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Ismét betekintést nyerhettünk a gemen-
ci erdõ rejtelmeibe, ezúttal a Szeniorok
Tanácsa jóvoltából, az Erdészeti Lapok
márciusi számában. Megtudhattuk pél-
dául, hogy az idõs kocsányos tölgye-
sekben „..elhatalmasodtak a másodla-
gos károsítók, s emiatt értékelhetõ
makktermés már nem várható.”

Nem gondoltam volna, hogy ennyire
buták a gemenci vaddisznók, mert azok
ott is makkot keresve turkálnak, ahol
pedig semmi „értékelni valóra” nem
számíthatnak. A nagy tölgyek alja
ugyanis alaposan fel van turkálva.

Az ország többi részén sok idõs töl-
gyet volt alkalmam megismerni.
(Könyvben is meg vannak örökítve
Bartha Dénes jóvoltából.) Ezekre is na-
gyon ráillik a gemenciekrõl olvasható
jellemzés: egészségi jellemzõiket tekint-
ve „az összeomlás határára kerültek.”
Ökológiai állapotukat „..jelzik a fákon
megtelepedett élõsködõk.. a faanyag

nyersanyagértéke pedig már az optimá-
lis  40-60 %-ára csökkent.” Egy dolog-
ban viszont különböznek a gemenciek-
tõl az általam megismert vén tölgyek:
rendszeresen teremnek makkot, egy-
szer többet, másszor kevesebbet, de
mindenképpen „értékelhetõt”.  Nagyra
értékelik ezt a vaddisznók is, turkálásuk
mértani pontossággal követi a fák koro-
nájának a függõleges vetületét.

Új fejezetet is kell tehát nyitnunk a
gemenci és az egyéb tölgyek makkter-
mési hajlandóságáról a szakkönyvek-
ben. Kutatóinkra is nemes feladat vár,
megválaszolni, hogyan maradhattak
fenn a gemenci tölgyesek hosszú évez-
redeken át, amikor az ember még nem
avatkozott bele a sorsukba. Értesülhet-
tünk ezenkívül az ottani erdõk özön-
növényeirõl is. „Özön-állatok” is nin-
csenek ott véletlenül?

Reményfy László  
ny. erdõmérnök

Régóta olvasója vagyok a lapjuknak, és
a szakmában is eltöltöttem néhány évet.
Az Erdészeti Lapokhoz ez úton szeret-
ném eljuttatni észrevételeimet, javasla-
taimat. 

Sok helyen olvastam, hogy Magyar-
országon a bruttó fakitermelést lehetne
növelni, ami szerintem nem igaz. Mint
gyakorló szakember, láttam az egyre ki-
sebb mellmagassági átmérõjû kivágott
fákat, erdõterületeket. Nem beszélve a
nem megfelelõ helyen és idõben csök-
kentett vágásfordulóról. Errõl jut
eszembe, szerintem a vágásfordulót fel
lehetne emelni vagy csökkenteni a cél
és a biológiai érettség figyelembevéte-
lével, ami függ a fafajtól, a termõhely-
tõl, éghajlattól, egészségi állapottól és
használati módtól. Így a mennyiségi
fakitermelésrõl át lehetne térni a
minõségi és a célnak megfelelõ értéke-
sebb faanyagra. Például – szerintem – át
lehetne térni az egyedi vágásfordulóra,
amelyben az egészségi állapot is meg-
határozó lehetne a fakitermelésben, így
visszatérhetnének az öreg méretes és
minõséget adó faanyagok. És az erdõ
hangulata is megmaradna, nem beszél-
ve az életközösségrõl.

Más: nem értek egyet – többek kö-
zött – az aranysakál vagy a mosómedve
mértéktelen lelövésével, irtásával. Az

erdõ attól szép és rejtelmes, hogy minél
több egyed és faj, állat és növény alkot
benne életközösséget. Beszélnek az ál-
lat- és természetvédõk a minél nagyobb
biodiverzitás, változatosság, többszínû-
ség megõrzésérõl, kialakításáról, de
közben elfeledkeznek arról, hogy hazai
fõ fafaj 5-10 ha van, nem beszélve a va-
dászható állatfajokról. Szerintem piac-
gazdaságot élünk, azzal, hogy nem
csak ún. õshonos fafajt termesztünk,
nem ártunk az erdõ köz- és magánhasz-
na ellen. Például, ott van a platán. Sehol
sem telepítik, pedig egészségesebb,
méretesebb faanyaga van a bükknél, és
ugyanarra fel lehet használni. Azt tart-
ják, hogy a sík vidék bükkje. Akkor
meg miért nem telepítik, miért félnek
tõle? Vagy a többi, évszázadok óta jelen
lévõ „õshonos” fafajtól? Szerintem az
erdõgazdálkodásra kellene bízni, hogy
mit telepít vagy telepítsen, de megkö-
vetelni a megfelelõ szabályozást. Miért
ne lehetne Magyarországon is
felelõsséggel kialakítani erdõ- és vad-
gazdálkodást?

Vagy itt van a természetvédelem.
Természetvédelmi területen állami va-
daskertet létesítettek kerítéssel, ahol a
vadat táppal etetik, és a természetes vé-
dett növénytakaró már kipusztult, felet-
te a vad, mert a felsõbb állami vezetõk

minél nagyobb hasznot akarnak kihoz-
ni az állami természetvédett erdõbõl a
vadászat által. Semmi kifogásom a va-
dászat ellen, de mértékkel, összhang-
ban a természettel, a lehetõségekkel,
ésszel, élménnyel, élvezettel, ered-
ménnyel és álommal.

Vagy fel lehetne újítani a nagy sikerû
szakmai könyvek kiadását, felújítva és
kiegészítve a kor és a fejlõdés viszonya-
inak, követelményeinek szükségessé-
gével. Ilyenekre gondolok többek kö-
zött kiragadott példával, mint az
Erdõmûvelés I., II., Magyarország erdõ-
társulásai vagy az Erdészeti, Vadászati,
Faipari Lexikon stb., és azokat nem
csak a nagyobb könyvtárakban találhat-
nák meg a szakemberek, vagy nem
egymástól, vagy ki tudja, honnan sze-
rezhetné be a könyvet vagy a tudását az
érdeklõdõ. Õszintén szólva, nyitni is
kéne a kor követelményeinek meg-
felelõen, és akkor más lenne a megíté-
lése a társadalomnak a vadászatról,
erdészetrõl. 

Az Erdészeti Lapokban is több szak-
mai tájékoztatás kellene vagy vitát, vita-
sorozatot indíthatnának. 

Egy erdõért és vadászatért aggódó és
lehetõségeket látó erdész.

Haag János
erdész

Egy tõ melletti erdész véleménye

Az „értékelhetõ” makkok

A Deinococcus radiodurans baktérium-
ról már fél évszázada tudjuk, hogy
rendkívüli módon tolerálja a radioaktív
sugárzást. Eleinte egyedi DNS-javító
mechanizmusával magyarázták e kü-
lönleges tulajdonságát, ám amerikai ku-
tatóknak mostanra sikerült bebizonyíta-
niuk: a sugaraknak ilyen mértékben el-

lenálló baktériumban 300-szor nagyobb
mennyiségben található mangán, ami
serkentõleg hat a szervezetét védõ fe-
hérjék mûködésére. A jelenség megfi-
gyelése talán a rákos betegek sugárke-
zelésekor fellépõ súlyos mellékhatások
ellensúlyozásában is segíthet.

(Élet és Tudomány)

Baktériumok és a sugárkezelés


