tér-
foglalásának behatárolását, ezen belül a
termôhelyi típusok elhelyezkedését és
az egyes fafajok alkalmazhatóságának
megállapítását kell érteni. Meg kell vizs-
gálni annak a kérdését, hogy a termô-
helyi viszonyokban beállt változások
nyomán mely területeken lehet indo-
kolt az erdôgazdálkodás átmeneti vagy
tartós szüneteltetése. A vélhetôen szá-
mos lehetôség közül modellezéssel kell
kiválasztani a lehetô legjobbat. Itt ter-
mészetesen az ökológiai korlátokon be-
lül számos lehetôség jöhet szóba a
pusztán gazdasági és a pusztán termé-
szetvédelmi célú erdôállapot között.

Az effajta elemzésekre a faállomány-
szerkezettani vizsgálatok nyújtanak le-
hetôséget. Ezen vizsgálatok révén lehe-
tôség lesz a terület komplex értékelésé-
re, a jelenlegi faállomány jövôképének
felvázolására és a változtatási lehetôsé-
gek meghatározására is.

A kutatás gyakorlati megvalósítása a
következô szakaszokra bomlik:

1. A referenciaként használt múltbeli
állapot (1965–70) rekonstruálása

2. A jelenlegi állapot meghatározása
(2000)

3. A két állapot között lezajlott folya-
matok feltárása (statisztikai, térinforma-
tikai elemzés)

4. Prognóziskészítés
A négy fázisból az elsô meglehetôsen

elôrehaladott állapotban van. A régi ter-
môhelyi és fatermési adatok feldolgozá-
sa és térinformatikai rendszerbe foglalá-
sa folyamatban van. A második fázis je-
lenleg a terület mai termôhelyi és fater-
mési adatainak gyûjtésénél tart, amely-
nek során a területet rétegzett véletlen
mintavétellel mintázzuk, és a mintavéte-
li pontokon faállomány-szerkezeti és ter-
môhelyi vizsgálatokat végzünk. Ezek
egybefoglalására szintén térinformatikai
eszközöket használunk. A harmadik és
negyedik fázis értelemszerûen még tel-
jes egészében hátra van, bár remélhetô-
leg hamarosan elég adattal rendelke-
zünk ezek elindításához.

A projekt a Kisalföld Erdôgazdaság
Rt., az ERTI és a Nyugat-magyarországi

Egyetem együttmûködésében részben
az FVM K+F programjának támogatásá-
val zajlik, melyért ezúton is köszönettel
tartozom.
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Forestry Research in 
North Hansag

Abstract
The North Hansag is a wetland reg-

ion, where forests were planted artifi-
cially after the regulation of waterways,
in the fields where forests had never
been seen before. Hybrid poplars form
most of these stands, and the rest of the
stands consist mainly willow and alder.
The water budget of the peat soils in the
wetland is very changeable, that’s why

the correct regulation of waterways has
a great importance. Before the 1990s
there were no remarkable problems
with the management of water supplies.
But since 1992 the permanently appear-
ing inland wter has been causing sever-
al damages in the stands and it has been
making impossible the regeneration of
exploited stands. It is likely that the pre-
cipitation cannot be the source of this
plus water, but this source can be the
underground water, which seems to be
closely linked to the water yield of the
Danube. Another possible reason can
be that the larger amount of organic
material in the peat soils has been
decayed since the drainage of the area
took place. This process caused a
decrease in the rootable depth of the
soil during the decades. The latest
research showed out that the thickness
of the peat layer decreased with 30 cm
during 60 years in the South Hansag.
These reasons makes justified carrying
out a detailed site and yield examination
in the region in order to uncover the
ongoing processes and to evaluate them
from the forest management point of
view. This research may be able to help
us to renew the conception of land
usage and to make forest management
more effective.

Keywords: WETLANDS, PEAT SOILS,
DECAY OF PEAT, INLAND WATER
AND FORESTRY

Gábor Illés
research fellow



50 Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 2. szám (2001. február)

C ikkem tárgya: visszatekintés egy
országhatárokon túl is jól ismert
és elismert erdészeti kutatóbázis

majdnem centenáriumi létezésére. A
gödöllôi arborétum kialakítása 1902-
ben – Darányi Ignác akkori föld-
mívelésügyi miniszter határozatával –
vette kezdetét. Jelenleg az Erdészeti Tu-
dományos Intézet Gödöllôi Arborétuma
a neve, de ezen megnevezésen túl szá-
mos tudományos, szakmai és népi elne-
vezése is volt és van. Az elôtalálható
szakmai leírások alapján én a követke-
zô elnevezéseket tartom „illendô”-nek:

ERTI Gödöllôi Arborétuma, alias Fe-
nyôkísérleti telep. Szinonim: „Gödöllôi
állami fenyôfa-kísérleti telep”, „József
fôherceg kísérleti telep”, „Gödöllôi m.
kir. fenyôkísérleti telep”, „József fôher-
ceg liget, m. kir. fenyôkísérleti telep”,
„Gödöllôi József fôherceg arborétum”,
„Gödöllôi Arborétum”, „Liget”, „Állami
Telepeki liget”.

Változatos titulusa mellett ugyan-
olyan fordulatos és eseményekben gaz-
dag történeti jelenségek tarkítják létezé-
sét. Már az is elgondolkodtató – amirôl
késôbb olvashatunk –, hogy milyen
meggondolás vezette a száz évvel ez-
elôtti illetékeseket a kísérleti telep hely-
kijelölésének elhatározásánál. Az
1902–1914. évek idôszakában telepített
hazai és külföldi fafajok idôs korig meg-
maradt egyedei között kiváló fejlôdésû-
eket is találunk. Elsôsorban a Pinus-fé-
lék közül: a P. jeffreyi, P. ponderosa, P.
flexilis, P. resinosa és a P. strobus tör-
zsek, de nem utolsósorban az a három
bükkcsoport (Fagus silvatica) látványa
ébreszt elismerést az elôdök jó munká-
ja iránt és a látottak okán.

Az 1960–1976 közötti idôszakban te-
lepített „fiatal” és a megalapozott kuta-
tási célok alapján létrehozott erdôjelle-
gû telepítések – az elfogulatlan szakem-
ber számára –, a tudományos kutatás és
az elért eredmények önmagukért be-
szélnek.

A továbbiakban nem a kísérleti tele-
pítésekkel kívánok foglalkozni, hanem
az erdô egyik legfontosabb termôhelyi
„élettársá”-val: a talajjal. Az elsô telepí-
tések a talaj minôsíthetetlen állapotá-
ban kezdôdtek el. Szabad legyen né-
hány neves szakemberünktôl származó
tanulmányból idézni, amelyek a kísér-
leti/kutatási munkák helyszínelése
alapján íródtak.

1. Günther Frigyes m. kir. erdômér-

nök, 1914: „A József fôherceg liget, m.
kir. fenyôkísérleti telep”, Selmecbánya,
Joerges Ágost özvegye és fia könyv-
nyomdája, 1914.
„A termôhelyi viszonyok általában

kedvezôtlenek. Igen nagy területen csak
sivár és terméketlen homokot találunk,
amelynek tápereje növényi élet fejlôdé-
séhez elégtelen. A Gödöllô mellett fekvô
babati, isaszegi és valkói erdôgondnok-
ság ezenkívül sokat szenvedett a mérték-
telen legeltetés által, amit fôként a múlt
század közepe táján ûztek. (...) lábon haj-
tották Budapestre a Nagy Magyar Alföl-
dön nevelt vágómarhát. A nagy úttól elfá-
radt marhákat elôbb 2–3 hétig a gödöllôi
erdôkben legeltették és csak azután (...)
hajtották Budapestre. (...) a mértéktelen
legeltetés miatt fiatalos nem nôhetett, s
az öreg erdôk kihasználása is nagyobb
volt a kelleténél. (...) az azokból az idôk-
bôl származó öreg erdôk hektáronként
30–40 m3 fatömeget adtak.

A kísérleti terület azelôtt a korona-
uradalmi mezôgazdaság kezelése alatt
állott, de silány talajára való tekintettel
oly külterjesen használták, hogy egy évi
mezôgazdasági mívelés után 1–2 évig
ugarnak hagyták.”

2. Roth Gyula, 1935: „A gödöllôi Jó-
zsef fôherceg arborétum.” Erdészeti Kí-
sérletek, 1935, 3–5. szám, 267–292. o.
„Az arborétum talajának felsô rétege

majdnem mindenütt laza homok, (...)
amely régebben futóhomok volt, több
helyen mutatja a tipikus homokalakula-
tokat és barkánokat, s ha megfosztjuk
az erdô-, ill. növénytakarótól, ismét
mozgóvá válik. Az altalaj legnagyobb-
részt agyag, némely helyen homokkal
kevert alluviális kavicshordalék; ezek
kb. 7–8 m mélységben találhatók, addig
ér a felszín homokrétege.

A talajnak erdôvel való borítása leg-
több helyen lényegesen megjavította a
termôhely minôségét (...) s zártabb ré-
szek alatt azonban már fejlôdik az erdei
humusz.

A televény kedvezô alakulását igazol-
ják a természetes úton betelepedett cse-
meték, többféle fafaj magja – külföldi is –
kedvezô ágyra talál és megveti a lábát
minden mesterséges segítség nélkül.”

3. Dr. Wlaszaty Ödön és dr. Járó
Zoltán (1960): „A Gödöllôi Arborétum
ismertetése és fafajainak értékelése.” Er-
dészeti Kutatások, 1960, 1–3. sz.,
255–276. o.

CSÁNYI SÁNDOR

Az erdôtelepítések talajjavító készsége
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„Kertekben, arborétumokban a talaj
javítása gyakori, de a gödöllôi arboré-
tumban ezt (...) mellôzték, mert az is a cél
(...), hogy egyes exóták üzemi telepítésé-
hez is kísérleti anyagot szolgáltasson.

...a gödöllôi arborétum területén az
erdô alatt kialakult talajok uralkodnak.
A régebbi ismertetések futóhomokról
és egyéb silány talajokról beszélnek. A
fás növényzet hatására a feltalajban már
megindult a másodlagos humu-
szosodás. A meszes homokon rozsda-
barna erdôtalajok alakultak ki. Ilyen ta-
laj borítja az arborétum legnagyobb ré-
szét (kb. 2/3-át), a termôréteg azonban
igen változatos. Ezen a talajon sok
exóta mutat bíztató fejlôdést...”

4. Dr. Kalmár János–Szendreiné dr.
Koren Eszter (1993): „A gödöllôi arboré-
tum földtani sajátosságai.” Erdészeti
Lapok, 1993, VII–VIII. hó, 207–208. o.
„Az arborétumot egy kiirtott ôshonos

tölgyerdô helyére telepítették. A tarvá-
gást követôen az eredeti barna erdôtalaj
nagyrészt kipusztult. Jelenleg az eredeti
talajtakaró csak foszlányokban van jelen.

Az arborétum jellegzetes fel-
színközeli üledéke a sárgás vagy vörös-
barna homok, amely a felszín 85–90%-
át borítja.

Az arborétum nagy részén a növé-
nyek gyökérzete nem éri el a talajvíz
szintjét...

A termôhelyek vízellátása ezért csa-
padékfüggô.

A felvázolt földtani szerkezet kedvez
a csapadék tárolásának. Az egymást fe-
dô sekély teknôszerû vízzáró rétegek
felfogják a csapadékot és idôszakos víz-
akkumuláció jön létre. (...) a látszólag
száraz homok is bizonyos mennyiségû
vizet tud megtartani.

Az arborétumi telepítést megelôzô
mezôgazdasági mûvelés az eredeti ta-
lajréteg lepusztítását okozta. Ezáltal fel-
színre került a homok, amelyen aztán a
szél kisebb-nagyobb fodrokat, bucká-
kat hozott létre. (...) a terület legfelsô
rétege (...) futóhomok jellegû.

Ott, ahol a telepítés sikerrel járt és
létrejött az állomány záródása, a ho-
mokban megkezdôdött egy másodla-
gos talajosodási folyamat. Ez jól követ-
hetô a 30 évnél idôsebb állományok
esetén és különösképpen ott, ahol az
eredeti talajtakaróból kisebb-nagyobb,
esetleg homokba takart foszlányok ma-
radtak fenn. (...) végül az idôsebb par-
cellákon, mint pl. a 17. sz. mérôhely 80
éves bükkösében már egy kialakult ho-
mokos szövetû rozsdabarna erdôtalaj
található.”

Bizonyára jól érzékelhetô az idézett
tanulmányokból az az évszázados
talajosodási folyamat, amit önfenntar-
tásnak (szubszisztencia) is nevezhe-

tünk. Ez az élettani jelenség azért is
példaértékû, mert ezen a kutatott és
bemutatott kísérleti területen, egyetlen
természetes forrás vagy víznyerô alkal-
matosság nincs. Az idôjárási – mond-
hatni: az éghajlati – viszonyok a Nagy
Magyar Alföldével rokoníthatók. Az itt
látható, ill. tenyészô fák, facsoportok,
kísérleti parcellák és erdôrészletek át-
élték/átvészelték a 25–40 napos káni-
kulás idôszakokat, valamint az elemi,
állati és emberi károsító csapásokat.
Alig száz év alatt – anyagiakban ki nem
fejezhetô értékû – valódi erdei termô-
talaj, s a megálmodott, gazdag sokszí-
nûség (biodiverzitás) jött létre a „siva-
tagi” területen.

Jelen írásnál felhasznált négy tanul-
mányhoz, néhány kiegészítés vagy bô-
vítés kapcsolását érzem megengedhe-
tônek.

Még elképzelni is roppant nehéz azt
a kíméletlen és kegyetlen erdei legelte-
tést, amely a 18. és a 19. században
többezer hektáron, három erdôgond-
nokság (most erdészet) területén, egész
éven át, több tízezer vágómarha – legel-
tetésével és taposásával – szinte meg-
semmisítette az ôshonos tölgyerdôket.
Mindezt betetézte a hosszú idôszako-
kon – évtizedeken át – folytatott külter-
jes mezôgazdasági mûvelés.

Érthetetlennek tûnik a száz évvel ez-
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elôtt született földmûvelésügyi minisz-
teri határozat a „fenyôfa-kísérleti telep”
helykijelölését illetôen. Bizonyára lett
volna „jobb karban lévô” terület is a ne-
mes cél számára.

Említésre méltó az a két egymást kö-
vetô esemény, amit a történelem I. és II.
világháborúnak nevez. Mindkettô alatt
és után megsemmisültek a területet el-
záró kerítések és a már beállt kísérleti
telepítések a nagyvad és az emberek ál-
dozatai lettek.

Csak találgatni lehet annak az okát,
hogy a kísérleti bázisnak miért nem volt
állandó vezetôje vagy kezelôje. Legin-
kább valamelyik védkerülethez csatol-
ták, s az abban folyó erdôsítési, ápolási
és egyéb idôszaki munkálatokkal
együtt, ill. egy idôben nyertek kivitele-
zést a kísérleti feladatok is. Ezt a „hiá-
nyosságot” dr. Roth Gyula is felveti a
fentebb idézett tanulmányában. Ez a hi-
ányosság 1960-tól nyert megszüntetést,
azóta állandó szakembere van a terület-
nek.

Szólni kell arról is, hogy helyes-e
vagy helytelen az „arborétum” el-, ill.
megnevezése a területnek?

Vitathatatlan tény, hogy „élôfa-gyûj-
temény”, de a létesítési cél és a legutób-
bi idôkig folytatott erdôjellegû telepíté-
sek okán a „kísérleti telep” a reális meg-
nevezés. Már csak azért sem helyes az
arborétum fogalom használata, mert a
legtöbb laikus látogató a kísérleti par-
cellák láttán, csalódottan távozik és „le-
minôsítô” véleményének ad hangot.

A példaértékûnek látott, figyelem-
mel kísért és most leírt talajosodási
készség nem egyedülálló jelenség. Bizo-
nyára számos erdészkolléga ismer ha-
sonló területet, amely korábban legelô-
ként vagy katonai táborként volt ismert.
Erdôtelepítés, majd állományzáródásuk
óta kedvezô és értékes termôtalaj-ki-
alakítás a jellemzôjük. Remélhetôleg az
elkövetkezô években és évtizedekben
valósággá válik a nemzeti erdôtelepíté-
si program beindulása, amihez bíztatá-
sul akar szolgálni ez a szerény írás.

Változó 
talajok – 
és feladatok
Szaklapjainkban gyakran említjük a klí-
maváltozásokat és következményeit.
Kevesebb szó esik a talajok változásai-
ról, legyenek ezek klímafüggôk vagy
más okra visszavezethetôk. Egy nem-
zetközi munkacsoport igyekezett a tala-
jok globális változásairól áttekintô ké-
pet rajzolni (Global soil change,
Laxenburg, Austria, 1990) és pontokba
szedni a velük kapcsolatos, elhárításu-
kat szolgáló teendôket. A következô lé-
pések meglétét javasolják:

1. Naprakész leltár elkészítése a Föld
talajtani erôforrásairól.

2. A talajosztályozás nemzetközivé
tétele a FAO/UNESCO világ-talajtérkép
magyarázó szövegére alapozottan.

3. A talajok CO2-körforgalmának ta-
nulmányozása az atmoszféra CO2-tartal-
mának összefüggéseiben.

4. A talajváltozások (erózió, savanyo-
dás, sósódás stb.) mennyiségi meghatá-
rozása és területi kiterjedésének térké-
pezése.

5. A talajok termékenységében mu-
tatkozó hátrányos változások számsze-
rû meghatározása, különös tekintettel
az ember okozta változásokra.

6. Ugyanez az elônyös változásokra
vonatkoztatva.

7. Szennyezô tényezôk hatása külön-
bözô talajokra és ezek megismerése.

8. Károsító tényezôk elhárításának,
rontott talajok helyreállításának ökonó-
miai vonatkozásait áttekinteni.

9. A talajképzôdés dinamikájának ta-
nulmányozása, a klíma, a vegetáció, a
talajhasználat okozta változások idôtar-
tamának megismerése.

10. A talajváltozások mikroszintû fi-
gyeléséhez szükséges módszerek kivá-
lasztása (pl. a távérzékelés lehetôségei).

11. A föld és talaj erôforrásának ská-
laszerû értékeléséhez elmélet és gya-
korlat kidolgozása.

12. A talajváltozások rendszeres ész-
lelésének és nemzetközi szintû össze-
hasonlításának megszervezése,

Dr. Szodfridt István

Helyreigazítás
A januári szám 31. oldalán a fotó a

vasvári ôsbükkösben lévô Szent-kuti
kápolnát ábrázolja.
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Nevezéktana
A növényvilág elsô rendszerezôje, a
svéd Carolus Linné 1753-ban megjelent
mûvében, a Species Plantarumban
Betula alba L. név alatt a bibircses nyírt
és a szôrös nyírt még egy kollektív faj-
ként tárgyalja. A német botanikus,
Albrecht Wilhelm Roth 1788-ban vá-
lasztja szét a két fajt, s a bibircses nyír-
nek a Betula pendula Roth nevet adja.
Friedrich Ehrhart hannoveri nagyher-
cegi botanikus, Linné tanítványa 1791-
ben Betula verrucosa Ehrh névre ke-
reszteli, de a botanikai nómenklatúra
szabályai szerint – mivel késôbb történt
a névadás – ez csak társnévként (szino-
nimaként) került be a szakirodalomba.

A Betula tudományos nemzetségnév
hihetôleg a latin batuo, -ere = ütni, le-
vágni igébôl ered, mely batula és ebbôl
betula-ként élt tovább, talán azért, mert
a nyír ágai a rossz gyermekek megfe-

Az év fája

A bibircses nyír botanikai jellemzése

nyítésére szolgáltak, vagy talán azért,
mert a római liktorok (hatósági közka-
tonák) vesszônyalábjaihoz (fasces) való
anyagot ez a fa szolgáltatta. A tudomá-

nyos fajnevek mind latinok, az alba fe-
héret jelent, s a nyír kérgére utal, a pen-
dula jelentése csüngô, lecsüngô az idô-
sebb fák ágrendszere alapján, míg a
verrucosa = szemölcsös, bibircses a
vesszô mirigydudoraira vonatkozik.

A magyarban használt leggyakoribb
neve a bibircses nyír, de esetenként a
közönséges nyírrel is találkozhatunk.
Érdekes, hogy ennek a gyakori és régó-
ta hasznosított fajnak nagyon kevés ma-
gyar társneve, népi neve van. Már a XV.
század elején megjelent elsô
növénylistánkban, a Schlägli-szójegy-
zékben nir fa-ként szerepel.

Elterjedése
Elterjedési területe nagy, összefüggô,
egész Euroszibériára kiterjedô, Íror-
szágtól az Altáj-hegységig, illetve a Kö-
zép-Szibériai-felföldig húzódik az area.
A szélsôséges északi és déli területek
kivételével egész Európában megtalál-
ható, Skandináviában a 65. szélességi
fokig nyomul, Dél-Európában az igazi
Mediterráneumból hiányzik. Északon
inkább a sík és dombvidékek faja, dé-
len már a hegységekben találjuk meg
(1. ábra).

Kárpát-medencei vertikális megjele-
nésérôl Fekete Lajos és Blattny Tibor
1913-ban megjelent mûvébôl (Az erdé-
szeti jelentôségû fák és cserjék elterje-
dése a Magyar Állam területén) kapha-
tunk képet. Eszerint a Kárpát-medencé-
ben átlagosan 1140 m tszf. magasságig
kapaszkodik fel, tehát a montán régió-
ban csaknem mindenütt megvan, s az
erdôhatár közelében cserjésedésre is

1. ábra. A bibircses nyír (Betula pendula) elterjedési területe (Meusel, 1964 nyomán)
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képes. A Déli-Kárpátokban a retyezáti
Stinisora-n emelkedik a legmagasabbra,

itt 1825 m tszfm-t ér el. További magas-
sági megjelenését a táblázat mutatja.

A bibircses nyír magassági megjelenése a Kárpát-medencében

Tájegység Megjelenés felsô határa (m tszf.)

átlag maximum

Északnyugati Kárpátok – 1010

Közép-Kárpátok 1150 1478

Északkeleti Kárpátok 1020 1410

Keleti Kárpátok 1280 1610

Déli-Kárpátok 1520 1825

Dél-magyarországi hegyvidék 1360 1567

Bihar-hegység 1310 1422

Horvát-Alpok 690 930

Átlagos megjelenés 1140

Elôfordulása
A bibircses nyír pionír jellegénél fogva
hazánkban az Alföld kötöttebb talajú és
erôsen meszes, nagyon száraz termôhe-
lyû részei kivételével mindenütt elôfor-
dul. Részaránya az egykori és jelenlegi
tájhasználatok, bolygatások függvénye
(2. ábra). Mészmentes sík vidéki ho-
mokterületeinkre jellemzô, Belsô-So-
mogyban ma is gyakori, de a Nyírségen
– ahogy Fekete Lajos és Mágócsy-Dietz
Sándor írja 1896-ban – „e terület ôsi ve-
getációja is sokat szenvedett a kultúrá-
tól s ma már ritka”.

A bibircses nyír a mészkerülô erdôk
jellemzô fafaja, de rendkívüli fényigé-
nye miatt (melynél csak a vörösfenyôé
magasabb) a zárt állományokból kiszo-
rul. Kedveli a tarvágásokat, természeti
katasztrófák (pl. széldöntés, hótörés,
erózió, suvadás) következtében kiala-
kult területeket vagy technogén felüle-
teket (pl. útrézsük, bevágások, bányate-

rületek). A sík vidéken a homoki töl-
gyesek és a lápterületek kísérôje. Egyes
területeinken (pl. Belsô-Somogy) kiala-
kuló ún. „borókás-nyíresek” mind a ko-
rábbi tarolások, legeltetések nyomán
jöttek létre. A bibircses nyír nagy tö-
megben való tartós fennmaradása a ki-
zsarolt termôhely jele! Élôhelyét a fent
már idézett Fekete–Blattny szerzôpáros
így jellemzi: „...devasztált, kiritkított er-
dôkben állományképzô. Térfoglalását
eképpen mesterséges tényezôk segítik
elô”; „...a bükk és tölgy övében – fôleg
irtások nyomán – tömegesen lép fel, a
felsôbb régiókban már csak szórványo-
san látjuk”; „...belepi a kizsarolt,
kopárosodásnak induló talajokat, szik-
lás hegyoldalakat, elértéktelenedett le-
gelôket”.

Alaktana
A bibircses nyír habitusa rendkívül jel-
lemzô, ez alapján már messzirôl fel le-

2. ábra. A bibircses nyír hazai elôfordulása (Bartha–Mátyás, 1995 nyomán)

het ismerni e fajt. Sudarlós törzse – a
vörösfenyôéhez hasonlóan – az alsó
részen többnyire kard alakúan görbült,
ami nagyfokú fényigényével hozható
kapcsolatba. Tavasszal, ha törzsét
megfúrják, sebébôl édes nedv szivárog
ki, melybôl helyenként nyírfabort ké-
szítenek. Gesztesítô anyagokban sze-
gény fája könnyen indul bomlásnak
(megrökönyödik), nedves földön a
karvastagságú ágak – a héjkéreg kivé-
telével – egy év alatt teljesen elkorhad-
nak. A fiatal fák hajtásai még felállók,
így az idôsebb fák ágrendszere is fölfe-
lé törô, de a megnyúlt, vastagsági nö-
vekedést alig felmutató gallyak és
hosszú hajtások csüngôk. Ettôl válik a
bibircses nyír koronája „szomorúvá”. A
csüngô hajtásrendszeren a levelek is
csüngôk, a rövid hajtás leveleihez ké-
pest keskenyebbek, hosszabb nyelû-
ek. A csüngô hajtásrendszer és lefüggô
levelek következtében a korona laza,
ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy e
faj alig árnyal. A habitus mellett szem-
betûnô a kéreg színe és felépítése is. A
papírszerû, vékony, sima, gyûrûsen el-
váló bôrpara már fiatal korban fehérré
válik, ami a sejtüregekben felhalmozó-
dó, szemcsés állapotú triterpén-féle-
ségtôl, a betulintól származik. Az idô-
sebb fákon a törzs alsó részén, a korral
többé-kevésbé egyenes arányban dur-
va, mélyen repedezett, sötétszürke héj-
kéreg alakul ki.

Fiatal hajtásait, leveleit és rügyeit ra-
gadós, majd megszilárduló, fehéres vi-
aszbevonat borítja. A fiatal fák felálló
hajtásain jól láthatók a késôbb beszára-
dó mirigydudorok, melyek a viaszanya-
got választják ki, s egyben a „bibircses”
fajnév alapját is képezik. Háromszög
vagy deltoid alakú levelei kopaszak, de
a sarjak és az 1–3 éves magoncok leve-
lei szôrözöttek, szíves vállúak, ebben az
állapotban a szôrös nyírrel téveszthetôk
össze. Porzós barkái 1–3-asával már
ôsszel megjelennek a hajtásvégeken,
magános termôs füzére a lombfakadás-
kor bújik elô, kezdetben felálló, meg-
porzás után már lecsüngô. Termésága-
zatában a repülô madárhoz hasonlítha-
tó murvapikkelyek tövében 3-3 mak-
kocska található, melynek szárnyai 2–3-
szor szélesebbek a makkocskánál. Ápri-
lis eleji virágzása után terméságazata jú-
liusban érik, termésszórása augusztus-
tól ôsz végéig elhúzódik.

A bibircses nyír nem ér el rekord-
méreteket, a 27 m magas, 60 cm átmé-
rôjû egyedek már óriásszámba mennek,
s a 100 évet megélt példányok aggas-
tyánnak számítanak.
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A bibircses nyír fehér kérgével, télen
jól látható csüngô ágrendszerével, vö-
röslô hajtásaival, tavasszal üde zöld
lombozatával, nyáron dúsan megrakott
világosbarna termésfüzéreivel, ôsszel
szép sárga lombszínezôdésével a legde-
koratívabb fafajaink egyike.

Változatossága
Az orosz Regel volt az elsô botanikus,
akit egy arborétum nyírfái rendszertani

hovatartozásának kételyei és az addig
leírt nyírtaxonok szinonimájának a szö-
vevénye arra késztették, hogy az addig
ismert Betula-féléket monografikusan
feldolgozza, és 1861-ben ezt közreadja.
Késôbb a nemzetséget a botanikus szá-
mára szinte kétségbeejtônek nevezte, s
ez a helyzet nagyon ma sem változott,
különösen ami a hibrid-természetük
tisztázását illeti. Európában csak 4
Betula faj él [a bibircses nyíren kívül a

szintén fatermetû szôrös nyír (B. pubes-
cens) és a cserjetermetû apró, ill. törpe
nyír (B. humilis, ill. B. nana), de vala-
mennyi kombinációban képesek ter-
mékeny hibrideket képezni, sôt a több-
szörös hibridek sem ritkák. Ez a jelen-
ség különösen a 4 faj együttes elôfordu-
lási területén, például Skandináviában,
az erdôs tundrán figyelhetô jól meg. A
helyzet bonyolultságát növeli az a tény,
hogy a hibridek a szülôfajokkal vissza-
keresztezôdhetnek (introgresszálódhat-
nak), ami bonyolult, egymásba folyó
hibridrajok sokaságát idézi elô. Az 50-
es években végzett beható vizsgálatok
alapján a közép-európai nyírpopuláci-
ók 30%-át hibrid eredetûnek tartja
Natho. Közép-Európában a bibircses és
a szôrös nyír is – mint alapfaj – kisfokú
változatosságot mutat fel, de az intro-
gresszió miatt – hazánkban is sok he-
lyen – a nyírpopulációk rendkívül hete-
rogének. Ez a jelenség a – már javarészt
elpusztított – lápterületeken, valamint a
változó vízgazdálkodású mészkerülô
erdôkben figyelhetô meg elsôsorban.
Az introgresszió mértékére jellemzô –
miként a „szürke nyárnál” is –, hogy az
elsôdleges, intermedier hibrid (B. x
rhombifolia Tausch.) rendkívül ritka. A
ritka, védett szôrös nyír – mint faj – el-
tûnésében az élôhelyek elpusztításán
túl a fent vázolt introgresszió is felelôs-
sé tehetô hazánkban.

Epilógus
A bibircses nyír erdészeti szempontú
megítélése hosszú évszázadokon ke-
resztül napjainkig nem változott:
gyomfának tekintik. Pedig Fekete Lajos
és Mágócsy-Dietz Sándor 1896-ban
megjelent Erdészeti növénytanában ma
is megszívlelendô sorokat vetett papír-
ra: „...az erdész sokszor ellenségének
tekinti és kiirtására törekszik. Sok he-
lyen azonban éppen ez azon fa, mely a
rossz erdôkezelés hibáit, s a legelés ál-
tal elkövetett erdôpusztítás nyomait el-
takarja, elfoglalván azon tért, mely szá-
mára nyitva maradt. Lassan növô fafa-
jok közt, azok záródása elôtt a talaj
gyors takarása és az oldali beárnyékolás
által azok hossznövekedésének elô-
mozdítására (ûzésére), éppúgy, mint
árnytûrô fafajok megtelepítésénél vé-
dôállabképen jó szolgálatot tesz.”

A mai – ökológiai alapokon nyugvó
– erdôgazdálkodásunkban jó lenne
végre a bibircses nyírt a gyom epi-
theton arnanstól megfosztani, üldözé-
sével felhagyni, s pionír tulajdonságát
kihasználva ôt szolgálatunkba állítani.

Dr. Bartha Dénes

(Csapody Vera rajza)
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Itt ülök a tv elôtt. De nem a dobozt né-
zem, hanem a felette lógó képet, mely
két dologról mesél: A természet tökéle-
tes alkotásáról és az emberrôl, aki ké-
pes tisztelni és csodálni, sôt, alkotva
megmûvelni. A többi: a fákról szól. És
itt kapcsolódik a természet-mû-alkotó
hármas rejtélyéhez egy másik történet,
egy kirándulásé. Zalában jártam, a zalai
erdôkben születtek a falamon képet al-
kotó falevelek, kétnapnyi csodálatos él-
mény és ezek a gondolatok.

A Zalaerdô Rt. hívta meg az elmúlt
évben az újságírók egy kis csoportját,
hogy az erdészek munkahelyének, az
erdônek a bûverejét felhasználva mu-
tassák meg, mi is egy erdész feladata,
mit csinálnak ôk és mit lát ebbôl egy
laikus, aki csak nehezen érti, mennyire
nem a mai felgyorsult tempójú világ-
nak való az erdô ötven-, századolyan
lassú lélegzetvétele, élettempója. És la-
ikus az újságíró is, mint bárki más, aki-
nek nem ez a hivatása, csakhogy ôt
köti az írástudók felelôssége, a világ
véleményét alakító emberek lelkiisme-
rete. Márpedig sok egyéb téma mellett
az erdészek munkájának hû megismer-
tetésében is igencsak
sok tartozása van a mé-
diának. Ez a kétnapos
meghívás a tartozás tör-
lesztését volt hivatva el-
kezdeni-folytatni. Én az
utolsók közé tartozom,
akik írnak a surdi dísz-
faiskolában, a Budafai
Arborétumban és va-
dászházban látottakról-
hallottakról, ezért nem
is a programról, tények-
rôl és adatokról adnék
újabb, sokadik beszá-
molót, hanem azt sze-
retném megosztani,
amivel gazdagabb let-
tem. 

Ha gyorsan végig-
gondolom, hová men-
nek el a mai városlakó
emberek többször, egy
kiállításra, komolyzenei
koncertre, vagy egy
nagy sétára az erdôbe,
talán a legutóbbi a leg-
valószínûbb. Egy ôszi
séta a napfényes, ezer-
színû Pilisben, vagy egy
téli csatangolás a vakító

fehér hóval borított fák között a csípôs
hidegben ismerôsebb lehet, mint
Csontváry cédrusai. Baj, hogy így van,
de tény, hogy a világ nem lesz ugyan-
olyan, mint száz évvel ezelôtt, amikor a
természetben és a mûvészetben egya-
ránt otthonosan mozgott mindenki. Hi-
szem azonban, hogy belénk van kódol-
va az elmélyülés és alkotó gondolkodás
utáni vágy, ezt nem törölheti ki belô-
lünk semmilyen szappanopera-zuhatag
vagy olcsó romantikus ponyvaregény-
dömping, amivel el vagyunk árasztva.
Lehet, hogy már csak a reggeli csúcsfor-
galomban van annyi eszünk, hogy ide-
geskedés helyett legalább egy ötlete-
sebb reklámszöveg értelmén méláz-
zunk el, de már ez is valami. Hiszek ab-
ban, hogy ez a kevés is elég ahhoz,
hogy egyszer csak kicsit többet akar-
junk gondolkodni, egy reklámszöveg
után egy jó verssoron, aztán egy jó
könyvön, talán a végén azon is, hogy
mindezektôl hogyan lehetünk még töb-
bek. Az erdôt is ehhez kellene segítsé-
gül hívni, olyan gyorsan álomba szédü-
lünk benne! Zalában még egyszerûbb,
a vétyemi ôsbükkös érintetlensége,

égig érô fakoronái ugyanolyan köny-
nyen fogják meg a lelkünket, mint a föl-
dön elnyúló holt törzsek ágai a nadrá-
gunk szárát, csak hagynunk kell. Ez a
kor kineveti az érzékeny lelkûeket, de
mikor jövünk rá, hogy a fák között nem
nevet ki senki? Legalább itt levethet-
nénk a magunkra kényszerített ke-
ménységet. Akiknek az erdô a szakmá-
ja, az erdô a munkahelye, a vendéglátó-
inkon nem is volt ilyen páncél: azzal a
ritka ôszinte kedvességgel fogadtak és
vezettek körbe minket, aminek a hiá-
nyára csak akkor jövünk rá, amikor vé-
letlenül szembetalálkozunk vele. Hor-
váth Ferenc, a Zalaerdô Rt. gazdasági
vezérigazgató-helyettese, Tihanyi Gyu-
la személyzeti vezetô és a Letenyei Er-
dészet tagjai között ülve is olyan ottho-
nosan érezhettem magam, mint dédel-
getett-védett-ápolt fáik között, az erdô-
ben. Hálás köszönet érte.

Mert gazdagabb lettem, nemcsak az
ismeretségükkel – a fákéval és gazdáiké-
val egyaránt –, hanem a tanulsággal,
hogy egy erdô lelke, ha sok idôt töltünk
benne, átszivárog, átjár a benne járón is,
megjobbítva, értékesebbé téve az em-
bert. Ezért hoztam haza pár ôszi faleve-
let: ha leülök egy kicsit, és nem múlandó
napi gondokkal van tele a fejem, az erdô
figyelmeztethessen arra, amit az erdé-

szek szó szerint is termé-
szettôl fogva tudnak:
„Tudd levetni díszeid,
ahogy mi is, ha itt az idô;
legyen benned türelem,
ahogy bennünk is, a ter-
jeszkedésben; és légy ba-
rátságos, ahogy mi is szí-
vesen fogadunk téged,
születésedtôl kezdve, ha-
lálodon túl is, vándor.”

Az ember tartozik
azért, mert képes a gon-
dolkodásra. És felelôs a
gondolataiért, mert ezek
irányítják cselekedeteit. A
teremtett természet pedig
képes hatni lelkiismere-
tünkre. Ha pár, földrôl a
falra került falevél gyö-
nyörködtetni tud, akkor a
természetet értô módon
megalkotó ember mun-
kája is elbûvöl. Nincs is
más feladatunk: felelôs-
séggel megôrizni a szé-
pet. Mert a világ bekere-
tezett kép: megalkotottsá-
gában teljes, s nincs mód
az Alkotáson kívül élni.

Pápai Luca

Bekeretezett erdô
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Andreas Stihl-nek, a motoros fûrész út-
törôjének ötlete ugyanolyan egyszerû,
mint amilyen bonyolult: Ahelyett, hogy
a fát vinnénk a fûrészhez, vigyük a fû-
részt a fához. Mérföldkônek számít a
fadöntôgéphez vezetô út megkönnyíté-
sére a nagy teljesítményû, egy ember ál-
tal kezelhetô motoros fûrész, a legen-
dás STIHL Contra, amely 40 évvel ez-
elôtt került piacra.

Mint minden úttörô találmány, a
STIHL Contra is, 1959-ben innováció-
hordozó volt. Míg elôdei a BL és a BLK
(benzinüzemû, könnyû, kicsi) még 16
és 14 kilogramm súlyúak voltak, a per-
fekt kialakítású Contra súlya már csak
12 kilogramm, és teljesítménye 6 LE.
Ennek az elsô hajtómû nélküli, egy em-
ber által kezelhetô kompakt építésû fû-
résznek már 40 évvel ezelôtt könnyû-
fémhengere volt.

A Contrá-val „A motoros
fûrészek atyjá”-hoz

A szürke-vörös fûrészgép, a ferdén fel-
felé irányuló vezetôlemez, hamarosan
az erdészeti dolgozók alapvetô szerszá-
ma lett. Az emberek munkateljesítmé-
nye az erdei fakitermelésben a négysze-
resére növekedett a korszakalkotó mo-
toros fûrésszel. A 200 000 motoros egy-
ség gyártása 1967-ig az erdészeti munka
gépesítésének nagy áttörését jelentette.
Ez azonban még nem minden. Ameri-
kában a Contra, Andreas Stihl-t „A mo-
toros fûrészek atyjá”-vá tette.

Egy átfogó innovációs 
elmozdulás kezdete

Mai szemmel az akkori szupermodern
STIHL Contra egy innovációs elmozdu-
lásnak nem a befejezését, hanem a kez-
detét jelentette a STIHL cégnél, amely
folyamat mindmáig tart. A világszerte

legnagyobb motoros fûrészmárkák
élenjáró funkciói a motorosfûrész-tech-
nika további 40 évének állomásait mu-
tatják. A STIHL-nél a fejlesztések öt
súlyponti kérdésre koncentrálódnak.
Ezek a biztonság, a környezetbarát tu-
lajdonságok, a teljesítmény, a gazdasá-
gosság és a munkakomfort javítása.

Motoros fûrészek már 1964-ben, a
STIHL által kifejlesztett, antivibrációs
rendszerrel kerültek gyártásra. Ez kíméli
az erôt és védi az egészséget. 1976-ban a
STIHL piacra vitte az elsô, mind a mai
napig egyedülálló egykaros kezelésû
motoros fûrészét, a motorfunkciók biz-
tonságos és egyszerû kezelésének bizto-
sítására. 1982-ben a kétszeres csapágya-
zású kézvédô, mint kiváltó elem az auto-
matikus láncfék mûködtetésére, az erdé-
szeti munkát végzôk biztonságát növeli.

És már 1984-ben kitûnnek a STIHL mo-
toros fûrészek az oldalsó láncfeszítéssel,
melyek megakadályozzák, hogy a kéz
hozzáérjen az éles fûrészlánchoz. To-
vábbi biztonsági elôrelépést jelentett
1995-ben a hátsó kézi fogantyún mû-
ködtethetô QuickStop S-láncfék.

Az elsô motoros 
fûrész-katalizátor

A környezet, de a pénztárca kímélésére
is a STIHL 1970-ben kifejlesztette a
mennyiségszabályozású olajszivattyút a
takarékos adagolásra és 17 évvel ké-
sôbb a kopáscsökkentô és olajmegtaka-
rító Ematic-rendszert. 1988-ban a STIHL
cég bemutatta az elsô katalizátoros mo-
torfûrészt. Ez 80 százalékig csökkenti a
káros szénhidrogének mennyiségét a
kipufogógázban.

A motoros fûrészek súlyának állandó
csökkentése és az egyidejû teljesít-
ménynövelés magyarázza a STIHL cég
élenjáró funkcióját. 1968 óta az elektro-
nikus gyújtóberendezés gondoskodik
az állandó, energiadús gyújtószikra
képzôdésérôl és annak a hômérsékleti
ingadozásokkal és a nedvességgel
szembeni ellenállásáról. Az 1992-ben a
STIHL által bevezetett kompenzátor

40 éves a STIHL CONTRA

A motoros fûrész történelmi 
jelentôségû a mûszaki életben

A haladás állomásai a STIHL Contra és a
STIHL 036 QS között jelentôs innovációk,
mint például a STIHL antivibrációs rendszer
(egészen fent), az elektronikus gyújtóberende-
zés (fent középen) és az egykaros kezelés (fent) 

A STIHL Ematic-rendszer 50 százalékkal
csökkenti a lánckenôolaj-felhasználást (egé-
szen fent). A kompenzátor meghosszabbítja
a légszûrô tisztítási intervallumát (fent)
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megakadályozza az üzemanyag-keve-
rék dúsulását a szûrô fokozódó el-
szennyezôdésekor, és lényegesen meg-
hosszabbítja a tisztítási intervallumot. A
STIHL fixfúvókás porlasztók 1995 óta
vannak a piacon, feleslegessé téve a
porlasztó utánállítását. 

A mûszaki fejlesztésben
világelsô

1991-ben vezette be a STIHL cég az
ElastoStart indítófogantyút. Egy beépí-
tett gumielemmel fékezi az indítási
visszaütést. 1994-ben vezeti be a cég a
STIHL lánc-gyorsfeszítôt, amely lehetô-
vé teszi a szerszám nélküli láncfeszítést.

A STIHL márka 70 éve elsô helyet
vívott ki magának a fejlesztésben a
motoros fûrészek piacán. A 2000-es
év gépei sokszorosan biztonságosab-
bak és komfortosabbak, mint a 40 év-
vel ezelôttiek. Ezért fordul elô, hogy
ha egy régi erdészeti szakembert
megkérdeznek, hogy melyik a leghí-
resebb motoros fûrész, hosszabb gon-
dolkodás nélkül azt mondja: a STIHL
Contra. 

Egymás után jelennek meg az Erdôgazdaságok különféle ju-
bileumi ünnepségei kapcsán a helyi monográfiák. A kifeje-
zetten igényes kivitelû kiadványok legújabb kötete az „Erdô-
gazdálkodás a Mecsekben 1945–1995”. A szerkesztôk írják:

Volt egyszer egy könyv, amely a baranyai
erdôgazdálkodás 1945-tôl kezdôdô har-
minc évét mutatta be. A „Zöld könyv” a Me-
cseki Erdô- és Fafeldolgozó Gazdaság kia-
dásában látott napvilágot és több, mint
kétszáz oldalon részletesen beszámolt az
akkori idôk vállalatának tevékenységérôl,
eredményeirôl. Úgy gondoltuk, meg kell
emlékeznünk az azóta eltelt évtizedekrôl is
úgy, hogy a kezdeteket sem feledhetjük el.
Megpróbáltuk ötvözni a már megjelent do-
kumentumok egy részét a napjainkban
összeállított, visszatekintô kéziratokkal.

A kiadványok igazi haszna évtizedek múlva jelentkezik,
amikor feltételezhetô újabb jubileum kapcsán ismét össze-
foglalja az eltelt idôt valaki. És akkor csak le kell emelni a
polcról a múltat, mint ahogy ma is megtesszük, ha kíváncsiak
vagyunk rá. A mai jelent néhány év múlva amúgy is múlttá
oldja az emlékezés.

Ötven év emlékezés

BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ
TALÁLKOZÓ

Tatabánya
2001. május 18–20.

A részletekrôl a központi titkárság vagy a helyi csoporttitkár
ad felvilágosítást.
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Amezôgazdaság szerkezet-átala-
kításának a kérdései ma széles-
körû viták területe. Állami in-

tézmények, tudományos és kutató-
mûhelyek foglalkoznak ennek elem-
zésével, a koncepciók kialakításával.
Fokozza a kérdés jelentôségét az EU
felkészüléssel és csatlakozással kap-
csolatos régiófejlesztési tervek és pá-
lyázatok készítése. A csatlakozás ide-
jére határozott elképzelésekkel kelle-
ne rendelkezni arról, hogy milyen le-
gyen az ország mezôgazdasági terme-
lésének szerkezete, mérete, a föld-
használat, figyelemmel a környezeti
gazdálkodás Európa-szerte megköve-
telt normáira. A szerkezetátalakulás
formáiról és arányairól hivatalos ada-
tok még nem jelentek meg, csupán az
intézetek részérôl készített javaslatok
hozzáférhetôek. Bizonyos következte-
tések azonban már levonhatók a ré-
giófejlesztési tervekbôl, a SAPARD pá-
lyázati irányelvekbôl, illetve a már be-
nyújtott pályázatokból.

SAPARD (Special Aid Programme
for Agricultural and Rual
Development) különleges segélyprog-
ram a mezôgazdaság és vidékfejlesz-
tés számára készült dokumentum,
amely tartalmazza az agrárgazdaság-
hoz és vidékfejlesztéshez felkínált cé-
lokat, intézkedéseket és forrásokat.
Magyarország részére 2000–2006 kö-
zött évente 38 millió eurót, cca. 9,5
milliárd Ft-ot irányoztak elô az agrár-
gazdaság szerkezetátalakításának, va-
lamint a vidékfejlesztés feladatainak
megoldásához. Látható, hogy igen je-

lentôs összegrôl van szó, ami elôsegíti
a tanulmányban felvetett téma megva-
lósításának pénzügyi alapjait. Az emlí-
tett anyagokból az a megállapítás von-
ható le, hogy az agrárstratégia nem
számol kellô súllyal az ültetvényer-
dôkkel mint alternatív földhasználati
lehetôséggel. Az agrár szakemberek
többsége közönnyel és sok esetben
értetlenséggel fogadja az alacsony mi-
nôségû és kedvezôtlen domborzati
adottságú területeken, és az eleve
veszteséges szántóföldi mûvelés he-
lyett a lényegesen nagyobb foglalkoz-
tatást és rentabilitást kínáló erdôtele-
pítést.

Az erdôtelepítések elutasításában
több konkrét ok is közrejátszik:

– A mezôgazdálkodás feladatait az
élelmiszertermelésben látják, az erdô-
gazdálkodást teljesen külön kezelik.

– Hosszú idôn keresztül a szántó-
föld „védelme” akadályozta azok
ésszerûbb hasznosítását, illetve a me-
zôgazdálkodási és ökonómiai irányza-
tok egyoldalúan a gazdasági anyagi
növekedés szükségességét helyezték
elôtérbe.

– Az eredmény és a jövedelem a
hosszabb termelési ciklus miatt nem
mutatható ki évente.

– Idegenkedés és tájékozatlanság a
fatermeléssel szemben.

A hivatalos erdészeti megnyilatko-
zások hosszú évek óta az erdôk szoci-
ális, jóléti és védelmi szerepét helyezik
elôtérbe, a fatermelésrôl alig esik szó.
A „zöld” mozgalmak hatására alakult
ki az az általános erdészeti felfogás

(oktatás, kutatás, sajtó), amelyik az er-
dôgazdálkodásban a környezet- és ter-
mészetvédelem érdekeit helyezi elôtér-
be. Ellenzi a nem ôshonos fafajok tele-
pítését, monokultúrát, tarvágásokat
stb. A jövôt illetôen azonban célszerû
különválasztani a természetközeli, az
ültetvényszerû erdôket és a faültetvé-
nyeket, ahol az ökológiai, az ökonó-
miai és a természetvédelmi szempon-
tok egymástól eltérô módon érvénye-
sülnek.

A természet megôrzésének igénye
világméretû jelenség, ami az erdôk
használatának szigorúbb szabályozá-
sával, a fakitermelések korlátozásával
jár. Ezen kényszerítô okok miatt kezd-
tek foglalkozni a fafeldolgozó ipar-
ágak az alapanyag megtermelésének
új formáival. A kutatások és fejleszté-
se Észak-Amerikában és Új-Zélandon
folytak jelentôs anyagi ráfordítások-
kal. A fenyôfélék, az Eucalyptus és a
nyárak nemesítési munkái olyan alap-
tudományok kutatóinak az együttmû-
ködését igényelték, mint a molekulá-
ris genetika, biológia, biokémia, bota-
nika, mezô- és erdôgazdálkodás, nö-
vényvédelem. Az így elôállított fajták-
ból szántóföldön létesítettek telepítése-
ket, melyek korszerû víz- és tápanyag-
ellátással mûködtek. A termelési cél a
faapríték (farost) vagy a méretes és
minôségi hengeresfa. Ennek megfele-
lôen a kitermelés a 6–8, illetve 20–25
éves korban történik.

A faalapú lemezgyártás (farost, for-
gácslap) és a papírfelhasználás gyors
emelkedése az ún. „rostfarmok” gyors
elterjedésével jártak. A faapríték mint
homogenizált áru, tankerekben távoli
világrészekre is olcsón szállítható. Az
új eljárás hatása az említett iparágak
fejlôdésében és egyes világrészek kö-
zötti koncentrációjában máris érzékel-
hetô.

Az elôzôekbôl kitûnik, hogy a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás és a fa-
nyersanyag-termelés irányai már ré-
gen szétváltak. Alátámasztják ezt a ha-
zai erdôk használatában bevezetett je-
lentôs korlátozások, nemzeti park, táj-
védelmi körzet, védett, szigorúan vé-
dett területek.

Néhány vezetô agrárszakember
már az 1980-as években Magyarorszá-
gon is felismerte a szántócentrikusság-

ERDÔS LÁSZLÓ DR.–KLENCZNER ANDRÁS

A fatermelés szerepe és lehetôségei
a távlati földhasználatban (vitaanyag)
A szerzôk korábbi tapasztalataikat felhasználva foglalkoznak a termôföld-
nek erdôvel, fatermeléssel történô hasznosításával. Bemutatják a gyenge ter-
môképességû Duna-Tisza-közi és szabolcsi homoki szántók – 2,5–4,5 AK –
nemesnyár- és akácültetvények eddigi eredményeit. Számításaik szerint je-
lentôs mezôgazdaságilag hasznosított területet lehetne fokozatosan „szántó-
földi fatermelés”-be vonni. Utalnak a nemzetközi tapasztalatokra és eredmé-
nyekre, ahol már igen jelentôs eredményeket értek el az ültetvényerdôk ré-
vén. Az alacsony termôképességû talajokon a szántóföldi fatermelés – a szer-
zôk gyakorlati tapasztalatai alapján – 4–5 t rozsnak megfelelô évenkénti ho-
zamot biztosítanak. A fatermékek a világpiacon mint támogatás nélküli
komplementer termékek jelenhetnek meg. Ezzel mind a GDP, mind a kül-
kereskedelmi mérleg, exportgazdaságosság kedvezôen alakulhat. Mindezek
mellett foglalkoztatást nyújtanak az ültetvények mûvelésénél, illetve a faho-
zam feldolgozásánál. A szerzôk szerint szükség van a jelenleginél szélesebb
körû erdôtelepítésre, annak társulás, szövetkezés útján való végzésére. A fa-
hozam feldolgozása pedig széles körû integrációra alapozott faipari fejlesz-
tést igényel. (A szerzô erdô- ill. agrármérnök)
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ból származó hátrányokat és vitatta a
kedvezôtlen adottságú viszonyok mel-
lett az élelmiszertermelés prioritásait.
Az MTA elnöksége 1988-ban foglalko-
zott az erdôgazdálkodás helyzetével
és össztársadalmi érdekbôl javasolta
az erdôterület további növelését. A
nagy „zöld program” 2050-ig 1 millió
ha erdôtelepítést javasolt. A MAE Ag-
rárgazdasági Társasága és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület közös tanács-
kozásán olyan vélemény hangzott el,
miszerint az ezredfordulót követôen
közel 1 millió ha parlag vagy parlaggá
váló területtel kell számolni. Ezen föl-
dek hasznosítására ökológiai és öko-
nómiai szempontból egyaránt az erdô-
telepítés látszik célszerûnek. Egy szû-
kebb munkacsoport kidolgozta a
„Szántóföldi fatermesztés” koncepció-
vázlatát.

A mûvelésiág-változtatás 
gazdasági indokai

Számítások szerint országosan 300
ezer ha körüli az a gyenge termôké-
pességû szántóterület, mely évek óta
csak veszteséget termel. E területeken
a hozamok a növekvô – fôleg ipari
eredetû – termelési költségeket már
nem fedezik. Ekkora veszteségforrás
tartósan elviselhetetlen, ezért ezek a
területek vagy más mûvelési ágban
kerülnek hasznosításra, vagy egy évti-
zeden belül parlaggá válnak. A kedve-
zôtlen adottságú termôhelyek támoga-
tásának átalakítása, a terméktámoga-
tás megszüntetése még inkább ösztön-
zi e folyamatot és újat fog elindítani.

Hasonlóan mintegy 70–100 ezer
ha-ra tehetô a már eddig elhagyott,
elhanyagolt szántó, szôlô és gyümöl-
csösök területe.

Nem kellôen hasznosított a legelôk
több, mint a fele – mintegy 600–630
ezer ha – is.

Napjainkban a régi gondok mellett
új problémák is felszínre kerülnek és
várnak megoldásra. Gazdasági fejlô-
désünk fô irányát és nemzetközi ver-
senyképességünket ugyanis az euró-
pai piacpolitika, az ottani értékrend,
hatékonyság és termelési színvonal
fogja nagymértékben meghatározni.
Gazdálkodásunkat egyre inkább a mi-
nôség, a hatékonyság és a kereslet ala-
kítja. A nagy ráfordítást igénylô inten-
zív szántóföldi vagy kertészeti terme-
lést csak a jó és a legjobb adottságú te-
rületeken lesz célszerû fenntartani.
Ahol viszont a talaj termékenysége
vagy mûvelhetôsége nem, vagy csak
kirívóan kevés jövedelem reményé-

ben tudja visszafizetni a növekvô költ-
ségeket, ott a kevesebb költséggel,
anyag- és energiaráfordítással is nye-
reségesen fenntartható mûvelési ágak-
nak kell elsôbbséget adni.

De nemcsak a kevesebb költséggel
fenntartható mûvelési ágak javára kell
visszavonulni, hanem a jó termôké-
pességû földeken is úgy célszerû fo-
kozni az intenzitást, hogy a legjobb
hazai gazdaságokban elérjék a fejlett
nyugati államok termelési színvonalát.

A termôföld racionálisabb haszno-
sítása számításaink szerint az elkövet-
kezô 25–30 évben folyamatos mûvelé-
siág-változtatást indokol a mezôgaz-
dasági terület mintegy 25–30%-án. A
földhasználatban többféle megoldás
lehetséges, így:

– szántóföldi fatermelés,
– gyepesítés,
– halastó építése,
– víztározó építése,
– vadászerdô-telepítés,
– parlag.
Tanulmányunk kiemelten a szántó-

földi fatermelés lehetôségeinek vázla-
tos bemutatására korlátozódik és
mintegy 6–700 ezer ha, elsôsorban
szántóföldi terület fásítását érinti.
Ugyanis míg a mezôgazdasági termé-
kek a tartósan kialakuló kínálati pia-
con, nyomott áron, a fatermelés ter-
mékei viszont keresleti piacon, tisztes
nyereséget biztosító jó áron cserélnek
majd gazdát. Nagyon valószínû tehát,
hogy fôleg szántóterület jelentôs ré-
szén fásítást-erdôsítést kell végrehaj-
tanunk az elkövetkezô 2–3 évtized-
ben.

A javasolt fatermelési mód meg-
szervezését és a telepítések megindí-
tását az is indokolja, hogy a meglévô
cellulóznyárasok kitermelése rövide-
sen befejezôdik, és ezzel egyidejûleg
jelentôs mértékû nyáriparifa-hiánnyal
kell számolnunk.

Az intenzív fatermelés során az or-
szág energiaellátásában elsôsorban
az akác és a nyárfa játszhat jelentô-
sebb szerepet. Erre a célra kifejlesztett
korszerû hôközpontok és eljárások
hozzájárulhatnak a különbözô ener-
giahordozók kedvezôbb arányainak
kialakításához és az importfüggôség
csökkentéséhez.

– Erdôtelepítési célokat az alábbi-
akban látunk:

fanyersanyag (iparifa) -termelés,
energiaerdô,
vadászerdô,
védelmi, üdülési, pihenési célokat

szolgáló erdôk.

1991-ben a kormányhatározattal in-
dított tízéves erdôtelepítési program
1991–2000-ig 150 ezer ha erdô telepí-
tését tûzte ki célul. A javaslatokból
1991–98 között mindössze 47 ezer ha
– 32% – valósult meg, elsôsorban for-
ráshiány miatt.

Az erdôtelepítésre számba vehetô
földek döntô hányada magántulajdon-
ban van, ezért a fafajmegválasztásnál a
gazdálkodói érdek nem mellôzhetô.
Az akác és a nemes nyár az erdôtele-
pítésekben évek óta 60–65% között
mozog, a Nyírségben pedig megköze-
líti a 90%-ot. Ilyen megfontolásokból
az alábbi fafajarányok várhatók:

akác 40%
nemes nyár 20%
keménylombos 20%
lágylombos 10%
fenyô 10%

100%

A faültetvények jellemzôi
Az ültetvények költséges befektetést
és ráfordítást igényelnek, kiemelkedô-
en magas az élômunka igényük. Ezek
a hátrányok azonban kiegyensúlyo-
zott piac esetén a magas árbevétellel
és jövedelemmel bôségesen megtérül-
nek. A faültetvényt az alábbiakban ha-
tározhatjuk meg: gyorsan növô fafajok
minôsített fajtáiból meghatározott tér-
beli rendben létesített és ültetvénysze-
rûen kezelt növényállomány. Terme-
lési cél: iparifa vagy energetikai és
egyéb célú faapríték.

A jó fatermést ígérô – 7 AK/ha felet-
ti – talajadottságoknál az akácot és a
nemes nyárat célszerû ültetvény for-
mában telepíteni és kezelni. Az
1960–70-es években az állami gazda-
ságokban és a tsz-ekben létesített ne-
mesnyár-telepítések már nemesített
fajtákkal és tágabb hálózatban létesül-
tek. A további gazdálkodás azonban
ritkán elégítette ki a faültetvény kívá-
nalmait.

Az akácnak ültetvény formában va-
ló nevelése viszont új az erdészeti gya-
korlatban. Akad ugyan erre is példa a
múltból. Gróf Forgách és néhány nyír-
ségi földbirtokos az 1920–30-as évek-
ben az igen gyenge homoktalajokon
mezôgazdasági köztes mûveléssel ne-
velte az állományokat. Írásos közlése-
ik azt igazolják, hogy a rendszeres ta-
lajmûvelés és gyakori nyesések útján
értékes faanyagot nyertek, ami a bir-
tok jövedelmét jelentôsen növelte. To-
vábbi eredményként említik a talaj ter-
môképességének javulását is.

Az intenzív kultúráknál fontos sze-
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repük van a magas biológiai értékû
fajtáknak. A hazai erdészet kutatás je-
lentôs anyagiakat fordított az akác ne-
mesítésére, amivel nemzetközileg is fi-
gyelemre méltó sikereket ért el. Ezek
az eredmények azonban eddig kihasz-
nálatlanok. A jövôben tehát feltétlen
számolni lehet az új fajták magasabb
hozamaival is.

Az ültetvénytechnológia, mint a
gyommentes talajállapot, a magasabb
növedéket, a szakszerû nyesések az
értékes minôségi faanyag nyerését se-
gítik elô. A vágásforduló elsô felében
(kétharmadában) 3–4 évenkénti idô-
közben a tápanyagpótlás is javasolt,
mint szerves és mûtrágya, zöldtrágya,
komposzt, szennyiszap stb. Mindezek
együttes hatására az évi növedék elô-
reláthatóan 60–100%-kal emelkedhet.
A faanyag értékének növekedése ha-
sonló arányban valószínûsíthetô. Az
intenzív állománynevelési eljárással a
vágásforduló 20–25 évre rövidül a je-
lenleg használatos 30–35 évvel szem-
ben, ami a jövedelmezôséget lényege-
sen javítja.

További lehetôség az akácültetvé-
nyekbôl ún. energiaerdôk létesítése. A
hazai energiahordozók struktúrájának
ilyen irányú módosítása mind gazda-
ságossági, mind környezetvédelmi
szempontból igen nagy jelentôségû.
Az akác ugyanis energetikai célokra a
legkedvezôbb tulajdonságokkal ren-
delkezik.

Piaci és felhasználási 
lehetôségek

A faültetvények létesítésében – mint
említettük – döntôen az akác és a ne-
mes nyárak faanyagával kell számol-
ni. Az akác jelentôsége és értéke – a
környezetvédôk negatív megítélése
ellenére is – fokozatosan emelkedik. A
trópusi faimport mérséklése pedig
egész Európában keresetté tette tar-
tóssága és sokcélú alkalmazhatósága
miatt.

A modern faipar technológiai fo-
lyamatai, mint a mesterséges szárítás,
gôzölés, szélességi és hossztoldás stb.
megnyitották az utat az akácnak az
épület-, asztalosipari és bútoripari fel-
használása elôtt. A nyomás alatti gôzö-
léssel (termikus nemesítés) megmun-
kálhatósága lényegesen javítható, a
színe is változtatható, továbbá alkal-
mas hajlított bútorelemek készítésére
is. A hazai akác bútorlécbôl Olaszor-
szágban és Szlovéniában konyha- és
szobabútorokat, íves idomú bútorele-
meket gyártanak. Az ilyen minôségû

alapanyag iránt jelenleg és a jövôben
is tartós kereslet ígérkezik.

A hagyományos erdôgazdálkodás
azonban ezt a minôséget csak igen kis
mértékben képes elôállítani. Az ültet-
vényekben viszont a minôségi fûrész-
ipari rönk az elsôdleges cél. Az alacso-
nyabb méretû és minôségû, fôleg az
elôhasználatok során kikerülô faanyag
pedig mint a környezetbarát oszlop,
kerítés-, támrendszer, valamint parkok
és játszóterek berendezéseihez jelen-
leg is keresett. A fûrészelt, illetve hen-
geres oszlop termékek elhelyezése
Nyugat-Európa szôlôtermelô országai-
ban (Franciaország, Spanyolország,
Portugália), valamint víz- és partvédel-
mi célokra Észak-Európa országaiban
megfelelô marketingmunkával a jövô-
ben növelhetô. Az alacsonyabb értékû
tûzifa, ami az akácállományok kiter-
melésénél meghaladja az 50%-ot, az
ültetvényeknél 20–30%-ra esik vissza.
Az akác iránt egyre fokozódik a kül-
földi érdeklôdés. Számos távoli or-
szágból érkeznek hozzánk szakértô
csoportok, akik a termesztésben vagy
az akácfaanyag-vásárlásban érdekel-
tek. 

A nagy érdeklôdést mutatja, hogy
évente több millió akáccsemetét ex-
portálunk Észak- és Nyugat-Európá-
ba.

Az akácültetvényeknél meg kell
említeni a mézhozamot, ami egyes te-
rületeken jelentôségében eléri a faho-
zam értékét. A mézhozam a faállo-
mány korával laza összefüggésben
van az alábbiak szerint:

Kor (év) Mézhozam (kg/ha)
6 371
10 402
20 407
25 369
30 305
35 214

Az akácerdôk egy vágásforduló
(20–25 év) alatt begyûjthetô valódi
mézhozamának az értéke – Keresztesi
számítása szerint – egyenlô az
erdôfelújítási költséggel.

A nemes nyár minôségi anyagnál
máris keresleti piac jelentkezett, a
nyárasok területének csökkenése mi-
att. Éppen ezért az olasz piac tartósan
is biztosnak tekinthetô. Ezt támasztják
alá a telepítésben és a feldolgozásban
kialakult olasz–magyar vállalkozások.
Olasz részrôl jelenleg is komoly ér-
deklôdés nyilvánul meg ilyen célból a
földbérletek iránt.

A faültetvények 
jövedelmezôsége

A nemesnyár-termelés gazdaságosságá-
ra vonatkozóan a hozamokról és a költ-
ségekrôl már elfogadható adatokkal
rendelkezünk. A jövedelem pedig már
közepes fatermés esetén is elérte a jó
minôségû szántók jövedelemszintjét. A
jövôbeni telepítések jövedelmezôsége
– többek között – a szakszerûbb állo-
mánynevelésbôl következôen jelentô-
sen növekedni fog. Tájékoztatásul is-
mertetjük egy magánerôbôl végzett
nyárfa-, majd akáctelepítés eddigi, illet-
ve várható pénzügyi eredményét.

A nyárfaültetvény
A terület korábban mezôgazdasági

mûvelés alatt állt. Talaja agyagos ho-
mok, kedvezô vízellátással. Aranyko-
rona-érték 6,5/ha. A telepítési és állo-
mánynevelési munkákat az elôírt tech-
nológia szerint végezték. Kilenc vege-
táció után a törzsek felét kivágták. A
viszonylag kedvezô talaj és a gondos
mûvelés eredményeként a kivágott
fákból ha-onként 50 m3 iparifa értéke-
sítésére, illetve 275 ezer Ft bevételre
nyílt lehetôség.

A lábon maradó állomány kitermelé-
sére 3–4 év múlva kerül sor. A tervezett
100–120 m3 faanyag értékesítésébôl elô-
reláthatóan cca. 8-900 ezer Ft árbevétel
várható. A mai áron számolt telepítési,
állománynevelési és kitermelési költ-
ségek levonása után a rozstermelésre
alig alkalmas földön a kultúraváltás után
ha-onként és évente 90-100 ezer Ft
árbevétel és 40-45 ezer Ft nyereség bec-
sülhetô. A telepítés teljesen magán-
erôbôl történt. Amennyiben az állami
támogatást is igénybe vették volna, úgy
az eredmény is több lenne.

Az akácültetvény
Az akácültetvények jövedelmezôsé-

gét bemutató kalkuláció sík vidéki te-
repviszonyok és 22 éves véghasználati
kor figyelembevételével készült külföl-
di és hazai tapasztalatok alapján. A rá-
fordítások az alábbiak Ft/ha 1999. évi
adatok alapján 22 év véghasználat mel-
lett:

Telepítés és állománynevelés
1–5 év költségei 300 000 Ft/ha
6–15 év költségei 300 000 Ft/ha
Erdômûvelési költség 
összesen 600 000 Ft/ha
Fakitermelési költségek 
(2896 Ft/m3) 759 000 Ft/ha
Összes 
közvetlen költség 1 359 000 Ft/ha
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A jövedelem pedig a következô:
Bevétel 2 036 400
Kiadás 1 359 000
Korszaki jövedelem 677 400
1 évre esô árbevétel 92 546
1 évre esô jövedelem 30 791
Árbevétel-arányos nyereség 33%
Költségarányos nyereség 50%

A bevétel az értékes faanyagra való te-
kintettel jelentôsen meghaladja a szoká-
sos bevételeket. Ugyanez jelentkezik a rá-
fordításoknál is, ami az ültetvényjellegbôl
adódik. Az egy évre esô árbevétel érték-
ben azonosnak vehetô 4,1 t étkezési bú-
zával, a nyereség pedig 1,4 t-val (1 t azo-
nos 22 450 Ft-tal, BÁT 1999. augusztus
1.).

Ha az erdômûvelési költségeket tô-
késítjük, úgy a termelési ciklus folya-

mán 6,5–7%-os tôkemegtérülés jelent-
kezik. A felmerülô bér és egyéb költsé-
geket teljes egészében szolgáltatások
szintjén vettük figyelembe.

A faültetvények céljára figyelembe
vett 7–14 AK/ha értékû földek mezôgaz-
dasági vagy fatermesztési célú hasznosí-
tásának ökonómiai kérdései, ideértve a
különbözô támogatásokat, exportgazda-
ságosság, tôkeigény, eszközhatékony-
ság stb. meghaladják a tanulmány kere-
teit. Ilyen vizsgálatoknak az igénye
azonban máris felmerül az agrárpolitikát
érintô döntések és EU-pályázatok során.

Az ültetvényerdôk elterjesztésénél
szólni kell az erdômûvelés szakmai kér-
dései mellett a faállomány tulajdonvé-
delmérôl. Korábban az akác, de az el-
múlt 1–2 év tapasztalata azt mutatta,
hogy a nemes nyárak eltulajdonítása so-

A bevételek az alábbiak:

Elôhasználat % m3 ár Ft/m3* Összeg Ft
Iparifa 60 35 7 500 262 500
Tûzifa 40 23 5 000 115 000
Véghasználat
Iparifa 80 164 8 615 1 412 900
Tûzifa 20 41 6 000 246 000
Összesen – 263 7 743 2 036 400

* Feladóállomáson

Akácültetvény költség-, hozam-, jövedelemalakulása (1 ha) 1999. évi ár- és költségszinten

rán is igen jelentôs hiánykár keletkezik.

Nemzetgazdasági és társa-
dalmi, szociális elônyök

A faültetvények létesítésével elsôsorban
a hazai favagyon, élôfakészlet növek-
szik, ami messzemenôen befolyásolja

majd az ország faellátását és az expor-
tot. A hazai erdôkbôl évente átlagosan
kitermelt 5,5 millió m3 faanyag mennyi-
ségi értelemben fedezi az ország szük-
ségletét, fafajspecifikusan azonban a
lombos fafajokból export, a fenyôfélék-
bôl import jelentkezik. A fa, fatermékek

Év Fatermékek Élelmiszerek Fatermék %-ban
1996 287,1 M USD 2745,65 M USD 10,5
1997 312,1 M USD 2849,45 M USD 11,0
1998 351,5 M USD 2772,21 M USD 12,7
1999 369,0 M USD 2310,0 M USD 16,0

és az élelmiszer exportja az alábbiak
szerint alakult:

A fatermékeknél az évi 10%-os emel-
kedést részben a fafeldolgozó-iparban
megjelenô külföldi tôke, részben pedig
a kisvállalkozások talpraállása és ered-
ményes mûködése idézte elô. Az export
döntô hányadát a fûrész-, lemez- és az
épületasztalos-ipari termékek képezik.
Ide sorolható még a bútoripari export-
nak a hazai alapanyag-felhasználásból
származó arányos része, mintegy 35 M
USD, ami összességében mintegy 400 M
USD-t tesz ki.

Nagyságrendileg ez ugyan távolról
sem jelentôs, de nemzetgazdasági
szempontból viszont olyan elônyei van-
nak, melyek a jövôt illetôen figyelmet
érdemelnek. Ezek a termékek semmifé-
le export- vagy intervenciós támogatás-
ban nem részesülnek. Az erdôgazdál-
kodás az agrárgazdasági támogatások-
ból 1,5–2,0%-os arányban részesül. Az
árak a világpiac mozgásait követik. Az
input-output arány, az exportgazdasá-
gosság és az USD-kitermelés az élelmi-
szertermelés számos termékéhez mér-
ten rendkívül kedvezô. Egy átgondolt
faiparfejlesztéssel pedig a jövedelem to-
vább növelhetô.

A szántóföldi fatermelés koncepció-
jának elfogadása az elmaradott térségek
felzárkóztatásában és a vidékfejlesztés-
ben is jelentôs fejlôdést ígér. A faültetvé-
nyek intenzív kultúrának tekinthetôk,
folyamatosan magas élômunkaigény
jelentkezik. Amíg a hagyományos erdô-
gazdálkodásban 50–60 ha ad egy fô ré-
szére folyamatos munkát, a faültetvény-
nél ez 15–20 ha-ra tehetô. Az erdôneve-
lési és ápolási munkákban a családta-
gok, fiatal és idôs korúak is foglalkoz-
tathatóak. Kívánatos megemlíteni azo-
kat a tapasztalatokat, amelyeket a köz-
munka-foglalkoztatás keretében szerez-
tek az erdôtelepítést végzôk a cigány la-
kosság foglalkoztatása kapcsán. Ahol a
munkákat szervezési tapasztalatokkal
bíró vezetôk irányították, ott a telepíté-
sek minôsége meglepôen sikeres volt.
Ez azonban csak nagyobb csoportok
esetén, betanítással, ellenôrzéssel és
kölcsönös bizalom alapján érhetô el. Az
erdôtelepítési lehetôségek elsôsorban
az észak-magyarországi, észak-alföldi,
dél-dunántúli és dél-alföldi régiókban
vannak, ahol a munkanélküliség orszá-
gosan is a legmagasabb. Az ültetési
anyag elôállítása a csemetekertekben
ugyancsak jelentôs munkaerôt köt le. A
talaj-elôkészítés, ültetés, talajápolás, fa-
kitermelés stb. gépi munkái a kis- és kö-
zépvállalkozások népes táborának
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nyújtanak folyamatos foglalkoztatást.
Egy-két évtized elteltével pedig új fafel-
dolgozó kapacitások létesítése válik
szükségessé, ami további munkalehetô-
ségekkel jár.

A közepes minôségû szántók erdôsí-
tése és azokon mezôgazdasági eljárá-
sokkal folytatott fatermesztés kétségte-
lenül újszerû a hazai erdô- és mezôgaz-
daság számára. Vannak viszont külföldi
példák, melyek ennek eredményeit iga-
zolják. Dél-Franciaország tengerparti
homoktalajain az 1900-as éveket köve-
tôen mintegy 600 ezer ha-on a paraszt-
gazdaságok ezrei tértek át a tengerparti
fenyô (P. pinaster) termesztésére. Az
állományokat 25–30 éves vágásforduló-
ban és ültetvényszerûen kezelik. Olasz-
ország az 1930-as években a legtermé-
kenyebb földjein – a Pó-síkságon – léte-
sített ugyancsak kisbirtokon közel 200
ezer ha nyárast. A fejlett francia papír-
és falemezipar, illetve az olasz bútor- és
faipari gépgyártás mai eredményei ere-
dendôen innen származnak.

Az EU agrárpolitikája (CAP) ösztön-
zi a mezôgazdasági területek erdôsíté-
sét és a mezôgazdasági birtokon belüli
erdôk feljavítását. A EU 1993–97 között
650 ezer ha erdôtelepítéshez nyújtott
1,2 Mrd ECU támogatást. A támogatás a
tényleges költségek 50–70%-a között
változik. Példaként szolgálhat erre Spa-
nyolország és Portugália, ahol a kvótán
felüli olíva-, szôlô- és gyümölcsültetvé-
nyek helyére gyorsan növô fafajokat te-
lepítettek. Az EU-nak nincs kötelezô és
egységes erdészeti politikája, tisztelet-
ben tartja a nemzeti sajátosságokat és a
másodlagosság (subsidiaritas) elvét. Az
erdôk multifunkcionális szerepének el-
ismerése mellett az EU a gazdasági ér-
dekek és a piaci igényekre orientált er-
dôgazdálkodás elvét képviseli. Az innen
igényelhetô támogatásoknak nem kizá-
rólagos feltétele a természetszerû, illet-
ve természetközeli célú erdôtelepítés.
Javasolja a monokultúrás erdôtelepíté-
sekre irányuló kutatásokat.

A szántóföldi fatermelés koncepciójá-
nak megvalósítása lehetôvé tenné a támo-
gatott élelmiszeripari cikkek mellett a fa-
ültetvények hozadékának – komplemen-
ter terméknek – világpiaci megjelenését.

Az EU-s csatlakozási szándékainkkal
kapcsolatosan több tanulmány foglal-
kozik az EU agrárpolitikájával, a
„2087/92. EU szabályozás a fajfenntar-
tás és környezetvédelem követelmé-
nyeinek megfelelô mezôgazdasági ter-
melés”, valamint a „Vidéki térségek Eu-
rópai Kartája” c. 1996-ban elfogadott
dokumentumokkal. Az ebben foglaltak

[extenzifikálás, biológiai (organikus)
gazdálkodásra való áttérés, a vidék, a
természet és a táj fenntartása stb.] a
„multifunkcionális” mezôgazdaság ki-
alakítását tartják szükségesnek, életké-
pes mezôgazdasági, erdészeti és halá-
szati programok megvalósításával.

Az elôzôekben foglaltak fokozottan
ráirányítják a figyelmet az erdônek a
közérdeket szolgáló hatásaira (imma-
teriális javak), a különbözô védelmi
funkciókra (erózió, defláció, CO2-lekö-
tés, üvegházhatás mérséklése, levegô
és a vizek tisztaságának a védelme,
üdülés, pihenés stb.). A felsorolt sokol-
dalú szolgáltatások érdekében célszerû
világosan elhatárolni egymástól pénz-
ügyileg a gazdasági és közjóléti, termé-
szetvédelmi funkciókat.

Egyes elôrelátó szakértôk elviekben
elfogadják a marginális mezôgazdasági
területek kikapcsolását, illetve ezek fá-
sítását. Az ehhez szükséges forrásokat a
csökkenô állami költségvetésben, EU-s
támogatásban és a magántôkében lát-
ják. Ehhez azonban jelentôs szemlélet-
változás és egy országos ültetvényerdô
telepítési program kidolgozása szüksé-
ges az alábbiakra kiterjedôen:

– Az ültetvényerdôk létesítésére al-
kalmas területek felmérése.

– Az elaprózott földtulajdonlás mel-
lett az erdôtelepítési társulások és a mû-
ködési rend kialakítása.

– Az ültetvényerdôk létesítését és a
gazdálkodást érintô jogszabályok elô-
készítése, elfogadása, az erdôtörvény
módosítása.

– Az érdekeltségi, támogatási és fi-

nanszírozási rendszer kidolgozása
(kedvezô hosszú lejáratú hitelek, adó-
kedvezmények stb.).

– A megtermelt faanyag piaci elhe-
lyezéséhez korszerû marketingtevé-
kenység megindítása.

A szántóföldi fatermelés jelentôs vál-
tozást okozna a mezôgazdasági terme-
lés mai szerkezetében. Ez hosszú távon
az alábbiakban jelentkezik:

– A racionálisabb földhasználati stra-
tégiával fokozatosan csökken a veszte-
séges mûvelésû terület, mérséklôdik a
magas támogatást igénylô élelmiszer-
cikk exportja.

– Az ültetvényerdôk hozadéka mint
gazdaságos és versenyképes áru jelenik
meg az exportpiacokon, javítva a GDP-t
és a külkereskedelmi mérleget.

– A fafeldolgozás fejlesztésével jelentôs
iparosításra nyílik lehetôség, ami a maga-
sabb készültségû termékek exportjával to-
vábbi gazdasági elônyöket biztosít.

– Folyamatosan bôvülô munkalehe-
tôségeket nyújt az ország elmaradt tér-
ségeiben, különös tekintettel az alul-
képzett munkaerô számára.

Teljesen nyilvánvaló, hogy ez az
egész nemzetgazdaságot érintô prog-
ram társadalmi összefogás és össztársa-
dalmi elfogadtatás nélkül nem valósít-
ható meg. Kívánatos ezért az ültetvény-
erdôkkel kapcsolatosan az agrár- és az
erdészeti politikát egyaránt érintô téma
tudományos vizsgálatának megindítása,
továbbá a régiófejlesztési tervek és
SAPARD-pályázatok keretében a faül-
tetvény-kísérletek megkezdése.

(A Gazdálkodás)
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A természetvédelem és az erdô-
gazdálkodás összhangjának elôse-
gítése érdekében megszervezett
gödöllôi rendezvény és az erdészeti
igazgatók hasonló témában történt
összejövetele kapcsán Ormos Balázs
fôtitkárt fogadta dr. Skultéty Sándor
KÖM államtitkár (01.09.) A megbeszé-
lés során kiderült, hogy a természetvé-
delmet érintô végrehajtási rendeletek
továbbvitele nem a gödöllôi rendezvé-
nyen megbeszéltek szerint került to-
vábbvitelre. Reméljük, hogy a termé-
szetvédelem és az erdôgazdálkodók
részére is égetôen fontos rendeletek
mindkét tárca (KÖM,FVM) megoldást
keresô hozzáállása révén mihamarabb
megszületnek, hiszen a rendeletek hiá-
nya nemcsak az erdôk állapotára néz-
ve hátrányosak, de a szakmai munka-
helyek megtartására nézve is veszé-
lyesek. Államtitkár úr megerôsítette,
hogy a két terület összhangjának elô-
segítésére az erdôgazdálkodók és a
természetvédelem által közösen kidol-
gozott projekt az egyik lehetséges út,
mely pénzügyi támogatást is élvezhet.
E téren már több erdôgazdálkodó és
nemzeti park között folynak elôkészítô
megbeszélések. Bízunk benne, hogy
az összefogásnak lesz szakmai és
pénzügyi támogatási eredménye is. Az
erdészeti igazgatók Egyesületünkben a
fenti témához kapcsolódó megbeszé-
lésén kérésként vetôdött fel, hogy az
Egyesület a maga eszközeivel legyen
segítségükre az erdei szemetelés és a
szemét felszámolása ügyében.  Állam-
titkár úrnak e kérdést is felvetve, a té-
ma részletes kidolgozását kérve aján-
lotta segítségét. Az erdészeti igazgatók
által felvetett problémát, mely a va-
gyonvédelmet és közönségkapcsolatot
is érinti, súlya miatt Egyesületünk
2001.évi üzleti tervébe is beépítettük.

Egyesületünk  ez évi programjá-
nak véglegesítése elôtt a partner szer-
vezeti egyeztetés kapcsán Egyesüle-
tünk elnöke és fôtitkára találkozott
Herczeg Miklós fôtitkárral(I.09.).Az el-
múlt évi együttmûködést kielégítônek
találták, melyet ez évben bôvíteni szán-

dékoznak. Egyesületünk segíteni kíván-
ja az Erdészeti Lapok híradásával az er-
dészeti dolgozók gyerekeinek rendkí-
vüli kedvezménnyel való üdültetését
Szlovákiába és Lengyelországba. A
részletes ismereteket a késôbbiekben
közöljük.

Egyesületünk  2001. évi üzleti
tervének és kapcsolódó feladatainak
egyeztetésére fôtitkárunk hivatalaikban
kereste fel dr. Pethô József és dr. Jám-
bor László vezérigazgató urakat. Szom-
bathelyen Bejczy Péter helyi csoporttit-
kárral az általa koordinált magánerdô-
gazda tanfolyam idei szervezése volt a
fô téma. Sopronban a helyi csoport ve-
zetésének újraválasztása az egyik év
eleji fontos feladat.

Fôtitkárunk szervezésében az idei
üzleti terv megbeszélése érdekében
került sor a találkozóra, melyhez a
SEFAG Rt. vállalta a házigazda szere-
pet, amit köszönünk (I.17.). A megbe-
szélésen részt vettek Feiszt Ottó,
Barkóczi István, Káldy József vezér-
igazgatók, Pintér Ottó, a helyi csoport
elnöke, Bogdán József régióképviselô
és Ormos Balázs fôtitkár.A résztvevôk
részletesen megtárgyalták az üzleti terv
ágazatot érintô legfontosabb részeit. Az
ÁPV. Rt.-ben újjászervezôdô állami er-
dôgazdaságokat összefogó szervezet
súlya maradjon meg vagy növekedjen
változatlan erdészeti szervezeti és sze-
mélyi keretek között. Az erdészeti
munkahelyek megtartása állami alkal-
mazottként vagy magán vállalkozó-
ként. A magánerdô-gazdálkodás segí-
tése, együttmûködés kialakítása közös
érdekeltségi alapon. A hatékonyság
növelése szakszerûbb munkavégzés-
sel, ennek érdekében az alsó, közép-
és felsôszintû továbbképzés szorgal-
mazása. Az ágazat jogos pénzügyi tá-
mogatási igényeinek kielégítése külsô
forrásokból. Egyesületünk elnöke tájé-
koztatta a jelenlevôket az Egyesület ter-
vezett tevékenységeirôl. Egyesületünk
pénzügyi támogatásaként felvetôdött
az Erdészeti Lapok kiadásának közvet-
len támogatása. A szakosztályok szak-

értôi munkájára a vadkárok  egységes
szemléletû kezelése, illetve az erdô tu-
risztikai igénybevételének szempont-
rendszere kidolgozása terén vetôdött
fel igény.

Egyesületünk elnökét és fôtitká-
rát fogadta Gémesi József igazgató-
helyettes (I.18.). A megbeszélésen
Egyesületünk üzleti tervének idevonat-
kozó részei kerültek egyeztetésre,
benne az elmúlt idôszakban az erdô-
gazdasági vezetôkkel történt megbe-
szélésekkel, mellyel igazgatóhelyettes
úr egyetértett. A két fél megköszönte az
egymást támogató elmúlt évi együttmû-
ködést. Az ez évi közös munka végsô
egyeztetésre a februári Pártoló Tagok
Tanácsa megbeszélésen kerül sor.

A Magán Erdôgazdálkodók Pártoló
Tagi Tanácsa elnöke, Farkas László er-
dômérnök, Egyesületünk irodájában
egyeztette a soron következô feladatokat
Ormos Balázs fôtitkárral(I.18.). A közösen
megfogalmazott levélben, melyet a tagok
kapnak kézhez, a február közepi megbe-
szélésre kérnek javaslatokat a legfonto-
sabb tennivalókról, melyeket az Egyesüle-
tünk támogatásával meg akarnak oldani,
mint ez évi legfontosabb a magánerdô-
gazdálkodást érintô feladatokat.

Megjelent a Széchenyi-terv, száz-
milliárdos vissza nem térítendô támoga-
tási lehetôséggel. A pályázatok kizáró-
lag a pályázathoz készített adatlapon
nyújthatók be. Az adatlap és az útmuta-
tó a Gazdasági Minisztérium Internet
honlapjáról(www.gm.hu) letölthetô.
Érdeklôdni a minisztérium ingyenes
zöld számán lehet: 06-80/660-560. A
pályázatok beadása folyamatos.

A mezôgazdaság fejlesztésére a „HÍD
a harmadik évezredbe” program ad
lehetôséget, mely kiemelt szerepet szán
az erdôtelepítésnek. A meghirdetett 174
ezer ha-os, tíz évre szóló program és a
hozzárendelt milliárdos nagyságrendû
költségvetési- pénzügyi  támogatás biz-
tos alap, hogy a munkát el lehessen vé-
gezni. Szakmánk összefogásának egyik
kitörési pontja is lehet a nagyszabású fel-
adat elvégzése, ahogy dr. Madas András
tiszteletbeli tagunk néhány évvel ezelôtt
az Akadémián megtartott nagyhatású
beszédében figyelmébe ajánlotta az er-
dészkollégáknak.

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Fôtitkári beszámoló 
2001. január hó
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Az OEE Gépesítési Szakosztálya 2000.
november 9-én az EGERERDÔ Erdésze-
ti Rt. területén tartott ülést, melynek ta-
nácskozási része a mátrafüredi Vadas
Jenô Erdészeti Szakközépiskolában
folyt.

Az ülés résztvevôit köszöntötte Jung
László, az rt. vezérigazgatója, aki ezt kö-
vetôen tájékoztatást adott a részvénytár-
saságról, hangsúlyozva a természetközeli
erdôgazdálkodás és az azt megvalósítani
tudó technika fontosságát.

Ezt követôen Wágner Tibor fômér-
nök tájékoztatott a kötélpályás közelí-
tésrôl. Ismertette a kötélpályás közelítés
múltját és jelenét, annak alkalmazását
az EGERERDÔ Rt. területén. Magyaror-
szágon napjainkig kb. 40 kötélpályát
mûködtettek, ennek kb. a felét az
EGERERDÔ területén. Jelenleg szerte
az országban 10 pálya mûködik, abból
5 az EGERERDÔ Rt. területén. Közülük
egyet maga az erdôgazdaság, a további
négyet pedig vállalkozók üzemeltetik.
Szólt továbbá a kötélpályák alkalmazási
feltételeirôl, elônyeirôl, hátrányairól.

A szakosztályüléshez kapcsolódó te-
repi bemutatón a résztvevôk két mûkö-
dô kötélpályát tekintettek meg, neveze-
tesen:

– a Mátrafüredi Erdészet területén a
cseh LARIX–550 típusút (1. fénykép),

– a Felsôtárkányi Erdészet területén
pedig a magyar gyártmányú (Zsilvölgyi-
féle) EHK–300/10 (TIMBI) típusút (2.
fénykép).

A két pálya fô paraméterei a követ-
kezôk:

LARIX–550 kötélpálya:
– gyártó: Mendel Mezôgazdasági és

Erdészeti Egyetem Tanulmányi Erdô-
gazdaság Kutatóintézete (Csehország)

– tulajdonos és üzemeltetô:
EGERERDÔ Rt. Mátrafüredi Erdészete

– hatótávolság: 550 m
– teherbírás: 2 t
– tartókötél mérete: Ø16 mm
– vonókötél mérete: Ø11,2 mm
– segédkötél mérete: Ø5 mm
– árbócmagasság: 6,4 m
– meghajtás: traktorról (Zetor–10540),

hárompont felfüggesztéssel
– erôátvitel: mechanikus
EHK–300/10 (TIMBI) erdészeti

hidraulikus kötélpálya:
– gyártó: Zsilvölgyi László (Eger)
– tulajdonos és üzemeltetô:

Polgár Zoltán vállalkozó (Felsôtárkányi
Erdészet)

– hatótávolság: 300 mm
– teherbírás: 1 t
– tartókötél mérete és típusa: Ø16 mm,

zártpászmás, Seale, acélbetétes
– vonókötél mérete és típusa: Ø10 mm,

zártpászmás, Seale, acélbetétes
– szerelôkötél mérete: Ø5,5 mm
– árbócmagasság: 7 m
– kocsi tömege: 200 kg
– meghajtás: traktorról

– teljesítményigény: min. 40 kW
– erôátvitel: hidraulikus; Danfoss és

Hydromatic egységek, valamint Danuvia
útváltók

– vezérlés: kézi és elektromos.
Az ülés résztvevôi megállapították,

hogy a kötélpályás közelítés a mere-
dek, szabdalt területeken, továbbá a kí-
méletes közelítés végett magasabb költ-

Szakosztályi hírek
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ségvonzata ellenére szükséges és alkal-
mazandó.

A kötélpályákon kívül a résztvevôk
még megszemlélhettek két hidrauli-
kus daruval szerelt terepjáró teher-
gépkocsit, nevezetesen egy
URAZ–4320-ast, melyet KCR–5010 tí-
pusú hidraulikus daruval (3. kép) és
egy honvédségi készletbôl kivont
összkerékhajtású (6x6) RÁBA-t, me-
lyet LOGLIFT–815-ös típusú hidrauli-
kus daruval szereltek (4. kép). Az
összeépítéseket és a tehergépkocsik
erdészeti felépítményének gyártását
az EGERERDÔ Rt. Mûszaki Üzeme
(Eger-Felsôtárkány) végezte.

A szakosztályülésen részt vett Káldy
József, az OEE elnöke is, aki köszöntöt-
te a szakosztály tagjait és tájékoztatást
adott az OEE aktuális eseményeirôl.

Az egyebek között megvitatta a szak-
osztály a 2001. évre tervezett programját.

A jól sikerült rendezvényen – me-
lyért köszönet illeti az EGERERDÔ Rt.-t
– több, mint 50-en vettek részt (köztük
a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdô-
mérnöki Karának 9 fôs hallgatói cso-
portja is, akik ebben a félévben a Kötél-
pályák, kötéldaruk címû szakirányú
tantárgyat hallgatják).

Dr. Horváth Béla
szakosztály-elnök

* * *

Az OEE Táj- és Környezetfejlesz-
tési Szakosztálya a Magyarországi
Zöld Kereszt Egyesülettel közös rende-
zésben 2000. november 14-én tartotta
ülését. A bevezetô elôadást Gyulai
Iván, a Miskolci Ökológiai Intézet igaz-
gatója „A mai fejlôdés kritikus pontjai” –
erdészeti szempontból is – címmel tar-
totta, amelynek kapcsán aktív véle-
ménycsere bontakozott ki. Ezt követô-
en szervezeti kérdések és a jövô évi
programok megvitatására került sor.

A szakmailag és látszólag távol esô té-
ma igen érdekfeszítô volt. A széles vetü-
letén túl szakágunk számára is nagyon
idôszerûnek bizonyult. Az elôadó a
fenntartható fejlôdés esélyeit latolgatva
számos ellentmondásra utalt, és úgy vé-
li, hogy ettôl távol áll a világ. Annak el-
éréséhez több alapelvnek kellene meg-
felelni, amelyek érvényesüléséhez a fel-
tételek erôsen megkérdôjelezhetôk.

A tartamosság elvéhez kellôen is-
merjük-e az erôforrások fenntartható
használatát?

Az ökológiai rendszerek eltartóké-
pességének kapacitásvizsgálatát elvé-
geztük-e?

Az erôforrásokhoz való igazságos
hozzáférés feltételei biztosítottak-e?

Gondolkodásunk változott-e az ed-
digi analitikusból a holisztikus irányá-
ba?

Mai felkészültségünknél szinte vala-
mennyi elvi kérdés megválaszolhatat-
lan, és ezek a korszak kihívásai! Vagyis
mennyi a rendelkezésre álló környezeti
erôforrástér? Ezekkel szemben a fejlett-
ség ma általánosan használt mutatói a
GDP (hazai bruttó termék) és a GNP
(hazai nettó termék és szolgáltatások
összességét jelentô) gazdaságfejlettségi
mutatók. Elmozdulást jelent a fejlettsé-
get szélesebb körben értelmezô ISEW
(Index of Sustainable Economic
Welfare), Fenntartható Gazdasági Jólé-
ti Index, amely már távlatosabb. Ezek-
bôl jelzésértékû következtetésekre hív-
ta fel a figyelmet, mivel az utóbbi muta-
tó arányosan reflektál a környezet álla-
potára, értékrendjére is. Ezen belül az
erdô mint energiaforrás holisztikus
szemléletben és a természeti rendsze-
rek hatásmechanizmusában jelentôs
szerepet tölt be.

Az elôadás további gondolatai a kö-
vetkezôkben összegezhetôk:

• Az elôadó szerint az elterjedt
GDP, de a GNP is rendkívül tökéletlen
fejlettségi mutató, mert pl. egy ország
produktumába olyan teljesítményeket
is beszámolnak, amelyek nem növelik
a gazdaságot. Egyrészt, mert a termé-
szeti katasztrófák elhárítási vagy kór-
házi beszállítás költségeiként növelik a
gazdaság teljesítményét. Másrészt pl.
miközben a levegô-, vízszennyezéssel
stb. egyre több természeti erôforrást
pusztítunk – fogyasztva a jóléti ala-
punkat –, a tisztítási költségek beszá-
mítódásával növeljük a fejlettséget mu-
tató GNP-t. Ha belegondolunk, nyil-
vánvaló az ellentmondás, amit a politi-
kusok nem vesznek tudomásul. Az or-
szág állampolgárai pedig elhiszik,
hogy növekvô gazdaságban élnek, mi-
közben nô az erózió, pusztul a termé-
szet és károsodik az ózonburok stb. Ez
a hanyatlás a GNP-vel mérhetetlen. Vi-
szont vannak már, akik a valóságos
folyamatok bizonyítására igyekeznek
másféle mutatókat is megalkotni. Nyu-
gaton egyre több „úttörô mûhely” kezd
a közgazdasági, de a szakmai – fôleg
környezetügyi – kérdésekben elôre te-
kinteni és a tudományos életbe be-
épülni.

• Hasonló kezdeményezés ered-
ményének tekinthetô a fentebb jelzett
ISEW index, mint olyan átfogó élet-
színvonal-mutató, amelynek értéke

az átlagos fogyasztáson, elosztási
egyenlôtlenségeken, a természeti kör-
nyezetben okozott károk költségein
alapul. Természetesen a különbözô
mutatók más-más fejlettségi, jóléti
szintet mutatnak, amelyek segítenek
az országok ökológiai helyzete és
gazdasági viszonyának reálisabb
megítélésében, adott esetben a helyes
diagnózis kialakításában. Pl. az Egye-
sült Államokban, amíg a GNP szerint
nô a gazdaság, addig az ISEW szerint
jelentôsen csökken a jólét, a társadal-
mi prosperitás.

• Egy másik alternatív mutató az
„Ökológiai láblenyomatunk”. Ennek
koncepcióját M. Wackernagel és W. E.
Rees 1991-ben tette közzé. Szerintük
minden egyes ember, csoport elfoglal
bizonyos teret a föld felszínébôl azál-
tal, hogy megtermeljük életünk kielé-
gítéséhez szükséges javainkat, ill. ott
„feldolgoztatjuk” a természettel azokat
a hulladékokat, amelyeket „kibocsá-
tunk”. Számításaik azt mutatják, hogy
egy város lakossága nemcsak akkora
teret foglal el, ahol az életük „zajlik”,
hanem annál jóval nagyobbat. Azt a te-
ret, ahonnan erôforrásai származnak,
s azt is, amely ahhoz szükséges, hogy
hulladékait eliminálja stb. Nyilván
mind az egyes embernek, település-
nek, mind nemzetnek együtt is megha-
tározható a „láblenyomata”, amely a
különbözô erôforrásokhoz köthetô te-
rületekbôl tevôdik össze. Vagyis az a
terület/tér, amelyet „felhasználunk” te-
lepülésként – házak, utak, infrastruk-
túra – vagy amely ahhoz szükséges,
hogy ellássuk magunkat élelmiszerrel,
fával stb. Tehát a „láblenyomat”, mint
indikátor megmutatja, mekkora tényle-
ges teret használunk fel életünkhöz.
Így „megbecsülhetô”, kiszámítható a
rendelkezésünkre álló tér, a föld tény-
leges eltartóképessége. Az is nyilván-
való, hogy a mai gazdaságot a világ
erôforrásaiból merítették. A számítá-
sok kimutatták, az elmúlt évszázad fo-
lyamán hogyan nôtt a fejlett országok
„ökológiai láblenyomata”, terhelése, s
ahogy nôtt, úgy csökkent a hasznosít-
ható, produktív földfelszín. A szerzôk
a terresztris – késôbb a tengeri – öko-
szisztémák figyelembevételével is ki-
számították az ökológiailag produktív
földterületek és az ökológiai láblenyo-
mat különbségeit, amelyek alapján
meghatározták az ökológiai deficiteket.
A bizonytalanságok ellenére megdöb-
bentôek és figyelmeztetôek a számok,
amelyekbôl következzen néhány mu-
tató:
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A számok azt mutatják, hogy a föld
minden emberére számított eltarthatósá-
gi feltételt már 1997-ben 0,7 ha-ral meg-
haladtuk. Érzékeltetik továbbá azt, hogy
az erôforrások fenntarthatóságának van-
nak kritikus pontjai. Nehéz feladat a szo-
ciális jobblét elérése anélkül, hogy az
ökológiai eltartóképességet csökkente-

nénk? Ezért is fontos a tájegységi erôfor-
rások kíméletes használata vagy a helyi
tôke kiáramlásának korlátozása, belsô
körfolyamatok elôsegítése, figyelemmel
több szerves fejlôdést korlátozó jelen-
ségre stb. (A „kihelyezett tôke” kizsák-
mányolja a helyi erôforrásokat.) A ter-
mészeti környezetet érintô minden be-

avatkozás tehát gondosabb költségha-
szon elemzést igényel, az erdônél is,
mint egyik igen felértékelôdô, megújuló
természeti erôforrásnál. Ezekhez alapve-
tô az eddig beidegzôdött gondolkodás-
mód irányváltoztatása.

A véleménycserébe bekapcsolódtak:
dr. Mészáros M., dr. Sípos Á., Jancsó G.,
Kis F., dr. Zádor M., Köveskuti Gy., Pap
E., dr. Tarján L.-né, dr. S. Nagy L.

Az elôadást követôen javaslatok
hangzottak el a 2001. évi munkaprog-
ramra, folytatva a hasonló jellegû témák
megvitatását. A Szakosztály keressen le-
hetôséget tapasztalatcsere jelleggel ki-
helyezett ülések szervezésére. A vidék-
fejlesztés új kihívás, amelyben ajánlatos
a közremûködés formáit kialakítani.

Dr. S. Nagy. L.
szakosztály-elnök

Az 1997. évi népességi viszonyok alapján

Ökológiai Ökológiai Ökológiai 
kapacitás lábnyom deficit
(ha/fô) (ha/fô) (ha/fô)

Világ népességére vetítve 2,1 2,8 –0,7
Hollandia népességére vetítve 1,7 5,3 –3,6
India népességére vetítve 0,5 0,8 –0,3
Japán népességére vetítve 0,9 4,3 –3,4
Magyarország népességére vetítve 2,1 3,1 –1,0
Németország népességére vetítve 1,9 5,3 –3,4
Egyesült Államok népességére vetítve 6,7 10,3 –3,6

Véssey Tibor
aranyokleveles erdômérnök

(1917–2000)

Családja, barátai, munkatársai és ismerôsei
2000. december 4-én vettek végsô búcsút
Véssey Tibor barátunktól a
Magdolnavárosi plébániatemplomban,
meghitt, bensôséges gyászmise keretében.
Hosszú, tevékeny, szép életpálya ért ezzel
véget.

Az elmúlt XX. század elsô felében jól is-
mert, nagy Véssey-család tagjaként 1917.
június 10-én Tatabányán született. Közép-
iskoláit a gyôri bencés gimnáziumban
kezdte és a pesti Madách Gimnáziumban
fejezte be. 1936-ban iratkozott be Sopron-
ban a Mûegyetem Bánya-, Kohó- és Erdô-
mérnöki Karára, és ott szerzett 1941 októ-
berében erdômérnöki oklevelet.

Szakmai életpályájának elsô, az akkori
történelmi idôkre jellemzô, meglehetôsen
hányatott szakasza Kárpátalján kezdôdött.
1941 novemberében a Bustyaházai Erdô-

igazgatósághoz kapott kinevezést. A hiva-
talos esküt ott tette le, és annak állomá-
nyában volt egészen a háború végéig, de
hivatali kinevezésével egy idôben behív-
ták katonának. Tényleges katonai szolgá-
latát 1941 októberétôl 1942. szeptember 1-
jéig a komáromi tábori tüzérezrednél töl-
tötte. Onnan – a geodéziai képzettséggel
rendelkezô mérnökök részére kiírt pályá-
zat elnyerésével – a Honvéd Térképészeti
Intézethez került, és katonai szolgálatként
– sok más erdômérnökkel együtt – a bécsi
döntésekkel 1938 és 1940 között vissza-
csatolt kárpátaljai és erdélyi területek ha-
tárkijelölésének háromszögelési munkái-
ban vett részt.

1944 végén orosz fogságba esett. On-
nan – feltehetôen a Bustyaházára történt
kinevezésének és így kárpátaljai illetôsé-
gének köszönhetôen – viszonylag hamar
kiszabadult és 1946 májusában már a
MÁLLERD Budapesti Erdôigazgatóságá-
nak pusztavacsi erdôgondnokságához ka-
pott beosztást. 1946 közepén a volt német
tulajdonú birtokokat – nemzetközi egyez-
mény alapján – szovjet tulajdonba kellett
átadni. Pusztavacs Coburg herceg birtoká-
hoz tartozott, így a tulajdonrendezés kö-
vetkeztében az is a Magyarországi Szovjet
Javakat Kezelô Hivatal fennhatósága alá
került. Az ott dolgozóknak, Véssey Tibor-
nak is, kötelezvényt kellett aláírniuk, hogy
az új szervezetben vállalják a munkát.

Ebben a helyzetben, kétéves pusztavac-
si erdôgondnoki szolgálat után, 1948 végén
az ugyancsak a Szovjet Javakhoz tartozó
cserépfalui erdôgondnoksághoz helyezték
át, szintén erdôgondnoki megbízással. Idô-
közben azonban, 1950 elején a Szovjet Ja-
vak kezelésében lévô birtokokat átadták a
magyar államnak, így a cserépfalui erdô-

gondnokság, egész személyzetével együtt,
az Egri, majd a Miskolci Erdôgazdasági
Nemzeti Vállalat felügyelete alá került. Ti-
bor itt dolgozott 1950 közepéig.

Ezt követôen rövid ideig az Ikervári Er-
dészeti Szakiskolán, majd 3 évig a Fertôvi-
déki Erdôgazdaság szanyi erdôgondnok-
ságán, ezután 6 éven át, egészen 1960 vé-
géig a Bajai, illetve a Dunaártéri Állami Er-
dôgazdaságnál dolgozott, fômérnöki, illet-
ve fahasználati vezetôi munkakörben.

Ez utóbbi már életének megállapodott,
kedves, örömteli idôszaka volt. Az egész,
mintegy 40 ezer hektár kiterjedésû, a faki-
termelés terén legnagyobb erdôgazdaság
fahasználati és fakereskedelmi tevékeny-
ségét irányította eredményesen, nagy
megbecsülés mellett. Az ô kezdeményezé-
sére valósult meg akkor, a faanyagmozga-
tás ésszerûsítése céljából a Pörböly–
Gemenc dunai rakodó közötti erdei vasút
építése is, melynek tervezésében is tevé-
kenyen részt vett.

1960 végén az Országos Erdészeti Fô-
igazgatóság tervfôosztályára kapott meg-
hívást. Azt elfogadta, így 1961–1967-ig az
OEF, majd annak 1967. évi megszûnésétôl
kezdve egészen 1978. március 15-én be-
következett nyugdíjazásáig a MÉM köz-
gazdasági fôosztályába beolvadt erdészeti
részlegekben, 17 éven át ugyanannak a
kis csapatnak szeretett és megbecsült tag-
jaként dolgozott.

Az 1960-as években nagyszerû munkát
végzett, Makkay Zoltánnal és Bárdosy Lász-
lóval együtt, a fakitermelés választék-össze-
tételének és jövedelmezôségének javítása
érdekében az addig ismeretlen új választé-
kok, a bordafa, bányadorong és féldorong
termelésének bevezetése, majd – Krasznai
Jánossal együtt – a papírfatermelés jelentôs
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növelése és a cser, bükk, gyertyán papír-
fatermelés bevezetése terén.

Nyugdíjazását követôen 7 éven át az
Állami Gazdaságok Központjában a cel-
lulóznyárasok kitermelésének szervezése,
a termelés mennyiségének és választék-
összetételének tervezése terén szakértô-
ként dolgozott. 1985-tôl kezdve, súlyos
betegségének elhatalmasodásáig az Or-
szágos Trófeabíráló Bizottságnál a trófea-
bírálati törzskönyveket vezette, s azok sta-
tisztikai feldolgozását végezte.

Minden munkaterületen lelkiismeretes,
alapos, jó munkát végzett. Mindenütt sze-
rették és megbecsülték. Jó kedélyû, ki-
egyensúlyozott, szerény, csendes ember,
ôszinte jó barát volt. Soha nem gyúlt ha-
ragra. Tarokkpartnerei is nyugodt, kultu-
rált játékosként emlékeznek rá. Mindenki
szerette és megbecsülte.

Az utolsó két évben egyre súlyosbodó
betegségét rendkívüli türelemmel és önfe-
gyelemmel viselte. A múlt év február ele-
jén, amikor a régi kis csapat összejövetelé-
re még eljött, észre sem vettük, hogy beteg,
pedig akkor már súlyos betegségben szen-
vedett. Még szeptemberben is, amikor utol-
jára meglátogattam, nem sejtettem, hogy
három hónap múlva már búcsút kell ven-
nünk tôle. Soha nem panaszkodott, csak
tûrt, csendben. Még az megadatott Néki,
hogy 50. házassági évfordulóját 1999. no-
vember végén családja körében, vidám,
kedves mosollyal az arcán, megünnepel-
hesse. Egy évvel késôbb, 2000. november
13-án hajnalban, Isten kegyelmébôl meg-
békélten, szép csendben hunyt el. Joggal
elmondhatta volna, hogy „Ama nemes har-
cot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam.” – Felesége, három
gyermeke és kilenc unokája gyászolja.

A december 4-i gyászmise után, de-
cember 18-án az a kis csapat, amely 17
éven át együtt dolgozhatott Veled, még
egyszer összejött az Egyesület klubhelyi-
ségében, hogy erdészként is elbúcsúz-
zunk Tôled. Gyertyát gyújtottunk, Rád
gondoltunk, elénekeltük az erdészhim-
nuszt és Lengyel Gyurka kis versével így
búcsúztunk:

Charon ladikjával
Elmentél örökre
Át, a túlsó-parti
Zöld vadászmezôkre,
Ahol nincs fájdalom,
Sem kétség, sem bánat,
Ahol az angyalok
Szépen muzsikálnak.
Elváláskor csak az
Egyetlen vigaszunk:
Ha megérdemeljük,
Az Úr színe elôtt
Újra találkozunk.

Kedves Tibor! Köszönjük, hogy baráta-
id, 17 éven át munkatársaid lehettünk. Hi-
ányozni fogsz nekünk, de amíg élünk, em-
lékezni fogunk Rád igaz, baráti szeretettel.
Isten Veled! Nyugodjál békében!

Budapest, 2001. január 7.
Halász Aladár

Búcsú Szûcs Ferenctôl
Elhangzott a Farkasréti temetôben a

gyászszertartáson 
2001. január 10-én

Itt hagytál bennünket, Feri. Megérkeztél
a húszadik század hajnalán a békés
nagyenyedi szülôi házba, Erdélybe, a Mil-
lennium hangulatában, az akkori Nagy-
Magyarországra és elmentél a húszadik
század alkonyán, két világháború, forra-
dalmak, rendszerváltások után a területé-
nek negyedére csökkent trianoni Magyar-
országról. Életed hû képet ad az ország tör-
ténelme egyik legviharosabb évszázadáról.

Most eljöttünk utolsó beszélgetésre
hozzád, az ország legidôsebb erdészéhez
feleséged, fiad, rokonságod, erdészbaráta-
id, mindazok, akik szerettek és tiszteltek
Téged, hogy röviden számot adjunk éle-
ted közel évszázados tapasztalatáról, szel-
lemi örökségedrôl, amit megôrzésre ránk
hagytál.

Életed elsô üzenete törhetetlen magyar-
ságod. Igaz, szülötte voltál Erdélynek, ez a
föld nevelt arra, hogy sohasem szabad fel-
adni harcot; ez a hit és a vele párosult gya-
korlatias magatartás, helyzetfelismerés
eredményezte, hogy Erdély maradt meg
egy évezreden át folyamatosan a magyar-
ság ôrhelye. Ez tett képessé téged is arra,
hogy diákkorodban, mikor az elsô világhá-
ború után Erdély már elveszett, de még az
érettségidig, Nagyenyed csodálatos szelle-
mét szívd magadba, de ezután el tudjad vé-

gezni Bukarestben, a Mûegyetemen a ter-
mészettudományi szakot, és amikor román
katonának hívtak be, helyt tudj állni a ro-
mán hadsereg királyi gárdájában is. Majd
Magyarországra kerülve és erdômérnöki
diplomát szerezve Kárpátalja hegyei, folyói
között oldottad meg az ottani nehéz, gya-
korlati erdészeti feladatokat. Szakmai pá-
lyád csúcsán az országos erdôrendezés ve-
zetôje voltál, ami talán a legnagyobb fele-
lôsséggel járó erdészeti feladat.

Az erdélyi szellem segített abban, hogy
a második világháború után, amikor száz-
ezrek számára töprengô kérdéssé vált a
„menni vagy maradni”, és ha maradni, ak-
kor „cselekedni vagy visszahúzódni”, szá-
modra egyértelmû volt, hogy neked ma-
radni és vállalni kellett a sötét felhôktôl
terhes bizonytalan jövôt mind a második
világháború, mind az októberi forradalom
után.

Életed második üzenete az emberek,
fôleg a bajba jutottak megsegítése. Sokan
nem is tudják, hogy mikor és hogyan men-
tetted meg ôket a börtöntôl vagy állásuk
elvesztésétôl, amikor 1948-ban munkahe-
lyedet, a Pénzintézeti Központ teljes revi-
zori karát – veled együtt – áthelyezték az
újonnan szervezett, Állami Ellenôrzési
Központba, amelynek erdészeti elôadója
lettél. Akkor naponta tucatjával kerültek
osztályotokra a politikai vezetôknek kül-
dött rágalmazó feljelentések ártatlan em-
berek ellen mezôgazdasági és erdészeti
szakmai ügyekben. Volt bátorságod a leg-
veszedelmesebbeket megsemmisíteni és
többségét úgy kezelni, hogy az ártatlanok-
nak baja ne legyen. Ezt a magatartásodat
az állandó idegfeszültség és a lebukás ret-
tegô veszélye fenyegette, de a segítség-
nyújtásban sohasem késlekedtél, engem is
te mentettél meg akkor. Évtizedek múlva
szerényen, csendesen csak annyit jegyez-
tél meg: „Amíg én az állami Ellenôrzési
Központban dolgoztam, egyetlen erdô-
mérnöknek sem történt baja...”

Végül a harmadik tiszteletreméltó vo-
nása egyéniségednek a szilárd, egyenes
jellem, a hûség az erkölcsi alapelvekhez,
az adott szó becsülete, mindaz, amire mint
alapokra egy tartós társadalomnak épülnie
kell, és amit ma egyházak, politikusok,
gondolkodók a mai társadalomban jogo-
san hiányolnak.

De ez már nem a mi feladatunk. Te
megtetted, amit Isten Rád kötelességül ki-
szabott, lelked ott vándorol már
Nagyenyed tájain, Erdély hegyei, völgyei
fölött, keresve az elrendelt végleges he-
lyet, ahol – reméljük – rövidesen találko-
zunk.

Isten veled, Feri!
Madas András



Szeretne ön egy New York-i
utat nyerni?

Ha igen, akkor vegyen Ön is részt
akciónkban!
A részleteket megismerheti OSSO
gyûjtôhelyeinken.

Cégünk 30 éve világviszonylatban a legnagyobb

HULLOTT AGANCS
kereskedô. Ebben a szezonban is minden mennyiségben,

a legkedvezôbb áron vásároljuk az agancsot.

• Készpénzfizetés

• Az ÁFA-körbe bejelentkezett jogi és természetes személyeknek a
25% ÁFA-t is kifizetjük.

• Azoknak a beszállítóknak, akik nem tartoznak a vadászatra jogo-
sultak körébe, gyûjtési engedéllyel kell rendelkezniük.

OSSO gyûjtôhely               Mágocs
az AVANTI benzinkútnál (Sterner György), Tel.: (72) 451-395 

Nyitva: 8.00–12.00 óráig

OSSO gyûjtôhely          Bak
Kossuth u. 15. (Laki Tamás), Tel.: (92) 481-207 

Nyitva: 
hétköznap: 14.00–19.00

szombat: 8.00-18.00
vasárnap: 8.00-14.00

ERDEI TERMÉK KB. Kft.          Kaposvár
Cseri u. 24. (Vígvári József), Tel.: (82) 421-057 

Nyitva: 9.00–16.00 óráig



... vadászatszervezés

VADEXPORT ÜZEM

2890 Tata, 
Toldi Miklós u. 15.
Tel.: 06-34/487-244
Fax: 06-34/480-244

IRODA
1052 Budapest,
Városház u. 14/1.
Tel.: 06-1/318-5545
Tel.: 06-1/318-5499
Fax: 06-1/266-0222

... vad felvásárlás és feldolgozás

... értékesítés
bel- és

külföldön


