kiterjedő populáció-rendszer jött létre (pl. kocsánytalan tölgy esetében Sátor
hegység, Mátra, Mecsek, Nyugat-Magyarország). Sajátságos helyet foglalnak el
az edafikusan meghatározott termőhelyet benépesítő (patakok, folyók, kiter
jedt lápterületek) apró magvú fafajok, mint a fűzek, fehérnyár, mézgás éger
magas kőris. Ezek lokális izoláció miatt képesek egy jelentősebb fajon belüli
differenciálódásra, de nem alakulnak ki annyira változatos populációrendsze
rek, mint a tölgyesek esetében. Hasonlóan ítélhetjük meg az erdeifenyőt, amely
nek áreája nálunk szigetszerű foltokra darabolódik.
Állományalkotó fafajaink fajon belüli változatossága az egyéb, gazdaságilag
jelentős növényekhez képest kevésbé ismert. Hazai viszonylatban is csak elszige
telt vizsgálatok folynak. Több fafajunk esetében a legalapvetőbb ismeretek is
hiányoznak. Ugyanakkor évente sok ezer hektárról tűnnek el az őshonos állo
mányok anélkül, hogy az elpusztított több százezer faegyedből egyet is szaporí
tanánk. Indokolt lenne kutatási rendszerünkben ennek a témakörnek helyet
biztosítani, hiszen nemzeti kincseink megőrzéséről van szó.

Dr. Vancsura Rudolf
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Küllő

Ferenc

ERDÉSZETI FELADATOK
A TISZA II. VÍZLÉPCSŐ
HATÁSTERÜLETÉN

A kiskörei vízlépcső és öntöző-rendszereinek létesítésére vonatkozó koncep
ció már az ötvenes években napvilágot látott. Nagy vonalakban ismertette la
punk is (AZ ERDŐ 1968. 6. sz.) és tájékoztatott az előrelátható erdészeti fel
adatokról (AZ ERDŐ 1967. 7. sz.). A megépítésre vonatkozó végleges döntést a
népgazdaság III. ötéves tervéről szóló 1966. II. tv. tartalmazza. A törvény végre
hajtása napjainkban is tart. A törvény alapján az Építés és Városgazdálkodási
miniszter megbízásából a Várostervező Iroda (VÁTI) 1970-ben a tározónak üdü
lési célú felhasználására regionális rendezési tervet készített. Ezt a 1042/1972
(X. 8.) minisztertanácsi határozat jóváhagyta. A VÁTI a maga készítette fejlesz
tési tervét az időközben — 1974. június 26-án — megalakult Középtiszai Intéző
Bizottság (KIB) közbenjárására felülvizsgálta és a felülvizsgálati tervjavaslatát
1975. júniusára elkészítette.
A vízlépcső létesítését érintő jogszabályokból erdészeti szempontból ezek a
legfontosabbak. A z építést véglegesen eldöntő 1966. évi II. törvénnyel több mint
4000 ha erdő sorsa pecsételődött meg, a 1049/1972. MT sz. határozat többek kö
zött új erdők létesítéséről is intézkedett, majd a regionális terv felülvizsgálati
javaslata már meghatározza az új erdők helyét is.

A régi erdők

kitermelése

Az építés céljára kisajátított összesen 11 637 ha területen 4856 ha-t tettek ki
az erdők. Ezek élőfakészletét meghatározott ütemterv szerint ki kellett, illetve

ki kell termelni (1—3. táblázat). A kitermelést 1968-ban kezdték meg és 1977
decemberében kellene befejezni, hogy a végleges duzzasztási munkák megkez
dődhessenek. Minden erdőkezelő maga termelte, illetve termeli ki faállomá
nyát.
A fakitermelést követi a tuskók kiszedése. Ezt eszközigényes volta miatt az
egyes erdőkezelők nem vállalták, így a létesítmény kivitelezője maga végzi.
Csak a feltétlenül szükséges helyekről kerül ki a tuskó. pl. töltések, anyaggöd
rök helyén, kishajó útvonalak mentén, hajókikötők, strandok létesítési helyén.
A tuskókiszedéshez mérettől függően többféle eljárást követnek;
I.

Erdőgazdasági
Vízügyi

erdő

Termelőszövetkezeti
Egyéb

erdő

összesen:

Terület

Élőfakészlet

2 209 h a

289 300 b r . m

ha

44 400 b r . m

3

1 864 h a

55 9 0 0 b r . m

3

15 0 0 0 b r . m

3

710

erdő
erdő

táblázat

73

ha

4 856 h a

404 600 b r . m

3

3

2. ábra: A kiskörei

duzzasztó

és vízerőmű

(MTI Fotó — Manek

Antal)

— 25 cm átmérőig Sz—IOO-ra szerelt tolólappal „túrják" ki a tuskót.
— 40—50 cm körüli átmérőjű tuskók esetében alkalmazzák az Elettári tuskóforgácsolót is •— ennek költsége 150—200 Ft'm .
— 80 cm-ig a Középtiszai Vízügyi Igazgatóság által szerkesztett Vadkan tuskókiemelővel dolgoznak — 245 Ft,'m költséggel,
— 80 cm felettieknél még robbantásra is sor kerül — nagyon nagy költség
gel.
:!

3

A kitermelési munkák nem voltak zökkenőmentesek. Különösen kezdetben
— 1968—69—70-ben évente többszöri módosítást — vágáscserét — is kellett
eszközölni a beruházó kívánsága szerint, más esetben a magas vízállás (árvíz)
2.
táblázat hátráltatta a folyamatos munkavég
zést. Nagy nehézséggel járt a kiter
íhfi
m °/
/
br.m %
melt fatömeg gyors kiszállítása is.
8
KsT
7
Igen precíz, koordinált szervező mun
kát kellett végeznie a gazdálkodók
Akác
1
1
nak.
3

0

E . kemény

10

10

N . nyár

53

50

H . nyár

15

23

Füz

14

8

100%

100%

Nagy nehézséget jelent a még meg
levő erdőállományok kitermelése is,
mivel a II. ütem végén a 87,50 m Orsz.
vízszint az eredeti állapothoz képest
több 100 ha erdőterületet tart víz
alatt. A kitermelhetés érdekében a je
lenlegi duzzasztást meg kell szüntetni
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éves
összes fafaj ezer br. m

3

ebből nemesnyár ezer br. m
%-osan

145,1

106,2

76,1

11

36

26

19

8

100

38,2

80,7

42,6

40,8

1,—

202,3

81

55

40

54

47,3

%-osan

3

összes
br.m

29,9

404,6

50

és a területet néhány hónapig „szárítani" — vízteleníteni — hogy a munka za
vartalanul legyen végrehajtható. Ez a megoldás viszont energia kieséssel jár, mi
vel a vízerőmű a jelenlegi duzzasztásnál is energiát szolgáltat. Igen komoly
kompromisszum szükséges a végleges cél eléréséhez.
Óriási gondot jelent a letermelt erdők helyén keletkezett sarjak eltávolítá
sa, mivel a vízminőséget — a véghezvitt vizsgálatok alapján bizonyíthatóan —
károsan befolyásolják. A meglevő sarjak eltávolítása érdekében jelenleg kísér
leteket folytat a Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a Heves megyei Nö
vényvédő Állomással karöltve a leggazdaságosabb módszer kialakítására. Leg
hatásosabb módszernek ígérkezik az a megoldás, hogy a vegetációs időszakban
különböző herbicidek alkalmazásával leszárítják a sarj és cserje állományokat,
utána elégetéssel semmisítik meg. Mindezt a végleges duzzasztás előtt kell el
végezni, hogy az égetési maradványok a duzzasztó területéből még „kiöblíthetők"
legyenek.

Űj erdők

telepítése

A minisztertanácsi határozat csak nagy általánosságban rögzítette az új erdők
helyét és szükségességét. Egyedüli konkrét rendelkezése a szivárgó árok belső
oldalán (= a töltés mentett oldalán) levő 30—40 m széles erdősávrendszer lét
rehozása. „A tározó feletti és alatti hullámtéren erdők telepítését kell előirá
nyozni." Ez a megfogalmazás sem teszi lehetővé, hogy az üdülőkörzetek közvet
len közelében (a tározó két oldalán) keletkezzenek olyan erdők, melyek szüksé
gesek a víz melletti üdüléshez.
Mindezek ismeretében a Debreceni Erdőrendezőség elhatározta, hogy a Tisza
II. Vízlépcső és hatásterületén telepítendő erdők érdekében intenzívebb szerve
zésbe kezd és ehhez minden elképzelhető helyen hallatni fogja hangját. Ez meg
is történt. Azzal kezdődött, hogy:
— 1972-ben tájékozódott a korábban, 50-es években épült Keleti Főcsatorna
(97 km hosszú) közvetlen szomszédságában elterülő mezőgazdasági művelésben
levő területekről. Milyen állapot következett be a szivárgó (= öv) árkok külső ol
dalainál? Megdöbbentő volt. 1972-ben a jobb parton 76 kh, a bal parton 78 kh
szántó és egyéb művelési ágú terület vizenyősödött el, amelyért a Tiszántúli
Vízügyi Igazgatóság több millió Ft-ot fizetett ki a terület használóinak termés
kiesés címen, kártalanításként. A kártalanítás nagysága egyenes arányban állt
éveken keresztül az esztendő csapadékos vagy aszályos voltával, milliós nagy-

ságrendben. Ezt közöltük a Szolnok megyei Pártbizottság, a Szolnok megyei Ta
nács V B illetékeseivel, s arra kértük, hogy a végleges duzzasztás előtt a Tisza
II. Vízlépcső már meglevő gátrendszer övárkain kívül eső, valamint a leendő
Jászsági é s Nagykunsági főcsatornák g á t melletti (övárkon kívüli) területein
legalább 20—30 m széles erdősáv kialakításának lehetőségére adjanak segítsé
get, illetve rendelkezést az illetékes tsz-eknek, állami gazdaságoknak, hogy meg
előzzük az elvizenyősödést.
Nagy területről van szó: a tározó déli töltéshossza 50 km, a jászsági főcsator
na két oldala 200, a nagykunsági főcsatornáé ugyancsak 200, ez összesen 450 km.
30 m széles erdősávot feltételezve 1350 ha-ról van szó.
Kezdeményezésünket elfogadták, kérésünknek helyt adtak. Azóta már több
tsz-ben történt 100 ha-on felüli első kivitel ennek jegyében.
— 1973-ban a Debreceni Erdőrendezőség szervezésében egynapos helyszíni be
járás jött létre a MÉM Erdőrendezőségi Főosztály, az O V H , a KÖTI VÍZIG, az
Erdőrendezőség és a Szolnoki Erdőfelügyelőség képviseletével, amikor is elkép
zeléseinket ismertettük, egyeztettük. Ennek n y o m á n vállalta el a rendezőség és
kezdte meg a termőhelyfeltárást a tározó déli oldalán és a Jászsági főcsatorna
eddig elkészült szakaszán (19 km) az övárkon belüli részén, majd később, de
még ez évben a tiszafüredi üdülőközpont körül telepítendő mintegy 40 ha te
rületen.
— 1973. évben beindult az „Erdőállományok távlati fejlesztési tervezése".
Ennek kapcsán tovább agitáltuk a legilletékesebb szerveket (megyei, járási és
községi társadalmi és hatósági) területek kezelőit és használóit, hogy most az
ideje és a legjobb alkalom, hogy a fent is körülírt helyeken minél több fa
termesztési, környezetvédelmi és üdülési célokra szolgáló erdőt létesítsünk a
megadott normatívák alapján. Nem hiába! Legyenek itt a számok tanúként,
hogy agitációs munkánk eredménnyel járt (4. táblázat).
4. táblázat
Termelési
célú e:dő

Környezetvód. célú

tTdülési
célú erdő

összesen

Megjegyzés

1973—1975

1,2

0,5

0,6

2,3

megvalósult

1976—1980

2,4

1,—

1—

4,4

1981—1990

2,1

0,6

0,7

3,4

1900—2000

1,4

0,3

—

1.7

Mindösszes

7.1

2,4

Év

2,3

11,8

— 1974. évben megalakult a Középtiszavidéki Intéző Bizottság (KIB). Ebbe
beválasztották a területileg illetékes erdőgazdaságok és erdőrendezőségek igaz
gatóit, később a MÉM Erdészeti és Faipari Főosztályt is. Itt a szervezeti szabály
zatban meghatározott módon, időben és helyen plenáris üléseken ismét alkalma
nyílott a rendezőségnek (most már a legilletékesebb koordinálást is végző szer
vek képviselői előtt) hallatni hangját, hogy minden egyéb létesítmény megkez
dése előtt az erdők létesítése a legfontosabb. Hiszen — tudjuk — több év (több
tíz év) szükséges ahhoz, hogy a csemetéből árnyat adó fa fejlődjék. A KIB
mindent elkövetett, hogy a területfelhasználási engedély megszerzése, stb. stb.
minél gyorsabb ütemet vegyen, az erdősítés megkezdhető legyen.

- 1974—1975-ben a különböző egyeztető tárgyalásokról készült emlékezte
tők és a plenáris ülések jegyzőkönyvei szolgáltattak alapot a VÁTI-nak a regio
nális rendezési terv felülvizsgálatához. Ennek eredménye lett, hogy a VÁTI
„Középtiszavidéki üdülőkörzet regionális rendezési tervének felülvizsgálati terv
javaslata" telepítendő erdők vonatkozásában már konkrét helyekre és a lehető
ségekhez képes nagyobb mennyiségben javasol erdőt telepíteni. A javaslat köz
ségbontásban, hrsz részletezéssel tárgyalja a kérdéses területeken:
1.

2.

Heves

megyében:
Kisköre, üdülő, véderdő
Tiszanána talajvédő, esztétikai
Sarud üdülő, véderdő
Poroszló üdülő, Véderdő
természetvédelmi

120 h a
30 h a
100 h a
100 h a
400 h a

Összesen

810

ha

Borsod-Abaúj-Zemplén
Xégyes természetvédelmi
Tiszavalk természetvédelmi

150
250

ha
ha

összesen

400

ha

Tiszafüred
természetvédelmi
Tisza szőlős talaj v é d ő
természetvédelmi
Tiszaderzs
természetvédelmi
Abádszalók üdülő, véderdő
Tiszabura üdülő, véderdő

200
30
80
20
300
50

ha
ha
ha
ha
ha
h>>

Összesen

680 on

3. S z o l n o k

megye

1 + 2+ 3
Megyei

bontás

4. A s z i v á r g ó

1890

ha

két oldalán

600

ha

központokban

250

hu

mindösszesen

nélkül
csatornák

5. K i m o n d o t t a n

üdülő

I. 1 + 2 + 3 + 4 + 5

Vógösszesen

2740

ha

Nagyon jól, körültekintően, részletesen, minden összefüggést figyelembe véve
teszik meg javaslatukat a VÁTI tervezői a Tisza II. vízlépcső üdülőkörzetére
vonatkozó erdőtelepítésekre. Indokolásaikban tükröződnek mindazok az elvek,
amelyeket az erdészek sugallnak.
Ha van is némi túlzás a VÁTI javaslatában, az erdősítések nagyságrendjét
illetően, s ez különösen az ún. természetvédelmi erdőkre vonatkozóan áll, min
denképpen reálisnak tekinthető a javasolt mennyiség. A javaslatban nincs fi
gyelembe véve a főcsatornák hosszában övárkon kívül számításba vehető (400
kmX30 m =)1200 ha, valamint a hatásterület más községeiben ugyancsak meg
létesülő öntöző fürtcsatornák mentén telepíthető erdők mennyisége. Ez utóbbi
célra pl. a tiszafüredi Járási Hivatal kezdeményezésére a Földhivatal máris
kiengedett mintegy 870 ha-nyi területet a mezőgazdasági művelési ágból, s e te-

rület beerdősitését a területkezelők maguk fogják elvégezni. Már az évi üzémtervezésük is elkészült az 1976—1980. évekre. Reméljük, hogy Szolnok megye
többi járásának is hasonló lesz a hozzáállása az esedékesség idején és akkor já
rásonként kb. újabb 500 ha lesz számításba vehető, s ez újabb 1500 ha-t jelent.
Végösszesen tehát 6310 ha az új erdőtelepítési lehetőség, s így a Vízlépcsőnek
„áldozatul esett" erdők helyett jóval többet sikerül „visszaállítani". A végösszeg
ből levonva Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe esőén javasolt területe
ket, tisztán láthatjuk a Szolnok megyei lehetőségeket:
végösszesen
Heves megye 810 ha + BAZ megye 400 ha =

6310 ha
1210 ha

marad Szolnok megyére összesen

5100 ha.

Ez a terület majdnem hogy megegyezik az erdőállomány-fejlesztési tervek
ben rögzített 4700 ha erdőterülettel. A különbség mindössze 400 ha. Ez a ter
vezés realitását igazolja.
Reméljük, hogy miután főhatóságunk kiemelt feladattá tette a vízlépcső és
hatásterületén az erdősítést, a lehetőségekhez képest megad minden támogatást
vállalkozásunk végrehajtásához.

H ú s z é v e s az e g y e t e m ü n k faipari kara

Hammer József miniszterhelyettes köszönti a jubiláns Faipari Kart
(Fotó EFE, dr. Varga Ferencné felvétele)
A soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Kara tudományos ülésszak
kal ünnepelte húszéves fennállását. A faipari mérnökképzés az erdőmérnökiből
sarjadt annak idején — mint valamikor az erdészeti oktatás a bányászatiból. Az
ülésszakon most ismertették a nagyközönséggel a faipari mérnökképzés helyze
tét, számbavették az elmúlt húsz év alatt elért eredményeket. Ez utóbbiak jelen
tőségére utalt már az ülésszak iránt megnyilvánult nagy érdeklődés.

