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Bensõséges ünnepségen köszöntötte az
Országos Erdészeti Egyesület nevében a
Titkárság Riedl Gyula vasdiplomás
erdõmérnököt. A szólásmondás úgy tart-
ja, hogy ilyen kort megérni nem di-
csõség és érdem, hanem állapot. Gyula
bácsi esetében valóban kegyelmi álla-
pot, hiszen azzal a fizikai frissességgel és
szellemi-gondolati tisztasággal megélni a
90. születésnapot nagy ajándék. Az Or-
szágos Erdészeti Egyesület igyekezett
méltóan köszönteni Gyula bácsit, így er-
re az alkalomra különleges emlékplaket-
tet készíttetett. Gyula bácsi megilletõdöt-
ten fogadta a gratulációt – különösen a
torta láttán – és meleg szavakkal kívánt
sok sikert az Egyesület valamennyi tagjá-
nak, hiszen, mint mondotta: az õ élete,
maga az Egyesület. Ezért van a tortán
születésének évszáma.

Isten éltessen Gyula bácsi!

Riedl Gyula bácsi 90 éves!

Torta



A harmadik oldal

N egyven éve nem volt olyan hernyódúlás (Lyman-

tria dispar), mint az idén. Erdészkutatók és az

érintett helybéli szakemberek ugyan már jó elõre

jelezték, hogy mindez várható, mégis, a társadalom érin-

tett része valamiféle istencsapásként élte meg az idei nyár

hernyóinvázióját. Pedig a hernyó, mint olyan, csak egy

fázisa az erdõkben elõforduló gyapjaslepke életében. A

sárgás, bundás petecsomók mennyisége már tavaly õsszel

mutatta, hogy a fertõzött helyeken komoly invázió várha-

tó. De mivel a petecsomókban békésen várták a megfelelõ

klimatikus pillanatot a hernyók, addig az átlagembert, a

helyi lakosságot különösebben nem érdekelte, vagy el sem

jutott az erdész szakemberek vészjelzése, hogy az idõzített

bomba már ketyeg. Egyszóval nem lehetett holmi petecso-

mók bemutatásával kommunikálni a várható veszedel-

met. Annyit mégis sikerült elérni, hogy a Balaton-felvidé-

ken, ahol a hernyódúlás idegenforgalmi következményei-

vel is számolni lehetett, intenzív védekezés történt. A

Bakonyerdõ Rt. területén helikopteres permetezéssel pró-

bálták elejét venni a vendégriasztó hernyótömegnek, több-

kevesebb sikerrel. Igaz, az eredményességet nagyban befo-

lyásolta a több napos, igen erõs és kitartó széljárás. Nincs

adat arról, hogy a több tízmilliós költségû prevenciónak

mennyi volt a vendégmarasztaló hatása.

Nos, 2005-ben, ha a természet nem likvidálja a petecso-

mókból kikelõ milliárdnyi hernyót kezdeti életfázisukban,

alighanem meg fog dõlni a negyven évvel ezelõtti pusztítá-

si rekord.

Az erdészek állásfoglalása egyértelmû. Totális vegysze-

res védekezést az erdõben alkalmazni természetvédelmi

okok miatt nem célszerû, hiszen a védekezés egyéb, az ott

elõforduló élõlényekre is pusztító hatású. Az elõ nem

teremthetõ költségekrõl most ne is beszéljünk. Úgy tûnik, fi-

gyelembe véve az ez évi tapasztalatokat, hogy többnyire fe-

jünkre száll vissza e természeti csapás, annál is inkább,

mivel a felmérések szerint a Hanságban, Somogyban, a

Börzsönyben soha nem látott fertõzést állapítottak meg a

kutatók.

Csak folyamatos és állandó kommunikációval tudjuk

elejét venni az erdészeket várhatóan sújtó társadalmi

megítélésnek, ha a hernyódúlás bekövetkezik. Tegyünk el-

lene!

Pápai Gábor
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Az erdõvédelmi jelzések – összhangban
az országos adatokkal – átlag 7-8 évente a
Déli-Bakonyból és a Balaton-felvidékrõl
is visszaigazolják a gyapjaslepke tömeg-
szaporodását. A rágáskárral sújtott ma-
gyarországi erdõterület mintegy 30-40 %-
át rendszerint e térségbõl jelentették. A
gradáció minden esetben a jól ismert öt
gócpontban (Devecser, Uzsa, Monostor-
apáti, Zánka, Pécsely térsége) bontako-
zott ki, ahol a vidék legnagyobb össze-
függõ cseres és cseres-kocsányos tölgyes
állományai találhatók. Tovaterjedését
nem tapasztaltuk, nem is említik. Védeke-
zésre ez ideig egy alkalommal (2005-ben)
került sor a térségben, mintegy 2300 hek-
tárt permeztek le változó sikerességgel. 

Múlt év nyarán az öt ismert gócpont-
ból háromban  – összesen mintegy 1400
hektáron – már jelentkezett a gyapjaslep-
ke erõs rágása, annak ellenére, hogy ta-
vasszal csak gyenge fertõzöttségre utaltak
a petecsomó megfigyelések. A szokatla-
nul meleg, száraz tavaszi-nyári  idõjárás
kedvezett a hernyók fejlõdésének, terje-
désének, majd a lepkék peterakásának. A
tarrágással sújtott, idõsebb cseres- és ko-
csánytalantölgyes-állományokban szór-
ványos (5-10 %) fapusztulás is tapasztal-
ható volt 2003 õszén, de ehhez minden
bizonnyal hozzájárult a rendkívül aszá-
lyos az évi idõjárás is. 

2003 õszén már nyilvánvaló volt szá-
munkra, hogy minden eddiginél na-
gyobb gradáció várható a térségben,
ezért az erdõgazdálkodók és erdõfelü-
gyelõk együttes munkájával részletes
petecsomó felmérést végeztünk. A fer-
tõzöttség mértékét az ERTI által az
erdõvédelmi jelzõ lapokon feltüntetett
irányelvek szerint kategorizáltuk: 

– Gyenge a fertõzöttség, ha a pete-
csomók száma kevesebb, mint 500
db/0,1 ha.

– Közepes a fertõzöttség, ha a pete-
csomók száma 500-1000 db/0,1 ha.

– Erõs a fertõzöttség, ha a petecso-
mók száma több mint 1000 db/0,1 ha.

A 31 400 ha fertõzött területet térké-
pen ábrázolva azt látjuk, hogy a fer-
tõzés 2003 õszén az ismert gócpontok-
ra terjedt ki. (1. kép)

A korábbi szakértõi tapasztalatok
szerint a közepesen és erõsen fertõzött
állományokban biztosan bekövetkezik
a tarrágás, mégpedig úgy, hogy az
erõsen fertõzötteknél elõbb elfogy a
táplálék, mint a hernyók elérhetnék tel-
jesen kifejlett állapotukat, tehát nem
lesznek képesek bebábozódni. A tö-
megszaporodás ez esetben beavatko-
zás nélkül magától összeomlik. Erdé-
szeti szempontból ezért e területeken
nem indokolt a védekezés. 

A Balaton-felvidék Zánkától Bala-
tonfüredig terjedõ szakaszán a gyapjas-
lepke gradáció párosult a tölgy búcsújá-
rólepke (Thaumatopoea processionea)
évek óta fokozódó inváziójával. A bú-
csújárólepke hernyószõre emberre, ál-
latra veszélyes mégpedig májustól késõ
õszig, mert a levedlett hernyóbõrrõl is
viszi a szél az allergiás kiütéseket oko-
zó szõröket. A Balatonakali  környéki

erdõkben 2003 nyarán az erdõnevelési
munkákat le kellett állítani, mert a mun-
kások súlyos, allergiás bõrbetegséget
kaptak. A két hernyó jelenléte miatt
2003-ban az aszófõi kempinget néhány
napra bezárták, de félõ volt, hogy véde-
kezés nélkül 2004-ben egy idõre a nem-
zetközileg is ismert Zánkai Ifjúsági Köz-
pontot is be kell zárni. 

A 2004. évre várható következmé-
nyekrõl még 2003 õszén tájékoztattam a
Balatoni Fejlesztési Tanácsot, a Balatoni
Önkormányzatok Szövetségét, az FVM
Erdészeti Fõosztályát, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóságot és a Veszp-
rém megyei Növény- és Talajvédelmi
Szolgálatot. A Bakonyerdõ Rt. – az ERTI
szakértõinek közremûködésével – e két
lepkefaj életérõl, hernyójának kárté-
telérõl összeállított egy-egy közönségtá-
jékoztató színes kiadványt, amit eljutta-
tott a Balaton-felvidék önkormányzatai-
hoz és iskoláihoz. 

Az elõzetes tájékoztatás ellenére
2004. április végén – május elején a Ba-
laton-felvidék, de szinte egész Veszp-
rém megye lakossága hisztérikusan rea-
gált az „égbõl mindenütt hulló” aprócs-
ka fekete Lymantria hernyók megjelené-
sére. Április végén és május elsõ napjai-
ban ugyanis bekövetkezett egy hirtelen
felmelegedés, melynek hatására még a
cser és a kocsányos tölgy lombfakadása
elõtt kikeltek a hernyók a petékbõl. A
fák koronájába felmászva táplálékot

A gyapjaslepke 2004. évi gradációjának
veszprémi tapasztalatairól

Erdõgazdálkodó szektor Gyenge Közepes Erõs Összes
károsított terület (ha)  

Bakonyerdõ Rt. 6200 3700 5800 15 700  
HM VERGA Rt. 1500 200 200 1900  
HM Budapesti Eg. Rt. Uzsai Igazg. 700 3600 2400 6700  
Többi erdõgazdálkodó 1800 1600 3700 7100  
Összesen:  10 200 9100 12 100 31 400  

2003 ôszi Lymantria fertôzöttség a Déli-Bakonyban és a Balaton-felvidéken

1. kép
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nem találtak, ezért a jellegzetes selyem-
fonal segítségével „rábízták magukat a
szélre”. A több mint egy héten át tartó
erõs, változó irányú szél minden irány-
ba 40-50 km távolságra is elsodorta  a
kis (L1) hernyókat. A szõlõkben, gyü-
mölcsösökben ez idõ tájt esedékes
munkákat – a kellemes meleg miatt –
sokan fedetlen felsõtesttel végezték,
akik aztán a hernyókkal vagy a selyem-
fonállal érintkezve viszketésre, bõrpírra
panaszkodtak. A Lymantria hernyó által
okozott bõrpír orvosi kezelést nem igé-
nyel, magától is elmúlik, mégis több
mint százan fordultak orvoshoz allergiás
panaszokkal  a megye a különbözõ tele-
pülésein. A Megyei Tisztiorvosi Szolgá-
lat és a Káli-medence önkormányzatai-
nak kezdeményezésére ezért május 4-
én összehívták a Veszprém megyei Vé-
delmi Bizottságot. A Védelmi Bizottság
összehívását megelõzõen néhány nap-
pal Barátossy Gábor, az FVM Erdészeti
Fõosztályának vezetõje személyes hely-
zetfelmérés után már döntött 8 millió fo-
rint védekezésre fordítandó támogatás
megítélésérõl, de hangsúlyozta, hogy a
turisztikai és humán egészségügyi
érdekbõl elvégzendõ permetezéshez er-
dészeten kívüli forrásokból is hozzá kell
járulni. 

A Védelmi Bizottság minden érintett
hatóság (népegészségügyi, katasztrófa-
védelmi, növényvédelmi, természetvé-
delmi, erdészeti) vezetõjét meghallgatva
döntött arról, hogy azon Balaton-parti
települések határában kell védekezni,
ahol a települések és üdülõk a mindkét
hernyófajjal erdõsen fertõzött erdõkkel
közvetlenül határosak. A nagyobbrészt
természetvédelmi rendeltetésû, víz kö-
zeli erdõkben kizárólag környezetkí-
mélõ rovarölõ szer alkalmazását enge-
délyezte a természetvédelmi és erdésze-
ti hatóság. A védelmi bizottsági elnöki
tisztet is hivatalból ellátó megyei köz-
gyûlési elnök vállalta magára, hogy az
erdészeti közcélú forrásból a védeke-

zésre már rendelkezésre álló 8 millió fo-
rinthoz további támogatást szerez. A Vé-
delmi Bizottság belátva, hogy a kisebb
magánerdõ-gazdálkodók nem képesek
szervezett légi védekezésre, a Bakony-
erdõ Részvénytársaságot kérte fel a per-
metezés kivitelezésére az állami erdõk
közé ékelõdõ magánerdõkben is. 

A Balaton-felvidék erdeiben meghatá-
rozó arányban jelenlévõ cseresek lomb-
ja csak május közepére fakadt ki
olyan mértékben, hogy a permetezést
megfelelõ hatékonyság reményében
el lehetett kezdeni. A petékbõl kikelt
hernyókat a szél április végén és má-
jus elején szórta szét. Fontos tehát
hangsúlyozni: téves az a nézet, mely
szerint a gócpontokban való idõbeni
permetezéssel megakadályozható a
Lymantria fertõzés tovaterjedése. 

A kitinszintézist gátló szerek alkal-
mazásának elõnye, hogy viszonylag
környezetkímélõk (csak a lombot fo-
gyasztó és vedlõ rovarokra hatnak), a
lombozatra kipermetezve 30-60 napig
hatásosak maradnak. Hátránya viszont,
hogy magas a vegyszerköltség, a per-

metezés után a következõ vedlésig
(akár 7-8 napig) a hernyók tovább rág-
nak, csak az L1-L3 fejlettségi állapotú
hernyók ellen biztos a hatásuk, így rö-
vid a permetezésre rendelkezésre álló
idõ. Abban az esetben, ha a terepviszo-
nyok vagy a pontatlan repülés miatt
mozaikszerûen kimaradtak kisebb fol-
tok, néhány fán bekövetkezett a tarrá-
gás, de a táplálékot keresõ hernyók a
szomszédos fákra átvándorolva fo-
gyasztottak a tartós hatású szerrel per-
metezett levelekbõl. A vegyszer tartós
hatásának köszönhetõ tehát, hogy a tö-
megszaporodás következõ évre való el-
húzódásától ma már nem kell félnünk. 

A lepermetezett mintegy 5400 ha
erdõterületen a védekezés hektáron-
kénti fajlagos költsége – a vegyszer be-
szerzési árától függõen – 10-12 ezer fo-
rint között alakult. A védekezés ered-
ményes volt, a Balaton-parti erdõk lom-
bozata zöld maradt, míg a Déli-Bakony
erdeinek lombozata június elejére már
téli képet mutatott. (2. és 3. kép)

A védekezés költségfedezete végül
több forrásból tevõdött össze: erdészeti

4. kép

2. kép 3. kép
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közcélú forrás     (20 millió forint), Veszp-
rém megyei Területfejlesztési Tanács (15
millió forint), Balatoni Fejlesztési Tanács
(7 millió forint), Miniszterelnöki Hivatal
(6 millió forint), Bakonyerdõ Rt. és
VERGA Rt. (6-6 millió forint), magán-
erdõ-gazdálkodók (egymillió forint).
(Megjegyzendõ, hogy az erdészeti körön
kívülrõl odaígért pénzeszközök tényleges
megszerzése csak utólagosan, hónapokig
tartó bürokratikus huzavona árán volt le-
hetséges.)

A bekövetkezett károkat július elején
felmérve azt tapasztalhattuk, hogy a
rágáskár több mint két és félszeresen
haladta meg a petecsomóval fertõzött
erdõk területét: 

Tarrágással érintett terület: 26 292
hektár

Érintett 188 község határa (4. kép). 
Az eredetileg fertõzött területen (ki-

véve a permetezett erdõket) gyakorlati-
lag mindenütt bekövetkezett a tarrágás,
a fertõzöttség mértékétõl függetlenül.
Ami igazán meglepõ, hogy a szél által
elsodort hernyók rágásából olyan
erdõkben is bekövetkezett tarrágás,
ahol egyetlen petecsomó sem volt ta-
vasszal (Kab-hegy, Kupi-erdõ). 

Megfigyelve a különbözõ fõfafajú
erdõállományok viselkedését a hernyó-
rágás tartama, illetve a tarrágás bekö-
vetkezte után, néhány érdekes tapasz-
talatra is szert tehettünk. A cseresekben
a május közepi lombfakadás nyomán

már június elejére-közepére bekövetke-
zett a tarrágás. Az éhezõ hernyók L4-L6
fejlettségi állapotban kezdtek pusztulni,
de azért bábokat is lehetett szép szám-
mal látni. A tarrágást követõen, 1-2 he-
tes „pihenõ” után július elejére már újra
kihajtott a lombozat. Július végén a cse-
resekben már nyomát sem lehetett látni
a gyapjaslepke tarrágásnak. 

A kocsányos tölgy 2004 tavaszán az
erõsen fertõzött erdõkben ki sem fa-
kadt, már rügy állapotban lerágták a
hernyók a leveleket. A betervezett vé-
dekezést – lombfelület hiányában –
nem lehetett elvégezni (Devecseri Er-
dészet). A hernyók nagyon hamar tö-
megesen pusztultak, a tömegszaporo-
dás teljesen összeomlott. A kocsányos
tölgy levele is kifakadt július elejére, de
minden levél erõsen lisztharmatos.

A gyertyánosokban és bükkösök-
ben az elõbbieknél jóval késõbb, július

elejére következett be a tarrágás, majd
csak augusztusban volt észlelhetõ az új-
ralombosodás. A fák lombozata azon-
ban a normálisnál sokkal gyérebb, ki-
csik a levelek, sok a kopasz ág. A tör-
zseken az ágak hónaljában bábhüve-
lyek tömegét látni (5. kép). A tarra rá-
gott gyertyán- és bükkfák törzsén min-
denütt észlelhetõk 2004 õszén is a pete-
csomók, de a paraziták (fürkészek,
bábrablók) jelenléte is megfigyelhetõ. 

A tarra rágott fenyõk közül a vörös-
fenyõ kihajtott, a többi fenyõfaj egyedei
elpusztultak. 

A 2004 õszi gyapjaslepke petecsomó
felmérés adataiból a következõ évi ká-
rokra vonatkozóan kedvezõ és ked-
vezõtlen elõjelek egyaránt kiolvashatók
(6. kép).

Az öt hagyományos gócpontban és
azok közelében lévõ erdõkben a tö-
megszaporodás összeomlott, jövõre e
területen számottevõ károsítás már nem
valószínû. A kitinszintézist gátló szerek-
kel lepermetezett erdõkben is csak el-
vétve találhatók petecsomók, a gradá-
ció elhúzódásától itt sem kell tartani. A
fertõzés ugyanakkor gyakorlatilag
egész Veszprém megyére kiterjedt. A
legtöbb, és legegészségesebb petecso-
mót a magas-bakonyi bükkösök mére-
tes törzsein számlálhatjuk (7. kép). Na-
gyon valószínû, hogy a Magas-Bakony-
ban, a Bakonyalján, a Kab-hegy északi
oldalán és a Veszprém környéki erdõk-
ben 40 000 hektár körüli tarrágott bük-
kös, tölgyes és cseres erdõ látványával
kell számolnunk 2005 júniusában. 

Az útszéli fákon, az erdõktõl távolab-
bi facsoportokban az elhanyagolt gyü-
mölcsösök fáin, a zártkerti épületek zu-
gaiban az egész megye területén renge-

Rágáskár mértéke Terület % 
(hektár) 

Szórt rágás  28 003 35  
Közepes rágás 1/3 > 9980 12  
Erõs rágás 1/3 < 43 232 53  
Összes érintett terület 81 215 100

5. kép

6. kép
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teg petecsomót láthatunk, ezért a lakos-
ság figyelmét a növényvédelmi hatósá-
gon, az önkormányzatokon és a sajtón
keresztül fel kell hívnunk az egyéni vé-
dekezés fontosságára. Ugyanakkor az
erdõkben való védekezést még
környezetkímélõ szerekkel is csak
rendkívül indokolt esetben tartjuk
szükségesnek és megengedhetõnek. 

Az erdõben való védekezést indo-
kolhatják erdõvédelmi (fiatal erdõsíté-
sek védelme, a hidrológiai viszonyok vál-
tozásától legyengült értékes állományok
védelme, kárláncolat kialakulásának
mege-lõzése) és humán egészségügyi
(üdülõk, egészségügyi, közjóléti létesítmé-
nyek, erdõvel körülzárt települések védel-
me) szempontok (8-9. kép). Elõbbit meg-
osztva erdõgazdálkodói és erdészeti köz-
célú, míg utóbbit erdõgazdálkodáson kí-
vüli forrásból kellene finanszírozni. 

Összefoglalva a minden eddigi-
nél nagyobb veszprémi Lymantria
gradáció tapasztalatai: 

– A fertõzés a kiterjedt cseres- és ko-
csányostölgyes-állományokkal jelle-
mezhetõ korábbi gócpontokban jelent-
kezett. 

– A kitinszintézist gátló, tartós hatá-
sú, viszonylag környezetkímélõ szerek-
kel eredményesen lehet védekezni, a
tömegszaporodás elhúzódásától a
gyapjaslepke parazitáinak elpusztításá-
tól nem kell tartani. 

– Az eredményes védekezéshez leg-

alább 50-60%-ban kifejlett lombfelület-
re kell permetezni, ezért a hernyók áp-
rilis végi – május eleji széllel való terje-
dését nem lehet a gócpontokban való
permetezéssel megakadályozni. 

– Csapadékos idõjárás esetén a cse-
resek és tölgyesek viszonylag gyorsan,

különösebb károsodás nélkül kiheverik
a tarrágást is, míg  a gyertyánosok és
bükkösök az alvórügyekbõl csak gyér
lombozatot képesek kifejleszteni. 

– Az érintett lakosságot idõben és õ-
ÿarra, hogy a média inkább vevõ a rémhí-
rekre, mint a szakszerû tájékoztatásra. 

– Erdõterületen a permetezéssel való
védekezést a legszükségesebb területre
kell korlátozni. Az érintett hatóságok-
kal, önkormányzati szervezetekkel
elõzetesen igyekezzünk egyeztetni, a
költségek fedezéséhez több forrásból is
támogatást szerezni. 

Vaspöri Ferenc

Erdõgazdálkodó szektor Gyenge Közepes Erõs Összes
(ha)  

Bakonyerdõ Rt. 26 989 11 538 8829 47 356
HM VERGA Rt. 10 757 8605 2712 22 074
Többi erdõgazdálkodó 24 217 2324 9213 35 754
Összesen: 61 963 22 467 20 754 105 184

Lymantria petecsomó fertôzöttség 2004 ôszén az ÁESZ Veszprémi Igazgatóság illetékességi
területén

7. kép

8. kép

9. kép
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A zsúfolásig megtelt díszteremben a
mennyezeti freskók restaurálásának zö-
rejei adták – szférák zenéjeként – a han-
gulati aláfestést a szakma negyedik (?)
akadémiai rendes tagjának székfoglaló-
jához. Reméljük, ez csupán kikerülhe-
tetlen technikai akadály, esetleg – felté-
ve, de meg nem engedve – figyelmet-
lenség volt, s nem a szakma presztízsét
kijelölõ üzenet.

Dr. Solymos Rezsõ impozáns össze-
foglalóját adta a szakma elmúlt ötven
évének, amely idõszak mozgalmas volt
nemcsak a tudományban, hanem a gaz-
daságban, és a politikában is.

Kiindulásként leszögezte, hogy az
erdõ bonyolult ökoszisztéma, és az er-
désznek eme komplex egész minden
tagjával kell foglalkoznia. Ám ezen túl
az erdõ nemcsak élõhely, hanem gaz-
dasági tér, munkahely is. Errõl nem sza-
bad megfeledkeznünk, hallhattuk a
napjainkban igencsak idõszerû üzene-
tet. Az ökonómiai és ökológiai szem-
pontok együttes érvényesítését fejezi ki
a tartamos erdõgazdálkodás. 

Ezt követõen rátért az erdõk globális
szerepének, az erdei erõforrás fontossá-
gának taglalására.   

Megállapította, hogy amelyik erdõbe
egyszer beavatkoztak, azt a továbbiakban
gondozni kell a produktív funkciók fenn-
tartása érdekében. Mint ismert, az erdõ
környezetbarát nyersanyagot szolgáltat,

teret biztosít a biológiai sokféleség
megõrzésének, és nem elhanyagolható a
szocio-ökonómiai szerepe sem. Vélemé-
nye szerint épp ez utóbbi területen nem
sikerült elõbbre lépnie a szakmának.
Elsõrendû kötelesség a társadalmi kap-
csolatok építése: „ki kell lépnünk a fák ár-
nyékából, az erdõ szélére” fogalmazott
képletesen a professzor. Meg kell tanul-
nunk a társadalommal folytatott dialó-
gust. Ez a megfelelõ kutatási támogatás
megszerzése miatt is alapvetõ érdeke a
szakmának. 

A társadalmi kapcsolatok, a kommu-
nikáció fontos lehetõségeként értékelte
az erdei emlékhelyek bemutatását. Vé-

gül, de nem utolsósorban az erdõ vé-
delmi szerepét hangsúlyozta. 

A számításai szerint a hazai erdõk
377 millió tonna szenet tárolnak. Minél
nagyobb a növedék, annál nagyobb a
szénmegkötés. Ez pedig a fák korának
növekedésével csökken. A túltartott ál-
lományok szénlekötõ képessége szinte
megszûnik. Ezt nem árt szem elõtt tarta-
niuk a természetvédõknek sem. 

Érdemes átgondolni a természet-
közeliség fogalmát. Hiszen a változó
termõhelyi adottságok miatt ma már ez
sokhelyütt nem ugyanazt jelenti. Állás-
pontja szerint a természetközeli fogal-
ma a termõhelyi adottságok és a fafaj -
megválasztás harmóniáját, valamint a
beavatkozások szinkronját. Az akadé-
mikus szavaiból az alföldi idõs tölgye-
sek kezelése körüli vitákra gondolha-
tunk. 

Hozzáfûzte még, hogy a ter-
mészetvédõk követelései, állításai mö-
gött gyakran nincsenek kellõ kutatási
eredmények.

E megállapításokból a hazai kutatás
helyzetének elemzésére tért. Megállapí-
totta, hogy a jelenlegi feltételrendszer
nem tartható. Esetében a 3000 kutatási
terület nem mehet veszendõbe a pénz-
hiányra hivatkozva. Az erdészeti kutatá-
sok sajátossága a hosszú életciklusból
adódik. Ezek a longitudinális vizsgála-
tok sokszor évtizedek után hoznak
eredményt. 

Az erdõkkel kapcsolatos kommuni-
kációs zûrzavart érzékeltetve példaként
említette, hogy az erdõirtás fogalmát
helytelenül használják a közbeszédben.
Az erdõirtás azt jelenti, hogy ott mûve-
lési ágváltozás következik, például az
erdõ helyén más mezõgazdasági ha-
szonnövényt termesztenek, vagy épít-
kezés céljára veszik igénybe. A világon
évente magyarországnyi erdõ tûnik el.
De az erdõterület csökkenése nem ér-
vényes Európára. De Európán belül
sem egyforma például az élõfakészlet.
A közép-európai országokban kétszer
akkora, mint az északi erdõkben. Az
erdõk fakészletét féltõknek egzakt ada-
tokkal érvelve megállapította, hogy az
éves növedéknek csupán a 61 százalé-

Az erdô nemcsak élôhely, hanem
gazdasági tér is
Dr. Solymos Rezsõ akadémiai székfoglalója: ERDÕK A VILÁGON ÉS MAGYARORSZÁGON,

FENNTARTÁSUK ÉS FEJLESZTÉSÜK TUDOMÁNYOS VONATKOZÁSAI
2004. szeptember 23., a Magyar Tudományos Akadémia díszterme

Dr. Solymos Rezsô székfoglalója közben
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kát termelik ki hazánkban. A hazai
erdõk gyakorlatilag teljes üzemterve-
zettsége, az ÁESZ kitûnõ munkája a biz-
tosíték erre. Megállapítható, hogy ha-
zánkban állandó fakészlet-akkumuláció
van, ami aggodalomra ad okot, és a vé-
leménye szerint ki kellene termelni a
képzõdött fatömeget, kihasználva a
lehetõségek adta határt.

Arról sem esik szó a sajtóban, hogy a
korábban minimális erdõsültségû Al-
földnek ma már 12 százalékát borítja
erdõ. Ezzel összefüggésben megállapí-
totta, hogy az oly sokat bírált akác és

nyár térfoglalása általában nem az
õshonos fafajok kárára történt. Ezzel
együtt megállapította, hogy az elõttünk
álló feladatok sorában az egyik legfon-
tosabb a monokultúrák átalakítása. 

Elmondta, hogy az ERTI, a NyME és
az ÁESz együttmûködése nyomán elké-
szült az új erdõtelepítési program.   

Összefoglalásként megállapította,
hogy az iparifa termelése a sokszorosá-
ra emelkedett, a tûzifa értékesítési
gondjai pedig megoldódni látszanak. 

Az erdõgazdálkodók felújítással kap-
csolatos visszatérõ gondja a vadlét-

szám. A szakszerû vadgazdálkodással
megelõzhetõk a nagyarányú vadkárok,
de ha például felborul az ivararány, a
vadlétszám megnõ, súlyos vadkárok
keletkeznek. 

Az akadémikus végezetül beszámolt
arról a tervérõl, hogy a Nyugat-Dunán-
túlon egy elegyes erdõk kutatására sza-
kosodott állomást szeretne létrehozni.
Erre minden esély megvan, hiszen az
EU-tagországok többségéhez hasonlít-
va a hazai erdõállomány különlegesnek
számít.

Kép és szöveg: Zétényi Zoltán

A „szakanyag”-ot a FAGOSZ elnöksége
megtárgyalta, amihez felhasználta a tag-
ságtól beérkezett véleményeket is. Az
iratot az elnökség a jelenlegi formájá-
ban és szerkezetében és tartalommal
további felhasználásra alkalmatlan-
nak tartja. Az elõterjesztõ nem veszi fi-
gyelembe a gazdasági hatásokat a fater-
mék kibocsátását, a munkahelyeket és
más vállalkozási következményeket
illetõen, és nem számol javaslatainak
költségvetési következményeivel sem.

A kezelés része a gazdálkodásnak:
A társadalom mai igényeinek megfelelõ
jó erdõgazdálkodás véleményünk szerint
fogalmilag magában foglalja a gazdasági
célú tevékenységen túl az erdõ õrzését,
védelmét, kezelését, az erdõ értékeinek a
nagyközönség részére bemutatását, a
kapcsolódó oktatás és ismeretterjesztés
segítését is. Az optimális erdõgazdál-
kodás mindhárom alapfunkciót (gazda-
sági, védelmi és szociális) egyszerre való-
sítja meg a lehetõ legalacsonyabb társa-
dalmi ráfordítás mellett.

Egyetértünk azzal, hogy az állami
erdõk területe ne csökkenjen. A ma-
gánerdõk területi bõvülésével ugyanak-
kor az állami erdõk részaránya az
összesben természetszerûen folyamato-
san csökkenni fog.

Javasoljuk, hogy az állam az állami
tulajdonú földek és erdõk tulajdo-
nosi jogait egy szervezetre delegálja.

Az állami erdõket kezelõ szervezetek
közül a versenyszféra szabályai szerint
mûködõ, részben vagy egészében ma-
gántulajdonú gazdálkodó szervezeteket
nem szabad kizárni.  Olyan ter-
mészetközeli erdõgazdálkodást (mû-

velés + kezelés) javallunk megvalósíta-
ni, amely a költségvetést a lehetõ leg-
kevésbé terheli. A nagy múltú állami er-
dészeti szervezet felszámolása és helyette
erdõkezelõ költségvetési szervezet ki-
alakítása jelentõs átalakítási, majd folya-
matos további közkiadással járna, ellent-
mondásos, tévutakkal teli folyamat lenne,
amivel nem értünk egyet.

Javasoljuk az állami erdõgazdálko-
dói szervezet és feltételrendszer olyan
továbbfejlesztését, hogy ennek kereté-
ben a 21. századi igényeknek megfelelõ-
en lehessen a multifunkcionális termé-
szetközeli erdõgazdálkodást maradéktala-
nul megvalósítani, beleértve a különbözõ
védelmi és szociális funkciókat is.

A nemzetgazdaság nem nélkülöz-
heti az erdõk anyagi termékeit, köz-
tük is kiemelten a fatermékeket. Ter-
mészetközeli erdõmûvelési és erdõ-
használati eljárásokat alkalmazva a ma-
gyar erdõgazdálkodók az import fával
versenyképes áron képesek erdei fater-
méket a piacra vinni. Ugyanez a szak-
szerûen mûvelt erdõ eközben természe-
tes környezete a benne lévõ életközös-
ségnek. Az erdõgazdálkodás, a kiter-
melt fa feldolgozása, kereskedelme
és e cégek beszállítói mintegy két-
százezer embernek adnak munkát,
megélhetést. Ráadásul vidéken sok-
szor ez az egyetlen munkalehetõség. Az
erdõk gazdasági céljának további korlá-
tozása, visszafogása sok munkaalkalom
megszûnéséhez és térségi szintû foglal-
koztatási gondokhoz vezetne.

Javasoljuk a környezetvédelmi-, a
vízügyi és ezekhez a természetvédel-
mi igazgatás egységesítését is, a kor-

mány eredeti szándékának megfele-
lõen. A gazdálkodási (ennek részeként
a kezelési) és a hatósági funkciókat
tehát a természetvédelem esetében
is – mint összeférhetetlent – mielõbb
szét kell választani. 

Szükségesnek tartjuk a TVH kérje ki
az Akadémia Erdészeti Bizottságának
véleményét, különös tekintettel a cé-
loknak és az állításoknak az újabb tudo-
mányos eredményekkel összevetése ér-
dekében.

Indokolt a „szakanyag” széles körû ha-
tástanulmányokon alapuló továbbfej-
lesztése és ismételt megvitatása, majd
a nemzeti erdõprogramba beolvasztása.
A jelenlegi forma, szerkezet és tartalom
további felhasználásra nem alkalmas. Kü-
lönös, hogy a „szakanyag” mintha azt
sugallaná, hogy az erdészektõl kelle-
ne az erdõt védeni. Azoktól kellene vé-
deni az erdõt, akik mindig is legjobb
szaktudásuk és több mint száz éve már
törvények alapján mûvelik a magyar
erdõket, azoktól, akik a mai erdõket létre-
hozták, gondozták, kezelték, gazdálkod-
tak benne és teszik mindezt ma is?

A „szakanyag”-ból az sejlik: a ter-
mészetvédõ apparátus fõ célja, hogy
hangulatkeltéssel és hatalmi pozíciók
keresésével saját kezelési területet
szerezzen magának, nem törõdve en-
nek gazdasági, következményeivel. A
FAGOSZ ez ellen tiltakozik. 

A Szövetség az eredményes gaz-
dálkodással együtt élõ természetvé-
delmet támogatja, az indokolt több-
letköltségek és bevételkiesések korrekt
megfizetése mellett.

* * *

A FAGOSZ elnökségének állásfoglalása
a természetvédelem erdészeti szakmai koncepciója és távlati fejlesztési feladatai

címû KvVM TVH szakanyag és a fából termelt zöldenergia kapcsán
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A magyar erdõgazdálkodás és faipar
hagyományosan hosszú ideje már,
hogy alapanyagot biztosít tûzifa, erdei
energetikai apríték és a faeselékek
legkülönbözõbb formájában a fából va-
ló energia elõállításhoz. A faipar továb-
bá úttörõje volt a faeselék technológiai
és ipari fûtési célú hõenergiává alakítá-
sának. A fatüzelésû berendezések
jelentõs részben e hagyományokra tá-
maszkodva érhettek el egyre jobb tech-
nikai színvonalat és hatásfokot.

Az évtizedek során ugyanakkor
olyan technológiai megoldások szület-
tek, melyek segítségével a kisebb mére-
tû és csekélyebb minõségû erdei favá-
lasztékokat és az ipari faeseléket is a
bútorgyártásban, a belsõépítésben, az
építésben általában, a csomagolásban
és számos egyéb területen is alkalmaz-
ható különbözõ falemezekké lehet fel-
dolgozni. E fejlõdés nagyban hozzájá-
rult a faipar kibocsátásának jelentõs
bõvüléséhez és az erdõgazdálkodás el-
adási lehetõségeinek szélesedéséhez is.

A közeli egy-két évben részben
nemzetközi egyezmény és magyar kor-
mányzati akarat alapján a fosszilis ener-
giahordozókból származó CO2-kibo-
csátás csökkentése érdekében bio-
masszára alapozott, kötelezõ értékesíté-
si iránnyal és a termelõ részére „támo-
gatást” megvalósító magasan rögzített
minimálárral segített „zöldáram”-terme-
lés indult el Magyarországon. Az e fo-

lyamatba belépett három nagyerõmû
éves tervezett fafelhasználása eléri a kö-
zel 6 millió m3-es jelenlegi összes hazai
nettó fakitermelés 1/6-át, ezen belül a
közel 4 millió m3 papírfa-rostfa-tûzifa
csoport negyedét. Az eddigi tiszta pi-
aci viszonyok között tehát jelentõs
részarányban, állami akarattal befo-
lyásolt új tényezõ jelent meg.

Számos elõkészítõ egyeztetést köve-
tõen ezzel kapcsolatban a FAGOSZ el-
nöksége az alábbi állásponton van:

– Rövid távon a fára alapozott
áramtermelés és a már megkezdett
fûtõmûvi beruházások megjelenõ faigé-
nye a lehetõ legmagasabb szinten le-
gyen kielégítve,

– a vágási apadék egy részének ki-
hozatalával, ehhez támogatási program
készítésével,

– az erdõtervi lehetõség nagyobb
arányú kihasználásának serkentésével, 

– a további új faenergetikai progra-
mok beindításának átütemezésével, il-
letve, 

– a további faforrás lehetõségek fel-
tárásával, és az irreális természetvédel-
mi korlátozások elkerülésével,

– a vonatkozó árszabályozó GKM
miniszteri rendelet átdolgozásával. úgy,
hogy a további esetekben 5 és 20 MW
között sávosan csökkenjen az „ártámo-
gatás”. 20 MW fölött pedig ne legyen
„ártámogatás” és zöldáram-átvételi kö-
telezettség sem.

Hosszú távon ugyanakkor bõvíteni
kell a fakitermelés lehetõségét, vala-
mint fel kell tárni és kidolgozni a fán kí-
vüli egyéb biomassza felhasználási for-
rásokat is:

– az erdõtelepítés támogatásának
bõvítésével, valamint energiaültetvé-
nyek telepítési feltételeinek és
ösztönzõinek megteremtésével és e
program beindításával,

– az energiafû-termelés feltételeinek
megteremtésével

– a „használtfa”-begyûjtés és -feldol-
gozás megszervezésével és e tevékeny-
ség támogatásával, illetve

– további lehetõségek feltárásával, il-
letve a természetvédelmi korlátozások
ésszerû keretek között tartásával.

A fentiek kivitelezéséhez és a meg-
valósulás nyomon követéséhez a prog-
ramot elindító és befolyásoló tárcákból
– GKM, KvVM, FVM – szakbizottságot
kell alakítani.

A fenti programok kidolgozásáig
pedig fel kell függeszteni a további
nagy teljesítményû, azaz 20 MW fö-
lötti erõmûvi blokkok fatüzelésre
átállításának támogatását. Ugyanak-
kor minél pontosabb felmérést kell ké-
szíteni a már mûködõ és a közeljövõre
tervezett fára alapozott energiater-
melésrõl, ennek jellegérõl, összetéte-
lérõl, faigényérõl és hogy ehhez a le-
hetséges faanyagforrások hogyan áll-
nak rendelkezésre.

MEGHÍVÓ
A magyarországi erdõk természetessége

c. vitaülésre

Idõpont: 2004. december 7. 1000 – 1400

Helyszín: a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó terme
Budapest, Roosevelt tér 9.

Elõadások:
Bartha Dénes:
A magyarországi erdõk természetességének vizsgálata
Aszalós Réka – Szmorad Ferenc: 
Az erdõtermészetesség vizsgálata tájanként és erdõtársulás-csopor-
tonként
Kenderes Kata – Tímár Gábor: 
A természetességi kritériumcsoportok szerepe a természetesség
alakulásában
Bölöni János – Ódor Péter:
A faállomány-szerkezet és a holtfa összefüggése a természetességgel
Standovár Tibor: 
Miért kell az erdõk természetességével foglalkozni?

Az elõadások után szakmai vitára, hozzászólásokra nyílik lehetõség.

Gencsi László 
professzor 80 éves
Ez év novemberében 80. életévét tölti be Gencsi
László professzor, a sok nevet megért soproni
fõiskola, majd egyetem Növénytani Tanszékének
oktatója, 1975 és 1988 között vezetõje.
Mindössze egyetlen munkahelye volt, szakmai
tevékenységét a Fehér Dániel professzor által
vezetett, nemzetközi hírû Növénytani Intézetben
kezdte, s innen vonult nyugdíjba az 1989. év
legvégén. Csaknem fél évszázadon át oktatta
növénytani ismeretekre az erdõmérnök-, ill.
faipari mérnök-hallgatókat, a fiatalabb generá-
ciót leszámítva nincs olyan erdõmérnök, aki ne
hallgatta volna elõadásait, ne vizsgázott volna
nála. Az alma materhez való kötõdését mi sem
jelzi jobban, hogy a tanszékére még most is
bejár, s ha a tudományos munka mûvelésére már
nincs is ereje, nem is jut ideje, a fiatalok sorsának
alakulását figyelemmel kíséri, továbbhaladásuk-
ban õket tapasztalatával segíti. Az Erdészeti
Lapok hasábjairól is kívánunk a professzor úrnak
boldog születésnapot, jó egészséget, örömteli
nyugdíjas napokat!

Dr. Bartha Dénes
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A magyar erdõgazdálkodás az EU tük-
rében címmel meghirdetett tanácsko-
zást dr. Solymos Rezsõ akadémikus ve-
zette be. Az elsõ elõadó Barátossy Gá-
bor, az FVM Erdészeti Fõosztálynak ve-
zetõje volt. 

A fõosztályvezetõ elõször néhány ál-
talános adattal érzékeltette a téma szer-
teágazó voltát. Majd az erdészeti igaz-
gatásra, illetve az erdõgazdálkodók
gondjaira tért ki.

Mit jelent az erdészeti igazgatás
szempontjából az EU-csatlakozás, tette
föl a kérdést. Emlékeztetett arra, hogy a
kárpótlási folyamat alapvetõen megvál-
toztatta az erdõgazdálkodás tulaj-
donyviszonyait, amelyben magánerdõ-
tulajdon gyakorlatilag nem volt. Az az-
óta eltelt idõszakban végrehajtott nagy-
arányú erdõtelepítések még tovább
módosították a tulajdoni arányokat. Az
állami erdõk aránya 59 százalékra csök-
kent, és 41 százalék lett a magántulaj-
don. A megszûnt téesz-erdõk helyett ki-
alakult egy körülbelül 2 hektárnyi átla-
gos nagyságú erdõtulajdonosi kör. Ek-
kora erdõterület nem alkalmas a tarta-
mos erdõgazdálkodásra.

A kezdeti idõszakban a legnagyobb
gondot az erdész szakemberek szemlé-
leti álláspontja jelentette. Bizonyos ér-
tetlenséggel fogadták a magánerdõ-
gazdálkodás megjelenésével kialakult
helyzetet. A 41 százalékos magánerdõ
részarány óriási felelõsséget jelent a
szakma, elsõsorban az igazgatás számá-
ra. Az egyre növekvõ magánerdõ-terü-
let, a növekvõ arány akkora érték és
olyan léptékû feladat, amit az államnak
messzemenõen támogatnia kell, hogy
beinduljon a szakszerû gazdálkodás
ezen a területen is. Az új helyzetben
többnyire hiányoztak a személyi és tár-
gyi feltételek, az eszközöket nem az er-
dõk privatizálásával együtt, hanem kü-

lön magánosították. A részarány-tulaj-
donból, az osztatlan közös tulajdonból
következõen a tulajdonosi érdekeltség
hiánya sok esetben akadályozza a szak-
szerû gazdálkodás megindulását. Ezért
fordulhatott elõ, hogy például egy hu-
szonvalahány hektáros erdõnek két-
száznegyvenegy tulajdonosa van, akik
közül többen külföldön élnek. A tulaj-
donosok pedig nem akarnak gazdálko-
dó társulást alakítani. Az ilyen és hason-
ló esetek sok gondot jelentettek a nyil-
vántartásnál és az üzemtervek készíté-
sénél. 

A másik fontos terület a finanszírozá-
si rendszer. Az uniós csatlakozás elõtt a
nemzeti támogatási rendszer mûködött,
két fõ pilléren nyugodva. Az egyik az
erdõfenntartási alap, az erdõk felújítá-
sára vonatkozóan, a másik pedig az er-
dõtelepítési támogatás. A csatlakozás
után megváltozott a helyzet. A joghar-
monizációs folyamat során olyan ne-
hézségek merültek fel, hogy az unió-
ban nincsenek külön ágazati jogsza-
bályok, hanem például az erdészeti jog-
szabályok – nem túlzás – mintegy öt-

száz különbözõ helyen találhatók meg.
Ráadásul nincs közös erdészeti politika,
csupán nemzeti erdõstratégiák vannak,
hiszen az ökológiai viszonyok eltérõ
volta nem indokolja az egységes politi-
kát. Tehát ez a nemzeti hatáskörbe van
utalva. A csatlakozás után megjelent az
uniós társfinanszírozás, amelynek a leg-
újabb rendeletei a 127. sz. Magyar Köz-
lönyben találhatók meg. 

Az erdõfenntartási járulékot sokan
bírálják, szeretnék megszüntetni. Meg
lehet szüntetni, de nincs más helyette.
Ha megszüntetnék, akkor az erdõfelújí-
tásra nem lenne támogatás. 

Az egyik érv az, hogy nem EU-kon-
form ez a támogatási rendszer. Amikor
a csatlakozáskor a nemzeti támogatási
rendszert el kellett fogadtatni Brüsszel-
ben, arra számítottak, hogy „foggal-kö-
römmel” kell majd védeni ezt az állás-
pontot. Ám kiderült, hogy minden
fenntartás és gond nélkül elfogadták.
Azt a véleményt fogalmazták meg, hogy
ha ez a rendszer negyven évig mûkö-
dött Magyarországon, akkor ez nem le-
het rossz. 

Az erdészet területén csak egy lehe-
tõség nyílt a társfinanszírozás számára,
a mezõgazdasági területek erdõsítése.
Aki ennek keretében támogatáshoz jut,
az húsz évig jövedelempótló támoga-
tást kap. Ebben az esetben nem pályá-
zatot, hanem kérelmet kell beadni. A
gazdálkodónak nyilatkoznia kell, hogy
a jövedelmének 25 százaléka mezõgaz-
dasági termelésbõl származik, és koráb-
ban mezõgazdasági céllal mûvelte azt a
területet. Sajnos nem sikerült elérni,
hogy az erdõgazdálkodásból származó
jövedelem beszámítson. Annak ellené-
re, hogy például Németországban az er-
dészeti tevékenységet beszámítják.

A fõosztályvezetõ felhívta az érde-
keltek figyelmét, hogy a nyilatkozato-
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kat felelõsséggel tegyék meg. Aki
ugyanis az uniós ellenõrzéskor nem
tudja igazolni, hogy a jövedelme 25 szá-
zaléka mezõgazdasági tevékenységbõl
származott, annak büntetõkamatokkal
vissza kell fizetnie a támogatást. A prog-
ram még el sem indult, de októberben
már várható az ellenõrzés. 

Ismert, hogy megalakult a Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal, és kez-
deti nehézségek ellenére, a mezõgazda-
sági területek erdõsítésével kapcsolatos
rendelet végrehajtási utasítása elsõként
jelent meg, köszönhetõen az Állami Er-
dészeti Szolgálatnak. A kifizetéseket az
MVH fogja folyósítani, de a pályázatok
befogadását és elbírálását az ÁESz végzi.

A közeljövõben kiadnak egy tájékoz-
tatót a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervrõl,
amely részletesen tartalmazza, hogy mi-
ként kell az erdõtelepítéseket végezni. 

Barátossy Gábor kiemelte, hogy az
uniós költségvetési ciklus 2007-tõl vár-
hatóan megváltozik. Az új rendszer már
csak tízéves jövedelempótló támogatást
tartalmaz. Ezért érdemes 2005 és 2006-
ban megvalósítani az erdõtelepítést. 

A gazdálkodóknak át kell állítaniuk a
gondolkodásmódjukat, és nekik is meg
kell tanulniuk az új rendszert. Az uniós
rendszer nagyon egyértelmû és ke-
mény feltételeket szab. A szakemberek-
nek és a gazdálkodóknak állandó to-
vábbképzésben és szakmai konzultáci-
ókon kell részt venniük. A továbbkép-
zési támogatás a jövõben is elérhetõ
lesz.

Változatlanul szorgalmazzák az er-
dõtulajdonosi társulások létrehozását és
a meglévõk erõsítését a fenntartható er-
dõgazdálkodáshoz szükséges terület-
nagyság miatt. Támogatják az erdészeti
szakemberek alkalmazását. A telephely
létesítésének támogatása nem EU-kon-
form, így arra nem lesz lehetõség.

Szorgalmazzák a gondozatlan erdõ-
területek gazdálkodásba vonását, és az
igazgatás részérõl megelégednének a
magánerdõk 80 százalékának mûvelés-
be vonásával is. 

A Nemzeti Erdõprogram elkészült, a
minisztérium belsõ értekezletén elfo-
gadták, túljutott a tárcaközi egyezteté-
sen, és rövidesen a kormány elé kerül.
Várhatóan kormányhatározat formájá-
ban hozzák nyilvánosságra és lép ér-
vénybe. A Nemzeti Erdõprogram az er-
dõk sokféleségén és a többcélú haszno-
sításán alapul, az ökológiai, ökonómiai
tényezõk függvényében. 

A közelmúltban a WWF és más szer-
vezetek részérõl felmerült a javaslat,
hogy az erdészet jobb helyen lenne a

természetvédelemmel együtt a KvVM-
ben. A kormányzat ezt a kérdést egy-
elõre másként látja. Azt sem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy az Európai
Unióban az erdészet a vidékfejlesztés
és nem a természetvédelem része. 

A Natura 2000 területek kijelölése is
sok kérdést vetett fel az utóbbi idõben.
Minden ellenkezõ híreszteléssel szem-
ben a rendelet-tervezetet nem fogadták
el. Tekintettel arra, hogy ezen területek-
nek a tulajdonosai uniós kártérítésre lesz-
nek jogosultak, Brüsszel is ragaszkodik
hozzá, hogy a területeket a gazdálkodók-
kal tételesen egyeztetve jelöljék ki. Az in-
formációk szerint az EU-ban sem mûkö-
dik még a Natura 2000 rendszer. 

Wisnovszky Károly, az Állami Erdé-
szeti Szolgálat megbízott fõigazgatója
elõadásában az uniós csatlakozást köve-
tõ hatósági tapasztalatokról számolt be.

Elõrebocsátotta, hogy az ÁESz hon-
lapjáról letölthetõ az összes szükséges
nyomtatvány a támogatás igényléséhez. 

Kevés tapasztalatuk van, hiszen még
egyetlen támogatási kérelmet sem zár-
tak le. Ugyanakkor bizonyos tendenci-
ák, tipikus jelenségek már kirajzolódtak
az eddigi kérelmek elbírálása során. 

Az erdészeti igazgatásnak is megvál-
tozott világban kell mûködnie. A koráb-
bi helyzetben a nemzeti igazgatás a csú-
csa volt a folyamatnak, míg most már
csak bedolgozói, végrehajtói a brüssze-
li döntéshozó központnak, mondhatni
pályázóként. A nemzetállamok pályá-
zókká váltak, s ez a munka az igazgatás
szakembereire hárul. Ugyanakkor azt
sem szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy módunkban áll közremûködni a
keretjogszabályok megalkotásában. Er-
re egy konkrét példa lehet a 2006 utáni
idõszakra vonatkozó támogatási rend-
szer. Az EU jogszabály-alkotási folya-
mata nagyon lassú, mindent nagyon

korán és alaposan elõkészítve kezde-
nek tárgyalni. Ha elég aktív egy-egy
nemzetállam szakigazgatása, akkor van
lehetõség a beleszólásra. De nemcsak a
szakigazgatásnak, hanem az érdekvé-
delem szervezeteinek is. Ezzel a felis-
meréssel élnünk kell. 

Ennek egyik lehetséges alkalma ép-
pen az elõzõekben hallott tervezet,
amely szerint a mezõgazdasági terüle-
tek erdõsítése után adott támogatás ide-
jét húszról tíz évre szándékoznak csök-
kenteni. Élnünk kell az unió keretein
belül adott érdekérvényesítési lehetõsé-
gekkel.

Éppen ezek miatt nagyon felértéke-
lõdik az információ-igény és az adat-
szolgáltatás, valamint az adatok felhasz-
nálása a tervezésben. Az adatok birto-
kában lehetõségünk van az egzakt ter-
vezésre, és ez megalapozza a szakmai
biztonságot. 

A hatósági adatok nem csupán a ter-
vezésben, hanem az értékelésben is
fontosak. Az igazgatásnak nemcsak az
adatok kezeléséhez és az adatok értel-
mezéséhez kell értenie, hanem meg
kell tanulnia azok társadalmi elfogadta-
tását is. Ez alapvetõen szükséges ah-
hoz, hogy az elkövetkezõ idõszak ter-
vezésénél kellõen tudjunk érvelni.     

Cserép János, az Országos Erdészeti
Egyesület elnöke megemlítette, hogy
annak idején az OEE az egész erdész-
szakma érdekeinek képviseletére ala-
kult. Hangsúlyozta, hogy a szakma pro-
pagandáját erõsítenünk kell, és ezen
belül nem szabad szégyellnünk az erdõ
gazdasági szerepét. Fontosnak tartotta
kiemelni, hogy át kell tekinteni a jelen-
leg érvényben lévõ erdõtörvényt, hogy
az mennyiben felel meg az EU követel-
ményeinek. A véleménye szerint a
nemzeti finanszírozásnak másként kel-
lene mûködnie. Hozzászólását azzal
zárta, hogy annak idején az erdõk meg-
voltak a természetvédõk nélkül is, hi-
szen ezt a feladatot is az erdészek látták
el. Az OEE elnöke is felhívta a figyelmet
a Natura 2000 körül kialakult helyzet el-
lentmondásaira.

Mõcsényi Miklós, a FAGOSz fõtitkára
elmondta, hogy szervezete több mint évti-
zedes nemzetközi tapasztalatokkal ren-
delkezik, hiszen 1992-ben lépett be az Eu-
rópai Faipari Szövetségbe. Talán ennek is
az eredménye, hogy jövõre hazánkban
rendezik a Parkettagyártók Nemzetközi
Szövetségének a konferenciáját. 

Az EU jogszabály-alkotásának elõ-
nyeként említette, hogy 3-5 évvel elõbb
megjelennek és átláthatóak a terveze-
tek. Felvetette a szabványosítás kérdé-

Wisnovszky Károly
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sét, példaként említette, hogy a kérge-
zett akácgömbfa hány elõírásnak kell
megfeleljen. 

Gyakorlati észrevételként ajánlotta a
résztvevõk figyelmébe a nyelvtudás
fontosságát, hiszen bár a magyar is hi-
vatalos nyelv, mégis, a tárgyalások an-
golul folynak. Ugyanígy hangsúlyozta a
konferenciákon való részvétel fontossá-
gát, hiszen rengeteg információt és ta-
pasztalatot szerezhetnek a szakembe-
rek. A fapiac megváltozásaként értékel-
te, hogy míg korábban fahiányról be-
széltek, ma mindenki famarketinget
emleget, el kell adni a fát. 

Érdekességként említette, hogy pél-
dául a francia erdõtulajdonosok magyar
fakitermelõ brigádokat keresnek. 

Pintér Ottó, az Agrárkamara erdészeti
és vadászati osztályának elnöke azt
hangsúlyozta, hogy az erdõgazdálkodás
a hagyományos mezõgazdasági tevé-
kenységgel szemben több évtizedre ki-
ható, hosszan tartó családi vállalkozás.
Felhozta az erdõfenntartási járulék
ügyét, ami mindenkit egyformán érint.
Az erdõfelújítás akut gondjaként szólt a
magas vadlétszámról és a vadkerítések
növekvõ hosszáról, a becslés problémá-
iról. Véleménye szerint ezt a gondot az
EU-ban feltétlenül meg kell oldanunk.

Solymos Rezsõ zárszavában többek
között elmondta, hogy a vadlétszám az
Erdészei Lapok tanúsága szerint leg-
alább százéves gond. A múlt század ele-

jén azt mondták, hogy a Bakonyban el-
fogy a bükk, és cserjésedni fog, mert a
vad lerágja. Aztán szépen kinõtt a vad
szája alól és ma azt tartják, hogy sok a
bükk a Bakonyban. Itt az ideje, hogy a
vadlétszám ügyét végre tisztába tegyük.

Kiállítás, gépbemutató és
terepi program a MEGOSZ

10 éves évfordulóján
A rendezvény szakmai színvonalát
emelendõ, a szervezõk úgy döntöttek,
hogy a rendezvény köré szakmai kiállí-
tást és bemutatót is szerveznek.

A kiállításra a térségben jellemzõ fa-
fajok felújításának gépcsoportjait, a fel-
dolgozás helyi problémájára alternatí-
vát kínáló gépeket bemutató cégek je-
lentek meg. Megtiszteltek részvételük-
kel egyéb, az erdõgazdálkodást általá-
nosságban segítõ eszközöket és szakki-
adványokat forgalmazók is.

Az ERDÕSZÖV Rt., házigazda telep-
helyén kialakított kiállítási területen a
hosszas elõkészítõ munka eredménye-
képpen az alábbi kiállítók jelentek meg:

AGROTECHNIKA KFT., Csongrád
HUDUNA Bt., Budapest
CSIBA KFT., Kõszeg
AGRO-SAT 2000. KFT., Nova 
GRUBE KFT.
Szaporítóanyag Termék Tanács
Roznik László-Husquarna
A jól sikerült konferencia után a ké-

sõ délutáni órákban került sor a kiállí-
tott erdészeti gépek terepi bemutatójá-
ra. A terület, a házigazda ERDÕSZÖV
Rt. kezelésében lévõ magánerdõ, mely
közelségénél fogva alkalmas volt a tere-
pi bemutató megtartására. Itt a bemuta-
tott gépek bizonyíthatták, hogy nem
csak a katalógusokban, hanem a „tõ
mellett” is jól mutatnak, mi több, kitûnõ
munkavégzésre képesek. A bemutatón
a gépek mindegyike a tõle elvárható
teljesítményt produkálta.

A sikeres gépbemutató után a technika
bûvkörébõl a biológia irányába mozdul-
tak a résztvevõk, mivel Bagaméri Gáspár
kitûnõ kollégánk bemutatta a Monor köz-
séghatárban levõ, OMMI által fenntartott
nyárfajta bemutatását és összehasonlítá-
sát lehetõvé tevõ kísérleti parcellákat. A
területen 27 nyár klónt ismerhettünk
meg, illetve fel.  A legnagyobb érdeklõ-
dést a kimagaslóan jól és egyöntetûen fej-
lõdõ „AGATHE-F”, valamint a „TRIPLO”
klónok bemutatása váltotta ki.

Az estébe nyúló, szakmailag infor-
mációdús terepi program után a kitartó
érdeklõdõk az ERDÕSZÖV Rt. telephe-
lyén  megérdemelten fogyasztották az
ízletes vadpörköltet, a frissítõket és
megvitatták napi élményeiket.

A nap eseményeit lejegyezték:
Répászky Miklós
Dr. Sárvári János

Zétényi Zoltán
Tóth Zsolt

FELHÍVÁS
Felhívjuk a MEGOSZ tagságának  fi-
gyelmét, hogy az elnökség határozata
alapján Szövetségünknek a küldöttgyû-
lés tagjaira vonatkozó a regionális vá-
lasztásokat 2005. április 15-ig meg kell
tartani! 

Emlékeztetõül itt idézzük az Alap-
szabálynak a küldöttgyûlésre vonatko-
zó részét:

„IX. Küldöttgyûlés 
1. A küldöttgyûlés a tagok összessé-

gét képviselõ küldöttekbõl áll, akiket a
régiószervetek választanak és delegál-
nak, öt évre szóló megbízatással. 

2. Választójoggal felruházott küldött
delegálására jogosult:

a) Minden erdészeti integrátor 1 fõt 
b) Minden legalább 50 hektár

erdõterülettel rendelkezõ erdõgazdálko-
dó 1 fõt 

c) Minden térségi szervezet (községi,
kistérségi) 100 tagig 1 fõt, ezen felül 100
tagonként 1–1 fõt. 

3. A küldötteket az elnökség küldött-
igazolvánnyal látja el. 

4. A küldöttgyûlés évente ülésezik,
az alábbi napirenddel: 

a) Az elnökség beszámolója az elõzõ
évrõl. 

b) A felügyelõbizottság beszámolója
az elõzõ évrõl. 

c) Az elõzõ évi mérleg elfogadása. 
d) Tárgyévi költségvetés jóváhagyása. 
e) Tagdíjak megállapítása.
f) Döntés a tagsággal kapcsolatos vi-

tás ügyekben. 
g) Minden olyan ügy, amelyet az el-

nökség a meghívóba felvesz, vagy ame-
lyet a küldöttek legalább egyharmada a
küldöttgyûlést megelõzõen 15 nappal a
naprendre felvenni írásban kér, és nem
tartozik a közgyûlés kizárólagos hatás-
körébe. 

6. A küldöttgyûlés lebonyolítására
egyébként a közgyûlésre vonatkozó
szabályok az irányadók.”

Kérjük a fentiek szellemében vá-
lasszák meg küldötteiket és a
jegyzõkönyveket, illetve a küldöttek

névlistáját és elérhetõségét juttassák el a
MEGOSZ Titkárságának!

* * *

Tisztelt MEGOSZ tagok!

Az elmúlt, több, mint egy esztendõben
folyamatosan küldtük tagjainknak az
Erdészeti Lapokat, amelynek költségeit
eddig teljes egészében Szövetségünk
állta. Ez az idõ elegendõ volt, hogy
minden tagtársunk megismerje  az újsá-
got és a benne megjelenõ MEGOSZ Hír-
adó anyagait. A MEGOSZ 2005. január
1-tõl az Erdészeti Lapok tagjainkhoz el-
jutó példányainak  árát (4000
Ft/példány/év) már csak 50 %-ban tud-
ja fedezni. Ez azt jelenti, hogy azon tag-
társaink, akik továbbra is igénylik a la-
pot, azok évente 2000 forint befizetését
vállalják a tagdíjon felül. 

Kérjük ezért, hogy, aki a jövõ évtõl
továbbra is igényt tart az újságra, az je-
lezze a  Titkárságnak és a 2005. évi tag-
díjbefizetésnél az összeget szíveskedjék
2000 forinttal megnövelni. 
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Jelen voltak: Luzsi József, Mihályfalvy
István, Molnár László, Támba Miklós,
Virágh János, dr. Sárvári János

meghívottként: prof. dr. Mészáros
Károly, dr. Lett Béla, dr. Schiberna
Endre (NyME) és Mõcsényi Miklós
(FAGOSZ)

Helyszín: a MEGOSZ irodája, 1021 Bu-
dapest, Budakeszi út 91.

A megjelentek jegyzõkönyv-vezetõ-
nek dr. Sárvári Jánost, jegyzõkönyv-hite-
lesítõnek Virágh Jánost fogadták el. 

Az elsõ napirendi pont keretében
prof. dr. Mészáros Károly, a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kará-
nak dékánja és Luzsi József, a MEGOSZ
elnöke együttmûködési megállapodást
írt alá, mely jelen jegyzõkönyv mellékle-
tét  képezi.

A jelenlévõk ezt követõen megvitatták
az együttmûködés konkrét lehetõségeit
és a következõkben állapodtak meg:

– A NyME felajánlotta, hogy az
EMOGA programhoz kapcsolódó – is-
meretfejlesztés, képzés, nevelés téma-
körébe tartozó – már kidolgozott minta-
programját megismerteti a MEGOSZ-
szal és azt megújítva, Szövetségünk
részvételével, pályázatot nyújtanak be
(kapcsolattartók: dr. Lett Béla, dr.
Schiberna Endre és Hegedûs Attila
NyME, illetve a MEGOSZ elnöksége az
integrátorok bevonásával).

– A NyME ígéretet tett arra vonatko-
zóan, hogy a 2005. évi WOOD TECH
konferenciájának vezértémája a magán-
erdõ gazdálkodás lesz.

– A Regionális Egyetemi Tudásköz-
pont Erdészeti alprogramjához kapcso-
lódóan résztvevõként a MEGOSZ a Nyu-
gat-dunántúli régióból 3-7 erdõtulaj-
donost jelöl és nevüket, elérhetõségüket
eljuttatja az Egyetemnek.

– Felvetõdött még az Erdõgazda Na-
pok felújításának gondolata és a
MEGOSZ-nak a szakemberképzés gya-
korlati részébe történõ bekapcsolódása is.

Ezt követõen dr. Sárvári János a
WOOD TECH idei rendezvény és a
MEGOSZ emlékülés tapasztalatairól és
visszhangjáról számolt be. A jelenlévõk
a visszajelzések alapján egyetértettek
abban, hogy mind a két rendezvény
eredményes volt és elõsegítette a
MEGOSZ pozitív megítélését, növelte
elismertségét és öregbítette hírnevét.

Megvitatás után az elnökség elköte-
lezte magát a Szövetség taglétszámának
intenzív növelése mellett és ebben ki-
emelten számít az integrátorok segítsé-
gére. Az ügyben teendõ lépések kidol-
gozásáért

felelõs: dr. Sárvári János
határidõ: 2004. december 31.
Dr. Sárvári János elmondta, hogy ed-

dig a 2004. évi tagdíjak mintegy 70%-a ér-

kezett be a Szövetséghez, a maradék
30%-ot meg kell sürgetni. Az év közben
benyújtott pályázatok eredményesek
voltak és biztosítják az év végéig a
MEGOSZ kiegyensúlyozott mûködését.

A CEPF magyarországi közgyûlésének
szakmai-terepi programjával kapcsolat-
ban az elnökség úgy határozott, hogy an-
nak helyszíne Kisköre-Eger térsége, lebo-
nyolítója pedig Molnár László alelnök
lesz a helyi erdõgazdákkal, a természet-
védelmi hatóság szakembereivel és dr.
Sárvári Jánossal együttmûködve. A jelen-
lévõk meghallgatták és elfogadták dr. Sár-
vári János beszámolóját az eddigi és a ter-
vezett elõkészületekrõl a november 7-8-
9-i programokkal kapcsolatban. 

A 2005. évi költségvetés ismertté vált
és aggasztó keretszámaival kapcsolat-
ban az elnökség levelet fogalmazott
meg Németh Imre miniszternek, melyet
a végelegesítés és aláírás után az ülés
napján postáztak is.

Végezetül Mõcsényi Miklós, a
FAGOSZ fõtitkára számolt be a NATURA
2000 elfogadásának körülményeirõl, il-
letve az azt követõ FAGOSZ elnökségi
ülésen elhangzottakról.

Budapest, 2004. október 18.
Dr. Sárvári János

jkv. vezetõ
Virágh János
jkv. hitelesítõ

Kivonat a MEGOSZ 2004. október 15-én 10
órai kezdettel megtartott elnökségi ülésérôl

A lábon álló nyárfa eladási ára az 1979-
1980. évek áremelkedése óta folyó
frankban ugyanaz maradt. Poitou-
Charentes megyében (Franciaország
közép-atlanti vidéke; az egyik legjelen-
tõsebb franciaországi nyárfa termesztõ
körzete: a fordító megjegyzése). 1979-
ben az átlagos m3-enkénti eladási ár (a
vastag faválasztékok arányában) 274
frank volt, 2003. õszén pedig 261 frank
(= 40 euro). Ha az inflációt is figyelem-
be vesszük, 24 év alatt a reálár több,
mint a felével csökkent. A 2003. évi át-
lagos ár közel azonos az 1979-1999.
idõszak átlagával, (A 2000-2002.
idõszak nem vehetõ vonatkoztatási ala-
pul az 1999. decemberi viharkárok

után bekövetkezett katasztrofális ár-
csökkenés miatt.)

Az árgyengülés különösen a két m3-
nél nagyobb egyedeket érinti. Az ilyen
fák 1978-79-ben elõnyben részesültek a
vásárlások 50%-ánál, a viharkárosítás
elõtt arányuk nem tett ki többet 30%-nál,
2003-ban néhány realizált eladásnál 19%-
ra esett. Manapság tehát a nyárfater-
mesztõknek nem érdeke a nagy méretû
faanyag elõállítása. Mindamellett ez az ár-
esés mérséklõdhet rövid idõn belül a vi-
harkárok következményeként. Valójában
2010-ig elõrelátható a faipar ellátásában
60-70%-os hiány a tárgyalt régióban
(Poitou-Charentes); az 1999 elõtti terme-
lési színvonal 2020 elõtt nem érhetõ el.

Ami a régión kívüli fa-ajánlatokat illeti, a
szállítási költségek a régióbeli nyárfát fa-
vorizálják. Természetesen feltétel, hogy
az ilyen rendeltetésû fákat már 20 évvel a
kivágás elõtt nyessék.

Ez a hipotézis mindennek ellenére
függ a nemzetközi konkurenciától. Az
indonéziai vagy a kínai rétegeltlemez
importok 30%-kal olcsóbbak; a tûleve-
lûek hámozása rétegelt lemez céljára,
az okumé állandó konkurenciája, az ex-
portot erõsen sújtó euró, mind olyan
tényezõ, amelyek korlátozzák a nyárfa
árának visszatérését az eredeti szintre.

(Optimista megjegyzés: a nyárfater-
mesztõk jövedelme nemcsak a köbmé-
ter-gyarapodásoktól függ. Tudnivaló,
hogy a hektáronkénti nyárfa termelé-
kenység az utóbbi 20 év alatt csaknem
megduplázódott)

(Bois et Forêts 2004. évi 3. szám)
Ref.: Dr. Tóth Béla

A nyárfa értéke egy negyed-
százada csökken
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Az elmúlt másfél évtizedben jelentõs vál-
tozás állt be a romániai erdõk tulajdonvi-
szonyában, az erdõk hasznosításában.

Székelyföldön azokat a közbirtokossá-
gi erdõket kezdték eladni tulajdonosaik,
amelyeket a 2000-ben hozott földtörvény
alapján a román állam kínkeservvel szol-
gáltatott vissza. Románia összterületének
27%-át, mintegy 6,3 millió hektárt borítja
erdõ, ebbõl jelentõs kiterjedésû területek
találhatók Hargita és Kovászna megyé-
ben. A monarchia idején az erdélyi határ-
rész faluközösségeinek gazdasági fenntar-
tása érdekében létrehozott és évekkel
ezelõtt újjáalakított székely közbirtokossá-
gokat most külföldi cégek környékezik
meg, amelyek hektárszámra vásárolják fel
a „zöld aranyat”. Az Európa harmadik leg-
nagyobb fakitermelõ és -feldolgozó társa-
ságaként számon tartott osztrák Schweig-
hofer Holzindustrie nemrég a Hargitán vá-
sárolt fel félezer hektár közbirtokossági
erdõt. A rönkbeszerzések 70%-át Románi-
ából biztosító Szeben megyei Szászsebe-
sen fûrészüzemet mûködtetõ cég most a
Kovászna megyei Zágon fenyvesére vetett
szemet, és a közbirtokosság tagjai hajla-
nak is a vásárra. Nem véletlenül, hiszen az
osztrákok 1600 eurót hajlandók fizetni
hektáronként, a tulajdonosok ennél sok-
kal kevesebb bevétellel rendelkeznek az
évi fakitermelés után. (Összehasonlítás-
képp: Ausztriában tízezer eurónál
kezdõdik az erdõ hektáronkénti ára.) A
közbirtokosságok ugyanis – jogi státusu-
kat szabályozó törvény híján – részvény-
társaságként mûködnek, jövedelmük után
pedig 25%-os adót fizetnek a román ál-
lamnak.

A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség – amely éveken át lobbizott a par-
lamentben a földek és az erdõk vissza-
szolgáltatása érdekében – hevesen tiltako-
zik a közbirtokossági vagyon elkótyave-
tyélése miatt. A tulajdonosok pillanatnyi
meggazdagodási vágyának ellenben a je-
lek szerint a politika sem szab gátat, hi-
szen a „jogszabályok értelmében Románi-
ában külföldi állampolgárok is vásárolhat-
nak földet vagy erdõt, ha céget alapítanak
az országban” írja Rostás Szabolcs kolozs-
vári újságíró.

Szakács Sándor erdõmérnököt jól is-
merik a magyarországi erdészek is. Az eg-
ri vándorgyûlésen õ köszöntötte a köz-
gyûlésen résztvevõket, legutóbb pedig a
pilisi MEGOSZ rendezvényén találkozhat-

tunk vele, úgy is, mint az Erdélyi Tudomá-
nyos Társaság Erdészeti Szakosztályának
elnökével és mint a székelyudvarhelyi er-
dészet vezetõjével.

Tavasszal irodájában beszélgettünk a
helyi erdõgazdálkodásról, mely 1991 óta
jelentõs változáson ment keresztül. Akkor
került magánkézbe vissza a térség erdei-
nek jelentõs része. A székelyudvarhelyi
erdészet 15 600 hektár kezelt erdejébõl
mindössze 2500 hektár állami erdõ, a töb-
bi magántulajdonú. A közbirtokossági, az
egyházi, az önkormányzati és az iskolák
tulajdonába jutott erdõkkel nincs gond,
mert mint jogi személyek kezelik. A tör-
vény kimondja, hogy saját erdészetet kell
létesíteni, szakembert kell alkalmazni, így
többen társultak, hogy megfeleljenek az
elõírásoknak. Minimum 7000 hektárnak
kell lennie egy erdészet területének, mely-
nek apparátusa egy erdészetvezetõbõl,
egy erdõmérnökbõl, két technikusból
tevõdik össze. 1 hektártól 10 hektárig ter-
jedt az a terület, természetes személy
visszakapott. Az egyházak, iskolák 30
hektárig, a közbirtokossági tagok
örökhagyóként 20 hektárig kaphattak vis-
sza. A természetes személyek erdõtársulá-
sokat hoztak létre, amelyek az erdõk
kezelését végzik, mint jogi személyek. Az
erdõtársulások osztható tulajdonúak, elvi-
leg ki van parcellázva a tulajdonrész, de
gyakorlatilag ennek nincs jelentõsége. Az
erdõ társas kezelésben van, és csak akkor
kell kijelölni a tulajdonos erdõterületét, ha
az illetõ kilép. Telekkönyvezés után térké-
pen kell bejelölni, ami igen sok pénzbe
kerül. Természetesen a hozamon és a
költségen területarányosan osztoznak a
tulajdonosok, függetlenül a tulajdonrész
állapotától.

Szakács Sándor elmondta, hogy ezeket
az erdõket õk kezelik, és most már fizetni
is kell a kezelési költséget. A jogi szemé-
lyek a kezelési költségeket meg kell
fizessék az erdészetnek, a természetes

személyek tulajdonában lévõ erdõk
õrzését ingyen végzik, amit az erdészet
jövedelmébõl, vagy állami támogatásból
fedeznek. Az állam támogatja az erdõtár-
sulások megalakulását és ezek üzemter-
vezését.

Ha az erdõtársulások tulajdonosai ter-
mészetes személyek és a területük 50 hek-
tár felett van, a támogatás 100 %-os. Ha az
erdõtulajdonosok jogi személyek és a
területük 500 hektár felett van, a támo-
gatás 50 %-os. Ha az erdõtársulások tulaj-
donosai jogi és természetes személyek és
a területük 300 hektár felett van, a támo-
gatás 50 %-os. Az üzemterveket a tulaj-
donosnak kell megcsináltatni és kifizetni,
majd utólag térítik meg a költségeket, a
fent említett kritériumok alapján.

Kihasználtam az alkalmat és elkísértem
Szakács Sándort Székelyderzs és Szen-
tábrahám községekbe, ahol az erdõgaz-
dasági társulások tartottak közgyûlést.
Nemcsak azért éreztem otthon magam –
mert természetesen magyarul zajlott a dis-
kurzus –, hanem a felvetõdött problémák
is azonosak voltak. Hogy ki mennyit, mi-
kor vághat, szállíthat, fizethet stb. Annál is
inkább, mert a térség erdei fõleg elgyer-
tyánosodott bükkösökbõl, tölgyesekbõl
állnak. Annak idején községi erdõk vol-
tak, rontott sarjerdõk lettek. Mintegy 4000
hektár ilyen, és csak 2–3 köbméter tûzifát
tudnak fejenként és évente kitermelni
hektáronként, melynek árával fizetik a
költségeket.

Az õrzés az erdész feladata az erdészet
által ügykezelt erdõkben, és a hiányért is
õt vonják felelõsségre, aminek olykor ko-
moly anyagi vonzata van. Azok, akik rá-
jöttek, hogy ezekbõl a rontott-erdõkbõl
nem tudnak számot tevõ nyereséget ki-
hozni, felajánlják megvételre, és az állam
is felvásárol. Mint Szakács Sándor említet-
te, az erdészet mindössze 2500 hektár ál-
lami erdõt kezel. Természetesen ennek
hozamából nem tudnak megélni, ezért
mûködésükhöz állami támogatást kérnek.
A vadászati jog az államé. A vadásztársa-
ságok 10 évre bérlik a területet. A társaság
létszáma a terület nagyságától függ,
ugyanis 500 hektárnál kevesebb nem jut-
hat egy vadásztársasági tagra. Új vadász-
társasági belépés csak üresedés esetén
képzelhetõ el. A vadásztársaságok is
üzemterv szerint dolgoznak. A vadászati
bérleti díj meglehetõsen csekély, hiszen
egy jó medvés területen sem több, mint

Vendégségben Szakács Sándor 
székelyudvarhelyi erdészetvezet�ônél
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2000–3000 lej hektáronként, ami 20 forint-
nak felel meg. Minden vadászterületen
legalább egy vadõrt kell alkalmazni. 

Szakács Sándor kérdésemre elmondta,
hogy közepes minõségû, 300–400 gram-
mos õztrófeát, kevés, de szép hosszú szá-
rú, 8 kilogramm körüli szarvastrófeát lehet
zsákmányolni. A 10–12 kilogrammos bika
már ritkaságszámba megy. A medveállo-
mány valamelyest csökkent. Erõs a zöldek

nyomása a medvevadászat ellen, mert
szerintük a fajt kihalás fenyegeti. Érdekes,
hogy zárt lesekbõl tilos a vadásztatás, Így
a zárt lesek mellett ott van a nyitott, de ab-
ból a vendég nemigen akar lõni. Van ben-
ne valami, mert pontos, jó lövést csak zárt
helyrõl lehet leadni, nem beszélve arról,
hogy onnan nyugodtan meg lehet nézni a
vadat, és eldönteni, hogy egyáltalán azt
akarjuk e meglõni. Sajnos hajtásból sok

sebzés történik. Szakács Sándor szerint
nincs veszélyben a medveállomány, hiúz
is van elegendõ, a farkas meg – a legutób-
bi megfigyelések szerint – kifejezetten
szaporodik. Vendéglátóm végül megemlí-
tette hogy az önálló erdészeti miniszteri
funkció megszûnt, és most az erdõk ügyét
államtitkár irányítja, amely a Mezõgaz-
dasági Minisztérium keretében mûködik.

Pápai Gábor

Ismeretesek azok a szakirodalmi és
népszerûsítõ irodalomban megjelent
közlések, amelyek Földünk klímájának
változásával  kapcsolatosak. Ezek az
erdõhöz is szorosan kötõdnek. Egyrészt
azért, mert a szilárd földfelület több,
mint felét különféle erdõk borítják és a
klíma  mindenfajta változása hat ezek
területi kiterjedésére, faji összetételére
hozamára, ugyanakkor a civilizáció kö-
vetkezményeként túlzottan meg-
növekedett légköri CO2 lekötésének,
hasznossá tételének egyik lehetõségét
éppen a fás vegetáció adja. A két
tényezõ kapcsolataival foglalkoznunk
parancsoló szükség éppen napjaink-
ban, amikor még vannak eszközeink az
aggasztó jelenségek elhárításához.
Ezért alapvetõ igény, hogy az erdõ és
klíma kapcsolatát  jobban megismerjük,
elmélyülten tanulmányozzuk. Ez a
meggondolás sarkallja a szakterületen
dolgozókat, hogy eredményeiket idõrõl
idõre közzétegyék.

A két tényezõ kapcsolatának szentelt
konferenciáknak már hagyománya ala-
kult ki. Elõször Noszvajon (Eger közelé-
ben), késõbb Sopronban, most pedig
Debrecenben jöttek össze meteorológu-
sok, erdészek, ökológusok és hozták ma-
gukkal legújabb kutatási eredményeiket.
Ez utóbbi helyen tartott konferencia anya-
gát találjuk az itt bemutatott kötetben.

A mû hat nagyobb fejezetre tagolódik.
Bevezetõben Mátyás Csaba mutatja be az
erdészet és a klimatológia több évszáza-
dos kapcsolatát, majd az említett konfe-
renciák történetét tekinti át a debreceni
egyetem Meteorológiai Tanszékének ta-
nára, Tar Károly. A klíma hosszú lejáratú
folyamat eredménye, ezért természetes,
hogy a korábbi idõszakok klimatikus sa-
játságaival is foglalkoznunk kell, erre
építhetjük prognózisunkat a globális klí-
maváltozásról.

A következõ fejezetben már az erdõ
felé közelítõ ismeretekkel találkozha-
tunk, az erdõ energia- és vízmér-
legérõl, a szárazság-stressz és növeke-
dés összefüggéseirõl olvashatunk. Itt
kapnak helyet a soproni és mátrai
erdõk vízháztartására vonatkozó kuta-
tások eddigi eredményei. Új elem a té-
makörben a klímaváltozások erdei ká-
rosításokkal, károsítókkal kapcsolatos
összefüggései. A széles körû elõadás-
sorozatot olyan témák elõadóinak
munkái zárják, akik már a valószínûsít-
hetõ károk elhárításáról írnak, elsõsor-

ban az erdõmûvelés lehetõségeit mu-
tatják be.

A fenti áttekintés után néhány fontos
konkrét megállapítás bemutatása kíván-
kozna, ez azonban a szokásos könyvis-
mertetés terjedelmi lehetõségeit megha-
ladja. Ehelyett a könyv beható tanulmá-
nyozásának szükségességére hívjuk fel
a figyelmet. A gyakorlatban közvetlenül
is hasznosítható, összesen 50 szerzõ ál-
tal közreadott és angol nyelvû összefog-
lalókkal is kiegészített, igen szép kiállí-
tású kötet oda kívánkozik mind a gya-
korló, mind a tervezõ vagy kutató mun-
kakörben foglalkoztatott kollégáink
könyvespolcára. Megvásárlási lehetõ-
ségeirõl a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem soproni részlegénél dolgozó szer-
kesztõktõl lehet érdeklõdni.

Ismertette: dr. Szodfridt István

Mátyás Csaba – Víg Péter /szerk/: 

Erdô és klíma. IV. kötet 
NyME, Sopron, 2004. 1-328.o.

A legveszélyeztetettebb hazai gerinces
állat, a rákosi vipera túlélését segítõ vé-
delmi központot adtak át tegnap a Kis-
kunsági Nemzeti Parkban.

A rákosi vipera, avagy ahogy a nép-
nyelv nevezi a homoki kígyó kizárólag
hazánkban él. E gerinces Európa legve-
szélyeztetettebb mérges kígyójának
számít. 1893-as leírása óta bizonyítottan
kipusztult Ausztriában, Romániában és
Bulgáriában. A gerinces állat hazánk-
ban 1982 óta védett, négy évre rá pedig
már fokozottan védetté nyilvánították.
A magyar fauna elismerten legveszé-
lyeztetettebb természetvédelmi értéke
példányonként egymillió forint.

Az állomány hihetetlenül gyors meg-
fogyatkozását több ok is magyarázza. A
XX. század elsõ felében a gyepfeltöré-
sek miatt a rákosi vipera elvesztette
élõhelyének jelentõs részét, ráadásul a
felszántás során nagy tömegû állat
pusztult el. A Duna-Tisza közi vízrende-
zések is apasztották az állományt.

A legutolsó drasztikus élõhelyvesztés
az 1980-as években történt. Az akkori ag-

rártámogatási rendszer lehetõvé tette,
hogy az újabb feltört gyepekért állami tá-
mogatást vegyenek fel a téeszek, állami
gazdaságok – függetlenül attól, hogy a te-
rület alkalmas volt-e a mûvelésre vagy
erdõgazdálkodásra. A mezõgazdálkodók
tehát gyepet törtek, és támogatásért álltak
sorba. A következmény: a természet-
védõk becslése szerint a rákosi viperák
száma száz és ezer között lehet.

Hogy ne apadjon tovább az állomány a
Kiskunsági  Nemzeti Park a közelmúltban
egy tanyát vásárolt, ahol 22 milliós költ-
séggel létrehozták a Rákosi Vipera Védel-
mi Központot. A központból irányítják a
gyepek újraélesztését az erdõtelepítések
által elfoglalt korábbi élõhelyeken. Itt ko-
ordinálják a kutatásokat, illetve bemutat-
ják az érdeklõdõknek, hogy mi történt ez-
zel a viperával a múltban. Az egyik legfon-
tosabb feladat, hogy a központban, védett
környezetben nevelt állatokkal megerõsít-
sék a természetben élõ állományt. A ter-
mészetvédõk szerint az elsõ látványos
eredmények 10-15 év múlva várhatók.

(Népszabadság)

Viperaközpont a Kiskunságban
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1944-et írtunk. Végre megkaptuk a
nyári vakációt. Jött is a levél a bátyám-
tól, aki a Mária-völgyi Erdõgondnok-
ságnál vezetõ beosztásban tevékeny-
kedett. Gyere, van lehetõség egy kis
munkára. Mint gimnazista fiú felültem
a vonatra. A vonat Óradnáig ment. On-
nan szekérrel mentem, 17 km-re Mária-
völgyre. Mária-völgy a Radnai havasok
lábánál terült el A ruszin favágók már
befejezték a Gázs völgyében a favá-
gást, otthagyván mintegy 26-27 ezer
m3 fenyõrönköt. A faanyag lekérgezett
állapotban alig fért el a vágásterületen.
Kérgezés után a kiszivárgott gyanta rá-
száradt a fára és ez által fényessé és sí-
kossá vált. Szálláshelyül a favágók „ka-
libáját” vettük igénybe. A kör alakú
építmény közepén nagy lyuk táton-
gott, ahol a tûz lángja és a füst távo-
zott. Körben lábakon fekvõhelyek vol-
tak kialakítva, jegenye- és lucfenyõ-
gallyal letakarva. Tudni kell, a
fenyõlomb illatát egyetlen élõsdi sem
kedveli, ilyen szempontból szinte ste-
rilnek mondható. A munka napi 500
m3 fa felvétele különbözõ jelzések
használatával. Ezt a munkát egy hatta-
gú csapat végezte. A munkahely a falu-
tól 18 km távolságra volt. A Vörös pa-
takon (a hideg Szamos mellékága) kel-
lett felfelé haladni, onnan nyílt jobbra
a Gázs völgye. A völgy keskeny és
szûk volt, meredek, égig tornyosuló
sziklakibúvásokkal. Itt dorongfából át-
hidalással az utat a patak fölött vezet-
ték. Tovább haladva az út is megszûnt,
és kezdõdött a nagy tarvágás, amely-
nek az oldalában volt a „kaliba”, a szál-
láshely. A hátizsákban cipelt elemózsi-
át egy csomag dohány egészítette ki. A
dohány szerintem az aranynál is töb-
bet ért. Kiérkezésünk után nemsokára
megjött a havasról egy csobán (juhász)
egy nagy sajttal, amiért dohányt ad-
tunk. Közölte, hogy éjjelenként egy
medve dézsmálja a juhokat. meg kelle-
ne ijeszteni, és kéri az erdész urat jöj-
jön föl egy éjszakára. A juhász jól tud-
ta, hogy az a havasi legelõ, ahol õk a
juhnyájat járatják, az kormány-vadász-
terület. Itt medvét és egyéb csülkös
nagyvadat lõni nem szabad. Másnap
délután Palatkás erdésszel elindultunk
a völgyön felfelé. Palatkás bácsinak az
elsõ világháborúból visszamaradt fran-
cia Manlicher hadi, golyós szolgálati
fegyvere volt. Elhagytuk a véderdõt, és
kiértünk a havasi legelõre. Továbbha-
ladva megtaláltuk a hegygerinc olda-

lán létesített esztenát (juhászatot).
Hadseregnyi kutya fogadott minket
iszonyatos ugatással. Majd elõkerült a
fõcsobán (fõjuhász), és csendre intette
a kutyákat. Egyik-másik kutyából hátul
ugatás közben csak úgy spriccelt a fe-
leslegesen elfogyasztott tejsavó, hiszen
mást sem ettek. Némelyik csontig leso-
ványodott pára csak fekve tudott ugat-
ni, jártányi ereje sem volt. A kutyase-
reg elitje kint járta a havasi legelõt a ju-
hokkal. Az esztena több kaliba félkör
alakban. A juhok részére éjszakai szál-
láshelyül fenyõ rúdfából összetákolt
karám szolgált. A tejfeldolgozás céljá-
ból középtájon nagy kormos üst, mel-
lette a sajt érleléséhez szükséges, pol-
cokkal ellátott, szellõs, különálló épít-
mény. A juhászok, fõleg fiatalok, bátor
legények, nagy karimájú kalapot visel-
tek. Ingük kendervászonból készült. A
kalap és az ing vajban volt kifõzve az
esõ és az élõsdiek ellen. A havasokban
ugyanis naponta többször is esik az
esõ. Gyönyörû, tiszta idõt fogtunk ki,
ami itt fent eléggé ritkaságszámba
megy. Szemet gyönyörködtetõ égszín-
kék ég alatt, a távolban, a havas legma-
gasabb csúcsa, a Korongyos-tetõ. Fe-
lénk nagy kiterjedésû havasi legelõ. A
völgyekben haragos sötétzöld színû
törpefenyõ-foltok. Mindebben a
színkavalkádban az áfonya kékes szí-
ne tarkállott. Sziklabércek, kibúvások
törték meg a nagy egyenletességet. A
lemenõ nap sugarai az egész tájat pilla-
natok alatt rózsaszínûvé varázsolták. A
természet gyönyörû szép színpada tá-
rult elénk. Nincs a világon olyan tech-
nika, amely ezt a látványt meg tudná
ismételni. A kalibánk a tanyától mint-
egy 40 lépésnyivel feljebb volt. A szo-
kásos tûz égett elõtte. Leszállt az est. A
szép csillagos ég alatt nagy csend ural-
kodott. A csendet idõnként egy-egy
kolomp hangja törte meg. A szunnya-
dó tûz parazsa pattant, jelezvén az el-
hamvadást. Igyekeztem ébren marad-
ni, de ahogy néztem a szunnyadó tü-
zet, az álmosság eluralkodott rajtam,
szemeim akaratlanul is lecsukódtak. A
medve tudta jól, hogy mikor követke-
zik be a legalkalmasabb idõ a portyá-
zásra. A málna és az áfonya még nem
érett. A bocsokat is el kellett látnia éle-
lemmel, ezért fanyalodott rá a birka-
húsra. De lehet az is, hogy vérmedve
volt, valamilyen sebesülés során olyan
maradandó testi sérülést szenvedett,
hogy a fennmaradás szempontjából a

könnyebb táplálékszerzést választotta.
Napközben a törpefenyvesekben tar-
tózkodott. A csapáson elindult az
esztena felé. A kitaposott úton neszte-
lenül közelítette meg a karámot. Nem
is volt baj addig, míg odaért. Senki sem
vette észre, de amikor a karám keríté-
sén beugrott, a nagy súly alatt az meg-
reccsent. Ettõl a birkák ijedten mene-
kültek, szinte agyontaposták egymást.
Hóna alá kapott egyet közülük és igye-
kezett kifelé. Ekkor a kutyák éles vo-
nyításba, nagy ugatásba kezdtek. A
bátrabbja a karám felé rohant. A juhá-
szok nagy ordítással – „ursu, ursu” –
üszkös fadarabokat dobáltak a karám
felé. A látvány tûzijátékhoz volt ha-
sonló. Palatkás bácsival rohantunk a
helyszínre.  Nagyméretû villanylámpa
volt nálam. A medve még mindig a
karámban volt. Lámpa nélkül is látni
lehetett egy sötét foltot. Rávilágítot-
tam, s ekkor megdörrent a karabély
nagy füstös lángot okádva. A medve
artikulátlan hangot adott ki, és eldob-
ta a birkát. Már éppen a karám keríté-
sén igyekezett kifelé, mikor még egy-
szer megszólalt a mordály. Az egész
havas visszhangzott. Erre a kutyák fel-
bátorodtak, és nagy nyüszítéssel, uga-
tással üldözték a medvét egy darabon.
A nagy csetepaté után a juhászokkal
kiértékeltük az eseményt. Én még so-
káig remegtem az izgalomtól. Palatkás
bácsit korholtam, hogy miért nem cél-
zott jobban, hátha a medve ottmaradt
volna. Csak annyit mondott, hogy
nem szabad itt medvét lõni. Újfent sí-
ri csend borult a tájra. A tûz a kalyiba
elõtt kialudt. Úgy ruhástul, bakan-
csostul végigfeküdtünk a fenyõtû-
leveles földi fekhelyen. Egy darabig
hallucináltam. Újból lejátszódott elõt-
tem az egész esemény, majd elalud-
tam. Pirkadatkor, mint mindig, az
esztenán elkezdõdött a napi munka.
Mi is felkeltünk, és megnéztük a
medve menekülési nyomát. Helyen-
ként a kutyák által kitépett szõrzetet
találtunk. Elbúcsúztunk a juhászok-
tól, és mentünk vissza a munkahely-
re. Hét végén beállított a fõcsobán
egy nagy juhsajttal és újságolta, hogy
a medveijesztgetés hatásos volt, mert
az állat azóta nem jelentkezett. Lehet,
hogy Palatkás bácsi mégis csak jól
célzott? Ez volt életem elsõ medveka-
landja, ami felejthetetlen élményt ha-
gyott bennem. Mai napig is szívesen
gondolok a gyönyörû erdélyi hava-
sokra, ahol hosszabb idõt töltöttem,
és a megijesztett nagy barnamedvére.

Schneider Ede Géza

Medvekaland
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Az Európai Unió Leonardo da Vinci
szakképzés-támogatási programja biz-
tosított anyagi hátteret a barcsi Dráva
Völgye Középiskola 12 erdész tagoza-
tos diákja és 2 tanára számára, hogy
2004. szeptember 5-26. között, 3 hetes
szakmai tanulmányúton vegyen részt,
Svédországban.

A projekt fõ célja a Harvester gép –
„fakombájn” – mûködésének megisme-
rése, illetve kezelésének elsajátítása volt.
A diákok az elméleti felkészítés után a
gyakorlatban bõvítették ismereteiket a
sollefteå-i, Naturbruksgymnasiet Vester-
norrland Skedom Skolan oktatóinak se-
gítségével. Összhangban a svéd képzési
rendszer készségorientált oktatási gya-
korlatával, a tanulók kezelték az iskola
kb. 50 millió Ft értékû, Timber Jack típu-
sú, új harvesterét, illetve gyakoroltak – a
Svédországban is különlegességnek szá-
mító – élethû körülményeket imitáló
harvester szimulátoron.

Mindezek mellett számos egyéb
szakmai ismeret megszerzésére is
lehetõségük volt, hiszen megismerték a
svéd erdõgazdálkodás és vadgazdálko-
dás múltját és jelenét az Erdészeti Hiva-
tal, illetve a Vadászati Társaság munka-
társainak jóvoltából, részt vettek jávor-
szarvas és fajd vadászaton, megnézték
Európa egyik legnagyobb és legmoder-
nebb fûrészüzemét, ellátogattak az
umeå-i Valmet gépgyárba.

A szakmai programokon túlmenõen,
a testvériskola nordvik-i tagozatának
szervezésében, túráztak az UNESCO Vi-
lágörökség listáján szereplõ Höga
Kusten (Magas part) területen. A Bot-
teni öböl partján, Hornöberget és Örn-
sköldsvik települések között, mintegy
130 km hosszan elhelyezkedõ Höga
Kusten természeti látnivalókban rendkí-
vül gazdag. Érdekessége, hogy az utol-
só jégkorszak óta folyamatosan – jelen-
leg évi 8 mm-t – emelkedik. Kétnapos
kiránduláson vettek részt a svéd he-
gyekben, a Marsfjället természetvédel-
mi területen, mely Lappföld alsó vidé-
kéhez tartozik, ahol az ezer méter felet-
ti csúcsok meghódítását már hóesés ne-
hezítette.

Mindezeken túl kenuztak, tutajoztak,
pisztrángra horgásztak, megtanultak
néhány szót svédül (pl. Köszönöm szé-
pen! – Tack so mycket!), ismerkedtek a
svéd gasztronómiával és a természet-
központú, hivalkodástól mentes svéd
életmóddal. 

A sokszínû programnak köszön-
hetõen a diákok rengeteg élménnyel
tértek haza, azzal az elhatározással,
hogy mindenképpen visszatérnek Svéd-
országba. 

Élménybeszámolóikat és az utazás-
ról készített fotóikat az iskola honlapján
(www.dravavolgye.sulinet.hu) bárki
megtekintheti.

Erdész álom – egy ország, 
melynek 51%-a erdô…

Az Erdészeti Lapok 2004. szeptember
havi számában Tokody Mihály  „A har-
madik oldal” rovatban megjelent elem-
zésében arról ír, hogy napjainkban a
legelterjedtebb beszédhiba az „ö”-zés, a
nyögdécselés.

Véleményem szerint a legnagyobb hi-
ba az, hogy a kérdezõ nem megfelelõ
körültekintéssel választja ki a társát: a
felkért illetõ pedig nem rendelkezik
megfelelõ önkritikával, esetleg olyan té-
mában vállal közszereplést, amihez nem
nagyon ért, és nincsen gyakorlata a nyi-
latkozat adásában. Az ilyen illetõnek jus-
son eszébe Demosthenes görög szónok,
aki páratlan akaraterõvel képezte ki ma-
gát az ókor legkiválóbb szónokának.

Gyakorolni kell, és ezt már iskolás
korban szükséges elkezdeni. A mostani

gyakorlat helyett a diákot szóban szük-
séges a tananyag elsajátításáról beszá-
moltatni, nem írásban. Az iskolákban
kevés a kívülrõl megtanulandó anyag
elvárása és beszámoltatása.

A szép magyar beszédet újabb veszély
fenyegeti. A rendszerváltást követõen
számtalan pénzügyi és közgazdasági ide-
gen kifejezés ékelõdött nyelvünkbe. Még
nem késõ, hogy ezeket az idegen szava-
kat megfelelõ magyar kifejezéssel helyet-
tesítsük. Képzetlenebb embertársaink ér-
tetlenül állnak az idegen, általuk nem ér-
tett kifejezés elõtt.

Õrizzük meg a szép magyar nyelvet
a bántó idegen kifejezésektõl. Ez még
nem késõ. A feladat nyelvészeinkre vár.
Cselekedjenek mielõbb.

Schalkház Lipót

Véleményem szerint...

Ki ismeri?
Középkorú, erõs, kifogástalan testi erõben
lévõ, nagy munkabírású erdõmérnök,
hosszú gyakorlattal, nagyvilági látókörrel,
aki az erdészeti fõiskolát a németországi
Tharandt-ban végezte, 4 évig török, s 7
évig az albán kormány, majd az olasz
megszállásig Zog volt albán király birtoká-
nak az alkalmazásában állott és hasonló
okokból Hátsó-Indiában, Finn- és Észt-
országban is tartózkodott, szenvedélyes
vadász, jelenlegi alkalmazását felcserélni
óhajtaná magánuradalmival. Címe: Havas
István erdõmérnök, Budapest, V., Tükör-
u. 5. sz. IV. em. M.Kir. Erdõfelügyelõség.
(Erdészeti Lapok, 1940. IX. füzet 599. p.)

Figyelem! Ki ismerte néhai Havas
István erdõmérnököt, aki 1889-ben Faj-
szon (Somogy megye) született? Erdészeti
tanulmányait Selmecen kezdte, majd Tha-
randt-ban (Németország) fejezte be.
Hosszú idõn keresztül külföldi szolgálat-
ban állott (Törökország, Albánia stb.). Ma-
gyarországra 1939-ben tért vissza. Ettõl
kezdve munkahelyének a M. Kir. Erdõ-
felügyelõség budapesti hivatala van
feltüntetve. Kérem azokat, akiknek néhai
Havas István személyérõl további adatok
ismeretesek, legyenek szívesek ezeket az
Erdészeti Lapok szerkesztõségével közöl-
ni. Fáradozásukat elõre is köszönve,
erdészüdvözlettel:

Leipold Árpád
* * *

Tisztelt Szerkesztõség! Nagyon
örülök, hogy az OEE ez idei vándor-
gyûlését nagy költõnk, Radnóti Miklós 60
évvel ezelõtt történt kivégzésének
emlékhelyén nyitotta meg. A rendezõség
(vezetõség) most tényleg példát mutatott,
hogy mit kell az egyetemes haza és ma-
gyarság fogalma alatt érteni. 

Leipold Árpád

Erdészet és kisemlôsök 
Az USA-ban különbözõ módokon kezelt
erdõk és a bennük élõ kisemlõsök száma
közötti kapcsolatot vizsgálták. Úgy talál-
ták, hogy a teljes területû vágás a részle-
ges kitermelésûhöz képest csökkenti a
különféle pockok, cickányok és más
kisemlõsök számát. A fenyõk elegyítése
lombos fajokkal szintén több esélyt ad a
kisemlõsök számának gyarapodására.

Az elmondottak igazolják, hogy az em-
beri beavatkozások és az ökoszisztéma ál-
lati összetevõinek száma közötti kapcsolat
lehetséges, vizsgálatukra nálunk is érde-
mes lenne nagyobb figyelmet fordítani.

Ref.: Dr. Szodfridt István
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Barcs-Középrigócon 1961-ben kezdõ-
dött az erdészeti szakmunkásképzés.
Ekkor lettem tagja az elsõ négytagú tan-
testületnek. Tíz évet tanítottam itt, s ez
alatt a tíz év alatt a négytagú tantestüle-
tet tizenöten hagyták el.

Az iskola – a kollégiummal együtt – a
volt Széchenyi kastélyban mûködött, s a
tanárok is itt kaptak lakást. Az épületet –
mivel lakatlanná vált – az ötvenes évek-
ben kirabolták, s a falakon kívül lassan
mindent elhordtak. Az indulás elõtti év-
ben a Kaposvári Erdõgazdaság az épüle-
tet helyreállította, s így a szakmunkás-
képzés megindulhatott. Az erdõben a
kastély egyedül állt: köves útja kezdet-
ben még nem volt, buszjárat sem, csak a
vasútvonal kötötte össze az országgal.

A „titóista világ” miatt Barcsra és kör-
nyékére az elhagyatottság, a bizalmat-
lanság volt a jellemzõ állapot. Közép-
rigóc egy térképen sem szerepelt: nehe-
zen találtak ide. A beutazás Barcs térsé-
gébe – és itt a megmaradás – még nehe-
zebb volt, mint Sopronban, illetve az
osztrák határ mentén.

A meginduláskor a szertárak üresek
voltak, a gépesítés még gyermek-
cipõben sem járt. Az ellátás igen nehéz-
kesen indult be: hiszen a határsáv álla-
pot miatt ezzel kevésbé törõdtek.

A legközelebbi falu – a késõbb várossá
fejlõdött Barcs – Középrigóctól öt kilomé-
terre volt. A dolgozók gyermekei részére
óvodát kellett létesíteni, mivel az itt lakók
mind állásban voltak. Ilyen viszonyok
mellett kellett a dolgozók és a tanulók ré-
szére biztosítani a kultúrált élet lehe-
tõségét. Az iskola szakszervezeti bizottsá-
ga szervezte a kirándulásokat, hívott
kitûnõ elõadókat, s amennyire lehetett, ja-
vította a szociális állapotot.

Kiemelkedõ eredmény volt a sport-
pálya, az út és az uszoda megépítése.
Ez utóbbinak a megvalósítása megha-
ladta a kéttantermû iskola erejét, de
erõs akarattal, kitartással és a külsõ, jó-
indulatú támogatás mellett egy 10 x 25
m-es, szabvány alapján épült uszodát
végül is sikerült létrehozni.

Egyébként érdekes volt a rigóci
strand megépítésének története. Abban
az idõben – esztergomi származású lé-
vén – nagyon szerettem strandra, uszo-
dába járni. A nyári szünetben nap mint
nap – bekerekeztem Barcsra, ahol már
egy nagyszerû, termálvizû strand „mû-
ködött”. Vize kitûnõ volt – s a vendég
kevés: a horvátok ekkor még nem fe-
dezték fel, s a barcsiak közül kevesen

látogatták a strandot, inkább a Drává-
ban fürödtek ingyen. A fürdõmesternek
kevés dolga volt, s szívesen úszott és
napozott velem együtt.

Egy alkalommal, a napozópadon fek-
ve megkérdezem õt:

„Hogy tudta Barcs ezt a kitûnõ stran-
dot létrehozni?”

A válasz: –„Ingyen!”
Ingyen?! Erre már felültem.
–„Hát úgy, hogy a Bánya- és Érckuta-

tó Vállalat vezetõjét meghívtuk és meg-
vendégeltük, majd megkértük: rendel-
jen el egy „próbafúrást olajnyerési cél-
ból Barcson.”

Ezt hallva, abban a pillanatban arra
gondoltam: „Ingyen nekünk is megér-
né, hogy egy próbafúrás nyomán egy
strandot létesítsünk Középrigócon.”

Felvettük a kapcsolatot az Országos
Bánya- és Érckutató Vállalat vezetõjé-
vel, aki úgy nyilatkozott, hogy ma már
nem végezhetnek „potyán”, azaz ellen-
érték nélkül „próbafúrást” – de, ha egy
politikai szerv kérné ezt tõlük, megten-
nék, „pénz nélkül is”.

Így azután megkerestük a MEDOSZ
(Magyar Erdõgazdasági Dolgozók Or-
szágos Szervezete) vezetõjét, Dobi elv-
társat, s megkértük õt, hogy támogassa
a „próbafúrás” létrejöttét.

Dobi úr – ma már így kell nevezni –
szívvel-lélekkel mellénk állt, és a pró-
bafúrás eredményt hozott: olaj ugyan
nem lett, melegvíz sem, de bõséges víz
jött fel a kútból.

A MEDOSZ segített a medence meg-
építésében is: Õk adták a szakvezetést
és a szakmunkát, s mi vállaltuk a társa-
dalmi munkát.

A medence rövidesen „megépült” – s
mi azonnal használatba vettük. A
vidékrõl jött tanulók túlnyomó része nem
tudott úszni, de a tornaórákon sokat sike-
rült megtanítani, annak a jelszónak alap-
ján, hogy aki tud úszni, az életet nyer!

Az a tény, hogy mindenki ingyen hasz-
nálhatja az uszodát: akkor még természe-
tes volt. Az önálló igénybevételnek vi-
szont volt egy feltétele: elõzõleg le kellett
az illetõnek huszonöt métert úsznia.

Ez egyben kitüntetést is jelentett: így
mindenki azon volt, hogy ezt elérje.
(Mert addig, amíg ezt el nem érte vala-
ki: csak a tornaórákon gyakorolhatott,
tanulhatta az úszást.)

Bár az uszoda vizét „csak” a nap fûtöt-
te, náthára, megfázásra nem emlékszem.

Akkoriban szinte „éjjel-nappal”
együtt voltunk tanulóinkkal: nappal ta-
nítottunk, éjjel – felváltva – kollégiumi
nevelõtanáraik voltunk.

Tíz év múltán erdõfelügyelõ lettem.

A középrigóci fürdõt nem látogattam.
Hallottam, hogy a tanulókat pénteken-
ként hazaküldték, s a kollégiumi részt
esetenként bérbe adták a helyi lakodal-
mak részére. Idõvel pedig divattá vált a
lakodalmi tort Középrigócon megtarta-
ni. Ez így ment mindaddig, amíg az
egyik lakodalom alkalmából éjszaka
egy részeg vendég kiment „fürdõzni” –
és belefulladt a medence vizébe. Ezután
a medencét lezárták, s fürdési – úszási –
célra a medence használatát letiltották.

Több, mint három évtized után az
egyik unokám osztálykirándulás során
eljutott Középrigócra, mert iskolájuk ott
bérelt egy szombat estére szóló éjszakai
szállást. Meglátogattam õt, s megle-
põdve tapasztaltam, hogy az uszodát
nem használják már: több, mint négy
éve a vizét nem engedték le, s az egy
koszos békatóvá változott. Így fürdésre,
úszásra vize alkalmatlanná vált.

Meglepõdve tapasztaltam, hogy a ki-
ránduló fiatalok a kitûnõ barcsi strandot
sem használhatták, mivel tanáraik „ennyi
gyermekért nem vállalhatták a fürdés
felelõsségét”. Ilyenné vált a világunk.

Hát igen: „Az idõk változnak, – és mi
is változunk bennük.” …

Hajdú Itván

Az élhetô városi
környezetrôl
Egész számot szentel a Naturopa c. ter-
mészetvédelmi folyóirat (2003. 100.sz.)
a címben jelölt témának. Európában az
elmúlt évtizedekben a lakosság 2/3 ré-
sze vált városlakóvá, ugyanakkor a vá-
rosok az összes földterület 1 %-át fog-
lalják el. A számok jelzik, hogy az egyes
ember számára egyre nehezebben
élhetõ környezet van kialakulóban. Jel-
zi ezt a fejletlen infrastruktúra, a
szennyezett levegõ és víz, a talaj és élel-
miszerek szennyezettsége stb. Európa
sok városában hiányoznak a gondosan
kimunkált városi és környezeti tervek,
ezáltal növekszik az épített és természe-
ti környezet veszélyeztetettsége is. Ide-
je tehát a tartamos és fenntartható váro-
si környezettel is foglalkoznunk. A Eu-
rópa Tanács a bajok orvoslására chartát
készül kiadni és ebben összefoglalni a
jövõre is figyelõ egészségesebb környe-
zet megteremtését célzó javaslatait.

Az elmondottak hangsúlyozzák az
erdészek szakmai és felvilágosító mun-
kájának fontosságát.

Ref.: Dr. Szodfridt István

Emlékezés
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Nemes és bensõséges ünnepséget szer-
vezett a Nyugat-Magyarországi Egyetem a
„selmeci hagyományok” szellemében
azoknak az öreg mérnököknek, akik még
az Akadémia akkori jogutódján, a valami-
kori „József Nádor Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és
Erdõmérnöki Karán Sopronban 1938-
ban, 1943-ban és 1953-ban szerezték meg
oklevelüket.

Köszöntötték azokat a „vas”-, „gyé-
mánt”- és „aranydiplomás” mérnököket,
akik 1938-ban, 1943-ban és 1953-ban sze-
rezték meg erdõ-, bánya-, kohó- és föld-
mérõmérnöki oklevelüket az Egyetem
jogelõdintézményében, és számukra a
város újjávarázsolt Magyar Mûvelõdési
Házában (Kaszinóban) megtartott dísz-
ünnepségen – a 2003–2004. évi tanévnyi-
tó alkalmával a jogutód egyetemek rekto-
rainak és kari dékánjainak jelenlétében
adták át a vas-, gyémánt- és aranydiplo-
mákat.

Az emlékdiplomák kiadási ünnepsé-
gének fényét emelte a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem rektorának, dr. Faragó
Sándornak, a Miskolci Egyetem rektorá-
nak, dr. Besenyei Lajosnak, a Budapesti
mûszaki Egyetem rektorának, dr.
Detrekõi Ákosnak, a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem Erdõmérnöki Kar dé-
kánjának, dr. Mészáros Károlynak, a Mis-
kolci Egyetem Mûszaki Földtudományi
Kar (a régi Bányász-kar) dékánjának, dr.
Böhm Józsefnek és a Miskolci Egyetem
Anyag- és Kohómérnöki Kar dékánjának,
dr. Kaptay Györgynek jelenléte.

Annak a kiadványnak az Elõszavában,
amelyben a díszoklevelekkel megtisztelt
idõs kollégák életútját méltatták, prof. dr.
Mészáros Károly dékán többek között a
következõket mondotta: „Különösen
nagy öröm számunkra, hogy az idén Sop-
ronban köszönthetjük, és itt vehetik át
tiszteletdiplomájukat a Selmeci Akadémi-
ához kötõdõ, Sopronban induló, tanul-
mányaikat itt végzõ bánya-, kohó- és
földmérõ mérnök kollégák, akik az el-
származott testvérkarok soproni követei,
személyükben is megtestesítve az egyko-
ri Selmeci-Soproni Akadémia egységét.”

A Miskolci Egyetem Földtudományi
Kara 1 vasoklevelet, 3 gyémántoklevelet,
az Anyag- és Kohómérnöki Kara 1 vasok-
levelet és 6 gyémántoklevelet, a Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építészmérnöki Kara 10 gyé-
mántoklevelet nyújtott át az ünnepségen
bánya-, kohó- és földmérõ mérnökök-
nek.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Kara részérõl Szerémi Györ-
gy vasoklevélben, Bobok László,
Draskóczy József, dr. Futó László, Gillay
József, Halász Aladár, Kiss Gyula, Med-
vey Tibor, Szabó Károly, Szovják Jenõ, dr.
Szõnyi László és dr. Tóth Béla gyémánt-
oklevélben részesültek, 50 éves végzésük
megemlékezéseként pedig aranydiplo-
májukat az alábbi erdõmérnökök vehet-
ték át:

Ambrus Tivadar, dr. Andor József, dr.
Barcsay László, Besenyei János, dr. Csa-
nádi Etele, Csermely László, Csobánci Er-
zsébet, Dsupin János, Fekete Béla, Pleck
Ernõ, Fodor Imre, Fodor István, Frivald-
szky Margit, Göncöl Imre, dr. Hajdú Ist-
ván, Halász Aranka, Hártó János, Hor-
váth Károly, Járási József, dr. Joó Imre,
Kalamár Angyalka, Kálnoki Kis János,
Kemény Károly, Keszthelyi István, Kiss
Ernõ, Kondor Magdolna, Kornis János,
Kotány György, dr. Kovács Jenõ, Leic Jó-
zsef, Licskó Zoltán, Lombos Tivadar, Ma-
jor Richárd, Markovicsz László, Matay
Ibolya, Mészáros György, Mitnyik László,
Óbert Gyula, Ott György, Pap Ferenc,
Pénzváltó Gézáné, Péterfalvi Sándor,
Práger István, Radványi Tivadar, Saskó
István, Simon Ferenc, Soós József, Szalai
László, Székely Edgár, dr. Szodfridt István,
Tanaszi György, Tanay László, dr. Tóth
János, Török László, Urbanyik János, Var-
ga László, Vissi Emil, Zékány Tibor.

Buda Ernõ

Andor József beszédébõl idézzük, azo-
kat a részleteket, melyek mindnyájunk
dicsõségére, tanulságára, példakövetõ er-
kölcsiségre...

Kedves Évfolyamtársaim!
Emlékeztetni szeretnélek kedves

mindnyájatokat néhány soproni sajátos-
ságra, amely úgy hiszem, egyedi volt a
magyar felsõoktatásban. A soproni évek –
az erdészhagyományok, a dalaink, a
szakestélyek, a fõiskola (ma egyetem) –
szelleme, légköre egy életre útravalót
adott nekünk, és ad ma is az itt végzõ er-
dész szakembereknek.

Sopron a csodálatos mûemlék épüle-
teivel, templomaival, az egyetem a bota-
nikus kertjével, tanszékeivel azonnal ra-
bul ejtett bennünket.

A „Civitas fidelissima”, amely jelzõt a
nemzettõl kapta a Trianont követõ nép-
szavazás után: lakóival, egyetemi polgá-
raival, a soproni erdõkkel, kultúrájával
tiszteletet parancsolt mindnyájunknak.
1921. december 14-én volt a népszava-

zás. Az akkori fõiskolások is sokat tettek
azért, hogy a népszavazás sikeres legyen.
De mások is, amelyrõl Buda Ernõ bá-
tyánk – ma gyémántdiplomás bányamér-
nök – emlékeibõl idézek, mert felettébb
tanulságos a hazafiságra nagymamája
esete. Õ három-négy esetben is ment sza-
vazni az Orsolyita Gimnáziumban lévõ
szavazóbizottság elé, mindig más népvi-
seletben. A szavazást az Antant részérõl
olasz, angol és francia katonatisztek fel-
ügyelték. A francia észrevette a nagyma-
ma többszöri szavazását, és franciául oda-
szólt az olasz tisztnek, hogy ezek a ma-
gyarok jól becsapnak bennünket, mert ez
a nõ már többször szavaz.

A néni, mivel beszélt franciául, megér-
tette, és franciául válaszolt a tisztnek.
Kedvest tiszt úr, az ön édesanyja is való-
színûleg így cselekedne, ha Franciaor-
szágban ugyanerrõl lenne szó. A tiszt
meglepõdött. Felállt, összevágta a boká-
ját, kezet csókolt, és azt mondta: „Asszo-
nyom, legyen újra szerencsénk!”

Sopronban mindnyájan köszöntöttük
professzorainkat és egymást is, bányá-
szok, kohászok, erdészek, földmérõk, a
bányászoktól örökölt Jó szerencsét-tel.

Egy sajátságos világ fogadott bennün-
ket Sopronban és akit ez befogadott, azt
meg is tartotta, segítette!

Három híres mondással zárom rövid
megemlékezésem:

Ahogy Sík Sándor mondja: „Embernek
lenni, csak embernek, semmi egyébnek,
de annak egésznek, épnek, föld szülte
földnek és Isten lehelte szépnek.”

Szent Pál mondja: „A jó harcot meg-
harcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet
megtartottam.”

Ordennel zárom mindnyájunk szak-
mai munkáját: „A fák, mit útjaidon a táj
eléd vetít, elárulják egy nép bûneit vagy
erényeit.”

Andor József

Évfolyamtalálkozók

Fotó: Szakács László
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Kiutazók: Balsay Antal, FVM Erdészeti Hi-
vatal, Bodor László, Gemenc Rt., ifj.
Fodermayer Vilmos Gemenc Rt.

Kiküldetés helye: Ausztria (Bécs, Alsó-
Ausztria, Steiermark)

A program témája: Erdõ- és vadgazdál-
kodás nemzeti parkokban.

Vadgazdálkodás és természet-
védelem a Lainzeri Vadas-

parkban
A vadaspark 2900 hektáron terül el Bécs
város erdejében. Alexander Mrkvicka
igazgató elmondta, hogy régen ez a terü-
let a császár tulajdona volt, amelyet
késõbb a város megvásárolt. Ma milliós
nagyságrendû évi látogatóval a fõváros
„Népligete”, ahová a bécsiek kirándulni,
pihenni járnak. A nagyobb része kb. 1900
hektár inkább vadaskert, amely a vadá-
szati szezonban el van zárva a látogatók
elõl. Ferenc József császár is vadaskert-
ként hasznosította. A terület erdõvel borí-
tott, kisebb-nagyobb rétek, tisztások talál-
hatók benne. Vízzel természetesen ellá-
tott, a takarmányt odaszállítják, de csak
szükséghelyzetben, egyébként a vad a
megtalálható természetes táplálékon él.
Jelenleg a vadállomány 1000 db körüli
vaddisznó, 100 db gímszarvas, 200 db
dámvad és 50–100 közötti õz. A trófeás
vad és tarvad-vadászatot eladják bérvadá-
szoknak, a süldõállományt és malacokat a
személyzet lövi ki. Néhány hektáros kert-
ben láttuk a dámbikákat, amelybõl a kivá-
lasztott egyedeket igény szerint helyezik
ki a vadászkertbe, és ott a vendég teríték-
re hozza. A réteken a természetes növény-
zet nõ, az összes rét a disznó által megfor-
gatott állapotú. A dámvad által elérhetõ
magasságig a lágyszárú- és cserjeszint hi-
ányzik. A területet két vadász és két be-
osztott személy kezeli. Az erdõben csak a
legszükségesebb gyérítési, egészségügyi
munka folyik. Bár a kevés öreg állomány
felújításra szorul, nagy az ellenpropagan-
da az elvégzésre. Néhány kis kerítés mö-
gött foltosan természetes felújítás folyik.
Ezeket az újulatfoltokat ápolják is.

Erdõ- és vadgazdálkodás a
nemzeti parkban

Az erdészet a Schneeberg-hegységben
kezeli az erdõket. A Bécs ivóvízbázisát
jelentõ területen két erdészet dolgozik
mintegy 28 000 hektár állami erdõben. A
jó minõségû ivóvíz biztosítása a legfonto-
sabb cél, napi 4 millió m3 vizet kap és fo-

gyaszt a fõváros innen. A dunai ivóvíz
csak biztonsági tartalék. A 28 000 hektár-
ból 10,5 ezer hektár a nemzeti parki terü-
let, amelynek a kijelölésénél kikérték a
helyi erdészek véleményét. Ausztriában
mintegy 10 nemzeti park van, az összes
erdõterület kb. 8%-a nemzeti park, és a jo-
gi kereteket a tartományok adják, ezért
azok a helyhez igazodók és különbözõk.
A tartomány dönt a fenntartás finanszíro-
zási módjáról is. Ezt a Nemzeti Parkot
elsõsorban azért hozatta létre az admonti
polgármester, hogy az Ausztriában kissé
kiesõ és nem látogatott térségbe csalogas-
sa a turistákat.

A gazdálkodást a lucfenyõ határozza
meg. A lucfenyõ jól újul, ha nem, akkor
szépen visszafoglalja a zonális helyét a
bükk és a hegyi juhar. Szakmai törekvé-
sük is az elegyes és lombos erdõk arányá-
nak növelése, de teljesen a természetre tá-
maszkodnak. Ütem, hektár elõírás sem az
állami erdészeti hatóság, sem a Nemzeti
Park részérõl nincs! A területeket szakmai
testület választotta ki a Nemzeti Park ré-
szére, természetesen az erdészek is benne
voltak. A vadászati jogot teljes területen az
állami erdészet gyakorolja. Érzékelhetõ

vadkár nincs. A vadkár megelõzésére ha-
tékony módszerük, hogy novembertõl
áprilisig a szarvast ún. téli kertben tartják.
A kert húsz hektáros rét és idõsebb erdõ,
ahová a takarmány folyamatos kihelyezé-
sével csalják be a vadat. Vannak beugrók
is, hogy a késõn jövõk is bejussanak. A
kinnmaradókat terítékre hozzák. Így a té-
li, télvégi károsítástól mentesülnek az er-
deik. Érdekességként Ausztria éves terí-
tékadatai vadfajonként:

1999/2000. vadászati év
szarvas 41 000 db
õz 240 000 db
zerge 23 000 db
vaddisznó 24 000 db
Az Enns-folyón átívelõ híd teljesen fá-

ból készült. A mederágyba cölöpverõvel
ütött vörösfenyõ oszlopokból álló három
pillérre 16 méter hosszú, 70 cm vastag
jegenyefenyõ tartógerendák feküdtek fel.
A faanyag tartósított, még a hullámtörõ
uszadékfogók is fából ácsolt sarkantyúk
voltak. Érdekes és szép megoldás, igazán
tájba illõ!

Összegzés
Az osztrák erdészeti és természetvédelmi
jogszabályalkotás sokkal rugalmasabb és
jobban igazodik a valós állapothoz.

A természetvédelem sem területében
(8% Nemzeti Park), sem kritériumaiban
nem rugaszkodott el a gyakorlati és gaz-
dasági lehetõségeitõl.

Céljai (turizmus, látogató, Nemzeti
Park stb.) reális, elérhetõ célok.

Az osztrák erdészek és természetvédõk
jól reklámozzák a munkájukat, a közvéle-
mény nagyobb részét megnyerték, az
osztrák polgár védi a természetet és kör-
nyezetét, szimpatizál az erdészekkel és a
természetvédõkkel.

A fentiek miatt Ausztriában a két
szakterület között sokkal jobb az együtt-
mûködés.

Fotó: ifj. Fodermayer Vilmos

Útijelentés
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Az utóbbi években, hosszú csönd után,
egyre több érdeklõdés tapasztalható itt
a budai tájon is a kevesek által ismert,
tudott katonasírokról. A kiterjedtebb
kutatómunka eredménye a Budaörs ha-
tárában létrehozott temetõkert is. 

A most bemutatni kívánt  fakeresztet
több évtizede, hogy elõször láttam. A
közúti forgalom miatt az országút felõl
veszélyes az odajutás (éles kanyartól
néhány tíz méterre, a szélsõ fákon belül
áll), az erdõ felõl meg csak akkor jut
oda az ember, ha külön tennivaló veze-
ti. A messzebbrõl jeltelennek látszó ke-
resztet az erdészetnél mindenki hábo-
rús emléknek tudta, tudja vagy nem is-
meri. Mégsem az, de a történet, amely
feltárul általa, tiszteletet ébreszt és a ke-
reszt felújítására sarkall.

I. stáció: A korábbi  fõnökömmel né-
hány hónapja telefonon beszéltünk. A
szakmai kérdések után említette, hogy az
utazásai közben naponta látott kereszt
töve elkorhadhatott, mert megdõlve áll.
Kérte, hogy nézzük meg, lehetõség sze-
rint újítsuk fel vagy cseréljük ki. Abban
maradtunk, hogy egyúttal megpróbálom
feltárni a hely történetét.

II. stáció: Pár napon belül egy idõs
erdészkollégával beszéltünk, de õ nem
tudott errõl a helyrõl, és sajnos, a vala-
mikori kerületvezetõ, akinek idején ál-
líthatták a keresztet, már nem él.

III. stáció: A különféle használati tár-
gyak készítésével foglalkozó erdész
kollégával szemlét tartottunk  a helyszí-
nen: kikorhadt tõvel, egy középkorú
csernek dõlve/támasztva találtuk a
tölgy keresztet, elsõ látásra bármi jelö-
lés nélkül. Jobban szemügyre véve, a
kolléga (zsírkréta dörzsöléssel) felfede-
zett némi vésést az elõoldalon: mélyített
szív-vésetbõl felül SZ, alatta ND betûk
emelkednek ki, a szív alatt pedig az
1937. szám. Nos, elõször valamilyen
tragikus szerelmi történetre asszociál-
tunk, katonai történet helyett, a szívbõl
és a két személy nevének vélt betûkbõl.
Megkértem a kollégát új kereszt elké-
szítésére, valamint a régibõl a feliratos
rész kiemelésére és az új kereszt hátol-
dalán elhelyezésre. Kijelöltük az új ke-
reszt tövének a helyét. A feliratot fém
táblára gondoltuk gravíroztatni, s utólag
felhelyezni. Továbbra is a felirat rejtélye
izgatott. Felötlött, hogy lehet-e köze
esetleg a második két betûnek egy bi-

zonyos személyhez, akirõl a közeli
„Dezsõ-kunyhó” keresztelõdött. Úgy
emlékszem, egy régi Vadászlapból má-
solt cikk a környéki terület egykori bér-
lõjét Navratil Dezsõként említette.

IV. stáció: Másnap az iménti cikk-
másolat gazdáját, erdész kollégámat ke-
restem meg, aki örömömre teljesre egé-
szítette ki a négy betûvel rövidített  egy
nevet: Szalóki Navratil Dezsõ. Így szere-
pelt az említett Vadászlapban és több
községet érintõ erdõrészeket bérelt úgy
hetven éve. De hát ki is volt õ, aki ke-
resztet állított, vagy akinek valakik ke-
reszttel tartottak érdemesnek itt  emlé-
ket állítani? Még nem tudtam többet, ám
kértem a kollégámat, hogy fémtábla he-
lyett az elõzõ, véséses módon rögzítse a
jeleket az új kereszten. 

V. stáció: Az iménti beszélgetést hallva,
egyik vállalkozónk elmondta, hogy idõs
édesapjától tudja, miszerint Sz. Navratil
Dezsõ orvos volt a János Kórházban,
magánrendelõje volt Budán  és a környé-
ki erdõkkel, erdészekkel is volt kapcsola-
ta (...-ha egy nyomozás beindul!...). 

VI. stáció: Néhány nap múlva elké-
szült az új  kereszt. A közbensõ hétvé-
gén otthon a kezembe került a húsz éve
kiadott összefoglaló, amely a hazai ter-
mészetvédelem kezdetét tárgyalja. A
mellékletek között egyszer csak ismét
felbukkant Navratil Dezsõ neve: a Kaán
Károly elnökletével felállított Termé-
szetvédelmi Tanács tagjaként. Néhány
oldallal elõbb pedig hivatkozás az 1935.
évi erdõ- és természetvédelmi trv.-rõl
folyt képviselõházi vitában elmondott
hozzászólására. 

VII. stáció: A következõ munkana-
pon kértem a kollégámat, hogy várja-
nak még a kereszt kihelyezésével, hadd
szerezzek több információt Navratil
Dezsõrõl. Az Egyesületünk könyvtárá-
ban pillanatokon belül a kezemben tar-
tottam a fentebb jelzett képviselõházi
jegyzõkönyvet, amelyben Navratil
Dezsõ hozzászólása, általános termé-
szet-szemléleti, valamint a madárvéde-
lemmel kapcsolatos észrevételei, aján-
lásai olvashatók, végsõ soron „(élénk
taps)” hangulat-jelzéssel. De még min-
dig nem tudom, mit jelöl 1937! A
fõvárosi és a környéki telefonkönyvek
nevei nem segítenek, kevés a Navratil
(a Szalóki ráadásul elõnév volt).  

VIII. stáció: A képviselõház tagjainak
jegyzékében az 1931-ben választottak
között szerepel dr. Szalóki Navratil
Dezsõ. Rövid életrajza tömören mutatja
be a békés és a háborús éveket is, orvo-
si pályájának alakulását, céloz a szakmai
és általános mûveltségére,  magyaror-
szági ornitológiai szerepére, számos el-
ismerésére. Családi életébõl néhány epi-
zódot a Vadászlap két számából sikerült
megtudni, így Egon fiának születését is,
évszám híján (talán a 20-as évek végén).
Sajnos, a következõ választás érintet-
tjeirõl nem sikerült információhoz jutni
(ha egy nyomozás leül...).

IX. stáció: Az erdészettörténet neves
kutatója a kérésemre utána nézett an-
nak, hogy az 1937. évszám mit jelölhe-
tett Sz. N. Dezsõ életében. A talált ada-
tok nem utaltak erre.

X stáció: Még egy kört kezdve, a Bu-
dakeszin lakó volt iskolatársam, gya-
korló ornitológus közremûködésével
sikerül megtudni, hogy a jelzett évet
követõen is dolgozott Sz. N. Dezsõ. Má-
sik, éppen nyugdíjba lépett erdész kol-
léga, az édesapja révén megismert vér-
fagyasztó történethez kapcsolja a ke-
resztet. Ennek valós voltát alkalomad-
tán levéltári adatkeresés után lehet
megerõsíteni, vagy elvetni.     

XI. stáció: Úgy gondoltam, hogy en-
nél a pontnál tovább nem próbálkozom
a kereséssel. Júliusban az erdészet szo-
kásos havi értekezletén, az elmondotta-
kat összegezve az alábbiak hangzottak
el: abban a hitben újítjuk meg a keresz-
tet, hogy az eredetit közel 70 éve dr.
Szalóki Navratil Dezsõ orvos-pro-
fesszor, ornitológus, vadász, a
képviselõház tagja állította az általa bé-
relt, kezelt és használt erdõterület hatá-
ránál.

XII. stáció: A kulcs az évszám rejté-
lyének a megoldásához már korábban
az asztalomon feküdt, de  csak néhány
nappal a beszámoló után akadt a ke-
zembe: a papírra vetett telefonszámon
az egykori erdõgazdasági igazgatónk fi-
ával sikerült beszélnem. Személyekre,
helyszínre, eseményekre azonnal
visszaemlékezett: 1937-ben azon az or-
szágúti szakaszon, éles útkanyarnál au-
tós balesetben elvesztett katonák emlé-
kére állíttatott keresztet dr. Szalóki
Navratil Dezsõ.

Õrizze a kereszt ezt az emléket az
utókor számára, háborítatlanul!

Apatóczky István

Kereszt az erdô szélén
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Az Országos Erdészeti Egyesület idei,
135. vándorgyûlésének lélekemelõ
programja volt a szilsárkányi. A vándor-
gyûlés valamennyi résztvevõje együtt
emlékezett szakmánk kiemelkedõ alak-
jára szülõházánál. Munkásságát dr. Fir-
bás Oszkár méltatta, amely megjelent
az Erdészeti Lapok hasábjain. Kiss Fe-
renc a Kisalföldön, Szilsárkányban szü-
letett, de a Dél-Alföldön alkotott mara-
dandót. Rendkívül gazdag, kiemelkedõ
életpályáját jelzi, hogy a szegedi egye-
tem 1939-ben díszdoktorrá avatta, az
OEE pedig1940-ben a legmagasabb ki-
tüntetésben részesítette, tiszteletbeli tag
címet adományozott részére. Nevére,
munkásságára számtalan emlékhely
emlékeztet szülõfalujában és a Dél-
Alföldön egyaránt.

Szilsárkányban még ma is áll
szülõháza, az ország egyetlen emlékhá-
za, amely egyúttal erdészeti emlék is.
Ebbõl az egyszerû kis parasztházból in-
dult eredményekben gazdag életpályá-
ja. A házat a Kisalföldi Erdõgazdasági Rt
állíttatta helyre, amely tájházként várja a
látogatókat. Halálának 25. évforduló-
ján, 1977-ben az OEE emléktáblával je-
lölte meg Szilsárkányban azt a régi isko-
laépületet, amelyben Kiss Ferenc az
elemi iskoláit végezte. Ez az épület ma
óvodaként mûködik. Legutóbb a ván-
dorgyûlés résztvevõi szülõháza udva-
rán avattak emlékoszlopot.

A szegedi Erdészeti Technikum
1960-ban vette fel Kiss Ferenc nevét,
majd a fõépület elõtt 1961-ben avatták
fel a névadó kõbõl készült mellszobrát,
Madarassy Walter alkotását. A névadó
születésnapján (április 24.) rendezi meg
az iskola a „Kiss Ferenc Napot”. Ekkor
adják át a legjobb végzõs tanulónak a
tanári kar döntése alapján a Kiss Fe-
renc-díjat.

Szeged belvárosában, a Tisza Lajos
körút 56. sz. alatt található egykori lakó-
háza, a Reök-palota, amelynek falára az
OEE Kiss Ferenc halálának 30. évfordu-
lóján emléktáblát avatott. Ugyanekkor
helyeztek el egy másik emléktáblát Sze-
geden, a Belvárosi temetõ egyik kriptá-
ján, ahol Kiss Ferenc végsõ nyughelye
van. Ezt l980-ban agrártörténeti emlék-
ké nyilvánították. Ugyancsak szegedi
vonatkozású, hogy a Csongrád megyei
Természetvédelmi Egyesület l987-ben
az õ nevét vette fel.

Kiss Ferenc tevékenységének jelen-
tõs része köthetõ a mai Ásotthalom te-
rületéhez. A település szélén állt egyko-

ri tanyája, amelyet közel egy évtizede
bontottak le. A település határában, a
Szegedet Bajával összekötõ út mentén
található a Kiss Ferenc Emlékerdõ,
amely Csongrád megye egyik legkoráb-
ban – 1944-ben védetté nyilvánított te-
rülete. A terület névadója még 1886-
ban, a szegedi erdõk állami kezelésbe
vételekor jelölte ki ezt az erdõrészt an-
nak megörökítésére, hogy ebben az
idõben milyen erdõk jellemezték a kör-
nyéket. Halálának 25. évfordulóján,
1977-ben a közút közelében egy emlék-
oszlopot avattak, amelyet Cs. Kovács

László szobrászmûvész alkotása, egy
bronz portréja díszit. Kiss Ferencet több
helyen említik „a szegedi erdõk atyja”-
ként, amely elnevezés Móra Ferenc író-
tól származik. Ez a felirat olvasható az
emlékoszlopon is.

Ásotthalmon 1978 augusztusában utat
neveztek el Kiss Ferencrõl. Ezen az úton
található az erdészeti szakiskola is, melyet
a névadó hajdan sokszor meglátogatott. A
helyi általános iskola nevelõtestülete a
szülõkkel és a diákokkal egyetértve 2000
júniusában határozott Kiss Ferenc nevé-
nek felvételérõl, amelyet a képviselõ-
testület 2000. augusztus 28-án hagyott jó-
vá. A névadó ünnepségre 2001. március
18-án került sor. Ekkor leplezték le az is-
kola falán látható márványtáblát. Az ün-
nepség során az iskola udvarán álló ter-
metes, közel 150 éves kocsányos tölgyet
ünnepélyesen Kiss Ferenc emlékfának
nevezték el. Az emlékfa nevét minden lá-
togató elolvashatja a fa alá helyezett osz-
lop réztábláján. Az iskola tanárai és diákjai
minden év április végén a Kiss Ferenc Hét
keretében emlékeznek névadójukra.

Egykor a Rívó erdõben állt Kiss Fe-
renc fája, amely ma már csak a kör-
nyékbeliek emlékezetében él. Az általá-
nos iskola a helyi erdészekkel karöltve
a jövõ év tavaszán az egykori fa helyére
egy facsemetét tervez ültetni. Ezzel to-
vább bõvülne az emlékhelyek száma.

Andrési Pál

Kiss Ferenc (1860–1952) emlékezete

... a 2004. áprilisi Erdészeti Lapokban
dr. Péti Miklós és dr. Papp Tivadar
összefoglaló értekezésében megjelent
„Az erdõmûvelés témája az Akadémián”
c. tájékoztató cikkéhez.

Én nem tudom. Én nem tudom, hogy
minek van Magyarországnak Tudomá-
nyos Akadémiája? Biztos vagyok benne,
hogy ez nem valami hóbort. Mivel az
akadémikusok némelyikét személyesen
ismerem, teljes meggyõzõdésem, hogy
teljesen alkalmasak arra, hogy lerakják
egy szakmailag legmegfelelõbb követel-
ményrendszer alapjait. Amelyet – némi
kiegészítõ vita után – az országgyûlés is
jóváhagy. Ez a lehetõ legfontosabb do-
log. Hiszen az ország legértékesebb „élõ
aranyáról” az ERDÕRÕL van szó.

Tisztelt Uraim. Ez lenne a normális.
Így lenne jó. Hát akkor miért nem ezt
tesszük? – Miféle téves nézet dolgozik

bele a mi szakmánkba:? – Meg tudná ezt
valaki mondani? – Hát persze. Tudni azt
tudná, csak nem akarja. Hiszen a gyeplõt
már régen a „lovak lába közé dobták”.
Hogy én miért merem mindezt így meg-
írni? – Hogy honnan veszem ehhez a bá-
torságot? – Hát mert a 41 éves becsületes
munkám után, az Erdészeti Lapokból –
amelyeket most ráérek részletesen elol-
vasni és kielemezni – kihallom az ország
hivatásos erdészeinek a jajkiáltását és
felelõsségérzetét, valamint erdõféltését.

A magyar erdõterület oly kicsi és oly
kevés, hogy nem szabadna különbözõ
érdekeltségi csoportokra „felszabdalni”.
Hanem tudományos fórumok erdõkeze-
lési ajánlásait és az erdõtulajdonosok
szerepét a legmegfelelõbb formába kéne
összehozni.

Hiszen azt „mi erdészek” pontosan
tudjuk, hogy mirõl is van szó? – Igaz
persze, hogy a nyerészkedõk is.

Schandl Lajos
nyugdíjas erdész

Hozzászólás...



A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium fõvédnökségével,  a Tessedik
Sámuel Fõiskola Mezõgazdasági
Fõiskolai Kara (Mezõtúr), a Benkõ Gyu-
la Környezet- és Természetvédelmi Ok-
tatóközpont Egyesület (Mezõtúr) és
Mezõtúr Város Önkormányzata, Jász-
Nagykun-Szolnok megye Önkormány-
zata (Szolnok), a Rákóczi úti és a Refor-
mátus Általános Iskola (Mezõtúr), az Al-
földkutatásért Alapítvány (Kisújszállás),
a Természet- és Környezetvédõ Taná-
rok Egyesülete, a TermészetBúvár Ala-
pítvány Kiadó és a Természetbúvár
Egyesület, a Kaán Károly Országos Ter-
mészet és Környezetismereti Versenyért
Alapítvány, az Eszterházy Károly
Fõiskola Környezettudományi Tanszé-
ke (Eger), és a Körös-völgyi Természet-
védelmi Egyesület), támogatásával a
2004/2005. tanévre meghirdeti a Kaán
Károly XIII. Országos Természet- és
Környezetismereti Versenyt 11-12 éves
tanulóknak.

A verseny célja: A különbözõ isko-
latípusban tanuló 11-12 éves gyerekek-
nek lehetõséget biztosítani környeze-
tük önálló megfigyelésére, a terepmun-
ka gyakorlására, a kutató módszerek
önálló alkalmazására, kiselõadásban
mondanivalójuk kifejtésére.

A verseny tartalma: A 4-5-6. évfo-
lyamon feldolgozott tananyaghoz kap-
csolódik. Természetismereti, környe-
zetismereti, biológiai, földrajzi alapis-
meretek, vizsgálatok, kibõvítve a lakó-
helyi környezet élõvilágának bemutatá-
sával, az ott végzett megfigyelésekkel, a
verseny keretében szervezett terepgya-
korlat tapasztalataival, a Kiskunsági
Nemzeti Park alapvetõ ismerete.

A verseny alapirodalma: A tan-
könyvjegyzékben található, a termé-
szetismeret, a környezetismeret köve-
telményeihez kapcsolódó tartalom,
Kaán Károly élete és munkássága.
Ajánlott irodalomként a Természetbú-
vár  címû lap 2004. 3-4-5-6. és a 2005.
1-2. számaiban lévõ poszterek, virág-
kalendárium, Kiskunsági Nemzeti Park,
valamint a megjelölt írások. A terep-
munkához: Simon-Csapody: Kis nö-
vényhatározó; Simon-Seregélyes: Nö-
vényismeret; Varga Zoltán: Állatismeret
elemi fokon történõ használata. A ver-
senyre való felkészítésben segít a ver-
senybizottság által kiadott „Kaán Ká-
roly Természet- és Környezetismereti

Verseny” címû tanári segédanyag
(megrendelhetõ: dr. Krizsán József,
5400 Mezõtúr, Sugár út 10.); valamint
dr. Tardy János: Értékõrzõ Magyaror-
szág könyv és CD kiadvány (a Ter-
mészetBúvár Alapítvány Kiadó, Buda-
pest, Arany J. u. 25.).

A verseny fordulói:
Az iskolai-házi versenyek lebonyolítá-
sának határideje: 2005. március 1. A
verseny anyagát az intézmény szaktanára
állítja össze, amelyhez ajánlást készít a
versenybizottság (igényelhetõ a megyei
versenyszervezõktõl). A megyei (fõvárosi)
fordulóba jutott versenyzõk adatait (név,
iskola, felkészítõ tanár, házi verseny
résztvevõinek száma) 2005. március 05-ig
kell eljuttatni a megyei versenyszer-
vezõkhöz. A megyei szervezõk 2005. már-
cius 10-ig továbbítják a nevezéseket a ver-
senybizottság titkárának. A megyei ver-
seny nevezési díja 1300 Ft.

A megyei, fõvárosi versenyszer-
vezõk a helyi sajátosságok figyelembe-
vételével a megyei    versenyt megelõ-
zõen régiós, kerületi versenyeket, te-
repgyakorlatokat szervezhetnek.

A megyei (fõvárosi) fordulók
idõpontja: 2005. április 15. (pén-
tek) 10 óra.

A verseny szakmai anyagait (feladat-
lapok, javítókulcs) a versenybizottság
biztosítja, továbbá korcsoportonként az
1-3. helyezett versenyzõnek és felké-
szítõ tanárnak oklevelet ad.

A megyei versenyt lebonyolító
intézmények versenyfelelõsök cí-
me, elérhetõsége:

Kiskunsági Nemzeti Park, 6000 Kecs-
kemét, Liszt F. u. 19 (Gilly Zsolt); Bara-
nya megyei Pedagógiai Intézet, 7624
Pécs, Alkotmány út 65. (Bodáné Gálosi
Márta); TIT Körösök Vidéke Egyesület,
5600 Békéscsaba, Damjanich u. 1/3.
(Bursánné Csávás Katalin); Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Pedagógiai In-
tézet, 3534 Miskolc, Andrássy u. 96. Pf:
505. (Tóth Tamás); Fõvárosi Pedagógiai
Intézet, 1088 Budapest, Vas u. 8-10.
(Matula Ilona); Beretzk Péter Termé-
szetvédelmi Klub Egyesület, 6758
Röszke, Juhász Gyula u. 1. (Sára
Endréné); Fejér megyei Pedagógiai
Szolgáltató Intézet, 8000 Székesfehér-
vár, III. Béla király tér 1. (Oroszlán Ba-
lázs); Gyõr-Moson-Sopron megyei Pe-
dagógiai Intézet, 9024 Gyõr, Bem tér
20-22. (Nánainé Kozári Erika); Hajdú-
Bihar megyei Pedagógiai Intézet, 4024
Debrecen, Piac u. 42-48. (Vasné Dömö-
tör Rozália); Eszterházy Károly
Tanárképzõ Fõiskola, Környezettudo-
mányi Tanszék, 3300 Eger, Leányka u.
6-8. (dr. Kárász Imre); Jász-Nagykun-
Szolnok megyei TIT, 5001 Szolnok Pf:
140. (Kicsi Zoltán); TIT Komárom-Esz-
tergom megyei Egyesület, 2800 Tatabá-
nya, Kossuth u. 106. (Kovalinczky Ist-
ván); Nógrád megyei Pedagógiai Inté-
zet, 3100 Salgótarján, Május 1. u. 77. Pf:
175. (Bódis Bertalan); Pest megyei Pe-
dagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató
Intézet, 1581 Budapest, Pf: 36. (Haness
Lászlóné); Kurucz Katalin (Mogyoród
2146, Gödöllõi út 17.) Kaposvári Egye-
tem, Csokonai Vitéz Mihály Fõiskolai
Kar, Pedagógus-továbbképzõ és Szol-
gáltató Intézet, 7401 Kaposvár, Szántó
u. 5. (Maár Tiborné); Tornyospálca,
Szabolcs vezér Általános Iskola, 4642
Tornyospálca, Mándoki u. 4. (Agárdi
Sándor); Babits Mihály Mûvelõdési
Központ, Hollós László Természet- és
Környezetvédelmi Oktatóbázis, Szek-
szárd, Szent István tér 10. (Vargáné
Tóth Gabriella); Vas megyei Pedagógiai
Intézet, 9700 Szombathely, Petõfi út 8.
(Baltavári Andrea); Veszprém megyei
Pedagógiai Intézet, 8200 Veszprém, Vár
út 21., 8201 Pf: 144. (Angeli Judit); Zala
megyei Önkormányzat Pedagógiai Inté-
zete, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 45-
49, Pf: 56. (Horváth Béláné).
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Versenyfelhívás
Kaán Károly XIII. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny



Az országos forduló idõpontja:
2005. május 20-21-22.

Helye: Tessedik Sámuel Fõiskola
Mezõgazdasági Fõiskolai Kar

Címe: TSF Mezõgazdasági Fõiskolai
Kar, 5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1. 

Résztvevõk: A megyei döntõk kor-
csoportonkénti legjobb tanulói (me-
gyénként egy-egy fõ, Budapestrõl 3-3
fõ). A döntõ írásbeli, szóbeli forduló-
ból, terepgyakorlatból és laboratóriumi
vizsgálatokból áll. A szóbeli fordulón
kiselõadás keretében a versenyzõ öt
percben beszámol a lakókörnyezete
vagy tágabb környezete (megyéje, régi-
ója) tájváltozásairól, átalakulásáról, pél-
dául: tájkép, élõvilág, õshonos növé-
nyek és állatok, életmód, foglalkozás,
gazdálkodás), illetve a környezetvédel-
mi hagyományokról, akciókról, megfi-
gyelésekrõl vagy kutatásokról.

Demonstrációként felhasználható
rajz, fotó, diakép, videofilm, számítógé-
pes prezentáció.

A verseny során külön értékelésre

kerülnek a kiselõadások és a hozott
poszterek.

A nevezéseket a versenybizottság
titkárának kell elküldeni 2005. ápri-
lis 22-ig.

Levelezési cím: dr. Krizsán Józsefné
5400 Mezõtúr, Sugár út 10. Tel./Fax:
06/56-350-940

e-mail: krizsan@mfk.hu Tel.: 06/20-
9983-552

A 44 fõ résztvevõ tanuló ellátását a 3
napos verseny ideje alatt a versenybi-
zottság fedezi. A felkészítõ tanárok sa-
ját, vagy intézményi térítéssel vehetnek
részt. (Versenyzõnként 1 fõ)

A versenyeredmények közzététele: 
2005. május 22-én Mezõtúron a záró-

ünnepségen, valamint a BÚVÁR 2005.
5. számában és a Kaán Károly Termé-
szet- és Környezetismereti verseny cí-
mû tanári segédanyagban, továbbá az
Interneten a www.mezotur.hu,
www.kvvm.hu honlapon a Hírek he-
lyen tekinthetõk meg az eredmények.

A verseny díjazása: 

Fõdíj korcsoportonként: az elsõ 3-3
helyezett Kaán Károly Emlékérmet, ter-
mészetismereti táborozási lehetõséget,
tárgy- és könyvjutalmat kap.

További díjak: az elméleti, terep- és
laborgyakorlaton kiemelkedõ ered-
ményt elért versenyzõk (korcsoporton-
ként az elsõ 3-3 helyezett), a poszter-
verseny elsõ 6-6 helyezettje, a
kiselõadások elsõ 6-6 helyezettje tárgy-
jutalomban részesül, az elsõ 18 fõ    (9
ötödik és 9 hatodik osztályos tanuló)
kedvezményes táborozási lehetõséget
kap az      V. Kaán Károly természetisme-
reti táborban (Szolnok, Kaán Károly út
5. NEFAG RT. Erdei Mûvelõdési Ház).

Minden döntõbe jutó tanuló (44 fõ) és
felkészítõ tanáraik emléklapot kapnak,
valamint a kettõ vagy több alkalommal
visszatérõ felkészítõ tanárok. A fõdíjas
tanulók felkészítõ tanárai (3-3 fõ) Kaán
Károly Emlékérmet és tárgyjutalmat kap-
nak. (A Kaán Károly Emlékérem alkotó-
ja: Györfi Sándor Munkácsy és Med-
nyánszky-díjas szobrászmûvész.)
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Azt hiszem vitán felül áll, hogy az
erdõmûvelés  a tudomány és a gyakorlat
területén egyaránt az elõkelõ „elsõ az
egyenlõk között” helyet foglalja el. A kö-
zel két évszázados okszerû erdõgaz-
dálkodás idõszaka olyan kiválóságokkal
büszkélkedhet e szakterületen, mint Wag-
ner Károly, Illés Nándor, Vadas Jenõ,
Kaán Károly, Roth Gyula, Majer Antal, de
a gyakorlati életben is szép számmal talál-
hattuk az elkötelezett, a helyi viszonyokat
alaposan ismerõ erdõmûvelõ kollégákat.
(Felsorolásra csak azért nem vállalkozom,
mert a teljességre való törekvés ellenére
mégis kimaradhat néhány név.)

Az utóbbi egy-két évtizedben azon-
ban az erdõmûvelés hanyatlását lehetett
tapasztalni, mind a hazai tudomány,
mind a gyakorlat területén. Az „arany-
kor” úgy tûnik véget ért s kérdés, hogy
eljön-e még egyszer? Fenti állítás igazolá-
sára fölhozhatjuk azt a tényt, hogy
erdõgazdaságainknál az erdõmûvelési
osztályok rendre megszûntek, a fent
megidézett jelentõs szakmai ismeretek-
kel rendelkezõ osztályvezetõk és
elõadók kihulltak a sorból. A részvény-
társasági struktúrában elbújtatott, s sok-
szor nevétõl is megfosztott erdõmûvelési
egységek sok esetben fiatal, kevés gya-
korlati tapasztalattal bíró szakkollégákat
alkalmaznak, amit persze nem az õ hibá-
juknak kell felróni. Ehhez társul még az a

szomorú tény, hogy az erdészetek szak-
gárdáját is rendre leépítették, s fõként
nem a fahasználat vagy éppen a vadgaz-
dálkodás rovására. A „termelési” jelzõvel
felruházott beosztások pedig elfedték és
elterelték a figyelmet az erdõmûvelésrõl.

A tudomány területén is hasonlóan de-
valválódott e szép szakterület, elég össze-
számolni csak az Erdészeti Lapok számai-
ban megjelent ilyen irányú cikkeket,
minõségükrõl és szemléletükrõl itt ne is
essen szó. A tudományos rendezvények is
hanyagolták az oktatásban, kutatásban,
gyakorlati életben mûködõ erdõmûve-
lõinket, csak egy-két arccal találkozha-
tunk rendszeresen, a sokszor elismételt
dogmáik azt sejtetik, hogy nincs is szük-
ség e terület fejlesztésére, minden marad-
hat a régiben. S úgy tûnik az új szemléletû
erdõmûvelési szakkönyvekre is várha-
tunk még jó ideig.

Ugyanakkor pezsdülés is tapasztalha-
tó, s ez örvendetes tény. Az egyetemtõl,
kutatóintézettõl, s egyéb „fellegvártól”
függetlenül a szakma néhány elkötelezett
mûvelõje kísérleteket állít be, rendezvé-
nyeket szervez, tapasztalatokat cserél, is-
mereteket terjeszt és bízik a jövõben. De
ami talán a legfontosabb: szemléletet vált
és formálja a hitetlenkedõkét is. Ez a ko-
rábban maroknyi csapat egyre jobban te-
rebélyesedik, egyre többször hallatja a
hangját, s bizonyítja, hogy képes betölteni

az ûrt, amit a tudomány – ki tudja miért –
nem nagyon akar észrevenni. S elérkezhet
az az idõ, amikor a tudományos fokoza-
tokkal bírókat, tanárokat, kutatókat azok a
kollégák fogják oktatni, akik autodidakta
módon – a kor kihívását felismerve – sze-
rezték meg korszerû ismereteiket.. E para-
dox helyzet azért sem elítélendõ, mert az
erdõ biztosan nem jár majd rosszul.

Németh János

A vízáramlás gyor-
sasága álló fákban
Lengyel vizsgálatok szerint az álló fák
vízáramlásának gyorsaságára következ-
tetni lehet a fák hõvesztésébõl, amit
különbözõ famagasságban végzett
hõmérséklet-mérésekkel lehet megálla-
pítani. A kapott adatok jó összefüggés-
ben voltak a különbözõ meteorológiai
tényezõkkel, léghõmérséklettel, szélse-
bességgel, sugárzással, relatív légned-
vességgel. A mérési eredmények sze-
rint a 45 éves erdeifenyves alászorult
egyedeiben 20-60%-kal kisebb volt a
vízáramlás, mint a kiemelkedõ törzsek-
ben. A vizsgálatokat egyelõre csak
összehasonlításra tartják alkalmasnak,
abszolút vízfelvétel mérésére nem.

Ref.: Dr. Szodfridt István

Merre tart erdômûvelésünk?
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A teljes vadászati tilalommal ellentét-
ben, amely a jobbágyságot sújtotta,
az erdõhasználat terén már engedé-
kenyebbek voltak földesuraink. Ezt
bizonyítja az az okirat is, amely az
1819–1820-i erdélyi úrbéri összeírás-
nak a Kõvár vidéki Hosszúfalva ada-
tait magában foglaló füzetben mel-
lékletként található, melyet Tróc-
sányi Zsolt néprajzkutatónk gyûjtése
alapján ez úton teszek közzé. A mel-
léklet tulajdonképpen egy szerzõdés,
amely bizonyos megkötésekkel a
jobbágyság erdõhasználati jogait tar-
talmazza.

Mielõtt e szerzõdés pontjait felsorol-
nám, néhány szót kell szólni a
szerzõdés bevezetõjében leírtakról. Ez
lényegében rögzíti a tárgyévi állapoto-
kat és igyekszik úgy feltüntetni az
erdõterületek adományozását, mint ne-
mes cselekedetet. Ez, ha figyelembe
vesszük az 1791. XXX. tc.-ben foglalta-
kat, némileg érthetõ is. A fenti törvény-
cikk kimondja, hogy az erdõk tulajdon-
joga kizárólag a földesurakat illeti meg.
A parasztság csak a földesúr tudtával és
beleegyezésével élhet az erdõhasz-
nálattal. Mégis az 1819–1820-i összeírás
idején még jelentõs erdõterületek van-
nak a jobbágyság kezén, melynek jo-
gosságát a birtokosok képviselõi sem
vonják kétségbe. (Kiegészítésképp em-
lítem meg, hogy 1214-tõl vannak adata-
ink, mely egy-egy község minden tagjá-
nak egyenlõ erdõterületet biztosít.
Bárd-dalabrum.)

Miért ez a kettõsség? – Köztudott,
hogy ebben az idõben mind a tûzifát,
mind a gazdaságokban felhasznált fa-
féleségeket közvetlenül az erdõbõl
szerezték be. Piaci beszerzésre pénz,
fogat kellett, melyre aligha telt a job-
bágyságnak. A jobbágyság erdõtulaj-
donának megfogyatkozása természe-
tesen a megmaradt erdõket érintette. A
szerzõdés bevezetõje hivatkozik arra,
hogy az 1809-ben adományozott
erdõket nyolc év alatt felélték. Kétség-
telen, hogy a jobbágyság „saját” erde-
jébõl nem tudta pótolni faszükségletét,
így pótolta onnan, ahonnan tudta. Így
érthetõ az a törekvés, hogy inkább a
kijelölt területeket használják, mint az
uradalomét.

1785-ben, a II. József-kori úrbéri
összeírás idején sincs a jobbágyságnak
valamirevaló erdõhasználata. A szántó-
földeken, réteken nõtt fából élnek.
Igaz, a birtokos itt is arra hivatkozik,

hogy adott õ a jobbágyainak erdõt, de
azokat lelegeltették, mielõtt felnõhetett
volna. Láthatjuk tehát, hogy milyen
erdõk voltak azok, amelyeket a job-
bágyság használhatott. Ugyanez volt a
helyzet a legelõterületekkel is. A job-
bágyság kénytelen marháit a szomszéd
községekben lévõ legelõkre bérbeadni
– négy ökörért, egy ekenapszámért és
négy kalangya búzáért –, mert a legelõk
szûknek bizonyultak. (A nemesség
földjéhez képest aránytalanul sok mar-
hát tartott.)

Vajon a községet körülvevõ erdõk
minden károsodás nélkül fogadták a
népes állatseregletet? Aligha. De más
oka is volt a faállomány pusztításának.
A piac közelsége. Kõvár vidék számos
községének még 1820 körül is joga volt
arra, hogy eladásra hordja a fát a bánya-
városokba. A szerzõdés eladási tilalma
is erre utal. Így már érthetõbb, hogy
ilyen körülmények között a jobbágyok
sem tartják be a maguk által hozott
erdõhasználati rendszabályokat, és
mindenki úgy használta az erdõt, ahogy
tudta.

Említettem, hogy az 1809-ben ado-
mányozott erdõterületeket nyolc év
alatt felélték. De vajon elmarasztalha-
tók-e ezért egyértelmûen a jobbágy „tu-
lajdonosok”? Ha meggondoljuk, hogy a
napóleoni háborúk idején megnõtt ter-
heket jórészt az állatállomány eladásá-
ból fedezték, az erdõk irtása és a nyert
faanyag eladása nem a gazdaság gyara-
pítását, hanem létfenntartásukat szol-
gálhatta. Ha a „saját” erdõ elfogyott,
vettek a „közösbõl”, ha nem akartak
éhenhalni.

Ilyen elõzmények után került sor az
1817. évi szerzõdésre. A szerzõdésben
megállapított pontok a következõk:

1. A többször is említett Vajvogyána
dombján circum scribált és nevelkedett
erdõt adja és engedi Méltóságos Gróf
Teleky Imre Úr Õnagysága a Commu-
nitásnak Fajzás végett ezen Határok kö-
zött:

a) A Puszta Hidegkúti Aranyosi és
Kiss Fertõsi határok széléig a Vajvagyá-
na Dombja felsõ éléig oly megkülön-
böztetéssel

b) hogy azon meg nevezett Erdõrõl
egy hétben csak két nap légyen szabad
Fát hordani, Pénteken és Szombaton és
akkor is

c) minden gazda azon meg határozott
napok alatt csak egy szekér Fát szabad
légyen vinni, nem többet azon okból:

d) hogy akinek érkezése nem lenne
az elsõ napon, tehát a másodikon le-
gyen ideje a hozatalra,

e) a hordásnak ideje Fog szerzõdni a
héten, és minden héten az egész télen
által Sz. György Napig, a meghatáro-
zott, és ki szakasztott moderata Lig-
natióval élhetnek.

f) Azon tilalom alatt, hogy más napo-
kon teljességgel nem lészen szabad a
nevezett Erdõrõl Fát vágni, vagy vinni,
sõt fejszével is ott járni, hanem csak
Pénteken és Szombaton.

g) Ezen meghatározott napokon kí-
vül, ha valaki Praevaricatioba találtatnik,
tehát annak, ki szabott büntetése 12 Pál-
ca ütés lészen. Ezt Fel váltani annyi Fo-
rinttal szabad lészen. Mely büntetés
amidõn Pénzel Fizettetnék ki, a Temp-
lom számára a Curátornak adódjék ke-
zekbe szoros szám adás mellett.

h) A Fel vigyázó Gornyikoknak a
Praevaricatorra lett reá találásáért az ök-
rös embertõl két Forintot, a gyalog
embertõl egy forint renumeratio hatá-
roztatott.

i) Minthogy ezen erdõ a Lignatiora
adódott által, abból sem pénzért, sem
Naturaljaért el adni, más határra ki vin-
ni a Törvénybe az Erdõ Praevarica-
torokra határozott büntetés terhe alatt
szabad nem lészen.

k) Ezen fajzás végett Erdõbõl a Méltó-
ságos Gróf úr declarállya, hogy Udvari
szükségére többé Fát nem fog hozatni.

l) A Calamusoknak sem lészen sza-
bad semmi szín, és praetextus alatt ezen
erdõbe tenni irtásokat.

Érdekessége a szerzõdésnek a „fana-
pok” pontos meghatározása. Más
összeírásokban is találunk utalást arra,
hogy „egy héten kétszer is mehetünk
fáért” – de a napok megjelölése nélkül.

Az április 24-i szállítási határidõt is e
szerzõdésben találjuk meg mint ponto-
san rögzített dátumot. A büntetésekbõl
befolyt pénzösszeg – ha a jobbágy in-
kább a fizetést választja, mint a deresre
húzást – a templomot illeti. Tehát nem
uradalmi jövedelem, hanem községi.

Végül erdõvédelmi szempontból ta-
lán legérdekesebb a szerzõdés utolsó
pontja, amely mindennemû tarvágást
megtilt a kijelölt erdõterületeken.

A szerzõdés társadalmi-gazdasági
vonatkozását nem célom méltatni, de
azt az elmondottakból megállapíthat-
juk, hogy ezen biztos nyertes volt: az
erdõ.

Pápai Gábor

Erdôhasználati szerzôdés 1817-bôl
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2004. május 10-én, szombaton
reggel nagy feltûnést keltettünk a
Moszkva téren az alkalmi munkát
keresõ csángók és székelyek kö-
zött. 28-an gyülekeztünk az óra
alatt, hogy egy rövid eligazítás
után kérdõívekkel és golyóstol-
lakkal fölfegyverkezve párosával
elinduljunk a Budai-hegység nép-
szerû kirándulóhelyei irányába.
Régóta készültünk erre a napra.

Ha tetszik, ha nem,  Magyaror-
szágon  az erdõgazdálkodóknak
ma már mindenhol szembesülniük
kell az erdõjáró polgárok elvárásai-
val, bírálataival. A Pilisi Parkerdõ
Rt. Budapesti Erdészete mégis sajá-
tos helyzetben van. Ha a Budai-
hegység belsõ területein
megkezdõdik egy fakitermelés,
szinte biztos, hogy egy-két napon
belül a kirándulók és környékbeli
lakosok felháborodottan tiltakoz-
nak. A WWF Magyarország több
mint 3 évvel ezelõtt indította el Bu-
dai-hegység programját, így aztán mi is jó
néhány lakossági fórumon és terepi bejá-
ráson hallgathattuk az õszinte – ezért
rendszerint indulatos – véleményeket.
Annak is már majdnem két éve, hogy Ba-
kon Gáborral, a Budapesti Erdészet
vezetõjével megegyeztünk, hogy az
erdõgazdálkodónak és a civil természet-
védelmi szervezetnek különbözõ felada-
tai vannak, de ettõl még nem törvénysze-
rû, hogy szembenálljunk egymással. In-
nen már csak néhány tucat személyes ta-
lálkozásra, e-mail-váltásra, telefonra volt
szükség ahhoz, hogy megfogalmazzunk,
majd néhányszor módosítsunk egy terve-
zetet, majd 2003 végén közös programot
indítsunk. A címek  folyamatosan változ-
tak, az egyik szakmaibb, a másik közért-
hetõbb, de ha néhányat ideírok, talán ki-
tûnik, hogy mit szeretnénk elérni: „Mo-
dellprojekt a budai erdõk kezelésének
átállítására a természetvédelmi és közjó-
léti célok fokozott elõtérbe helyezésé-
vel”, „Természetközelibb erdõfelújítási
módszerek bemutatása és kommunikáci-
ója”, „Így is lehet fát vágni!”. Pályázatunk
elnyerte a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium anyagi támogatását. A pro-
jekt gazdája a Pilisi Parkerdõ Rt. Buda-
pesti Erdészete, de a WWF is magáénak
érzi. A munka a jeles szakértõk által írt ta-
nulmány kinyomtatásával, a bemu-

tatóterületek kialakításával és a népsze-
rûsítõ kiadvány elkészítésével nem zárul
le, a lényeg éppen az, hogy az erdõ-
gazdálkodó és a civil természetvédelmi
szervezet saját lehetõségeivel élve közö-
sen dolgozzon a program valóra váltá-
sán. Reméljük, hogy a szakértõk javasla-
tairól még az Erdészeti Lapok hasábjain
is beszámolhatunk, de most térjünk vis-
sza a kiinduláshoz, a nagyközönség véle-
ményének felméréséhez.

A WWF önkéntesei a Moszkva téren
két nagy feladatot kaptak. Számolják
össze, hogy a jó elõre meghatározott
ponton 3 óra alatt hány kiránduló halad
át, és minél több arra járóval töltessék
ki a 10 kérdésbõl álló kérdõívet. Ezen
kívül már csak annyi dolguk volt, hogy
a térkép és a BKV járatai segítségével
odataláljanak állomáshelyükre, majd
munka végeztével az eredményeket
visszaszállítsák a Moszkva térre. A mun-
kát igyekeztünk alaposan elõkészíteni.
A kérdéseket a munkacsoport tagjai,
Bakon Gábor, Bartha Dénes, Csépányi
Péter, Gadó György Pál és Tímár Gábor
több körben javították és pontosították.
A felmérés módszertanát a Cognative
Piac- és Közvéleménykutató Kft.-vel
közösen dolgoztuk ki. Utólag is megál-
lapíthatjuk, hogy a profi közvélemény-
kutatók tapasztalataira  a kapcsolat-

felvételi technikán  és a válaszok
rögzítésén kívül a kérdésekre
adandó válaszok megfogalmazá-
sakor is szükségünk volt. Arról
nem is beszélve, hogy a kérdõívek
értékelését is rájuk bízhattuk. Ne-
hézségek persze így is adódtak.
Nem tudtuk elõre átgondolni,
hogy mi a teendõ, mikor a
kérdezõk mellett a sétaúton egy-
szerre 10 turista, 4 futó, három ku-
tya és nyolc kerékpáros süvít el.
Aki nem próbálta, el sem tudja
képzelni, hogy milyen fárasztó há-
rom órán át folyamatosan moso-
lyogni és kérdezni. Az én állomás-
helyem a Normafától 100 méterre
volt, azt hiszem, most már jól is-
merem a felmérés nehézségeit.
Minden megpróbáltatás ellenére
az újdonsÜlt kérdezõbiztosok
(többnyire diplomások vagy egye-
temisták) hihetetlenül össsze-
szedetten és találékonyan oldot-
ták meg a feladatokat. 450 értékel-

hetõ kérdõívet kaptunk, ami nagyon jó
eredmény. Ehhez persze jó partnerekre
volt szükség. Nem lett volna meglepõ,
ha elutasítást tapasztalunk, hiszen ki-
nek van kedve még az erdõben is kér-
désekre válaszolni? Nos, a kirándulók
rendkívül készségesek voltak. Becslé-
sem szerint 30 % alatt maradt azoknak a
száma, akik nem válaszoltak Ha volt
idõnk elmondani, hogy mit szeretnénk,
a legtöbben úgy érezték, hogy errõl a
témáról határozott véleményük van.
Sokszor inkább az okozta a nehézséget,
hogy a beszélgetést hogy tudjuk abba-
hagyni.

A tíz kérdés közül ötöt emelek ki. 
1. Az erdõknek többféle hasznuk

van. A Budai-hegység erdei esetében
Ön mennyire tartja fontosnak az alábbi-
akat? jó levegõt biztosít / kirándulóhely
/ faanyagot ad (megújuló nyersanyag)
/ védett állat- és növényfajok élõhelye.

A megjelölhetõ válaszok: egyáltalán
nem fontos / kevésbé fontos / fontos is,
meg nem is / elég fontos / nagyon fontos. 

A jó levegõt  a válaszadók 92%-a a
nagyon fontos kategóriába sorolta, a
védett állat- és növényfajok élõhelye
79% szerint, a kirándulóhely 73% sze-
rint nagyon fontos, míg a faanyagot
csupán 16% tartja nagyon fontosnak, ez

Mit gondol a nagyközönség a Budai-
hegység erdeinek kezelésérôl?
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a szempont a megkérdezettek csaknem
fele számára kevésbé vagy egyáltalán
nem fontos. 

2. Hol kirándul a legszívesebben? 
aszfaltúton 2%
kavicsos sétaúton 11%
erdei ösvényen 88%
az utakat elkerülve, erdõn át 12%

3. Nem mindenki egyformán ítéli
meg a vágásterületeket. (Olyan
területekrõl van szó, ahonnan az öreg
fákat mind – vagy majdnem mind – ki-
vágták.) Ön a budai erdõkben mekkora
vágásterületet tart elfogadhatónak?

nincs jelentõsége, ha a helyén új, ter-
mészetszerû erdõ nõ 19%

legfeljebb 3 hektárt (pl. 200x150 m) 5%
legfeljebb fél hektárt (kb. egy focipá-

lyányi terület) 15%
legfeljebb 0,1-0,2 hektárt (kb. 20-25

m sugarú kör) 27%
semmiféle fakitermelést nem tartok

elfogadhatónak 27%
nem válaszolt 7%

4. Ön szerint a Budai-hegységben
mennyi kidõlt fa, gally fekszik az erdõk
aljában a földön?

nagyon sok 28%
elég sok 29%
közepes 33%
elég kevés 7%
nagyon kevés 3%

5. Mi a véleménye errõl?
„Nem értem, hogy miért nem takarít-

ják ki az erdõ alját.” 29%
„Ez számomra nem lényeges kér-

dés.” 9%

„A földön fekvõ korhadó fák hozzá-
tartoznak az erdõhöz.” 59%.

A kérdezõk a megkérdezettek korát,
nemét, iskolai végzettségét is feljegyez-
ték. Az elemzõk próbáltak összefüggé-
seket kimutatni a felsorolt jellemzõk és
a kérdésre adott válaszok között, általá-
ban sikertelenül. Ám éppen a 6. kérdés
esetében az életkor és az erdõben
fekvõ holt faanyag megítélése között
szignifikáns összefüggés volt, amit így
foglalhatunk össze: Az 50 év alattiak
között 20 % körül van azok aránya, akik
az erdõ alján nem szívesen látnak kor-
hadó fákat, míg az 50 év felettiek között
ez az arány csaknem 40 %. 

A felmérés eredményét június végén a
sajtó munkatársainak és erdõmérnök kol-
legáknak már ismertettük, így az elsõ re-
akciókat is ismerem. Volt aki azt kérdez-
te, biztosak vagyunk benne, hogy a 450-
es mintaszám elegendõ, a mintavétel és a
feldolgozás elég alapos volt-e. Erre hatá-
rozottan igennel kell válaszolnom. Van
olyan adat, amit elsõ olvasásra meg lehet
kérdõjelezni. Például. a 2. kérdésre adott
válaszok százalékos értékeit összeadva
113 %-ot kapunk, pedig a nyelvtan szabá-
lyai szerint legszívesebben csak egyféle
úton kirándulhat az ember, vagyis az
összegnek 100 százalékot kellene adnia.
Ám mit tehetünk, ha valaki többféle vá-
laszt is megjelölt? Csak annyit, hogy
mindegyik választ figyelembe vesszük.
Ez a választások hitelességét nem kérdõ-
jelezi meg. A közvéleménykutatóknak
van gyakorlatuk az adatfeldolgozásban.

Erdészek néha ingerülten válaszol-
nak az elsõ kérdésre (az erdõk haszna)
adott válaszokra. Valahogy így:  

„Igen, szóval a faanyagtermelés nem
fontos? Akkor ez azt jelenti, hogy a ked-
ves kirándulónak asztalra sincs szük-
sége?“. Ezt a kérdést  valóban meg lehet
vitatni, de a kérdõívre adott választ sze-
rintem akkor is jelzésként kell elfogad-
nunk, ha esetleg nem teljesen egységes,
érett szemléletet tükröz. Komoly
erõfeszítéseket tettünk, hogy a válaszadó-
kat ne próbáljuk befolyásolni, ne sugall-
juk, hogy milyen választ várunk tõlük. 

Egy másik lényeges kérdés, hogy:
„Akkor ezután majd a kirándulók fogják
megmondani, hogy mit csináljunk az
erdõben?”  Bennem is felvetõdik: „Ha az
5. kérdésben nem 29%, hanem 52%
mondaná, hogy az ágakat el kell távolíta-
ni az erdõbõl, akkor az lenne a dolgunk,
hogy kihúzkodjuk az erdõbõl az ágakat?”
Nem hiszem. Most az a feladatunk, hogy
sokoldalú ismeretterjesztéssel 29%-ot
kell meggyõznünk a holt faanyag bioló-
giai jelentõségérõl, ha tájékozatlanság
miatt 52 akarná eltávolíttatni a földön
fekvõ ágakat, akkor 52%-ot kellene tájé-
koztatnunk. Természetesen nem mérhe-
tünk kétféle mércével, a nagyüzemi
erdõgazdálkodás híveinek sem kell uta-
sításként fogadnia egy közvéleményku-
tatás eredményét. Ám bárhogy gondol-
kozik a gazdálkodó, óriási hiba lenne
semmibe vennie a nagyközönség véle-
ményét. Inkább arra kellene töreked-
nünk – erdõgazdálkodóknak, természet-
védõknek, szociológusoknak egyaránt –,
hogy jobban megértsük, mit várnak a la-
ikusok az erdõktõl. Ez a felmérés csak
egy lépés volt ezen az úton.

Gadó György Pál
WWF Magyarország

Budai-hegység program

Balassi Bálint 1554. október 20-án
született a felsõ-magyarországi Zó-
lyom várában. Gyarmati Balassi János
báró és Sulyok Anna gyermeke.
Öccse Ferenc, húgai Anna és Mária.
Családja református vallású, de az
evangélikus Bornemisza Péter papot
fogadják mellé nevelõnek. A Habs-
burg udvar 1569-ben összeesküvés
koholt vádjával letartóztattatja Balassi
Jánost. A család lengyelországi birto-
kaikra menekül, itt fordít le Balassi
Bálint németbõl egy vallásos elmélke-
dést Beteg lelkeknek való füves ker-
tecske címmel (Krakkó, 1572). A
könyvecske megjelenésének évében
kap kegyelmet Balassi János, és az új

király, Rudolf koronázási ünnepségén
az ifjú Bálint az egész udvart elkáp-
ráztatja juhásztáncával, legalábbis a
történetíró Istvánffy Miklós szerint. 

Báthory István erdélyi és
lengyelországi udvarában

Balassi János a bécsi udvarnak enge-
delmeskedve 1575-ben csapatot kül-
dött Erdélybe a 21 éves Bálint vezeté-
sével. Feladatuk az volt, hogy csatla-
kozzanak a Báthory István erdélyi fe-
jedelem ellen induló Bekes Gáspár se-
regéhez. De már Erdély határában el-
fogják õket. Így került Balassi az erdé-
lyi udvarba, ahol rangjához illõen bán-

tak vele. Báthoryt egy év múlva len-
gyel királlyá választják, s Balassi Bálint
az új király kíséretének tagjaként ízleli
meg a lengyel királyi udvar életének
gyönyörûségeit. Igazi udvari ember
válik belõle. Ért a kardforgatáshoz és
mûveltsége is kiváló; nyolc nyelven
tud a magyaron kívül: latinul, szlová-
kul, horvátul, lengyelül, románul, tö-
rökül, németül és olaszul. Bécsben vi-
szont nem nézik jó szemmel az ifjú fel-
ségárulását, és bütetésképpen újra el
akarják fogatni az apát, Balassi Jánost.
1577-ben Bálint hazaindul, de mire
Liptóújvárra ér, apját már nem találja
az élõk sorában. 

(ELTE)

450 éve született Balassi Bálint
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A Sárospataki Helyi Csoport méltóságtel-
jes külsõségekkel és tartalommal ünne-
pelte megalakulásának 50. évfordulóját.
Az ez alkalomból kiadott füzetecske, me-
lyet Járási Lõrinc állított össze, tartalmaz-
za az elmúlt 50 év helyi történéseit. „Jele-
nünk és jövõnk a múltban gyökerezik és
azért méltathatjuk elõdeink munkáját e
jubileumi rendezvényen, mert az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Sárospataki Helyi
Csoportja mindig megfelelt az alapítói
szándéknak: a magyar erdõgazdálkodás
ügyének elõmozdítását szolgálta” olvas-
hatjuk a füzetecske elõszavában, melyet
Bobkó János titkár és Pálmai István elnök
írt alá. Az ünnepségen megjelent a kistér-
ség szlovák erdészdelegációja is, mellyel
nemcsak most, hanem az elmúlt 50 év so-
rán is szoros baráti és szakmai kapcsola-
tot ápoltak a sárospatakiak. Az ünnepi
ülésen felszólalt Cserép János, az OEE el-
nöke, az Északerdõ Rt. vezérigazgatója,
megemlékezõ elõadást tartott Járási
Lõrinc, melyhez a jelenlévõ, az eltelt fél
évszázad élõ tanúi szóltak hozzá. A meg-
hívott tudósító csak annyit tehet hozzá,
hogy a rendezvény megerõsítette azt a hi-
tet, hogy az erdésztársadalmat nemcsak
az egyenruha, hanem a hasonló rendez-
vények is összetartják, melynek meg-
gyõzõ bizonyítéka volt az 50 esztendõs
jubileum.

Pápai Gábor

50 éves az OEE Sárospataki Helyi Csoportja
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Az Erdészeti Lapokban már bemutatott
Komlóskai Tölgyesbérc Erdõszövetkezet
igazgatóságának elnöke – Szabó Ferenc
erdésztechnikus – kezdeményezésére a
Barlang erdõrészben, a Bisztika-forrás és
az Erdész-pihenõ után újabb erdei emlék-
helyet létesített az 1934-ben kialakított
Wolkenstein-nyiladékon.

Az I. és a II. világháborúban elesett
komlóskai katonák emlékére, az idõtál-
ló zempléni tölgybõl faragott emlékosz-
lopon 32 név alatt magyarul és ruszinul
olvashatjuk:

Itt születtünk,
itt éltünk,

itt dolgoztunk veletek.
A háborúban megöltek minket,

ne feledkezzetek el rólunk!
Hosszas kutatás és egyeztetés ellené-

re a névsor ma sem teljes, de az oszlop
két oldalán újabb nevek is felvéshetõk.

A 2004. augusztus 18-án tartott avató
ünnepségen Szabó Ferenc kiemelte, hogy
minden komlóskai férfi erdei munkás is
volt, ezért stílszerû, hogy az általuk is gyak-
ran faragott tölgyfával emlékezzünk rájuk.

Felidézte a gyerekkorában hallott
emlékeket Doberdóról, az orosz télrõl,
a II. világháborúban elesett 20 kom-
lóskai férfi pedig személyes ismerõse
volt. A nevek hallatán sokan felzokog-
tak és az asszonyok elhelyezték virága-
ikat az emlékhely talapzatán.

Járási Lõrinc a Zempléni-hegység-
ben található számtalan erdei emlék-
helyre és azok szerepére emlékeztetett.
Ez az emlékhely is üzenet az utókor-
nak; emlékeztet a hõsi halottakra és fel-
hívja a figyelmet a tiszteletadásra.

A komlóskai hõsi halottak életükben
sokat dolgoztak a Waldbott és Windisch-
grätz uradalom, majd a makkoshotykai
erdõkincstár erdeiben. Termeltek, talpfát
faragtak, erdõsítettek, tisztítottak, utat épí-
tettek, fuvaroztak. Rájuk is vonatkozik
Vargha Domokos erdõmérnök, a jeles
szépíró verse:

E táj erdeiért akik sokat tettek,
Régieket óvtak, újat ültettek
S ápoltak, neveltek, híven a jövõnek,
Életük múltán is becsüljük meg õket.
Iski István görög katolikus esperes

tábori szertartás keretében méltatta az
emlékhely jelentõségét, majd megál-
dotta, felszentelte.

Az Erdész-pihenõnél tálalt ebéd után
a Komlóskai Ruszin Asszonykórus a rá-
dióból és a dalos találkozókról ismert
ruszin és magyar népdalokkal emléke-
zett az elhunytakra és köszöntötte a 80.
születésnapját ünneplõ Szabó Ferencet,
„a Feri bácsit”.

Járási Lõrinc

Új erdei emlékhely a 
Zemplén-hegységben

Felhívás
Elhangzott az ez évi vándorgyûlés göbösmajori sátrában.

Dr. Andor József okl. erdõmérnök egy, a szakmánkból adódó lehetõség alapján
javasolom, hogy mi erdészek 2006. októberének tiszteletére – mikor is  az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulóját ünnepeljük – ültessünk emlékfát
vagy emlékfákat településeink hõsi emlékmûveinél. Ahol megfelelõ hely van, ott
ajánlatos hét fácskát „H” alakban ültetni, mely betû hõseinket és hazánkat
jelképezné. Amennyiben a hõsi emlékmû olyan helyen áll, hogy csak kevesebb fács-
ka ültethetõ, akkor helyezzük el azokat tetszés szerint. 
Ezúton kérjük az állami és magán erdõgazdálkodókat, hogy biztosítsák a szük-
séges fenyõ, lombos vagy exóta fácskákat az ültetõknek, valamint az erdészkol-
légákat, hogy szaktanácsaikkal segítsenek a fafajválasztásnál. Az ifjúságot pedig
arra kérjük, hogy amennyiben elültették az emlékfákat, ne feledkezzenek el a
késõbbiek folyamán az ápolásról, a védelemrõl. A faültetés alkalmat adhat az ön-
kormányzatoknak az évforduló ünnepélyesebbé tételére. Az emlékfák ültetését
elkezdhetjük akár idén õsszel, vagy a következõ év tavaszán, hiszen mire az évfor-
duló ideje elérkezik, lombjának díszével színesítheti a megemlékezést. A felhívás a
Föld Napján tartott sajtótájékoztatón hangzott el elõször Nagykanizsán, melyet dr.
Andor József erdõmérnök, Törõcsik Pál a FIDESZ-MPSZ Zöld Tagozatának megyei
elnöke és Vargovics József erdõmérnök tartott.

Andor József

Ez évben is megtartották a Nyíri-erdôben az ok-
tóber 6-i megemlékezést a 48-as Szabadságharc
elbukásának és az aradi vértanúk kivégzésének
évfordulóján.  Ismételten jólesô érzés tölti el az
embert, ha belegondol, hogy a hajdani erdész-
házban található emlékkiállítást a helyi erdô-
gazdaságnak és elsôsorban Szulyovszky László
erdésztechnikusnak köszönhetjük.
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A Juniperus Parkerdészetnél gyüleke-
zett több,  mint száz nyugdíjas, akik a
Kiskunsági Erdõgazdaság területén
töltötték hosszabb-rövidebb ideig ak-
tív munkás éveiket és innen mentek a
megérdemelt nyugállományba. A
meghívott tudósító – hála a közleke-
dési akadályok elmaradásának – kicsit
korábban érkezett. Így alkalma volt
látni a mosolygós arcokat, a valóban
szívbõl jövõ örömöt, melyet a viszont-
látás váltott ki a gyülekezõkbõl. Való-
ban jó volt szemlélni és elgondolkozni
azon, hogy egy egységes, jó munka-
közösséget alkotó közösség hogyan
kovácsolódott össze az évtizedek fo-
lyamán. Szûcs Dezsõ, a Parkerdészet
igazgatója kalauzolta a lelkes csapatot
a díszfák, díszcserjék példamutató
rendje között. Ezután felkerekedett a
csapat és megtekintettük a híres kecs-
keméti Bozsó-gyûjteményt. A kiállítás
termeiben a letûnt évszázadok hasz-
nálati eszközei, bútorai között jártunk,
láthattuk a névadó csodálatos aktké-
peit is.  A Cifra Palotában tett rövid lá-
togatás után felkerestük a városháza
dísztermét, ahol ismertetést kaptunk a
ház történetérõl és a díszteremben ta-

lálható festmények, dísztárgyak kelet-
kezésének körülményeirõl.

A Három Gúnár étteremben elköltött
ebéd megnyitójaként Sódar Pál vezér-
igazgató köszöntötte a megjelenteket,
beszámolt a részvénytársaság gondjai-
ról, bajairól és eredményeirõl. Bognár
Gábor helyicsoport-elnök felolvasta a
meg nem jelent nyugdíjasok üzenetét,
üdvözletét. A tudósító azzal az örömteli

érzéssel indulhatott haza, hogy a híres
erdészbarátság a Kiskunságban is pél-
damutatóan mûködik.

Pápai Gábor

Nyugdíjas találkozó Kecskeméten
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Örömmel tájékoztatjuk az olvasót, hogy
az Ember az Erdõért Alapítvány támoga-
tásával megjelent az Erdészettörténeti
Közlemények 63. zöld kötete „Az erdélyi
szászok erdõgazdálkodása” címmel.
Oroszi Sándor munkája a tõle megszo-
kott alapossággal készült, melyben táblá-
zatokat, eredeti jegyzõkönyveket, lajstro-
mokat és fotókat láthatunk az erdélyi,
jobb napokat megélt szászok történeté-
bõl.

* * *
Állatpreparátumok készítése

A Mezõgazda Kiadó izgalmas könyvet
jelentetett meg „Állatpreparátumok ké-
szítése” címen, mely Fehér György
szerzõ munkájának ötödik átdolgozott,
bõvített kiadása. Bepillanthatunk az
emlõsök és a madarak montírozásának
módszereibe, megismerhetjük az õsál-
latok rekonstrukciójának izgalmas
munkáját, valamint a klasszikus prepa-
rátori tevékenységet. Öhlschläger Béla
megismertet a nyúl, a birka és a vaddisz-
nóbõr kikészítésével.

* * *
Magyarországi kisvasutak

A Kossuth Nyomda Rt. Pallas Stúdiójának
gondozásában szeptemberben jelent
meg Tusnádi Csaba Károly Magyaror-
szági kisvasutak címû útikalauzának
nyolcadik, átdolgozott kiadása. Az eddigi
hét kiadás és a német nyelvû változat
1997 óta összesen 16 ezer példányban
fogyott el, bizonyítva a keskeny nyom-
közû vasutak fokozódó népszerûségét.
Hazánk legszebb tájain, 380 kilométernyi
pályán még ma is húsz 760 mm és két
600 mm nyomtávolságú vasút közleke-
dik, menetrend szerint. Ezek közül 11 ál-
lami, 4 pedig nyilvántartásba vett erdei

vasút. A könyv röviden ismerteti az egyes
kisvasutak történetét, és felhívja a figyel-
met környékük fontosabb látnivalóira. A
fényképekkel illusztrált térképek, nyom-
vonalrajzok a tájékozódást segítik.

Írta és fényképezte: Tusnádi Csaba
Károly

Szerkesztette: Knausz Valéria
Mûszaki szerkesztõ: Zarubay Attila
Mérete: 104 x 140 mm
Kötés: cérnafûzött, keménytáblás
Terjedelme: 80 oldal
Ára: 750 Ft
ISBN 963 9207 90 X
Megrendelhetõ a Press-Ing Kft. érté-

kesítési osztályán (1106 Budapest, Jász-
berényi út 55., telefon/fax: 06-1 431-
2648) vagy megvásárolható a kft. minta-
boltjában (1136 Budapest, Hollán Ernõ
utca 54., telefon/fax: 06-1 239-6901).

* * *
Hagyásfák üzenete

A „kék valétaszalagosok” 
vallomásai

Dr. S. Nagy László szerkesztõ a könyv
bevezetõjében írja: „Életpályánk meg-
örökítésének gondolata nagyon rögös
úton jutott el az ebben a kiadványban
történt megvalósításig. Az évfolyam tag-
jai pályafutásának almanachban történõ
megjelenítését Köveskúti kollégánk in-
dítványozta, amit a félidõs találkozónk
résztvevõi egységesen elfogadtak. Az
összegyûlt élvezetes visszaemlékezések
spontán szellemiség kényszerítette a
múltidézés összeszerkesztését. Nem
követtünk stílusirányzatokat és nem tö-
rekedtünk az írások stiláris homogeni-
zálására, hanem az egyéni stílusok
megõrzésével igyekeztünk a történése-
ket feleleveníteni.”

A történelem az egyes emberek éle-
tének összességébõl áll, így e kiadványt
olvasó számtalan olyan adatról, megtör-
tént esetrõl szerez információt, mely
eddig rejtve maradt. A jövõ erdésze pe-
dig hálás szívvel gondol a szerzõkre, hi-
szen múltkutató munkájának nélkülöz-
hetetlen forrása ez a kiadvány.

* * *
Az akác honfoglalása 

a Nyírségben
Dr. Szemerédy Miklós erdõmérnök „Az
akác honfoglalása a Nyírségben” címû,
kettõszáztizenöt forrásmunkára alapo-
zott nagyszerû kiadványt jelentetett
meg. Különösen aktuális a kötet ma-
napság, amikor szakmai összejövetele-
ken már pusztán az akác szó kiejtése is
nagy vihart kavarhat. Amennyiben

ezeken a tanácskozásokon ter-
mészetvédõ is jelen van, úgy biztosak
lehetünk benne, hogy Szemerédy Mik-
lós könyve szelet vet és vihart arat. Ám
ne féljünk ettõl az akác-gerjesztette vi-
hartól, hiszen a könyv oly részletes-
séggel és alapossággal ismertet meg a
majd fél évezrede Európában megho-
nosodott és nálunk már állományalko-
tó fafajjal, hogy az ismeret birtokában
szakmai érvelésünk erõsen megalapo-
zott lesz. A szerzõ, Hajdú-Biharban
dolgozott aktív munkássága során, így
különös figyelmet fordít a térségben
jelentõs gazdasági értéket képviselõ
fának. Bárhogy is alakuljanak az
elkövetkezendõ évtizedekben a Kár-
pát-medence klimatikus viszonyai, er-
dészember, hosszú távra e könyv is-
merete nélkül az erdõtelepítésekkel
kapcsolatosan nem hozhat hiteles
döntést. 

* * *
Erdélyi vadászat

Nagy sikerû író-olvasó találkozót rendezett
az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ, ahol Kászoni
Zoltán vadászíró (képünkön) tartott élve-
zetes elõadást az erdélyi vadászatokról. Az
élménybeszámoló hangulatát emelte
Muray Róbert vadászfestõ kiállítása, vala-
mint a  legújabban kiadott szakkönyvek
rögtönzött kiállítása. Javasoljuk az olvasók-
nak, hogy aki csak teheti, keresse fel a Bu-
dapest I. kerület Attila úti Információs Köz-
pontot. Nem fogja megbánni!

Könyvismertetés
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Vajda Pál amatôr festô Nagymarosról küldte a mellékelt fényképet. A
festmény az augusztusban Zebegényben megrendezett amatôr
versenyen I. díjban részesült. Mérete 60x50 cm-es, címe: „Az én
bükkösöm”. A közléssel örömmel teszünk eleget kérésének, annál is
inkább, mert mint írja, közel 50 éve elôfizetôje lapunknak.

Mester József 
okleveles erdõmérnök

1928 – 1995

1928. IX. 11. Mohácson született. 1995. V. 30. Mohácson hunyt el, és
ott is temették el. Édesanyja neve: Belvaracz Erzsébet. 1947-ben
Mohácson érettségizett. Erdõmérnöki tanulmányait Sopronban
1951-ben fejezte be. Elsõ munkahelye az Üzemtervezési Iroda volt,
de a részletek nem ismertek.

A Mecseki Erdészeti Rt. jogelõdjénél 1957. IX. 15-én lépett szol-
gálatba a Hetvehelyi Erdészetnél mint fahasználati mûszaki vezetõ.
1958-tól a Kárászi Erdészetnél szintén fahasználati munkakörben
dolgozott. 

1968-tól Mecseknádasdon az erdõgazdaság oktatási központját
vezette, amely szakmunkás végzettséget adott. Ezután az erdõgaz-
daság központjában fahasználati elõadó, majd késõbb oktatási elõ-
adó volt. A barcsi és a szõcsénypusztai iskolák szervezésében a be-
tanítottmunkás-képzést irányította és szervezte. Elsõsorban a gép-
tant, de esetenként az összes tárgyat oktatta. 

Nyugdíjazása elõtt a Mûszaki Erdészetnél volt munka- és tûzvé-
delmi elõadó. 

Nagy tudású, szorgalmas, szerény ember volt. Az oktatást nagy
türelemmel végezte. Az igazságos osztályozásra nagy súlyt fektetett.
Tanítványai nagy tisztelettel beszéltek róla. Személyes bátorságának
köszönhetõ, hogy a Kárászi Fûrészüzem nem égett le. Egyszerû éle-
tet élt, de könyvekre sokat költött. Nagy szakkönyvtára volt, amely-
rõl sokszor mesélt. 

Az OEE Pécsi Csoportjának gazdasági felelõse és pénztárosa volt
éveken keresztül. Családja nem volt. Beteg édesanyját hosszú éve-
kig ápolta. Édesanyja halála után egyedül élt Mohácson. Köztiszte-
letben álló, szerény, dolgos, nagy tudású jó kolléga volt. 

A munkatársak elbeszélése alapján lejegyezte:
Dr. Tóth Aladár

fõerdõmester

A felvidéki Hybbén található XVIII. században épült templom Balassi
Bálint nyughelye. A költô 1554. október 20-án született Zólyom várá-
ban. Születésének 450 éves évfordulójára emlékezünk.

Karácsonyra
• Gyökerek és lombok I-II-III. kötet 2000,-

Ft/kötet áfa-val együtt
• Erdõgazda társasjáték 5640,- Ft/db áfa-val együtt

H-2730 Albertirsa, Baross u. 85/II.
Telefon/Fax: 06/53/370-206

E-mail: danoskft@axelero.hu

FLEX-GUARD facsemetevédõ
DÁNOS® fejlesztésû egye-
di SPIRÁL formájú háló-
tömlõ
UV stabilizált , 3x3 mm
szemméretû háló
Egy mozdulattal a fa
törzsére illeszthetõ
Csak emberi kéz tudja
eltávolítani
Rugalmas, lágyan követi a
fa növekedését
Ideális árnyékolást és szel-
lõzést nyújt a fatörzsnek
Többször is felhasznál-
ható, hosszú élettartamú

Méretek(névleges átmérõ×hossz):
Ø6cm×55cm Ø6cm×80cm Ø6cm×110cm
Ø11cm×55cm Ø11cm×80cm Ø11cm×110cm
Ø15cm×55 cm Ø15cm×80cm Ø15cm×110cm
Ø3,5cm×60cm Ø3,5cm×120cm
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A Mecseki Erdészeti Részvénytársaság a
Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Ka-
rával együttmûködve gróf Majláth
György hajdani hitbizományi uradalmá-
nak területén tanösvényt avatott. A bir-
tokon, hol Fekete István természetíró
két évig volt intézõ, 8,5 hektár park ta-
lálható, 50 különféle fenyõvel, melye-
ket az erdõgazdaság 1967-ben kezdett

telepíteni. A közel fél évszázados fák
méltó környezetében létesült a tanös-
vény, amelyen nemcsak 8 ismeretter-
jesztõ táblát találunk, hanem a Mûvé-
szeti Karral kötött együttmûködési
megállapodás eredményeképpen 4 sza-
badtéri szobrot is szemlélhetünk, me-
lyek alkotói a témát a természetbõl vet-
ték: Falmann Lászlótól a Bagoly, Kis

Arnoldtól az Óriás-
fû, Borbély Ágnes-
tõl a Fa és Hack
Ferenctõl a Torony
címû alkotások. A
megnyitón a mûve-
ket Colin Foster
tanszékvezetõ mél-
tatta. Megnyitó be-
szédet mondott
Bóna József, a Sás-
di  Erdészet igazga-
tója, és Szerémy Pé-
ter gazdasági vezér-
igazgató-helyettes.

Pápai Gábor

A Nagymátéi Tanösvény avatása



A Kupi erdõben az Erdõk Hete alkalmával
oktatási központot avatott a Bakonyerdõ
Erdészeti és Faipari Rt. A megnyitót Hor-
váth László vezérigazgató tartotta, mely-
ben ismertette a részvénytársaság közjólé-
ti beruházási lehetõségeit, kiemelve a tér-
ségben betöltött szerepét és azt, hogy
mindezeket a munkákat összefogás nélkül
nem teremthette volna meg az rt. Az erdei
iskola történetét Farkas Sándor mûszaki
vezetõ ismertette a szép számban megje-

lenteknek. A jövendõ erdei iskolások ne-
vében a Pápakovácsi Általános Iskola pe-
dagógusai által betanított mûsort adtak a
tanulók. Barátossy Gábor, az FVM Erdé-
szeti Fõosztályának vezetõje hozzászólásá-
ban kiemelte az erdészet közjóléti szerepét
és azt az erõfeszítést, amit a Fõosztály az
elmúlt évtizedekben ez irányban kifejtett.
Hiszen nincs már olyan erdõgazdaság,
ahol ne lenne erdei iskola és már olyan is
van, mint a Bakonyerdõ Rt, ahol rövid

idõn belül a másodikat avatjuk. Az erdei is-
kolával való ismerkedés után a résztvevõk
bejárták  a Tallós Pál tanösvényt, melynek
ismertetésére „Bakonyerdõ-füzetek 1” cí-
men különösen igényes kiadványt jelente-
tett meg az FVM Erdészeti Fõosztálya és az
ÁESZ Veszprémi Igazgatósága. A jelenlévõ
szakemberek és vendégek kedvét nem
vette el a szemerkélõ esõ. Gratulálunk a
bakonyi erdészeknek!

Pápai Gábor

Esterházy Oktatási Központ


