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11 magyar szakember vette át az Élelmezési Világnapon Maria Kadle-
cikovától, a FAO Kelet-európai Al-regionális Iroda vezetôjétôl a FAO-
val való sikeres együttmûködés elismeréseként. A kitüntetettek között
volt Csóka Péter, az ÁESZ fôigazgatója, valamint Dimény Imre és
Romány Pál volt miniszterek, Biacs Péter helyettes államtitkár, Ko-
vács Mariann, Magyarország volt FAO állandó képviselôje.

Erdészkolléga! Ha komolyan veszed hivatásod, és kellô tisztelettel
vagy szakmai ôseid iránt, ezt a kötetet kötelezô elolvasni. Ezt a köte-
tet nem lehet ismertetni. Ezt el kell olvasni. Ennek a szellemiségét át
kell élni. Legjobb, ha egy pár napra hónod alatt a kötetecskével ki-
mész Selmecbányára és végigjárod azokat a helyeket, melyekrôl a
szerzôk oly nagy gondossággal írtak. S ha már ott vagy és
rádesteledett, ülj be egy kiskocsmába, rendelj egy pár krigli sört, s el-
mélkedj a múlton. Ne énekelj hangosan régi diáknótákat, mert most
még olyan idôk járnak arrafelé, hogy azt nem nézik jó szemmel, nem
hallgatják jó füllel. Csak dúdolgasd, s tégy szent fogadalmat, hogy
mindabból, amit láttál és olvastál, nem felejtesz el semmit, és az elsô
adandó lehetôséggel élve továbbadod szeretteidnek, ismerôseidnek,
kollégáidnak. Üdv az erdésznek!

Pápai Gábor

A hamu és a „zöld gyémánt”

2003 a rendkívüli szárazság és a hatalmas erdôtüzek éve lett.
Szívszorító látvány a süvítô szélben égô fenyôerdô, hát még ha abban
tulajdonos is – a tehetetlen szemlélôdô.
A fenyvesekben kiég a tûalom, gödörré égnek az öreg tuskók, és a zöld
koronák helyén is csak fekete torzsák maradnak, míg az átsütô nap a
fatörzsek soha nem látott árnyékát vetíti a földre.
Ilyenkor az erdô olyan, mint egy temetô vagy egy üszkös csatatér,
minden reménytelen és minden halott.
Azután, néhány nap múlva jön egy kis esôcske. Lemossa a hamut és
a pernyét, már nem érezni a fojtogató füstszagot sem, és az eddig alá-
szorult kis akácfák megégett tövébôl kisarjad az új élet.
A fekete hamuból a „zöld gyémánt” – az örökké megújuló ERDÔ.

Dr. Czerny Károly



A harmadik oldal     

D olgozva mindennap saját szakmánk berkein be-
lül, erdészként, hajlamosak vagyunk azt feltéte-
lezni, hogy a szûken vett szakmánkon túl is tisz-

tában vannak az emberek az erdészet és az erdészek va-
lódi feladatával, munkájával, fontosságával.  

Az „Erdôk Hete” programjának egyik – talán legfonto-
sabb – célja az lenne, hogy egyrészt megismertesse az er-
dôk hármas funkcióját (gazdasági-ökológiai-szabadidôs
tevékenység) ill. ezek külön-külön is pótolhatatlan és elen-
gedhetetlenül fontos szerepét, másrészt felhívja a figyelmet
e hármas funkció szereplôinek sokszor eltérô érdekeire és
igényeire. Tudatosítani kell, hogy e „hármasban” ugyan
az erdészet szerepe a meghatározó, mégis valódi tevékeny-
ségérôl és nemzetgazdasági szerepérôl csak igen homályos
elképzelések vannak a köztudatban. 

Ne ámítsuk magunkat! Az erdôt járó emberek szemé-
ben a  kivágott fa csak a természeti környezet kipusztított
elemeként jelenik meg, nem mint a mindennapjaink ter-
mészetes anyaga, mint az építôanyag, az újság, bútora-
ink, vagy a kandallónk melege. Az átlagember szemében
csak „pusztul” az erdô, nincs tisztában azzal, hogy az er-
dészeti tevékenység következtében hogyan alakul évrôl év-
re az erdôállomány, hogy pont ott miért azok a fafajok ta-
lálhatóak meg? A tévhitek és az információhiány sora
hosszú.

A gyerekeket megkérdezve, mivel foglalkoznak az erdé-
szek (mi a feladatuk) ,10 gyerekbôl 8 azt feleli, szedi a sze-
metet, eteti az állatokat, kivágja a korhadt fákat, 1 gyerek
azt mondja, védik a természetet, 1 gyerek  feleli azt, kivág-
ja az erdôt és ültet helyette másikat.  

Mit ad nekünk, embereknek az erdô, azt felelik, tûzifát,
bútort. Mi veszélyezteti az erdôt, arra az a leggyakoribb
válasz: az erdôtûz, a gyárak, no meg az erdész, aki kivág-
ja a fákat.

Mint ahogy a FÖLD NAPJA vagy a MADARAK ÉS FÁK
NAPJA mint a legismertebb zöld jeles napok megemlékezé-
se felhívja az aktuális globális és lokális problémákra a
gyerekek figyelmét, az ERDÔK HETE program keretében is
évrôl évre egyre többet tudhatnak meg a  résztvevôk az er-
dô többfunkciós szerepérôl és az erdészek mindennapi
munkájáról. Nálunk évrôl évre egyre több iskolás és felnôtt
jelentkezik az erdôismerti vetélkedôkre és vesznek részt az
erdészeti programokon. 

Úgy gondolom, hogy az ERDÔK HETE rendezvény ha-
tására lassan a pedagógusok szemlélete is átalakul, az er-
dôgazdálkodási ismeretek birtokában, az eddig ZÖLD
szemüvegen át nézett erdô megítélésén. 

Adorján Rita
az Árpád-tetôi Erdei Iskola vezetôje
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Tisztelt Elnök Úr! Elnökség! Tisztelt par-
lamenti képviselôk, kormányzati tiszt-
ségviselôk! Kedves pedagógusok, szü-
lôk, gyerekek, hû szövetségeseink! Az
erdô és a természet megóvásáért mun-
kálkodó partnerszervezetek képviselôi,
erdészkollégák és vezetôk, minden
kedves vendég, aki megtisztelte ezt a
történelmi erdészeti rendezvényt, az Er-
dészeti Nyílt Napot!

Elôször vagyunk testületileg a magyar
Parlament épületében egyesületünk tör-
ténetében. Köszöntöm valamennyiüket
az erdô megóvásában tett közös erôfeszí-
téseink jegyében. Köszöntöm a sajtó kép-
viselôit is, és kérem, minél szélesebb kör-
ben adjanak hírt az erdô érdekében az or-
szág legfontosabb helyén szót emelô er-
dészek és segítôik munkájáról, szándéka-
iról. S itt szeretném rögtön megköszönni
a Mezôgazdasági Bizottság és az Erdésze-
ti Albizottság vezetôinek és kedves hölgy
munkatársainakk munkáját, hiszen na-
gyon nagy feladat volt ezt a rendezvényt
létrehozni; s köszöntöm az Egyesület
munkatársait is ebbôl az alkalomból.

A Parlamentben itthon vagyunk –
Kertész József gondolatait szeretném
kiegészíteni –, hiszen ez a faanyag,
amely a Parlamentnek ebben az üléster-
mében is látható, azokból az erdôkbôl,
szlavon tölgyesekbôl került ki, amely-
bôl épült a volt egyesületi székházunk

belsô tere az Alkotmány utcában, és a
bútorok is ôrzik még a szlavon tölgy fá-
ját az Erdészeti Információs Központ-
ban, a könyvtárunkban.

Az ERDÔK HETE hetedik éve kerül
megrendezésre, de ez az év az erdôk
éve is, mivel ebben az évben került
megfogalmazásra a Nemzeti Erdôprog-
ram, melynek a következô állomása –
mint ahogy elhangzott – éppen a Parla-
ment lesz. 

Az erdészeti nyílt nap nevében is jel-
zi és alkalmat ad arra, hogy nyíltan,
ôszintén beszéljünk gondjainkról. Az er-
dô közérdek. Ez volt az idei mátrai ván-
dorgyûlésünk találó, központi gondola-
ta. Én azóta is hordom ezt a kis jelvényt,
ezzel is hirdetve a szándékot. Igen, az
erdô közérdek, az erdész, aki gondozza,
az utókor számára védi, kezeli, közfel-
adatot lát el, a közért dolgozik. 

Már 1972-ben Madas András tiszte-
letbeli örökös elnökünk az erdô hármas
funkciójának – termelés, védelem, üdü-
lés – egybehangolását szorgalmazta. Ki-
mondta, hogy a jóléti erdôgazdálkodás
lényege az erdô többcélú hasznosítása,
amely lehetôséget ad az erdészetnek,
hogy a lakosság jólétéhez fokozott mér-
tékben járuljon hozzá.

1973-ban Király Pál akkori fôtitkár a
szekszárdi vándorgyûlésen elhangzott
beszámolójában emlékeztetett a VII. Er-
dészeti Világkongresszus deklarációjá-
ra, amely úgy szól, hogy „nem az erdé-
szet és a társadalom van az erdôkért,
hanem az erdôk vannak a társadalo-

mért, ennél fogva az erdészek állampol-
gári kötelessége, hogy az erdôkkel a
társadalom hosszú távú érdekeinek
megfelelôen gazdálkodjanak”. 

Egyesületünk fennállása folyamán
gyakran volt a szakma zászlóshajója, törté-
nelmi tettekkel segítette az erdôgazdálko-
dást, céljaink megvalósítását. Gróf Kegle-
vich Béla, egyesületünk egykori elnöke ja-
vaslatát 1867-ben a losonci vándorgyûlé-
sen Divald Adolf terjesztette elô, mely sze-
rint meg kell szüntetni az erdészet három-
felé osztott vezetését. A javaslatot elfogad-
va megalakult a Földmûvelésügyi Minisz-
térium és benne az erdészeti osztály, és
ennek lett országos fôerdômestere, ké-
sôbb itt államtitkár Bedô Albert egyesüle-
tünk kiemelkedô személyisége. 

Egyesületünk terjesztette elô az
1879. évi erdôtörvényt, amely már
1868-ban megfelelô készültségi állapot-
ban volt, azonban több mint tíz évnek
kellett eltelnie a jóváhagyásig. 

Meg kell szívlelnünk elôdeink tetteit,
gondolatait. Ma is vannak tennivalóink,
és a mai tetteink holnap már a történe-
lem részei lesznek. Ez felelôsség mind-
annyiunk számára. Felvetôdik a kérdés,
van-e bennünk türelem, kitartás, hogy
végigvigyük a szándékainkat és elkép-
zeléseinket. 

Szeretnék néhány olyan kiemelt te-
rületrôl, tennivalóról szót ejteni, amely
a tagságunk körébôl érkezett hozzám,
illetve a tagsági javaslatokat megfogal-
mazó egyesületi programban került
rögzítésre. 

Erdészeti nyílt nap a Parlament
felsôházi termében

Ormos Balázs, az Országos Erdészeti Egyesület fôtitkárának beszéde

Ormos Balázs fôtitkár
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Erdôgazdálkodás és
közcélú feladatok

Az erdôk közcélú hasznosítására egyre
fokozódik az igény a társadalom részé-
rôl, ugyanakkor egyre nagyobb pénz-
ügyi terhet jelent az erdészeknek az er-
dô fenntartása. Az erdôgazdálkodók
közel 7 milliárd forintot fizetnek be
évente a központi költségvetésbe és
végzik közcélú feladataikat. Jogosan
gondolják és kérik ezért évek óta a költ-
ségvetési támogatást, hogy a lakosság
elvárásainak megfelelhessenek. Meg kí-
vánnak felelni az erdôben sportolók,
túrázók, az oktatás, a kutatók igényei-
nek, az árvíz-, a zaj- és a levegôvédelmi
feladatoknak is. Az erdô a szén-dioxid
megkötésével az üvegházhatás csök-
kentésének egyik legjobb ellenszere. A
faanyagot több mint húszezerfélekép-
pen hasznosítja a környezetbarát em-
ber. A nem környezetbarát emberek
után pedig az erdei szemetet évi 100-
150 millió forint költséggel szedetik
össze az erdészek. Az erdei vasutak két-
száz kilométeres hosszán 1 millió ter-
mészetbarát utazik évente. Ehhez is kell
a közcélú támogatás. 

Az erdész gondol a jövô természet-
barát emberére is, ezért az állami és a
magánerdô-gazdaságok erdészeti erdei
iskolákat mûködtetnek. Éppen ebbôl az
alkalomból vannak itt a kedves diákok,
erdészeti erdei iskolások, pedagógusok
és hozzátartozóik, akiket külön köszön-
tök. Az erdôgazdálkodók jelentôs ter-
mészetvédelmi területeket is kezelnek,
melyek költségei nem kerülnek kom-
penzálásra, támogatásra. Összességé-
ben a hazánk termôterületének közel
20 százalékát borító erdôk védelmére
és az erdôgazdálkodók közérdeket tá-
mogató munkájára mindössze 1-1,5
milliárd forint többlettámogatás válik
szükségessé, melyet az erdészek kér-

nek a kormányzattól és a parlamenttôl.
Ez 1 kilométer autópálya építési költsé-
ge; úgy gondoljuk, az ország 20 száza-
lékát kitevô erdôkre nem sok, de na-
gyon nehéz megszerezni. 

Az erdészeknek kell közpénz, közér-
dekbôl. Nem zsebbe! A köz igényének
a kielégítésére. Az erdô közérdek,
ahogy mondtuk. Sokat teszünk azért,
hogy elfogadtassuk a közérdekbôl vég-
zett munkánkat. Az erdészeti erdei is-
kola program, az erdôk hete program-
sorozat és még sok egyéb tevékenység
– s az is, hogy most itt vagyunk a Parla-
mentben – éppen ezt a célt szolgálja.
Világossá kell tenni, hogy az erdôgaz-
dálkodásból, az erdôhasználatból az er-
dészeti tevékenységek 75 százalékát le-
het megfelelôen finanszírozni, a mara-
dék 25 százalékot – mely a közcélú
munkákra szükséges – a lakosságnak,
illetve a költségvetésnek kell megfizet-
ni. Ekkor lesz példás erdôkezelés és la-
kossági kiszolgálás. Összehasonlításul
közlöm, hogy így van ez Lengyelor-
szágban is, hogy ne nyugati példákat
hozzak elô. 

Az erdôk természetvédelmi
kezelése

Az erdôket kezelni szükséges, mert em-
beri beavatkozás hozta azokat létre,
mint ahogy a nemzeti parkokban és vé-
dett területeken az élôvilág természetes
rendjébe beavatkoznak a természetvé-
dôk a védendô értékek érdekében. Ez
az aktív természetvédelem. A szentgáli
fokozottan védett tiszafásban például
magam láttam, hogy most folyik egy
beavatkozás, vállalkozók gyûrûzik meg
a tiszafákat elnyomó bükköket és pusz-
títják el az öreg fákat, így adnak élette-
ret az általuk fontosnak tartott tiszafák-
nak. Ez is egyfajta erdôkezelés, termé-
szetvédelmi célú erdôkezelés. 

Az erdész természetvédô, az erdész
erdôvédô, aki több száz éve végzi ez
irányú tevékenységét. A ma védett er-
dôket erdészek segítették létrehozni és
védték meg a most belépô és egziszten-
ciát követelô természetvédelmi dolgo-
zók számára. Kaán Károly erdômérnök,
a természetvédelem megalapozója,
egyesületünk egykori meghatározó
tisztségviselôje emléktáblája a Költô ut-
cai Természetvédelmi Hivatal székhá-
zának  bejáratánál került elhelyezésre,
így emlékeztetvén az ott dolgozókat és
az arra járókat az erdészek természetvé-
delmi szerepére. 

Egyesületünknek érvényben lévô
megállapodása van a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztériummal. A Ter-
mészetvédelmi Hivatallal ebben az év-
ben munkatervet írtunk alá az együtt-
mûködés keretében, melyrôl hírt ad-
tunk az Erdészeti Lapok áprilisi számá-
ban. A közelmúltban nagy port felvert
védett állami erdôterületek nemzeti
parki kezelésbe vételének az ügye nem
a két fél megállapodásában rögzítettek
szerint történt. Tagsági véleményt tol-
mácsolok, amikor kijelentem, hogy a
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természetvédelem és az erdészet vélt
vagy valós ellentéte nem szakmai, ha-
nem egzisztenciális kérdés és problé-
ma. Az erdészet természetvédelmi tevé-
kenységét csekély számú hatósági kriti-
ka érte, nem ez a jellemzô. Éppen úgy,
mint a nemzeti parkok kezelésében lé-
vô erdôket nem megfelelô kezelése mi-
att bírságolta meg az erdészeti hatóság,
mert ilyen is van, de nem ez a jellemzô.
Egyre növekszik a korlátozás alá kerülô
erdôk területe, míg a természetvédelem
által is elismerten védelemre nem indo-
kolt erdôk nem kerülnek ki az álvéde-
lem alól. Tudom, hogy van alkotmány-
bírósági határozat, de emberek hozták
meg és szüntetik meg a jogszabályokat.
Másrészt felvetôdik a hitelesség és a bi-
zalom kérdése, hogy a védelemre nem
érdemes erdôket miért kellett levédeni.
Gond a mostani birtoknövelési szándék
mellett, hogy a beadott természetvédel-
mi területi igények egy része már a
pénzügyi, gazdasági érdekek elôtérbe
helyezését is láttatni engedi. 

Kérjük ezért, hogy önként kezdemé-
nyezzék a védelemre nem érdemes er-
dôk kivonását és visszaadását.

Egyesületünk közgyûlése által jóvá-
hagyottan, programja szerint is meg kell
védeni az erdô és az erdészek érdekeit.
Ezért a leghatározottabban elutasítunk
minden olyan kezdeményezést, mely a
szombathelyi erdôgazdaság szakmai
felkészültségét és létének megkérdôje-
lezését vonja maga után. Kérem a ter-
mészetvédelmet, értse meg, az erdé-
szek múltjára, becsületére, a természet-
védelem területén elért eredményeikre
tekintettel nem tehetjük meg, hogy akár
egy négyzetcentiméter védett erdôt a
természetvédelemnek átadjunk, sem
Vas megyében, sem máshol az ország-
ban. Az erdészek akarják és tudják is
végezni a természetvédelmi tevékeny-
séget. Amennyiben átadunk területet,
elismerjük, ami a természetvédelem
szándékai között megbúvik, hogy nem
alkalmas a szakmánk a védett erdôk ke-
zelésére. Ez pedig nem igaz.

Az egyesület tagsága és vezetése a
munkatervben leírtak szerint végezheti
tevékenységét, ezért javaslom, hogy tér-
jen vissza mindkét oldal a közös munka-
tervben megfogalmazott feladatok el-
végzésére, és törekedjenek megvalósítá-
sukra, hogy az egyetértés és a közös ér-
dek mentén, és ne egymás ellen történ-
jenek a lépések. Szükséges azonban az
elmaradt természetvédelmi végrehajtási
rendelet elfogadása és a természetközeli
erdôkezelést segítô erdészeti szabályo-
zás ez irányú módosítása, továbbá a

költségvetési támogatás, melyet a nem-
zeti parkok megkapnak a költségvetés-
bôl, az ugyanazért a célért munkálkodó
erdészeti ágazat pedig nem. Kénytelen
pénzügyi bevételeket teremteni, például
éppen a fakitermelésbôl, hogy a termé-
szetvédelmi kezelés és a szakszemélyzet
költségeit fedezni legyen képes. 

Kimondható, hogy a gyakorló erdé-
szek szakmailag felkészültek, és a szán-
dékuk is megvan a természetközeli er-
dôkezelés iránt, de a közpénzekért fele-
lôsök teremtsék meg ennek pénzügyi
fedezetét. Ha lesz pénz a közcélú mun-
kákra, mint a nemzeti parkok esetében,
akkor lesz megfelelô színvonalú ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás is, azon-
ban az erdészek bérének, munkahelyé-
nek, az állami vagyon eladásának rová-
sára méltánytalan ma az ilyen kezdemé-
nyezés vagy követelés.

A fa megújítható alapanyagforrás és
energiaforrás is. Helyre kell tenni a ter-
mészetvédelem részérôl, hogy a fa ki-
termelése, felhasználása ellen hangolja
a közvéleményt. Kérjük, nyíltan ismerje
el, hogy az erdôben erdôgazdálkodni
kell, ahogy ô is gazdálkodik a védett te-
rületeken, van pénzügyi bevételi terve
– igaz, alacsony -, emberi és gépi erôvel
alakítja a védett környezetet, a védett-
nek kijelölt élôlény elônyére, mások ro-
vására, emberi elhatározásra, vállalko-
zókkal, és nem a természet szukcesszi-
ós törvényei, fejlôdése szerint cselek-
szik, vadászik, kaszál, fát vág ki, állatte-
nyésztést folytat s a többi. Ma minden
erdôt hazánkban emberi közremûkö-
déssel hoztak létre, mint ahogy minden
védett erdôt és más védett területet a
természetvédelem is csak emberi kéz
beavatkozása által képes megôrizni. 

Sokszor elhangzik, hogy erdômérnö-
kök tevékenykednek a természetvéde-
lemben is, és el tudják látni az erdôkeze-

lési feladatokat is. Ez fordítva is igaz: ha
az erdômérnök jó a természetvédelem-
ben, miért kérdôjelezik meg az erdômér-
nökségét az erdôgazdálkodásban végzett
természetvédelmi munkájában?

Az egyesület tagságának ki kell állni az
egyesület nyugati régiójának állásfoglalá-
sa mellett, mely a védett területek kezelôi
váltása ellen tiltakozik. Végre elindult tag-
ságunk érdekvédelmi szerepvállalása,
mely hiányzik mindennapjainkból. Az
üggyel kapcsolatos elsô, felsô vezetôi
szintû tárgyalást az egyesület hívta össze a
munkatervben foglaltak szerint, az egye-
sület felelôssége a helyretétel is. Ezért kez-
deményezzük, hogy újra üljenek asztal-
hoz az érdekeltek, és hajtsák végre az alá-
írt megállapodásban foglaltakat, a termé-
szetvédelem nyíltan valljon színt szándé-
kairól. Nem elvenni kell, hanem rendet
kell csinálni! Ha ez nem történik meg, ak-
kor az egyesület hitelessége érdekében a
megállapodás felbontását kell kezdemé-
nyeznie, és más úton keresni az ágazat ér-
dekeinek védelmét. Egyébként tájékozta-
tásul közlöm, hogy amit a munkatervben
megfogalmaztunk az egyesület oldaláról,
már több pontban teljesült.

Közmunka
Az elmúlt években rendkívül pozitív
visszhangja és eredménye volt a közmun-
kaprogramnak. Felsôbb kormányzati kö-
rökbôl kapott információ szerint az idei
kezdeményezés erdészeti körökben el-
halt. Ezért egyesületünk ismét élére kíván
állni ennek, ahogy az elôzô ciklusban
Schmotzer András volt egyesületi elnö-
künk, Herczeg Miklós szakszervezeti fô-
titkár és Berényi Gyula jelenlegi ERTI tit-
kárságvezetô tette annak idején. Felsô
kormányzati ígéretünk van arra, hogy a
közmunkaprogramot elindítása esetén tá-
mogatásban részesítik, nem erdészeti
közpénzekbôl. A tárgyalások már elin-
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dultak, és egyesületünk mindent meg-
tesz, hogy az ágazat nem kedvezô anyagi
helyzetében az erdô védelme érdekében
a program megvalósuljon. Ehhez kérem
az említett kollégák segítségét és minden
felelôs vezetô támogatását. 

Nemzeti Földalap
Egyesületünk aktívan vesz részt a Nem-
zeti Földalapkezelô Szervezet munkájá-
ban. Ez az elsô kormányzati szervezet,
amely az erdôt területi alapon veszi fi-
gyelembe, ezért az erdészek minden
megyében képviseltetik magukat. Kö-
szönjük a Nemzeti Földalap vezetésé-
nek, államtitkár úrnak és munkatársai-
nak az együttmûködést, amelyet az el-
múlt héten együttmûködési keretmegál-
lapodásban is rögzítettünk volt székhá-
zunkban, az Alkotmány utcában, ünne-
pélyes keretek között. 

Köszönetemet fejezem ki tagságunk-
nak, helyicsoport-titkárainknak és erdô-
gazdasági vezetôinknek is azért a munká-
ért és hozzáállásért, amit a birtokhaszno-
sítási bizottságok létrehozása ügyében
fejtettek ki. Eddig közel hatszáz települé-
sen alakultak meg a bizottságok egyesü-
leti erdészek, erdôtulajdonosok bevoná-
sával. A cél: kétezer településen megala-
kítani a bizottságokat, ezért kérem tagsá-
gunkat és az erdôgazdaságok vezetôit,
hogy az év végéig teljesítsék a helyi cso-
portok által vállalt bizottságok felállítását.
Gondoljuk csak el, milyen lehetôséget és
erôt ad az erdészeknek, ha az ország 3200
településébôl kétezerben jelen vannak a
képviselôik! S ha a MEGOSZ lehetôségeit
is számolom, akkor szinte minden telepü-
lésen lesz erdész, aki beleszólhat a térség
földügyeibe. Itt emlékezem meg arról is,
hogy az egyesületünk és a MEGOSZ
együttmûködése tovább fejlôdött, amit a
szeptemberi Erdészeti Lapokban megje-
lent MEGOSZ-híradó is jelez. Közösen
többre megyünk!

Költségvetési támogatás
Egyesületünk érdekvédelmi programjá-
nak elsô és legfontosabb területe a köz-
célú támogatások költségvetési növelé-
se. Évek óta dolgozunk érte. A Mezô-
gazdasági Bizottság és az Erdészeti Al-
bizottság is rendszeresen foglalkozik a
témával, de az eredmény csekély. Az
erdészeti szabályozás kedvezôbb irá-
nyú módosítására tett erôfeszítések is
hasonló eredménytelenséget mutatnak.
Hiába készülnek egyhangú határozottal
állásfoglalások a parlamenti bizottsá-
gokban, hiába sorakozik fel a szakma
egyöntetûen a szabályozás módosítása
mellett, szinte semmi sem történik.

Az idei költségvetés tervezetét beter-
jesztették a parlament elé. A Pénzügymi-
nisztérium adatai szerint az ez évi erdé-
szeti költségvetés javul, az idén elszenve-
dett támogatáscsökkenés, úgy néz ki,
megtérül. Az erdôtelepítés, szerkezetát-
alakítás támogatására 5,3 milliárd forint áll
rendelkezésre, és a nemzeti vidékfejlesz-
tési tervben még közel 2 milliárd forint. A
közcélú erdészeti feladatokra 6,35 milli-
árd forint került betervezésre, mely közel
690 millióval több az idei elôirányzatnál.
Továbbra is szerepel a tervben 4,25 milli-
árd forinttal – az ideivel megegyezôen –
az erdôfenntartási járulék. Ez évben a
rossz tervezés következtében a kifizeté-
sek egy része nem biztos, hogy megvaló-
sul; ez tovább sújtja az aszály mellett az
erdôgazdálkodókat.

A Parlament Erdészeti Albizottsága ál-
lásfoglalásában rögzítette, hogy elônyei
megtartásával az erdôfenntartási járulék-
rendszert meg kell szüntetni. Ez nem tör-
tént meg. Kérjük ezért mind a Parlament
Mezôgazdasági Bizottságát és Erdészeti
Albizottságát, a kormányzat képviselôit, a
parlamenti képviselôket, hogy az ez évi
támogatási anomáliák kiküszöbölésére, a
jövô évi erdészeti közcélú feladatok ellá-
tása érdekében támogassák módosító in-
dítvány beadásával az erdészeti feladatok

költségvetési rovat 1-1,5 milliárd forinttal
való növelését, a befizetések ilyen irányú
csökkentése mellett. 

Tisztelt Erdészeti Nyílt Nap! Elisme-
rem, hogy a megfogalmazások olykor
kemények voltak, talán érdekeket is
sértettek; elnézést kérek ezért.

Egyesületünk szakmai érdekképvi-
selet, programjában hordozza az érdek-
védelmet, mely a többség érdekeit kép-
viseli az erdészeti szakmaiság mellett.
Itt most nincs helye a sértôdésnek, itt az
ágazat létérôl, a munkahelyekrôl, a
szakmaiságról, az erdô, az erdészek és
családjaik jövôjérôl, az egyesület évszá-
zadnyi becsületérôl van szó. Egyesüle-
tünk alapszabálya már 1889-ben kitûzte
a célt, mely úgy szólt, hogy „az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület célja Magyaror-
szág erdôgazdaságának az érdekeit
megóvni és elômozdítani”. Munkánk-
hoz adjon erôt és hitet, hogy céljaink
egybeesnek a többség, a társadalom
céljaival és érdekeivel. Ehhez kellô mu-
níciót adhat az ôsi szokásainkból adódó
összefogás, a selmeci szellem. Egyesü-
letünk mutasson példát! Selmeci kö-
szöntéssel kívánok eredményes mun-
kát. Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

Fotók: Detrich Miklós

Utóirat a parlamenti beszédhez
Az országot járva többen tettek megjegyzést az elhangzott szöveggel kapcsolato-
san, melyben a kétkedés hangja is felfedezhetô volt. Vajon csak „gôzkiengedés”
történt vagy van más szándék az elmondottak mögött.

Tájékoztatom tisztelt Tagságunkat, hogy az általam elmondott gondolatok
sok tagtársunk véleményét közvetítette és az Egyesület határozataira épült. A
szándék az volt, hogy a megoldásig vigyük végig a tagság által felvetett legfon-
tosabb ágazati problémákat.

A parlamenti napot követôen bejelentkeztünk elnök úrral Haraszthy László
helyettes-államtitkár úrhoz, hogy a szóbeszédet megelôzve közösen keressük a
hiteles megoldást a védett erdôterületek átadás-átvétele ügyében. Megállapodás
született, hogy a 2003. november 4-én tartandó elnökségi ülésen a két fél által
aláírt Munkatervet áttekintve folytatódnak a tárgyalások a természetvédelem és
az erdészet területén dolgozó tagtársaink érdekeinek képviselete ügyében.

A közcélú támogatás, a költségvetési többletforrások 2004. évi növelése ügyé-
ben a Parlament Erdészeti Albizottsága bevonásával kezdôdtek tárgyalások.

A közmunkaprogram folytatása érdekében már a Közmunka Tanács elnö-
kével megindultak az egyeztetések és bízunk benne, hogy a következô évtôl si-
kerül ismét beindítani a korábbi idôszakban az erdômûvelés területén eredmé-
nyeket felmutató programot.

A Nemzeti Földalapkezelô Szervezettel az együttmûködés töretlen. Az írásbeli és
szóbeli megállapodások alapján mûködik együtt a két szervezet, eddig eredménye-
sen. Fontos feladat a Birtokhasznosítási Bizottságok további megszervezése. Eddig
ezer bizottság alakult OEE tagsági közremûködéssel, de hátra van még ugyanennyi.  

Az erdészeti ágazat mind a magán-, mind az állami területen számos gond-
dal küzd. Egyesületünk szakmai érdekképviseletként igyekszik továbbra is képvi-
selni tagságunk többségének szándékát, a fenntartható erdôgazdálkodás és az er-
dô érdekeinek védelmét.

Ormos Balázs
fôtitkár



322 Erdészeti Lapok CXXXVIII. évf. 11. szám (2003. november)

2003. október 5-én nyitották meg az „Er-
dôk hetét”, rámutatva az erdôk megtar-
tásának – illetve növelésének – a jelen-
tôségére.

Somogy megyében – s azon belül
Dél-Somogyban, Barcs környékén – az
erdôknek igen nagy a jelentôsége, hi-
szen az országos átlagnál nálunk az er-
dôterület térfoglalása jóval magasabb.
Amint hazánkban, úgy szûkebb hazánk-
ban, Barcs környékén is négy ízben tör-
tént jelentôs túlhasználat erdeinkben:

– elôször a szabadságharc idején, il-
letve utána, amikor is a parasztságnak
juttatott erdôkben nagyarányú erdô-
pusztítás történt,

– majd a XIX–XX. századforduló ide-
jén, amikor nagy területen történt a me-
zôgazdasági terület növelése, mivel eb-
ben az idôszakban a burgonya iránti
kereslet Európában igen megnôtt,

– az elsô világháborút követô rövid
idôszakban, amikor egy ideig megnyílott
a szabad erdôrablás lehetôsége, majd

– a második világháború utáni elsô
három évben. Ekkor állami irányítással
történt túltermelés volt: sok értékes er-
dôt termeltek ki az ország újjáépítésé-
nek érdekében. Az országos érdekû
igény miatt a termelés célja igazolt volt,
– de mégis csak túltermelés történt,

– mindezeket azonban meghaladta a
múlt század kilencvenes éveiben – az
ún. „privatizációs termelések” során –
keletkezett nagymértékû kártétel, me-
lyet részben a lopások, részben az ön-
lopások okoztak.

Ma már a nagy termelések ideje lejárt.
A privatizáció során magánerdôként ke-
zelt területeken azonban helyenként még
mindig elôfordulnak szabálytalan terme-
lések, illetve falopások. Az erdôfelügyelet
visszautal ez esetben a rendôrségre, s mi-
vel ebbôl még nincs tényleges erdôvéde-
lem: mindkét intézmény a tulajdonosokra
hárítja át a felelôsséget, azzal a látszólagos
igazságtétellel, hogy a tulajdonos köteles-
sége, hogy a saját erdejét megvédje.

Igen ám, de hogyan?!
– A törvénynek nincs ereje,
– a rendôrség tehetetlen a bûnözôk-

kel szemben,
– az Erdôfelügyelôségnek nem fel-

adata az erdôôrzés, hanem feladata az
ellenôrzés és az irányítás és a büntetés,

– a kis erdôterületek tulajdonosai fe-
lelôs erdészt alkalmazni nem tudnak,

hiszen ma a becsületes erdôgazdálko-
dás mellett igen kicsi a jövedelem,

– az erdômûvelési, erdônevelési és er-
dôfenntartási feladatok – a sokéves elma-
radás miatt – a csillagos egekig érnek.

Rengeteg pénz kellene az erdôk felújí-
tásához, az elmaradt ápolások elvégzésé-
hez, a tisztításokhoz stb., illetve nemcsak
pénz, hanem emellett felelôsségtudat és
az erdô szeretete is. Ezért nagy jelentôsé-
gû – és társadalmilag fontos és szükséges
– az erdô szeretete, megbecsülése: nem-
csak a tulajdonosok részérôl, hanem
minden magyar állampolgártól is.

Ha az erdôt túltermeljük: magát a ter-
mészetet jelentô „termelôeszközünket”
csökkentjük le, illetve  tesszük tönkre!
Nem szabad elfelejtenünk: ha az iparban,
a mezôgazdaságban hibát követünk el,
az 1-2 év alatt általában helyrehozható.
De ha az erdôgazdálkodásban történik
mulasztás, akkor annak helyretételéhez –
nagy erôfeszítés és jelentôs költségtérítés
mellett – 40–100 év szükséges.

Az erdôk léte, fenntartása összma-
gyar társadalmi és nemzeti érdek. Ez –
sajnos – nincs eléggé bent a magyar
köztudatban. A magánerdôk léte, jövô-
je meglehetôsen bizonytalan, a jövedel-
mezôség sokáig ráfizetéses, csak a vég-
termelésnél – nagy sokára – van némi
jövedelem. Így az erdôk megtartása –
szeretete, megbecsülése – mindnyájunk
szívügye kell, hogy legyen. Ezért volt
jelentôs az erdôk hetének megszerve-
zése, s ami ennél is fontosabb: az erdô-
szeretet ne kampányszerû legyen, ha-
nem örökké éljen bennünk!

Hajdu István

Gondolatok az „Erdôk 
hetével”kapcsolatban

Nagyot nézne egy mezôgazda, ha az
aratás után „búzafenntartási járulékot”
kellene befizetnie, és rögvest az utcára
vonulna, ha megszûnne a vetésterület
után járó, földalapú agrártámogatás.

Az erdôgazdálkodásban fordított a
helyzet, hiszen nekünk fizetnünk kell a
növedékfokozó gyérítésekben és a vég-
használatokban kitermelt faanyag után,
és nem biztos, hogy „állami támogatás”
címén vissza is kapjuk az általunk befi-
zetett, teljes összeget.

Néhány éve még volt belsô kompenzá-
ció, tehát a befizetést csak az éves egyen-
leg után kellett teljesíteni, mára viszont
egyértelmûbbé vált a járulék adójellege.

Nem szeretném, ha félreérthetôek
lennének a fenti gondolatok. Én sem
vágnám le az egy idôben „szent tehén-
nek” aposztrofált erdôfenntartási járulé-
kot, hiszen az mindenkor egyfajta szoli-
daritási jelzés az eltérô termôhelyi adott-
ságú területeken dolgozó erdészkollé-
gák számára, az viszont ágazati érde-
künk lenne, hogy a tényleges támogatá-
sok összege a mi befizetésünk felett leg-

alább annyi legyen, mint az agrárium
más ágazataiban.

Nem irigylem az ÁESZ vezetôit és
munkatársait, hiszen az egyre szûkösebb
kereteket egyre nehezebb felosztani.
Nem tudják támogatni az elvégzett tuskó-
zásokat még ott sem, ahol ez egyébként
indokolt volt. Az erdôtelepítések és a be-
fejezett erdôsítések ápolási támogatását
meg kellett felezni, és nem jut pénz a le-
égett erdôk helyrehozatalára sem.

Nem lenne jó megkongatni semmiféle
vészharangot, de a tendenciák nem túl biz-
tatóak sem az állami szektorban, sem a
magánerdô-gazdálkodás területén, pedig
az EU-csatlakozás elôestéjén illenék emel-
tebb fôvel és magabiztosabban hirdetnünk
távlati céljainkat, azaz az ország erdôsült-
ségének megduplázását és az erdôgazdál-
kodás pénzügyi alapjainak feltöltését.

A tôkés világba fontos lenne elégsé-
ges tôkével besétálni, úgy, hogy „...dönt-
hessük a fát, és ne siránkozzunk, és hogy
ne kelljen szisszennünk minden kis
szilánkhoz...”

Dr. Czerny Károly

Miért mostoha ágazat az 
erdôgazdálkodás?

ERDÉSZBÁL
Egyesületünk – tagsági kérésre – is-
mét Sopronban rendezi meg hagyo-
mányos egyesületi bálját és családi
estjét, mely ezúttal konferenciával
egybekötve kerül megrendezésre
2004. február 7-én, a Hotel Maroni
termeiben. A további információkat
idôben eljuttatjuk tagtársainkhoz, ad-
dig is kérjük a naptárban elôjegyezni
a dátumot. Barátsággal várunk min-
den érdeklôdôt.

Rendezôség
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Magyarországon sem ismeretlen
portéka az újrahasznosított papír.
Mindenki másért szereti, ha szere-
ti. Van, akinek kifejezetten tetszik,
hogy az „újrapapír” sötétebb szí-
nû, érdesebb a tapintása, de a ha-
zai fogyasztók jelentôs része
igénytelennek tartja.

Az internet térhódításától sokan azt
várták, hogy csökken a papírfogyasz-
tás. Nem így történt. Szinte mindent ki-
nyomtatunk, ami használható informá-
ciónak tûnik.

A papírkészítés bonyolult szakma. A
XVIII. századig kézileg történt, és két
változata alakult ki. Mindkettô alapja a
rostok vizes oldata, melyet növényi
anyagok, selyem- vagy kötélhulladékok
(késôbb használtak rongyhulladékot is)
felfôzésével készítettek. A különbség a
felvitel módjában van: a sûrû szövésû
szitára merítéssel vagy felöntéssel rak-
ták fel a rostokat, miközben a felesleges
víz kicsöpögött. Az így keletkezett nyers
papírlapot préselték és szárították. A
manufakturális módszerek közül a merí-
téses technika terjedt el az egész vilá-
gon. Érdekes módon a felöntéses tech-
nikát csak kis területen használták, a gé-
pi papírgyártás alapja mégis ez az eljárás
lett. Ma elôször elôkészítik az alapanya-
gokat (cellulóz, facsiszolat, hulladék pa-
pír, rongyhulladék), majd ezeket megfe-
lelô arányban vízzel keverik, és elkészí-
tik a papírpépet.

Töltô-, enyvezô- és színezôanyago-
kat adnak hozzá, majd a mozgó szita-
szalagon (vagy hengeren) a papírpép-
bôl kialakítják a papírlapot. A préselés,
szárítás után következik a méretre vá-
gás. A folyamat során rengeteg vegy-
szert használnak fel, s nagyon energia-
igényes is egyben. Az újrahasznosított
papírok nemcsak attól lesznek „zöldeb-
bek” fehér társuknál, hogy hulladék pa-
pírból készülnek, hanem attól is, hogy
elkészítésükhöz sokkal kevesebb ener-
giát és vegyszert kell felhasználni.

Sikersztori a Dunapacknál
Magyarországon – több cég mellett – a
Dunapack csomagolóanyag-gyár a leg-
nagyobb használt, elsôsorban karton-
papírt begyûjtô és újrahasznosító cég. A
legkomolyabb probléma az elmúlt
években az volt, hogy az import, elsô-

sorban német hulladék papír ára még a
szállítási költségekkel együtt is kedve-
zôbb, mint a hazai, így olcsóbb volt kül-
földrôl behozni a hulladék papírt, mint
a tengôdô szelektív hulladékgyûjtés fel-
lendülésére várakozni.

A hulladékpapír-import olcsósága az
ottani tetemes állami támogatásnak kö-
szönhetô. A Hulladék Munkaszövetség
Kukabúvár címû kiadványának e témá-
val foglalkozó írása szerint a támogatás
mértéke nálunk elenyészô. A legfonto-
sabb okok között találjuk, hogy a ter-
mékdíjtörvény csupán a csomagolási
célra használt papírokra vonatkozik, és
a gyûjtés támogatására fordítható, be-
szedett díj itt is rendkívül csekély, euró-
pai összehasonlításban pedig elenyé-
szô. Ráadásul a díj mértéke 1996 óta
alig emelkedett.

A sanyarú központi támogatás elle-
nére a Dunapack 1993-hoz képest az
elmúlt években már megfordította a
külföldrôl és a belföldrôl származó
használtpapír-beszerzés arányát. Míg
egykoron 70 százalék volt az import-
papír, addig ma évi 130 ezer tonna a
belföldi, és csak 60 ezer tonna érkezik
külföldrôl. A Dunapack hazai karton-
papír-kibocsátása évi 80 ezer tonna, a
begyûjtött használt papírokból pedig
100 ezer tonna a karton- és 30 ezer
tonna a vegyes papír. Így a Dunapack
hazai begyûjtése önmagában több,
mint a kibocsátása. A gyár teljes terme-
lését tekintve is kiemelkedô a használt
papírok felhasználása. A karton- és
hullámpapírok termeléséhez 93 száza-
lék használt és 7 százalék új rostot
használnak fel. A cég szinte kizárólag
orosz cellulózt alkalmaz, tehát hazánk-
ban emiatt nem kell fákat kivágni. A
zöldszervezetek is elismerik, hogy a
Dunapack termelése a leginkább erô-
forrás-takarékos papírgyártás. A zöl-
dek csak azt furcsállják, hogy a Duna-

pack vezetôi a jövôben a belföldi for-
galom jelentôs növekedésével számol-
nak, követendô célként jelölik meg az
EU-országok egy fôre jutó papírfo-
gyasztását, így azonban csak „erdôva-
gyon kiirtásához járulhatunk hozzá”.

A fák védelme
Poszmik Erzsébetnek a papíriparról
írott doktori értekezése szerint a világ-
termelés országok közötti megoszlását
az jellemzi, hogy a jó minôségû elsôd-
leges rostanyagok gyártása azokban a
fejlett országokban összpontosul,
amelyeknek jelentôs erdôségeik van-
nak. Ezek túlnyomó részben fenyôer-
dôk, amelyekbôl jó minôségû papír
gyártható. „A gyorsan növekvô lom-
bos fákból álló erdôk (amelyeket leg-
gyakrabban papíripari célokra telepí-
tenek) – éppen fiatalságuk következ-
tében – erôteljesebb szén-monoxid-el-
nyelô képességgel rendelkeznek, mint
a magasabb életkorú, régi erdôségek.
Ezzel ellentétben negatívan ítélik meg
a papíripari nyersanyag biztosítása
céljából telepített erdôket azok a kör-
nyezetvédôk és erdészeti szakembe-
rek, akik a világ erdôségeinek szere-
pét a biológiai sokféleség fenntartása
szempontjából hangsúlyozzák” – áll a
tanulmányban.

A világ erdôségeinek területe csök-
ken ugyan, de ebben viszonylag kis
szerepet játszik a papíripar faanyag-
szükséglete. Kedvezô példát az EU or-
szágai szolgáltatnak, ahol az utóbbi két
évtizedben a papíripari termelés fenn-
maradása és növekedése ellenére sem
csökkent az erdôállomány. Viszont az
eredeti erdôtakaró mindössze 1-2 szá-
zaléka maradt meg, miközben az erdô-
ültetvények területe megkétszerezôdött
az utóbbi 15 évben, és ugyanez valószí-
nûsíthetô a következô másfél évtized-
ben is. A környezetvédôk mégis hang-

Nem veszélyezteti a hazai erdôket a
gyártás

Az egy tonna papír elôállításához szükséges anyag és energia

Fehér papír: Szürke papír:
417 m3 víz 100 m3 víz
1700 kg fa 1150 kg fekete-fehér újságpapír

717 kWh energia 300 kWh energia
181 kg mészkô

87 kg kén
6 tonna gôz 3 tonna gôz
60 kg klór

Forrás: www.hulladék-suli.hu
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súlyozzák, hogy a világon évente kivá-
gott fa felét jelenleg tûzifaként és faszén
gyártására használják. A papírfogyasz-
tás 2010-ig várható megkétszerezôdése
következtében az összes fakitermelés
több mint a felét a papíripar használja
majd fel.

1997-ben Magyarország területének
18,8 százalékát borította erdô, ami
1748 ezer hektárt jelentett. Ebbôl
mintegy 600 ezer hektárt a második vi-
lágháborút követô évtizedekben tele-
pítettek, nagyrészt kifejezetten papír-
ipari hasznosítás céljára. Poszmik Er-
zsébet kutatásai szerint a hazai cellu-
lózszükséglet külföldrôl történô be-
szerzése, majd a cellulózgyártás meg-
szüntetése után ezeket az erdôtelepí-
téseket nem vágták ki. „Kétségtelen
tény, hogy döntôen nem ôshonos fa-
fajták telepítése történt, így az erdôk
környezeti funkcióinak betöltésére
csak korlátozottan képesek, de szere-
pük így is pozitív.”

A zöldek éppen ezért ragaszkodnak
ahhoz, hogy az amúgy is pazarlónak tû-
nô 55 kg/fô/év fogyasztásunkat a papír-
gyárak profitja érdekében ne növeljük
az amerikai 320 kg-ra vagy akárcsak a
német 180 kg-ra.

Baráti portörlés
Az újrahasznosított papírok felhaszná-
lását nem csak esztétikai szempontok
korlátozhatják. Az irodák vagy a közin-
tézmények többsége technikai problé-
mákra hivatkozva utasítja el használtu-
kat. A fénymásolás, az egyik legegysze-
rûbb irodai mûvelet során a lapokhoz
tapadt papírpor (apró rostok) a gépek
behúzó és továbbító görgôire kerül, rá-
hull az elektromos töltést továbbító
fémszálra, amitôl a másolat a gépben el-
akad vagy csúnya lesz.

A gumigörgôk felülete érdessé van
kiképezve, hogy a lapokat minél töké-
letesebben „meg tudják fogni”. A papír-
por az érdességet csökkenti, sôt csú-
szóssá teszi a gumi felületét, így a gör-
gôk egyre nehezebben tudják ellátni a
feladatukat. A jó minôségû papírok na-
gyon kevés port tartalmaznak, a gyenge
(olcsó) papírtok sokat, az „újságpapí-
rok” – bár nem olcsók – elég nagy
mennyiségû papírport hordoznak. Az
„újságpapír” használatának feltétele te-
hát a gyakori, szakszerû géptakarítás.
Aki ilyen nehézségek mellett is vállalja,
hogy „újrapapírt” használ, az már min-
denképp környezettudatosnak vallhatja
magát.

V. Z.
(Heti Válasz)

Az országutakra terhelôdô téli közleke-
dés biztonsága erôsen függ az útpályák
csúszásgátlásától. Erre a célra többféle
anyagot is alkalmazhatnak. A nitrogén-
trágya szerek között is akad megfelelô,
még jobb az egyes alkoholfélék (izo-
propil-alkohol, etilénglikol) hatása.
Ezek azonban annyira drágák, hogy
csak repülôterek kifutóin jöhetnek szó-
ba. Legközönségesebb az érdes anyag-
gal kevert konyhasó használata, ez fel-
olvasztja a jeget, ám a környezetre, az
út menti erdôkre is káros, részben az út-
ról lefolyó sóslé, részben a jármûvek ál-
tal aeroszollá felvert anyag miatt. Ezek
hatására német megfigyelések szerint ti-
pikus sótûrô növények megjelenését is
eredményezô sófelhalmozódás jöhet
létre. A vizsgálatok alapján a követke-
zôkre jutottak:

1. Trágyázás és hamukiszórás segít-

het az útszéli vegetáció kondícióján, így
a sókárral szembeni rezisztencia is nô.
2. Egyes növénynemzetségeken belül –
a fákon belül is – akadnak klorid-rezisz-
tens fajok, fajták, változatok, ezek kivá-
lasztása és elterjesztése fontos lehet.
Ilyen nyár- és fûzfajok keresésével fog-
lalkozik a hazánkból elszármazott L.
Dimitri is. 3. Érdekes megoldás a len-
gyel Chrometzka és Dillenburg mód-
szere. Ôk emelkedô sómennyiséggel
készítették fel az út mentére szánt cse-
metéket. Ezzel próbáltak megfelelô
edzettséget elérni.

További kísérletek folyamatban van-
nak, remélhetôleg valamelyik meghoz-
za a kívánt sikert.

(Forrás: U. Buschbrom: Experiences
with de-icing salts in W. Germany. Eur. J.
Forest Path., Band 1. Heft 6. 349–353. p.)

Dr. Szodfridt István

Téli sózás hatása az út
menti erdôkre

Az utóbbi idôben évente hatmilliárd fo-
rint támogatással 15 ezer hektár új erdôt
telepítettek az országban. Ezenfelül húsz-
ezer hektárnyi kivágott erdôt újítottak fel.
A telepítési támogatás 2003-ra 5,54 milli-
árd forintra csökkent, ezért az idén csak
tízezer hektáron telepítettek új erdôt.

A korábbi tervek szerint 2004-re 12
ezer hektáros telepítéssel számoltak –
ebbôl nyolcezer hektár korábbi mezô-
gazdasági, négyezer pedig erdészeti te-
rület lett volna. A csemetekertekben en-
nek megfelelô mennyiségû szaporító-
anyagot állítottak elô. A költségvetési
törvénytervezetbôl azonban kiderült,
hogy jószerével csak az Európai Unió
társfinanszírozásában megvalósuló tele-
pítésekre lehet számítani. Az érintettek
eredetileg 3,6 milliárd forint támogatást
szerettek volna kérni, hogy a Nemzeti
Vidékfejlesztési Terv (NVT) keretében
mintegy nyolcezer hektáron – korábbi
mezôgazdasági területen – telepíthesse-
nek erdôt. Ezzel szemben a tervezetben
333 millió forint nemzeti forrás és 1,681
milliárd forint uniós pénz szerepel, ami
jócskán elmarad a várakozástól. (Az
uniós társfinanszírozású erdôtelepítés-
rôl tudni kell: az EU csak ahhoz nyújt
támogatást, ha korábbi mezôgazdasági
hasznosítású területet alakítanak át er-
dôvé.)

A jövô évi tervben már az az összeg
sem szerepel, amely a korábban elülte-
tett 43 ezer hektárnyi új erdô további
3–6 évi költségeinek támogatását érinti.
A 2004-es büdzsében ugyanakkor egy
másik címszó alatt az idei 5,66 milliárd
helyett 6,35 milliárd forinttal támogatják
a már meglévô erdôterületek megújítá-
sát.

Ha az erdôtámogatási keret így ma-
rad, a szakemberek szerint a csemete-
kertekben mintegy 70–80 millió felesle-
gessé váló csemetét kell tûzre vetni, a
kár értéke becslések szerint meghaladja
az egymilliárd forintot. Az erdészeti cse-
metéket csak egy évig nevelik, mert ké-
sôbb már lehetetlen a telepítésük.

Gácsi Zsolt, a Kiskunsági Erdôgazda
Kft. ügyvezetôje elmondta: a mostani
bizonytalanság miatt leállhat az 1923
óta folyamatosnak mondható Alföldfá-
sítás is. Cége eddig a Duna–Tisza közén
évente ötszáz hektárnyi új erdôt telepí-
tett, az idén már csak háromszáz hek-
tárra kaptak magánerdô-tulajdonosok-
tól megrendelést.

Czauner Péter

Ritkítják az erdôpénzt

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!
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Az eddig lefolytatott viták során min-
den esetben felmerült az állami erdô-
gazdálkodás jó néhány kérdése, attól
függetlenül, hogy a résztvevôk mely
érdekcsoportokhoz tatoztak. Sok
esetben fogalmaztak meg szigorú el-
várásokat az állami erdô tulajdonosá-
val és a kezelôi vagyon tulajdonosá-
val szemben, gyakran gondolatilag
sem különválasztva az állam eltérô tu-
lajdonosi szerepeit. Hasonlóképpen
nem vált el sok esetben az eddigi vé-
leménycserék során az állam tulajdo-
nosi és igazgatási feladatokért felelôs
szerepe. Hasonlóképpen az állami
közfeladatoknak a finanszírozása és a
gazdaság szereplôinek nyújtható tá-
mogatások sok esetben keveredtek,
mutatva azt, hogy az állam eltérô sze-
repvállalásainak képe még nem ala-
kult ki a szakmai közvélemény elôtt
sem. Különösen homályos ez a kép a
társadalmi szervezetek és az egyszerû
állampolgárok esetében. A véleményt
alkotók sokszor információhiányban
szenvednek. Kiemelten érvényes ez a
megállapítás az európai uniós csatla-
kozás erdészeti hatásaira nézve. Sok
esetben nem is értenek egyet a felszó-
lalók azzal az alapfelfogással, hogy az
Unió csak magánszemélyeket és azok
társaságait támogatja, a piaci folyama-
tokra nem kíván mesterségesen be-
avatkozni. Nem ismert teljeskörûen az
sem, hogy az erdôgazdálkodás alap-
vetôen piaci viszonyok között mûkö-
dik és ennek megváltoztatására – bár
az erdôk piacon kívüli széles körû
hasznait mindenhol elismerik –  nincs
reális lehetôség. 

A felmerült kérdésekbôl két csopor-
tot kiemeltünk, mivel az alábbi területe-
ken mindenképpen egyértelmû vála-
szokat várnak az érdeklôdôk és a leg-
fontosabb érdekcsoportok a Nemzeti
Erdôstratégia és Erdôprogram kidolgo-
zása során.

Az állami erdô tulajdonlási, 
szervezeti kérdései

A program eddigi szakértôi fázisain és a
társadalmi vitán egyértelmûen megfo-
galmazódott vélemény volt, hogy az ál-
lami erdôt az elmúlt évtizedek fejlôdési
pályáját és az erdôgazdálkodás és a tár-
sadalom jelen helyzetét alapul véve ál-
lami tulajdonban célszerû tartani. Ez er-
dészetpolitikai és társadalmi stratégiai
cél, a jelen racionalitása emellett szól. 

Általános véleményként szûrhetô le,
hogy a tulajdonlás jelenlegi módja túlsá-
gosan bonyolult módon érvényesül a gya-
korlatban. A tulajdonlási rendszer szétta-
goltsága a tulajdonosi jogok gyakorlásá-
nak módjából következik, ami a joggya-
korlókat külön szervezetekként definiálja. 

Az alapvetô probléma abban jelent-
kezik, hogy az állami erdôgazdálkodás
esetén a kezelôi vagyon és az erdôtulaj-
don elválik egymástól. Ez például a va-
gyonkezelési szerzôdések megkötése
révén forráskivonást jelent a gazdálko-
dásból. Nem látja annak a racionalitását
a közvélemény, hogy miért szükséges
az államnak olyan szervezeti struktúrát
fenntartania, ami bonyolult és nehezen
érvényesíthetô szerzôdések közbeikta-
tásával végsô soron forrást von el a
szektorból, ahelyett, hogy az állami fel-
adatokat megfinanszírozná. Ennek a
kérdésnek a megoldására különféle
modellek léteznek a nemzetközi gya-
korlatban (lásd 2. táblázat), ill. a XX.
századi magyar gyakorlat is az egységes
tulajdonlás elvét követte egészen az a
1990-es évek közepéig. 

Veszélyként és a közérdekre káros fo-
lyamatként ítélik meg a felszólalók azt a
tendenciát, amely azonos területen kü-
lönbözô új szervezetek kialakulásához
vagy az állami erdôgazdálkodásba való
bekapcsolódáshoz vezethet. Alapvetô
fontosságú az, hogy különbözô törvé-
nyek rendelkezései érintik ugyanazon
erdôterületet, pl. a természetvédelmi tör-

vény hatálya alá esô erdôkben, nem ve-
zethet a tulajdonosi és kezelôi vagyon
szerepét ellátó szervezetek számának
növeléséhez. Ezt a feladatot egy szerve-
zetnek célszerû ellátnia, mely gazdálko-
dási alapú, de a közcélok biztosításának
költségvetési finanszírozásával is rendel-
kezik. A szervezetburjánzás nemcsak az
eddig megszerzett tapasztalatok elveszté-
séhez, parciális érdekek érvényesülésé-
hez vezet, hanem a rendszer bürokratizá-
lásának növelésével a teljes szektort érin-
tôen a hatékonyság csökkenésével jár-
hat. Egyszerû és világos, a tulajdonos ér-
dekeihez, jogainak és kötelezettségeinek
ellátáshoz célszerûen illeszkedô szerve-
zeti struktúra kialakítása kívánatos.

A mai állami erdôgazdálkodói rend-
szer racionalizálása mindenképpen
szükséges, amelyben a társadalom er-
dôgazdálkodással kapcsolatos érdekei
nem parciálisan, vagy peremterületekre
szorulva jelennek meg, hanem az állam
legnagyobb, tartósan állami tulajdonban
maradó birtoktestének és annak sokrétû
jelentôségének megfelelô súllyal.

Az erdôtulajdonlást és az erdôgazdál-
kodást, mint állami feladatot az európai
gyakorlat eltérô módon oldja meg, de
összehasonlítást téve, az alábbi lényeges
megállapítások kijelenthetôk (Lett B- He-
gedûs A- Mészáros K. (2003):

• Az Európai Unióban az állami er-
dôgazdálkodás szervezeti felépítésére
nem találunk általánosan alkalmazott
formát, sôt a csatlakozni kívánó orszá-
gok államerdészeti modelljei is külön-
böznek egymástól.

• Valamennyi szervezeti formára jel-
lemzô, hogy az erdô állami tulajdonban
van, és az állami erdôket kezelô, abban
gazdálkodó szervezeteket a nem-piaci
és a piaci irányultság is jellemzi.

• Az állami erdôket kezelô szerveze-
tek lehetnek vállalatok és gazdasági tár-
saságok, azonban leginkább a rész-
vénytársasági forma a jellemzô.

• Az erdôkezelô cégek profitorien-
táltak, de szinte kivétel nélkül ellátják
az erdôk védelmével, a rekreációs tevé-
kenységgel kapcsolatos feladatokat is.

• Az erdôgazdasági ágazatra jellem-
zô a széles körû vertikum kiépítése,
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amibe az erdôgazdálkodáson túl az in-
gatlan- és vagyonkezelés, a rekreáció, a
természetvédelmi területek kezelése, a
bányászat is beletartozhat, miközben a
vadgazdasági ágazat integrációjával
csak nagyon ritkán találkozhatunk.

• Magyarországon a jelenlegi állami
erdôgazdasági részvénytársaságok
szervezeti rendszerének jellemzôi leg-
inkább az elkülönült állami erdôgazdál-
kodó vállalkozások (kereskedelmi tár-
saságok) modelljét közelítik meg.

Magyarországon az állami erdôgazdál-
kodás szervezetének felülvizsgálatát
egyéb sajátosságok is tovább árnyalhatják:

• Amíg a világpiacon Európa orszá-
gaiból szinte kizárólagosan csak egy ál-
lami erdôgazdálkodó jelenik meg, ad-
dig Magyarországon 22 önállóan gaz-
dálkodó és egymással is versengô rész-
vénytársaság mûködik. 

• Nyugat-Európában az állami erdô-
gazdálkodás kezelésében jellemzôen a
kevésbé jövedelmezô, védelmi, kutatá-
si célokat szolgáló erdôterületek van-
nak, ezzel szemben Magyarországon az
állam kezelésében túlnyomó részben
az egy tömbben lévô, folyamatos üzem-
menettel és gazdaságosan mûködtethe-
tô erdôvagyon maradt.

• Európa állami tulajdonú erdôgaz-
dálkodóinál az éves beszámolókban
nem találni utalást jelentôsebb, pótlóla-
gos állami forrás felhasználására. Ilyen
összeg ha létezik, feltehetôen az egyéb
bevételek között szerepelhet. 

• Az állami erdôgazdálkodók részbeni
vagy teljes privatizációja ellen szól az a fel-
oldhatatlan konfliktus, hogy a magántulaj-
don nyereségérdekeltsége miatt a társada-
lom bizonyos rétegei eleshetnek az erdô
térítés nélküli közjóléti, rekreációs és szo-
ciális szolgáltatásaitól. (Pl. Svédország)

A viták során majd mindenhol felme-
rült az állami erdôgazdálkodási rend-

szer megújításának igénye, amely a va-
gyonkezelési stratégia világos megfo-
galmazását és célszerû, a feladatokkal
összhangban kialakítandó szervezeti
struktúra újragondolását jelenti. Ez
utóbbi kérdés nemcsak a szakmai köz-
vélemény oldaláról fogalmazódott meg,
hiszen lépések történtek az NFA és az
ÁPV Rt. vezetôi részérôl is a stratégiai
munkacsoportok felállításával, illetve a
meghirdetett pályázati felhívással.

Az állam költségvetési támo-
gatási rendszerének kérdése

Az egész erdészeti ágazat támogatásának
elégtelenségére majdnem minden eset-
ben rámutattak a vitában résztvevôk.
Nem csupán a juttatott források alacsony
voltára, hanem annak szerkezetére vo-
natkozóan is kritikus megállapítások han-
goztak el. Ugyanakkor nem vált egyértel-
mûvé a vitákban résztvevôk számára,
hogy az európai uniós források csak kor-
látozottan állnak rendelkezésre és azok is
csak kivételesen (pl. természeti károk)
használhatók fel az állami erdôgazdálko-
dás rendszerében. Többször elhangzott
az uniós támogatások állami erdôgazdál-
kodásra való fordításának igénye. Nem is-
mert, hogy az 1257/1999/EK tanácsi ren-
delet szerint támogatásból kizárt erdôk a
központi vagy regionális kormányzatok,
vagy állami tulajdonú vállalatok tulajdo-
nában lévô erdô vagy egyéb fás terület.
Bár ez a megállapítás nem tartható, de
mindenképpen jelzi, hogy a jelenlegi for-
ráshiány az állami erdôgazdálkodás ese-
tén is fennáll és a gazdálkodási feltételek
folyamatos biztosítása érdekében ezen a
területen is sok a tennivaló. Kiemelten
sok észrevétel és javaslat hangzott el a ha-
zai gazdasági szabályozási rendszerrel
kapcsolatosan. Eszerint az állami erdésze-
ti támogatások rendszerének alapvetô re-
formja szükséges az eddigi vitafórumo-

kon elhangzottak alapján. Megjelent a
nemzeti támogatásokon belül az állami
erdôgazdálkodás támogatásának igénye.
A résztvevôk a magánerdô-gazdálkodás
képviselôinek kivételével természetesnek
tartották, hogy a nemzeti támogatásokért
azonos rendszerben szükséges eljárni. A
meglévô tapasztalatok és pályázati rutin
elônyeit természetesnek tartották. Több
esetben viszont hangot adtak annak a vé-
leménynek, hogy az államnak tulajdo-
nosként más eszközöket kell alkalmaznia
az állami erdô finanszírozására, mint a
korábbi gyakorlat során megszokott volt.

Minden esetben felmerült az ágazat
alulfinanszírozottságának kérdése. A
NES-NEP-ben eddig megfogalmazott
erdészetpolitikai célokkal ez az arány-
talanság nincs összhangban. A javasla-
tok szerint változtatandó. A jelenlegi tá-
mogatási politika a jelenlegi erdôtelepí-
tésekre koncentrál, holott ez alapvetô-
en nem erdészet-, hanem tágabb agrár-
politikai célkitûzés.

A prioritásokat tekintve az ágazat szá-
mára lényegesebb a meglévô erdôvagyon
mûködôképességének biztosítása, mint
annak a területi gyarapítása. Ez utóbbi vi-
szont csak ezer Ft/ha-os nagyságrendben
áll rendelkezésre. Külön kiemelésre ke-
rült, hogy a feladatok finanszírozásához
szükséges összegek abszolút értékben
igen csekély megterhelést jelentenek a
nemzetgazdaság számára, hiszen néhány
milliárd Ft-ot tesznek ki. Kiemelésre került
hogy viszonylagosan csekély összegekkel
igen nagy területen lehet hozzájárulni a
kívánt kedvezô állapot eléréséhez. (Az or-
szág területének közel 20 %-án  10 milli-
árd Ft-os nagyságrendû támogatási össze-
gek megnyugtató rendezést jelentenének.
Ebbôl az állami erdô, amely stratégiai va-
gyon kb. 11 %-ot tesz ki, amelyre a felelôs
döntéshozóknak évente rá kellene szánni
e csekély összegeket. )

Vitatott az erdôfelújítás finanszírozásá-
nak jelenlegi rendszere is. Bár a felújítás
támogatását és biztonságának szavatolá-
sát kiemelt kérdésnek tekintik, nem meg-
felelôen mûködik, a vélemények szerint
forrásokat von el az állami erdôgazdálko-
dástól a jelenlegi rendszer. A zavarokat
jelzi a magánerdô-gazdálkodás által be
nem fizetett 1,2 milliárd Ft-ot kitevô kint-
lévôség is, aminek károsultja az állami er-
dôgazdálkodás is. 

Összefoglalás, következtetések
Az erdôgazdálkodás célja nem csupán
gazdasági fejlesztés, alapvetô az ágaza-
ti fejlôdés hosszú távú tartamosságának
megalapozása. Ez ökológiai, gazdasági
és társadalmi-közösségi szinten érten-

2. táblázat: Az agrárgazdaság és a magyar erdészet finanszírozása 1996-2003.

Az agrár és erdészeti költségvetési támogatások alakulása (milliárd Ft)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Agrárgazdaság

mrd Ft 82,5 93,3 109,6 123,3 142,0 168,7 179,3 160 ?
% 100 100 100 100 100 100 100 100 ?

Az erdôgazdálkodás támogatása

mrd Ft 1,4 1,9 2,1 2,7 2,8 8,0 8,0 7,3 ?
% 1,7 2,0 1,9 2,2 2,0 4,7 4,5 4,6 ?

Ebbôl saját befizetés

mrd Ft 2,3 3,2 3,3 3,7 3,0 3,2 3,2 4,1 ?
% 2,8 3,4 3,0 3,0 2,1 1,9 1,8 2,6 ?

ebbôl: Erdôszerkezet-átalakítás és erdôtelepítés

mrd Ft 1,0 1,3 1,4 2,1 2,0 6,0 6,0 5,5 ?
% 1,2 1,4 1,3 1,7 1,4 3,6 3,3 3,4 ?
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dô, megvalósítása országosan és regio-
nálisan történik. A társadalom igénye,
az ország hosszú távú érdeke a környe-
zeti és természeti állapot megôrzése.

A magyar erdôgazdálkodás jövôjét az
állami erdôgazdálkodás helyzetének
megnyugtató rendezése alapvetôen be-
folyásolja. A vagyon megôrzésére és
gyarapítására vonatkozó, illetve a tarta-
mos gazdálkodás feltételeinek komplex
biztosítását célzó programok integrálását
a Nemzeti Erdôprogramba továbbra is
megfelelônek tartjuk, azok részletes ki-
munkálásával, a megvalósítást lehetôvé
tevô eszközrendszerének (jogi, gazdasá-
gi szervezeti, innovációs és közönség-
kapcsolati elemek) hozzárendelésével. 

Van azonban néhány alapvetô fon-
tosságú kérdés, melyeknek tisztázása
elengedhetetlen a tervezésnek ebben a
szakaszában, és megegyezés esetén kö-
vetkezetes alkalmazásuk  elkerülhetôvé
teszi az állami erdôgazdálkodás pilla-
natnyi érdekek szerinti sodródását. 

Ennek érdekében különösen fontos-
nak tartjuk az alábbiak figyelembe vételét:

Az erdôvagyon – legyen bárki tulaj-
dona – bizonyos mértékben korlátozott
és feladatokkal terhelt. Különösen így
van ez az állami erdôk esetében azért,
hogy ezek a korlátozások minél kisebb
mértékben érintsék a magántulajdont.
Ez az oka annak, hogy az állami erdé-
szet közcélú szerepvállalása minden or-
szágban a legnagyobb arányt képviseli
az erdôtulajdonosok között. Ezért so-
rolta az állami erdôt az Országgyûlés a
tartós állami tulajdon (kincstári) körébe
és ezért tartja az erdôgazdasági társasá-
gokat is a 100% állami tulajdoni körbe.
Ezt a jogi helyzetet továbbra is fenn kell
tartani, ugyanis az indokok ma is helyt-
állóak. Ugyanakkor célszerû lenne, ha
az állami erdô és az azt kezelô társasá-
gok részvényei felett a tulajdonosi jogo-
kat egy szervezet gyakorolná, kellô esz-
közrendszer biztosításával. Többek kö-
zött valóra válhatna, hogy az erdôva-
gyon-gyarapítás, az erdôvel való szak-
szerû gazdálkodás, a társasági vagyon-
gyarapítás és az eredményesség azonos
mércével kerülne elfogadtatásra.

Az erdô vagyonnevesítése, kárpót-
lásba való bevonása mára már befejezô-
dött. Rendkívül szerteágazó birtokszer-
kezetek alakultak ki. Célszerû lenne az
állami birtokkoncentrációt a lehetô leg-
rövidebb idôn belül megvalósítani. A
jogszabályok oldásával, tulajdonosi ho-
vatartozástól függetlenül, a területek
cseréje megvalósulhatna. Fontos lenne,
hogy a társaságok az állam nevében ál-
lami pénzbôl erdô(föld)területeket vá-

sárolhassanak és  a gazdálkodás centru-
mától távol esô kis különálló erdôterü-
letektôl pedig megszabadulhassanak.

A komplex állami erdôgazdálkodás
csak a jövedelmezôség fenntartása és
az önfinanszírozó képesség javítása
mellett valósítható meg. 

Ennek fontos eszközei: 
• új technológiák elterjesztése és ha-

tékony mûködtetése az erdôfelújítás-
ban és a fakitermelésben,

• a magasabb feldolgozottságú ter-
mékek arányának növelése,

• „több lábon állás” lehetôségeinek
kihasználása,

• a marketingmunka javítása.
A korszerû tartamosság természet-

szerûen tartalmazza az ökológiai célok
megvalósítását is. Ezek az általános er-
dôgazdálkodástól eltérô igények teljesí-
tését jelentik, melyek általában jelentô-
sebb hozamkiesésekkel és többletkölt-
ségekkel járnak. Addig, míg e munkák-
nak a piacosítása nem történik meg, az
államnak kell az ellentételezést biztosí-
tani. Ebbe a körbe tartoznak a közcélú
munkák, a természetvédelem különle-
ges igényei és a korlátozások, tiltások
ellentételezése. 

Az erdôfenntartás pénzügyi finanszí-
rozásának rendszere, az elvonó-kirovó
rendszer a piacgazdaság bevezetésével

és az erdôk magánkézbe adásával sze-
repét betöltötte, új rendszer bevezetése
indokolt, hiszen jövedelmeket csopor-
tosít át tulajdonosok és szektorok kö-
zött. A tisztán piaci kategóriát jelentó jö-
vedelmek hatósági úton történô átcso-
portosítása nem piackonform, nem felel
meg az EU normáknak sem. Az állami
erdôk esetében a vállalkozói és a kincs-
tári vagyon egy kézben történô tulaj-
donlása esetén a különbözô adottságú
erdôterületek kezelôi közötti különbsé-
gek kiegyenlítésére a tulajdonos által
egyszerû módon lenne lehetôség.

Az állami erdôgazdálkodás közcélú
feladatainak veszteséges részeit az álla-
mi erdészeti társaságok saját költségve-
tésükbôl fedezik. A jövôben ezt állami
forrásból kell biztosítani. Fontos az is,
hogy a gazdaságtalan erdôk fenntartá-
sára állami szerepvállalással normatív
rendszert kell mûködtetni.

A vázolt javaslataink számos egyéb
kérdés felvetésével és programba illesz-
tésével gazdagíthatók, amihez várjuk
hazánk hagyományosan problémaérzé-
keny erdészeti szakközönségének és
minden véleményét vállaló állampol-
gárnak további hozzászólását, az álta-
lunk felvetettek véleményezését a
programok együttes kimunkálására.

(vége)

Budapest (mti) – Magyarország területé-
nek 19–20 százaléka erdô, míg az EU-
átlag 36 százalék. A közösség ajánlása
szerint legalább 25 százalékosra kellene
növelni az erdôsítettséget. Magyarorszá-
gon évente 15–16 ezer hektárral nô az er-
dôk területe, ebben az ütemben a célt
több évtized alatt lehet csak elérni.

Az Európai Unió az állami erdôterüle-
tek telepítéséhez nem, csupán magán-
személyeknek, magánszemélyek társulá-
sának és önkormányzatoknak nyújt er-
dôtelepítési támogatást. Ez a szabályozás
hátrányos Magyarország számára, mert
hazánkban az erdôterületek kétharmada
állami kézben van. Az állami hatóság
csak abban az esetben kaphat támoga-
tást, ha a telepítésnek természetvédelmi
indoka van, például autópályák vagy
ipari üzemek melletti védô erdôsáv létre-
hozására, a természeti katasztrófák meg-
elôzésére, illetve katasztrófákat követôen
az erdô helyreállítására. Az erdôgazdál-
kodás támogatása elsôsorban az Európai
Unió strukturális alapjain keresztül, a vi-
dékfejlesztés keretében történik. Ugyan-

csak kapható támogatás a megtermelt fa-
anyagnak, mint energiaforrásnak az
energetikai célú felhasználására, az ezt
szolgáló alap összegét 2010-re a jelenle-
ginek a duplájára kívánja emelni az Euró-
pai Unió. Magyarország jelenlegi élô-
fakészlete mintegy 323 millió köbméter,
értéke több mint ezermilliárd forint.

Tetemes aszálykár
a Mecsekben
Több tízmilliós aszálykárok keletkeztek az
idén a Mecsekben. A szélsôséges, rendkí-
vül forró idôjárás miatt 100 hektáron pusz-
tultak ki a dombságban ôshonos tölgyek
és bükkfák. Kiszáradt a tavaly ôsszel és
idén tavasszal telepített facsemeték nagy
része. Bár a károk pontos felmérése ôszig
tart majd, az eddigi információk szerint is
nagyságrendileg 20 millió forintos kárt
okozott a Mecseki Erdészeti Rt.-nek az
aszály – közölte Búrján Endre, a társaság
erdômûvelési fômunkatársa.

(D. A.)

Erdôkincsünk az Unióban
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Egy keskeny évgyûrût rakott az Idôfa a
legutóbbi találkozó óta, amelyet a szak-
egyesületünk Gyôr-Moson-Sopron me-
gyei Magánerdô Gazdálkodási és  Kör-
nyezetvédô Helyi Csoportja szervezett.
Ezúttal a Tóköz peremvidéke adta a prog-
ram gerincét.

A gyülekezô helyszíne egyben erdé-
szeti-faipari vállalkozás üzemi területe is.
A sokasodó érdeklôdôk láttán „kis ván-
dorgyûlés”-nek is hihetô találkozó való-
ban szokatlan pezsgéssel tûnik ki. És a ha-
gyománnyá nemesülô rendezvény rangját
erôsíti az OEE jelenlegi és régebbi fôtitká-
rának, egyik alelnökének, a NFA elnök-
helyettesének, legendás technikumi szak-
tanárnak a jelenléte, az elôzô elnök üd-
vözlô levele,  késôbb az egyik, területileg
érintett parlamenti képviselônek a futárral
küldött üdvözlete is.

A régebbi találkozók  tézisein is épül-
ve már (és újabban többek csontozatát jól
segítô protéziseken), a gusztusos „tízórai”
és a vendéglátó Bolla Sándor HCS titkár,
majd Börzsei (-I.) László erdésztechnikus,
HCS elnök köszöntôje, bemutatkozója,
üzemismertetôje osztja meg a figyelmet.
Mindkettô érdekfeszítô. A szendvicsek is,
mint az üzemi termékek, kapósak, csak-
hogy a vevô, a Rába-mûvek  kemény üz-
leti partner. Sokszor kevesebb az idô az
esedékes termékre – rendszerint csoma-
goló profil – átálláshoz, mint a szendvics
készítéséhez! Viszont méregetik rende-
sen, tehát a távoli, pl. tengeren túli piacon
a Börzsei-embléma megjelenéséért ke-
ményen meg kell dolgozni (az üzem terü-
letét bérli Börzsei László, ideiglenes épít-
mények alatt folyik több gépi munka,
amelyeket hetedmagával végez). Az alap-
anyagra, munkaszervezésre, értékesítésre
vonatkozó kérdések és válaszok után a
hetven fôs  csapat a Tóköznek veszi az
irányt.

Kunsziget határában a Börzsei és Fiai
Kft. erdészeti részével ismerkedhetnek
az érdeklôdôk. Mindenek elôtt a Bolla
Sándor által Tóközrôl elmondottak egy
része válik láthatóvá a nemesnyárklón-
kísérlet területén, a talajszelvény és a te-
lepített faállomány, a környezô spontán
vegetáció megtekintésekor. Kitûnik,
hogy némi megtorpanás a kezelésben
mennyi kedvezôtlen változással jár az ül-
tetvényerdô értékének alakulásában. És
mielôtt a nyárasban járnánk egyet, igazán
imponáló bemutatkozást, ismertetôt hal-
lunk Lendvai Istvánnétól, Kunsziget pol-
gármester asszonyától. Az 1200-as lélek-

számot illetô teljes foglalkoztatottság,
önálló nyolcosztályos ált. iskola nyelvi
képzéssel, gyermekes szülôk rugalmas
munkakezdése 600 fôt meghaladó üzemi
foglalkoztatás mellett, anyagi támogatá-
sok, stb. És a kapocs az erdeikkel (a kül-
terület közel tízszerese a belterületnek) !
Az édesapa erdész volt... De hát nem is
az elmondottak mélységén, hanem az
egyszerûségén merengek: „Becsülöm az
erdôt, mert az életet becsülöm benne, a
kenyeret,  tisztelem, mert a természet ré-
sze, a megújulás, egyben folytonosság
megtestesítôje, társaim munkája”. -Hát
kérem,  ezek után sétáljanak át, gurulja-
nak végig autóval a községen. Távozó-
ban a jó érzést még fokozza, amikor bú-
csút int a résztvevôket a falu széléig elkí-
sérô polgármester asszony!

– Mit is idézett Bolla Sándor a Tóköz-
rôl, a tóközi emberrôl? A közel kétszáz év
elôtti lelkész írta: „A Rábca...mely keresz-
tül foly rajta, rendetlen folyása árvizes esz-
tendôvel tetemes kárt okoz nekik. Egyik
falu a másikhoz ilyenkor majdnem hozzá-
járulhatatlan, az egész vidék tengernek
látszik...Szárazságban szénával, sarjúval
annyira bôvelkednek, hogy 1 helység 6
falut is eltarthatna véle...” (A Duna vízjárá-
sa sajátos ütemben rekesztette el a Rába, a
Rábca vizének lefolyását, így hatott talajra,
vegetációra, gazdálkodásra, kultúrára.- A
szerk). „Boruk nem terem, se gyümöl-
csük, hacsak nem az enesei kertekben...,
ezért a lakosok mind vízisszák, sokkal ba-
rátságtalanabbak, mint a borisszák...” 

Ezen mélázva, a lébényi katolikus
apátsági templomhoz ér a konvoj. Az Ár-
pád-kor idejébôl eredeztetett mûemlék
története magán hordozza a viharos
áramlatok hatásait. Hordozza! Ezret meg-
közelítô éveken, ellentmondó emberi tö-
rekvések fölé magasodva hordoz ma-
gasztos, idôt álló, építô eszméket. Az
egyházi himnusz éneklése után Bolla
Sándor az 1550 éve elhunyt hún nagyki-
rály, Attila és a 300 éve a kuruc szabad-
ságharc élére állt II. Rákóczi Ferenc pél-
dája, világnézeti elveik, lelki mozgatóru-
góik, általában a húnok, a kurucok törté-
netével, sikereik, kudarcaik bemutatásá-
val  is érzékelteti: a Teremtô uralja a tör-
ténelmet (alkalmasint egyenesít a törté-
nelmi igaztalanságokon is. – A szerk.). 

A keresztény lelki-szellemi indíttatás,
a keresztény jellem épülése, az ennek
cselekvô megjelenítése a vezetô az Er-
dészbecsület Tanszék soros vendége:
Kertész József, Kaán Károly-díjas erdész-

technikus, nyugalmazott mûszaki vezetô
életében. A figyelemmel hallgatott be-
mutatkozás ma is megszívlelendô Szt. Ist-
ván-intelmekkel zárul. 

Végezetül a templom gondnokasszo-
nya foglalja össze a templom történetét,
mutatja be oltárát, orgonáját, díszeit. Az
OEE és a NFA képviselôi koszorút helyez-
nek el: „Nemzetünk küldetéstudatos mél-
tó vezetôit megköszönjük a Történelem
Urának”  felirattal.

A verôfényes délidôben Bôsárkányon
túlra autózunk, a fôút mentén parkolva a
Laffer-magánerdô terepmélyedéses pász-
táiban a mesterséges erdôfelújítás esemé-
nyeivel ismerkedünk. Giczi Zoltán er-
désztechnikustól, Bolla Sándor erdôfel-
ügyelôtôl kapjuk a tájékoztatót. Az indí-
ték: több ütemben taroló széldöntés. A
szelvénygödörben kb. 80 cm-nél áll a ta-
lajvíz, mindenesetre: a talaj szerkezete,
humusztartalma kedvezôen segíti a fiatal
nyárak gyarapodását. 

A Szávíz üdülôközpont közvetlenül a
Hanság peremén 52 hatósági engedély
birtokában, állami támogatás felhasználá-
sával is épített vizes (halastó, természet-
szerû fürdô) üdülôpark a „beüzemelés-
belakás” napjait éli. A közösségi épület
széles teraszán van még bôven hely, a zárt
termek duplázzák a befogadó készséget.
Újszerû a vállalkozás, számadatait a beru-
házás egyik oszlopos tagja, Bôsze Aurél
erdésztechnikus sorolja az érdeklôdôk-
nek. Kézbe kerülnek aktuális „földes” út-
mutatók, OEE kiadású adózási kéziköny-
vek is. Élénk vitát vált ki Giczi Zoltán er-
désztechnikus, vt. elnök téma-felvezetôje
„Magánerdô-gazdálkodás és/vagy vad-
gazdálkodás” címmel. Ezután örömmel
hallgatja a kis csapat, hogy tagtársuk, Kon-
dor György erdésztechnikus milyen sike-
reket ér el a faanyag-kereskedelemben.

Végezetül a néhány száz méterre ha-
táros nyirkai-hanyi vizes élôhely re-
konstrukcióval ismertet lelkes elôadás-
sal Nagy László természetvédelmi terü-
let-felügyelô. Többen a társas megfi-
gyelô magaslatról pásztázzák a légteret,
bizony, lehet kapkodni a tekintetet gé-
mek, fekete gólyák, récék röptét cso-
dálva. 

Lassan elcsöndesedik a szárnyasok vi-
lága. A tollatlan kétlábú társaság beszélge-
tô része pedig a teraszra húzódik, a távo-
labbra utazók jólesô bizsergéssel köszön-
nek el a vendéglátóktól.

– Viszontlátásra, 2004-ben!
Apatóczky István

Tóköz és köztó
Szakmai nap és baráti összejövetel a Rábaközben
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VARGA BÉLA

Az erdô, mint a táj állandó
eleme

A szálloda elôtt hiába várakozott a busz-
ra az „igazi” erdôre kiéhezett, testileg-lel-
kileg keményebb, izgalmasabb túrára
beöltözött csapat. Kiderült, hogy csak
úgy kisétálunk a kis települést féltôn öle-
lô városi erdôbe. Egy kis, udvariasan
leplezett csalódással amolyan megszo-
kott parkerdei látvány fogadására han-
golódtunk át. Ám ahogy – lassan koptat-
va az erdô széléig tartó utca néhány
százméternyi kövezetét – jobban szem-
ügyre vehettük a közelgô erdôt, lenyû-
gözô látványa újra fellobbantotta ben-
nünk a várakozásteli kíváncsiságot. 

Körös-körül zárt, a terep hajlatait a
legkisebb megszakítás nélkül, híven

követô, távolról háborítatlannak, ho-
mogénnek tûnô hatalmas erdôség: ma-
ga a méltóságteljes TERMÉSZET. Csak a
közelebb esô részletek alaposabb meg-
figyelése során ötlik az ember szemébe
néhány, mind az ôserdôk, mind a vágá-
sos üzemmódban kezelt erdôk látvá-
nyától elütô tulajdonságuk: mindenek-
elôtt a viszonylag alacsonyan tartott
élôfa-készlet, a faji és szerkezeti válto-
zatosságra való tudatos törekvés, vala-
mint az egyes fák élettartamának korlá-
tozása következtében kialakult sajátos
koronaszerkezet és a horizont finoman
csipkés vonala.

Távolról nézve is élettel teli, egész-
ségtôl duzzadók, megnyugtató egyön-
tetûségükben is gazdagok, változato-

sak, színesek, szépek ezek az erdôk. És
ami nem kisebb erényük: állandóan
ilyenek. Emberi léptékkel mérve örök-
életûek, mint a derült ég nappali kékje
vagy éji csillagragyogása. Nincs olyan
ember – bármilyen hosszú élettel aján-
dékozza is meg a Teremtô –, aki ne
ilyennek látná egész életén át. Ráadásul
ugyanolyannak, amilyennek ôsei látták,
és késô utódai is látni fogják. 

Elképzelhetetlen, hogy ott, erre az
ERDÔRE bárki is fejszét merne emelni.

A szüntelen változás és az
állandóság harmóniája 

Amint az erdôszegélyt magunk mögött
hagytuk, az elénk táruló erdôkép
nyomban elfelejttette velünk a város
közelségét és az erdô (csak a mi tuda-
tunkban és gyakorlatunkban elkülö-
nült) funkcióinak ellentmondásait. Ki-
ürítette, értelmezhetetlenné tette a ha-
gyományos erdôgazdálkodás alapfo-
galmainak és szakkifejezéseinek jelen-
tôs részét, és értelmetlennek (fölösle-
gesnek vagy egyenesen károsnak) mi-
nôsítette az általunk idealizált (a gazda-
ságos „faanyag-gyártásra” kitalált és ar-
ra optimálisnak vélt) egykorú erdô lét-
rehozására, fenntartására és üzemelte-
tésére fordított (nem ritkán a természe-
tes folyamatok megfékezésére pazarolt)
energia számottevô hányadát.

Ez az erdô lépésrôl-lépésre más ké-
pet mutat, és szinte szemmel láthatóan,
minden elemében, napról-napra válto-
zik. Itt-ott, elszórtan, milliós értékû fa-
óriások – köztük olyanok, amelyek két-
évenként egy köbméterrel gyarapítják
hosszú, „esztergályozott” törzsük térfo-
gatát. Közvetlen körülöttük a legkülön-
bözôbb korú egyedek várják türelme-
sen, hogy helyére léphessenek. Amott
egy hatalmas tuskót még csak zöld mo-
ha borít, a következôn pedig már ezer-
nyi formában burjánzik az élet. A legkü-
lönbözôbb megvilágítású apró lékek-
ben, vagy egy-egy kisebb „dzsungel”
árnyas sûrûjében az erdô minden lakó-
ja megtalálja optimális élôhelyét.

Bárhol néz körül az ember, mindig
új, sosem látott kép formájában rögzül
emlékezetében a látvány. De végül
ezek a különbözô emlékképek apró,
színes mozaikelemmé zsugorodnak, és
az EGÉSZ-t megjelenítô, fejet-lelket be-
töltô, káprázatos képpé rendezôdnek.

Tapasztalatok és tanulságok 
a SVÁJCI „ÖRÖKERDÔK”-ben 
A PRO SILVA EUROPA Kormányzótanácsa – amelynek tagjai a szûk el-
nökség és a nemzeti csoportok elnökei – minden évben, más-más ország-
ban tartja üléseit. Az egyetlen napra bezsúfolt tanácskozást minden eset-
ben 3-4 napos „terepi gyakorlat” követi, melynek tárgya a természetes
vagy ahhoz nagyon közel álló erdôk (ôserdôk, rezervátumok) mûködé-
sének tanulmányozása, valamint a PS alapelvek szerint kezelt erdôkben
szerzett tapasztalatok „begyûjtése” és elemzése.

A 2002. év nyarán Svájc, a valóban természetközeli erdôk híveinek
Mekkája volt a házigazda, a tanulmányút színhelye pedig a francia ha-
tár közelében elterülô Neuchâtel kanton szálaló - és szálalóvágással ke-
zelt erdei. Azok, amelyeknek a létezését és létjogosultságát még a szála-
lás legmegátalkodottabb ellenzôi sem merik kétségbe vonni.

Mivel a háromnapos, mesterien szervezett, rendkívül változatos tanul-
mányútról képtelenség egy rövid híradásban beszámolni, az alábbiakban
csupán a Couvet városka 180 hektárnyi erdejében szerzett, benyomások-
ról, tapasztalatokról, ismeretekrôl és a leszûrhetô tanulságokról lesz
szó.  Közülük is csak azokról, amelyeket bizonyosan érdemes itthon is
(legalább) továbbgondolni.
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Olyan képpé, amin már nem fog az idô.
Olyan állandó képpé, mint amilyen
ennek a Természettel együttmûködô,
hozzáértô Ember által formált erdônek
távoli képe a tájban.

Couvet szálaló erdejének
történelmi gyökerei

A szálalást, a korosztályok leheletfinom
keverését (klasszikus értelmezésben az
egyes fák kiválogatásán alapuló erdôgaz-
dálkodási rendszert) 1880-ban kezdték
bevezetni a svájci Jurában, és attól kezd-
ve – néhány látnoki képességgel megál-
dott úttörô (köztük elsôsorban Henry
Biolley) munkájának köszönhetôen – ki-
sebb-nagyobb megszakítással sok más
helyen is alkalmazták. Németországgal
szöges ellentétben, itt sokkal könnyeb-
ben befogadták az új eszméket. 

Biolley karizmája, türelme és meg-
gyôzô ereje ennek a teljesen „különbö-
zô” erdôkezelésnek széles körû elfoga-
dását eredményezte: az átgondolt,
rendszeres és következetes ellenôrzési
módszerre (Controll Method – CM) ala-
pozott szálalás számos helyen befoga-
dott erdôgazdálkodási módszerré vált.

Biolley 1879-ben, a Párizsi Világkiál-
lításon ismerkedett meg a Gurnaud ál-
tal ott bemutatott CM-mel.  Mivel Gur-
naud az erdôgazdálkodásban minde-
nütt alkalmazhatónak vélte módszerét,
ismertetésében az új módszer alapelve-
ire helyezte a hangsúlyt, nem pedig a
speciális erdôkezelési eljárásokra. Biol-
ley nyomban felismerte, hogy milyen
fontos szerep vár  a (CM alapján vég-
zett) kísérletekre egy új erdôgazdálko-
dási rendszeren belül. Megértette (és
1897-ben és 1901-ben megjelent publi-
kációiban világosan kifejtette) a szálalás
egyedülálló jelentôségét és alapelveit.
Ezeket az alapelveket bevezette az álta-
la irányított Couvet-i Erdészetnél, majd
– mint Neuchâtel fôerdômestere – az
egész kanton területén.

Az eredeti erômûvelési cél 1881-tôl
(ekkor lépett hivatalába Biolley) az
volt, hogy a szálalásra való fokozatos
áttérés révén beállítsák az optimálisnak
ítélt 350m3/ha élôfakészletet és a vas-
tagsági csoportok kívánatos arányát, tö-
rekedve a fenyôk térfoglalásának meg-
ôrzésére. 

A kitûzött célt tapasztalati úton igye-
keztek megközelíteni, a CM eszközei-
vel végrehajtott idôszakos ellenôrzés
(leltár) segítségével. 

Az erdôgazdálkodás és a CM kombi-
nációja (amelyet a legutóbbi, 2001-ben

végzett leltározás-
nál is alkalmaztak)
lényegében nem
más, mint a törté-
nések és változá-
sok korrekt köve-
tése, és egyben az
erdôkezelés meg-
bízható, objektív
minôsítése, illetve
tanúsítványa.    

Mindez a lehet-
séges legnagyobb
hozamot kínáló
fenntartható szerkezet lépésrôl-lépésre
történô kialakításának optimalizálását
szolgálja. 

Biolley haláláig (1939) Couvet-ben
élt, szülei házában. Emlékét – aligha-
nem Európa legszebb erdejében tárgyi-
asult, felbecsülhetetlen szellemi hagya-
tékán túl – kedvenc „mûhelyében” sze-
rényen meghúzódó bronztábla (is) ôrzi.

Az állomány 111 éves 
fejlôdése (1891-2001) 

A felmérés módszerének fôbb jellemzôi:
• A mellmagasságban 17.5 cm-nél

vastagabb törzsek átmérôjének felvéte-
le, 5 cm-es csoportonként 

• Vastagsági osztályok:
– PB (petit bois): kis fák (20, 25 és 30

cm-es csoportok)
– BM (bois moyens): közepes fák

(35, 40, 45 és 50 cm-es csoportok)
– GB (gros bois): méretes fák
• Az élôfakészlet és a növedék válto-

zásának értékelése 1890-tôl 2001-ig

• A lábon álló fatérfogat viszonya a
reális (piacképes) fatérfogathoz (bele-
értve a 7 cm feletti farost- és tûzifát is)
0.9 és 1.0 között változik.

Az alábbi ábra a 17.5 cm feletti
élôfakészlet változását mutatja vas-
tagsági osztályok szerint. 

A türelem és a céltudatos, következe-
tes, töretlen munka eredményeként az
állomány kereken fél évszázad alatt kö-
zelítette meg az indulásnál optimálisnak
vélt élôfakészletet és a vastagsági osztá-
lyok kívánt arányát. Azóta némi korrek-
ció indokoltságára csupán a közepes
vastagsági osztályba tartozó fák térfoga-
tának enyhén növekvô trendje utal.

A „beállt”, mûködô erdôbôl ki-
szálalt évi 10 m3/ha, „célátmérôs”
faanyag, és annak választék-összeté-
tele (táblázat) meggyôzôen bizonyítja a
szálalás létjogosultságát, és felsôfokon
minôsíti e kiváló módszer kigondolójá-
nak tehetségét, látnoki képességét, va-
lamint követôinek, a zseniális elgondo-

év

M3/ha

Idôszak 1947/1953 1961/1967 1976/1983 1992/2000

Választék: % % % %

Fûrészrönk 65 70 84 90

Egyéb iparifa 16 12 13 6

Tûzifa 19 18 3 4
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lás megvalósítóinak hitét, hozzáértését,
türelmét és elôdeik megbecsülésében is
megnyilvánuló tisztességét. 

A tanulmányút további,
általános érvényû tapaszta-

latai és tanulságai
Az említett tényekbôl ki-ki könnyen le-
szûrheti a tanulságokat. Kommentálá-
sukra aligha van szükség. Helyette ves-
sünk inkább – gyakorló erdészként –
egy-egy rövid pillantást a szálaló erdô,
ill. a  szálalás néhány olyan területére,
amelyet homályban tartanak, vagy ha-
mis fénnyel világítanak meg egy telje-
sen más világban szerzett ismereteink
és tapasztalataink.

• Szálaló erdô egyszerûen nem lé-
tezhet az erdôt jól ismerô és értô, fel-
készült, tapasztalt erdész nélkül.
Ahol szálaló erdôgazdálkodás folyik, ott
nem csak megbecsült, de egyszerûen
nélkülözhetetlen, senki mással nem pó-
tolható az erdész. És ezt nem neki kell
magáról lépten-nyomon hangoztatnia.

Egyetlen, jellemzô példaként álljon
itt a vágásjelölésben betöltött szerepe.

Az a tulajdonos, aki nem akarja koc-
káztatni erdôbirtokának már ôsei által is
élvezett, rendszeres, folyamatos, ki-
emelkedôen magas hozamát, vagy nem
vetemedik arra, hogy utódait megfossza
a hasonló haszon élvezetétôl, mindig
megbízható szakemberre bízza a való-
ban vágásra érett faegyedek kijelölését.
Darabonként 20-30 CHF-ot fizet min-
den kivágandó fára festett pöttyért. Ta-
pasztalatból tudja, hogy nagyon is jó
befektetés ez a Svájcban is kiemelkedô
„tiszteletdíj”. (Külön tanulmányt érde-
melne, hogy mivel és miként szolgál rá
egy szálalásban jártas svájci erdész erre
a tekintélyre, bizalomra és megbecsü-
lésre.)

• A 10-20 m3/-es faóriások nem
törik össze az erdôt, nem teszik
tönkre az újulatot. Nem elsôsorban,
és fôleg nem kizárólagosan azért, mert
a többségük fenyô, hanem azért, mert:

– az állomány jellegénél fogva lénye-
gesen „ritkább”, mint a mindig teljes zá-
ródásban tartott egykorú, vágásos -
vagy akár a természetes erdô. (A szó-
ban forgó Couvet 1/14 jelû erdôrészlet
hektáronkénti élôfakészlete és körlap-
összege például alig haladja meg az 50
éve érintetlen kontroll területen lévô-
nek a felét!);

–   a területegységrôl egy idôben ki-
termelt famennyiség oly kevés, hogy a
fahasználat esetleges nyomait az erdô
rövid idô alatt eltünteti;

– az állomány horizontális szerkeze-
tének rendkívüli változatossága miatt
szinte mindig van a kiszemelt fa körül a
kíméletes termelésre és mozgatásra al-
kalmas hely és irány. Ha véletlenül nin-
csen, a jelölés alkalmával (rendszerint a
szakmunkás tanácsára!) a döntést eset-
leg 1-2 évtizeddel elhalasztják (ennyi
rugalmasság benne van a rendszerben); 

– a fakitermelést az ilyen erdôben
csak 3 évi elméleti és utána 3 éves gya-
korlati képzéssel rendelkezô szakmun-
kások végzik, és szükség esetén az álló
fát a kellô mértékben legallyazzák.
(Profi voltuk és gondos munkájuk tanú-
sítványa a címlap belsô oldalán látható
1. sz. fénykép. A vágásra érett faóriást
úgy döntötték le, hogy nemcsak a ter-
peszei által körülölelt, „utódjának”
szánt, középkorú fa kérge, de még a
kettôjük között megbúvó, a harmadik
generációt képviselô csemete is teljesen
sértetlen maradt.)

– A kitermelendô fa környezetében
szinte mindig vannak bôven olyan
egyedek, amelyek a mégis elpusztult
vagy sérült egyedek helyére lépnek; 

– valamennyi szereplô nyomatéko-
san érdekelt a munka szakszerû és gaz-
daságos végrehajtásában; és nem utol-
sósorban azért, mert 

– a kitermelt faanyag értéke és az
erdôfelújítási költségek elmaradása
minderre bôséges anyagi fedezetet ad.

• A túlszaporodott vadállomány
mellett a szálaló erdôgazdálkodás
az optimálisnak hitt körülmények
között is lehetetlen. A világ feltehetô-
en legszebb és legjobb szálaló erdejé-
ben a tanulmányút résztvevôi – az 1300
mm csapadék, a hûvös óceáni klíma és
a jegenyefenyô csemete közismert
árnytûrô képessége ellenére! – egyet-
lenegy db. 2. éves magoncon kívül ke-
resve sem találtak 2 m-nél alacsonyabb
jegenyefenyô fácskát vagy csemetét! Ez
azt jelenti, hogy ez a csodálatos „élô-
lény” – a földi élet 6 milliárd éves fejlô-
désének egyik kiemelkedô csúcsát je-
lentô klimax erdô – legalább 20 éve
nem rendelkezik az élet egyik alapvetô
kritériumával: a szaporodás s egyben a
fennmaradás képességével. A túltartott
ôz- és zergeállomány képes a jegenye-
fenyô teljes „szaporulatát” maradéktala-
nul felemészteni. 

Az ember hajlamos kétségbe vonni
ezt a „káprázatos teljesítményt”, és ke-
resi e hihetetlen jelenség egyéb, olyan
divatos okait, mint a savas esô vagy a
globális klímaváltozás. De kutakodó
kedvét nem viheti ki az erdôbôl, mert
ahogy közeledik a településsel határos

erdôszélhez (ahová az ôz és fôleg a zer-
ge csak ritkán merészkedik le), az erdô
úgy nyeri vissza természetes állapotát,
elegyarányát, korösszetételét és szerke-
zetét. 

• A következetes, szakszerû szá-
lalás gazdaságosabb és jövedelme-
zôbb, mint a hagyományos erdôgazdál-
kodás. 

A magasabb jövedelem egyik forrása
a kitermelt faanyag mennyiségében,
méretében és minôségében rejlik. A
számottevô mennyiségben, folyamato-
san termelt, kiváló minôségû, extra mé-
retû alapanyagnak mindig van piaca, és
az esetleges termelési és mozgatási
többletköltségek ellenére is magas jö-
vedelmet biztosító ára. 

A másik, ugyancsak jelentôs jövede-
lemforrás az erdômûvelési költségek
hihetetlenül alacsony szintje. (Kynast
/1995/ szerint a hagyományosnak
mindössze 20 %-a). A jól mûködô szála-
ló erdôben az itt-ott szem elé kerülô ha-
talmas tuskókon – no, meg az utak
mentén tárolt, aranyat érô rönkökön –
kívül szinte semmi nyoma az emberi te-
vékenységnek. Igaz, nem olcsó az erdô
szavát értô, a Természettel együttmun-
kálkodni képes erdész és néhány mun-
kása sem, de mi az a csemetetermelés-
ben, erdôsítésben, ápolásban, erdôvé-
delemben és erdônevelésben (elôbb
utóbb EU-s órabérért) dolgozók hadá-
nak nehéz munkájáért, és a felhasznált
energiáért, anyagokért (köztük vegy-
szerekért!) kifizetett pénzhez képest?

A legcáfolhatatlanabb bizonyítéka az
évszázados szálaló erdôk gazdaságossá-
gának a puszta létük. Vajon a jövedel-
mezôségen kívül mi más terelhette volna
erre az útra az erdô tulajdonosát? Akkor,
amikor még nem kényszeríttette rá tör-
vény és társadalmi igény. (Arra egészen
máshol kell keresni a választ, hogy miért
nem terjedt el szélesebb körben)

• A szálaló erdô állékonysága, az
elemi csapásokkal szembeni ellen-
álló képessége is messze fölülmúlja a
nagyobb kiterjedésû, egykorú, ember-
alkotta erdôét. (Ez is figyelemreméltó
gazdasági elônye!). A tanulmányút so-
rán erre is akadt meggyôzô bizonyíték. 

Hatvan évvel ezelôtt az egyik erdô-
tulajdonos eladta erdejének felét. Az új
tulajdonos – azon a vidéken példa nél-
kül álló módon – tarra vágta a saját ré-
szét, és áttért a vágásos üzemmódra.
Telepített, egykorú állománya hatvan
évig ígérgette a majdani bô aratást, míg-
nem egy szokatlanul erôs vihar halom-
ra döntötte, mielôtt valamit is visszafi-
zethetett volna a beleölt vagyonból. 



332 Erdészeti Lapok CXXXVIII. évf. 11. szám (2003. november)

A kidôlt fák eltakarítása után annyi
maradt az állományból, amennyi a bal-
oldali képen látható. A közvetlen mel-
lette lévô, mindvégig folyamatosan, bô-
ségesen „tejelô” szálaló erdôn semmi
nyoma az elôzô évi katasztrófaveszély-
nek. (A két felvétel egy állásból, derék-
szögnyi elfordulással készült)

• A szálalás és a szálalóvágás azon a
vidéken természetesen nem csak a
fenyvesek kezelési módja. Hasonló
módszert alkalmaznak fenyô-lombele-
gyes, valamint lombos erdeikben is (l:
2-4. sz. fotók a címlap belsô oldalán). A
lékek „engedélyezett” felsô határa100
és 1000 m2 között változik, de jellemzô-
en az alsó határhoz vannak közelebb.
Kivételes esetekben 1500 m2-ig „me-
részkednek” el, de erre hosszú utunk
során egyetlen példát sem láttunk.

Miért éppen ott – 
és miért csak ott?

A jól ismert hazai klisé mindkét kérdés-
re ráillô, nagyon határozott választ ad.
Kezdetben elég volt annyi, hogy ott
adottak a szálalás nélkülözhetetlen ter-
môhelyi, ökológiai és biológiai feltételei:
elsôsorban a hûvös, párás levegô,
1000–1500 mm-es évi csapadék, az ár-
nyalást évtizedekig elviselô jegenyefe-
nyô, és esetleg a bükk (ha montán). Ké-
sôbb – Mammon trónra léptével – a
„gazdaságtalanság” is hatásos ellenérv-
nek ígérkezett. 

A fentebb említett svájci tapasztala-
tok is szolgáltatnak néhány, finoman
szólva kétséget ébresztô tényt ez utób-
bi válasz megítéléséhez. 

Az elôbbi válasszal sincs ám minden
rendben. Elsôsorban azért, mert a kér-
dés második felének nincs valós alapja.
A természetes folyamatokra alapozott,
folyamatos borítást biztosító erdôkeze-
lési mód ugyanis nem csak ott van, sôt
nem csak az ottanihoz hasonló körül-
mények között, és – horribile dictu –
nem is csak árnytûrô fafajok esetében,

hanem létezô valóság Európa szerte.
Spanyolországtól a Baltikumig a legvál-
tozatosabb termôhelyi viszonyok kö-
zött mûködnek kiválóan a folyamatos
erdôborítású gazdasági erdôk százezer
hektárjai. Számottevô részük évszáza-
dok óta szolgálja kis- és nagybirtokosok
generációit egyaránt.   

Biolley gazdag hagyatéka tehát nem
egyedülálló jelenség. Puszta létében
nem, de jelentôségében annál inkább.
Nem egy a sok közül, hanem feltehetô-
en a leggondosabban megtervezett, a
legkövetkezetesebben kivitelezett, a
legtöbb tapasztalatot és a legmegbízha-
tóbb tanulságokat kínáló MÛ. Ez az al-
kotás azonban nem a különleges termé-
szeti adottságoknak köszönheti létét.

Azért van azon a helyen, mert zseniális
megálmodója oda született, és ott élte le
egész életét. Olyan közegben, ahol te-
re, továbbá méltó folytatói voltak, van-
nak (és minden bizonnyal lesznek is)
alkotó munkájának.

Büszkék lehetünk rá, hogy nagy elô-
deink közül a hasonló képességgel és eré-
nyekkel megáldott legnagyobbak vele egy
idôben, azonos irányba igyekeztek. Saj-
nos, távolról sem olyan kedvezô közeg-
ben. Ráadásul nekik még munkájuk
folytatásában megnyilvánuló, megérde-
melt megbecsülésük sem adatott meg. 

Nekünk, késô utódaiknak, e mulasz-
tás törlesztésének lehetôségét kényszerí-
tô erôvel kínálja fel most a történelem. 

Fotók: Varga B.

3. kép

1. kép 2. kép
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A hegyi juhar elsôsorban hegyvidéki
lomberdeink elegyfája, de a nyugat- és
dél-dunántúli dombvidéken is elôfordul.
Parkokban, kertekben is szívesen ültetett,
kedvelt fafaj, ebbôl fakadóan természetes
élôhelyein kívül is, szinte bárhol találkoz-
hatunk vele. 

A hegyi juharon 150-et kicsivel megha-
ladó számú herbivor ízeltlábú faj él, közü-
lük szép számmal akadnak juhar-specia-
listák, de olyan fajok is, melyek kizárólag
hegyi juharon fordulnak elô. 

A polifág lombfogyasztók (pl. Lyman-
tria dispar, Operophtera brumata, Tor-
trix viridana, Pandemis ribeana, Phyllo-
bius fajok, stb.) – akárcsak a többi juhart
– a hegyi juhart is kedvelik. Idônként tö-
megesen találhatjuk rajta az Acronicta
aceris nevû bagolylepke szôrös, feltûnô
színezetû, szép hernyóit is.
Természetszerû erdôk elegy-
fájaként azonban ritkán szen-
ved jelentôsebb mértékû
lombvesztést.

Leveleinek felszínén gyak-
ran láthatunk apró (1 mm át-
mérôjû, 1-2 mm hosszúságú),
sárgászöld, vagy piros, sze-
mölcsszerû képzôdményeket
(1. kép) (l. 332. old.). Ezeket
az Aceria macrorryncha ne-
vû gubacsatka okozza. Gya-
kori, elterjedt faj, jelenlegi is-
mereteink szerint azonban a
tápnövényét nem befolyásol-
ja jelentôs mértékben.

Friss hajtásain és levelein több levélte-
tû faj él. Gyakori képviselôjük Drepanosi-
phum platanoides és a Periphyllus aceris.
Az utóbbi faj fiatal, világos színû lárvái ki-
sebb-nagyobb csomókban láthatók a le-
vélfonákon (2. kép). A csomók mellett
gyakran a nôstényeket is megtaláljuk.
Egyes levéltetû-fajok bôséges mennyisé-
gû mézharmatot választanak ki, amiket a
hangyák elôszeretettel gyûjtenek. A levél-
tetvek szívogatása önmagában nyilvánva-
lóan kedvezôtlen a juhar számára, hiszen
tápanyagokat von el a fától. A mézharma-
tot gyûjtô hangyák jelenléte azonban
hasznos, mivel azok a lombfogyasztó ro-
varok jelentôs részét is távol tartják, illet-
ve elpusztítják. Az ebbôl származó ha-
szon jelentôsebb is lehet, mint a szívoga-
tó levéltetvek okozta károk. Ez a jelenség
kiválóan érzékelteti, hogy az erdôkben a
növények és állatok között igen sokrétû
és összetett kapcsolatrendszer áll fenn,

amelynek lényegi elemeirôl ismereteink
sokszor ugyancsak hiányosak.

Számos levéldarázs-faj lárvái is elôfor-
dulnak hegyi juharon. A levél szegélyén
körberágott darabból készít hosszúkás
sodratot a Pamphilius neglectus nevû faj.
A Heterarthrus aceris lárvái nagyméretû,
áttetszô levélaknákat készítenek. A kifej-
lett lárvák az aknán belül, jól kivehetô
kokonban bábozódnak. Az említett levél-
darázs mellett több aknázómoly aknái is
gyakran láthatók a hegyi juhar levelein. A
levélkaréjt behajlító foltaknákat a Phyl-
lonorycter acernella lárvái készítik, a kes-
keny, hosszan kanyargó „kígyóaknákat”
pedig a Stigmella fajok. 

Érdekes, összetett életmódot folytat-
nak egyes Caloptilia (keskenymoly) fa-
jok. A hegyi juharon 4 fajuk él, ezeket

megbízhatóan csak lepkéik alapján lehet
elkülöníteni. A hernyók fiatal korukban
aknáznak, késôbb a levélkaréjok begön-
gyölésével elkészített kis „sátrakban” él-
nek (3. kép). Egy hernyó legalább 3 ilyen
rejtekhelyet készít, közülük nyilván min-
dig csak egyet használ. Nem véletlen per-
sze az sem, hogy két lakása mindig üre-
sen áll. Az utána kutató madarak felnyit-
ják a rejtekhelyeket, és az üres, valamint
lakott sátrak 2:1-es aránya már jó túlélési
esélyt biztosít a hernyók számára. A táp-
lálék után kutató madár ugyanis így na-
gyobb eséllyel talál üres rejtekhelyet,
mint lakottat, ez pedig viszonylag gyor-
san kedvét szegi. Hasonló trükköket
egyébként számos sodrómoly faj is alkal-
maz a madarak megtévesztésére.

Az Ectoedemia sericopeza nevû
aknázómolynak két nemzedéke van. Az
elsô nemzedék a rügyekben, hajtásokban
táplálkozik. A 2. nemzedék a termés-

szárnyban készít alig észrevehetô akná-
kat. Más juharfajok termésén más, rokon
fajokat találunk, melyek életmódja hason-
ló az említetthez. A termésben a fentebb
említett faj mellett a Pammene regiana
nevû sodrómoly hernyói élnek, kifejlôdé-
sük során a teljes magot elfogyasztják (4.
kép). A bôven termô egyedeken ez azon-
ban nem okoz túl sok problémát.

Levelein több, szigorúan specialista
gubacsszúnyog gubacsai fordulnak elô. A
Harrisomyia vitrina 4-7 mm átmérôjû,
kör alakú, pergamenszerû gubacsokat
képez a levélen. A lárvák júniustól au-
gusztusig fejlôdnek. A kifejlôdött gubacs
gyakran kiesik a levélbôl, lyukat hagyva
maga után. A Dasineura irregularis és a
Contarinia aceriplans levéltorzulásokat
idéz elô. Csak a hegyi juharon találkozha-

tunk a Pediaspis aceris nevû
gubacsdarázzsal is. A faj két-
ivarú nemzedéke 6-10 mm-
es átmérôjû, gömbölyû gu-
bacsokat képez a leveleken,
illetve a virágzaton. Az egy-
ivarú nemzedék a fa talajfel-
színhez közeli gyökerein ké-
pez csoportos, egyenként
borsónyi méretû, gömbölyû
gubacsokat.

Ágain több pajzstetû-faj is
elôfordul. Egyik leggyako-
ribb a Chionaspis salicis. A
faj erôsen polifág. Ismert táp-
növényei 17 családba tartoz-
nak. Ágaiban él a Rhopalo-

pus hungaricus nevû cincér lárvája. A
nôstény cincér a kéreg sebzéseire rakja le
petéit. A lárvák elôször közvetlenül a ké-
reg alatt, késôbb mélyebbre fúrva rágnak.
Idôsebb törzsei elhalt részeiben több más
cincérfaj (pl. Cerambyx scopoli) mellett
kifejlôdhet a kivételes szépségû, védett
havasi cincér (Rosalia alpina) is. A tör-
zsek alsó szakaszában a nagy farontó
(Cossus cossus) 3 évig fejlôdô, kifejletten
ugyancsak méretes lárvái is gyakori, nem-
kívánatos vendégek. Az általuk rágott
méretes járatok nagyban elôsegítik, illet-
ve felgyorsítják a tôkorhadás folyamatát.

A hegyi juhar a rajta elôforduló mint-
egy másfél százas fajszámmal nem tarto-
zik a herbivor rovarokban leggazdagabb
magyarországi fafajok közé, de szép
megjelenése, ôszi lombszínezete mellett
számos specialista rovarfaja révén is je-
lentôs mértékben színesíti, gazdagítja er-
deinket.

DR. CSÓKA GYÖRGY
Az év fája

A hegyi juhar herbivor ízeltlábúi

4. kép
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PROGRAM

Szavalat – Kertész József erdésztechnikus
A rendezvényt vezetik:
Dr. Magda Sándor elnök, Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottsága
Dr. Orosz Sándor elnök, Mezôgazdasági Bizottság Erdészeti Albizottsága
Cserép János elnök, Országos Erdészeti Egyesület
Az erdô és a társadalom – Miniszterelnöki Hivatal képviselôje
A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése és erdészeti feladatai – Benedek Fülöp c.
államtitkár, társelnök, Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Az erdészet az EU-csatlakozás küszöbén – Holdampf Gyula elnökhelyettes,
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Erdészeti Hivatal
Nemzeti Erdônyilatkozat – Dr. Orosz Sándor elnök, Mezôgazdasági Bizottság
Erdészeti Albizottsága
Az erdô közérdek – Ormos Balázs fôtitkár, Országos Erdészeti Egyesület

AZ ERDÔK HETE megnyitója
a Parlamentben

A Magyar Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottsága és Erdészeti Albizottsága az Országos
Erdészeti Egyesület kezdeményezésére AZ ERDÔK HETE programsorozat megnyitó ren-

dezvényeként NYÍLT NAPOT rendezett a Parlament Felsôházi Termében.

Balról jobbra: Benedek Fülöp, Orosz Sándor, Magda Sándor, Cserép János
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Az Országos Erdészeti Egyesület és az
Erdélyi Magyar Tudományos Társaság
Erdészeti Szakosztálya által hirdetett
Így látom az erdôt címû Kárpát-me-
dencei pályázat értékelése, díjak átadá-
sa – Kajtárné Botár Borbála miniszteri
fôtanácsadó, Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma, Cserép János elnök,
Országos Erdészeti Egyesület
Versek a pályamûvekbôl – Pápai Gá-
bor fôszerkesztô, Erdészeti Lapok
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Nem mondható el, hogy gyakran tölte-
né meg a magyar Parlament Felsôházi Ter-
mét több, mint száz erdész és az általuk ki-
írt pályázat eredményhirdetésére összese-
reglett kisdiák, valamint az ôket kísérô fel-
készítô tanárok és szülôk.

Azt hiszem, mindannyiunknak felejt-
hetetlen délelôttöt szereztek a rende-
zôk és a házigazdák. Nagyszerû kezde-
ményezés volt.

Sajnálatos, hogy a határon kívül élô
díjazott pályázók közül nem tudtak je-
len lenni, csak néhányan. Pedig érthe-
tô, hiszen az útiköltség tetemes össze-
gû. No majd legközelebb.

A megjelent díjazottak:
Próza
Csáky Zsófia
Gödri Veronika
Jancsó Andrea Ágota
Kálvin Antónia
Mátyus Ákos
Nagy Ella Bernadette
Smidt Tímea
Veres Erika

Rajz
Baji Zsolt
Bakos Katalin
Balcsó János
Bodor Béla Balázs
Fábián Anna
Kovács Katalin Zsófia
Mezô Edina
Takó Krisztina
Tóth Imre
Tölgyesi Kinga
Egerer Anna
Egervári Adrienn
Gutassy Eszter
Baski Márta
Czenthe Ilona
Czenthe Kata
Málnási Csizmadia Eszter
Sándor Martina

Varga Dominika
Zám Donát Péter
Czifra Dalma
Hegedûs Angelika
Kaiser Zsófia
Salétros Bianka
Zelena Zalán

Fôdíjasok:
Pataki Anna (rajz)
Snór Balázs (próza)

Támogatók:
I. Egererdô Erdészeti Rt.:
15 gyerek részére 1 hetes erdei isko-

lai tábor
10 felkészítô tanár részére 2 napos

erdei továbbképzés (vadászházban)
II. Kisalföldi Erdôgazdasági Rt.:
15 gyermek részére 1 hetes erdei is-

kolai tábor
III. Délalföldi Erdészeti Rt.:
15 gyermek részére 1 hetes erdei is-

kolai tábor
IV. Mecseki Erdészeti Rt.:
3 gyermek részére 1 hetes erdei isko-

lai tábor

3 gyermek részére erdei program va-
dászházban

V. Nagykunsági Erdészeti Rt.:
2 gyermek + 1 felkészítô tanár részé-

re 1 hetes táborozás az Országos Kaán
Károly táborban

VI.  Ökö-Fórum Alapítvány:
1 felkészítô tanár részére 2x4 napos

akkreditált továbbképzés

Tárgyjutalmat ajánlottak fel az
alábbi szervezetek:

Országos Erdészeti Egyesület (13 db
könyv)

Észak-Magyarországi Erdészeti Rt.
(10 db távcsô, 10 db könyv)

MG Kiadó (15 db könyv)
Bükki Nemzeti Park (10 db könyv)
Nagykunsági Erdészeti Rt. (5 db

multimédiás CD)
KvVM Természetvédelmi Hivatal (5

db könyv)
Ökö-Fórum Alapítvány (5 db könyv)
Mecseki Erdészeti Rt. (5 db könyv)
Fertô-Hanság Nemzeti Park (3 db

könyv)
VERGA Rt. Veszprém (1 db fôdíj)

Külön ki kell emelni a sikeres ren-
dezvény elôkészítésében résztvevôk
közül Acsádi Ágnest, Adorján Ritát,
Gôsi Viktóriát, Mester Gézánét, Szabó
Lajost és nem utolsósorban Kun Margi-
tot, aki az elôkészületek oroszlánrészét
végezte. 

Dicséret illeti az Országos Erdészeti
Egyesületet a kezdeményezésért, a Ma-
gyar Köztársaság Parlamentjének mun-
katársait, hogy befogadták a rendez-
vényt, méltó keretet adva az ERDÔK
HETE megnyitójának. A megjelent
szakemberek az erdésztársadalom ne-
vében is  reménykednek abban, hogy
szakmánk elôbb-utóbb kilábal a jelen
válságából.
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A HM VERGA Rt. és Eplény község ön-
kormányzata közös beruházásaként el-
készültek és átadásra kerültek Eplény
község határában az Ámos-hegyi
pihenôerdô létesítményei. A hangula-
tos avatóünnepségen a környék iskolá-
sai és óvodásai adtak mûsort. A meg-
nyitón jelen voltak:

Heinrich Péter ügyvezetô igazgató – Kö-
zép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Buliczka János fôtanácsos – HM Köz-
gazdasági és Vagyonfelügyeleti Fôosztály

Fürst Tamás ezredes – HM Központi
Gyakorló- és Lôtérparancsnokság

Kulcsár Zsolt vezérigazgató – HM
VERGA Rt.

Mészáros Gyula vezérigazgató-he-
lyettes – HM VERGA Rt.

Horváth László polgármester – Zirc
Kaszás Béla projekt menedzser –

Zirc-Eplény Körjegyzôi Hivatal
Hutvágnerné Kasper Judit vidékfej-

lesztési menedzser – Zirc Város Önkor-
mányzata

Máhl Ferenc polgármester – Olaszfalu,
valamint Bakonyi Önkormányzatok
Szövetsége, Területfejlesztési Társulása

Vaspöri Ferenc igazgató – Állami Erdé-
szeti Szolgálat Veszprémi Igazgatósága

Gerendás Richárd marketing igazga-
tó – Veszprémtej Rt.

Vajda Ágnes termékmenedzser –
Veszprémtej Rt.

Mozsgai József plébános – Olaszfalu-
Eplény Római Katolikus Plébániahivatal

Másli Margit igazgatóhelyettes –
Reguly Antal Általános Iskola, valamint
Zirc Térségi Iskolaszövetség

Vörösházi Istvánné igazgató – Villax
Ferdinánd Általános Iskola, Olaszfalu

Klausz Éva vezetô óvónô – Nap-
köziotthonos Óvoda, Eplény

Fiskál János
polgármester, Eplény

Az Ámos-hegyi pihenôerdô

Megszépült
parkerdô
A SEFAG Rt. felújította a tokaji parker-
dôt. Az Erdôk Hete alkalmából átadott
létesítmény az FVM Erdészeti Hivatalá-
nak hathatós támogatásával és a Rész-
vénytársaság segítségével valósulhatott
meg. A felújított parkerdôt Szita Károly
polgármester adta át. Jelen volt Tarján
Lászlóné ny. államtitkár is, akinek az
irányításával történt a kivitelezés.
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A Bakonyerdô Erdészeti és Faipari Rt.
Bakonyszentlászlói Erdészetének terü-
letén avatta a Cuha-völgyi Tanösvényt.
A vadregényes patak mellett haladó tu-
rista sorra láthatja a minden igényt ki-
elégítô demonstrációs táblákat, melye-
ken a térség jellemzô fái, cserjéi, gom-
bái, rovarai, egyszóval az erdô életkö-
zösségének élô alkotói szerepelnek,
szerezhetünk róluk ismereteket.

Tanulhat, ha úgy tetszik, az arra járó,

hiszen ezért nevezik tanösvénynek.
Kósa Ernô ny. erdômérnök 16 darab fa-
faragása élethûen adja vissza a fák
dendrológiai jellemzôit.

Az erdei tanteremnél Holdampf Gyu-
la, az Erdészeti Hivatal elnökhelyettese
tartott avatóbeszédet. Jasper Attila erdé-
szetigazgató ismertette a beruházás szán-
dékát, célját. A bakonyszentlászlói isko-
lások köszöntôje után ismerkedhettünk a
tanösvénnyel.

Cuha-völgyi Pihenôpark és
Erdei Tanösvény

Az Egererdô Rt. Bátonyterenyei Erdé-
szetének területén újabb erdei iskolával
bôvült a már eddig is szép számú orszá-
gos hálózat.

Ünnepi beszédet mondtak:
Juhász Gábor országgyûlési képvise-

lô, Pallagi László, az Egererdô Erdésze-
ti Rt. vezérigazgatója, Szabó Lajos,
Egererdô Erdészeti Rt., bátonyterenyei
erdészetvezetô, OEE Erdészeti Erdei Is-
kola szakosztálytitkára.

Komolyzenei koncertet adott a Régi
Zeneakadémia Rézfúvós Kvartett.

Gyermekmûsor: Bátonyterenyei Er-
kel Ferenc Általános és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola

Felkészítô tanár: Csajáné Sulyok An-
namária, Hámoriné Babcsány Ágnes.

Szereplôk: Baski Márta, Csaja
Ádám, Hatala Patrícia, Kohári Nikolet-
ta, Koruhely Dániel, Kispál Szilvia,
Lászlók Renáta, Pintér Brigitta, Szeré-
mi Enikô, Tóth Nikolett.

Megtisztelték az ünnepséget még:
Cserép János, az OEE elnöke, Duska Jó-
zsef, a Bükki Nemzeti Park igazgatója,
Vanya Gábor, Bátonyterenye polgár-
mestere és sokan mások.

Szabó Lajos
Erdészetvezetô, OEE Erdészeti Erdei

Iskola szakosztálytitkára

A Nagyerdô Napja
A Nyírerdô Nyírségi Erdészeti Részvény-
társaság, a Diószegi Sámuel Erdei Mûve-
lôdés Háza, a Regionális Környezet- és
Természetvédelmi Oktatóközpont és a
Debreceni Lycium Kör rendezvényeként
az Erdôk Hete országos rendezvénysoro-
zat alkalmából a Nagyerdô Napjára Erdei
színek és formák címen az Országos Er-
dészeti Egyesület fotókiállítást szervezett.

Megnyitót mondott Dr. Lovas Már-
ton Levente, megyei múzeumigazgató-
helyettes. A Nagyerdô védetté nyilvání-
tásáról megemlékezett Dr. Borbély
György egyetemi tanár.

A védetté nyilvánítás emlékoszlopát
megkoszorúzták: Halász D. János,
DMJV alpolgármestere, Kovács Gábor,
a Nyírerdô Rt. vezérigazgatója, Dr. Ara-
di Csaba, a Hortobágyi Nemzeti Park
igazgatója, Sass Lászlóné, a Hajdú-Bihar
megyei–Debrecen városi Természetjáró
Szövetség elnöke. 

A kiállítás megtekinthetô a Debrece-
ni Erdészetnél található Diószegi Sámu-
el Oktatóközpontban (Kartács utca 25.).

Erdei iskola avató Fenyvespusztán

Fotók: Stubán Zoltán
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A NEFAG RT. Pusztavacsi Erdészeténél
került sor a közjóléti és ökoturisztikai
központ elsô ütemének átadására.

A már meglévô vadászházunk kör-
nyezetében lévô mintegy kéthektáros
erdô bekerítése és parkerdôvé alakítása
mellett elkészült a vadászház térburko-

lata, valamint a sétálóutak kialakítása.
Az utak mentén pihenésre szogáló fa
ülôgarnitúrák kerültek kihelyezésre.

A területen megépült egy szaunaház,
kialakításra került egy erdeifürdô-tó.

Pihenést, szórakozást, aktív sporto-
lást szolgáló létesítmények, így például:

kocogó pálya, kerékpár tároló, lengôte-
ke, grillezô pavilon, szabadtéri óriás
sakk, parkerdei tornapálya épültek. 

Dr. Tóth Imre vezérigazgató üdvözlô
szavai után Koleszár István az ÁPV RT.
portfólió igazgatója adta át a létesítményt.

Hajdu József

Ökoturisztikai központ Pusztavacson

Fotók: Olej Gábor

A Magyar Köztársaság Államerdészetével
2002-ben született megállapodás alapján
három magyar erdészkolléga tölthetett
gyakorlatot 2003 nyarán Észak-Rajna-
Wesztfália államerdészeti szerveinél.

A tartomány erdôgazdálkodásának
megismerése mellett, a kollégák érdek-
lôdési területeinek hangsúlyos figye-
lembevételével arra is nyílott alkalom,
hogy a magyar államerdészettel a jövô-
ben elmélyítendô együttmûködés lehe-
tôségeit is megvizsgáljuk.

A gyakorlati ösztöndíjra Dobay Péter,
a Budapesti Erdészeti Szolgálat, Antal
József, az Egererdô Rt. munkatársa, va-
lamint Fábián Tamás, az ÁESZ Veszp-

rémi Igazgatóságának munkatársa ka-
pott meghívást.

Az ösztöndíj elsô hónapja alatt a kol-
légák Vesztfália-Lippe tartomány állam-
erdészeti területein tartózkodtak. Ennek
során nemcsak magát a Münster városá-
ban székelô Erdészeti Fôhatóságot, ha-
nem az Arnsbergi, Warendorfi, Olsbergi
és Münsteri Erdészeti Hivatalegységeket
is meglátogatták.

Június és július hónapokat a Rajna-vi-
dék különbözô területi erdészeti részle-
geinél töltötték el, amelynek során a
Klevei, Weseli, Mönchengladbachi, Eitor-
fi, Bonni, Hürtgenwaldi és Schleideni Hi-
vatalegységeket keresték fel. A Schleideni

Erdôhivatalnál tett látogatás során külö-
nös hangsúlyt kapott a közeljövôben ki-
alakításra kerülô Eifel Nemzeti Park elô-
készítô munkálatainak megismerése.

Wolter hivatalvezetô erdészeti igaz-
gató üdvözlése után Ahnert erdészeti
igazgató adott kielégítôen részletes tájé-
koztatást az ott folyó munkákról. A láto-
gatás során folytatott megbeszélések
egyikén jelenlévô Neis osztályvezetô
(Környezet- és Természetvédelmi, Me-
zôgazdasági és Fogyasztóvédelmi Mi-
nisztérium, Észak-Rajna-Vesztfália) is
köszöntötte a magyar vendégeket.

Az 1998 óta a magyar erdészeti, termé-
szeti és környezeti nevelés területén társa-
dalmi munkában tevékenykedô Roland
Migende erdôtanácsos is kihasználta a le-
hetôséget, hogy a magyar kollégákat a le-
endô nemzeti park területén végigkísérje.

Roland Migende
Fordította: Dr. Bordács Sándor

Észak-Rajna-Vesztfáliában

Gemenc képekben
Kiállítás nyílt a Kommunikáció-Natura
Bt. szervezésében Budapesten, a III.
ker. Szépvölgyi út 35–37. szám alatt a
Szépvölgyi Business Park aulájában. A
kiállítást Csonka Tibor, a Gemenci
Erdô- és Vadgazdaság Rt. vezérigaz-
gatója nyitotta meg.

Megtekinthetô 2003. november
30-ig.
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MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND SYLVICULTURISTS IN HUNGARY

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel: 391-4290, fax: 391-4299

e-mail: megosz@mail.datanet.hu

MEGOSZ híradó
Tisztelt Tagtársak!

A MEGOSZ új vezetése szeretne minél
élôbb mindennapi kapcsolatot fenntarta-
ni a tagsággal. Azért, hogy ezt gyorsan és
olcsón megtehessük, rendkívül fontos
lenne, hogy tagságunk döntô részét, ha
lehetséges valamennyi tagtársunkat,
elektronikus postafiókon keresztül is elér-
hessük. Természetesen tudjuk, hogy tag-
jaink jelentôs részének nincs számítógé-
pes elérhetôsége, de ma már majdnem
minden családban van valaki, aki mun-
kahelyi, iskolai, kultúrházi stb. számító-
gépek útján rendelkezik postafiókkal,
vagy könnyedén nyithatna azt és ezen az
úton nem okozna külön nagy megterhe-
lést a MEGOSZ-tól érkezô rövid levelek,
meghívók, egyéb anyagok tagtársunk-
hoz való eljutása. Kérjük tehát, hogy a
MEGOSZ Titkárság fenti elérhetôsé-
gein (fax, e-mail, telefon) szívesked-
jenek velünk közölni elektronikus
postafiókjuk megnevezését, ha még
nem szerepel a taglistánkon, illetve
amennyiben postafiókja változna,
kérjük arról is értesítésüket!

Az Erdészeti Lapok októberi számát
már tagságunk nagy részéhez eljuttat-
tuk. Terjesztési listánkat az Országos
Erdészeti Egyesület tagjainak névsorá-
val vetettük össze annak érdekében,
hogy elkerüljük a kettôs postázást. Ter-
mészetesen a listák folyamatos változá-
sa, illetve a csak cégneveken szereplô
tagok miatt nem lehet véglegesnek te-
kinteni a kialakult névsort. Kérjük
ezért, hogy mindazok, akik dupla
példányt kaptak az Erdészeti La-
pokból, vagy éppen ellenkezôleg,
nem jutott el hozzájuk az októberi
szám; jelezzék azt Titkárságunkon!

Fontos hír és az Országos Erdészeti
Egyesület, valamint a MEGOSZ közötti
együttmûködés további erôsödését jel-
zi, hogy az Erdészeti Lapok Szerkesztô-
bizottságának 2003. október 15-i hatá-
rozata alapján Szövetségünk egy teljes

jogú tagot delegálhat a Szerkesztôbi-
zottságba Mihályfalvi István a kommu-
nikációért felelôs alelnök személyében.

Az Erdôtulajdonosok Európai Szö-
vetségének (CEPF) soros ülésére 2003.
november 10-11-én, Prágában kerül
sor. A MEGOSZ-t Luzsi József elnök és
dr. Sárvári János fôtitkár képviseli a
rendezvényen, beszámolójukat a kö-
vetkezô lapszámban olvashatjuk.

A Nemzeti Erdôstratégia és Erdôprog-
ram Magyarországon részletes megvitatá-
sára 2003. november 10-12-én az Erdé-
szeti Információs Központban kerül sor.
A program III. részét, a „Magánerdô és
magánerdô-gazdálkodás” anyagát végle-
gesítô munkacsoport vezetôjének dr.
Ódor József alelnökünket kérték fel, aki
dr. Lengyel Attilával, Luzsi Józseffel, dr.
Péti Miklóssal, Támba Miklóssal és
Telegdy Pállal együtt vett részt az anyag
kidolgozásában és az elmúlt 1 év alatt 35
helyszínen lezajlott társadalmi viták so-
rán kialakult vélemények feldolgozásá-
ban. A magánerdôvel kapcsolatosan
megfogalmazódott összefoglalás és kö-
vetkeztetések az alábbiak voltak:

„Minthogy a magyar erdôk 40%-a
magántulajdonban van és területe fo-
lyamatosan növekszik, a magánerdô-
gazdálkodás problémáinak kezelése
alapvetô fontosságú a magyarországi
erdôk ügyében és a magyar erdôgaz-
dálkodás fejlôdésében. Emellett társa-
dalmi jelentôsége a több százezer erdô-
tulajdonos miatt fokozott. Mivel az EU
erdôtulajdoni rendszerében eddig meg-
határozó volt a magánerdô túlsúlya, így
Magyarország EU csatlakozása is más
szempontokat teremt ehhez a kérdés-
hez. A magánerdô-gazdálkodás jelentô-
sége tehát az 1990-es évekhez hasonló-
an megôrzi növekvô tendenciáját.

Magyarországon 2003-ban a magán-
erdô-gazdálkodás mûködôképességé-
nek javítása áll a megoldandó feladatok
középpontjában. 

Ebben az erdôgazdálkodással szem-
beni elsôdleges elvárásnak: a közjóléti
feladatokhoz való hozzájárulásnak kell
állnia, amelynek megvalósulása azon-
ban csak a tulajdonosi jogok elismeré-
sével összhangban várható.

Az állami szerepvállalás a magáner-
dô-gazdálkodás fejlôdésében részben
közvetlen beavatkozást igényel – forrás-
biztosítás a magánerdészeti hálózat ki-
alakulásához, vagy ennek a feladatnak a
magyar erdészeti hagyományból merítve
az államerdészetbe való integrálásával. 

Más részben az állami szakigazgatás
és erdôgazdálkodás szabályozásának
egyszerûsítése és mûködésének ágazat-
közi egyeztetésen alapuló javítása segít-
heti elô a magánerdô-gazdálkodás jobb
mûködését. Ide tartozik a vagyonértékû
tulajdonosi jogok egyértelmû biztosítá-
sa a jogi- és támogatási rendszeren át
(pl. vadászat, gazdasági eredményki-
esés megtérítése). Ez alapvetô kérdés a
magánerdô-gazdálkodás esélyegyenlô-
ségének biztosításában az állami erdô-
gazdálkodással szemben.

A földhasznosításban fontos szerep
jut a magánerdônek és az „erdô” mûve-
lési ágnak. Itt nemcsak az erdôtelepítés,
hanem a többcélú hasznosítás támogatá-
si rendszere is érdekes kérdés (ter-
mészetvédelmi-agrár-környezetvédelmi
támogatás lehetôsége/növelése, ültet-
vényszerû gazdálkodás igazgatási egy-
szerûsítése).

Az erdôtudat és a tulajdonosi tudat
fejlôdéséhez a magánerdô-gazdálkodás
önszervezôdésének erôsödésén és ha-
tékonyabb érdekképviseletén kívül, az
állam a tulajdonosi jogok garantálásával
és megerôsítésével, illetve bizonyos
esetekben tiltó és „rendfenntartó”
egyéb igazgatási eszközökkel járulhat
hozzá, mint például a falopás komo-
lyabb büntetése, vagy az erdôôri háló-
zat kiépítése és fenntartása az erdészeti
szakigazgatáson belül.
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Mint azt híradónk elôzô számában jeleztük,
a MEGOSZ új elnökségének felelôsségi kö-
rébe tartozó témákat és a tisztségviselôk el-
érhetôségét az alábbiakban közöljük:

A következô MEGOSZ Híradóban
szeretnénk az elnökségi tagok rövid
életrajzát is bemutatni. 

Kérjük tisztelt tagtársainkat, hogy kér-
déseikkel, problémáikkal nyugodtan ke-
ressék meg az illetékes tisztségviselôket.
Ugyanakkor arra is szeretnénk buzdítani a
tagságot, hogy véleményükkel, akár
konkrét ügyek leírásával, vitaindító jellegû
írásaikkal segítsék, hogy a MEGOSZ Hír-
adó az lehessen, aminek eredetileg is
szántuk: valamennyiünk fóruma a magán-
erdôgazdálkodás fejlôdésének segítésére.

A MEGOSZ ELNÖKSÉGE
Luzsi József elnök
alelnökök:
Dombóvári Dénes:
– A birtokhasznosítási bizottságok

felállításának szervezése.
– Taglétszám- és szervezetbôvítés.
Mihályfalvy István:
– Médiakapcsolatok és kommuniká-

ció.
– Érdekérvényesítés a jogi és köz-

gazdasági szabályozás javítása terén.
Molnár László:
– Erdôtelepítési program.
– Informatika, elektronikus kommu-

nikáció.
– Természetvédelem.

Dr. Ódor József:
– Nemzetközi kapcsolatok
– Pályázatok, forráslehetôségek fel-

kutatása.
– Az EU lehetôségek feltárása.
Támba Miklós:
– Kapcsolatépítés kormányzati szer-

vekkel, döntéshozókkal.
– A magánerdô-gazdálkodás erôsíté-

se, bôvítése.
– Jogszabályok elôkészítésében való

részvétel.
– Integrátori támogatások témaköre.
Virágh János:
– Erdészeti szakmai tanácsadás.
– Kapcsolattartás szervezeten belül

tagokkal és a tagszervezetekkel.

Név/beosztás Cím Telefon Fax e-mail

Elnökség:
Luzsi József elnök 5000 Szolnok, Szabadság tér 2. fsz. 2. 30/953-55-94 56/496-060 v. extenzkft@axelero.hu

411-013

Dombóvári Dénes alelnök 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 50. 30/934-49-57 26/500-539 ildo 74@freemail.hu

Mihályfalvy István alelnök 2721 Pilis, Vasvári P. u. 35. 70/337-91-90 29/696-029 erdoszovrt@matavnet.hu

Molnár László alelnök 3300 Eger, Rövid u. 3. 30/965-54-84 poplar@axelero.hu

Dr. Ódor József alelnök 6347 Érsekcsanád, Deák F. u. 33. 30/953-31-63 79/420-092 joeodor@mail.datanet.hu

Támba Miklós alelnök 4552 Napkor, Kállói út 58. 30/303-27-80 42/460-347 v. tamba@axelero.hu
547-025

Virágh János alelnök 2713 Csemô, Szt. István út 39. 30/338-36-48 53/392-036 viragh.janos@axelero.hu

Felügyelô Bizottság:

Bodor Dezsô Károly elnök 8444 Szentgál, Vörösmarty u.38. 30/956-86-77 88/506-670 v. bodor@vnet.hu
506-671

Dombóvári J. Tibor tag 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 50. 30/950-54-03 26/500-539

Könnyû István tag 4267 Penészlek, Táncsics M u. 16. 42/389-292

Titkárság:

Dr. Sárvári János fôtitkár 1082 Budapest, Baross u. 119/A 6/9 70/514-63-26 1/334-49-13 sj12@freemail.hu

Henter Mónika 
titkárság.vezetô 1031 Budapest, Emôd u. 12. 30/578-74-81 monikahenter@hotmail.com

A társadalmi fejlôdésben aktív szere-
pet játszó társult gazdálkodás, illetve a
közcélokkal összhangban álló egyéni
magángazdálkodás egyik hajtómotorja
lehet a magyar erdôgazdálkodásnak és
az erdô közjóléti funkcióinak megvaló-
sításában alapvetô szerep hárul rá.

Az ehhez szükséges feltételrend-
szer megteremtése és javítása kiemelt
célja kell, hogy legyen a Nemzeti Er-
dôprogramnak. Ennek a feladatnak a
teljesítéséhez várjuk további javaslata-
it azoknak, akik e kérdéskört fontos-
nak tartják és az itt leírtakat kiegészíte-

ni, vagy javítani szeretnék javaslataik-
kal.”

A tanácskozás magánerdôt érintô
eredményeirôl szintén a következô lap-
számban számolunk be.

Dr. Sárvári János
fôtitkár

Az Interfob 2003 – Magyarország konfe-
renciát október 20–24. között rendezték
meg. 

A résztvevôk konferenciasorozaton,
gyárlátogatásokon és kulturális progra-
mokon kaphattak bepillantást Magyar-
ország erdészetébe, faiparába és kultú-
rájába.

A rendezvényt a nyolcvanas évek-
tôl kezdve évente rendezik meg a

résztvevô országok valamelyikében. A
megrendezés jogát 2003-ban Magyar-
ország, ezen belül a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem kapta. Az elmúlt évek-
ben Németország, Finnország, Spa-
nyolország voltak a rendezô államok.  

A konferencia célja az adott ország
erdészetének, faiparának, kultúrájá-
nak bemutatása. A résztvevôk az erdé-
szet, a faipar tudományait hallgató,

oktató fiatalokból kerülnek ki, vagyis
fôiskolai, egyetemi és PhD-hallgatók
közül. A zánkai rendezvényen tizen-
három egyetem, fôiskola küldötte-
ként, kilenc európai országból – Né-
metország, Franciaország, Spanyolor-
szág, Finnország, Svájc, Szlovénia,
Szerbia és Montenegró, Románia, Ma-
gyarország – közel 300 részvevô volt
jelen.

Interfob 2003
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Az elôzô, inkább délinek számító
tájak után, ezúttal a kimondottan
észak-magyarországi Hernád-
völgybe irányított a sorsolás sze-
szélye. A Hernádvölgyi Erdészeti
Igazgatóság vezetôje, Matajszné
Kása Erika igazít el, hogyan talá-
lom meg Orliczki Sándor kerületve-
zetô erdészt. A telefon kicsöng.

– Jó reggelt kívánok, Orliczki úr! Úgy
tudom, az egyik legrégebbi erdésze az
encsi igazgatóságnak.

– Az üzemi gyakorlatom ehhez a táj-
hoz köthetô, tehát sok ismeretet szerez-
tem. Az idôvel az életkorom is jócskán
gyarapodott, ezért javasolhatom, hogy
tegezôdjünk.

– Köszönöm, hiszen nem eshet
messze a szakmai indulásunk. Hogyan
lettél erdésztechnikus?

– Sopronban végeztem, 1963-ban.
Odáig a Bükkbôl vezetett az út,
Bükkszentlászlóról származom. A völ-
gyi falu környéke erdô, a vidék a bá-
nyászattal és a kohászattal adott még
kenyeret a lakosságnak. Édesapám bá-
nyász volt, én a nyári idôszakban sok
diáktársammal, asszonyokkal együtt az
erdôn is dolgoztam. Valahol ott kez-
dôdhetett a kötôdés a szakmával.

– A kerületed most merre található?
– Most a Hernádszurdoki kerület ve-

zetôje vagyok. A település a Cserehát
keleti pereménél, a 3-as fôút mellet
épült. Az erdészház, amelyben lakom, a
község szélén áll, innen indulok regge-
lente. Kisebb kitérôkkel más ágazatok-
ban is szerezhettem gyakorlatot, így
Mérán fagyártmány-üzemben (bányá-
szati- és raklap termékek), gépüzem-
ben, az  1970-es években.

– Mekkora a kerület és hogyan jutsz
el az egyes munkahelyekre?

– A közelmúltban nagyjából meg-
duplázódott a felügyelt erdôterület,
800-ról kb. 1600 hektárra, közvetlenül a
határ mentén. Hidasnémeti, Hernád-
szurdok, Hernádpetri és Pusztaradvány
község erdôi a csereháti dombokat bo-
rítják. Szerencsés az elhelyezkedésük,
így leggyakrabban gyalogosan járom be
a munkahelyeket.

– Milyen fafajok jellemzôek az otta-
ni erdôkre?

– A kocsánytalan és a kocsányos töl-
gyek a meghatározó állományalkotók,
kisérôjük a gyertyán. Az akácosok sem
ismeretlenek a tájon, helyenként a terje-
désük is megfigyelhetô. A kerületem-
ben a közép- és az idôs korú erdôk ará-
nya a magasabb. Sajnos, az emlékeze-
tes hervadásos fertôzés itt is tizedelte,
tizedeli a tölgyeket, sok egészségügyi
termelést kellett beiktatnunk.

– Most hogyan alakul a fahasznála-
ti munka a kerületben?  

– Jelenleg éppen nincs fahasználati fel-
adatom, az elôzô években viszont évi 4-
6000 m3 kitermelése és a 15-25 hektár fel-
újítás elkezdése tette mozgalmassá a napo-
kat. Idén még 1 hektár véghasználatot és
15 hektár gyérítést fogok irányítani. A
hangsúly a mostani években a folyamatos
és a befejezett erdôsítésekre, az állomány-
nevelési munkákra helyezôdik. A folya-
matos erdôsítések ápolására, a motoros
sarjvágásra elég nehéz vállalkozót találni,
de a tisztítások, befejezett ápolások díját is
egyre keveslik. Saját erdôápoló dolgozónk
nincs már, még újságban megjelentetett
hirdetéssel is keresünk vállalkozókat.

– Az erdôfelújítás milyen módon tör-
ténik?

– A makktermés tartós hiánya miatt a
kerületemben jelenleg kizárólag mes-
terséges erdôsítéssel végezzük az erdô-
felújítást. A fôfafajok fejlôdéséhez mér-
ten végezzük az ápolásokat, évente
nagyjából 80 és 150 hektár között válto-
zik az ápolási feladatom a folyamatos
erdôsítésekben.

– A makktermés hiánya azt is jelen-
ti, hogy a vaddisznó is másutt keresi a
csemegét?

– A vaddisznó és az ôz gyakoribb
vendég annál, mint amit a tölgyek ter-
mésébôl, vagyis nem termésébôl gon-
dolnánk. A gímszarvas kevesebb, de
járja ezeket az erdôket. 

– Hogyan oldjátok meg az erdôsíté-
sek védelmét, kerítéssel?

– A magas költsége miatt nem kerí-
tünk. A rendszeres védelemmel, ôrzés-
sel, riasztással, vadásztatással sikerül fé-
ken tartani a potenciális károsítókat. A
két bérelt vadásztársasági terület vadá-
szaival rendszeres, eredményes a kap-
csolatunk, kisebb súrlódások vannak,
de hatékony a megelôzés, ugyanakkor
kellô színvonalú a bérvadásztatás is.

– Az idei, rendkívüli idôjárás mennyi-
re befolyásolta az elsô kivitelek minôségét?

– A kora tavaszi napokban sikerült
teljesíteni a mintegy 20 hektár elsô kivi-
telt, és az elhúzódó aszály ellenére, az
ápolásoknak is köszönhetôen, elfogad-
ható eredménnyel zárult a mûszaki át-
vétel.

– A szárazság tehát nem hagyott lé-
nyeges nyomot a kerületedben és a kör-
nyékén?

– Nem feltétlenül az idei, de az álta-
lában szárazabb éveknek is tudható be,
hogy a hatvanas években itt mûködô tíz
forrásból ma csak egy-kettô ad vizet.

– Mégis, az élet megy tovább... A csa-
ládodról mondj néhány mondatot!

– 1968-ban házasodtam meg. Felesé-
gem a leszázalékolásáig a helyi Öregek
Napköziotthonát vezette. Egy fiú és egy
lánygyermekünk van. A fiam szintén er-
désztechnikus, és kollégám is az erdé-
szeti igazgatóságnál, a Felsôvadászi Ke-
rület vezetôje. A lányom tanító képesí-
tést ért el, a vôm erdômérnök. A szak-
ma tehát uralja a családot. No, és az
unokák is, az év vége felé érkezik a ne-
gyedik.

– Kívánom, hogy mindkét uralom-
ból sok-sok örömöd legyen!

Apatóczky István

TTAALLÁÁLLOOMMRRAA

A Cserehát csücskében
Beszélgetés Orliczki Sándor erdésztechnikussal
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SYLVESTER LAJOS

Huszárokelôpuszta az Öregbakonyban
található, kisléptékû térképen ne keres-
se senki, talán névadói is rejtegetni sze-
rették volna ezt a nem mindennapi
szépséget, másképp ennyire furcsa
hangtestû, s ilyen talányos jelentésû
szót hogyan is találtak volna neki? A hu-
szárok megnevezés utal ugyan arra,
hogy magyar földön kell lennie, no
meg a puszta is, az elôre! szónak felki-
áltójelesen ugyancsak van valami ma-
gyaros íze, de így, együtt, valljuk be,
még a Szépkenyerûszentmártonnál is
furcsább név, a maga körmönfont mód-
ján magyaros, illetve magyarosch.

Engem a bécsi Bornemissza Társaság
a 49. Annabergi Konferenciára hívott
oda azért, hogy beszélnék a Kárpát-me-
dencei magyarságszolgálatról, de akkor
mit is keresek én a Bakonyi huszárok
vagy betyárok között? Elôbb, titokban fa-
nyalogtam is. Annaberg nyomán az oszt-
rák Alpok romantikus világára gondol-
tam, ami azért, ugye, mégsem a Bakony?

Kellemesen csalódtam.
Veszprémi barátaim jóvoltából az

ausztriai magyar boly megérkezése elôtt
már az angolparkként is jegyezhetô
pusztán magamban bolyonghattam. Ôs-
honos bakonyi bükkösbôl kikanyarított
lágy hajlatú dombok között, egzotikus
fák és cserjék, százados tölgyek és vas-
tag derekú hársak, sudár fenyôk között,
itt-ott hibrid nyárfák és öreg akácok tár-
saságában. Karcsú és bô szoknyás dísz-
cserjék színpadi függönyként bontották
apróbb tisztásokra a nagy pusztát, az
ember társaságához is hozzászokott mó-
kusok a békés nyugalom hírnökeiként
szolgáltattak ingyen reklámot az Ugodi
Erdészet eme két vadászházas, konfe-
renciatermes pihenôparkjának.

Az angliai Wembleyben élô Pátkai
Róbert említi egyik kisesszéjében azt a
praktikus gyakorlatot, amelyet az
ánglusok földjén ismert meg, miszerint
komoly tudományos, teológiai elôadá-
sokat is néhány szellemes történettel
kell fûszerezni. Járja a mondás, hogy
ilyen alkalmakkor három figyelmet fel-
keltô történetet illik elmondani. (Teme-
tésen elég kettôt is.) A püspök úr ne-
kem ezzel a felvezetéssel Orbán Viktor
beszédeit juttatja eszembe, aki jól isme-
ri és sûrûn alkalmazza ezt az angol szó-
noki fogást, olyannyira, hogy hallgató-
sága hol fergeteges tapssal, hol bensô-
séges kuncogó nevetéssel honorálja a
képes beszédet, az allegorikus példáza-
tokat.

Az ugodi gazdaság erdômérnöke
mintha gondolatolvasó lenne: mikor rá-
kérdezek a fura Huszárokelôpuszta név-
re, három néveredeztetési történetet ad
elô. Jelzi, hogy szerinte melyik az élete-
sebb, a valósabb. Az elsô kettô a népeti-
mológia tartalmi-formai megoldásaihoz
igazodó. Ez egyik szerint húsz árok sza-
lad rá a pusztára, és innen a név. A másik
névelemzés a kistáj helyneveihez pászít-
ja a szót. Mert ott van, ugye, a pusztától
nem messze a Nyúzóvölgy, ahol a török
világ idején, ha vérmes kedvük, forró vé-
rük arra ajzotta, elevenen nyúzták meg a
foglyokat. Aztán arrébb van a Franciavá-
gás, amely a huszárokkal kapcsolatos.
Mondják, hogy a napóleoni idôkben vi-
tézkedtek itt a magyar huszárok. Ennek a
kornak a nemesi vitézségére Petôfi A nép
nevében címû versében másképp emlé-
keztet ugyan:

(...) De ezt kérdeznem! Engedelmet
kérek,

Majd elfeledtem gyôri vitézségtek.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hôs lábnak, mely ott úgy futott?
A magyar erdômérnökök humán mû-

veltségét mindig is csodáltam, azokat a
verses és prózai munkákat is, amelyeket
általuk kiadott kötetek borítói közé fog-
va nemcsak az erdô-, hanem a kultúra-
kerülôk között is szétosztanak. Dr.
Majer Antal Az erdô poézise címû köny-
ve számomra az egyik lírai biblia, de
megilletôdve olvasom Grétsy László pro-
fesszor válogatásából összehozott A mi
nyelvünk – Íróink és költôink a magyar
nyelvrôl címû kötetet, vagy Pápai Gábor
Gyökerek és lombok címû erdészportréit,
és már hosszú ideje rácsodálkoztam arra
is, hogy a kilencvenedik életévén túl lé-
vô erdélyi tölgyember, Kádár Zsombor
székelyföldi erdômérnök több könyvét
is nyomdafestékhez juttatták a magyar
erdészek. (Erdô és nyelv, Székelyföldi er-
dészeti arcképcsarnok.) Nem kis dolog
ez, különösen olyan idôkben, amikor a
legmagasabb politikai körökben nyelvi
tarvágásoknak, széltöréseknek, gondo-
latcsuszamlásoknak vagyunk kárvallott-
jai.

És ami felette imponáló, hogy Sipos
Péter ugodi erdômérnökkel ezekrôl a
dolgokról-ügyekrôl úgy beszélgethetünk,
mintha egy bordában szôttek volna. A
szólás valóságos fedezete a következô
beszédfoszlányból már ki is derül:
huszárokelôpusztai partnerem egyik ta-
nára a Soproni Egyetemen közös ismerô-
sünk, Tompa Károly bátyánk volt. A tanár

úr a háromszéki Erdôvidék szülötte, még-
hozzá kisbaconi, édesapja a falu reformá-
tus lelkészeként 1929-ben Benedek Elek
és Fischer Mária együttes temetésén ve-
zette az egyházi szertartást. Kicsi a világ!

A Huszárokelôpuszta név etimológiá-
jának legéletszerûbb változata az, amely
a névadást a lovas, huszáros évszázada-
ink Bakony melléki szokásrendjéhez pá-
szítja. Bécstôl, Gyôrtôl Pápán át az Öreg-
bakony lábáig a huszárok a hintók és
kocsik mögött poroszkáltak, hogy ne
verjék a port az uraságok és úrhölgyek
szemébe, ne vegyék el a kilátást a kocsi-
sor elôl, s ne potyogtassanak lógombó-
cokat a kocsikerekek alá. Amikor meg-
érkeztek a Bakony lábához, mielôtt be-
hatoltak volna Sobri Jóskáék felségterü-
letére, a pusztai pihenô után elhangzott
a parancs: Huszárok! Elôre!

Csak reménykedhetünk, hogy a hu-
szár, a puszta meg a kocsi szavunk NA-
TO-kompatibilisnek és EU-konfortosnak
minôsül, lévén mindhárom magyar
„nyelvi hungaricum”, hiszen azok közé
a ritka kifejezések közé tartoznak, ame-
lyek nemzetközi vándorszóként épül-
tek be a világnyelvekbe. Csak nem húz-
za ki a cinkust a magyar haderôreform
ezekre is, mint társukra, a honvéd szó-
ra, amely a maga nemében úgy vált
nemzetközi vándorszóvá, hogy csak a
magyar haza, a hon védôjét asszociálja.
A katona szavunk ehhez képest egy
mosott és kicsavart, száradni kitett zsol-
dos kapca. A honvéd szó nyelvünkben
annyira népes szócsalád tagja, mint a
Bakony erdôségeit alkotó fák sokasága.

Az ausztriai vendégek érkezése elôtt
Sipos Péterrel ehhez hasonlókról medi-
tálunk.

Az emlékezetes nyári szabadegyete-
mi program után itthon Erdélyben ke-
rült a kezembe, többek között egy
olyan iromány, amely oda rúg ki, hogy
a Trianon után más államok fennható-
sága alá porciózott magyarság szétfejlô-
dött. Ezzel a jeles szerzô valakik régi/új
ideológiája alá papszéket tartva pörcö-
gi, hogy egységes magyar nemzetrôl ma
ezért a szétfejlôdés miatt nem lehet be-
szélni. Ez a kozmopolita újbetyárság
úgy gondolja, hogy az azonos ország-
határok közé fogott, és az egypártrend-
szer kávái közé szorított népség és ka-
tonaság, a tízmillió magyar egy egysé-
ges valami, a többi pedig más irányba
széledt Csaba királyfi csillagösvényén.

Milyen kár, hogy ezt a gondolatot az
ausztriai magyarokkal ezen a nyáron

A magyarok szétfejlôdése
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már nem tudom megosztani. Huszá-
rokelôpusztán befejezôdött a bécsi
Bornemissza Társaság idei szabadegye-
teme. De „lesz még egyszer ünnep a vi-
lágon”, s akkor két himnusz – a magyar
és a székely – éneklése között elmond-
hatjuk, hogy Trianon után a magyar
nemzettudat hogyan fejlôdött együvé
még az Ober Ensen (Óperencián) túli-
akéval is, nemhogy a Bakonybélben és
Ugodon lakókétól eltávolodott volna.

Ennek így kellett történnie, mert a
székelyföldi Tompa Károly bácsi sop-
roni erdômérnök tanárai közül többen
Selmecbányáról menekültek át Tria-
non után a Hûség Városába, s az én
huszárokelôpusztai hallgatóságom ja-
va része Erdélybôl, Kincses Kolozsvár-
ról, Székelyföldrôl vagy Máramaros-
ból, mások Baranyából és a Felvidék-
rôl indultak el „illa berek, nádak,
erek” alapon Ausztriába, éppen azért,
hogy szétszórtságában is az egységes
magyar nemzet tagjai maradhassanak,
és megmeneküljenek az otthoni szét-
porlasztástól. És évenként egyszer
összegyûlnek Huszárokelôpusztán.
Ausztriában, az új országukban pedig
a magyar házak, magyar templomok,
baráti társaságok köré sereglenek,
mert nem óhajtják maguknak és mara-
dékaiknak azt a sorsot, amely Buda-
pesten is elérhet sokakat, ahol, van rá
eset, az utca egyik fele a nemzet egy-
ségessége felôl nézvést inkább „elfej-
lôdik”, mint az, akit Linzbe rendelt Er-
délybôl a sorsa, és ma Tatán vagy a
Velencei-tó partján építkezik, vagy aki
Erdélyben maradt.

Veszprémi barátaim figyelmességé-
nek köszönhetem, hogy egyik viharos
napon Balaton-felvidékrôl átkocsikáz-
tunk Balatonfüredre. A Tagore sétá-
nyon megnéztük Kô Pál Történelem-
könyv címû alkotását. Veszprémi bará-
tom szavakra tagolva olvasta a kôbe vé-
sett szöveget:

„TÖRVÉNYES ÉRTELEMBEN,
A MAGYAR KÖZJOG ALAPJÁN
MINDEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR-

NAK,
ENNEK A TÍZMILLIÓS ORSZÁGNAK
A KORMÁNYFôJEKÉNT
LÉLEKBEN, ÉRZÉSBEN,
TIZENÖTMILLIÓ MAGYAR
MINISZTERELNÖKE
KÍVÁNOK LENNI.”
A veszprémi ember, akitôl én, állító-

lag Erdélyben elfejlôdtem, megjegyez-
te: „Itt legalább ferdítések nélkül olvas-
hatók Antall József szavai, és csúsztatá-
sok nélkül értelmezhetô a gondolat.”

(A szerzô sepsiszentgyörgyi újságíró)

Erdészeti Lapok
1903. évfolyama

November
Az Országos Erdészeti Egyesület

1903. évi november hó 27-én tartott
rendes választmányi ülésének jegyzô-
könyvébôl (1163 – 1181. p.)

„Az erdészeti ügyek népszerûsítését
és az erdészek társadalmi helyzetének
javítását illetô kérdés már több ízben
került felszínre, részben indítványok,
részben lapközlemények alakjában. S
ennek a megoldását az Országos Erdé-
szeti Egyesülettôl várták.

Ezen kérdés megoldását azonban
nem lehet tisztán az Egyesülettôl várni,
hanem ezt magának az erdészeti tiszti-
karnak kell kivívni, az egyesület legfel-
jebb csak segítségére lehet ebben.

Magának az erdészeti tisztikarnak kell
akczióba lépni társadalmi helyzetének ja-
vítására, s az erdészeti ügyek népszerûsí-
tése ügyében s ezekben úgy egyénen-
ként, mint összesen közremûködni.

Igaz, hogy a társadalmi helyzetünk ja-
vulásának egyik alapját anyagi helyze-
tünk javítása képezné, mert a vagyoni
helyzet javulásában, a társadalmi helyzet
és tekintély is magától emelkedik. Társa-
dalmi helyzetünk javításának azonban
van még egy másik alapja, illetve módja
is. Ezt erkölcsi úton érhetjük el.

Közös tulajdonságunk erdészeknek

az, a mit talán közös hibánknak is lehet-
ne nevezni; hogy hivatalos teendôinket
úgy az erdôben, mint az irodában elvé-
gezve az úgynevezett megérdemelt
nyugalomnak adjuk át magunkat. S ál-
talában a társadalomban, mint békés
emberek nem sok vizet zavarunk.

Ha a társadalmi helyzetünkön javíta-
ni akarunk és a társadalomban jobban
érvényesülni óhajtunk, fel kell ébred-
nünk ebbôl a keleti nyugalomból. Tár-
sadalmi téren többet kell mozognunk s
az erdészet ügyeit egy nagy hatalom út-
ján, hírlapi téren is iparkodjunk elôbbre
vinni, népszerûsíteni. „

Az Erdô 1953. évfolyama
4. szám, december

Borsos Zoltán: Gyertyános tölgygaz-
dálkodás különös tekintettel a termé-
szetes felújításra. (307 - 321.p.)

„A fejlôdést meggyorsítani lehet, de
egyes állomásait átugorni nem célszerû.
Meggyorsítása azonban szükséges azért,
mert ha a természetre bízzuk, hosszú év-
századokba kerülne, míg elérjük azt az
állapotot, amit gondos munkával, a ter-
mészet erôinek célunk magvalósítása ér-
dekében való tudatos felhasználásával
60-70 esztendô alatt elérünk.”

A kordokumentumokat kifürkészte,
válogatta és  lejegyezte:

Riedl Gyula és dr. Sárvári János

Mirôl írtunk 100 éve, 50 éve?

Pályázati felhívás
Az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága erdôfel-
ügyelôi munkakör betöltésére okleveles erdômérnökök je-
lentkezését várja. Az alkalmazás feltétele 3 év szakmai gya-
korlat. Elônyt jelent az államigazgatási gyakorlat, a számítás-
technikai ismeret és a gépjármûvezetôi jogosítvány.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a diploma másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt.

Az illetmény a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvénynek megfelelôen kerül megállapításra. Tartós
munkavállalás esetén szolgálati lakás biztosított.
A pályázatot az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgató-
sága címére (3535 Miskolc, Árpád u. 90.) kérjük eljuttatni.
További információ kapható Bényei Sándor igazgatóhelyet-
testôl (tel.: 46/531-022).
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Mint azt a Lapok korábbi számaiban je-
leztük, évente egyszer közzétesszük a
tudományos igényességû közlemé-
nyekkel szemben támasztott követel-
ményeket, amelyek az alábbiak:

Tartalmi követelmények
• A közleménynek új, a szerzô(k) ál-

tal önállóan elért, máshol még nem
publikált tudományos eredményt kell
tartalmaznia.

• Tömören és érthetô stílusban kell is-
mertetni a tárgyalt tudományos probléma
lényegét, vizsgálatának/elemzésének
módszerét, a vizsgálati eredményeket
(adatok, megfigyelések, mérések stb.),
azok értékelését, következtetéseket a tár-
gyalt probléma vonatkozásában.

• Utalni kell a tárgyban korábban el-
ért mértékadó eredményekre, jelezni
kell, hogy a cikkben közölt eredmé-
nyek mennyiben újak.

• A következtetéseket, megállapítá-
sokat a tudományos gondolkodás sza-
bályait alapul véve kell megtenni.

Formai követelmények
• A cikk terjedelme ábrákkal, táblá-

zatokkal összesen maximum 5 oldal (1
oldal 3024 n terjedelmû; A4-es lapon Ti-
mes 12-es betûtípussal ez 42 sorban 72
n leütéssel azonos).

• A tömören megfogalmazott, minden
lényeges információt tartalmazó címet
egy idegen nyelven is meg kell adni.

• A cím után kb. 100 szavas magyar
és idegen nyelvû összefoglaló, valamint
max. 5 kulcsszó (szintén magyarul és
idegen nyelven is) következik.

• A szerzôk neve mellett munkahe-
lyüket és a levelezési címet, telefonszá-
mot, elektronikus postafiókcímet is fel
kell tüntetni.

• A cikk végén meg kell adni a cikkben
hivatkozott források bibliográfiai adatait (a
cikk tárgykörének megfelelô tudományte-
rületen elfogadott formátumban). Az iroda-
lomjegyzékben csak olyan forrás szerepel-
tethetô, amelyre a szövegben hivatkozás
történt. A hivatkozás formája: szerzô(k) és
évszám [pl. szöveg (Horváth, 1998)].

• Az irodalomjegyzék után lehetô-
ség van köszönetnyilvánításra, egyéb
fontos megjegyzésre.

• A cikkben, ha feltétlenül szüksé-
ges, vonalas ábrák vagy fekete-fehér
fényképek is helyet kaphatnak. Az áb-
rák formai kialakítása a szerzô(k) fel-
adata.

• A kéziratot nyomtatott és elektro-
nikus formában is le kell adni az EL
szerkesztôségébe.

A követelmények teljesítését az EL
Szerkesztôbizottságának tagjaiból ala-
kult albizottság által felkért lektorok el-
lenôrzik.

Mindazok a tudományos témájú cik-
kek, amelyek a fenti követelményeket
nem elégítik ki, de témájukat, kidolgo-
zásuk színvonalát tekintve megfelelnek
az Erdészeti Lapok idevonatkozó köve-
telményeinek (pl. szakirodalmi össze-
foglalók, önálló eredményeket, hipoté-
ziseket nem tartalmazó közlemények),
az Erdészeti Lapok más rovataiban ke-
rülhetnek közlésre.

Az Erdészeti Lapok „Tudományos közlemények”
c. rovatában közlésre szánt írásokkal szemben
támasztott követelmények

Közlemény
Az Erdészeti, Faipari, Papíripari Nemzetközi

Ösztöndíjas Alapítvány javára tett 1%-os sze-
mélyi jövedelemadó felhasználásáról

2002-ben az APEH 1 947 446 forintot utalt át Ala-
pítványunknak. A kuratórium döntése alapján ebbôl
az összegbôl az alábbi pályázók kaptak támogatást:
1. Balekoktatás, selmeci út (400 000 Ft)
2. II–III–IV. évf. erdész, fás és környezetmérnök

hallgatók tanulmányútjai (750 000 Ft)
3. Faiparos Diáktalálkozó, Sífutó Bajnokság (35.),

Unicum Cup (350 000 Ft)
4. Nemzetközi oktató- és hallgatócsere (300 000 Ft)
5. Valétálás támogatása (150 000 Ft)
Köszönet mindazoknak, akik felajánlásukkal Ala-
pítványunkat támogatták, amelyet a fenti név és
az alábbi adószám: 19112855-1-08 feltüntetésé-
vel lehet megtenni.
Kérjük, támogassák továbbra is a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem hallgatóinak és fiatal oktatóinak
szakmai fejlôdését.

a Kuratórium

A Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Erdômérnöki Kar Technológiafejlesztési 

Csoportja felvételt hirdet

3 fô erdômérnök
részére

Feladatuk: Erdôhasználati technológiák
felmérése és fejlesztése, közremûködés
továbbképzésekben, tájékoztató kiad-

ványok készítésében és gépfejlesztési te-
vékenységben.

A felvételnél elônyt jelent a mûszaki fej-
lesztési területen szerzett tapasztalat, az

idegennyelv-tudás és a számítástechnika-
alkalmazási képesség. A megbízások ha-

tározott idôre szólnak.
Bérezés: bruttó 144 000 Ft/hó.

Jelentkezés:
NYME Erdészeti-mûszaki és Környezet-

technikai Intézet, 9400 Sopron, Bajcsy-Zs.
u. 4.

Felvilágosítást ad: dr. Gólya János, tel.:
99/518-335, e-mail: golya@emk.nyme.hu
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Harmincöt év már elég tekintélyes évfor-
duló ahhoz, hogy a szokástól eltérô mó-
don tartsa meg rendszeres éves találkozó-
ját az 1968-ban végzett erdômérnökök le-
velezô évfolyama.

Ismereteink szerint annakidején ez
volt az elsô – s valószínûleg utolsó –
olyan évfolyam, mely nem „káder”-hall-
gatókból állt össze, hanem a szakma gya-
korló technikus mûszaki vezetôibôl, inté-
zeti szakembereibôl, üzemvezetôibôl
verbuválódott, s huszonheten szereztek
oklevelet.

Az érkezés napján, június 19-én, a Kál-
vária-hegyrôl letekintve (727 m) a napsü-
tötte városra, minden résztvevôt megfo-
gott a látvány varázsa. Éppen virágoztak
az aljban a kislevelû hársak. Nemcsak
szakmánk hagyományai, de a város kisu-
gárzása megfogja az embert és megérti:
miért volt még a 18. század végén is az or-
szág harmadik legnagyobb városa, Deb-
recen és Pozsony után. A város peremén
persze itt is feltûnnek a lakótelepi házak,
de a Steingrube városrész – melyet an-
nakidején a hallgatók szállásbiztosítására
építettek az ott lakók – ellensúlyozza a
kockaházak látványát. 

A második napot az Akadémia és az ar-
borétumok megtekintésére szántuk. Bal-
szerencsénkre éppen szigorú sztrájkot tar-
tottak a pedagógusok, így az épületekbe
nem volt módunk betekinteni, de egyik
ott lakó szakoktató kolléga készségesen
kalauzolt bennünket. Megfogja a látogatót
a szép, karbantartott klasszicista stílusú
épületek (ma erdészeti, bányászati és
vegyipari technikumok) látványa a park-
szerû, száz éven felüli arborétum köze-
pén, de az erdészeti akadémia kapujának
kétoldalán tornyosuló két mamutfenyôt
(Sequonia gigantea) még az erdészember
is hosszú percekig bámulja. Ebben az ar-
borétumban egyébként még 6–8 db száz-
tíz éves mamutfenyô található.

Megnéztük a nemrég óta ismét az is-
kolához tartozó „alsó” arborétumot is,
amely bizony meglehetôsen elhanyagolt.

Délután Kisiblyére, a Zólyomi Erdé-
szeti Kutatóintézet arborétumába gurult a
karaván. (Nyolc autóból állt, mivel házas-
társak is szép számmal részt vettek a ki-
ránduláson.) A kb. 3 km-re fekvô dendro-
lógiai kertet avatott vezetô mutatta meg
nekünk Greguss László erdômérnök sze-
mélyében, aki 1968-tól 83-ig igazgatója
volt a részlegnek. A terület – a környezô
állományokkal együtt – az intézmény tan-
gazdaságaként mûködik, már alapítása
óta. Kalauzunk jó kedélyû, régivágású

nyugdíjas. (Szerinte Szlovákiában már
megtörtént a gengszterváltás.)

Nagy, 30 hektáros arborétum, renge-
teg látnivalóval, különösen a fenyôfélék
sokfélesége szembetûnô. („Abies”-bôl pl.
30-féle, „Pinus”-okból 42 alfaj és változat,
Tujából 10-féle található.) A pénzhiány
persze itt is észrevehetô. A csemetekerte-
ket pl. felszámolták, privatizálni szeret-
nék, a korábbi 16 fôs kezelôszemélyzet-
bôl 1 munkás maradt, aki éppen terhes-
gondozott.

Az I. Világháború kitörésének évére,
1914-re, az erdészeti kísérleti állomások
nemzetközi szövetsége ide tervezte nagy-
gyûlését. Ennek kijelölt parcellái még lát-
hatók. A Monarchia utolsó nemzetközi
erdészeti eseménye lett volna.

Az utolsó nap délelôttjén a Paradi-
csom-hegy fárasztó, de igen szép panorá-
mát nyújtó megmászása volt a program.
Válogathattak a résztvevôk a nehezebb
vagy könnyebb útvonalak közül. A feszü-
let tövétôl (1019 m) áttekinthetô a kör-
nyék, a Kálvária kis dombnak tûnik.
Csontváry szemét nem véletlenül fogta
meg az innen látható kép. A környezô he-
gyek széles karéja öleli a várost, de hiába
kerestük a Goldschein nevû csúcsot, me-
lyen a monda szerint a lenyugvó napon
megcsillantak a felszínen a kilátszó arany-
rögök. A hegy tövében jól esett túránk vé-
gén a Vöröskút jóízû forrásvize.

A délután szolgált a város közelebbi
megismerésére, de bizony ez inkább csak
csipegetés, mint megismerés maradt. Ez a
patinás régi város, bányászmúzeumával, az
Óvár, Leányvár, a szép templomok, régi
épületek, melyekhez rendszerint tartozik
valamilyen történet, még több látnivalóval
és történettel adósunk maradt, mint ameny-
nyit kurta idônk lehetôvé tett. A felhagyott,
de feltûnôen jó állapotban lévô vasútállo-
más, ahol a firmák már elôírásszerû szertar-

tással várták az érkezô balekokat, a vastag,
rakott-kôfalu és mégis kedvesen berende-
zett panzió, melynek udvara alatt végzôdik
egyik vasajtajú tárna (a gazda, Kecskés Mi-
hály komáromi magyar ember), a neve-
sebb professzorok néha szerény, néha ki-
hívóan fényûzô palotája, a bányászkopog-
tató torony, a sok-sok olyan épület, ami
mind az Akadémia céljait szolgálta, vagy
kapcsolatban volt vele (pl. a „mafla-sarok”
nevû randevúzóhely), a Líceum, ahonnan
Petôfi gyalog indult haza rossz bizonyítvá-
nyával, csupán rövid, de határozott nyo-
mot hagyott a látogatóban.

A temetôk látogatásakor a jelenlévô
négy kolléganô virágcsokrot helyezett el
egy-egy kisebb csoport kíséretében az
elôre kiválasztott magyar származású
professzorok sírjánál. Jó érzés volt látni
ezeket a nem elhanyagolt sírokat, me-
lyeknek mindegyikén feltûnik az odakö-
tött nemzeti színû szalag.

Hazafelé – záró programpontként –
meglátogattuk még a szomszéd Szent An-
tal község kastélymúzeumát. A Koháry-
Coburg család igazán szép, jó állapotban
maradt, hatalmas kastélyában rendkívül
gazdag gyûjtemény látható, amelynek
megtekintése – némi titkos irigységgel a
szívünkben – jó szívvel ajánlható azoknak,
akik arra járnak. A társaság több tagja meg-
fordult már hazai és külföldi kastélymúze-
umokban, de ez általános elismerést nyert.

Szakmai szemmel különösen figye-
lemre méltó a nyugati szárny csaknem
100 méter hosszú folyosóján látható va-
dászati kiállítás. Ennyi siketfajd-, szarvas-,
ôztrófeát kevés európai gyûjtemény
mondhat magáénak. (Tucatnyi dámlapá-
ton olvasható a „PUSZTA vaks” felirat, a
pusztavacsi kollégák örömére.)

A csoport minden tagja elismerôen di-
csérte a gondos, jól elôkészített szerve-
zést. Szép, tanulságos emlékeink között
tartjuk számon a 35. éves évfolyam-talál-
kozót.

Tokodi Mihály

Hej Selmec, Selmec...

A Szélaknai kapu a havas Boldogasszony templommal és az Újvárral (1917)
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Cserép János elnök köszöntötte a megje-
lenteket, a meghívottakat és az elnökség
tagjait. Benedek Fülöp államtitkárt az FVM-
bôl,  Hatvani György helyettes államtitkárt
a GM-ból, Halász Gábor elnök-helyettest,
Pillmann József elnök-helyettest a Nem-
zeti Földalapkezelô Szervezettôl, Gémesi
József ügyvezetô igazgató-helyettest az
ÁPV Rt.-bôl, dr. Folcz Tóbiást, az Oktatási
Szakosztály elnökét. Az elnökség tagjai
közül megjelentek: Duska József alelnök,
dr. Péti Miklós magánerdôkért felelôs alel-
nök, Apatóczky István technikus alelnök,
Csiha Imre régióképviselô, dr. Szikra De-
zsô Erdészeti Lapok SZB elnök; kimenté-
sét kérte: Firbás Nándor, Puskás Lajos, dr.
Markovics Tibor, Molnár György, Pallagi
László régióképviselôk; meghívottak kö-
zül megjelentek: Andrésiné Ambrus Ildikó
OIPTT elnök, Répászky Miklós MEPTT el-
nök, Riedl Gyula könyvtárvezetô, Kolozs-
vári Ákos FB elnök, dr. Sárvári János
könyvtári munkatárs, Ormos Balázs fôtit-
kár, Pápai Gábor fôszerkesztô, Mester
Gézáné titkárságvezetô. Az elnökség hat
fôvel határozatképes.

Cserép János elnök megállapította,
hogy az elnökség határozatképes, beje-
lentette a napirendi pontokat, melyek-
kel az elnökség egyetértett.

Ünnepi megemlékezés Divald Adolf
175. éves születési évfordulójáról.

Cserép János elnök ünnepi beszédet
mondott, melyben kiemelte az Egyesü-
letünk történelmében kimagasló sze-
mély tevékenységét. 

Hatvani György helyettes-államtitkár
(Gazdasági Minisztérium) köszöntötte
az ünnepi elnökségi ülés résztvevôit.
Mint elmondta, az Elektrotechnikai
Egyesület vezetôjeként jól ismeri és el-
ismeri az OEE tevékenységét és további
sikereket kívánt tagságának.

A Nemzeti Földalapkezelô Szer-
vezet és az Országos Erdészeti Egye-
sület között megkötött keretmegál-
lapodás ünnepélyes aláírása. 

A két szervezet bizonyította jó együtt-
mûködését a birtokhasznosítási bizottsá-
gok létrehozása és a LIGNO NOVUM –
WOOD TECH Szakkiállításon való meg-
jelenés megszervezése területén. Az alá-

írást követôen Cserép János gratulált Bene-
dek Fülöp úrnak, az FVM közigazgatási
államtitkári kinevezéséhez és méltatta az
együttmûködést. Benedek Fülöp államtit-
kár szólt a Nemzeti Földalap fontosságá-
ról, az erdészek meghatározó szerepérôl.
Felhívta a figyelmet az erdészek egysége-
sebb fellépésére, hiszen az erdôkért az er-
dészek a felelôsek. Fontos feladatnak ne-
vezte az EU felkészülést, a lehetséges tá-
mogatások megszerzését. Az erdôkezelés
ügyében a társadalom meggyôzése elen-
gedhetetlen, hiszen közös érdekrôl van
szó. A keretmegállapodással kapcsolato-
san kitért az együttmûködés eredményes
folytatására és a megállapodásban foglal-
tak, ötmillió forint határig való ésszerû ki-
töltésére, egyedi szerzôdések megkötésé-
vel. Az együttmûködés kiértékelése egy
év elteltével történik meg. 

Beszámoló az „Erdészcsillag Ala-
pítvány” tevékenységérôl.

Gémesi József kuratóriumi elnök részle-
tes beszámolót adott az alapítvány mûkö-
désérôl. Elmondta, hogy a mûködéshez
szükséges minden jogi eszközzel rendel-
keznek. Az induló egymillió forint tôkéhez
nem nyúlnak hozzá, csak a hozamok és az
1%-ból származó bevételek kerülnek ki-
osztásra. A javaslatokat a helyi csoportok
ajánlásával fogadják be és a szociális bi-
zottság értékeli a kérelmeket. A kuratóri-
um ezt figyelembe véve hozza meg dönté-
sét a segélyekrôl. Jelenleg mintegy 1,4 mil-
lió forint a pénzösszeg az alapítványnál és
1,5 millió forint került kifizetésre segélye-
zésre az 53 pályázó részére, 12-50 ezer fo-
rint összeghatár között. A tisztségviselôk
javadalmazásban nem részesülnek. Az
Alapítvány minden törvényes feltételnek
eleget tett. 2005. évtôl kezdôdôen az Ala-
pítvány már jogosult lesz közvetlenül is az
1% befogadására. A kuratórium elnöke ki-
fejtette, hogy újabb célok kezelésére is al-
kalmas az Alapítvány. Duska József alel-
nök és Ormos Balázs fôtitkár méltatta az
Alapítvány munkáját és a beszámolót az
Erdészeti Lapokban, közlésre javasolták. 

Az elnökség Gémesi József kuratóriu-
mi elnök beszámolóját elfogadta.

Ösztöndíj alapítása az erdészeti kép-
zésben résztvevô tanulók számára.

Dr. Folcz Tóbiás az Oktatási Szakosz-
tály elnöke terjesztette elô javaslatát, me-
lyet elôzetesen megvitattak az érdekelt is-
kolák vezetôivel és a javaslatokat beépí-
tették  a szabályzatba. A jelenlévô Andrési-
né Ambrus Ildikó igazgató asszony továb-
bi módosításokat javasolt. Az elnökség
megtárgyalta és elfogadta a javaslatokat és
a következô határozatot hozta.

9/2003. (szept. 23.) sz. határozat:
Az elnökség megvitatta és a ki-

egészítésekkel együtt elfogadja „Az
Országos Erdészeti Egyesület ösz-
töndíj szabályzata az erdészeti kép-
zésben résztvevô tanulók részére”
c. szabályzatot és a Küldöttközgyû-
lés elé terjeszti megvitatásra és jó-
váhagyásra. (A jelenlévô hat elnök-
ségi tag a határozatot megszavazta).

Dr. Péti Miklós alelnök az erdôket ért
aszálykár és rovarkárosítók okozta
károk 2004. évi pályázatban való szere-
peltetés fontosságára és annak támoga-
tására kérte az elnökséget. 

Az elnök megköszönte a résztvevôk-
nek a munkát és bezárta az ülést.

kmf.
Ormos Balázs

jegyzôkönyvvezetô
Cserép János

elnök
Hitelesítôk: Apatóczky István

Csiha Imre

Egyesületi hírek
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amely létrejött egyrészrôl a Nemzeti
Földalapkezelô Szervezet (1055 Bu-
dapest, Kossuth tér 11. sz.), továbbiak-
ban: NFA,

másrészrôl az Országos Erdészeti
Egyesület (1027 Budapest, Fô u. 68.)
továbbiakban: OEE között az alábbi fel-
tételekkel:

Az együttmûködés alapja: az NFA
törvényben meghatározott feladatai és
az OEE Küldöttközgyûlése által elfoga-
dott programja.

A felek a közös célok megvalósításá-
ért együttmûködnek az alábbiak sze-
rint:

1. Az NFA támogatja az OEE prog-
ramjában foglaltakat és lehetôségeit fel-
használva, segíti annak megvalósítását.

2. Az OEE támogatja az NFA munká-
ját, az Érdekegyeztetô Tanácsban kép-
viseli az állami és magánerdô-gazdálko-
dókat, a birtokhasznosítási bizottságok
országos szervezésével és mûködteté-
sével igyekszik az NFA céljainak meg-
valósítását szolgálni, az NFA által meg-
hirdetett programokat megismerteti tag-
ságával és végrehajtásában részt vállal.

3. A Vásárhelyi Terv Továbbfejleszté-
sével összefüggô erdészeti feladatok
végrehajtásában együttmûködnek.

4. Aktuális szakmai témákban az
NFA az OEE véleményét szükség sze-
rint kikéri.

5. Az OEE vállalja az Erdészeti La-

pokban, az NFA-val kapcsolatos hírek,
információk közlését, a hirdetések
megjelentetését, valamint az NFA mun-
káját segítô kiadványok elkészítését és
kiadását.

6. Az együttmûködô felek egymás
rendezvényein képviseletet biztosíta-
nak, szükség szerint szerepet vállalnak
(Vándorgyûlés, WOOD-TECH, konfe-
renciák, tanácsülések stb.).

7. Az Alkotmány utcai volt OEE
Székház birtokbavételét közös ügyük-
nek tekintik.

8. A konkrét feladatok megfogalma-
zása, kivitelezése, pénzügyi és egyéb fel-
tételeinek meghatározása külön-külön,
egyedi megállapodás tárgyát képezik.

9. A felek a megállapodást idô meg-
kötöttsége nélkül felmondhatják.

10. A megállapodás évente módosít-
ható.

A fentieket, mint közös akaratunkkal
megegyezô szándékokat tükrözô okira-
tot aláírásunkkal, a mai napon szente-
sítjük.

Budapest, 2003. szeptember 12.
Nemzeti Földalapkezelô Szervezet

képviseletében
Benedek Fülöp elnök, 

címzetes államtitkár
Országos Erdészeti Egyesület

képviseletében
Cserép János elnök

Együttmûködési keretmegállapodás

Az Erdôfeltárási Szakosztály 2003. ok-
tóber 8-9 között szakosztályülést tartott
a Kisalföldi Erdészeti Rt. Göbös-ma-
jori Ökoturisztikai Központjában. Az
ülés résztvevôit dr. Magas László vezér-
igazgató köszöntötte és tájékoztatást
adott az erdôgazdaság munkájáról és az
erdôfeltárás helyzetérôl. Az erdôgazda-
ság sík vidéki területein, ahol kedvezô
szemeloszlású és kötöttségû talajok ta-
lálhatók a sekély termôréteg alatt, me-
chanikai stabilizációs, illetve kavicsolt
utakat építettek. A bányatörvény meg-
jelenése után azonban az erdôgazdaság
nem mûvelheti szabadon  anyagnyerô-
helyeit a korábban gyakorolt módon.
Az útépítés alapanyagát idegen anyag-
nyerôhelyrôl kell beszerezni, ami az út-
építéseket és útfenntartásokat megdrá-
gította. A Duna körzetében az ártereken
és a szigetekrôl a faanyagot uszályokkal

vízen szállították. A Bôsi Vízlépcsô
megépítésével a Dunának és mellék-
ágainak vízszintje annyira lecsökkent,
hogy az uszályos szállítást felváltotta a
tehergépkocsi. A sûrû mellékág-hálóza-
ton azonban több hidat kellett megépí-
teni és a feltáróhálózatot az ártér, az ár-
védelem és a gátak figyelembevételével
kellett kialakítani. A dombvidéki terüle-
teken a feltáróhálózatot továbbra is er-
dészeti utak alkotják. Az elmondottakat
a Rábaközi Erdészet területén a helyszí-
nen is bemutatták. Kocsis László erdé-
szeti igazgató vezetésével megtekintet-
ték a kavicsolt földmûre épített vékony
aszfalt pályaszerkezetû utat, a kavicsolt
úthálózatot és egy felhagyott anyag-
nyerôhelyet. Az elsô napi program be-
fejezéseként a GRADEX Mérnöki és
szolgáltató Kft. képviselôi tartottak elô-
adást a geomûanyagok felhasználásáról

az erdészeti útépítéseknél. Sipos Lász-
ló ügyvezetô bemutatta a GRADEX
KFT. tevékenységét. Szengofszky
Oszkár ügyvezetô egy gondolatébresz-
tô elôadásban hívta fel a figyelmet a
mélyépítési problémákra. Dr. Zumpf
András marketing igazgató a geomû-
anyagok felosztását ismertette. Rövid
történelmi áttekintésében kitért arra,
hogy Magyarországon elsôk között
használtak geotexiliát az Észak-hansági
Erdészet területén épült Krisztina-bere-
ki út töltésének alapozásánál az akkori
Erdôterv tervei alapján és irányításával.
A rézsû és erózióvédelem, valamint a
támfalépítés lehetôségeirôl ismét Szen-
gofszky Oszkár tartott elôadást. Bemu-
tatta, hogy geocella használatával egy-
szerûen és gyorsan lehet mederátjáró-
kat építeni, ami nagyban megkönnyíti a
kisebb vízfolyásokon való átkelést. Vé-
gül dr. Lôrincz János általános igaz-
gató a töltésalapozás és ágyazaterôsítés
elméleti alapjait világította meg. A részt-

Szakosztályi hírek

Fotó: Ormos Balázs
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vevôk megállapították, hogy az egyre
nehezebb terepviszonyok között épülô
erdészeti utaknál a jövôben nôhet a
geomûanyagok a szerepe. A felhaszná-
lást azonban szakszerû tervezésnek kell
megelôzni, majd gondos ellenôrzés
mellett kell azokat beépíteni, hogy a kí-
vánt elônyöket ki lehessen használni. A
szakosztályülés második napján az Dél-
hansági Erdészet erôfeltárását ismertet-
te Bakk József erdészetigazgató és Né-
meth László erdômérnök. Kavicsolt
útjaik eddig jól bírták a forgalom terhe-
lését, azonban a jármûszerelvények
megjelenésével a utak állapota rohamo-
san romlik. A korábbi útfenntartási
megoldásokat nem lehet folytatni, mert
a saját anyagnyerôhelyeket nem lehet a
korábbiakhoz hasonló módon mûvelni.
A felhagyott anyagnyerôhelyeket
egyébként rekultiválják és vizes élôhe-
lyeket, pihenôhelyeket alakítani ki be-
lôlük. A szakmai programok mellett
mindkét erdészetnél helytörténeti is-
mertetéseket is tartottak. Jó volt érezni
azt, hogy mindkét erdészetnél a kollé-
gák mennyire kötôdnek szülôföldjük-
höz és milyen büszkék annak történel-
mére. Mindennapi munkájuk mellett
végzett helytörténeti kutatásaik is a
múlt megôrzését szolgálják. A szakmai-
lag értékes és jó hangulatú programo-
kért a szervezôknek köszönetünket fe-
jezzük ki. Résztvevôk létszáma: 32 fô.

Dr. Kosztka Miklós

Beszámoló az Erdôk a Közjóért Szak-
osztály észak-erdélyi tanulmányútjá-
ról, 2003. szeptember 9-14.

Többhetes elôkészítô munka után ér-
kezett el szept. 9. a várva-várt indulás
napja, hiszen Észak-Erdély, a Máramaro-
si és Radnai-havasok térsége nem tarto-
zik a gyakori erdészeti tanulmányutak
színhelyei közé.

Kicsi, de lelkes csapatunk Csenger-
simánál lépte át a határt, és hamarosan
Nagybányára érkeztünk. Az Erdôgazda-
ság központjában Horia Scubli fômér-
nök fogadott, és tájékoztatott a gazdaság
munkájáról Wrabeli László és Daday
Zsolt kollégák tolmácsolásában. 

Megtekintettük a nagybányai csodála-
tos és rendkívül gazdag ásvány- és kôzet-
gyûjteményt, ahol a térségi bányamûve-
lés legkülönbözôbb bányaköveit és „bá-
nyavirágait” helyezték el. A gyûjtemény
elôkelô helyet foglal el az európai rang-
sorban.

Suioriban, Felsôbánya mellett – elsô
kétnapi szálláshelyünk térségében – be-

mutatták az épülô síközpontot, ahol lát-
hattuk a sípálya tereprendezési munkála-
tait. Vacsora közben bôvítettük ismerete-
inket a Nagybányai Erdôgazdaság tevé-
kenységérôl.

Második napon a szakmai program a
Suiori térségében folyó bánya-rekultivá-
ciós munkák megtekintésével kezdôdött.
A bányamûvelés következtében keletke-
zô meddôhányók és suvadások megkö-
tése, rôzsefonatos gátak és betonból ké-
szített nagyobb méretû hordalékfogók
segítségével történik. A növényzet telepí-
tését elsôsorban a gátak védelmében
konténeres fákkal – nyír, erdei és fekete
fenyô – végzik. Még folyik a bányászat,
de a felhagyott beomlott részeken már
megkezdték a biológiai és mechanikai
rekultivációt.

A dióshalmi XIV. századi fatemplom
az 1700-as évekbôl származó freskóival a
padokra helyezett csergékkel maradan-
dó élményt nyújtott.

A fermezei ivóvíztározó 180 ha-os felü-
letével Nagybánya elsô számú ivóvízellá-
tója. A csapadékhiány 8-10 m-es vízszint-
csökkenést eredményezett. A tározó térsé-
gében az erdôgazdálkodás a tiszta ivóvíz
biztosításának alárendelten történik.

Következô állomásunk a firizai piszt-
rángnevelô telep volt, ahol mintegy 5000
m2-es több medencére osztott vízfelület
biztosítja a különbözô korú pisztrángok
szakszerû elhelyezését. Kései ebédünk a
Fermezei tó partján lévô erdészházban,
természetesen nem nélkülözte a kiváló
minôségû sült pisztrángot sem. Szállá-
sunkon késô éjszakáig folytatódott a
szakmai eszmecsere.

11-én elbúcsúzva Suioritól, a Roata er-
dészháznál álltunk meg, Kapnikbánya
határában, ahol a Fermezei erdészház-
hoz hasonlóan, vannak kiadó szobák ki-
rándulók számára. Áthaladva a Neteda-
hágón a Kakastaréj-hegy fotózása követ-
kezett. Utunk érdekes színfoltja volt a
Valeni - Mikola patak melletti állatvásár.

Birsana-Barcánfalván körbesétáltuk
az 1994 óta – fából épülô –, de már mû-
ködô kolostor, és templomegyüttest,
ahol görögkeleti apácák élnek. Ott jár-
tunkkor láttuk az egyik épület zsindelye-
zését. Máramarosszigeten találkoztunk
Béres Istvánnal a helyi erdészet vezetôjé-
vel, akinek szakszerû ismertetését hall-
gattuk meg Szaploncán az ún. „vidám
temetôben” (görögkeleti) ahol a fejfára
felfestik és ráírják az elhunyt élettörténe-
tét és ráfaragják a foglalkozását. Itt néz-
tük meg a még épülô, de már teljes ma-
gasságát mutató  görögkeleti fatemplo-
mot mely 75 m-es és így a legnagyobb
faépítmény a világon. Rendkívüli méretû

tölgyrönkökbôl készült, 40x40 cm-es ke-
resztszelvényû gerendák, egyetlen fából
kifaragott lépcsôk, zsindelyes tetôhéja-
zat, jellemzik az épületet.

A Ronai csemetekertben elsôsorban
vörösfenyô- és tölgycsemetéket láttunk
gondosan ápolva. Nem messze a cseme-
tekert fölötti hegyoldalban, beléptünk a
kocsányos tölgyes erdôrezervátumba,
ahol 80 éves gyönyörû állomány alatt a
gyertyán ott volt elôírásszerûen a máso-
dik koronaszintben. A nap végén elértük
Borsafüredet, ahol már vártak a helyi er-
dészkollégák, hogy a szálláshelyünkre
kísérjenek a festôi környezetben lévô
CERBUL szállodába.

A pénteki nap hozta meg számunkra
az igazi magashegyi élményt a Nagy
Pietrosz (2303 m) meghóditásával. 800
m-es magasságig erdészeti terepjárók
vittek és innen indult a gyalogtúra. Hû-
vös idôben, szemerkélô esôben jutot-
tunk fel az Mosolygó-tó 1800 m-en lévô
katlanába. Útközben a lavina és a szél ál-
tal lefektetett erdôpásztákban a fakiter-
melést követô erdôfelújításokat szemlél-
tük meg. A tó közelében található egy
meteorológiai állomás, állandó személy-
zettel, és egy pici erdészház, ahonnan
pár falat elfogyasztása után vágtunk neki
a csúcsra vezetô útnak. A katlan fölötti
hegykaréjban 17 db zergét számoltunk
meg, melyek kb. 600 m távolságban
nem zavartatták magukat „expediciónk”
vonulása miatt.

A csúcson fél órát töltöttünk, várva
az idô jobbrafordulását, a felhôk távo-
zását, de sajnos csak pillanatokra tisz-
tult ki az idô, s így vált láthatóvá a Rad-
nai havasok fôgerince, ahonnan egy É-
D-i összekötô, és érdekes módon emel-
kedô mellékgerinc vitt a Nagy - Pietrosz
csúcsáig. A csúcson lévô, egykori mete-
orológiai mérôállomást erôsen megron-
gált állapotban találtuk de az egyik vas-
oszlopon piros-fehér-zöld szalagot len-
getett a szél. Másfél óra alatt értük el is-
mét a meteorológiai állomást a visszafe-
lé vezetô úton, ahol forró tea elfogyasz-
tása után tovább ereszkedtünk lefelé
Borsa irányába.

Különleges élmény volt felülni szom-
baton a Visóról induló keskeny nyomkö-
zû erdészeti tulajdonban és üzemeltetés-
ben lévô kisvasútra, mellyel a Vasér folyó
völgyében kb. 30 km-t haladtunk felfelé.
A völgyben, a kisvasúton kívül semmi-
lyen szállítópálya nincs, így a völgy erdô-
állománya csodálatos érintetlenségében
tárult elénk. Az erdészeti munkákon kí-
vül, itt semmilyen más ipari vagy egyéb
tevékenység nem folyik, lakott terület
nem található. A Faina nevû megállónál
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szálltunk ki, ahol egy kis erdészkolónia
él. A pici katolikus fatemplomot Erzsébet
királyné tiszteletére emelték

A szakmai konzultáció során egyértel-
mûsítettük, hogy a jövôben lehetôség
szerint rendszeressé kellene tenni a szak-
embercserét. Visszafelé a kisvasút mellet-
ti csemetekertet tekintettük meg, a jó
ebéd után a hosszú úton nótázással telt
az idô.

A CERBUL szállóban már várt ránk
Aurel Filip, a Nagybányai Erdôgazdaság
igazgatója, akivel kiértékeltük a tanul-
mányutat és rögzítettük a szakemberek
közötti cserekapcsolat lehetôségét és
fontosságát.

Hazautazásunk napján a szálloda mel-
lôl induló libegôvel feljutottunk 1400 m-
es magasságba és onnan gyalog eresz-
kedtünk vissza Borsafüredre. Útközben

megálltunk a csodálatos Lóhavasi vízesé-
sénél, amely a kevés víz ellenére is vad-
regényes képet mutatott.

Leérkezésünk után elköszöntünk ven-
déglátóinktól és elindultunk hazafelé.

Szatmárnémetiben elbúcsúztunk
Daday Zsolt kollégától, aki a Bihar hegy-
ségi tanulmányutunknál is szakmai veze-
tônk és tolmácsunk volt. Késô éjszaka ér-
keztünk meg Miskolcra és Budapestre.

Dr. Barabits Elemér

Erdészek, kertészek, barátai, tanítványai,
szerettei kísérték utolsó útjára az életének
82. évében elhunyt dr. Barabits Elemért.

Erdômérnöki oklevelét 1944-ben Sop-
ronban szerezte meg. Gazdag munkássá-
gának fontosabb állomásai:  1954–1955.
az ERTI-nél a külföldi fafajok honosítási
kérdéseivel foglalkozik. 1955-tôl közre-
mûködik az erdészeti arborétumok
(Ivánc, Agostyán, Farkasfa, Forrasztókô,
Budafa) létrehozásában, a Jeli Arborétum
fejlesztésében; 1963–73 között az EFE Bo-
tanikus Kertjének vezetôje; 1973-tól ma-
gán díszfaiskolás, kialakítja saját fajtagyûj-
teményét. Vállalkozóként számos köz-
park, kastélypark fejlesztését, tervezését,
kivitelezését végzi (székesfehérvári mgtsz
park, nagykanizsai parkerdô, soproni me-
teorológiai állomás mediterrán kertje. Bá-
bolnai Mg. Kombinát arborétuma, nagy-
cenki Széchenyi kastélypark).

Ars poetikájában vallotta: „Azt éreztem
mindig, az élet kötelez. Mély hittel adtam
át tudásomat az élet dobogójára készülô
diákoknak a soproni egyetemen. Magam,
életem delén kezdhettem csak ahhoz,
amire egész életemben vágytam.”

Célul tûzte ki „a hazai kontinentális
zord klíma és változó talajviszonyoknak
megfelelô, betegségeknek és károsítók-
nak ellenálló, széles határok közt alkal-
mazkodni tudó dísznövények nemesíté-

sét”. Az általa elôállított dísznövények
hosszú sora idézi emlékét, melyek közül
talán a legnagyobb sikert a Globus hamis-
ciprus aratta.

Nemesítôi tevékenységéért kiérdemel-
te a Magyar Gyula nagydíjat, az Újhelyi
Imre díjat, 2002-ben pedig a Fleischmann
Rudolf díjat. Növényei nagymértékben
hozzájárultak a magyar kertkultúra fel-
emelkedéséhez.

Szakmai hagyatékát köszönjük, emlé-
két megôrizzük!

Dr. Gergácz József
Erdészeti Tudományos Intézet

Schmidt Rezsô
(1928–2003)

2003. július 12-én meghalt Schmidt Re-
zsô, a Kisalföldi Erdôgazdaság Rt. nyu-
galmazott fahasználati mûszaki vezetôje.

1928. november 3-án született Feke-
teerdôn, erdészcsaládban, így aztán pá-
lyaválasztását is meghatározták családi
körülményei. Az elemi iskolát Feketeer-
dôn végezte, ezután a mosonmagyaró-
vári Szalézi-rend középiskolájában ta-
nult, itt is érettségizett. 1951-ben a sop-
roni Állami Erdészeti Szakiskolában er-
dész szakirányú végzettséget, majd
1970-ben szintén Sopronban a Roth
Gyula Erdészeti Technikumban erdész-
technikusi oklevelet szerzett. 1951-tôl a
Szabadszállási Erdôgazdaságban dolgo-
zott. Részt vett az alföldfásítás nagy
munkájában. 1957-tôl a Kisalföldi Erdô-
gazdaság Mosonmagyaróvári Erdésze-
ténél dolgozott mint kerületvezetô er-
dész, elôbb a legelôerdei kerületben,
1958-tól a lóvári kerületben. 1961-ben
került a Mosonmagyaróvári Erdészet
központjába, mint fahasználati mûszaki
vezetô, és innen ment nyugdíjba is,
1991-ben.

Munkáját nagy szakmai felkészült-
séggel végezte, jellemzô volt rá az ala-
posság, a nagyfokú precizitás. Irányítá-
sa alatt évente 35-40 ezer m3 volt az er-
dészet éves fakitermelési terve. Kitûnô
munkaszervezéssel, költségtakarékos
megoldásaival a Mosonmagyaróvári Er-
dészet az Erdôgazdaság egyik meghatá-
rozó egységévé vált. Az ártéri kerüle-
tekben úttörô munkát végzett a vízi
úton történô szállítás kialakításában.

1975-ben a rajkai Szabó-brigád a
FAGOSZ fakitermelôi versenyen elsô
helyezést ért el, melyben múlhatatlan
érdemeket szerzett. 

1977-ben kezdôdött erdészetünknél
a rajka-kiliti tározótó kialakítása. Hatal-
mas munkabírásával, szervezôképessé-
gével ezt a nem mindennapi feladatot is
sikeresen oldotta meg. 

1988-ban a Munka Érdemrend
bronz fokozatát kapta, de elôtte is
többször volt vállalati kiváló dolgozó.
Szakmai felkészültsége, tudása nem-
csak a fahasználati munkákra korláto-
zódott. E sorok írója 1976-ban került
az erdészethez kezdô mérnökként, er-
dômûvelési mûszaki vezetôi munka-
körbe. Nekem is sokat segített erdôsí-
tési problémák megoldásában. Nagy
szeretettel, tisztelettel emlékezek rá,
de nemcsak én, hanem kollégáim is,
sokat köszönhetünk neki. Nyílt, köz-
vetlen ember volt, akitôl nemcsak
szakmai téren tanulhattunk sokat, de
az emberekkel történô bánásmód, em-
berismeret terén is.

Jó kolléga volt, példamutató családi
életet élt. Nyugdíjba vonulása után is
aktívan dolgozott, sokszor beszéltem
vele szakmai kérdésekrôl, erdészettör-
téneti témákról.

Nem volt mérnöki végzettsége, de
szakmaszeretete, felkészültsége, tudása
révén mérnöki módon végezte munká-
ját. 

Idén márciusban támadta meg a gyó-
gyíthatatlan betegség, nagy önuralom-
mal, türelemmel viselte szenvedéseit.

Nagy idôk tevékeny résztvevôje tá-
vozott körünkbôl.

Nyugodj békében Rudi Bácsi!
Pápai Tamás

Buday Géza
Buday Géza erdômérnök Kanadában
elhunyt. Az idei évben kapta volna meg
aranydiplomáját, de ezt már nem érhet-
te meg. 1953-ban végzett évfolyamtár-
sai, barátai, ismerôsei fájdalommal kö-
szönnek el tôle.

Dr. Szodfridt István
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A Nemzeti Kutatási Programok részét
képezô A nemzeti erdôvagyon minô-
ségi fejlesztésének és bôvítésének, va-
lamint a fahasznosítás korszerûsítésé-
nek a programja a félidejéhez ért. Az
elmúlt idôszak eredményeit, megálla-
pításait vitatták meg Kaposváron, a
SEFAG Rt. központjában az Erdészeti
Tudományos Intézet és az MTA Erdé-
szeti Szakbizottság vezetôi, valamint a
kutatásban résztvevô nyolc nagy erdô-
gazdasági részvénytársaság szakem-
berei.

A projekt célja tudományos alapokat
és korszerû megoldásokat nyújtani az
alábbi feladatokhoz:

– A nemzeti erdôvagyon tartamos
fenntartása és minôségi fejlesztése.

– Az erdôvagyon bôvítése a mezô-
gazdaságilag rentábilisan nem haszno-
sítható területeken.

– A faanyag feldolgozása hasznos

termékké, új módszerek, eszközök és
technológiák kidolgozása.

– Az erdôvagyon, és a fafeldolgozás
fejlesztésének integrálása a vidékfej-
lesztés programjába.

Kép és szöveg: Detrich Miklós

Erdô – Fa kutatási program

A Nagyerdô 31 hektáros északkeleti ré-
sze 1986. október 10. óta természetvédel-
mi terület. Ebbôl az alkalomból a termé-
szet szerelmesei péntek délelôtt megem-
lékezést tartottak a Nyírerdô Rt. erdészeti
központjában.

– Tisztelettel emlékezünk mindazok-
ra, akik annak idején erôt, energiát nem
kímélve álltak a Nagyerdô védetté nyil-
vánítása mellé – hangsúlyozta Borbély
György egyetemi tanár, aki a lelkes kez-
deményezôk között kiemelte Soó Rezsô
botanikus alakját.

Egykoron sokszínû képet mutatott a
Nagyerdô, hiszen gyöngyvirágos, ho-
moki tölgyesek, kôris-szil és fûz-nyár li-
getek gazdagították. A tizenhatodik szá-
zadban a török dúlás nagy pusztítást
okozott a megyeszékhely ékességén,
hiszen a város fával fizetett sarcot el-
nyomóinak. Az erdô életében jóvátehe-

tetlen lépést okozott a nyírvizek elveze-
tése, amely súlyos vízhiányt eredmé-
nyezett. A város jelenlegi vezetôi a
Civaqua-program keretében szeretnék
orvosolni a problémát.

(Napló)

Pöfög a mozdony
A Dunakanyar új idegenforgalmi attrakci-
ójaként gôzmozdony pöfög ezentúl a Kis-
maros és Királyrét közötti 10,5 kilométe-
res erdei vasútvonalon – mondta Ruff Já-
nos, az Ipoly Erdô Rt. erdészetének veze-
tôje. A fatüzelésû mozdony 20 millió fo-
rintért Erdélybôl jött, és 1951-ben készült
Resicán. A régi idôket idézô mozdonyhoz
az erdészet egy korhû vasúti kocsit készí-
tett, amelyre 40 utas fér fel. 

(MTI)

Iskola a természetben

Erdei iskolákat szervezô pedagógusok
gyûltek össze „Az iskola a természet-
ben” elnevezésû regionális tanácskozá-
son, melyet kirándulások színesítettek.

A tanácskozáson Gyôr-Moson-
Sopron, Vas és Zala megyei pedagógu-
sok vettek részt a Jurisics Miklós Gimná-
ziumban. Itt szó esett a kezdetekrôl, ami-
kor évtizedeken át beteg gyerekek
gyógyulása érdekében szerveztek erdei
iskolákat. Ma már ezeknek az iskoláknak
az a célja, hogy a televíziózó, számítógé-
pezô gyerekek ismerjék meg a természet
szépségét, gazdagságát. A kétnapos ta-
nácskozás szervezôi arra törekedtek,
hogy a pedagógusok ismerjék meg a kö-
zelükben mûködô erdei iskolai lehetôsé-
geket. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park-
ról és erdei iskolai programról, valamint
az Ôrségi Nemzeti Parkról hallottak elô-
adásokat, kirándultak a Stájer-házakhoz.
A Fertô-Hanság Nemzeti Parkba tettek
buszos kirándulást.

Menteni próbálják a 
gesztenyefákat
Csaknem kétharmadával csökkent a
gesztenyések száma néhány év alatt
Sopron környékén.  Korábban a folya-
mat megállíthatatlannak tûnt, de sike-
rült olyan módszert kidolgozni, amely-
nek segítségével megmenthetôk a fák.

A módszer azonban költséges, így
évrôl évre kevesebb szelídgesztenye te-
rem a fákat pusztító fakéregbetegség
következtében. Ha a fertôzött fákat
nem kezelik, 4–5 év alatt teljesen el-
pusztulnak. A Sopron melletti Ágfalván
egy „bemutató gesztenyésben” láthatók
a sikerrel kezelt fák.

Egy kutatócsoport ugyanis 3 millió fo-
rintos PHARE-támogatásból próbálja hely-
rehozni a gesztenyések romló állapotát. 

(Metro)

Jelölt kecsegéket a Dunába!
Négyszáz jelölt kecsegét  telepített a Du-
nába Bajánál a WWF Magyarország és a
Bajai Rotary Club. A természetvédelmi
akció különlegessége, hogy egy speciális
jelölés segítségével nyomon követhetô a
halak sorsa. A szerzett tapasztalatok se-
gítséget nyújtanak a Viza 2020 kezdemé-
nyezés további lépéseihez, amelyek cél-
ja, hogy 2020-ra visszatérjenek fô folyó-
inkba a tokfélék. E halak ma már közel
állnak a kipusztuláshoz. A kecsege
ugyan még megtalálható hazánkban, ám
számos dolog veszélyezteti.

Hatvanhét éve védett
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Magyarországon a faállománnyal borí-
tott erdôterületeken belül az erdeifenyô
és a feketefenyô részaránya 12.5%, ami
megközelítôleg 210 500 hektárt jelent.
Az állományok túlnyomó részét a ‘60-
as, és ‘80-as évek között, az úgyneve-
zett „fenyvesítési program” keretében
telepítették. Elsôsorban olyan területek-
re ültettek erdei- és feketefenyôt, ame-
lyek mezôgazdasági hasznosítása gaz-
daságtalan volt, vagy más fafaj számára
a termôhely alkalmatlannak tûnt. En-
nek megfelelôen a Nagyalföld, Nyírség,
Gönyû, Belsô-Somogy homokterületei-
re, valamint a Dunántúl mészkô és do-
lomit kopáraira kerültek az állomá-
nyok. Már a telepítések kezdetén nyil-
vánvaló volt, hogy ezen területek talaj-,
tápanyag és csapadék-viszonyai mesz-
sze nem ideálisak, csupán határter-
môhelyet jelentenek az erdei- és fekete-
fenyô számára. 

A ‘90-es évektôl, a fenyôtelepítések
aránya fokozatosan csökken, ami a
fafajpolitikai irányelvek változásának,
és az ennek nyomán átalakult támoga-
tási rendszernek köszönhetô. Ugyanak-
kor tagadhatatlan tény, hogy a privati-
záció során kialakult tulajdonviszonyok
miatt a parlagterületek beerdôsítését
célzó törekvések egyre erôsebbek, így
az erdei- és még inkább a feketefenyô,
mint a szélsôséges termôhelyekre sike-
resen ültethetô fafajok, újra elôtérbe ke-
rülhetnek. 

A korábbi nagyarányú fenyvesítési
program eredményeként, jelenleg nagy
területeket foglalnak el az egybefüggô,
közel egykorú fenyôállományok. A
nagy kiterjedésû monokultúrák és a
környezeti tényezôk szélsôségei, együt-
tesen teremtik meg a különféle betegsé-
gek kialakulásának, és széles körben
való elterjedésének lehetôségét. Így tör-
tént ez a hazai fenyôállományok eseté-
ben is. A ’80-as évek közepétôl egyre
gyakrabban és egyre nagyobb területen
jelentkeztek az erdei- és fekete-
fenyvesekben különbözô mértékû
pusztulások. Az epidémiák többségét
különféle gombafajok megjelenése és
széles körû elterjedése idézte elô.

A Pinus fajokon elôforduló kóroko-
zók száma igen nagy, de hazánkban
csak néhány faj okoz mérhetô károkat.
Ezek közül egyeseket régóta ismerünk,
míg mások csak az utóbbi idôben jelen-

tek meg és terjedtek el a hazai fenyve-
sekben. Megjelenésük többnyire össze-
függést mutat az idôjárási tényezôkkel,
azon belül is elsôsorban a csapadék
mennyiségével és idôbeni eloszlásával.
A kórokozóknak általában jellegzetes
egyedi tünetei vannak, de gyakran elô-
fordul, hogy ezek a tünetek hasonlóak,
egymástól nehezen elkülöníthetôek. Az
alábbiakban röviden bemutatjuk a ha-
zai erdei- és feketefenyô-állományok-
ban leggyakrabban elôforduló kóroko-
zókat, és a felismerésüket elôsegítô jel-
legzetességeket.

Lophodermium pinastri (Schard.)
Chev. és Lophodermium seditiosum
Minter, Staley (Millar), erdeifenyô tûkarc
gomba. Mindkét faj elsôsorban erdeife-
nyôn fordul elô. A L. seditiosum megjele-
nésére többnyire csemetekertekben szá-
míthatunk, míg a L. pinastri fôként fiatal
fenyôállományok idôsebb tûlevelein jele-
nik meg. A fertôzések kialakulása a vege-
tációs idôszakban lehullott csapadék
függvénye. Amennyiben a nyári idôszak-
ban a csapadék mennyisége meghaladja
a 4-500 mm-t, abban az esetben nagy va-
lószínûséggel bekövetkezik a gomba fer-
tôzése. A spóraszóródás és a fertôzés álta-
lában júliustól a fagyok beálltáig folyama-
tos. A tünetek már késô ôsszel vagy a kö-
vetkezô év tavaszán jelentkeznek a tûle-
velek teljes elhalásával, vörösödésével.
Az elhalt tûkön hamarosan megjelennek
a fekete, ellipszis alakú, az epidermiszbôl

enyhén kiemelkedô termôtestek (1. kép).
A L. pinastri esetében a termôtesteket vé-
kony harántsávok választják el egymás-
tól, míg a L. seditiosum esetében ezek hi-
ányoznak. Csemetekertekben a fertôzési
idôszakban alkalmazott vegyszeres véde-
kezéssel a kórokozó eredményesen le-
küzdhetô. Fiatal állományokban már
nem szükséges védekezni a gomba ellen.

Cyclaneusma minus (Butin) DiCos-
mo a tûleveleken megtelepedô,
gyengültségi parazita gombafaj. Elsô-
sorban a fiatalabb erdei és feketefenyô
egyedeken fordul elô. Általában az idô-
sebb, két-három éves tûleveleken te-
lepszik meg. Fertôzése nyomán a tûk
teljes hosszukban elhalnak, megvörö-
södnek, majd az elhalt tûleveleken
megjelennek a gomba 2-3 mm átmérô-
jû, krémszínû termôtestei (2. kép). A
fertôzés, a gomba számára kedvezô
esetben, már nyáron megkezdôdhet, de
rendszerint csak kora ôsszel következik
be. Ezt követôen hamarosan megjelen-
nek az elsô tünetek is. Az elhalt tûleve-
lek késô ôsszel és a tél folyamán hulla-
nak a talajra, ahol a kifejlôdött termô-
testekbôl kiszabaduló spórák révén,
kedvezô körülmények között folyama-
tosan fertôznek. Általában a gomba el-
len nem védekezünk, de esetenként
egy ôszi permetezéssel csökkenthetô a
károk mértéke.

Gombabetegségek az erdei- és a
feketefenyô tûlevelein

1. kép

2. kép



Dothistroma septospora (Dorog.) Mor-
let az utóbbi években jelent meg hazánk-
ban, és csapadékos kora nyár esetén
nagy károkat idéz elô, elsôsorban a feke-
tefenyô-állományokban. Kezdetben az
idôsebb évjárat tûit fertôzi, de esetenként
a frissen kifejlôdött tûleveleken is megte-
lepedhet (3. kép). Többszöri erôs táma-
dása esetén a fák pusztulását is elôidéz-
heti. A fô fertôzési idôszak májustól júliu-
sig tart. Viszonylag hosszú a gomba lap-
pangási ideje, így az elsô tünetek csak
késô ôsszel alakulnak ki. A tûlevelek a
csúcstól kezdve fokozatosan elhalnak, és

hamarosan megjelennek a gombára jel-
lemzô 2-3 mm széles, téglavörös haránt-
sávok (4. kép). Késôbb ezekben a sávok-
ban törnek a felszínre a kórokozó apró,
sötét színû termôtestei. A gomba fertôzé-
se szempontjából kedvezô idôjárás ese-
tén célszerû védekezni. Május közepén
és június végén végrehajtott vegyszeres
kezeléssel, jelentôsen csökkenthetô a
károk mértéke.

Sclerophoma pithyophila (Corda)
Höhn szintén tûelhalást okoz. Elsôsor-
ban erdeifenyôn jelentkezik, ahol a fris-
sen kifejlôdött tûleveleken telepedik
meg. A fertôzés kora nyáron történik,
míg a tünetek általában nyár végén jelen-
nek meg. A tûlevelek elhalása mindig a
csúcsi részen indul, de többnyire nem
pusztul el az egész tû, a tûhüvely környé-
ke gyakran zöld marad (5. kép). A fertô-
zött tûkön késô ôsszel, vagy a következô
év tavaszán fejlôdnek ki az apró fekete
termôtestek. Ezek a tûlevelek tavasszal

és kora nyáron lehullanak. Erôs, ismételt
fertôzés esetén a megtámadott fa elpusz-
tulhat. A fô fertôzési idôszakban alkalma-
zott vegyszeres kezeléssel a gomba kár-
tétele megfékezhetô.

Sphaeropsis sapinea Dyko (Sutton) az
elmúlt másfél évtized száraz aszályos idô-
járása nyomán terjedt el széles körben a
feketefenyô-állományokban, de más
Pinus fajokon is gyakran megtalálható.
Mindig a fiatal, frissen kifejlôdô, tavaszi
hajtásokat, tûleveleket fertôzi. A májusi,
júniusi fertôzést követôen a tûlevelek nö-
vekedése leáll, és rövid idôn belül az
egész tûlevél, illetve hajtásvég megvörö-
södik, elhal. Nyár közepére, végére az
ágakon kialakul a gombára jellemzô rö-
vidtûs kórkép (6. kép), Az apró, fekete
termôtestek késô ôsszel vagy kora ta-
vasszal jelennek meg az elhalt tûlevele-
ken, illetve a hajtásokon a kéregpikkelyek
között. A kórokozó igen gyakran fertôzi a
még zöld tobozokat is, amelyeken ugyan-
csak nagy tömegben fejlôdnek a mák-
szemnyi fekete termôtestek. A gomba el-
len egy kora tavaszi és kora nyári perme-
tezés eredményes lehet.

E cikk terjedelme természetesen kor-
látokat szab a kórokozók teljesebb és
részletesebb ismertetésének, ugyanak-
kor a témában megjelent a szerzô kézi-
könyve „Az erdei- és a feketefenyô gom-
babetegségei” címmel. Ebben részlete-
sen ismerteti a leggyakrabban elôforduló
kórokozókat, és 61 színes fotó segíti az
egyes gombák felismerését, azonosítását.
A kórokozók életmódjának, fertôzésme-
netének és tüneteinek leírásán túl taná-
csot ad a védekezések megszervezésé-
hez is. A könyv az AGROINFORM Kiadó
gondozásában jelent meg, ahol utánvét-
tel megrendelhetô, a 1096 Budapest,
Sobiesky J. u. 17. címen. Ára 1500 Ft.

3. kép 6. kép

4. kép

5. kép


