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az erdészeti

Meditáció
szaporítóanyag-felügyeletről

A termelésben eltöltött 20 évi szolgálat után 1989-ben
kerültem az erdészeti szaporítóanyag felügyelethez.
Hosszú évek előkészítő munkái után akkor gyorsult fel az
OECD-be való felvételünk ügye. Ennek érdekében sürgő
sen ki kellett dolgozni ellenőrzési rendszerünket, és én e
munka során részleteiben megismertem az OECD köve
telményrendszert. Ez ügyben négy alkalommal módomban
volt konzultálni nyugati kollégákkal. Minél jobban elmélyül
tem a témában, annál több kétségem keletkezett a mi
szaporítóanyag felügyeletünk szakmai megalapozottsága
és hatékonysága felől.
Cikkemmel nem kívánom fellazítani az amúgy sem ma
gas szakmai fegyelmet. Célom az, hogy gondolatébresz
tőként felvessem azokat a problémákat, melyek megoldá
sa nélkül nem lesz igazi hitele és értelme munkánknak.
Tudom, hogy ehhez most nem igazán kedvezőek a körül
mények, de véleményem szerint mind a termelésben dol
gozó kollégáknak, mind a főhatóságnak szüksége van a
olyan helyzetelemzésre, mely alapot adhat a kibontako
záshoz.
A mezőgazdaság és kertészet csak intenzív agrotech
nikával és növényvédelemmel tudja fenntartani kultúráit,

Ez az eladó és a vevő dolga, ahol iránymutató lehet a
termékszabvány, de ettől a gyakorlatban sokszor el is
térnek (pl. csemetehiány esetén, vagy sekély termőrétegre
való csemete vásárlásakor stb.).
Export vonatkozásában még problematikusabb a szab
ványhoz való ragaszkodás, mivel a klimatikus különbségek
miatt a magyar szabványt nem lehet hozzáigazítni a humidabb klímájú nyugati országokéhoz. Ott a hazainál jóval
nagyobb méretű csemete a kívánatos.
Összefoglalva, véleményem szerint a szaporítóanyag
felügyelet feladata a szaporítóanyag szemmel nem látható
tulajdonságainak (származás, genetikai érték) igazolása

az állományalkotó fafajokra nézve.
2. Létre kell hozni azt a kutatóbázist, amely elméletileg
megalapozza az erdészeti szaporítóanyag felügyelet mun

káját. Ennek lehetséges helyei:
Erdészeti Tudományos Intézet
Erdészeti és Faipari Egyetem (Sopron)
Mezőgazdasági Minősítő Intézet
Az OECD országok általános gyakorlatában a szaporí
tóanyag felügyelet .kijelölt hatósága"az az intézmény, ahol
az erdészeti növénynemesítés folyik, hiszen ez a tevé

kenység beavatkozást jelent az erdei ökoszisztémába. A
hatóság ezen értelmezése tehát nem az ellenőrzés tech
feladatunk a természetszerű erdőgazdálkodásban önfenn nikájára vonatkozik, hanem az elméleti alapok kidolgozá
sának jogára.
tartó ökoszisztémák biztosítása.
Sajnos az ERTI nem igazán gazdája ennek a tevékeny
Fentiekből következik, hogy az erdészeti szaporító
ségnek, hiszen évek óta a létéért küzd, és az alapkutatások
anyag felügyeletet csak tudományos alapon szabad vé
helyett kénytelen egyre nagyobb arányban megbízásos
gezni.
Sajnos ma az erdészeti növénynemesítésnek nincs iga munkákat végezni. (Az OECD országok általános gyakor
zi gazdája, nincs koncepciója, nincs felelőse, aki összefog lata szerint ez az intézmény a kijelölt hatóság.)
Az MMI-né\ egy ilyen tevékenységnek jelenleg semmi
ná e témát, és a helyzet ma még rosszabb, mint tegnap
lyen feltétele nem adott. Itt még a szakmai tájékozódás
volt.
E nem túl bíztató bevezető után rátérek azokra a kérdé sem megoldott. (Az erdészeti szakkönyvek száma 5-6
kötetre tehető a könyvtárban.)
sekre, amelyek a legproblematikusabbak.
A szellemi erők oldaláról kedvező megoldásnak tűnhet
1. Először is tisztázni kell, hogy mi az erdészeti szapo
rítóanyag felügyelet célja? Véleményem szerint a cél egy az EFE kijelölése, amennyiben ehhez az anyagiak rendel
részt az erdők hozamának emelése a nemesítés eredmé kezésre állnak, és e feladat „belefér" egy egyetem profiljá
nyei révén, másrészt a természetszerű erdőgazdálkodás ba.
ban a származási körzetek ajánlásként való alkalmazásá
Összefoglalva a problémát, a jelenlegi kuszált helyzet
val az ökológiai stabilitás őrzése.
ből csak akkor lehet előre lépni, ha az erdészeti nemesí
tésnek egy felelős intézménye lesz, és az egyúttal betölti
E cél elfogadása azt jelenti, hogy a szigorú ellenőrzési
rendszert elegendő lenne az állományalkotó fajokra alkal a .kijelölt hatóság" szerepét is.
3. Legfontosabb szakmai problémák témánként (neme
mazni, úgy, ahogyan azt az OECD is teszi. (Mi értelme van
az MJ, VK, kökény, galagonya stb. hatósági ellenőr sítés és ökológia):
zésének a megfogalmazott cél elérése érdekében? Itt
3.1. Magtermelő állományok, maggazdálodás:
elegendő lenne egy önkéntes információ a gazdálkodó
A maggazdálkodás múltjáról és helyzetéről e lap előző
részéről.)
két számában tájékoztatást adott dr. Marjai Zoltán, így én
Fenntartásaim vannak abban is, hogy a felügyeletnek e témával nem kívánok foglalkozni.
A témához kapcsolódik a származási körzetek kérdése.
szerepet kell vállalni a szabványméretek minősítésében.
melyek érzékenységének egyik oka a nemesítés. Ez az
állapot nem lehet cél az erdőgazdálkodás számára. A mi

A növények különösen érzékenyek az É-D-i horizontális,
valamint a vertikális mozgatásra. (A kettő hatásában ha
sonló ökológiai változást eredményez.) Egy határon túl egy
ilyen irányú változás gyengültséget, esetleg pusztulást
jelenthet. E meggondolásból szükségesnek látszik a szár
mazási körzetek elhatárolása.
Más tehetség híján mi elfogadtuk az ökológiailag elkü
löníthető 9 tájcsoportot származási körzetként. Egy ilyen
kis országban, alacsony hegyekkel vajon elkülöníthető-e

tisztességes természetes felújításban minden 100-200. fa.
Tekintettel arra, hogy a fahasználatot a fa fenotipikusan
jelentkező kedvező tulajdonsága érdekli, lehet, hogy
ugyanazt a célt (egyenes, elágazásmentes törzs, stb.)
elérnénk az utóbbi módszerrel, megtartva az erdő széles
genetikai bázisát, ráadásul garantáltan őshonos fafajjal (és
még számtalan előnnyel).

genetikai alapon származási körzet? Ha igen, ez hogyan

4. Ismereteim szerint (talán a nyarak és fűzek kivételé
vel) problémás — jogilag rendezetlen, többé-kevésbé gaz
dátlan, hatóságilag ellenőrizhetetlen — témák:

felel meg a mi rendszerünknek? Mi minden fajra egysége
sen alakítottuk ki a származási körzeteket. Németország
ban ezt fajonként állapítják meg. Tekintettel arra, hogy a
növények nem ismerik e politikai határokat, a kutatóknak
e téren egységes elvekben kellene megállapodni.
A legfontosabb fafajok (tölgy, bükk) szakaszosan terem
nek, emiatt a viszonylag kis területű magtermelő állomá
nyok az üzemi gyakorlat számára nem lehetnek meghatá
rozó forrásai a gyűjtött magnak. Ez még jó termés évében

— törzsfák kijelölése, minősítése, nyilvántartása (pedig
ez a nemesítés kiindulási anyaga);
— klónarchívumok fenntartása, kezelése, nyilvántartá
sa, ellenőrzése (ennek célja a törzsfák genetikailag válto
zatlan formában való megőrzése, valamint tudományos
megfigyelések);
— genetikai kutatások, génmegőrzés;
— származáskutatás, származásikörzetek kialakítása;
—annak tudományos igényű mérése, hogy a nemesített

is lehetetlen. Akkor mi a magtermelő állományok szerepe?

szaporítóanyag valóban produkál-e

többlethozamot az

Génmegőrzés? Természetvédelem? Esetleg csökkenteni
kellene a követelményeket, és erdőrészek helyett tájakat
kellene kijelölni maggyűjtés céljára?

üzemi gyakorlatban? Mikor romlik le annyira, hogy vissza
kell vonni a szaporítási engedélyét?
— a dokumentációk rendezett, hiteles, hozzáférhető
3.2. Magtermesztő ültetvények (plantázsok):
megőrzése. Elrettentő példa, hogy a plantázsok telepítése
Ez a nemesítési eljárás már intenzívebb beavatkozást 24 évvel ezelőtt indult meg, de a törzskönyvezés a mai
jelent az erdei ökoszisztémába. A nemesítő és az ökológus napig elmaradt, miközben a dokumentációk jelentős része
elveszett? Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, mely szerint
érdeke más. A nemesítő homogén populációt kíván létre
hozni egy gazdasági cél elérése érdekében. Ez annál bizonyos kutatási munkák személyhez kötődnek, és annak
sikeresebb, minél inkább sikerül lecsökkenteni a populáció távozása utána dokumentációk hozzáférhetetlenné vál
nak (pl. dr. Tuskó László vörösfenyő plantázsai).
génkészletének variabilitását.
Ezzel szemben az ökológus széles genetikai alapot

szeretne a természetszerű erdőkben, hiszen az evolúció
során mindig ez biztosította a túlélést, az ökoszisztéma
stabilitását.
Fentiek alapján a természetszerű erdőgazdálkodásban
a szaktudománynak meg kell határozni a nemesítés hatá
rait, és ezt törvényben kell rögzíteni.
Fontosnak tartom meghatározni azon termőhelyi osztá
lyokat, ahol nemesített anyagot szabad felhasználni. Ezt

az indokolja, hogy a genetikailag determinált többlethozam
csak jó termőhelyen realizálható, ebből következik, hogy
gyenge termőhelyen a nemesített anyag széleskörű alkal
mazásával egy közgazdaságilag sem indokolható ökoló
giai kockázatot vállalunk.
A pionír erdeifenyő jelentős része gyenge termőhelyre
kerül. Szabad-e a magellátást kizárólag plantázsokra kor
látozni?
3.3. Vegetatív szaporítás:
Ez a szaporítási mód korlátozás nélkül csak a rövid

vágáskorú, ültetvényszerű erdőgazdálkodásban fogadha
tó el (nyár-fűz).
Az ökológiai egyensúly megőrzésének érdekében a
természetszerű-erdőgazdálkodásban
szigorúan meg kell
határozni a vegetatív szaporítás szakmai feltételeit. (Pl.

hány klónból álló tölgyes elégíti ki a stabil ökoszisztéma
követelményét.)
Izgalmas kérdés, hogy vajon 10000 db/ha nemesített
anyagból készített tölgyerdősítés ad-e jobb erdőt, vagy
egy szakszerű természetes felújítás?

Előbbi esetben a nevelővágások miatt („utószelekció")
minden huszadik fa éri meg a véghasználatot, míg egy

5. Hatósági ellenőrzés

Az MMI szervezetében öt erdészeti felügyelő látja el a
szaporítóanyag felügyeletet az országban. Ez a létszám
még a legszerényebb mértékű csemetekerti ellenőrzésre
sem elegendő. (A csemetekertek mennyisége 467 db,
2926 ha, a szerződött termelők száma kb. 500).
Jelen szervezetben megoldhatatlan feladatok:

— A csemetekertekben elvetett mag döntő hányada
(cca. 90%-a) erdőből származik (csak a plantázsmag
nem). Az MMI 1990-ben 6 munkanapot fordított az erdő
ben történő gyűjtés ellenőrzésére, holott a szúrópróbasze

rű ellenőrzés OECD követelmény;
—A magtermelő állományok fahasználati engedélyezé

se az MMI és az Erdőfelügyelőségek kezében van. Ez egy
olyan bizonytalan helyzetet teremt, ami miatt a munkák
állnak;
— Felügyelőink a szaporítóanyagot a csemetekert ka
pujától szem elől tévesztik. Ennek további fejlődését csak
az erdőfelügyelők tudják figelemmel kísérni. Egyedül ők
tudják véleményezni egyes fajták használati értékét, ter
mőhelytűrését.
Fenti problémák csak akkor oldhatók meg, ha az erdé
szeti szaporítóanyag felügyeletet az Erdőfelügyelőségek
végeznék.
6. Összefoglalva a szakszerű munka feltótelei:

— a felügyeleti munka megalapozottsága az erdészeti
növénynemesítés bázisának kiépítésével;
— hatékony hatósági felügyelet (Erdőfelügyelőség);
— speciális volta miatt az erdészeti szaporítóanyagter
melés és felhasználás jogi szabályozása az Erdőtörvény
ben.
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CSEMETEKERT ÉS MADÁRVÉDELEM
Nem is gondolnánk, milyen sok érdekes írást találha
tunk régi szaklapokban! - Ijjász Ervin madárvédelmi
munkája 1933-ban jelent meg az Erdészeti Kísérletek
című folyóiratban. Az általa leírtak, azt hiszem, napjaink
ban is érvényesek és megfontolandók. A madárvédelem
csemetekerti alkalmazása alternatív lehetőségét jelen
tené a vegyszereknek. Fontos lépés lehetne ez a cse
metekerti biogazdálkodás számára.
A kártevők elleni védekezés céljából megtelepíthetők
és viszonylag egyszerűen helyhez szoktathatok a ma
darak. Az ehhez szükséges feltételek:
— madárvédelmi csalitosok és fészkelőhelyek létesí
tése,
— az uralkodó szelek megtörése,
— állandó és rendszeres téli etetés,
— itatok és fürdők készítése,
— általános madárvédelem.
Fészkelőhelyek létesítésekor figyelemmel kell len
nünk az odúlakó és a bokorlakó madarak igényeire.
Bokorlakó hasznos madaraink fészkelőhelyeit Berlepsch báró jól bevált madárvédelmi ültetvényei mintá
jára telepíthetjük. A csemetekert kerítése mellett körös
körül 2 m szélességben háromsoros Berlepsch-sövényt
létesítünk. Ennek általános alakja az 1. ábra szerinti.

mas ágcsonkot adják. Ilyenek a tölgy, a gyertyán, a
fagyai, a galagonya, a tatár- és mezei juhar, az ezüstfa.
A metszés eredményeként megjelenő ágcsonkokra tö
megesen telepednek az énekesmadarak. A kerítés mel
lett végighúzódó madárvédelmi ültetvényekbe 10 m-en
ként egy-egy gyümölcsfát, például vadalmát, vadkörtét,
madárcseresznyét, kései meggyet ültethetünk. A neme
sített gyümölcsfákat kerüljük. A madárvédelmi sövény
megszakításait lucfenyővel szegélyezzük, ugyanis a ri
gók, a poszáták és a magevő énekesek előszeretettel
keresik fel ezeket a helyeket. Az örökzöld fák és cserjék
— különösen télen — hasznosak a madaraknak, ezért
érdemes a sövény egyes szakaszait, valamint a cseme
tekert csöndesebb szegleteiben készülő remizeket fe
nyőfélékkel (pl. nyugati és keleti tujával) betelepíteni. A
csemetekert szögleteit, zugait a 2. ábra szerint készít
hetjük el. A belső zugokba gyökereket, tuskókat és a
csemeték nyeséséből származó ágrőzsét halmozunk
fel. Néhány igen hasznos madarunk (pl. az ökörszem, a
vörösbegy, a sármány, a rigó stb.) szívesen fészkel ilyen
csendes helyre rakott rózsehalmazokba.
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1. ábra
tb - törzsbokor, vb - védőbokor, k - kerítés, m - odú

2. ábra

Az összes madárvédelmi ültetvény, de főként a cse
metekert hosszában és szélességében végigfutó na
gyobb remizek egyúttal szélfogó pasztául is szolgálnak.
Ez utóbbiakat ezért nagyobb magasságra is hagyhatjuk
a nyeséskor. Az uralkodó szelek megkötése nemcsak a
madarak megtelepítésének egyik fő követelménye, ha
nem a csemetenevelésben is igen lényeges. E célból a
csemetekert megfelelő oldalain szélfogó erdősávokat
Törzsbokorzatnak olyan fafajokat alkalmazunk, ame telepíthetünk az ezekre vonatkozó szerkezeti, fafajmeg
lyek megfelelő nyeséssel a legtöbb fészkelésre alkal- választási stb. elveknek megfelelően.

A védőbokorzat rendeltetése földig érő lombozattal a
törzsbokrok takarása, a madarak biztonságérzetének
fokozása, szél elleni védelem. Erre a célra felhasznál
ható cserjék: spirea, forzítia, orgona, magas növésű
madárbirsek, ezek elősegítik az elérendő célokat, s szép
megjelenésükkel díszítik a csemetekertet. A védőbokrok
tőtávolsága 50 cm, a sortávolság 80 cm.

A bokorlakó madarak fészkelőhelyének megteremté
se mellett talán még fontosabb az odúlakó madarak
megtelepítése. A rovarok elleni küzdelemben a cinegék,
különösen a szén-, kék- és barátcinege állnak az első
helyen. Fészkelőhelyeik biztosítása érdekében a ma
dárvédelmi sövényekbe és a remízekbe mesterséges
fészekodúkat helyezünk el. Javasolt odútípusok: A, B,
C. A különböző odúkat keverten helyezzük el. Elhelye
zési magasságuk 1,5 m-től 3 m-ig változó. Az odúk
felállításánál törekedni kell a szilárd rögzítésre és arra,
hogy röpnyílásuk lehetőleg délre, délkeletre nézzen. A
mozgó, labilis odúkat a madarak kerülik. Az odúk macs
kák elleni védelmére, a tartóoszlopon, közel az odúhoz,
30 cm széles lemezgallért helyezünk el. Mivel az odúla
kó madaraink egyes fajai szívesen keresik fel a házak,
kerítésfalak réseit, ezért a csemetekerthez tartozó gaz
dasági épületek déli és keleti oldalán mesterséges tég
laüregeket képezhetünk ki. A nyílást két fél tégla eltávo
lításával nyerhetjük, és nyílását a tisztítási lehetőség
végett kihúzható deszkabetéttel fedjük el. A deszka
felső részén egy 4-6 cm-es röpnyílást vágunk. A falüre
geket 1,5 m-től egészen az ereszig képezzük ki. Az így
kialakított falfelület befuttatható, például parthenocissusszal.
A hasznos madarak megtelepítésének további esz
köze az állandó, rendszeres téli etetés. Nagyon fontos
ugyanis, hogy a rovarirtás szempontjából leghaszno
sabb madaraink kitelelését lehetővé tegyük. Etetési cé
lokra különböző etetőket építhetünk: galambdúc, sáto
ros vagy ereszes etetőket. Ezenkívül megpróbálhatjuk
az ablaketetőt, a különböző lebegő és süvegetetőket.
Az etetésre szolgáló napraforgó-, tök- és kendermagot
marhafaggyúba olvasztva kínálhatjuk madarainknak
mint „madárkalácsot". Ennek két előnye is van: meggáROVATVEZETŐ: MOSONYI GÉZA

tolja a cinkék szokásos pazarlását, és a magvakra tapa
dó faggyú ellátja madarainkat a szükséges zsiradékkal.
Az ereszes etetőkbe ocsút, pelyvát és fűmagdús széna
törmeléket tálalhatunk fel. Télen jó kiegészítő táplálék
lehet egy-egy lenyúzott és kiakasztott kóbor macska,
kóbor kutyatetem is, amelyet madaraink csontig tisztíta
nak.
A madarak helyhez szoktatásának nagyon lényeges
része a madarak állandóan friss vízzel való ellátása.
Különösen fontos ez a fiókák felnevelése idején, illetve
olyan helyen, ahol a madarak több kilométer távolságra
találnak csak ivóvizet. A legjobb megoldást a nyugodt
helyeken telepített, cserélhető vizű tavacskák jelentik. A
tavacskák partjai ne legyenek meredekek, inkább
hosszan kfutók, hogy a madarak bele is gázolhassanak
a vízbe. Az itatást segítik a vízből kissé kiálló laposabb
kövek (3. ábra).

3.

á b r a

Az általános madárvédelem legtöbbször a kóbor
macskák irtására és a verebek távoltartására korlátozó
dik, míg a magvetéseket és a frissen kelt táblákat a
megtelepített madarak esetleges kártételéről legegy
szerűbben Raschel-hálóval védhetjük meg.
A z invitáló nagyhonőrt Dezső kőzbeszólása elválasztotta a skízes Bélától
és megfosztotta egy tuli, négy király és dupla játék lehetőségétől.
A játékot végül — Attila szerencsétlen káró D indulása után — Dezső
állandó káró és Csaba állandó kőr hívása mellett a Csaba-Dezső pár nyerte.

TAROKK-SAROK
A rejtvényekben szereplők a Paskievics-féle,
kötelező X X - a s hívásos tarokkot játsszák, ahol a
X X - a s fektetése tilos és az értékelhető figurák a

4. játszma

következők: tulétroá (tuli), négy király, duplajá
ték, pagátultimó, X X I - f o g á s és volát. A játékban

Osztás, licitálás is skartolás után a helyzet az alábbi:

mindig Dezső az osztó, tőle jobbra ülnek: Attila,
Béla és Csaba.

Attila: X V I I , X V , VIII, V I , II, pikk K, Á , káró Á , treff Á
Béla: skíz, XVIII, XII, X I , I X , V , I, kőr K, L

Az ! >91/3.

szán* rejtvényének megfejtése:

Caba: X X I , X I X , X V I , X I V , X , treff K , L káró K, D

A licitálás:

Dezső: X X , XIII, VII, IV, III, pikk D , B, treff B, kőr B

Attila

Béla

Csaba

Dezső

passz

három

egy

szóló

passz

passz

passz

A bemondások:
Dezső:

segít a XDC-es, passz;

Attila,

Béla, Csaba: passz.

Kérjük írják meg, véleményük szerint hogy alakult a fenti kiosztású
játszma. A megfejtéseket a megjelenéstől számított 15 napon belül kérjük a
szerkesztőség címére megküldeni. A helyes megfejtők között könyvutalvá
nyokat sorsolunk ki.

