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Hazánkban többfelé találunk olyan
erdõket, amelyek múltjáról hiteles for-
rásokkal rendelkezünk, és amelyekben
jeles szakemberek kezenyomát is felis-
merhetjük. Kötelességünk, hogy az
ilyen erdõk történeti múltját, jelen hely-
zetét alapos kutatómunkával feltárjuk,
és a tapasztalatokat hasznosítsuk. Ilyen
erdõ az ásotthalmi Tanulmányi erdõ is.
Az 1883-ban itt alapított Erdõõri Szakis-
kola, majd jogutóda, a Bedõ Albert Kö-
zépiskola, Erdészeti Szakiskola által ke-
zelt erdõkben olyan jeles személyisé-
gek dolgoztak, mint Kiss Ferenc, a sze-
gedi erdõk atyja és mások. Szakmai ér-
dek is, de emlékük megõrzése is egy-
aránt diktálja, hogy az erdõrõl monog-
rafikus leírás készüljön, és ebbõl más
területeken is hasznosítható ismerethez
jussunk. Erre a feladatra vállalkozott
Andrési Pál és 13 tagú csapata. Munká-
juk eredménye egy szép kiállítású,
szakszerûen összeállított könyv.

A könyvet rövid Elõszó vezeti be
Göbölös Antal tollából, majd négy feje-
zetre osztva megismerkedhetünk az
ásotthalmi erdõvel. Az elsõ fejezet
Andrési Pál összefoglalója, az erdõ tör-
téneti kialakulását, tulajdonosváltásai-
nak eseményeit mutatja be. Az
erdõtörténeti feldolgozás kiváló példá-
ja. Megállapításait más homoki erdõk-
ben is hasznosíthatjuk. Érdekes a moly-
hos tölgy homoki elõfordulásának ma-
gyarázata. Ennek az õshonosnak ítélt

fafajnak homoki elõfordulását magya-
rázza az, hogy makkját a törökök kivá-
ló lótakarmánynak tartották, ezért igye-
keztek elterjeszteni. Ez lehet a magyará-
zata a nagykõrösi, kunfehértói, csévha-
raszti elõfordulásának. Ugyanígy a ho-
mokon néhol famatuzsálemként meg-
maradt feketenyárak nem õshonos
megjelenésüknek köszönhetik létüket,
hanem annak, hogy elõerdõként szíve-
sen ültették a homokfásítás keretében.

A Tanulmányi erdõ ökológiai viszo-
nyait Andrésiné Ambrus Ildikó össze-
foglalásából ismerhetjük meg. Elõnye,
hogy a növényzetnek külön alfejezetet
szentel. A hidrológiai adottságokat Zsí-
ros Attila dolgozta fel, több évtized ta-
lajvizének szintváltozásait mutatja be. A
talajviszonyokat a soproni Termõhely-
ismerettani Tanszék oktatói (Bidló A.-
Heil B.-Kovács G.) foglalták össze. Az
egyes feltárások eredményeit a koráb-
ban Bellér Péter kidolgozta módszer
felhasználásával mutatják be.

A következõ nagyobb fejezet a Ta-
nulmányi erdõ fontosabb fafajait mutat-
ja be (Andrési P., Csóka Gy., Koltay A.
és Veperdi G. feldolgozásában). Ez a
sokoldalú anyag a kijelölt mintatörzsek
törzselemzésének adatait tartalmazza. A

maga nemében páratlan bõségû ismer-
tetés a vizsgált fafaj általános jellemzése
után a méretbeli adatokat, a fafaj egész-
ségi állapotát jelzõ károsítókat írja le.
Kár, hogy a bemutatott törzselemzési
adatok mellõl elmaradt a kivágás helyé-
nek termõhelytípus adata.

A befejezõ fejezet a Tanulmányi
erdõn létesített erdészeti kísérleteket, a
belõlük levonható tanulságokat tárgyalja
(Andrési Pl. készítette társszerzõkkel). A
felvett adatokat bõséges mellékleti
összeállítás tartalmazza. Ezek között
Csiha Imre és Keserû Zsolt gyökérfeltárá-
sait és a Veperdi házaspár hosszú lejára-
tú hálózati kísérleteit kell említenünk.

Összegezve: ritka alapossággal és
részletességgel, sokoldalúsággal ké-
szült könyvet tanulmányozhattunk. A
maga nemében páratlan bõségû isme-
retanyag például szolgálhat más, szak-
matörténeti fontosságú erdõk leírásá-
hoz, tanulságaik bemutatásához. Mind-
ezt szép színes talajfelvételek és Csóka
György rovarfelvételei és gyökérfeltárá-
sokat szemléltetõ fotói gazdagítják.

A könyvet nemcsak az alföldi erdé-
szek kezébe ajánljuk, hanem azoknak
is, akik az erdõk teljes körû vizsgálatá-
val, értékelésével foglalkoznak. Az
ásotthalmi szakoktatási intézmény taná-
rai és szerzõtársaik kitûnõre vizsgáztak!

Ismertette: Dr. Szodfridt István

Könyvismertetés

Józsa László fafaragó, erdômérnök kertje Vancouverben


