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ERDÉSZETI POLITIKA 

Bocsássatok meg! 
Márciusban közzétettünk egy felhívást, mely szerint az októberi vagy a novemberi 
számunkat az 1956-os forradalom erdész vonatkozású eseményeinek kívánjuk 
szentelni, méltóan ünnepelni a 35. évfordulót. A szándék egyértelmű volt. Rögzíteni 
a mának és az utókornak mindazt, ami akkor és azután történt. Hogy megérthessük 
a folyamatot, ami a mai zaklatott útkereséshez, a demokrácia adta lehetőségeink 
tanácstalanságához, az oktatási, a tudományos és az általános szakmai zavarhoz 
vezetett. Elégtételt akartunk szolgáltatni azoknak, akik akkor szóban, írásban, 
alattomos intézkedések következményeként vehették tudomásul, hogy a forrada
lom alatt tanúsított magatartásuk miatt fel kell adniuk szakmai, emberi ambícióju
kat. Fogódzót akartunk adni mindazoknak, akik elmélyültebben kívánják megis
merni a múltat. Megismertetni felsőoktatásunk drámájának a lehető legtöbb rész
letét. 

A magyar erdők állapotáért, sorsáért felelősök ma
roknyi, néhány ezres táborában hál'lstennek nem tör
téntek olyan megtorlások, melyek következményeként 
özvegyek, árvák maradtak volna. De erkölcsi áldozatok 
és vámszedők akadtak néhányan. 

Az 1956-os forradalmi események nem 1956. októ
ber 23-án kezdődtek, hanem 1946. február 1-jén a köz
társaság kikiáltásával, amikor megcsillant a remény, 
hogy végre szuverén politikai feltételek mellett élhetünk. 
Erdész szemmel is fájó volt az 1947. február 10-én aláírt 
párizsi békeszerződés, amely egyértelművé tette, hogy 
azok az erdőkkel járó feladatok, melyek igazi szakmai 
kihívást jelentettek... nincsenek többé. Érlelődött a for
radalom 1948 júniusában, amikor végleg eldőlt, hogy a 
köztársaság eszmeisége délibáb volt, hogy a kezdeti 
eufóriát csak azért élhettük át, hogy a rombadöntött 
országot újjáépítsük. És mikor az 1950-es évek elejére 
érkezünk, a magyar erdésztársadalom már bizonyos 
fokig polarizálódott. Szakmai szempontból, mondhatni, 
fénykorát élte az ágazat még akkor is, ha szakemberek 
helyett lakatosok, foltozó vargák igazgattak egy-egy 
gazdaságot. Nincs még egy szakterület, ahol az államo
sítás egyértelműen olyan jót tett, mint az erdőgazdálko
dásnál. A szovjet példát követő gigantomániás beruhá
zások az erdészetnél nem sztálinvárosokat vagy gya
potföldeket eredményeztek, hanem csemeték százmil
lióit, új erdők hektárjainak tízezreit. És ez az a pont, 
amikor - mai szemmel nézve - elkezdődött a selmeci 
szellem palackba gyömöszölése. De kinek lehet most 
erkölcsi alapja ahhoz, hogy az akkori tetteket, esemé
nyeket ítélje vagy minősítse? 

„hol zsarnokság van, 
mindenki szem a láncban; 
belőled bűzlik, árad, 
magad is zsarnokság vagy;" 
(Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról) 

De az nyilvánvaló, hogy nem lehet egyenlőségjelet 
tenni az 1951-ben az egyetemről kiebrudaltak és egya
zon időben a Moszkvából levelet író közé. 

Levél Iszkra Ferenc elvtársnak, az Erdőközpont párt
titkárának 

„Leningrádba érkezésem előtt egy hetet Moszkvában tölthettem. Egy 
csütörtöki délután a magyar követségen tudtam meg, hogy aznap be lehel 

menni a Lenin-mauzóleumba. Sietve indultam el a Vörös-tér felé, mert csak 
délután 6-ig volt nyitva, és nem sok idő volt már hátra. A hó nagy pelyhekben 
esett. A mauzóleum előtt hosszú sorokban az emberek. A vörös és fekete 
márványból épült mauzóleum bejáratánál két szovjet katona állt őrséget 
szinte szoborként, hosszú szuronyú puskával a kezükben. Mentem lefelé, a 
lépcsőkön fekete márvány ragyogott mindenütt tompa fényben. Úgy éreztem 
a szívem a torkomban dobog és szereltem volna egy kicsit lassabban menni, 
de már le is értem a terembe. Ott álltam az üvegkoporsó előtt. A katonák 
mintha igen messze lettek volna tőlem. Úgy éreztem, nincs senki más a 
teremben, csakLenin elvtárs, meg én. És az idő is, mintha megállt volna. Nem 
gondoltam semmire; csak éreztem, hogy valahol a bensőmben melegség 
támadt, amely azután áthatotta az egész valómat és éreztem, hogy nedvesek 
lesznek a szemeim. Egy katona gyengéden megérintette a karomat. Tovább 
indultam. Amikor kiértem a térre, a Szpásszkij-bástya tornyán hatot ütött az 
óra. Néztem a Kreml kivilágított ablakait, valamelyik ablak mögött néhány 
száz méterre tőlem Sztálin elvtárs dolgozik, gondoltam. A bástyák tornyain 
ötágú vörös csillagok ragyogtak. A főépület kupoláján vörös selyemzászlót 
lengetett a szél. Lassan elindultama szálloda felé, ahol laktam. Útközben arra 
gondoltam, hogy csak most tudtam meg, milyen nagy dolog az, hogy szovjet-
ösztöndíjas vagyok és éreztem, hogy mindazért, amit a jövőben teszek.felelös 
vagyok Lenin elvtársnak, felelős vagyok Sztálin elvtársnak." 

Keresztesi Béla erdőmérnök 

(„Erdőgazdaság", 1951. január) 



Hát igen. Most sincs másról szó, mint a felelősségről. 
Vajon lustitia mérlegének azonos serpenyőjébe teheti-e 
a történelem az 1957-ben vizsgálatot elrendelők, az azt 
lefolytatok életútját és azokét, akiket e vizsgálat követ
kezményeként jó ideig lehetetlenné tettek? 

„ Erdőgazdaságaink súlyosan érzik az egész népgazdaságunkat ért káro

kat, de még jobban nehezednek rájuk magukban az erdőgazdaságokban 

lefolyt eseményeknek a kihatásai. A kommunista igazgatók, főmérnökök, 

főkönyvelők, munkaügyi előadók, párttitkárok, szakszervezeti vezetők ellen 

aljas hadjáratot indítottak, teljesen jogellenes elbocsátásokat foganatosítot

tak... A kommunista vezetők után magát a pártot támadták. Követelték az 

MDP alapszervezetek feloszlatását, követelték, hogy a jövőben az erdőgaz

daságoknál pártszervezel ne legyen, de ugyanakkor tevékeny részt vettek a 

kisgazdapárt és számtalan más párt életrekeltésében... 

Nagymértékben zavarta, állandóan nyugtalanította a forradalmi bizott

ságok ideiglenes munkástanácsok egyes tagjait a szovjet hadsereg egységei

nek jelenléte. Féktelen uszításba foglak ezért a Szovjetunió ellen a legtöbb 

helyen. Követelték a szovjet csapatok azonnali kivonását, szükségesnek tar-

totlákaz ENSZ-csapatok behívását. Követeitéka Varsói Szerződésfelmondá

sát, az ország semlegességének kikiáltását. 

Az ellenforradalmi események a mi területünket sem kímélték meg. Mind 

az erdészet, mind a faipar vonalán eltávolították a kommunista vezetőket és 

még az ellenforradalom fegyveres leverése után is a munkástanácsokba 

küldött deklasszált elemek útján igyekeztek olyan irányt adni a dolgoknak, 

mely ellenforradalmi elképzeléseiknek megfelelt Halálba kergettek egy igaz

gatónkat, számos igazgatói és vezetőt őrizetbe vettekésfelmérhetetlenekazok 

a véres és súlyos következmények, melyek bekövetkeztek volna, ha a Szovjet

unió testvéri segítségével kellő időben nem törjük le az ellenforradalmi terror 

dühöngését. 

Az újjáalakult pártszervezetek és a szakszervezetek segítségével a rendet 

nagyban, egészben helyreállítottuk, a munkásosztály vezetésének szilárdsá

gát biztosítottuk, bár tagadhatatlan, hogy e téren még vannak lennivalók. 

Komoly hiányosságok mutatkoznak meg a gazdasági és a hivatali fegyelem 

vonalán, de már elérkeztünk ahhoz az időhöz, amikor a legszigorúbban 

fogunk fellépni a gazdasági vagy hivatali fegyelmezetlenséggel szemben és 

minden esetben példát statuáló megtorlással fogunk élni." 

Keresztesi Béla, 

az OEF vezetőjének helyettese 

beszámolója, 

„Az Erdő", 1957. június. 

Vajon megengedhetjük-e most magunknak, amikor 
nyakig vagyunk a rendszerváltozás zűrzavarában, ami
kor hetente kelnek szárnyra hírek az erdők sorsáról, 
amikor a felügyelet máról holnapra él, amikor az erdé
szeti kutatás minden idők legmélyebb pontjára jutott, 
amikor lábadozó oktatási intézményeinkből munkanél
küliek sora kerül ki, amikor az erdőket a privatizálás 
rémétől kell menteni, amikor még nincs erdőtörvény... 
és még lehetne folytatni tovább, hogy most vonjuk el a 
figyelmet az igazi feladatokról... Nem, ez nem lenne jó. 

De egyet meg kell tenni. Azok nevében, akik börtönbe 
kerültek, akiket megtaposott az elmúlt négy évtized, 
„akikkel szemben példát statuáló megtorlással éltek", 
akik talán nem is várnak mást, mint azt, hogy valaki, 
vagy valakik nyilvánosan is kimondják, leírják, hogy ... 
bocsássatok meg. 

Pápai Gábor 

A Cseh-Szlovák erdőgazdaság meglehetősen 
viharos napokat él. A nemrég életbelépett földre
forma alapján megindult az erdők visszaigénylése, 
tovább halad az állami erdők monopóliumának 
szétverése. Az állami erdőgazdaságok igyekeznek 
az egyes erdőtulajdon igénylőkkel a kezelésre néz
ve megegyezni, de a legtöbben maguk kivannak 
gazdálkodni, bár nagyrészt már városlakosok let
tek, kapcsolatuk az erdei munkával már rég meg
szűnt. Egyedül Szlovákiában egymilliónyi kisbirto
kosról van szó, elszórtan gyakran csak néhány ár-
nyi erdővel. Igényeik érvényesítésére 1992 vége a 
határidő. 

(ÖFZ 1991.9. Ref.: Jérőme R.) 



Három megjegyzés dr Madas László 
programot adó cikkéhez 

Előre kell bocsátanom, hogy fél évszázados (1929-
1979) munkásságom alatt mindössze csak egy eszten
deig (1946/47) végeztem kifejezetten erdészeti munkát, 
amikor is erdőkitermelést vezettem le a Dráva folyó 
egyik szigetén. így észrevételeim egy kívülálló megjegy
zései. A húszas években azonban több hónapon át 
gyakornokoskodtam a Kis-Kárpátokban, öt évig (1939-
1944) a Keleti-Kárpátokban és tíz esztendeig a Kisalföldi 
Állami Erdőgazdaságnál tevékenykedtem - ha kizáró
lag műszaki vonalon is - , sok tapasztalatot szereztem, 
aminek alapján talán helyes, ha észrevételeimet közre
adom. 

1. Madas kolléga nem fejti ki annak múlhatatlan szük
ségességét, hogy még mintegy 600 ezer hektár erdőt 
kell telepítenünk. 

Egy európai állam fában csak akkor önellátó, ha 
területének 25%-a erdő. Azt is helyes lenne figyelembe 
venni, hogy ma a fa felhasználásának reneszánszát éli, 
mert a tervezőművészek és lakberendezők messzeme
nően többre értékelik a fát az új műanyagoknál. Ezen
felül be kell erdősíteni a gazdaságosan nem művelhető 
mezőgazdasági, az erodált és az erózióknak kitett terü
leteket. 

2. Fejtegetésében nem elég határozott az erdőva
gyon tulajdonjogát illetően. Az erdők az oxigént beléleg-
ző élőlények életét biztosítják, így minden körülmények 
között fenntartandók még ráfizetéses gazdálkodás mel
lett is. így ez a társadalom kötelezettsége, és magántu
lajdonosra nem hárítható át. 

Erdeink túlhasználtak, növekedik a rontott erdők te
rülete és igen messze vannak a természetes állapottól, 
amelyben a növedék egyensúlyban volt az elöregedett 
egyedek pusztulásával. A túlhasználatok megszünteté
sének költségeit magántulajdonosok vállalni képtele
nek, de még évtizedekig az önkormányzatok és társu
lások, közbirtokosságok sem képesek vállalni. Nagyon 
igaza van Kupa Mihály pénzügyminiszternek, amikor azt 
állítja, hogy az állami erdők nem privatizálhatok. 

A fa ipari feldolgozása (fűrészüzemek, falepárlók, 
műfagyárak, lemezhántolók stb.) nem erdőgazdálkodá
si tevékenység és nem való állami tulajdonba, mert 
megmerevedik és lemarad a fejlődésében. Ezeket fel
tétlenül privatizálni kell. A tő melletti vagy annak köze
lében történő fafeldolgozás, a vékonyanyagból félgyárt
mányok (karó, oszlop, donga, talpfa stb.) készítése vi
szont kifejezetten erdőgazdálkodási munka és feles
leges ezt lépcsőzni. Állításaim helyességét hosszas 
érvelés helyett tapasztalati példákkal igyekszem igazol
ni. 

A húszas években végzett gyakornokoskodásom 
alatt megdöbbentő látványban volt részem, mert azo-
horlés lozórnói (Pozsony megye) erdészetek területén 
a tarra vágott mintegy 1,5 ezer hektáros területű hegy
oldalak lila színben hullámoztak az enyhe szélben. Úju
lat helyett mellig érő és virágzó Epilobium fedte a hegy

oldalakat. A velem volt közel 80 éves Kopál Ferenc 
körerdész sírva fakadt, és ezen a napon a hangját sem 
lehetett hallani. A látvány magyarázata az, hogy Károlyi 
L ajos gróf mintegy 10 ezer hektáros erdőbirtokán külter
jes gazdálkodás folyt, feltárva nem volt, lábon történt 
meg a kitermelhető fatömeg eladása. A csehszlovák 
földreform folyamán az erdők a birtokosok tulajdonában 
maradtak, de értékük 20%-ában azonnal fizetendő va-
gyondézsmát vetett ki rájuk a kormány. Mást nem tehe
tett a gróf, mint kitermelésre lábon eladott annyi fát, 
amennyinek bevételével fedezni tudta a vagyondézs-
mát. Erdősítésre fedezete nem maradt. A vevő, a Mó
ra vská Agrárná Banka 10-12 km erdei vasutat, fűrész
telepet létesített, de ő sem erdősített. Azután a harmin
cas évek végén mégis sikerült beerdősíteni, mert a gróf 
- mint csehszlovák állampolgár - a hágai nemzetközi 
döntőbíróságnál megnyerte a román állam elleni évtize
desperét, és az elkobzott erdődi-színfatuslbirtokaiért 41 
millió csehkoronát készpénzben megkapott, amiből már 
- ha megkésve is - fedezni tudták a méregdrága erdő
sítésekköltségeit. De mi lett volna, ha a pert a gróf nem 
nyeri meg? 

A másik példa szintén kárpáti, de Be reg vármegyei. 
Itt az egykori, Rákóczi-féle 120 ezer hektáros erdőbirto
kon tevékenykedtem öt esztendeig. Ezt a birtokot az 
osztrák Schönborn grófok kapták meg, amelyen teljesen 
külterjes gazdálkodást folytattak. Lábon adták el a kiter
meléseket Bantun és Szolyva falepárló üzemeinek, a 
Vulkán Gyufagyárnak és más kisebb üzemeknek, vál
lalkozóknak. Ezek erdei vasutakkal feltárták területeiket, 
fűrésztelepeket is létesítettek, amelyből a Szolyva fale
párló és fűrészüzem ma is működik. Az első világháború 
előtt a tulajdonos még valamit erdősített is, de aztán 
abbahagyták és több tízezer hektáron szaporodtak a 
rontott erdők. A húszas években Schönborn grófot is 
megterhelték a 20%-os vagyondézsmával, ami miatt az 
egész birtokát eladta a berni Kommerzial Banknak. Ez 
a pénzintézet megszervezte a L atorica A.G.-t (1942-től 
Latorca R. T.J. Ez a vállalat mintegy 1 20 km erdei vasút
tal, 12 km kötélpályával részben feltárta az erdőbirtokot, 
két nagyteljesítményű fűrésztelepet létesített, a harma
dikat megvásárolva üzemeltette, de egyetlen hektárt 
sem erdősített és csemetekertje is csak egy volt muta
tóban, pedig évente koncentrálva egy-két helyen 1,5-2 
ezer hektár tarvágást végeztetett. Az újulat olyan volt 
amilyen lehetett, cserje, bokor, gyomfa és valamennyi 
sarj. Persze magfákat hagytak, de ezek 1-2 év alatt 
elpusztultak, mert az erős napsütés elégette a bükk és 
gyertyán vékony kérgét. A mintegy 40 ezer hektáron 
kiváló élőhelye lett a vadnak, a hatalmas remetekanok
nak20-24-es szarvasbikáknak, 600grammos őzbakok-
nak Hiúzzál, farkassal, medvével akkor is találkozni 
lehetett, ha nem kerestük. Kitűnő élettere lett a vadnak, 
de bükknek, fenyőnek... ? 

Tehát magántulajdonba való az erdő? 



3. Madas László igen behatóan foglalkozik a vadá
szat és az erdészet jövőbeli viszonyával, de nem tér ki 
arra, hogy mind a mezei apróvadnak, mind az erdei 
nagyvadnak ma már nincs meg a természetes élettere. 

A hatvanas években, amikor mezőgazdaságunk -
kényszerítve - a kisparcellás gazdaságból nagyüzemit 
alkotott, lerombolta életterét, és magára hagyta az apró
vadat, amelynek eredménye az alábbi: 

1960-ban nyú l 3200 , fácá n 750 , fogol y 16 0 ezer darab , 
1989-ben nyú l 643 , fácá n 1137 , fogoly 5 2 ezer darab . 

A fácánállomány csekély növekedése ne tévesszen 
meg senkit, mert ez a vadgazdaságok évi 2-2,5 millió 
darabos mesterséges szaporítása és zárttéri nevelése. 
Ezek nem a jól repülő vadásztácánok, hanem brojlerba-
romfik. Életképtelenek, és a neveltnek még a fele sem 
kerül puskavégre, egyszerűen eltűnnek. Az apróvad 
pusztulásának az oka: két év alatt kialakultak a kilomé
teres oldalhosszúságú nagy táblák és elmaradt az apró
vad megélhetésének tervszerű biztosítása. Igaz, maga 
a mezőgazálkodás, szántás, vetés, kaszálás stb. is igen 
jelentős beavatkozás volt a természet háborítatlan rend
jébe és az apróvad életébe, de ez lassan, évezredek 
alatt történt meg, amihez az apróvad lassan alkalmaz
kodni tudott, sőt azzal, hogy táplálékhoz kiterítve jutott, 
tervszerű gondozással lényegesen szaporítani is lehe
tett. Ma hol talál fészkelési és fialási helyet és élelmet? 
Teljes kipusztulását csak úgy lehet megakadályozni és 
az állományok vadászati szintre való felemelését csak 
úgy lehet elérni, ha törvény kötelezi a mezőgazdaságok 
birtokosait arra, hogy az apróvad életterét is teremtsék 
meg, amihez az üzemi területük mintegy 3-5%-át az 
apróvad életének biztosítására kell fordítani. A kispar-
cellákra nem számíthatnak, mert üzemeltetésük ma már 
gazdaságtalan. 

Hosszas indoklás, fejtegetés helyett tapasztalati pél
dával szolgálok, hiszen egykor apróvadas és nagyva
das területem is volt. Tótmegye ren - ahol a talán soha 
meg nem ismételhető világhírű apró vad-gazdálkodás 
volt (1865-1945) - születtem és nőttem fel. Itt kezdtem 
vadászni is - gr. Károlyi Lajos külön engedélyével -, 
persze csak a túlságosan e/szaporodott üregi nyulakra 

és csak a kastélyparkjában és a majorok nagy terjedel
műszérűskertjeiben, így módomban volt ennek a párat
lan apró vad-gazdálkodásnak megismerni minden sike
rét és sikertelenségét is. Részletes ismertetésem meg
jelent a Nimród 1981. évi júliusi számának Fórum szak
irodalmi mellékletében és a hamburgi Jáger 1989. évi 
júliusi, augusztusi számaiban. A híres vadgazdaság -
szerintem már csak megközelíthető - eredményeit úgy 
érte el, hogy a mezőgazdasági nagybirtok területének 
3%-a volt erdő és csenderes (remiz), az „fácános", 
amelyben a növesztett fa szálláshelye és magja táplá
léka volta vadnak és az évenként tőre vágott, bogyót is 
termelő cserje-bokor aljnövényzet rejtekhelye a fészke
lő-fialó vadnak. Ezen túlmenően a szántógépeknek az 
ekét vontató 500 m hosszúságú kötele miatt a művelt 
táblák oldalhossza csak 500 m volt és széles, fásított, 
füves utak határolták. A foglyok kedvelt fészkelő terüle
tén még a fél kilométeres táblákat is felosztották 25-40 
hektáros parcellákra - füves utakkal- ahol fészkelhe
tett a fogoly. 

Az apró vad is hasznosítható mezőgazdasági termék, 
ezt is csak úgy lehet megtermelni, ha termelőhelye is 
van, amit a törvény erejével kell biztosítani. 

Ami a nagyvad életterének hiányát illeti, csak annyi 
az észrevételem, hogy mesterséges erdeinkben a nagy
vadnak nincsen meg a természetes élettere, mert ha 
nem csipkedheti le télen a mesterséges erdősítések 
tápanyagoktól duzzadó rügyeit - éhezik, leromlik és 
nem szaporodik. Ezt a táplálékot takarmányozással pó
tolni nem lehet. A háborítatlan természet oserdeiben a 
fás növényzet a kikelt csemetéből 200-400 éves pusz
tulásáig nyújtott táplálékot a nagyvadnak. Ettől az álla
pottól a többnyire elegyetlen, zárt és cserjés-bokros 
aljnövényzet nélküli mesterséges erdeink nagyon 
messze vannak és lehetnek csak. Azt azonban lehetővé 
kell tenni, hogy a nyiladékokban, utak mentén, sarkok
ban, zugokban termeljük meg a nagyvad téli takar
mányát is. De tovább is megyek; legyünk már annyira 
bölcsek, hogy nagyvadjaink életterét teremtsük meg a 
természet utánzásával is, és kezdjük el őserdeink 
visszatelepítését olyan területeken, ahol a mesterséges 
erdők fenntartásának a gazdaságossága kétséges. Ilye
nek a meredekebb, köves hegyoldalak, erodált területek 
stb. A másik ilyen lehetőség az élővizek védelmére 
partjaik beerdősítése mintegy 50-60 m szélességben. 

A nagyvad is olyan erdei termék, mint a fa, így élette
rének biztosítását törvénybe kell iktatni. 

Befejezésül talán csak annyit, hogy téves az a véle
mény, miszerint a vadjaink kárt is okoznak, mert a kárt 
okozó nem más mint az ember - a homo sapiens - , aki 
a természetet technikai tudásával nem utánozza, ha
nem erőszakosan átalakítani igyekszik a maga előnyé
re, léte színvonalának emelésére. Századunk második 
felében már rájött arra, hogy megjelenése a háborítatlan 
természetben olyan káros, mint a Föld múltbeli katakliz
mái. Ennek tudatában a tudomány segítségével már 
igyekszik a természet jelenségeit megmenteni, vagy 
pótolni azt, amit elpusztítani kénytelen. Bízzunk abban, 
hogy az erdészet és vadászat területén végzett tevé
kenységünk is hasznosabb lesz a jövőben. 

Kató Pál 

A soproni Roth Gyula Erdészeti és 
Faipari Szakközépiskola 

(9400 Sopron, Szt György u. 9. Pf.: 26.) 
1992-ben 

ERDŐGAZDÁLKODÁSI 
VADGAZDASÁGI 

szakon 
technikusminősítő vizsgát szervez. 

Jelentkezési határidő: 1992. január 31. 
Tájékoztatást, jelentkezési lapot az 

iskola k ü l d az érdeklődőknek. 



A magyar erdészetnek a II. világháborút követő idő
szakában egyik legnagyobb eredménye a Trianon által 
megcsonkított ország erdőterületénekfél millió hektárral 
való növelése volt. Ennek a nagy léptékű programnak 
az értékeit kell elsősorban szem előtt tartanunk, amikor 
indítjuk az újabb 150 000 ha-os telepítést. 

Tény azonban, hogy közben a telepített erdőkkel 
együtt felnőtt néhány erdészgeneráció is, akiknek az 
aratás örömén túlmenően már részük volt egészségileg 
leromlott fenyvesek és nemesnyárasok idő előtti kiter
melésében is. Értékítéletüket tehát már nem csak a 
sikerek alakították. 

Tudott, hogy különösen az ár- és hullámtéri területe
ken a mezőgazdaság érdekében végzett öncélú melio
rációs tevékenység alapjaiban tette tönkre egész régiók 
vízgazdálkodását. Különösen megszenvedték ezt a rö
vid vágásfordulójú, helyenként jobb sorsra érdemes ne-
mesnyárasaink. Hasonlók mondhatók el homoki fenyve
seink jó néhány hektárjáról. Nem volna tisztességes 
azonban mindent a termőhelyre fogni, amikor ered
ménytelenséggel találkozunk. Igenis szerepe volt a 
szakmai hiányosságoknak, a divatos fafajpolitikai elvek 
kíméletlen érvényesítésének, a kecsegtető állami támo
gatásnak is a helyenként létrehozott „temetőben". E 
cikknek nem célja az utólagos diagnosztizálás, hanem 
a buktatók elkerülését segítendő néhány kérdés felve
tése és javaslat megtétele. 

Úgy vélem, nem érdektelen a régi telepítési program 
alapelveit felidézni, hivatkozva dr. Madas András nyu
galmazott miniszterhelyettesnek Sopronban, az ökoklu-
bok országos találkozóján (1988) tartott előadására. 
Ezek szerint a célok a következők voltak: 
— A Trianon után 80%-kal csökkentett erdőterületünk 

növelése. 
— Az 1950-es években a fa iránti ugrásszerűen emel

kedő igények veszélyeztették tölgy és bükkfafajaink
kal való tartamos gazdálkodás lehetőségét. (Az évi 
kitermelés 3-3,5 millióra emelkedett.) Ezért, s rész
ben nemes fajaink védelme miatt is, határozták el 
gyorsan növő (fenyő, nyár, akác) fafajok telepítését. 

— Feldolgozó háttéripar létesítése a meglévő, illetve 
belépő új faanyagra szintén hangsúlyozott cél volt! 

Az eredmény ismert. Erdőterületünk 500 000 ha-ral 
nőtt. A kitermelt faanyag jelentősebb hányadát azonban 
— mint gyarmati ország - azóta is feldolgozatlan nyers
anyag formájában exportáljuk. 

Kezdődjék tehát az új program! De milyen formá
ban?! Legyen „kitűnő" ideológusok által törvénnyé emelt 
látványos fafajpolitikánk? Ne tűnjék eretnekségnek, de 
közel 10 éves tervezői gyakorlatom egyre inkább meg
győzött arról, hogy fafajpolitikánk sok esetben hasonla
tos volt a marxizmushoz, amelyet „az eszme diadala a 
józan ész fölött" címmel aposztrofáltak. Lefordítva: 
anyagilag is, „futtattunk" néhány fafajt, tekintet nélkül 
annak valós termőhelyigényére. Merem remélni, hogy 
az ily módon elherdált milliókért ezentúl már felelni kell! 

A Gazdasági Bizottság 1977-ben ezt írta: „a fafajmeg
választásban a termőhelyadottságoknak kell elöntő sze
repet biztosítani". A termőhelynek viszont most már 
egyértelműen kötődni kellene jogos tulajdonosaihoz. 
Sajnálatos, hogy ezt agrár adottságú országunk parla
mentje nem tudta (vagy nem akarta?!) ez ideig földtör
vény formájában rendezni. 

DR. PAPP TIVADAR 

Gondolatok az újra induló erdőtelepítési programról 



Ezzel elérkeztünk az egész erdőtelepítési program 
első és legfontosabb eleméhez. Földtörvény nélkül ma 
átfogó programot nem lehet indítani! Úgy tűnik, a Mun
kaügyi és a Földművelésügyi Minisztériumban ezt más
ként látják, mivel 1991. augusztus 1-i hatállyal erdőtele
pítési pályázatokat vártak közhasznú munkavégzés ke
retein belül. 

Fontossági sorrendben haladva, a földtörvény után 
nem volna érdektelen egy átfogó földhasznosítási kon
cepció megalkotása megyei, esetleg régió szinten. En
nek folyamán pontosan felmérhetők a legfontosabb 
adatok: 
— telepíthető terület nagysága, 
— termőhelyi jellemzők, 
— telepítendő fafajok és célállományok, 
— az elsődleges rendeltetés (gazdasági, különleges), 
— a területi eloszlás (munkahelyteremtés céljából), 
— háttéripar szükségessége és telepítési lehetősége. 

(Ezt a munkát az erdőfelügyelőségek már 4-5 évvel 
ezelőtt a területek felmérésével megkezdték. Baranyá
ban 3500 ha várt akkor telepítésre.) 

A meglévő adatok birtokában viszont már dönteni kell 
a következők tekintetében: 

1. Telepítéskor mi legyen a fontossági sorrend az 
elsődleges rendeltetést illetően? 

1.1. Gazdasági erdő? A meglévő állományaink hasz
nosítására sincs elegendő háttéripar. Mi a garancia a 
belépő faanyag további hasznosítására? Felmerül még 
egy igen fontos kérdés: feltétlenül az erdészeknek kell 
megoldani a faipar gondjait? - Meggyőződésem, hogy 
nem! Az erdőgazdálkodás megítélésem szerint a köves
úti rakodón véget ért. Onnan már kereskedelem és 
faipar. Nem lehet ez másként gazdasági erdő telepítése 
esetén sem. 

1.2. Élvezzen elsőbbséget a különleges rendeltetés 
(védelem, közjólét)? Egyértelműenterületi adottság kér
dése ez. Baranyában az évtizedes bányaművelés okoz
ta felszínroncsolásokon mindenképpen előnyt kell hogy 
kapjon, elsősorban környezet- és talajvédelmi célú tele
pítéseket kell végezni. Ez lesz ráadásul az a tevékeny
ség, amellyel a közvélemény előtt az ágazat jócskán 
megtépázott tekintélyéből visszaszerezhet valamit. Bár
melyik oldalt nézzük ugyanis, a hangsúly az erdő, azaz 
a legmagasabban szervezett életközösség létrehozá
sán van, amely minden esetben több funkciót elégít ki. 
A nyereségérdekeltség béklyóiban vergődő erdőgaz
dálkodásunk általában is kénytelen lesz váltani éppen a 
korszerű, közjóléti erdőgazdálkodás irányába, ha saját 
nemzete előtt európai akar lenni! így válhat valójában 
hosszú távon sikerágazattá! 

2. A megváltozott termőhelyi viszonyok miatt mit te
kintsünktermészetesállománynak?Tehá\ olyan ökoló
giailag stabil életközösségnek, amely a termőhely po
tenciális termőképességét maximálisan hasznosítja. 

Véleményem szerint ez lesz a jövő egyik legnehe
zebb kérdése és feladata. Bizonyára nem állok egyedül, 
amikor kijelentem: a mai környezet nem a 10-20 év előtti 
környezet. Következésképpen más fafajösszetétel je
lenti a természetes vegetációt. Bővíteni kell a fafajvá-
lazstékot a szélsőségek irányába főként azért is, mert a 
mezőgazdaságtól az erodált, számukra alkalmatlan te
rületeket kapjuk. De feltétlenül el is kell fogadnunk? Ha 
a mezőgazdaság megteheti, hogy bizonyos területekről 
kijelenti, hogy művelésre alkalmatlan, talán nem szent
ségtörés az erdészek részéről sem nemet mondani az 
ilyen határtermőhelyekre. Egy ősgyep még jelenthet 
annyi természeti értéket, mint egy hatszor pótolt, ku
darcra ítélt telepítés. 

3. Érdemes-e finanszírozni rövid rotációs idejű ipari 
erdők telepítését(5-10 éves átfutási idejű nyárasokat)? 

Ez úgy vélem elsősorban komplex faipari és foglal
koztatási témakör. 

4. Milyen szerepet kaphatnak a mezővédő erdősávok 
telepítés és finanszírozás szempontjából? 

Ismert, hogy a mezőgazdaság táblásítása, valamint 
a légi vegyszerezés zavartalanná tétele a fasorok, remi
zek kivágása révén „kultúrsivatagokat" eredményezett. 



ERDÉSZETI POLITIKA 
A kilométereken át akadálytalanul száguldó szél 

alapvetően kedvezőtlen mikro- és makroklíma-váttozá-
sokat okozott. Ugyanakkor teljesen tönkretették az 
apróvad élőhelyét is, tökéletesen felborítva az élővilág 
egyensúlyát. A sok helyütt kezdődő bio-mezőgazdálko-
dás egyenesen igényli a mezővédő erdősávok újratele
pítését. (A Pécsi Erdőtervezési Iroda 36 ha, elsősorban 
erdősáv-telepítési tervezési megbízást kapott ez évre.) 

Meggyőződésem, hogy jelentőségük nőni fog, még 
akkor is, ha méretüknél fogva nem mind tartoznak majd 
az erdőtörvény hatálya alá. 

Tény az is, hogy a sávok telepítésekor több variáció
val dolgozhatunk. Rövid és hosszú vágásfordulóval, 
földhasznosítási céljainknak megfelelően. 

Az újra induló erdőtelepítések kapcsán bizonyára 
még sok kérdés vetődik fel, amelyekre először válaszol
ni célszerű, és csak aztán megrendelni a csemetét! 

DR. FÜHRER ERNŐ 

Az erdészeti kutatás helyzete a kutató szemével 
Egy évvel ezelőtt, 1990 szeptemberében az Erdésze

ti Tudományos Intézet tényleges gyakorlati működésé
nek 90 éves évfordulóján ismertető füzetben számolt be 
csaknem egy évszázados tevékenységéről, szervezeti 
felépítéséről és az intézet életében bekövetkezett válto
zásokról. Az előszóban dr. Bondor Antal főigazgató úr a 
következőket írta: „Gyorsan változó korszakban élünk, 
szaporodó gondok közepette. Azt nem tudom, hogy az 
élet sodrása mikor mossa alá ennek a füzetnek az 
időállóságát, s mikor milyen tartalommal kell majd fel
váltanunk; Abban azonban bízom, hogy ha küszködve 
is, de mindig előrehaladunk és néhány év múlva meg
állapíthatjuk: most már szükséges a vattás, mert ismét 
más az önarcképünk". 

Sajnos az időállóságra vonatkozó jóslat egy félév 
elteltével bekövetkezett. A mezőgazdasági, ezen belül 
az erdészeti kutatás helyzete ma válságban van. Ebben 
azonban a gazdasági helyzet általános rosszabbodása 
mellett szerepet játszik az is, hogy a kutatás ügye, annak 
szakmai és ágazati érdekek érvényesítését elősegítő 
szerepe szakmai körökben csak hallgatólagosan elis
mert. Ezért nem véletlen, hogy a döntéshozatal szintjén 
a kutatás sorsát és súlyát csupán ennek megfelelően 
kezelik. 

A M. Kir. Erdészeti Kísérleti Intézet legfőbb törekvése 
a sajátos magyar viszonyokra épülő erdészeti tudomány 
megalapozása volt. Ma már az erdőnek a társadalom 
igényeit teljesítő többcélú hasznosítása, az erdő stabili
tásának fenntartása, hosszabb távon fokozása, olyan 
ágazati és társadalmi érdek és cél, amely nem nélkülöz
heti a megismerés, az ökoszisztéma szemléletű erdé
szeti kutatás eredményeit. Az Erdészeti Tudományos 
Intézethez kötődő biológiai kutatási feladatok jellegüket 
tekintve két jól elkülöníthető területre oszthatók: 

— egyrészt az erdő életciklusához igazodó hosszú 
megfigyelési idejű kísérletek végzése (a monitoring 
rendszerű fatermési és nevelési kísérletek, valamint 
egészségiállapot-felvételek, az ökológiai viszonyokban 
bekövetkezett változások nyomon kísérése, fajta-ösz-
szehasonlító kísérletek és arborétumok fenntartása 
stb.), 

— másrészt az erdészeti gyakorlat és a gazdálkodás 
során felmerülő kérdések (erdősítés, erdmőművelés, 
fahasználat, erdővédedlem stb.) tudományos igényű 
vizsgálata. 



Eredményesen mindkét feladatcsoport tartamosán, 
csak egy hosszú időtávlatban, azonos körülmények kö
zött és hosszú távra érvényes koncepció alapján műkö
dő önálló intézet fenntartása révén teljesíthető. 

Az erdészeti kutatás egy másik, jelentőségében nem 
kevésbé fontos részét az Erdészeti és Faipari Egyetem 
végzi, amely kutatás szinten két területre bontható: 

—egyrészt az erdészeti tudományterületek alaprész
ben alkalmazott kutatási feladatainak (diszciplinák) vég
zése, 

— másrészt az erdővel kapcsolatosan a társadalom 
részéről felmerülő aktuális kérdések megoldása (termé
szetvédelem, közjóléti funkciók stb.), illetve olyan terü
letek tudományos művelése, melyek közvetlenül ugyan 
nem az erdő biológiai alapjainak megismerését, de ága
zati érdekeket szolgálnak (erdőrendezés, földmérés, 
vadászat stb.). 

Az erdőben végzett minden tevékenység össztársa
dalmi érdekeket szolgál. Ezért az említett kutatási terü
letek művelése, a vázolt feladatok és célok eredményes 
teljesítése az intézményi struktúrák függetlenségét biz

tosítva csak állami támogatásból lehetséges. Az erdé
szeti kutatást mindig az államerdészetnek, költségveté
si forrásokat is igénybe véve kell fenntartania, függetle
nül a tulajdonviszonyoktól és az állami erdők jövőbeni 
területi arányától. (Németországban 8 önálló erdészeti 
kutatóintézet működik és az egy kutatóra eső állami 
erdőterület jóval kevesebb, mint hazánkban). Az erdé
szeti kutatásnak eredményeivel szolgálnia kell a szak
mai követelmények és társadalmi igények teljesítését 
azokban az erdőkben is, amelyek nem állami erdőterü
letek. Ebből adódóan az ún. erősen piacorientált kutatás 
szakterületünkön elképzelhetetlen, és hangoztatása a 
magas színvonalú, hosszú távú és előremutató kutatási 
tevékenység elsorvadásához, elértéktelenedéséhez, 
továbbá a gyorsan kamatozó, de látszateredmények 
szaporodásához vezethet. 

Természetesen az erdészeti kutatás is, mint sok 
egyéb, kívánnivalókat hagy maga után. Nem kétséges, 
hogy hazánknak is nagy szüksége van európai mércé
vel is minősíthető, magas színvonalon működő erdésze
ti kutatóintézetre és kvalifikált kutatógárdára. Mindez 
együtt jár bizonyos változtatásokkal, ez azonban nem 
kérdőjelezheti meg a korábbi, gúzsbakötött feltételek 
közepette is eredményeket felmutató önálló kutatóinté
zet létét. 

A kérdést úgy feltenni, hogy az ágazat el tud-e tartani 
két erdészeti kutatóműhelyt, igen rövidtávú, az erdésze
ti tevékenységre nem jellemző gondolkodásmódra vall. 
Éppen az egyetem és a tudományos intézet önállósá
gából és függetlenségéből adódó tisztességes verseny
helyzet tenné lehetővé az objektív és általános érvényű 
kutatási eredmények kimunkálását. Továbbá ez nyújt
hatna teret a magas színvonalon teljesítő szakemberek 
szakmai elismerésén alapuló kiválasztásához az egye
temi oktatásban és az egyes tudományterületeken. Ez 
a felállás igenis működhet jól, példa erre az európai 
országok erdészeti oktatási és kutatási struktúrája. 
Hogy ez nálunk nem optimálisan érvényesült, annak 
igen mélyen gyökerező, a szakmai érdekek érvényesü
lését befolyásoló politikai és személyi okai voltak. 

Ma, amikor egyre fokozódó társadalmi elvárásoknak 
(szakszerű erdőgazdálkodás - fatermesztés) kell meg
felelnünk, ugyanakkor a természet- és környezetvéde
lem oldaláról egyre több támadás éri ágazatunkat, elen
gedhetetlen az erdészeti kutatás megerősítése és fon
tossága, valamint önálló léte melletti kiállás. Amelyik 
szakma nehéz helyetben, bajainak orvoslásakor elfe
ledkezik a kutatás megfelelő támogatásáról, a kutatás 
koncepcionális megújításáról, sőt a korábbinál még ne
hezebb helyzetet teremt, nem lesz képes megfelelni a 
két oldalról jelentkező elvárásoknak. 



Átalakuló világunkban sokat ós sokszor emlegetjük az 
elmúlt negyven ev hibáit, és ez alól nem kivétel az erdé
szet, a vadászat sem. Sőt! Úgy látom egyre több hozzáértő 
ember van, aki talán azt sem tudja, mi az erdő, az erdő
gazdálkodás, az igazi sportvadászat, történelmi és bioló
giai összefüggésük, amit egyáltalán nem lehet figyelmen 
kívül hagyni. Az erdészeknek nem! Harmincöt óv szolgálat 
után bízvást mondhatom, hogy ismerem a gondokat, isme
rem milyen helyzetben van az erdészet, éppen ezért sze
retnék néhány gondolatot röviden megírni. 

Az a véleményem, hogy az erdészetnek is lépni kell, ha 
nem akarunk az események után kullogni. A leghatározot
tabban ki kell állni amellett, hogy vezetés szempontjából 
az erdészetet nem szabad, nem lehet harmad-, negyed
rangúvá degradálni. Azt gondolom, az erdészetet a fafel
dolgozástól egyértelműen és határozottan el kell választa
ni. Erdészeti és Környezetvédelmi Minisztériumra lenne 
szüksége az erdőnek es az Ipari Minisztériumhoz tartozzék 
a fafeldolgozás. Tájegységenként erdőigazgatóság és er
dőfelügyelőség működne, egymástól teljesen függetlenül. 

Az erdőigazgatóság alá tartozna az erdőgondnokság, 
amelyből megyénkónt kettő-négynél nem kellene több. A 
gondnoksághoz tartoznának a kerületek 600-800 ha terü
lettel. Ez a felállás egyszerű, áttekinthető, mindenki tudja 
mi a feladata. Természetesen csak akkor, ha nem akarunk 
mindenkit fontos beosztásba, alá-, fölé-, mellérendelni. 
Ideje lenne a valódi munkát díjazni, a bürokratikus túlszer-
vezést kizárni. 

Minden erdő állami vagy városi, illetve községi tulajdon
ban lenne, megszüntetve a jelenlegi állapotokat. Mindenki 
tudja, miről van szó! Meggyőződésem, hogyha ezt a lépést 
nem tesszük meg, nem tudunk komoly változást elérni. Az 
erdő mindenkié. Ezt komolyan kellene venni, mert sok 
tennivaló van, hogy ezt megértsék az emberek. Az erdőt 
óvni, védeni, szeretni kell. Ezért tartom fontosnak, hogy 
egészséges, szép és rendezett erdők legyenek, hiszen 
rögtön latszik, ha törődnek vele, van gazdája, s máris 
jobban vigyáz rá mindenki. Nem lehet közömbös, hogy 
milyen környezetünk van, milyen környezeti kultúrát terem
tünk magunk körül, és ebben a munkában az erdészeknek 
vezetni kell, ha vissza akarjuk szerezni régi megbecsülé
sünket. 

Röviden szeretnék a vadászatról is szólni. El kell dön
teni, hogy az erdő a fontosabb, és az erdőben az erdész 
legyen a gazda, nincs szükség más „szakértőre". Tisztelem 
és becsülöm, aki segíteni akar - amivel tud - , de ha nem 
ért hozzá, ne törekedjen arra, hogy minél nagyobb zűrza
vart okozzon a közvéleményben, a hivatalokban, az er
désztársadalomban. Nagyon károsnak tartom, és nagyon 
nagy hibának is, hogy alapvető vezetési funkciókat nem 
mi, erdészek látunk el. 

Az erdész-vadász feladatot nem lehet rövid távra tervez-
ni, és ahhoz, hogy ezt a munkát jól végezze az ember, 
sajátos ismeretekre van szüksége, elméletileg, gyakorlati
lag, területileg, erkölcsileg egyaránt. Az erdőgondnok 
(vagy vadászati beosztottja) a kerületvezetővel együtt min
den vadászati munkát kézben tarthat. A vadkár éppen 
olyan hiba, mintha rosszul erdősítenénk vagy szakszerűt
lenül történne a fahasználat. 

Tarthatatlan az a szemlélet, amely napjainkban uralko
dik és alapvetően hibás; erdész- es vadászellenes. Az 
elmúlt 40 év hibáit és erényeit le kell zárni, a helyére kell 
tenni a dolgokat. A múltból tanulni kell a jövő számára. Új 
emberekre, új szemléletre, új bátorságra van szükség, és 

aki tudja és meri vállalni a feladatokat, az a jövő embere. 
Ha bátran, gerincesen rendezzük a jelenlegi szakmai, 
erkölcsi zűrzavart, mindenki jobban, becsületesebben dol
gozik. Ezért van szükség új felállásra, tisztázva pénzügyi, 
hatásköri, illetékességi meghatározásokat. Mindenki tudja 
mi a feladata és miért felel, miért kell kiállni, mit kap érte. 
Az új felállás, új szervezeti forma lehetővé tenné, hogy 
tisztán lássunk pénzügyi, szervezeti, hatásköri dolgokban. 
Már maga a minisztérium meghatározó lenne, s termé
szetesen komoly szakmai, pénzügyi, szervezési érvek, 
ellenérvek ütköztetésével kellene kialakítani határozott ál
láspontunkat. 

A változást, melyre oly nagy szükség van, nem szabad 
ledegradálni erőtlen elméleti fejtegetésekkel. Változó vilá
gunkban megvan a lehetősége annak, hogy ne alárendelt 
szerepet játsszunk, s ami megillet bennünket, azt meg is 
kapjuk! Ezért minden szinten jól kell dolgozni! Félmegoldá
sok, a nagy apparátusok átmentése nem old meg semmit, 
hibát hibára halmoz. Most van rá lehetőség, most van itt 
az ideje, hogy aki megérdemli, tiszta lappal kezdjen dol
gozni. Meggyőződésem, hogy becsületes, gerinces ma
gyar erdészek jó gazdái lehetnek a magyar erdőknek, de 
hagyják őket dolgozni és gazdálkodni, es aki megérdemli 
az Tegyen megbecsült polgára a hazának. 

Szakács János 
kerületvezető 

Eladók a svéd állami erdők! 
Valamennyi svéd számára lehetővé válik, hogy erdőbir

tokos legyen. A Domanverket - Svédország legnagyobb 
földtulajdonosa - kiárusítja az állam erdő- és mezőgazda
sági ingatlanait 

Az eladás iránt ez év májusáig nem kevesebb, mint 11000 
személy érdeklődött. A Domanverket történetében legna
gyobb arányú eladásokból származó bevétel várhatóan el
éri a 600 millió SEK-t (6 milliárd forint). A befolyt összeget 
utak, vasutak építésére kívánják fordítani. 

A kormány ez év februárjában benyújtotta javaslata 
Riksdag (svéd nemzetgyűlés) elé, amely szerint az infra
struktúra javításához szükséges többletbevételeket a kor
mányzat irányítása alá tartozó ágazatokból kívánják előte
remteni. A Domanverket mintegy 1,5 milliárd SEK vagyon
nal járul mindehhez. 

Összességében a Domanverket 550 erdő- és mezőgaz
dasági ingatlanát árusítja ki a legtöbbet ígérő ajánlattevő
nek. Az első fordulóban 320 ingatlant adtak el, ezek főként 
erdők voltak. Ezt követően a 220 mezőgazdasági birtok 
kerül kiárusításra. Azok, akik eddig mezőgazdasági műve
lés céljára bérelték a földet, élhetnek az elővételi jogukkal. 

Az erdők iránt nagyobb az érdeklődés, mint a mezőgaz
dasági ingatlanok iránt. Az erdő hagyományosan infláció-
biztos befektetés, szemben a mezőgazdasággal, amelyre 
nehezebb idők várnak. A dereguláció valószínűleg a jöve
delmezőség további romlásához vezet, míg a své dekEGK 
tagsága növeli a svéd farmerek konkurenciáját 

A Domanverket a svéd erdők 20%-áriak tulajdonosa és 
kezelője. Ezt a holdingrészt az állam több száz éve birtokol
ja. A Domanverket általában 60-70 millió SEK értékű földet 
ad el évente, az ez évi eladásokból várhatóan tízszer több 
bevételre számítanak. 

Sweden International, 1991. július-szeptember 
Ref.: Horváth Zoltán 

Az erdő mindenkié 



Munkaértekezlet az erdőgazdaság szervezetéről 
és Irányításáról a piacgazdaság 

körülményei között 
Budapest, 1991. szeptember30-október4. 

A FAO/ECE/ILO Erdészeti Vegyesbizottsága elhatá
rozta, hogy segítséget nyújt az átalakulásban levő kö
zép- és kelet-európai országoknak. A segítségnyújtás 
formáját a szakmai tudás és tapasztalatok átadásában 
határozták meg. Ennek megfelelően három ún. munka
értekezlet (workshop) megtartását vették tervbe a „Pi
acgazdálkodás az erdőgazdaságban" c. témakörben: 
—az erdőgazdaság szervezete és irányítása a piacgaz

daság körülményei között; 
— a faanyag felhasználásának kereskedelmi és köz

gazdasági szempontjai a piacgazdaság körülményei 
között; 

— az erdészeti munkaerővel kapcsolatos kérdések pi
acgazdasági körülmények között. 

A rendezvények lebonyolítását Magyarország, Svéd
ország és Lengyelország vállalta, az elvi szervezést és 
koordinálást Magyarország végzi. Az első rendezvényre 
Budapesten került sor szeptember 30. és október 4. 
között a Világbank és Norvégia anyagi támogatásával. 

Albánia, Bulgária, a Cseh és Szlovák Szövetségi 
Köztársaság, Lengyelország, Magyarország, Románia 
képviselői Ausztria, Nagy-Britannia, Németország, Hol
landia, Norvégia, valamint Svédország neves erdészeti 
szakértőinek előadásait hallgatták meg. Az előadáso
kon túl lehetőség volt konzultációkra, csoportos beszél
getésekre is. A rendezvényen részt vett még Péter 
Schroeder úr, az ECE/FAO fagazdasági részlegének 
vezetője, valamint Colin Holloway úr a Világbank erdé
szeti szakértője is. 

Az előadások keretében ismertető hangzott el a piac
gazdaság működéséről, az átalakulás alatt álló orszá
gok erdőgazdálkodásának jelenlegi helyzetéről, a kü
lönböző piaci viszonyokkal rendelkező országok erdő
gazdálkodási szervezeteiről, a vállalkozók motivációjá
ról és az ezzel kapcsolatos gyakorlati kérdésekről, a 
faanyag értékesítésének módjairól, valamint az erdé
szet társadalmi kapcsolatairól. 

A résztvevők tanulmányi kirándulás keretében ismer
kedhettek meg a Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gaz
daságnak a piacgazdasághoz illesztett tevékenységé
vel, valamint a Kecskeméti Erdőfelügyelőség és az FM 
Erdőrendezési Szolgálat korszerű adatkezelő rend
szereivel. 

Összefoglaló következtetésként megfogalmazható, 
hogy az érintett országok erdőgazdálkodásának átala
kításakor a piaci szempontok általános érvényesítésére 
kell törekedni, ugyanakkor meg kell őrizni az erdőgaz
dálkodásnak azokat a hagyományos elemeit, és erősí
teni kell azok funkcióját, amelyek a tartamos erdőgaz
dálkodást tulajdonviszonyoktól függetlenül biztosítják. 
Alapvető szerepet kell hogy kapjon az állam erdészeti 
irányításának szervezete (erdészeti szolgálat), amelyik 
az erdőgazdálkodás felügyelete mellett segítséget nyújt 
az erdészeti politika kialakításában, ösztönzi a szakma
ilag kívánatos erdészeti beavatkozásokat és folyamato
kat, felelős az erdészeti kutatás és gyakorlati képzés 
irányításáért, valamint szerepet játszik a szaktanácsa
dásban, és a társadalmi kapcsolatok kialakításában, 
ápolásában. Gerely Ferenc 

DR.MIKLÓS GRÁTZER 

Distinguished Professor 
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Az oktatás és a médiák szerepe 
az erdők megbecsülésében* 

A médiák (legyen írott vagy elektronikus) a demokrá
cia alappillérét jelentik. 

Szerepük: 
— Tárgyilagos információ, tényközlés, felvilágosítás. 
— Az általános társadalmi tudás, felkészültség növelé

se. 
— Felmérése, követése, kifejezése a társadalmi felfo

gások, irányok változásának. 
Ugy látom, hogy ezek az előfeltételek léteznek ma 

Magyarországon. Környezeti etikában, erdőszeretetben 
sem kullog hátul, van vitális és egészséges sajtó - még 
ha néha kamaszos, csetlő-botló is. Hol van akkor a 
probléma, miért nem állunk az élen lévők között az erdő 
és a környezet megismertetetésében, megbecsülteté-
sében, védelmében? 

Lássunk néhány példát az észak-amerikai tapasz
talatokból: 

Az egyetemek és kutatóintézetek nemcsak szakem
bereket képeznek ki és a tudományt fejlesztik, de külde
tésük megkövetelt, szerves része a társadalom oktatása 
és a médiák rendszeres, intézményes tájékoztatása is. 
Értékelnek nemcsak egy kis zártkörű tudóstársaság 
előtt tartott előadást, hanem egyenesen elvárják akár 
munkaidőn kívül is a helyi sajtó, rádió segítségét, érdek
lődő, laikus csoportok előtti szereplést is. (Hozzáteszem 
— ingyen, mert a társadalom már egyszer megfizetett 
azért a kutatásért.) 

Erdészeti egyetemünk tantárgyként tanítja a kommu
nikációt. Ha egyszerű szinten is, de elvárjuk hallgatóink
tól egy-egy sajtótájékoztató megtartását vagy egy tíz
perces televíziós program elkészítését. De ugyanakkor 
a kis példányszámú helyi lapnál is van egy újságíró némi 
ökológiai tájékozottsággal. S ha nincs - akkor segítünk. 
Tartunk speciális tanfolyamokat újságíróknak, jogá
szoknak, politikusoknak. Állítom, mi is sokat tanulunk 
ilyen esetekben. 
_ A televízió és az erdészet viszonya külön kérdés. 
Egyik nagy előnye az események azonnali rögzíthető-
sége, másik a gyakran hosszú, törvényszerű folyamat 
gyorsíthatósága. A katasztrofális erdőtüzeket a Sziklás
hegységben könnyebb megmutatni, mint az évtizedekig 
tartó lassú erdőpusztulást. Százszámra jönnek a tele
fonhívások a televízióhoz és a képviselőhöz - „tegyünk 
valamit, hogyan segíthetnénk", és ami esetleg furcsán 
hangzik-„vállalok több adót, ha tudom, hogy megment
jük a Yellowstone-parkot, vagy a Bob Marschall vadont". 
A tisztességes erdészeti költségvetés bizonyítja, hogy a 
politikai arénában, a kongresszusban is meghallják eze
ket a hívásokat. 

A kevésbé drámai természetvédelmi témákat doku
mentációs programok mutatják be. Az ilyen közérdekű 
programok adómentességet kapnak, főleg akkor, ha 
azok első lejátszás után önköltségi áron iskolák és 



egyesületek rendelkezésére állnak. Itt említem meg azt 
is, hogy a rádióban vagy a televízióban elhangzott poli
tikai ankétok, kerekasztal-konferenciák és akár politikai 
pártok előadásai nyomtatott formában, bélyegköltség 
megtérítése mellett telefonon megrendelhetők. Ne le
gyen gondja a kis vidéki iskolában a tanítónak az anyag 
beszerésével, legyen olcsó videója az esőerdőkről, az 
ökológiáról, a savas esőről vagy az erdészeti politikáról. 
Mert társadalomtudományt és demokráciát is lehet taní
tani, hajói tanítjuk a környezetgazdálkodást. 

Majdnem minden iskolánál, még a városi iskolák 
mellett is van egy tanösvény. Ez nem pénz kérdése, 
szinte fillérekből és társadalmi munkából születnek. Kell 
egy érdeklődő tanító, az egyetemről vagy a földművelési 
minisztérium külső tanácsadó hálózatától 7-8 óra segít
ség és 8-10 szülő vagy diák. Jóindulat, és egy hétvégi 
valódi munka többet használ, mint a koncepciós elkép
zelések halmaza. 

Egy példa a szélesebb társadalom, a szakemberek, 
a médiák és a politikusok kapcsolatára. A kongresszus 
1960-ban hozta meg „A szövetségi erdők több célú 
használatának törvény"-ét. Régebben a maximális f aho-
zam volt a döntő, de az 50-es években a városiasodás 
- a jobb utak, a több szabadidő - hatalmas üdülési 
követelményt és igényt támasztott, amit a meglévő er
dőtörvények foltozásával nem lehetett megoldani. A 
faipar ellenezte a változtatást. A szakemberek köteles

ségszerűen kihasználták a szaksajtót és a médiák ren
delkezésére álltak a különböző variánsok ökológiai és 
piaci hatásainak megmutatásában. A társadalom széle
sebb tömegei megértették ezt és az esetleges áldozat
vállalást is. A jól működő médiák kifejezték az egyre 
növekvő támogatást a változtatás irányába. A politiku
sok kitűnő újságolvasók és a televíziót szakmailag és 
önfenntartási ösztönből is nézik. A célokat^ társadalom 
határozza meg. Okos politikus nem hallgat és nem is 
szabad, hogy szakemberekre hallgasson a célok és 
törekvések meghatározásánál. A törvény politikai fel
adat. Jó törvény elkészítése nehéz, de maradandó mun
ka. Ezután kell a szaktársadalomnak megmutatni a cél
hoz szükséges módszereket és utat. A médiák vitális 
szerepet játszanak a teljes folyamatban, a már említett 
hármas szerep szerint. Ez esetben mindenki értette, jól 
el is végezte a munkáját, és megszületett egy népszerű, 
működő és széles alapon álló erdőtörvény. 

Az erdők megbecsülése közös ügyünk. A biológiai 
környezetünkkel való harmónia létkérdés. Az ökológiai 
törvények és realitások nem tudása vagy mellőzése 
hosszú lejáratban pusztuláshoz vezet. Ez nem követke
zik be, ha van egy jó társadalmi ökológiai rendszer is: 
ahol a médiák, a minden szintű oktatás, a szaktudomány 
és a politikusok ismerik pontos szerepüket és így az 
össztársadalom tud működni. Nehéz feladat, de nincs 
más út. 

DR. BONDOR ANTAL 
Miként fog alakulnia világ erdeinek jövője?* 

A világ erdőterületeinek aggodalmat keltő csökkené
se katasztrofális következményekkel jár. A nyomasztó 
gondok között hogyan fog alakulni a világ erdeinek a 
jövője? 

— A trópusi erdők sorsahosszú távon attól függ, hogy 
a harmadik világ miként oldja meg, illetve a harmadik 
világnak mennyire segítenek majd megoldani óriási és 
egyre növekvő gazdasági, illetve társadalmi problémáit. 
Az erdők vonatkozásában a dolog kétoldalú. Egyrészt, 
a trópusi erdők kitermelésének mérséklése végett a 
fejlett világ tud-e önkorlátozó lenni, és elfogadja-e azt a 
takarékossági etikát, amely elutasítja a trópusi faanyag 
túlzó felhasználását. Másrészt alapvető kérdés, hogy a 
fejlődő világ hajlandó-e lemondani a természeti erőfor
rását jelentő trópusi erdő kiaknázásáról a globális kör
nyezetvédelem, a földi éghajlat egyensúlya céljából egy 
nagyobb közösség - az emberiség javára. 
_ A Trópusi Erdők Akcióterve szerint (amelyet a Föld 
Erőforrásainak Kutatóintézete, a Világbank, az ENSZ 
Fejlesztési Programja, valamint a FAO támogat) első
sorban azon kellene gondolkodni, hogyan lehetne haté
konyabbá tenni az erdőgazdálkodást és gyorsítani az 
erdők regenerálódásának ütemét. E program megvaló
sításában sokat segítene, ha az országok adósságállo
mányának kezelését összekapcsolnák a természeti erő
forrásokkal való takarékosabb bánásmóddal, a termé
szeti kincsek fokozott védelmével. Csak nemzetközi 
együttműködés juttathatja érvényre azt a felismerést, 

* Részletek a „Fák az életért" világnapon a Magyar Tudományos Akadémián 
elhangzott előadásokból. 

hogy az egyre fogyó trópusi erdők nemcsak egy-egy 
ország nemzeti kincsei, hanem nélkülözhetetlen alkotó
elemei a földi bioszférának, mindannyiunk éltető köze
gének is. 

— A nem trópusi erdők megőrzése is nemzetközi 
együttműködést sürget. Ennek keretében egyrészt kü
lönböző korlátozó egyezmények (például a káros anya
gok csökkentése, szén- és olajégető berendezéseknél 
filter beépítése, kéntelenítés, katalizátoros autók stb.), 
másrészt környezetkímélő nemzetközi technikai koope
rációk születtek. 

— Két évtizeddel ezelőtt számos helyen még azon a 
véleményen voltak, hogy a XXI. század közepe tájári a 
fa legfontosabb felhasználási formája az élő erdő lesz, 
amely környezeti előnyöket kínál; továbbá, hogy a fát 
mint nyersanyagot, nagymértékben ki fogják szorítani 
más anyagok, elsősorban a műanyagok. Az energiavál
ság kezdete óta, és az erősödő felismerés hatására, 
miszerint a földi erőforrások végesek, ez a kilátás elhal
ványult. 

Ezért bármilyen irányt is vesz a jövő gazdasági és 
műszaki fejlődése, feltételeznünk kell, hogy a kereslet 
fenn fog maradni a fa bármilyen formája iránt. Logikus 
tehát olyan politika kialakítása a világ minden részén, 
amely elősegíti az erdészeti erőforrások olyan megőrzé
sét, hogy növekvő mértékben képesek legyenek a nem 
fa jellegű (immateriális) előnyöket is nyújtani, miközben 
az erőforrásokat tudatosan és a tartamosság törvényei 
szerint használják, az erdőterületeket pedig dinamiku
san növelik. 



DR. FÜHRERERNŐ 
Gazdaságtalan erdők kritérium-rendszerének 

ökológiai megközelítése 
A gazdaságtalan erdők fogalma hazánkban a 60-as 

évek végén vált széles körben ismertté. Szakembereink 
1970 óta alkalmazzák a gyakorlatban, mióta a 
26/1970/IX. 26. MÉM rendelet az erdők ökonómiai osz
tályozását szabályozta. Az ökonómiai osztályozás be
vezetésének körülményei és maga a fogalom is arra 
utalnak, hogy gazdaságtalan erdők adott ökológiai vi
szonyok és meghatározott felújítási és nevelési eljárá
sok alkalmazása mellett kizárólag közgazdasági érte
lemben léteznek. 

A termőhelyi tényezők (éghajlat, hidrológiai viszo
nyok, talaj, erdőtársulás) és a termelési időtartam érté
kelése a termőhely termőképességét, azaz az egyes 
célállományok várható növekedését, így az összfater-
més közelítő mennyiségét kielégítő módon megadja. A 
választék-összetétel szerint differenciált összfatermés 
pedig módot ad az összfatermés pénzbeni értékének 
meghatározására. Az összfatermés pénzbeni értéké
nek (hozamérték) és a fatermesztési, fahasználati, va
lamint az általános költségek összegének különbsége 
pedig a fatermelési teljes időszak (vágásforduló) pénz
beni eredményét adja meg. Ha a hozamok értékének 
összege nagyobb, mint a költségek összege, akkor a 
fatermelés az adott termőhelytípuson álló célállomány
ban és végvágási korban nyereséges, ellenkező eset
ben pedig veszteséges. 

Ökonómiai szempontból'tehát gazdaságtalan erdő
nek azt az elsődlegesen fatermelési célállományú erdőt 
kell tekinteni, amelyben az egész termelési időt felölelő 
hozamok és költségek különbözete korszerű gazdálko
dás esetén veszteséget mutat. 

Ebből viszont az következik, hogy ökológiaimegitélés 
szerint vannak olyan termőhelyek, ahol a fatermelés az 
adott időszakban fennálló gazdasági szabályozórend
szer mellett gazdaságtalan. Ezek sajátos ökonómiai 
vizsgálatát el kell végezni azért, hogy az ökológiai krité
riumok ökonómiailag is értékelhetőek legyenek. 

Következésképp a közgazdasági értelemben vett 
gazdaságtalan erdők kritériumrendszerének van egy 
ökológiai feltételrendszere. Alapelvnek kelltekinteni azt, 
hogy gazdaságtalan erdőkről csak elsődlegesen fater
melési célú erdők esetében beszélünk. Egyéb rendelte
tés esetén (védelmi, üdülési, szélsőséges termőhelyek 
erdősítése: szik, homok, kopár) a rendeltetésből adódó 
immateriális érték messze meghaladja a fatermelésből 
származó hozamot, így az egyéb rendeltetésből és fa-
termelésből származó többletkiadásokat annak fedezni 
kell. Ez azonban a valóságban nem így van, de szak
mánk egyik sarkalatos kérdése, egyben jövőbeni felada
ta, hogy ezt az elvet valami módon érvényre juttassa. 

Ha az elmondottakat elfogadjuk, akkor az ökológiai 
feltételrendszer kiindulási alapja az, hogy a termőhely 
potenciális termőképességet optimálisan hasznosító fa
fajú és állományszerkezetű célállományokat alakítsunk 
ki, illetve hozzunk létre. Ezek az állományok szolgálhat

ják a fatermelés hosszú távú biztonságát, az ökoszisz
témák stabilitását úgy, hogy a termőhely termőképessé
ge ne csökkenjen. Az ökoszisztéma-szemlélet érvénye
sítésével az optimális hasznosításkor prioritást élveznek 
azok az őshonos fafajú, természetes szerkezetű és 
felépítésű állományok, amelyek ökofiziológiai és erdő
művelési, valamint genetikai tulajdonságaik révén az 
erdő többcélú hasznosítását a legmegfelelőbben (har
monikusan) teljesítik. A termőképesség optimális hasz
nosítása tehát nem engedi meg a maximális hasznosí
tást (fenyvesítést az őshonos fafajok rovására, ültet
vényszerű gazdálkodás), de azt sem, hogy a termőhely 
a termőképesség mennyisége és értéke vonatkozásá
ban hosszú távon hasznosítatlan maradjon (rontott er
dők). Mindezek alól kivételt képeznek azok a termőhe
lyek, amelyeken egyéb rendeltetésű erdők állnak, illetve 
ahol a távlati cél érdekében ettől eltérő hasznosítás 
megengedhető (pl. a kopáron ajánlatos egy generáció 
feketefenyves telepítése annak érdekében, hogy utána 
az őshonos fafajú, természetes szerkezetű erdőtársulá
sok, a cseres-molyhos tölgyesek, molyhos tölgyesek 
újból felhozhatók legyenek). 

Jelentős elterjedésű 
gyenge termőképességű termőhelytípusok 

Genetikai 
talajtípus 

Klíma 
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talajtípus Bükkös 
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nos töl -

gyes 
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Humuszos 
homok O O 
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Savanyú barn a 
erdőtalaj O O 

Pszeudogleyes 
barna erdőtala j O o 

Barnaföld o 
Rozsdabarna 
erdőtalaj o O 

Csernozjom 
barna erdőtala j O 

Réti szolonye c 
talaj O 

Réti tala j és 
kombinációi O 

Mélyben sós 
réti tala j O 



Az említett elvek megvalósítása végett felül-
vizsgálandók: „Az egyes termőhelytípus-változatokon 
alkalmazható célállományok és azok várható növekedé
se" című irányelvek. Természetesen az irányelvekben 
fellelhető azon termőhelytípusokon álló célállományok 
termesztése, amelynek várható fatermése gyenge, nem 
mind gazdaságtalanok. A jelentős elterjedésű, de gyen
ge termőképességű genetikai talajtípusok klímánként a 
táblázatban találhatók. Több klímában is előfordul ezek 
közül a földes váztalaj, a humuszos homok és kombiná
ciói, a rendzina, a ranker, a savanyú barna erdőtalaj, a 
pszeudogleyes barna erdőtalaj és a rozsdabarna erdő
talaj. Általában mondhatjuk, hogy a felsorolt termőhelye
ken (genetikai talajtípusokon) gazdaságtalanul ter
meszthetők az őshonos fafajok, míg egyes honosított 
fafajú állományok nem. A termőhely termőképességét 
viszont tartamosán éppen ezen - gazdasági szempont
ból veszteségesen termelhető - őshonos fafajú erdők 
tartják fenn és hasznosítják. 

A jövőben feltétlenül szükséges lesz az ökológiai 
potenciál-felmérés aktualizálása amiatt, hogy község
határ mélységben elkülönítsük azon termőhelytípuso
kat, amelyeken a termelés ökonómiai értelemben gaz-

daságtalan és megadjuk a hozzájuk kapcsolt célállomá
nyokat. E munkához elengedhetetlennek tartom: 

— a gyenge fatermőképességű állományok termő
helyviszonyainak vizsgálatát (természetesen építve a 
hosszú lejáratú fatermési kísérleti parcellákra), valamint 

— a gyenge fatermőképességű termőhelyek termé
szetszerű erdőtársulásaiban új kísérleti területek kitűzé
sét és azok teljes körű ökológiai, faterméstani, ökonó
miai felvételét. 

Ahhoz, hogy a gazdaságtalan erdők fenntartását és 
kezelését az erdőtervekben és a gazdálkodásban is 
alkalmazni lehessen, a következő feltételek megterem
tése is szükséges: 

— a gazdaságtalan erdők termőhely alapján történő 
elkülönítése (célszerű a termőhelytérképek elkészíté
se), 

— a termőhely alapján az erdőrészlethatárok módo
sítása (elkerülhetetlen 0,5 ha-as erdőrészletek kialakítá
sa), 

— a gazdaságtalan erdőkre külön erdőtervezési 
irányelvek kidolgozása, 

— a gazdaságtalan erdők erdőművelési-erdőgazdál
kodási irányelveinek kimunkálása. 

Felhívás 
Az 

Erdészeti Lapok 
Szerkesztő Bizottsága 

kéri mindazokat, akik kéziratot küldenek, 
hogy a zökkenőmentes ügyintézés érdekében 

a következő adatokat mellékeljék: 

Állandó lakáscím, 
Személyazonossági szám, 
Szolgálati hely és beosztás 

( \ 
Garantált minőségű 

csemete 
Lucfenyő 1/0 5-8 c m 0,7 F t / d b 
Jegenyefenyő 
(A.alba) 1/0 5-8 c m 1,0 F t / d b 

nagy tételben eladó. 

Faiskola: Kishuta, 
Kemencepatak 1. 
Telefon: Pálháza 81. 

V ) 

A kocsányos és kocsánytalan tölgy 
kereszteződőképessége és elkülönítő bélyegei 

Dr. Gregor Aas 1985-86-ban hét kocsányos tölgy és hat 
kocsánytalan tölgy anyafán összesen 3352 fajrubrid és 
2878 fajon belüli beporzást végzett A beporzások fajon 
belül is (KST 23%, KTT10%), de főleg hibridbeporzással 
(KST anya 7%, KTT anya 0,1%) gyenge eredményt mu
tattak. Ez azt jelzi, hogy a két raj viszonylag nehezen 
kereszteződik egymással. 

Több, mint 30 tölgyállomány (Németország és Len
gyelország) 279 termőképes egyedét 9 morfológiai bé
lyeg alapján vizsgálta. Az adatbázist klaszteranaluzis se
gítségével dolgozta fel és a morfológiai bélyegek megbíz
hatóságát értékelte (136 KST, 109 KTT, 39 hibrid egyed). 

A legmegbízhatóbb elkülönítő bélyegnek a kvélkaré-
jöbleJbe futó erek (93% KST, 15% KTT), valamint a levél
formák ereinek szőrözöttsége (7% KST, 93% KTT) bizo
nyult. A közismert bélyegek, mint a levélforma, a karé-
jozottság, a levélalap, a terméskocsány statisztikai meg
bízhatósága csekély. A gyakorlat számára a levélnyél 
hosszúsága is biztos bélyegnek számítható. Megbízható 
elkülönítés azonban csak egyszerre több bélyeg alapján 
lehetséges, mert kizárólagos faji bélyeget nem talált 

A kereszteződőképesség, az elkülönítő bélyegek bi
zonytalansága, valamint az elterjedési terület-morfoló
giai eltérések elterjedési területen belüli sokfélesége és 
átfedései azt mutatják, hogy határozottan két önálló faj
ról beszélhetünk, azonban az introgresszió, azaz a köl
csönös génkicserélődés igen jelentős a két fáj esetében. 

Ez még inkább erősíti a két tölgyfaj amúgy is nagy
mértékű fajon belüli változatosságát, amelyet sokan és 
sokszor hibridizálódásnak tekintenek. 

(AFZ1990.9-10.219-221 p. Ref.: Bordács Sándor) 



ERDŐMŰVELÉS 
BODA ZOLTÁN - KOLONITS JÓZSEF 

Nemes nyarak és füzek vegyszeres ápolása 
Köztudott, hogy a nyár- és fűzfélék eredményes telepí

tése az intenzív ápolások hatásától, vagyis a talaj mecha
nikai lazításától, a lágy és fás szárú gyomok eltávolításától 
függ. A vegyszeres ápolások jelentősége a konkurens 
gyomok tartós eltávolításában, költségmegtakarításban, 
ellenálló, egészséges állományok létrehozásában, ösz-
szességében az évi optimális átlagnövedék fokozásában 
jelentkezik. A környezetet nem szennyező, korszerű her-
bicid-készítmények növekedést befolyásoló kedvező hatá
sa már a csemetekertekben is lemérhető. 

Az alapvizsgálatok folyamatosan akáli csemetekertben, 
majd üzemi telepítésekben (Borsodi EFAG, Fűztermelő 
Vállalat, mgtsz-ek telepítéseiben stb.) történnek, illetve 
történtek. 

A szereket csemetekertben, fűztelepeken függesztett, 
ERTI-500-as típusú szántótöldi%zo\ó\e\%% kerettel, erdősí
tésekben függesztett, azonos típusú, de ikerszórófejes 
(teejet) permetezőgéppel, illetve helikopterrel juttattuk ki. 
Gyomirtáskor a megadott kombinációkat 400-500 I vízben 

oldottuk fel. Ez az adagolás MTZ-erőgéppel, terep 3-ban 
általában 3,5-4,5 km/óra sebességnek felel meg. 

A nyár- és fűzfélék egyes hatóanyagokra érzékenyek. 
A korszerű készítmények mellett egyre kisebb jelentősé
gűvé válnak a klórtriazinok. Hatásuk ugyanis lazább talajon 
a nyarak gyökérzónájába is átterjedhet, és így mérgező 
hatást válthat ki. Emellett több gyomnövény ellenálló velük 
szemben (pl. betyárkóró, kenderkefű, galajfélék stb.). 

Az eddig elért eredményeket összefoglalóan a tábláza
tok részletesen ismertetik. 

Az eredményekből levonható következtetések 
A szervizsgálatok a nyár- és fűz-szaporítóanyag és 

-telepítések kezelése folyamán a megfelelő talajmechani
kai munkákkal (szántás, majd tárcsázás) kombinálva ered
ményesek és üzemi alkalmazásra javasolhatók. A készít
mények és a leírt kombinációk a legérzékenyebb fenofá-
zisban hatásosak az egy- és kétszikű gyomok irtására. Új, 
hatásos posztemergens készítmények a nyarak és füzek 
vegetációs periódusában is szelektív eredményt adnak. 

A nyár- és fűzfélék vegyszeres ápolása (Kolonits J.: 1984-1991) 
Összefoglalás 

A gyomnövényzBt A vogyazer 
A kezotea időpontja A kazetea módja A gyomnövényzBt 

mognovmzém MdMgo/én 
A kezotea időpontja A kazetea módja 

I. Ültetés előtti totális sarj-, cserje- és lágy-szárú Irtás 

Évelő tarackos 
füvek 

ANELDA PLUS 
ALIROX 80 EC 

ANELIROX 

5- 9l*ia 
8-14 Ima 
8-10 uh* 

Szántás után, 
ültetés előtt, 2-3 héttel v 
ültetés után sorkőz ben 

Kipermetez és után azonnal 
10cm-rebetárcsázni Biotesztvinif 

Ua. NATA v. 
TCA 35-43 kg#ia Ültetés előtti évben 10-15 cm mélyen bedolgozni.Biotesztf 

Egyszikű 
gyomok 

SYS 67 
OMNIDEL 

KERB 50 W 

20-25kg/ha 

3-3,5kg/ha 
A füvek 15-20 cm-es magasságánál Erdősítést megelőző évben 

Kétszikű gyom ok 
8ANVEL M v. 

DIKOTEX 
GLEAN 

6-8 l/ha 
6-8 l/ha 

10-20 g*ia 
A gyomok 15-20 cm-es 

fejlettségénél Vizsgálati céllal FolyamatosanEgy évvel az ültetés előtt 

Fásszárúak: cserjék, sarjak, 
tarackos füvek lágyszárúak GUALKA 14-15 l/ha 

3-3,5% 
Ki hajtás után. 

levélen át. 20-25 cm fejlettségnél 
A kezelés után 6-8 hétig a 

növényeketnem szabad eltávolítani 

Tuskok ez el és GARLON 3 A 50% Vegetációs időszakban Tüskökén ós v. permetezés 

Sarjak es cserjék GARLON 3 A 5-10% Vegetációs időszakban Tőpermetezés 

II. Ültetéskor és sz szt kővető években Ismételten végezhető kezeiések a nyarak füzek kihajtass előtt 
(preemergensen) 

ANELIROX 
ANELDA PLUS 

80 EC 
ATRAZIN 

8-101+ia 
5-91. 

1 kg*ia 
Ültetés után. marc és ápr 15 között 10 cm-re sorközben betárcsázni 

Magról kelő egy- és 
kétszikű gyomok 

ACENIT 50 EC 
MALORÁN 50WP 

4-6 l*ia 
3-4 kg/ha ua. Megművelt, tiszta talajon 

ACENIT 50 EC 
PATORÁN 50WP 

4-6 l*ia 
2-2,5 kg*ia ua. ua. 

MURONIT 500EC 5-8 l/ha ua. ua. 

CASORONG 40-60 kg*ia ua. ua. 

Arankafélék KERB 50W 3-3.5 kg*ia ősszel ua. 

III. Ültotest követően végezhető vegyszeres ápolások 
Ugyanúgy, mint a II. táblázatban szerepel, évente megismételveée szükség eseten még: 

Fás és lágy szárú gyomok, tarackos füvek GUALKA 10-12l*ia Levélen át, a lágy szárúak 20-25 cm-es 
fejlettségénél Vegetációé időszak alatt sorközi árnyalóval 

Lágy szárú gyomok GRAMOXONE 5,2-7 Mia Lehetőleg fatál gyomokra ua. 

Egyszikű gyomok SYS 67, OMNIDEL 14-15 kg/ha A füvek kihajlása után, a nyarak fakadása 
előtt, tavasszal 

A nyarak, füzek rügyeinek kibomlása után 
sorközi védőárnyalóval 

IV. Erdősítések vegetációs Időszak alatti szelektív ápolása 
(posztomergensen) 

Egyszikű gyomok FUSILADE 
NABU 

4-6 l*ia 
4-6 l*ia Tenyészeti időszakban A nyarak szelektívek, ezért 

teljes permetezéssel 

Acat, betyárkóró stb. LONTREL-300 0,4-0.61*ia ua. ua. 



ERDŐMŰVELÉS 

BODOR LASZLO 

A vágásterületi magvető gép és munkavégzésének 
eddigi tapasztalatai 

Az erdőterületen történő gépi magvetés az 1976-
1979. években vetődött fel először gondolataimban, 
amikor a Vértesi EFAG császári erdészeténél évente 
jelentős területnagyságon (20-30 ha) kézi makkvetést 
végeztettem. Célom a megbontott cseresekben az 
egyenletesen elosztott, gyors újulatnyerés volt, és a 
végvágás utáni első kivitel, illetve pótlás kiküszöbölése. 
Erőfeszítéseim hatékonyságát bizonyították a Vértes-
kéthely és Császár községhatárban elért egyöntetű úju-
latborítású, végvágásra kifogástalanul besorolható er
dőrészek. Majd az ormánsági Dráva-síkon történő ko
csányostölgyes erdőfelújításoknál újra jelentkezett ez 
az igény. Jelentős területeket vetettünk kézzel kapa alá 
és az ültetőgép vagy a hasítékológép által húzott talaj
résbe. Mélyforgatott területen még a Rath vetőgépet is 
alkalmaztuk egyszer a Marócsa8/B erdőrészben. Makk
vetéseink szinte kivétel nélkül jól sikerültek, és a koro
sabb léces állományok közül is a makkvetésről, illetve 
természetben újultak a legszebbek. Ezek a feladatok és 
benyomások arra ösztönöztek, hogy a gép elkészítését 
haladéktalanul napirendre tűzzem. 

A gép megtervezésekor a következő alapkövetelmé
nyeket igyekeztem kielégíteni. 
— A gép legyen alkalmas magvetésre tuskós vágáste

rületen, talaj-előkészítés nélkül is. 
— Minden műveletet egy ütemben végezzen el, ne 

kelljen munkafázist előtte vagy utána külön elvégez
tetni. 

— Szakaszosan, különböző mélységben vessen igény 
szerinti szabályozással. 

— Mindenfajta típusú traktorhoz csatlakoztatható le
gyen. 

— Meghajtása csak a talajjal legyen kényszerkapcso
latban, a traktortól ne függjön. 

— Könnyen kezelhető, egyszerű szerkezetű legyen. 
— Ne igényeljen import alkatrészt, anyagot. 
— Olcsó legyen. 
— Tartós legyen és minimális karbantartást igényeljen. 

A kritériumok mérlegelése után készítettük el a sellyei 
erdészet saját gépműhelyében a prototípust, amelynek 
műszaki jellemzői: 
Megnevezése: Bodor-féle vetőhengeres magvető gép 
erdőfelújításhoz talaj-előkészítés nélküli területekre 
Tipíis.VM-l (Vágásterületi egysoros magvetőgép) 
Feltaláló:Bodor László erdőmérnök 
L ajstromszám:200874 
Szolgálati találmány hasznosítója: M E F AG 
Pécs, Rét u. 8. 
Főrészei: 
1. Hárompont-felfüggesztéses váz 
2. Magláda (kb. 0,2 m űrtartalmú) 
3. Vetőgarat réselt vetőhengerrel 
4. Keményféméllel felrakott hasítóék 
5. Meghajtó körmös kerekek 
6. Takarócsoroszlyák 
7. Tömörítőkerék 
Haladási sebesség: 3-5 km/h 
Teljesítmény: sortávtól függően 0,2-0,4 ha/h 



ERDŐMŰVELÉS 

A gépi makkvetés előnyei 

— Gyorsabb, az erdősítési szezon nem húzódik el. 
— Egyenletes mélységben vet, nincs hibás vetés, 

ültetés. 
— Takarékos, nincs mag- vagy csemetepazarlás. 
— Jelentős élőmunkát vált ki, ami legtöbbször nincs 

is meg a feltételrendszerben. 
— Jobban szervezhető és ellenőrizhető. 
—Csemetéhez viszonyítva 4-6-szoros főszámot (40-

60 000) biztosít, ami jobb minőségű erdőt jelent. 
— Természetszerűállománytad. 
— A sikeres vetés nem igényel pótlást. 

Műszakladatok 
Befoglaló méretek: hossza 1450 mm 
szélessége 900 mm 
magassága 1100 mm 
Önsúly üres magládával 340 kp 
Vonóerő-szükséglete: minimálisan 20 kN 
Felfüggesztése: hidraulikus hárompontos függesztő-
rendszerrel 

Meghajtás: kényszer talajhajtás körmös kerékpáron 
keresztül 

Az első bemutató vetést Bogdása 48/C erdőrészben 
kezdtük 1987 tavaszán. 1987-1990 között az első gép
pel üzemi méretekben mintegy 200 ha-t vetettünk. Az 
1990. év tavaszára társerdészetek megrendelésére és 
saját célra 6 db új gépet készítettünk. Négy társerdészet 
(Vajszló, Sásd, Pécsvárad, Hetvehely) jelentős terüle
ten szintén megkezdte a gépi makkvetéses felújítást. 
Egy gépet 1991. április közepén adtunk át az EFAG 
bajcsai erdészetének referenciamunkára. Az üzemi mé
retű munkára való felfutás elhúzódását a szolgálati ta
lálmány elfogadásának bürokratikus útvesztői okozták. 

Az üzemi méretekben folyó és egyre kedveltebb VM-
1 gépi vetésről eddigi tapasztalataink a következők: 

— A makkvetést egyaránt végeztük előkészített és 
előkészítetlen talajon, tarvágott és bontott állományok
ban, a gép mindenütt alkalmazható volt. 

— A vetést teljes készültségi fokra végezte el, a 
terepakadálynál (tuskó, ág, kő stb.) való átemelése fo
lyamán takaratlanul maradó makk a vetett mennyiség 
2%-a alatt maradt. 

— A vetés a vetőelem cseréjével különböző mennyi
ségben és távolságban, a hidraulika-rendszer igazításá
val 4-10 cm közötti mélységállítással végezhető. 

— Minden hárompont-felfüggesztéssel és hidrauliká
val rendelkező traktorhoz csatlakoztatható. Vonóerő
igénye 20 kN körüli, de az erdőtalajban lévő nagy 
mennyiségű gyökér átvágása végett a legjobb az MTZ 
80-20 típussal dolgozni. 

— A vetés a talajkerekek kényszerhajtásán keresztül 
működik, tehát csak akkor vet, ha a gép a talajon hossz
irányban mozog. A szakaszosság és talajhajtás miatt 
nagyon magtakarékos! 

— Szerkezeti megoldása egyszerű, a mag gravitáci
ós úton mozog, pusztán a vetési folyamatot kell ellenő
rizni. Esetleges boltozódásnál a magládában egy méte
res bot segítségével a magot meg kell mozgatni. 

— Különleges vagy import alkatrészeket nem tartal
maz. 

— Ára az 1990-es árszinten 56 000 Ft + áfa, más 
gépekkel összevetve olcsónak mondható. 

— Az első gép mintegy 300 ha vetése után még 
üzemképes.Karbantartást a bronz csúszócsapágyak 
igényelnek, azokat naponta 1-2 alkalommal kenni kell. 
Előfordult a vetőelemet és talajkerekeket összekötő ten
gely deformációja. A tengelyt melegen újra lehet egye
nesíteni, illetve egyszerű esztergályos munkával újjal 
cserélhető. 

Agépi makkvetésesfelújításösszehasonlítását akézi 
makkvetéssel, illetve a csemeteültetéssel általában és 
néhány konkrét erdőrészre a táblázat tartalmazza. 

Összehasonlító adatok 
egy hektárra 

Kézi makk
vetés 

fészkes 

Gépi makk
vetés 
VM-1 

Kézi 
ültetés 

Létszám 
fő 4,6 0,6 21,6 

Anyag
költség 

Ft 
6190 5300 29 250 

Energia 
Ft 420 1875 2378 

Munkabér + 
közteher Ft 4639 1480 14 370 

Összes köz
vetlen 

költség Ft 
11 249 8655 45 998 

Az erdőművelés hazai gépi eszközállománya szegé
nyes, és a szakmai gépkiállításokon mindig kitűnt, hogy 
„mostohagyerek". 

Meggyőződésem, hogy a természetszerű erdőfelújí
tás erősödésével kedvelt és szakmai örömet, sikerél
ményt adó gép lesz a VM-1 vetőgép. Az ára is lehetővé 
teszi, hogy minden tölgygazdálkodó erdészet munkagé
pállományában megtalálható legyen. 

Minden, a géppel kapcsolatos információ ügyében 
szívesen állok a kollégáim rendelkezésére: Sellye, Er
dészet 7960 Mező I. u. 87. Telefon: Sellye 9 címen. 



ERDŐRENDEZÉS 
DR. SZENTKÚTI FERENC 

Gazdaságossági megfontolások az erdőrendezésben 
Az erdőrendezésben a biológia és az ökonómia egyensú

lyában az ötvenes évektől változás ment végbe. Az erdőállo
mány-gazdálkodás tervezésében a gazdaságossági megfon
tolásokjelentősége csökkent: megszüntették a erdőérték-szá
mítás oktatását az egyetemen; az ágazatvezetés az erdő va
gyont értékben nem tartotta nyilván. Tgy az erdővagyon növe
lésében a szakmai vezetők nem lettek érdekeltek; az erdőál
lomány-gazdálkodás megítélése naturáliak alapján történt. 
(Az erdőfelügyelőségi mérlegekben megjelenő és a célcso
portos beruházásokra, valamint az Erdőfenntartási Alappal 
kapcsolatos elszámolásokra vonatkozó információk nem ne
vezhetők az erdővagyonban beállott változások értékelésé
nek.) 

Új gazdasági berendezkedésünk magával hozza az ökonó
miai szemléletű gondolkodás bővítésének szükségességét az 
erdőrendezésben is. Tekintsük most át, hol vannak azok a 
pontok, ahol az erdőrendezés folyamatában lehetségesek 
vagy szükségesek a gazdaságossági megfontolások. 

Az erdőrendezés lényege az erdőállomány-gazdálkodás 
tervezése. Ennek bevezető szakasza az információgyűjtés, 
amit legnagyobbrészt az erdőleltározás fogalomköre ölel fel. 
Szerepe nemcsak a tervezés megalapozásában van, hanem 
bizonyos időközönkénti aktuális állapot rögzítésében is, azon 
célból, hogy két időmetszet közötti változások alapján megítél
hessük a korszak gazdálkodását. 

Gazdaságossági megfontolásoknak már az erdőleltározás 
területén szerepük kell legyen. A tervezéshez igen sok infor
mációra van szükség, az információk beszerzése (utánjárás, 
mérés, becslés) azonban időbe és pénzbe kerül. Nem mind
egy tehát, hogy mennyi információt óhajtunk beszerezni. (A 
mennyiség pontossági súlyozást is magába foglal.) 

A szakirodalomból ismert tény, hogy az információk 
mennyiségének növelésével hasznosságuk nem egyenes, 
hanem csak csökkenő arányban nő, míg a költségek exponen
ciálisan emelkednek. Ezen túlmenően van egy másik szem
pont is: az adatbeszerzésre fordítható idő korlátozott. Minél 
több adatot kell felvennünk, a legfontosabb adatokra annál 
kevesebb idő jut, így az információbőség egy bizonyos határon 
túl káros is lehet. 

Lényeges tehát vizsgálat alá venni az erdőrendezés jelen
legi adathalmazát ebből a szempontból. Minden egyes adatnál 
meg kell vizsgálni a hasznosságát a tervező, a felügyelő és a 
gazdálkodó szemszögéből, valamint az ebből adódó pontos
sági, megbízhatósági követelményeket, és a ráfordítás költsé
geit. 

Idevágó kutatási eredményeink már vannak a fatérfogat-
meghatározással kapcsolatban. Az erdőleltározásban ez a 
legtöbb időt igénylő részmunka, és pontossági igénye is a 
legnagyobb. 

Az idei év feladata lesz az eredmények összedolgozása 
egy olyan rendszerbe, amely megadja a területnagyság, 
törzsszám és a kívánt pontosság alapján, hogy melyik felvételi 
módszer használata a leggazdaságosabb, és valamennyi 
módszerre megadja a szükséges felvételi hatásfokot. 

A tervezés területén még fontosabb az ökonomikus gondol
kodás. Mielőtt azonban az egyes tervezési folyamatokkal fog
lalkoznék, egy általános megjegyzés: az erdőrendezós jelen
leg nem dolgozik alternatívtervekkel, holott így nem igazolható 
a terv bármely szempontú optimális volta. A tervezésnél min
dig többféle cél, többféle igény kielégítése merül fel, így a 
tervváltozatok lehetősége eleve adott. Ha az alternatívák ki
elégítik a hosszú távú társadalmi érdekeket, akkor a gazdál
kodónak módjában van ezek közül azt választani, amelyik 
legjobban megfelel gazdálkodási stratégiájának. Egy másik 
általános megjegyzés: minél több a szubjektív elem a tervezé
si folyamatban, minél kevésbé használunk matematikai mód
szereket, tervezésünk annál védhetetlenebb lesz. 

Az erdősítési tervezésnél eleve fellép egy korlát: a termő
hely, ezen belül azonban többféle lehetőség között választha
tunk. Míg a korlát biológiai volt, addig a célok elsősorban 
ökonómiaiak ott, ahol a fatermesztés az elsődleges. A külön
leges rendeltetések esetén a választásnál az a megfontolás a 
döntő, hogy melyik állománytípustól várhatjuk leginkább azo
kat a hatásokat, amelyek a rendeltetést betöltik. 

A fatermelési rendeltetésnél a feladat megtervezésére na
gyon alkalmasak az operációkutatási módszerek, mivel mind 
a célok, mind a korlátok és feltételek számszerűsíthetők. A fő 
cél az erdőállomány jövedelmezőségének növelése. A fő cél 
prioritása mellett mellékcélok, elérendő feltételek lehetnek az 
állományátalakítások limitálása, a rizikó csökkentése, tehát az 
erdőállomány stabilitásának növelése, az erdősítési kiadások 
csökkentése atermészetes felújulásra alkalmas állománytípu
sok preferálásával stb. Mivel a mellékcélok, feltételek korlátai 
mozgathatóak, több variánst állíthatunk elő. Ezek közül lesz
nek olyanok, amelyeknél a fő és mellékcélok elérése legin
kább egyensúlyban van. További tervezői döntési kritérium az 
a lényeges gazdaságossági szempont, hogy ha várakozása
ink a fatermő képesség tekintetében nem jönnek be, melyik 
variánsnál okozza ez a legkisebb várható jövedelemkiesést. 

A költségek és bevételek szempontjából lényeges, hogy 
milyen erdőnevelési modellt követve tervezzük a nevelővágá
sokat ós a termelési ciklus hosszát. A jelenleg használatos 
ERTI-modelltáblák fatermő képesség szerint disztingválnak. 
Mivel a termelési ciklus jövedelmezőségét a fatermő képessé
gen felül a minőség (a végtermékként várható választékok 
értéke) is befolyásolja, felmerül a kérdés, hogy a rosszabb 
minőségű állományok esetében nem jövedelmezőbb-e az 
igénytelenebb termesztési folyamat. Ez a kutatási téma folya
matban van. 

A véghasználati hozamok tervezéséhez meg kell határozni 
a vágásérettségi korokat, illetőleg a vágásérettségi szakaszo
kat. A fatermelési célú állományoknál ez gazdasági számítá
sok alapján történik. Ez a tervdöntés mar az előbb tárgyalt 
erdőnevelési tervezéshez is szükséges. Sokféle vágásérett
ségi optimumszámítás lehetséges, de mindegyik ökonómiai 
alapokon áll. A különleges rendeltetésű állományoknál is a 
gazdaságosság lenne a fő szempont, a célba vett jótékony 
hatások pénzbeni kifejezése azonban megoldatlan, csak a 
költségoldal számítható. 

A hozamszabályozás eleve ökonómiai fogalom. A szabá
lyozásnak kettős problémát kell megoldania: 

— az erdőgazdálkodás végtermekét akkor előállítani, ami
kor az a legnagyobb jövedelmet hozza, 

— a jövedelemkibocsátás igen hosszú távon tartamos le
gyen mind mennyiségben, mind minőségben. 

Ennél a tervdöntésnél tehát nem gondolkodhat a tervező 
csak naturáliákban. Persze a naturális információk - fatermő 
képesség, minőségi mutató, méretek stb. - hordoznak ökonó
miai tartalmat is, tehát ezeknek figyelembevételével már érvé
nyesíthetünk gazdaságossági szempontokat. A két fent leírt 
cél eléréséhez, illetve megközelítéséhez és összeegyezteté
séhez szintén az operációkutatás nyújt jól felhasználható 
módszereket. Ilyenek már rendelkezésre állnak (dr. Király, dr. 
Szentkúti). 

Ugyancsak az erdőrendezés feladata egy időszakasz erdő
állomány-gazdálkodásának - beleértve a tervezést és fel
ügyeletet is - a bírálata. Ebben nagy szerepe kell legyen az 
erdővagyon értékváltozásának megállapítása. Ehhez való se
gédletek már rendelkezésre állanak (Mészáros, dr. Szentkúti). 
Ezek felhasználásával a biológiai változásokon kívül az 
értékváltozások is megállapíthatók. 

A gazdaságosság mint egyik alapvető igény, végigvonul az 
erdőrendezés egész folyamatán és érvényesítése az idevágó 
kutatásoknál is elsőrendű szempont. 
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Erdőrészletenkénti fahasználati eredménytervezés 
a Mátra-Nyugatbükki EFAG-ban 

Hazánkban egyre jobban terjed a vállalkozói fakitermelés, 
sőt, a faállományok lábon történő adásvétele is. Az erdőgaz
dasági vállalatoknak, kis erdőterületekkel rendelkező erdő
gazdálkodóknak, de a vállalkozóknak sem közömbös, hogy 
adott erdőrészietet adott technológiával milyen költséggel le
het kitermelni, illetve kitermeltetni, milyen minőségű és értékű 
választékok nyerhetők, mekkora árbevételre lehet számítani. 
E kérdésekre gyors és tárgyilagos választ kaphatunk az Erdé
szeti Tudományos Intézetben kifejlesztett és a Mátra-Nyugat
bükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságban gyakorlati alkalma
zásba vett számítógépes fahasználati eredménytervezés se
gítségével. 

A fahasználati irányítási és információs rendszer részeként 
számítógépes méretcsoportos vágásbecslési és választékter
vezési, valamint vágásszervezési tervkészítési módszert dol
goztunk ki az ERTI-ben, s ezt a MEFAG-ban előbb Felsőtár-
kányban, majd Szilvásváradon alkalmaztuk a helyi viszonyok
ra. A munka Felsőtárkányban a vágásszervezési terv elkészí
tésével, Szilvásváradon a vágásbecsléssel és választékterve
zéssel indult. A kedvező tapasztalatok alapján került sor 
összekapcsolásukra és a tervezésnek a döntéstől az értéke
sítésig, a teljes használati termelési folyamatra való kiterjesz
tésére. Ennek folyamán-figyelembe véve a vágásszervezési 
tervezés, valamint a választéktervezés tapasztalatait - a ter
vezés alapjául szolgáló adatlapot, az ún. „Fahasználati jegy
zőkönyviét, úgy bővítettük, hogy az minden olyan adatot 
tartalmazzon, amely a teljes fahasználati termelési folyamatot 
átfogó éves operatív tervezéséhez szükséges. Ezáltal számí
tógépen egyszeri adatbevitellel gyorsan elvégezhető a fafa-
jonkénti térfogatszámítás, az átlagátmérő, átlagmagasság, a 
tervezhető választékok meghatározása és a vágásszervezési 
tervezés. A számított értékekből egyidejűleg a bevételek és 
kiadások erdőrészletenkénti alakulása is kimutatható. Eterve
zés végeredménye az erdőrészlet, bontású erdészeti és az 
erdészet részletezésű erdőgazdasági szintű, éves operatív 
fahasználati terv, amely vágás-, választék- és árbevételi tervet 
tartalmaz; a vágásszervezeshez, szállításhoz, rakodáshoz pe
dig időszükséglet-, költség- és kapacitástervet ad, s végül 

megadja az eredménytervet is. A rendszer által adott informá
ciók alapján eldönthető az adott erdőrészlet kitermelésének 
gazdaságossága.mennyiórt értékesíthető lábon az állomány, 
vállalkozói fakitermelés esetében pedig mekkora vállalkozói 
díjjal számolhatunk. 

A fahasználati tervezés két lényeges részre osztható. Az 
egyik magában foglalja a fatérfogatbecslést és a választékter
vezést, a másik a vágásszervezési terv elkészítésére terjed ki. 
A választékterv tájékoztat a vágásterületek fatérfogatáról és 
az abból termelhető legnagyobb értékű választék-összetétel
ről. A vágásszervezési terv pedig a kitermelésben alkalmazott 
legnagyobb önköltségű, általában közelítőgép (vezérgép) tel
jes kapacitását lekötő optimális munkacsapatlétszám alapján 
számítja az élőmunkaigényt, a szükséges gépi kapacitást. 
Ezzel egyidejűleg megadja a termelésnek a vágásterületen 
jelentkező közvetlen költségét is. 

A fatérfogatbecslés terepi felvétele a számítógépes terve
zéssel is a megszokott, hagyományos módszerekkel történik. 
A különbség csupán az, hogy a törzseket minősítjük, három 
törzshányad és négy minőségi osztályba soroljuk. A minősítés 
meghatározó a választéktervezésben, felelősségteljes mun
kát kíván az erdész-szakemberektől. A törzsek minősítésére 
fordított többletidő a későbbiek folyamán többszörösen meg
térül a megbízható terv és a számítógép nyújtotta előnyök által. 
A becslési adatok terepi rögzítése a „Fahasználati jegyző
könyv" „Fatérfogatf elvételi lap"-jain, a tulajdonképpeni becslé
si jegyzőkönyvben történik. 

A választéktervezési program a kitermelésre kerülő fatérfo
gat optimális választéktermelési lehetőségeit kínálja afelhasz-
nálónak. A tervezőnek lehetősége van ezt a piaci igényeknek 
és a vállalati stratégiának megfelelően alakítani. Ez közvetle
nül a képernyőn végezhető el. Az erdőrészletenkénti „lekérde
zéskor" a választéktermelési lehetőség és a választékterv 
mindig együtt jelenik meg. 

E választékterv alapján készül az árbevételi terv. Az árbe
vételt az aktuális piaci viszonyok figyelembevételével a várha
tó exportra, hazai értékesítésre, belső felhasználásra kalkulált 
egységárak és mennyiségek szerint súlyozott átlagárral szá
moljuk. Természetesen ezek a mindenkori piaci viszonyoknak 
megfelelően tetszőlegesen, akár naprakészen aktualizálha
tok. 

A fatérfogatbecsléssel érintett erdőrészletek bevonásával 
a rendszer automatikusan vágástervet is készít. Azon erdő
részleteket, amelyekben fatérfogat-felvétel nem készült (tisz
títások, esetleg TKGY-ek), a vágásbesorolás alapján az erdő
állomány-adattárból (STEGA-állományából) tölti be a program 
az éves vágástervbe. 

A vágásszervezési tervezéshez a „Fahasználati jegyző
könyviben megadott technológiára, a megadott vezérgép 
alapján-egy menetben maximum három lehetséges változat
ra - készíthető időszükséglet-, költség- és kapacitásterv. A 
technológiát a tervezőnek (műszaki vezetőnek) kell meghatá
roznia. A „Fahasználati jegyzőkönyv" a vágásbecsléshez, va
lamint a döntéstől az első számbavételi helyig terjedő vá
gásszervezéshez szolgáló alapadatokat is tartalmazza. A 
rendszer így a szállítási feladat elvégzéséhez szükséges élő
munka- és gépi kapacitás- és költségigényt is megadja. Az 
erdőrészletre közvetlenül normatívan nem számítható kérge-
zéshez és értékesítéshez szükséges kézi és gépi kapacitás
igény is kimutatásra kerül. A költségek számítása műveleten
ként, illetve műveletcsoportonként történik. Az erdészeti 
összesítő költség- és eredménytervben a közvetlen költségek 
erdőrészletenként, fakitermelés, közelítés, szállítás, vágásta
karítás bontásban és költségnemenkénti részletezésben je-

Tizenöt éves munkával elkészült végre Ausztria or
szágos erdőfejlesztési terve. Az 1975. évi erdőtörvé
nyükben szabályozott módon az ország 87 közigazga
tási kerülete önállóan készítette el területére vonatko
zóan a tervet és ezeket sikerült végre országos szintre 
összedolgozni. A felmérés szerint az összesnek 30%-a 
véderdő, ami azt jelenti, hogy a védelem ezekben meg
előzi a fatermelési, a jóléti és üdülési igényeket. A vé
derdők állapotfelvétele szerint ezek kétharmada javí
tásra szorul, pedig ennek az erdős országnak életfon
tosságú érdeke fűződik a véderdők teljesítőképességé
hez. A kerületi terveket legnagyobbrészt fiatal erdő
mérnökök állították össze, akik az egyetemről igen jó 
ökológiai indíttatást hoztak magukkal, de az időseb
beknek is alkalmat adott ahhoz, hogy kissé elszakadva 
a közvetlen gazdasági céltól, nagyobb figyelmet szen
teljenek az erdő általános feladatainak sokféleségére. 

(AFZ 1991.14. Ref.: Jéröme R.) 
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lennek meg. A közvetlen költségek számítása fajlagos költsé
gekkel, órabérekkel, üzemóraköltségekkel az időszükséglet-
és kapacitástervek alapján történik. A menet közben változó 
költség- és árviszonyok folytán új költségnormatívákkal és 
egységárakkal újabb tervváltozatok gyorsan készíthetők. 

A fahasználati termelési folyamatnak az erdőrészleten kí
vüli műveleteihez tartozó közvetlen költségeit (MÁV-rakodó-
üzemeltetés, kérgezés, útépítés és útkarbantartás, értékesíté
si költségek) erdőrészletre az adott erdőrészletben kitermelt 
fatérfogat arányában osztjuk vissza. Az erdőrészlet eredmé
nyét üzemági és vállalati szinten is számolja a program. A 
rezsiköltségek felosztásának vetítési alapja az anyagmentes 
közvetlen költség. A program által számított fedezeti összeg 
az erdőfenntartási járulékot nem tartalmazza. A programcso
mag erdőrészletenkénti bontásban a következő főbb részlet
terveket szolgáltatja a tervezőnek: 

— vágásterv (használati módonként, fafajonként); 
— választékterv (használati módonként, fafajonként, vá

lasztékonként); 
— a vágásszervezési tervezéshez vágástéri átlagos adatok 

és normák, időszükséglet-, költség- és kapacitásterv (erdő
részletenként); 

— szállítási és rakodási terv, a fáhasználat költsége és 
eredménye (technológia, vezérgép, használati mód csoporto
sításban). 

Ezeken kívül természetesen több, a gyakorlati munkát se
gítő segédtáblázat állítható elő, kérdezhető le. Az erdőrészle
tenként készülő tervekből különböző kerületi, erdészeti (gond
noksági), de erdőgazdasági szintű összesítők is készíthetők. 
A táblázat a szilvásváradi erdészet 1991. évi fahasználati 

DR. RÉDEI KÁROLY 

eredménytervéből mutat részletet. A közvetlen költség útmu
tatást ad a vállalkozói díj meghatározásához, az erdőrészlet 
eredménye pedig a táblázatban nem szereplő erdőfenntartási 
járulékkal is kalkulálva a lábon történő értékesítéshez ad se
gítséget. 

A tervezés összességében nem kíván többletmunkát a 
szakemberektől. A vágásbesorolás alapján a fakitermeléssel 
érintett erdőrészletekben el kell végezni a fatérfogatbecslés-
hez szükséges terepi felvételt. Terepi többletmunkát csupán 
a famagasságmérésseí egyidejűleg elvégzendő törzsminősí
tés jelent. Ezt követi a vágásterületi jellemzők rögzítése és a 
lehetséges technológiák meghatározása. A terepi munka be
fejezése és ellenőrzése után kezdhető meg a számítógépes 
adatrögzítés. Ennek időszükséglete átlagos erdészetet felté
telezve - a hibajavítást is beleszámítva - 1-2 nap. Ezután a 
fahasználati terv, illetve az igény szerinti tervváltozatok maxi
mum egy napon belül kényelmesen elkészíthetők. A számító
gépes program kezelése, az adatbevitel, az esetleges javítás, 
a futtatás, az eredmények lekérdezése könnyen és gyorsan 
elsajátítható. 

Több éves munka eredményeként készült el 1989., 1990. 
évre a szilvásváradi, 1991. évre a szilvásváradi és a verpeléti 
erdészet fahasználati terve a programcsomag segítségével. 
Az 1989. évi tervezés ellenőrzését is elvégeztük atényszámok 
ismeretében. A kedvező tapasztalatok alapján még ebben az 
évben sor kerül az erdőgazdasági szintű bevezetésre. Az 
erdőgazdaságon belüli egységes minősítési szemlélet kialakí
tása végett terepi bemutatót és gyakorlatot tartottunk. A rend
szer bevezetésének tárgyi feltételei az erdőgazdaságnál adot
tak. Minden erdészetben van IBM PC/AT számítógép. 

Vörös tölgy fatermési tábla 
a n y í r s é g i erdőgazdasági tájra 

A 18. században Észak-Amerikából Európába került, s a 
19. század közepén hazánkban is megjelent vöröstölgy nagy
mértékben alkalmazkodott a magyarországi termőhelyi viszo
nyokhoz. Kedvező erdőművelési és fatermési tulajdonságai 
folytán területaránya egyre nő, s az Erdőrendezési Szolgálat 
adatai alapján (1988. január 1-i állapot) közel 6600 ha-on 
termesztik hazánkban. Jelentősebb területű vöröstölgyesek 
Baranya, Vas, Zala, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg me
gyékben találhatók. 

A vöröstölgy (QuercusrubraL.)változatai közül fatermesz-
tési szempontból a O. rubraL. var. maximaSaxq. (nagy makkú 
vöröstölgy) a legjelentősebb, mivel a vöröstölgy faállománya
iból ez foglalja el a legnagyobb területet. A meglévő vöröstöl
gyesekben elegyként gyakran fordul elő a O. coccineaMünch 
(bíbortölgy) is. 

A vöröstölgy ökológiai igényének megállapításánál figye
lembe kell venni őshazájának, valamint európai elterjedésé
nek klímajellemzőit, amelyek szerint a kiegyensúlyozott, atlan
ti jellegű klímavidék fafaja. A kései fagyot, a fagyzugot nem 
bírja. Jó termőerőben lévő, kedvező vízgazdálkodasú, levegős 
és mészmentes talajokon gyors növekedésű. Kerüli a meszes 
és túlzottan savanyú, valamint a nedves és túl száraztalajokat. 
Legjobb növekedését nálunk savanyú homokok réti erdőtala-
ján éri el, ahol a talajvíz mozgó és nincs túl mélyen. Jó 
növekedést mutat a rozsdabarna és a mély termőrétegű barna 
erdőtalajon. Nem termeszthető az alacsony térszintű hullám
tereken és ártereken. Kerüli a pangóvizet és a vele járó gleit. 

Általános erdőművelési tulajdonságai közül kiemelendő, 
hogy gyorsan növő fafaj, csemetés és fiatalos korában hamar 
kinő a gyom konkurenciájából.A makkvetéssel vagy csemeté
vel létesített erdősítések első éveiben szükséges a sor- és 
sorközi ápolás, valamint a sérült egyedek visszavágása. 

Nevelése alatt igen fontos figyelembe venni, hogy populá
ciói változatos genetikai értékű (genotípusú) egyedekből áll
nak, korán és későn fakadó, fényigényesebb és árnytűrőbb 
egyedei egyaránt fellelhetők állományában. Fényigénye 
szempontjából figyelmet érdemel az a tény, hogy amíg rend
kívül erőteljesen tör a fény felé, ugyanakkor az árnyékolást is 
kiválóan tűri. Gyors növekedésével, megfelelő termőhelyen, 
alig tud lépést tartani más fafaj, így lehetőleg elegyetlenül 
neveljük. Egyenes, sudarlós, 8-10 m magasságig ágtiszta 
hengeres törzset képez. Az egyes fák nagy genetikai változa
tossága következtében jól záródó, kedvező állományszerke
zetet hoz létre. A nevelővágások lékeit jól hasznosítja. Gyors 
magassági növekedése folytán a gyakoribb törzsszámcsök
kentése indokoltabb, mint az egyéb tölgyfajoknál. Állomány
nevelésében ily módon kedvezően kapcsolható a sematikus 
- egyedi válogatásos módszer. Nevelésének átfogó rend
szere nem teljesen kidolgozott, minthogy alig van még vég
használati korú (70 év körüli) állományunk. A későbbiekben 
közölt új fatermési tábla alapja lehet többek között a vöröstöl
gyesek nevelési modelljei kidolgozásának is.Lombozatának 
és kérgének jellegzetes színe folytán a vöröstölgy egyike a 
legmagasabb esztétikai értékű fafajainknak. 

A vöröstölgy termesztése a Nyírségben 

Az első vöröstölgy-erdősítések Tácsik (1985. Az Erdő) 
közlése szerint az 1920-as években létesültek a Nyírségben. 
Az 1950-es évek második felétől a vöröstölgy-erdősítés jelen
tősen megemelkedett, s az utóbbi másfél évtizedben elérte az 
évi 90-100 ha-t. 



Fatermési osztály: I. 
Vöröstölgy fatermési tábla (Nyfrség) 

Kor A faállomány A mellékállomány Azegeszallomány ÓSSZ6S Elöfiaaz- Az összes fater más 
M l gos falarfogata körlapóaz- törzeezáma átlagoe fatérfogata körlapösz- törzsszáma átlagoa falarfogata körlapöaz-
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éy Hl cm m' m' db m cm m3 m' db m dm rrí m ! db m 3 m3 m 3 m 3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20. 21. 
5 4.3 3,6 19 4.6 3964 3,9 2,3 3 0,6 1587 3,9 3,5 22 5,3 5551 3 12.3 22 4,3 0,0 

10 S.6 7,0 47 7.8 2007 5,1 4,1 15 2,5 1957 8.3 5,8 62 10,4 3964 16 27.7 65 6.5 8.6 
15 12.5 10,5 85 11.1 1280 7,0 6,1 17 2.2 727 12,1 9.2 101 13,2 2007 34 28.9 119 8.0 10,9 
20 15,8 13.9 129 14,2 930 9.3 8,3 17 1.9 350 16,4 12,6 146 16.1 1280 52 28,6 161 9,0 12,3 
25 18,6 17,2 176 17,0 734 11,8 10,3 17 1.6 196 18.2 16,0 193 18,7 930 69 28,1 244 9.8 12,7 
30 20.9 20,2 222 19,6 613 14,2 12,3 16 1,4 121 20,6 19,1 236 21.0 734 85 27,6 306 10,2 12.4 
35 22,9 22.8 265 21.6 533 16,4 14,0 15 1.2 80 22.6 21.9 280 23,0 613 100 27,3 365 10,4 11,7 
40 24.5 25.2 306 23,8 478 18.4 15,5 13 1,0 55 24,2 24,3 319 24.8 533 113 27,0 419 10,5 10,7 
45 25.9 27.2 342 25.4 438 20,2 16,8 12 0,9 40 25,5 26.5 354 26,3 478 125 26.8 467 10,4 9,6 
50 27,0 28,9 374 26.8 409 21,7 18,0 10 0.7 29 26,7 28,3 384 27,6 438 135 26,6 509 10,2 8,5 
55 27,9 30,4 402 28,0 387 23,1 19.0 5 0.6 22 27.6 29,9 411 26.6 409 144 26,4 546 9.9 7.4 
60 28,7 31.6 426 29.0 370 24,2 19.6 8 0,5 17 28,4 31,2 433 29.5 387 152 26.3 577 9,6 6,3 
65 29.3 32.6 445 29,8 356 25.2 20,5 7 0,5 14 29.0 32.3 452 302 370 159 26,3 604 9,3 5,3 
70 29.9 33,5 463 30,5 346 26,0 21,1 5 0.3 10 29,5 33,2 468 30.9 356 164 26,2 627 9,0 4,6 

1 ha £2 

Fatermési osztály: II. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18- 19. 20. 21. 
5 3,9 3,6 '7 4.3 4267 3.8 2,2 3 0,7 1802 3.5 3.2 20 5,0 6069 3 13,1 20 4,0 0,0 

10 7,9 6.4 41 7.2 2227 4.8 3.7 13 2.2 2040 7.5 5.3 53 9.4 4267 15 27,0 56 5.6 7,2 
15 11,4 9.4 73 10.1 1443 6.4 5,5 13 1,9 784 11.0 6.3 86 11.9 2227 29 28.2 101 6,7 9,0 
20 14.4 12,4 109 12.8 1059 8.3 7,3 14 1,6 384 14.0 11,3 123 14.4 1443 42 27,9 151 7.6 10,0 
25 16,9 15.2 147 15.3 841 10,3 9,1 14 1.4 218 16.6 14.2 160 16.7 1059 56 27,5 203 8.1 10,3 
30 19,1 17,8 185 17,5 706 12,2 10,7 13 1.2 135 18.7 16,9 197 18.8 841 69 27,1 253 8.4 10,1 
35 20,9 20.1 220 19.5 616 14,1 12.2 12 1.0 90 20,5 192 232 20,5 706 80 26,8 300 8,6 9,5 
40 22,3 22,1 253 21,2 554 15,7 13.5 11 0.9 62 22.0 21,4 263 22.1 616 91 26,5 344 8.6 8,7 
45 23,6 23,8 282 22.6 509 17,2 14.6 9 0.8 45 23,2 232 291 23.4 554 100 26,3 382 8,5 7.7 
50 24,6 25,3 308 23,9 476 18,5 15,6 8 0.6 33 24.3 24.3 316 24.5 509 108 26,1 416 8.3 6.8 
55 25,4 26,5 330 24.8 450 19,6 16,4 7 0.5 26 25,1 26.1 337 25.4 476 116 26,0 445 8,1 5,8 
60 26,1 27,6 349 25,7 431 20,6 17.1 6 0.4 19 25.8 272 355 26.2 450 122 25,8 471 7,8 5,1 
65 26,7 28,5 366 26.5 416 21,4 17,7 5 0.4 15 26.4 282 371 26,8 431 127 25,7 493 7.6 4,3 
70 27,2 29,2 380 27.1 404 22.0 18.2 4 0.3 12 26.9 29,0 384 27,4 416 131 25,7 511 7.3 3,6 

Faterm ési osztály : l l l . 

380 

1 
5 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. , 1 . 13. 14. i 15. 16. 17. 18- 19 20. 21. 
1 

5 3,5 3.4 16 4.1 4608 3.8 2.0 3 0,7 2070 ^ 3.2 3.0 18 4.8 6678 3 14.0 18 3,6 0,0 
10 7.1 5,8 35 6.6 2485 4.5 3.4 10 1.9 2123 6.7 4.9 45 8.5 4608 13 26.4 48 4.8 6,0 
15 10,3 8.4 61 9.1 1639 5.8 4,9 11 1.6 846 9,9 7,4 72 10,7 2485 23 27,6 85 5.6 7.3 
20 13,0 11,0 91 11,5 1216 7,3 6.4 11 1,4 423 12.6 10,0 102 12,9 1639 34 27,4 125 6.2 8,1 
25 15,3 13,4 121 13,7 974 8.9 7.9 11 1,2 242 14.9 12.5 132 14,9 1216 45 26.9 166 6.6 8,3 
30 17.2 15,6 152 15,6 822 10.5 9,3 10 1,0 152 16.9 14.8 162 16,6 974 55 26.5 206 6.9 8,0 
35 18,8 17,5 180 17,3 720 12.0 10,5 9 0,9 102 18.5 16,8 189 18,2 822 64 262 244 7.0 7.5 
40 20,2 19.2 206 18,7 649 13,3 11,6 8 0,8 71 19.8 18.6 214 19,5 720 72 26.0 278 6.9 6,8 
45 21,3 20.6 229 20.0 598 14.5 12,5 7 0,6 51 20,9 20.1 236 20,6 649 79 25,8 308 6,9 6,1 
50 22,2 21.9 250 21.0 560 15,6 13,4 6 0,5 36 21,9 21.4 256 21,6 598 86 25.6 335 6.7 5,4 
55 23.0 22.9 267 21.9 531 16.5 14.0 5 0,4 29 22.6 22.6 273 22.4 560 91 25.5 358 6.5 4.6 
60 23.6 23.8 282 22,6 508 17,2 '4,6 5 0,4 23 23.3 23,5 287 23.0 531 96 25.4 378 6.3 3,9 
65 24.1 24.6 295 23.3 491 17,9 15.1 4 0.3 17 23.6 24,3 299 23,6 508 100 25,3 395 6.1 3,4 
70 24,5 25 2 306 23.8 477 18,4 15.5 3 0.3 14 24,2 25,0 309 24.0 491 103 25,2 109 5,8 2.8 
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FAHASZNÁLA1 ERDŐVÉDELEM ff 
Az Erdőrendezési Szolgálat adatai alapján (1988) a Felső

tiszai EFAG területén megközelítően 1850 ha-on (a faállo
mánnyal borított terület 3,5%-án) találhatók vöröstölgyek, s 
ezek fakészlete 184 ezer m3 (kb. 2,2%-a az erdőgazdaság 
fakészletének). 

Az utóbbi évtizedek jelentős vöröstölgy-telepítésót jelzi az, 
hogy 1 -29 éves korosztályokba tartozik a vöröstölgyesek 88%-
a terület szerint és 69%-a fakészlet szerint. Az 1 ha-ra eső 
átlagos fakészlet 97 m3, ugyanakkor figyelmet érdemlő, hogy 
a 40-69 éves korosztályokba tartozó állományoknál ez az 
érték 323 m3/ha. 

Vöröstölgy fatermési tábla készítése 
a nyírségi erdőgazdasági tájra 

A táji fatermési tábla elkészítéséhez a Felsőtiszai EFAG 
guthi, nyírbátori, debreceni, nyíregyházi és baktalórántházi 
erdészeti igazgatóságának területén összesen 100 db, általá
ban 0,05-0,1 ha-os mintaterületeket (parcellát) jelöltünk ki 
vöröstölgyállományokban. A faállomány-felvételek folyamán 
mértük, illetve a felvételi adatokból számítottuk a fő-, a mellék
és az egészállomány átlagos magasságát és átmérőjét, fatér-
fogatát, körlapösszegét és törzsszámát 1 ha-ra. A felvett faál
lományok korát az erdőtervi bejegyzések alapján határoztuk 
meg. A terepi felvételek alapján 30 erdőrészlet mintaterületét 
(parcelláját) tervezzük bevonni az országos hosszú lejáratú 
fatermési és erdőnevelési kísérletek hálózatába. 

A fatermési tábla megszerkesztéséhez a rendelkezésre 
álló saját adatokon túlmenően figyelembe vettük az ERSZ és 
Birck (1962) fatermési táblájának alapadatait is. A normatív 
jellegű numerikus fatermési tábla hat, azonos relatív magas
sági növekedési menetű, egyenlő sávszélességű fatermósi-
osztályra bontva (báziskor: 50 év) tartalmazza a fő-, a mellék
és az egészállományra vonatkozóan a legfontosabb szerke
zeti és fatermési adatokat. A faállomány-szerkezeti tényezők 
közötti alapösszefüggések egyenleteinek meghatározása, a 
szerkesztésmenet egyenletrendszerének összehangolása 
számítógép segítségével törtónt, melynek részletesebb ismer
tetésétől itt eltekintünk. A fatermési tábla adatsorait 5-70 éves 
korig 5 éves bontásban adtuk meg (táblázat). 

fi 
G0 ; ahol G = a főállomány tényleges körlapösszege 1 

ha-on, 
fi 
G 0 = a fatermési táblából a kor és a fatermési osztály 

függvényében kiolvasott körlapösszeg. 

Az osztrák paraszt erdőbirtokosok szövet
sége védettséget jegyeztetett be a téli kiter
melésű fára. A tartományi egyesületek felel
nek azért, hogy a védjeggyel ellátott fát októ
ber elseje és február utolsó napja között 
döntötték, és így az tartósabb, kevesebb 
olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket a 
gombák és a baktériumok bonthatnak, tehát 
szerkezeti célokra alkalmasabb. A feldolgozó 
üzemek is alkalmazhatják ezt a védjegyet, ha 
egyetértenek az ezzel kapcsolatos szigorú fel
tételekkel. 

(IH. 1 9 9 1 . 1 1 . Ref.: J é rdme R.) 

A tábla használatánál a tényleges f atérfogat megállapítása
kor körlapviszonyszámmal dolgozzunk. 

A tényleges körlapösszeg meghatározása a hálózat 
(törzsszám) és a Di .3 ismeretében számítás útján, vagy pedig 
az ismert mérőeszközök valamelyikével (pl. Anucsin-prizma), 
közvetlen méréssel történhet. 

A táji fatermési tábla felhasználási lehetőségei 
A nyírségi erdőgazdasági táj területére készített vöröstölgy 

fatermési tábla jellegét tekintve az első a hazai vöröstölgy-ku
tatás történetében. A programozható szerkesztésmenet lehe
tővé teszi a fatermési tábla információtartalmának igény sze
rinti bővítését, alaki változtatását. 

A tábla a következő területeken használható eredménye
sen: 

— a vöröstölgyesek statisztikai jellegű számbavételéhez, 
— a vöröstölgyesek vágásbesorolásakor, a fatérfogatbecs-

lés elvégzéséhez, 
— táji vöröstölgy erdőnevelési (fatermesztési) modellek 

kidolgozásához, illetve továbbfejlesztéséhez, 
—táji fafajpolitikai irányelvek kidolgozásához és indoklásá

hoz, 
— a táji vöröstölgy fatermesztési rendszer mind megalapo

zottabb kialakításához. 

KOLTAY ANDRÁS - LESKO KATALIN 

Adatoka sávos tölgybogár (Coraebus bifasciatusOXvi.) 
hazai tömeges előfordulásához 

Az erdővédelemmel foglalkozó szakemberek körében jól 
ismert a sávos tölgybogár (Coraebus bifasciatus Oliv.), mint a 
kocsányos és kocsánytalan tölgyeken előforduló, ámde jelen
tőségét tekintve alárendelt károsító. Az erdőt járva az elmúlt 
évtizedekben csak elvétve találkozhatott vele a figyelmes 
szemlélő, ugyanakkor az utóbbi három-négy évben egyre 
gyakrabban tűntek fel az előfordulását jelző elhalt hajtások. 
Ma már országosan találkozhatunk kárképével, sőt egyes 
helyeken oly mértékben elszaporodott, hogy az állományok 
létét fenyegeti. 

Az Erdészeti Lapokban először Paszlovszki említi 1890-
ben e melegkedvelő, elsősorban dél-, délkelet-európai elterje
dési] díszbogárfajt, amikor is a Bükk és Mátra hegység D-i 
lejtőin okozott károkat. Az akkori irodalmi adatok alapján ezt 
tartották a legészakibb előfordulásának. Később, 1900-ban, 
Vadas Jenő foglalkozik a témával, mivel Nyitra vármegyéből 
jelentenek erős díszbogárfertőzést. 

Nem sokkal később Matusovits Péter Besztercebánya kör
nyékén tapasztal igen erős károsítást, amelynek során 1306 
kh-ról 11 810 bogarat szedtek össze és semmisítettek meg. 
írásában már közöl néhány megfigyelést életmódjára vonat
kozóan is. 

Györfi János 1957-ben már részletes ismertetést ad a 
rovarról, fejlődésmenetéről, károsításáról. 

Az irodalmi adatok szerint elsősorban napos, meleg D-i 
lejtőkön álló kiritkult állományokban fordul elő mint másodla
gos károsító. 

Fő gazdanövénye a kocsányos és kocsánytalan tölgy, de 
előfordul csertölgyön és molyhos tölgyön is. A bogár színe 
aranyzöldtől kékeszöldig változhat, de minden esetben meg
található a szárnyfedők végén a két világosabb harántsáv, 
amiről nevét is kapta. 

Az imágó június-július folyamán repül és a fiatal hajtásokra 
rakja petéit. A kikelő álca a háncson keresztül az egyéves 
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hajtások beléig hatol. További rágását lefelé haladva az ág 
belsejében folytatja és ennek során több, mint 1 métert is 
haladhat. Bábozódás előtt kora tavasszal az álca a szijácsban 
körkörös járatot készít. Ez az úgynevezett „halálgyűrű", mivel 
e fölött a hajtás elhal. A bábozódás a gyűrű felett kb. 4-5 cm-rel 
az elszáradt ágban történik, közvetlenül a kéreg alatt. 

A sávos tölgybogár legújabb nagyobb arányú hazai megje
lenésére először 1988-ban figyeltünk fel a Mecsekben, vala
mint a Cserhátban Buják térségében. E területeken a nyolc
vanas évek eleje óta végzünk évente két alkalommal egész
ségügyi felvételezéseket tölgyállományokban kitűzött precíz 
parcellákon. Az említett időpontig elvétve találkoztunk a jelleg
zetes díszbogár okozta ágelhalással, de 1988 májusában 
ugrásszerűen megnőtt a számuk. 

Ettől az évtől kezdve minden évben feljegyeztük aterülete-
ken levő valamennyi új fertőzést. Ennek alapján a károsítás 
mértékéről és lefolyásáról pontos képet kaptunk. 

A mecseki területen három parcella adatait, míg Buják 
térségéből egy terület adatait foglaltuk össze az alábbi táblá
zatban: 

Erdőrészlet Törzsszá m 
leírása (db ) 

Felvétel 
éve 

Károsított egyede k 
száma %-o s arány a 

Pécs 86 A 102 1988. 5 5 
Ktt 55 éves 1989. 15 15 

1990. - 35 
1991. 35 35 

Zengővárkony 8  B 157 1988. 29 18 
Ktt 70 éves 1989. 6 4 

1990. 4 3 
1991. 39 26 

Almamellék 11A 137 1988. 17 12 
Ktt 76 éves 1989. 3 2 

1990. 4 3 
1991. 40 30 

Buják 56 A 186 1988. 18 10 
Ktt 45 éves 1989. 5 3 

1990. 4 2 
1991. 89 48 

Tölgyek szárazságtűrésének fokozása 
trágyázással 

ÁJlorrtányból nyert tölgycsemetéket ültettek el 
vályogos löszt tartalmazó edényekbe. A cél az volt, 
hogy megállapítsák, miként lehet a szárazság miatt 
bekövetkező pusztulást trágyázással csökkenteni. A 
növényeket nedves és száraz körülrnények között 
nevelték különböző műtrágyák adagolása mellett A 
vizsgálat folyamán a pusztuló csemeték mennyisé
gét értékelték. A szuperfoszfát trágyázás negatívan 
hatott. A káliumnitrát a kellő vízellátottságú növé
nyeknél jó hatást gyakorolt, míg az alig öntözött 
növényeknél nem volt hatása. A kálium-magnézi
um trágya csökkentette a szárazság következtében 
történő pusztulás sebességét 

(AFZ1991.5. Ref.: Bidló András) 

A tápanyaghiány szerepe 
a kocsánytalan tölgy pusztulásában 

Kocsánytalantölgy-állon-iányokTvál megállapítot
ták, hogy a beteg egyedek levelei kevesebb kalciu
mot és nitrogént tartalmaznak, mint az egész
ségeseké. A tápanyaghiány és a betegség közötti 
kapcsolat kimutatására három állományban (Sik-
főícúton és Trizsben) 1990 februárjában kijelölt fákat 
trágyáztak különböző összetételű, vízben oldott trá
gyákkal. Bemosódásukat később még 200 mm csa
padéknak megfelelő vízzel segítették elő. Július kö
zepén újból vizsgálták a fák egészségi állapotátMíg 
a kontrolinál nem tapasztaltak jelentős változást, a 
trágyázott fák több mint ötven százalékának javult 
az egészségi állapota, függetlenül attól, hogy csak 
nitrogén vagy N, P, K, Mg és Ca-mal trágyázott 
egyedekről van-e szó. A csak vízzel öntözött fák 
leveleinek szine nem változott, de bujább levélkép
ződést tapasztaltak. A levelek tápanyagtartalmát 
vizsgálva a levelek P-, K-, Ca- tartalma nem változott, 
míg a Mg-nál és a N-nél növekedést tapasztaltak. 

(AFZ, 1991. január 21. Ref.: Bidló András) 

Vizsgálataink folyamán arra a megállapításra jutottunk, 
hogy hazánkban a bogár teljes kifejlődéséhez 2 év szükséges 
és a 3 . év júniusában repül ki az imágó. Ezt arra alapozzuk, 
hogy az 1988-as nagyobb arányú megjelenést követő harma
dik évben ismételten és kiugróan magas számban jelentkezett 
a károsító. 

E két tájegység mellett vannak egyéb országos megfigye
léseink, amelyek azt mutatják, hogy ez év tavaszára szinte 
valamennyi tölgyállományban megjelent a sávos tölgybogár.A 
károsítás mértéke eltérő és vidékenként változó, de megfigye
léseink szerint minden korosztályú állományban előfordul. A 
károsodott egyedek száma néhány erdőrészletben elérheti a 
60%-ot, mint például a Budai hegység egyes D-i oldalain vagy 
a Bakony hegység ugyancsak D-i kitettségű száraz lejtői. 

Erős károsítás esetén előfordult, hogy egyetlen fán 6-8, 
a díszbogár álcájának rágása nyomán elpusztult ágat is 
találtunk. Az elhalt ág rendszerint a vezérhajtás vagy az 
annak közelében lévő, fénynek kitett oldalhajtások egyike. 

A károsítás kis gyakorlattal könnyen felismerhető és elkü
löníthető a egyéb ágelhalásoktól. A teljes lombjában lévő 
egészséges zöld színű koronákon 0,5-2 m hosszú elszáradt 
ágvégek meredeznek, amelyeken egy jól meghatározható 
pont alatt zöld a hajtás. E pusztulási forma nagy valószínűség
gel a díszbogár kártételét jelzi. Az elszáradt ágat letörve egyér
telműen meghatározható a kárkép, mivel minden esetben a 
„halálgyűrű"-nél válik el az ág, s láthatóvá válik a szijácsban 
körkörösen futó álcamenet. 

A díszbogár magyarországi megjelenése és ilyen mértékű 
elszaporodása egyértelműen az elmúlt évek sokat hangozta
tott száraz, aszályos időjárása nyomán következhetett be. 
Xerofil fajról lévén szó, optimális feltételek alakultak ki számá
ra, s tölgyerdeink egyébként sem jó általános egészségi álla
pota elősegítette nagymérvű elszaporodását. 

A tömegszaporodás megállítására megfelelő védekezési 
eljárás nincs kidolgozva, hiszen eddig soha nem okozott 
számbavehető károkat, igy csak abban bízhatunk, hogy az 
időjárás számunkra kedvező változása természetes úton 
csökkenti a károsítok számát és az okozott kár nagyságát. 
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Erdészet? Történelem? Magánélet? 
Erdészeti tanulmányút szervezése kapcsán kerültem 

Észak-Olaszországba. Csodás tájakon keresztül autóz
tunk tizen-egynéhány órát naponta. Jól esett néha meg
állni, gémberedett lábunkat megmozgatni. Az osztrák
olasz határ közelében - Dobbiaco olasz település hatá
rában - olasz-német feliratú tábla katonai temetőt jelez. 

Megálltunk. 
Bementünk a temetőbe, amelyben első világháborús 

hősi halottak alusszák örök álmukat. Példás rend, tisz
taság, csend. Égig érő sziklák falai alatt sírok százai, 
rajtuk kereszt. Minden kereszten két név, a nevek mel
lett az elhalálozás dátuma. Szláv, román, német, ma
gyarnevek. Megborzong az ember, hogy olasz területen 
a monarchia hősi halottjai milyen példásan kialakított és 
gondozott temetőben nyugszanak, miközben Magyaror
szágon sok helyen hogy néznek ki a magyar sírok. 
Olvassuk a magyar neveket. Kert (sic) József ... Kiss 
János... Sokan vannak. 

Megtorpanok az egyik kereszt előtt: Dobri József, 
1916. Elém villan Dobri Imre visegrádi erdész kollégám 

sok év előtti néhány mondata, a Dobri család a Csalló
közből származik. A név hangzása nem magyaros, de 
amikor 1945 előtt rendőr édesapja magyarosítani kíván
ta a nevet, azt a választ kapta, hogy ez a név régi magyar 
név. Ritka név. Visegrádra hazatérve felhívtam telefo
non az édesapát. Túl van a hetvenen. 

— Tiszteletem Imre bátyám! Szeretném megkérdez
ni, hogy nincs-e a családnak az I. világháborúban az 
olasz fronton elesett hősi halottja? 

— Édesapám és három nagybátyám ment ki az olasz 
frontra. Lajos meg Józsi nem jött vissza. Nem tudjuk hol 
és mikor estek el. 

— Imre bátyám! Két nappal ezelőtt egy olasz falu 
melletti katonai temetőben Dobri József sírja előtt álltam! 
1916-ban esettel! 

A telefonkagylóból néhány alig érthető mondatfosz
lány hallatszik. Nehezen tudok felelni rá. Vejétől tudom, 
azóta levelet írt Csallóközbe, hogy az ottani rokonsággal 
tudassa: Józsi megkerült... 

Bánó László 

DR. BARTHA DÉNES 

Hazánk védett fa- és cserjefajai IX. 
Áfonyák 

Áfonyáink mészkerülők, a nedvesebb és hűvösebb 
termőhelyek törpecserjéi. A leggyakoribb - nem védett 
- faj a fekete áfonya (Vaccinium myrtillus L.), mely az 
Északi-középhegységben, a Bakonyalján és Nyugat-
Dunántúlon az acidofil erdők nyershumuszos talaján 
helyenként tömegessé válik. A másik két védett áfonya
fajunk jóval ritkább előfordulású. 

Vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea L.) 2000 Ft 

A fekete áfonyával 
szemben örökzöld, hen
geres ágú törpecserje, kú
szó és gyökerező föld 
alatti szára van. Május
ban, de gyakorta másod
szor augusztusban is vi
rágzik. Bogyótermése 
éretlenül fehér, szeptem
ber-októberre skarlátpi
rosra színeződik. Európa, 
Ázsia és Észak-Amerika 
északi felében él. Hazánk
ban csak néhány pontról 
ismert, így a Zempléni
hegységben a telkibányai 
Borzásoldalról, a bükki 
Nagymezőről, a Kőszegi
hegységben a Zeiger-
nyeregről, a Vöröske
resztről, Velem mellől, az 

Őrségben a szalafői Fekete-tó mellől, a magyarszom
batfai Szarkahegyről, a Göcsejben Lentiszombathelyről 

és a mecseki Jakab-hegyről. Mészkerülő erdőkben, te
nyereken, szőrfűgyepekben tenyészik. 

Tőzegáfonya (Vaccinium oxycoccos L.) 3000 Ft 

Örökzöld, kúszó szárú félcserje. Hosszú, vékony, 
indaszerű száraival tőzeglápok mohapárnáit szövi át. 
Virágai halványlilák, június-júliusban nyílnak, termése 

Kedves korsógyűjtő Kolléga! 

Mi, minta 183. erdészeti tanévben valétáló erdő
mérnökhallgatók Valéta Bizottsága, tiszteletteljes ké
réssel fordulunk Hozzád. A valéta korsók gyűjtése 
1971 óta hagyomány. 

Ez a nemes dolog azonban akadályokba ütközik, 
mivel a gyűjtők listája igencsak hiányos. A gyűjtőket 
minden évben felkutatják, de a címeket nem szár
maztatják tovább. Mi ezt pótlandó, „teljes" listát sze
retnénk készíteni, s ehhez kérjük a segítségedet. 
Kérjük, hogy ezt a levelet a legszélesebb körben 
terjeszd, a gyűjtő kollégák címeit pedig a sajátodéval 
együtt írdd meg a Valéta Bizottság címére! 

Az igények felmérése és a korsók elkészülte után 
pedig postázzuk a korsókat, kívánság esetén a korsó 
Sopronban is átvehető. 

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek! 
Sopron, 1991. szeptember 13. 

Erdész Valéta Bizottság 
9400 Sopron, Ady u. 5, 
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nagy, piros bogyó. Európa 
északi felében és Észak-
Amerikában tőzegmohalá
pokban, átmeneti lápokban 
él. Nálunk egykoron tenyé
szett a botanikai értékeiről 
nevezetes Vindornyai-lá-
pon, de itt a lecsapolás áldo
zatává vált. A Beregi-síkon 
az 50-es évek elején fedez
te fel két termőhelyét Simon 
Tibor botanikus, nevezete
sen a csarodai Bábtavát és 
Nyírestót. Az itteni tőzegmo-
hás lápok más ritka növény
fajt is rejtegetnek, 1952 óta 
védett területek. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
pályázatot hirdet 

címmel. 
A pályázaton részt vehet valamennyi általános és középiskolai tanuló határainkon innen és túl 

prózai, verses, rajzos művekkel, alkotásokkal. 
A pályázatokat három kategóriában (alsótagozat, felsőtagozat, középiskola) bíráljuk el. 

Beküldési határidő: 1992. március 15. 
A legjobbak (kategóriánként 10-10 fő) egyhetes erdei környezetben nyaralási lehetőséget, 

illetve könyvjutalmat nyernek. A legjobb alkotásokat közöljük, illetve közlésre felajánljuk 
Eredményhirdetés: 1992-ben „ A madarak és fák napjá"-n. 

A beküldendő pályamunkák mellett kérjük közölni 
a pályázó nevét, lakcímét, az iskolát és az osztályt, ahol tanul. 

Cím: „.Erdészeti Lapok" Szerkesztősége 1027 Budapest, Fő u. 68. 

u3r ir%- I R T B3Í' u3f 15- ü? icr ü? 
Erdészkollégák! 

Kérünk mindenkit, hogy a pályázatot valamennyi általatok elérhető és érintett 
tanintézménybejuttassátok el. 



TERMÉSZETVÉDELEM 
DR. FEHÉRVÁRI SZABOLCS 

A természetvédelem j o g i normarendszere 
továbbfejlesztésének egyes kérdéseiről(L-tőiXL fejezetig) 

(Részletek) 

Előszó ••• fejezet 

Nem ismerve sem a Környezetvédelmi és Területfej
lesztési Minisztériumnak, sem az Országos Termé
szetvédelmi Hivatalnak a megalkotásra kerülő termé
szetvédelmi törvénytervezetére vonatkozó koncepció
rendszerét, a problémakörnek a gyakorlat oldaláról 
történő megközelítésével kísérelem meg vázolni a he
lyesnek vélt elképzelések egy részét. Tanulmányom 
csak néhány, kardinálisnak ítélt szabályozási témára 
terjed ki. Kerülve a csalhatatlanság látszatát, az ellen
vélemények iránti igény jegyében vetem papírra gon
dolataimat. 

A természetvédele m hatályo s jog i normarendszer e 
elégtelennek minősü l a természetvédelem érdekeinek és 
célkitűzéseinek az érvényesítésére, így továbbfejlesztése, 
a szabályozás új alapokra helyezése elodázhatatlan. Evé-
gett, de a teljesség igénye nélkü l kísérelek felsoroln i né-
hány megoldásra váró problémát és javaslatot. 

I. fejezet 

A hatályo s természetvédelm i jogszabályo k a  termé-
szetvédelmi területeke t illetőe n kettő s fogalomrendszer t 
használnak. Az egyik fogalomrendszer lényegében ökoló-
giai ismérveken alapul, míg a másik a hatósági jogosítvá-
nyok köréhez igazodik. A nemzeti park, tájvédelmi körzet, 
természetvédelmi terület , természet i emlé k fogalmáho z 
önmagában semmiféle joghatás nem fűződik a  jogszabál y 
szerint. Ezekr e a kategóriákra nézv e semmifél e konkré t 
ökológiai kritériumot ne m fogalmaz me g a jogi szabályo-
zás, csupá n semmitmondó általánosságo k deklarálásár a 
szorítkozik. A  védett é s a fokozottan védet t természet i 
terület fogalma jogi kategória. A természeti terület állapo-
tának megóvására , fenntartására és védelmére szolgál ó 
hatósági jogosítványok köré n alapul az elhatárolás. Azt a 
megállapítást, miszerint joghatás csak a védett és a foko-
zottan védett természeti terület fogalmához fűződik, egye-
bek köz t a z a tény i s bizonyítja, hog y a  közhitelessé g 
privilégiumával felruházott ingatlannyilvántartás a hatályos 
jogi szabályozás szerint csak ezt a két kategóriát ismeri. 

A nemzeti park min t ökológiai fogalom védett és foko-
zottan védett természeti területekből, mint jogilag releváns 
kategóriákból áll . E z a tény felszínre hozza azt az ökológiai 
és jog i normarendsze r között i feloldhatatla n ellentmon -
dást, miszerint az ökológiailag egységes terület a tulajdoni 
és használati viszonyokat tekintve eltérő részekre bomlik. 

Úgy ítélem meg, hogy az ökológiailag egységes terület 
egységes jogi szabályozást igényel, feltéve, hogy a szabá-
lyozás célja az adott természeti terület állapotának a fenn-
tartása é s megóvása. A  megalkotásr a kerül ő termé -
szetvédelmi törvényben az ökológia i ismérveke n alapul ó 
fogalomrendszerhez kel l kötni a védelem sajátos, jogi és 
hatósági eszközöket tartalmazó jogi szabályozást. 

A területi védelem szempontjából alapvető jelentősége 
van a tulajdoni és az ezen alapuló használat i és egyéb 
jogoknak. Nemcsak az ökológiailag egységes, a zárt öko-
szisztémát jelentő természet i terüle t kezelési, használat i 
és hasznosítási egységének a hiányát idézi elő a tulajdoni 
formák különbözősége , hane m akadály a lehe t a  termé-
szetvédelmi célkitűzések megvalósításának is . Szüksége s 
és indokol t a z országos jelentőség ű védet t természet i 
értéket képviselő területek, ezen beiül is a nemzeti parkok 
kizárólagos és forgalomképtelen állami tulajdon kategóri-
ájába utalása , és a természetvédelemnek a  tulajdonosi 
kezelésébe adása. Elhárulnának ezzel a  jog i akadályok a 
természetvédelmi célkitűzések egységes és maradéktala n 
megvalósítása elől . Az állam i tulajdon használatána k és 
hasznosításának előírásai t a természetvédelmi területe k 
tekintetében a hatályos jogi szabályozás által is ismert, de 
következetes gyakorla t hiányába n me g nem alkotott ter-
mészetvédelmi kezelési utasítások tartalmazzák. Az állam i 
tulajdonú természetvédelm i területe k fenntartás a csa k 
„non profit" érdekeltség keretében képzelhető el , mivel a 
természeti értékek megóvása az alapvető cél . E z esetben 
értelemszerűen megszűnne ezeken a területeken atermé-
szetvédelmi érdekből történő korlátozásokon alapuló kár-
talanítás jogintézménye. 

IV. fejezet 

A természetvédelmi jogszabályo k a  területi elvtő l füg-
getlenül védett természeti értékek körébe tartozó növény-
és állatfajok tekintetében a z élőhel y védelmére nem adnak 
elégséges szabályozást. 

A/ A természetvédelmi oltalom alatt nem álló területen 
élő védet t é s fokozottan védet t növényfa j élőhelyéne k 
védelmével kapcsolatosa n se m ad semmiféle előírás t a 
hatályos jogi szabályozás, illetőleg csak arra szorítkozik, 
hogy ha a faj megóvása másként nem megoldható , védetté 
kell nyilvánítan i az élőhelyet, termőhelyet. Ismerv e a ter-
mészeti terület védetté nyilvánításának buktatóit , az eljá -
rás hosszadalmasságát é s nehézkességét, megítélésem 
szerint a jogi szabályozás nem ad elégséges megoldást a 
védelem alat t áll ó faj egyedének megóvására . A terület 
védetté nyilvánításának problémái közül csak egyet említ-
ve jegyzem meg , hogy az élőhely nagysága sok esetben 
nem egyezik meg a kialakítható legkisebb ingatlan térmér-
tékével, és a védetté nyilvánítá s csa k önáll ó ingatlanr a 
valósulhat meg.Az élőhely területi védettségének elismer-
tetésénél sem oldható meg azoknak a környezeti károsító 
hatásoknak az elhárítása, amely az adott térség ökoszisz-
témáját érintik , mive l az élőhely nagyság a elégtele n a 
nagyobb ökológia i egysé g természet i környezeténe k a 
befolyásolására. Megítélésem szerint az adott természeti 
terület ökoszisztémájához tartozó, a védelem szempontjá-
ból kiemelkedő jelentőségű faj egyedének a védelme csak 



TERMÉSZETVÉDELEM 
úgy lehet eredményes, ha az élőhely védelme térben 
tágasabb keretek között valósulhat meg, vagyis az oltalom 
alatt nem álló területeken is érvényesülnek a sajátos ter
mészetvédelmi érdekek. 

B/ A területtől függetlenül védett, illetőleg fokozottan 
védett állatfajok élőhelyének védelmével kapcsolatosan 
még az előzőeknél is rosszabb a helyzet. A jogi szabályo
zás ugyan bővebb és részletesebb az előbbinél, ugyanak
kor a fajok egyedeinek a helyhez nem kötöttsége miatt még 
inkább elégtelen. Ehhez járul még egyes társadalmi érdek
csoportok szűk látókörű lobbizása, amely áthatja a hatá
lyos jogi szabályozás egészét is. 

Ennek ismeretében érthető, hogy a természetvédelmi 
oltalom alatt nem álló területen a védelem alatt álló állatfa
jok egyedei élőhelyének a megóvása miért csupán a sza
porodási időszakra terjed ki. Gazdálkodó szervezetek ese
tén - ezek körébe tartoznak pl. a vadásztársaságok - ez 
a korlátozás csak a fokozottan védett fajokra terjed ki. 
Hiába illeti meg a védelem az egyes állatfajokat, ha egye
deik élőhelye, a faj élettere csak rendkívül korlátozott mér
tékű védelemben részesül. A természeti környezetet ért 
károsító hatások kiküszöbölése itt sem valósulhat meg a 
szaporodási, költési hely minden olyan jelentős zavarásá
nak a kizárásával, amely a faj fennmaradását veszélyez
teti, hiszen a védelem a faj egyedét, és nem az életterét 
illeti meg. Ez esetben is az jelent megoldást, ha az öko
szisztéma részét képező és védelemre szoruló állatfaj 
élőhelye a tágabb természeti környezettel együttesen válik 
védetté a károsító környezeti hatásoktól. A természeti kör
nyezet védelmét szolgáló korlátozásokat megfogalmazó 
jogi szabályozásnak, a területtől függetlenül védett állatfa
jok egyedei élőhelyének a megóvása végett, ki kell terjed
nie az oltalom alatt nem álló területekre is. 

VII. fejezet 

Sajátosan rossznak ítélem meg a védett természeti 
értékek károsítását, megrongálását vagy elpusztítását 
okozó tevékenység jogkövetkezményeire vonatkozó sza
bályalkotást. Négy olyan jól elkülöníthető problémacsoport 
van ezzel kapcsolatosan, amely mielőbbi újraszabályozást 
igényel. 

Az első két problémakör a személyi felelősség megálla
pításával és a felelősségrevonással kapcsolatos. 

A/ A szabálysértési jog megállapítja - kissé tágan értel
mezhető megfogalmazásban - a természetvédelmi sza
bálysértés törvényi tényállását, de az eljárás lefolytatására 
nem a természetvédelmi hatóságot jogosítja fel. A termé
szetvédelmi érdekek érvényesítésére hivatott termé
szetvédelmi hatóság helyett a helyi önkormányzat jogosult 
eljárni természetvédelmi szabálysértési ügyekben. Ha fi
gyelembe vesszük, hogy a szabálysértési eljárás lefolyta
tására az elkövető lakhelye szerint illetékes helyi önkor
mányzat is jogosult, és az elkövető lakhelye esetleg távol 
esik az elkövetés helyétől, úgy máris nyilvánvalóvá válik a 
természetvédelmi érdekek és a szabálysértési joggya
korlat közötti összhang hiánya. 

Egyértelműen helyesnek ítélem meg, ha a törvényi sza
bályozás a természetvédelmi szabálysértési ügyben a te
rületileg illetékes I. fokú természetvédelmi hatóságot jelöli 
meg hatáskörrel rendelkező szabálysértési hatóságként. 

B/ A büntető törvénykönyv csak a fokozottan védett 
természeti érték károsítását, megrongálását vagy elpusz
títását jelöli meg bűncselekményként, míg ugyanez a ma
gatartás védett értékek tekintetében szabálysértésnek mi
nősül. Ez olyan sajátos helyzetet teremthet, hogy pl. száz 
hiúz lelövése - miután a hiúz védett állatnak minősül, de 

az is csak 1988-tól - csupán a szabálysértés megállapítá
sát teszi lehetővé: ugyanakkor egy gyurgyalag elpusztítása 
már bűncselekménynek (vétségnek) minősül. 

Miután mind a szabálysértés, mind a bűncselekmény 
esetében egyéb momentumok között jelentősége van az 
okozott kár nagyságának és a cselekmény társadalomra 
veszélyessége fokának is, a büntetendő cselekmény -
szabálysértés, vagy bűncselekmény - törvényi tényállását 
ennek megfelelően kell meghatározni. 

Cl Enyhén szólva túlhaladottá vált az egyes, területtől 
függetlenül védett természeti értékek eszmei értékét meg
állapító jogszabály. Nem kell sokat magyaráznom, hogy 
bármelyik nyugat-európai vadász szívesen fizetne ötvene
zer forintot is egy túzok elejtéséért. Ennyi a fokozottan 
védett állatfaj egyedének eszmei értéke. 

Az eszmei értéknek a jogszabály által deklarált jelentő
sége még ennél is kevesebb. A hatályos jogi szabályozás 
csupán a természetvédelmi bírság megállapításához ren
deli irányadó értéknek az egyed eszmei értékét, tág lehe
tőséget adva a joghátrány összegének az „egyéniesítés" 
jegyében történő korlátlan enyhítésére. Azok számára, 
akik részleteiben nem ismerik az alkalmazni rendelt jog
szabályi helyet, el kell mondani, hogy a természetvédelmi 
bírság csak jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező más szervezettel szemben szabható ki. Termé
szetes személyek terhére szabálysértés vagy bűncselek
mény állapítható meg a természeti értékek megrongálása, 
károsítása vagy elpusztítása esetén. Az előbbiekben is
mertettek szerint a szabálysértés vagy bűncselekmény 
megállapításakor nincs jelentősége az eszmei értéknek. 

D/ A Magyar Köztársaság jogrendszere a személyi fe
lelősség jogintézménye mellett ismeri az anyagi felelősség 
jogintézményét is. A természetvédelmi jogszabályok vi
szont nem ismerik a jogsértés megállapításán alapuló sze
mélyi felelősségen túl az anyagi felelősséget. 

A védett természeti érték eszmei értéke csupán jelzi a 
bekövetkezett károsodás mértékét, hiszen nem alkalmas 
az elpusztult érték újra-előállítására, nem fejezi ki az újra
előállítás költségeit. 

A hatályos jogi szabályozás értelmében a termé
szetvédelmi terület tulajdonosának a joga nem terjed ki az 
elpusztult természeti értékre, így a kár megtérülése csupán 
a megsemmisült dologi javak és vagyoni értékek pótlására 
szolgál. A természetvédelmi terület természeti értékeinek 
jelenleg nincs vagyoni értéke. 

A területtől függetlenül védett természeti értékek tulaj
doni sorsa egyelőre rendezetlen. Ha ezek a védett értékek 
mint vagyontárgyak kizárólagos és forgalomképtelen álla
mi tulajdonná válnak, úgy a kár az állami tulajdonban 
keletkezik és az államnak megtérítési igénye támad a 
károkozóval szemben. Az állam megtérítési igénye alapján 
befolyó kártérítési összeg szolgálnafedezetül az elpusztult 
vagy károsodott természeti értékek pótlására, a védett 
értékek megóvására, vagy a tulajdonjognak termé
szetvédelmi érdekből történő korlátozásán alapuló kárta
lanítási igény kielégítésére. A hatályos jogi szabályozás a 
tulajdoni érdek sérelme esetére lehetővé teszi a kártalaní
tás megállapítását, ugyanakkor a természetvédelmi érde
kek jogellenes sérelme esetére nem ad lehetőséget kárté
rítési igény érvényesítésére. Az anyagi felelősség érvénye
sítése a személyi felelősség megállapításával együtt foko
zott visszatartó erejű a természetvédelmi értéket ért sérel
mek megelőzését illetően. 

A megalkotásra kerülő természetvédelmi törvénynek fel 
kell vennie szabályozási körébe a védelem alatt álló érté
kekjogellenes károsítása vagy elpusztítása esetén fennál
ló kártérítési felelősség jogintézményét. 
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TAROKK-SAROK 
Az 1991/8. szám 

megfejtése: 

Tekintettel arra, 
hogy Csaba a 7. kör
ben hívta le a treff D-t, 
Dezső ütött, mivel Atti
lának nincs már ta
rokkja. A kihívás előtt 
(17 tarokk ment el) 
számítható, hogy Béla 
megfogja az ultimót. 
így Dezső a treff B-t 
hívja ki, így biztosítja a 
bemondások teljesíté
sét - kivéve az ultimót 
- sőt csendes volátot 
érnek el. 

10. játszma: 
Osztás és skartolás után a helyzet az alábbi: 

Attila: skiz, XX, XIV, V, II, káró: K, Á, kőr: B, treff: L 
Béla: XIX, XVII, XVI, XV, VIII, VI, III, treff: K, pikk: K 
Csaba: XXI, XII, X, IX, IV, treff: D, B, Á, kőr: Á 
Dezső: XVIII, XIII, IX, VII, I, kőr: K, D, pikk: D, B 

A rejtvényekben szereplők a Paskievics-féle, kötele
ző XX-as hívásos tarokkot játsszák, ahol a XX-as fekte
tése tilos és az értékelhető figurák a következők: tulétroá 
(tuli), négy király, duplajáték, pagátultimó, XXI-fogás és 
volát. A játékban mindig Dezső az osztó, tőle jobbra 
ülnek: Attila, Béla és Csaba. 

Kérjük, írják meg, véleményük szerint, hogy alakult a 
licit és mi lett a bemondások sorsa. A megfejtéseket a 
megjelenéstől számított 30 napon belül kérjük a szer
kesztőség címére megküldeni. A helyes megfejtők kö
zött könyvutalványokat sorsolunk ki. 

Nagy László: Éljenek áfák! 
Midőn a Hűtlen elfarolt előlem is, egy dér-mátkát, kicsi 

nyírfát leltem a hegytetőn, és nem feketült meg vérem. 
De a szűzi dérben megtanult duruzsolni a szám. Eljövök 
máskor is, te pántos derekú, te gyűrűs kezű. Ám hamar, 
mire harmadszor a Tejút felragyogott, asszony képiben 
sítalpon egy rózsaszál siklott elém. S már elvakultságom 
köréből nem léptem ki előbbi vigasztalómhoz. Várhatott 
rám. Mert nincs fogalma az 
ámori szédelgésről, nem ismer 
dühöt az ilyen menyasszony, 
nem fröccsent vitriolt. Húsz év 
múltán is adná zöld-ezüst vérét, 
ha zörgő bőrömmel most, má
jusban fölkeresném. Zöld 
mennyezetű klinika kellene im
már. Gyógyítsatok meg, nyírfa
doktornők, ápolónők, ti patyola-
tosak! Áhítozom a fákra a füst 
kötelei közt. Korom-krampu
szok tábort ütöttek ingem ha
ván. Belül is a fekete impérium 
terjeszkedik szövetkezve, sok 
más rossz hatalommal. Álmo
dok a fákról. Virág-tornyokról -
mennyi menyegzőn rezgetem 
kölykösen a vállam! Mennyi vi
rág-Eszter, mennyi Sára, Má
ria, Judit virágból! S virágból 
Salamon király, Berzsenyi Dá
niel. És esküsznek, akik hamar 
lefagynak: virág-Hölderlin, vi-
rág-Nizsinszkij. Engem a fák 

Gyenes István 

Ő S Z I S Z É L 

Megérett a gyümölcs 
sárgul már a levél 
a természet közéig 
téli álom felé 
Lombok sárga színét 
nem bírják a szélek 
fújják ide-oda 
mig a földre pereg 
ószi szél az évnek 
egyetlen dús szele 
szüntelenül nyargal 
repül minden vele 
Elviszi a szépet 
meleget s a zöldet 
feketére sepri 
téleléapldet 

dajkáltak, szoktattak az éghez korán. Kormányzók ele
ven meggyfarepülőt, pirhólyag-lámpáit kigyújtva föl
emelkedik a hegyoldalról. Szállok az üstökös kalászok 
fölött magasan, míg csavarintos ágcsöveiben dorombol 
a hajtóerő, míg működik szívemben a játék. Mert roska
dok térdre is a fűz kupolája alatt, mikor égszakadásban 
az orkán kidönti a nyárost. És tébolygok e jó katonák 

közt, a törzsükön szívek s betűk. 
Még saját monogrammom is Já
tom egy fekvő ezüstkatonán. Ég
nek fordult a gyökérzet, s mint 
nyúzott kócsag-nyakak közt, ott 
lüktet a torkom. Leheletem is or
dít: Meghaltak a fák! Amott az 
örökzöld tengere agonizál. Feny
veserdőről fujkálom a közönyös 
cementport, s reményem is gya
núsan szürkül, Te Szürke Úris
ten, aki tétlenül nézed, mondd, 
végzek-e munkámmal valaha is? 
Zöld csillagom, tente, tente, aludj 
el, aludj ki örökre. Kicsoda dúdol
ja e gonosz bölcsődalt a pirinyó 
földgolyónak? A beton-szívű. A 
vonalzós vaktervező. A pusztítás 
terroristája. Ő utasít fűrészt a fá
hoz, kozmikus testvéremhöz, 
akihez hűségem, imádatom lán
col. Vicsorog ránk a vízszintes 
végzet. De a halálraítéltek fensé
gével ébren és álmomban is föl
kiáltok: Éljenek a fák! 



KÖNYVESPOLC 
RÁCZ JÓZSEFNÉ DR. 

Selmecbányái Széchenyi Szövetség 
A Selmecbányá i Szécheny i Szövetsé g 1913 . ápri l is 8-án tartot t 

a lakuló közgyű lésé n nyi latkoztat t a k i megalakulását , a lapszabá -
lyát 1913 . ápril i s 10-é n Hibbjá n Gusztá v bányamérnök-ha l lga tó , 
szövetségi e lnö k é s Farno s Jáno s erdőmérnök-ha l lgató , szövet -
ségi jegyz ő terjesztett e fe l j óváhagyá s véget t a  fő iskol a rektorá -
nak, ahonna n ápri l i s 2 1 -én (534/191 3 főisk . s zá m alatt ) dr . Barla i 
Béla rekto r aláírásáva l j óváhagyva v isszakapta . 

Az A lapszabály szerin t a  Szövetség célkén t a  fő iskola hazaf ia s 
érzésű i f júságának é s a  város po lgárságána k nemzet i sze l lembe n 
való egyesí tésé t -  i rodalmi , tá rsada lmi , közgazdaság i é s közmű -
velődési kérdése k elmélet i é s gyakor lat i műve léséve l é s ápolásá -
val —  tűzt e k i é s e  célbó l vi ták , i rodalm i estélyek , népszer ű 
e lőadások szervezésé t vál lal t a magára . Rögzítet t e a  tagság léte -
sí tésének módozatai t , a  tagok jogait é s köte lességei t , a  szövetsé g 
szervezetét , a  közgyűlések, a  vá lasztmány, a  t iszt ikar, a  szakosz -
tályok, a  szünid ő alatt i működés , a  j övede le m é s vagyonügye k 
szabályai t , valamin t má s ál taláno s határozatokat . Összese n 1 2 
pontban 7 0 §  ter jede lemben . A z a lapszabály t nyomtatot t fo rmá -
ban a  szövetsé g minde n tag j a megkapta . 

: i se lmecbIntai „Széchenyi szövetség" 
I FOLYÓ É V I MÁJUS Hö T I Z E N N Y O L C A D I K Á N 

! A MAGYAR K I R Á L Y I B Á N Y Á S Z A T I É S E R D É S Z E T I F Ő I S K O L A 
B Á N Y Á S Z A T I P A L O T Á J Á N A K A U L A j A E A N 

| MEGNYITÓ ÜNNEPÉLYT 
! , TART, 

i A M E L Y R E JU<)y^<^<~{ 
; É S K E D V E S C S A L Á D J Á T T I S Z T E L E T T E L M E G H Í V J A A  V Á L A S Z T M Á N Y 

j A Z Ü N N E P É L Y K E Z D E T E D É L U T Á N ' ; , 5 OKAKOR 
- MfSOK A Z Ü N N E P É L Y E N L E S Z S Z É T O S Z T V A — 

; ÜNNEPÉLY I T Á N 8 OKAKOR A VÁROSI VIGADÓ NAGYTt'RHÉBEN 

KÖZÖS TÁRSASYACSOHA. 
I M É L T Ó Z T A S S É K .  \Mo^j/t]*^«^tt. C g Y  A  S A J Á T , M I N T C S A L Á D J A 
| T A R J A I N A K A  V A C S O I t ÁN V A L Ó R É S Z V É T E L É T A S Z Ö V E T S ÉG E L N Ö K S É G É N E K 
' M Á J U S H Ú *P. - A l O B E J E L E N T E N I . -  E G Y T E R Í T É K t, K O l l O N A . 

A szövetsé g 1913 . máju s 13-á n tartot t a megnyi t ó ünnepélyé t 
a fő iskol a bányászat i palotáj a aulá jába n Krippe l Móri c d ísze inö k 
köz reműködéséve l . Fenná l lás a e ls ő évébe n e lnöke , Hibbjá n 
Gusz táv bányamérnök-ha l lga t ó volt , ak ine k vezetése alat t há ro m 
vi taestet ( a szövetkezetekrő l, a  munkanélkül iségről é s a  kivándor -
lásról), eg y irodalm i estélyt , nég y vá lasztmány i gyűlés t é s eg y 
t isztújí tó közgyűlés t tartottak . A  közgyűlé s 1914 . márciu s 30-á n 
Kintses Gyu l a erdőmérnök-hal lgató t választot t a e lnökének , ak i a 
vá lasz tmány közreműködéséve l megszervezt e a  „Széchenyi ma -
t inét", a  „Szécheny i ünnepély t " (eze k e lőadáso k volta k ku l túrmű -
sorra l ) , a  „Szécheny i bazárt " aho l a  táncesté lyr e felajánlot t ado -
mányoka t árusítottá k a  bazár- , traf ik- , cukrász- , üdítői talos - é s 
v i rág-sátorban, árusította k tombola jegyeke t a  szerencsekerékr e 
és szaba d színpado n i s szórakoztat tá k a  közönséget . E z a  ren -
dezvény nagyo n jó pénzügyi mér legge l zárul t ! A Valéta-bál napjá n 
díszközgyűlést i s rendeztek . 

: A „Selmecbányái Széchenyi Szövetség" 
l 1913 . év i má ju s h ó 18- ik i 

; m e g n y i t ó ü n n e p é l y é n e k m ű s o r a . 

• | 1. Krippel Móric disze lnök megnyitója . 

i] 2. Himnusz . Énekli a közönség. •', 
|. 3. Hibbján Gusztáv szövetségi e lnök beszéde. !| 

;! 4. Fővédők, védők üdvöz lő beszéde . !| 

;! 5. Ch. Sinding: Serenade. Adagio deciso ma non troppo l| 
allegro. Zongorán és kél hegedűn előadják Dr. Barlai Béláné, '! 

• | Sladler Sándor, Hoznék János. 
!; 0. Teleky Pál gróf, a szövetség fővédőjének, az Orsz. j ! 
;| Gazdaszövetség képvise lőjének beszéde. !' 
• 1 11 
• ; 7. Magyar népdalegyveleg . Előadja a vegyeskar. 
!; 8. Osztroluczky Miklós , a szövetség védőjének ünnepi >\ 
• | beszéde. 
!] 9. Mozart W. A.: 25. S imphonia . Allegro con brio. 
;! Beethoven: 1. S imphonia . Andante cantabile. Előadja a !| 

\\ zenekar. || 

| | 10. Hlavathy Imre: Ünnepi óda. Szavalja Gyenge Irén Gyula. !| 

;| 11. Szügyi József: Ébresztő. Előadja a férfikar. !; 

• ; 1 2 . Krippel Móric diszelnök bezárója. 

!| 13. Szózat. Énekli a közönség. |! 

íi -e>W i| 
• 1 •  • 

!> A vegyeskart, zenekart és férfikart Cziczka Sándor karnagy ;! 
;! vezeti. [• 
•1 i • • 1 i • 

Krippel Móric , rektorr á történ t megválasztás a miat t augusztu s 
8-án lemondot t díszelnö k t isztéről . Ez t későb b a  szövetség kéré -
sére v isszavonta, és ezze l eg y időbe n másoddíszelnökk é megvá -
lasztották Köves i Anta l főiskolai tanárt. Az ügyvezet ő elnökségne k 
szinte va lamenny i tagj a 191 4 őszén hadba vonult , íg y a szövetsé g 
működése veszélyb e került . Az é v végé n felfektetet t jegyzőköny -
vek tanúság a szerin t előszö r ideiglenes , maj d ál land ó választ -
mányt je lö l tek a  szövetség élére , ennek elnöke Pál l Ferenc bánya -
mérnök-hal lgató lett . A z ú j vezetősé g próbál t rendezvényeke t 
szervezni , azoka t azonba n a  kialakul t háború s helyze t miat t ne m 
lehetett megtar tani . A z utols ó nég y választmányi , il letv e közgyű -
lési jegyzőkönyv szerin t a  tagsá g minde n alkaloma l megemléke -
zett a  harcba n lév ő társairó l é s létrehozt a a  „Katoná k karácsony i 
ajándék"-alapját. A z 1914-e s esztendő végével gyakorlat i lag lezá -
rult a Selmecbányái Szécheny i Szövetsé g tevékenysége , ugyani s 
a később i háro m -  folytatólago s -  jegyzőköny v (1915 . jú l . 5. , jú l . 
30 . é s 1916 . dec . 17. ) má r csa k a  szövetsé g vagyonána k letétb e 
helyezéséről szól . A múzeum bir tokába n lév ő 2 db takarékkönyve t 
és 2  d b kötvény t Köves i Anta l másoddíszelnö k gondjair a bízt a 
azzal a  k ikötéssel , hogy az t „anna k idejé n a z újonna n megalakul ó 
Széchenyi Szövetsé g vá lasztmányána k átadja. " 

A Szécheny i Szövetsé g működéséve l kapcsolatosa n újab b 
anyagra e z ideig n em bukkantak , d e szívese n vennén k bármilye n 
tájékoztatást a z üggye l kapcsolatban . A  feldolgozot t iratanya g -
jegyzőkönyvek, a lapszabály , meghívók , levelezés , számlá k -  a z 
Erdészeti é s Faipar i Egye te m Erdészet i , Faipar i é s Földméréstör -
ténet i Gyű j temény e Okirat tárába n ( 0 1  441-1446 leltár i számo k 
alatt) va n nyi lvántar tásban . 



Az Erdészeti Lapok ez évi 7-8. számában az OEE 
vándorgyűléseiről megjelentekhez bizonyos kiegészítést 
kívánok tenni, annál is inkább, mert magam is résztvevője 
voltam az 1945 utáni első OEE vándorgyűlésnek. 

Az egyesületi élet megindulását az 1947. év végén 
hadifogságából hazatért Mihályi Zoltán OEE-szervezőtit-
kárnak lehetett köszönni, akinek egyik első megnyilatkozá
sa a vándorgyűlések újrakezdésének a gondolata volt. 
Ennek eredményeként már 1949. augusztus 12-14. között 
Szegeden került megrendezésre a második világháború 
utáni első OEE-vándorgyűlés, amelyen közel kétszázan -
erdőmérnökök és erdészek is - vettek részt. 

A vándorgyűlés augusztus 12-én este vacsorával egy
bekötött ismerkedési esttel kezdődött. A másnapi program
ra a „fordulat éve" már rányomta a bélyegét. A közgyűlés 
résztvevői a királyhalmi (ásotthalmi) erdész-szakiskola 
diákjainak „mozgalmi énekeitől" kísérve testületileg vonul
tak a szegedi szovjet emlékműhöz, ahol Haracsi Lajos 
OEE-elnök koszorúzott és mondotta el az abban az időben 
pártot, Rákosit és a Szovjetuniót dicsőítő beszédét. 

A délelőtti politikai átitatású ülést a 17 óra körül kezdő
dött szakmai ülés követte, amelyen a Szegedi Nemzeti 
Vállalat vezérigazgató-helyettese ismertette Szeged öté
ves fásítási tervét. Ezt követte Roth Gyula professzornak 
a szálalóerdőről tartott magas szintű előadása, amelyen az 
ezzel kapcsolatos kutatásairól és tapasztalatairól is beszá
molt. 

Az augusztus 13-iki program lehetőséget adott arra, 
hogy az akkor Királyhalmán lakó 90. életévét betöltött Kiss 
Ferencnek az erdészet tiszteletét és üdvözletét a Lámfa-
lussy professzoráltal vezetett három tagú küldöttség átad
ja. Ez Kiss Ferencnek láthatóan nagyon jól esett, megha

tott szavakkal mondott köszönetet és kifejezte örömét, 
hogy az erdészek az ő sokévi munkásságáról nem feled
keztek meg. 

Augusztus 14-én került sor a tanulmányi kirándulásra. 
Ennek első állomása a Gerencsér-erdő volt, ahol Magyar 
Pál növényszociológiai felvételt, Botvay Károly talajszel
vény-vizsgálatot végzett, s mindketten rámutattak ezek 
gyakorlati jelentőségére. A tanulmányi kirándulás további 
(lllancs) programját a szakadó eső miatt megtartani nem 
lehetett. A vándorgyűlésen résztvevők így is tapasz
talatokkal gazdagodva utazhattak haza. 

A vándorgyűlés rendezői az akkori nehéz körülmények
hez kénytelenek voltak alkalmazkodni s mind az étkezé
sekkor, mind az elszállásolásnál és a személyszállításnál 
csak szerény körülményeket biztosíthattak. A gyűlésen 
résztvevőket csak akkora költség terhelte, amelyet az ak
kori 31 Ft-os napidíj bőven fedezett. A költségek a követ
kezők voltak: 

szállás (internátusban) 2 éjszaka á 4 Ft 8 Ft 
3 vacsora á 5 Ft 15 Ft 
2 reggeli á 3 Ft 6 Ft 
2 ebéd á 6 Ft 12 Ft 
személyszállítás teherautóval 9 Ft 
Rendezés kötlsége 10 Ft 
Összesen 60 Ft 

1949-ben kezdődött az erdészek politikai zaklatása, 
aminek következtében csak az 1956-os forradalmat követő 
politikai lazulás tette lehetővé a vándorgyűlések évenkénti 
megtartását. 

Dr. Kollwentz Ödön 

O^pvemSer havi erdészeti teendőig 
!Az 1919. évi. erdészeti zsebnaptár alapján 

, 'Déü vidékei a tűzifa termelés, sőt a Hó vége felé az 
épület- és műfa vágás is megkezdhető, mégpedig úgy a tarvágásokban, mint 
nemk^onbenafokgzatx)sfebgítasa[au állókban, ez utóbbiakban azonban, ha 
máruemeték/jjelvanMikJenóve, csakjlegendő magas hó meSett. 

Aritktiásokatjbíytassuk^'lgyektzzim^ 
fá6ó(feszített és az erdőien elszórva (evőfát, addig míg a fuwazásokjniatt 
lehetséges, (egaCá66 az utakjneűé kiszáűkani 

A téü fafuvarozás megkezdheti, megelőzőleg azonban a beerdősített he
lyeken, vágásokon keresztülvezető és fakjszáílitásn. szolgáló utakat jelöljük^ 
IQ, még mielőtt hó esett. 

Erdőművelés. .<üxdessünfyegem/efrnyős ha m/g (rhrt hailaxifrnyAtnhn-
zokat és tö^y makkot, továbbá éger, gyertyán és kőris magot; a hó vége felé 
néha (úcz-, erdei- és feketefenyő tofazokjsgyújthetőkj. mmdazonáűalcsakjia 
már eléggé érettek^ A telelésre szánt tö^ymakk^keSően megszárítandó, a 
mak&uleltetókbm elhelyezendő s gondosan kezelendő, nehogy megfúljon. A 
vetéseket és ültetéseket, ha azidőjárás megengedi, mégfbíftathatpd^külonö-
sen déd vidékgfet Csemetekertjeinkben a talaj megművelést, trágyázást is 
folytathatjuk^, tíozzukjendbe a csemetekertek^ kerítéseit, hogy télen át a 
nyuSalQsegyéb vadazok§ane hatolhasson he. 

Csemetekertek^taJajánakjnegjavÜásara, a kunyhókban telelő favágákjs 
szénégetőkjUtágyűjtessünkféícnát hamut. 

Jütött magperyetőkben a munka, a (tóban már megkezdhető 
T.rdfiitédcltm. £ hóban is, különösen déü vidékekai, ha tartós száraz idő 

jár,kjvá& a tüzekre kell ügyelni, azonfelül a makko&atásra és téü legelő 
gyanánt kiadott terüíetekjuttáraira. A fatolvajíasokjsgyakgriabbakki lesz-

Afavagókjsfuvarasokjzemmdtartandó\ 
TusctítsukjiLasiocampapini, Lophiruspini, Vanoaspinipctúa, 'Bupaks 

pimarms hernyókat, iűéüSeg bábokat, valamint az Oateria "Dispar és a 

MrmfoiszonvéteJek. A szénégetés e hónaptól kezdve, télen át csakis az 
oly helyeken űzendő, a hala késeiét mindenkor és azonnal értékesíthető, tehát 
gyáruk^ kohúkjözeiéhen. A mészégetés csakjűandó, zárt kanenczékben foly
tatható. 

A makkoítatás, téü legelő folyamatban van. 
•ÉpÜkszések^Az utakfyvicsolásánakjőfeg most van az ideje; útárkgkgt, 

vízátereszeket tisztíttassukjQ, ha eddig még nem tettük,, nehogy a hóvíz a 
úttestet elöntvén, télen át az út sikamlós (egyen. Vj építkezésekhez, javítá-
sakbozgyújtsükössze. a szükséges adatokat. 

T.rdőrendezés. A felmérési és becslési adatok feldolgozása most veszi 
kezdetét. 

Amia „ Vándorgyűléseinkből" kimaradt 



EGYESÜLETI HÍREK 

Madárfészkelések vadetetőben 
A Soproni-hegységben a Kecske-patak völgyében 

madármegfigyelést végeztem. A pataktól 25 m-re egy 
vadetetőt találtam, amelyből a téliről megmaradt réti 
széna még nem fogyott el. A széna között 170 cm 
magasan, egy hegyi billegető (M. cinerea) tojó ült 6 
tojásán a fészkében. E fészektől egy méterre, 190 cm 
magasságban egy ökörszem építette a fészkét, szintén 
a széna közé. Mindkét faj fészke, anyagát tekintve 
megegyeztett az ún. normális fészkeik anyagával. Ala

posabban átvizsgálva az etetőt, még további két régebbi 
fészek maradványait találtam. Mindkét faj számára a 
közeli patak oldalában lett volna megfelelő fészkelőhely, 
ezért feltételezem, hogy a széna jobb hőtároló képessé
ge késztette a madarakat arra, hogy a vadetetőben 
építsék meg fészküket. 

Mogyorósi Sándor 

ROVATSZERKESZTŐ: BARÁTOSSY GÁBOR 
Egyesületi közlemények 

Az FM Erdészeti és Faipari Fő
osztály vezetőjének látogatása Zala 
megyében. 

Dauner Márton, 1991. október 10-
én Zala megyében tett látogatást. 

Délelőtt az erdőfelügyelőség és 
az erdőrendezőség dolgozóival ta
lálkozott. Ismertette a két intézmény 
helyzetével, jövőjévelkapcsolatos 

főhatósági elképzeléseket, majd válaszolt a kollégák kér
déseire, s érdeklődött szakmai és egyéb gondjaik, problé
máik felől. A közösen elköltött ebéd után a főosztályvezető 
az erdőfelügyelőkkel és az erdőrendezőkkel együtt a Zalai 
EFAG bánokszentgyörgyi erdészetéhez indult, ahol az 
erdőgazdaság vezetőivel rövid szakmai bemutatón vettek 
részt. A terepi bejáráson a nagy területű véghasználatok 
kialakulása, a jól végrehajtott törzskiválasztó gyérítés és a 
minőségi fiatalosokat sújtó vadkár került megtekintésre, 
illetve megvitatásra. Különösen az erdőrészek nagysága 
körül bontakozott ki élénk vita. Végül is a résztvevők egyet
értettek abban, hogy az erdőrendezésben is szemléletvál
tásra van szükség, s inkább kisebb, 10 ha alatti erdőrész
leteket célszerű kialakítani, ahol ez lehetséges. 

Délután három órakor a ZEFAG tanácstermében Dau
ner7/AÍSMERTETTE a főosztály aktuális kérdésekről kialakult 
álláspontját az OEE zalaegerszegi és nagykanizsai cso
portjának egybegyűlt tagjai előtt, akik az előadást fokozott 
várakozással és nagy érdeklődéssel hallgatták. Beszámo
lójában részletesen kitért az erdészeti politika, a szervezeti 
átalakulás, a szakhatósági változások és a kárpótlással 
összefüggő tudnivalókra. Az elhangzottakkal kapcsolat
ban Nagy László, Csillag Jenő, André Béla, dr. Fatalin 
Gyula, Boa Sándor, dr. Mátrádéról Sándor és MüllerGéza 
tett fel kérdéseket, melyeket a főosztályvezető úr megvá
laszolt. 

A nap végeztével kialakult vélemények szerint, bár ha a 
hallottak nem is oszlatták el teljesen aggályainkat ós kéte
lyeinket a jelenlegi bizonytalan helyzetet illetően, a találko
zó mindenképpen nagyon hasznos volt, s hasonló rendez
vényeket a jövőben is kívánatosnak tartunk. 

Páll Miklós 

• 
Az Erdővédelmi Szakosztály 1991. augusztus 27-28-

án Szeged-Ópusztaszer-Ásotthalom térségében tartotta 
szakmai tanulmányúttal egybekötött összejövetelét, mely
nek mottója „Az erdő és a víz" volt. E témakörben a mintegy 
60 résztvevő kételőadást hallgatott meg, melyeket számos 
hozzászólás követett. A programban szerepelt még az 
Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkfelkeresésése, akistele

ki erdészet csemetekertjének megtekintése, valamint ho
moki erdősítési technológiák bemutatása. A rendezvény 
szervezői és házigazdái a DEFAG, a Kiss Ferenc Erdészeti 
Szakközépiskola és a Bedő Albert Erdőgazdasági Szak
munkásképző Iskola voltak. A jó hangulatú, tartalmas prog
ram előkészítéséért és lebonyolításáért minden közremű
ködőt köszönet illet, különösen pedig Polner Frigyesné 
erdészetvezetőt, aki a rendezvény fő szervezője és egy
ben háziasszonya volt. 

dr. Csóka György 

• 
Az OEE Hajdú-Bihar megyei és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei helyi csoportjai október 15-én aguthi Erdé
szeti Igazgatóság területén tartottak közös rendezvényt. A 
szép számú érdeklődő előtt dr. Sólymos Rezső címzetes 
egyetemi tanár tartott előadást „Erdeifenyőá-állomá-
nyok erdőnevelési technológiájának tapasztalatai" címmel. 
A terepi bemutató résztvevői a húsz évvel ezelőtt indított 
kísérletek kapcsán a homokifenyő-erdősítés és -erdőmű
velés különböző technológiai megoldási lehetőségeit vitat
ták meg. 

Az Erdőművelési Szakosztály szaporítóanyag-terme
lési szekciója az idén a csemetebörzét a bejcgyertyánosi 
csemetekertben tartotta. A gazdálkodók tájékoztatása sze
rint bükkmagból igen jó, kocsányos tölgyből gyenge, ko
csánytalan tölgyből pedig csak szórványos termés várha
tó. Néhány fafaj 1/0, illetve 2/0-s csemetéinek várható árai: 

KST, KTT 2,0 - 2,7 Ft/db 
CT, CS 1,8- 2,0 Ft/db 
B 4,0 - 5,0 Ft/db 
A 1,8 Ft/db 
nNY és Fűz gyd. 8,0 -15,0 Ft/db 
EF, FF 1,5 Ft/db 
A megbeszélésen több kritikai észrevétel hangzott el az 

MMI tevékenységét illetően. Az okok alaposabb megisme
résére és javaslattevésre egy ad hoc bizottság alakult. 
Nagy Sándor nyugat-európai tanulmányújára hivatkozva 
kijelentette, hogy az EGK országaiba való export felfutta
tásának hazai akadálya egyrészt a származási körzeten 
belül csemeteellátásra való törekvés, másrészt a magyar 
erdészeti szaporítóanyag és annak felügyelete iránt érzett 
bizalomhiány. 

A rendezvényen részt vevők nyugállományba vonulása 
alkalmából búcsúztatták Takács Pista bácsit, akinek az 
egész Erdőművelési Szakosztály nevében kívántunk bé
kés, nyugdíjas éveket. Boda Katalin, a csemetetermelési 
szekció irányítója is bejelentette, hogy nyugdíjba vonulása 
miatt tisztségét átadja MiskolciLórántnak(NEFAG). 

Bartha Pál 



EGYESÜLETI HÍREK 

In memóriám: SZEDERJEI ÁKOS. 
(1911-1991) 

Megdöbbenésse l é s a  gyászo ló csa lá d irán t érzet t mé lysége s 
együt térzéssel je lente m a  magya r erdésze k é s vadászo k népe s 
táborának, hog y dr. Szederjei Ákos, ok levele s erdőmérnök , a 
magyar vadászok , ső t Európ a vadásza inak egyi k vezéregyénisé -
ge, foly ó é v szeptembe r 19-é n átváltot t a z Ö R Ö K V A D Á S Z M E -
Z Ő K R E . 

Személyében -  e lmúlásáva l -  eg y alkotó munkába n párat lanu l 
gazdag éle t zárul t le , örökségként há t rahagyv a a  vadászat, i l letv e 
a vadon él ő ál latvi lá g fenntar tásáér t folytatot t rendület lenü l lelke s 
és következetes munkásságána k tanu lmányokba , könyvekb e ön -
tött pé ldaképét . 

A vadér t val ó ra jongását , a z erd ő szereteté t sza tmármegye i 
ot thonából hozt a magáva l a  sopron i erdőmérnök i fő iskolára , aho l 
oklevelet szerzet t é s mega lapozt a szakma i ismeretei t . 

A vadásza t ügyéér t val ó le lkesedésér e je l lemző , hog y min t 
fiatal e rdőmérnö k töb b hónapo n á t tanu lmányoz t a a  kivál ó szar -
vasál lományáró l ismer t egykor i (keletporoszországi ) Rominten- i 
e rdőgazdaság vadgazdá lkodás i v iszonyai t . Az ott szerzett tapasz -
taltok minde n bizonnya l hozzájárul ta k munkásságána k k ibontako -
zásához. 

Kárpátal jának Magyarországho z történ t (1939 ) v isszacsato lá -
sa utá n a  Fö ldművelésügy i Min isztér iu m a  k iemel t területkén t 
kezelt Szinevér- i erdőhivat l vezetéséve l bízt a meg . Az it t töltött id ő 
volt minde n bizonnya l f iata l háza s életéne k é s szakmai tevékeny -
ségének legszebb , legbo ldogab b szakasza . It t ismert e me g a 
fe le lősségtel jes-erdész-vadász éle t minde n nehézségé t é s szép -
ségét, it t a  Kárpáto k rengetegeibe n tanu lmányoz t a a  szarvasok , 
medvék, farkasok , süketfajdo k életét , környezet i kapcsolatai t : a z 
ott szerzet t tapasztalatai t , emlékei t gyakra n é s sz ívese n idézte , 
emlegette í rásaiban , tanu lmánya iban . 

Innen mé g a  háború idejé n Szin-b e vezérel t e szolgálat i kötele -
zet tsége, aho l a z által a vezetet t erdőhivata l terü letén létesített e a 
„medvéskertet" . 

A hábor ú utá n a  Fö ldművelésügy i Min isz tér iumban , i l letv e a z 
akkor alakul t ál lam i Erdőközpontba n (, ,MALERD"-ben ) tel jesítet t 
szolgálatot. Min t a  M A L E RD vadászat i osztá lyának vezetőj e mun -
katársaival , barátai segí tségével hozzálátot t az ország vadgazdá l -
kodási v iszonyaina k fe l tárásához , a  va d számbavéte léhez , a  va -
dászterületek, k iemel te n a  kü lönlege s rendel tetés ű nagyvada s 
területek (ún . „ rezervátumok") kialakításához . Ebbe n a  munkájá -
ban nag y segítsége t je lentet te k a  vadásza t akkor i k iemelked ő 
alakjai, min t p l . Széchenyi Zs igmond , Ki t tenberge r Ká lmán , Feke -
te István , aki k min t a z Erdőközpon t a lkalmazot ta i főfe ladatkén t a 
vadászat , il letv e a  vadgazdá lkodás ú j raszervezésé t é s Szederje i 
Ákos munkájána k elősegí tésé t kapták . N e m kevésb é megbízha -
tóan támaszkodhato t t küls ő munkatársai ra , min t példáu l Part y 
Istvánra, Vogl Henr ikre , Vi lághy Andrásra, Hibbey Albertre és mé g 
sok má s kivál ó szakember re . 

A vadásza t ú j jászervezéséhe z nag y segí tsége t nyújtot t Sze -
der je i Á k o s n a k a z E r d ő k ö z p o n t ( M A L E R D ) akko r i vezé r -
igazgatója, ifj . dr. Ti ldy Zo l tán, aki lelkes párt fogója , ú j jászervezőj e 
volt a  te rmészetvéde le m ügyéne k is . J ó m a g a m ped ig , min t a z 
elnökigazgató t i tkárságána k vezető j e it t i smer te m me g munkás -
ságát, célki tűzései t é s kapcso lódta m b e azo k támogatásába , 
megvalósí tásába: ekko r kötöttün k „ fegyverbarátságot" , hossz ú 
időre... 

A szakma i fe ladato k szervezése , megvalósí tás a kétségtelenü l 
nagy erőfeszítés t követel t Szederje i Ákostó l , d e enné l mé g töb b 
körüitekintést, kivál ó taktika i érzéke t igényel t a z akkor i közélet i 
vezetők, pol i t ikusok megnyerése , vagy közömbösí tése a  vadásza t 
ügyével kapcso la tban . Ez t a  fe ladatát i s bámulato s hozzáál lássa l 
sikerült megoldan ia : a tét sokszor nagyo n i s magas é s b izony ne m 
egyszer kockázato s volt . 

Szederjei Áko s ne m csa k tudományosa n képzett , elmélet i 
szakember volt , h a n e m kivál ó gyakor lat i vadás z is , ső t m i több , 
kitűnő löv ő is . Ez t a  képességé t min d a  vadd isznóvadásza tokon , 
mind pedig a z apróvadda l kapcsolatba n gyakor t a megcsi l logtat ta . 

A vadászato k sorá n mindenko r szerénységének , önzet lenségé -
nek, a lapvet ő ember i tu la jdonságaina k tükörképé t adta.. . 

Szakmai munkásságá t gazdag , töb b szá z tanulmán y é s töb b 
mint ké t tucatny i könyve t felölel ő irodalm i termé k fémjelz i , i t tho n 
és kül földö n egyaránt . 

Nevéhez fűződi k -  Nádle r Herber t nyomdokai n haladv a -  a z 
országos trófeabírál ó bizottsá g é s az 1 9 7 1 . évi Vadászat i Vi lágki -
állítás trófeabírál ó b izot tságána k megszervezése , munkájána k 
i rányí tása és összefogása, áz Erdészet i Tudományos Intéze t (ER -
TI) kereté n belü l a vadászati tudományos kutat ó munka beindí tás a 
és meganny i más , vadásza t é s vadgazdálkodá s ügyé t elősegít ő 
tevékenység. 

Képessége i re je l lemző , hog y uto ls ó aktí v éve ibe n a  Főváros i 
Állat- é s Növényker t fő igazgató i teendői t látt a e l . A  Nemzetköz i 
Vadász tanács (CIC ) kereté n belü l közreműködöt t töb b progra m 
k ido lgozásában: enne k é s élet e munkásságána k köszönhetőe n 
1978-ban elnyert e fe leségéve l együt t a  CI C irodalm i díját , 1986 -
ban ugyancsa k a  C IC „Eg y éle t munkásságáér t a  vadtenyésztés -
ben é s a  vadászat i kutatásban " díját , valamin t a  Néme t Vadász -
szövetség (Deutsch e Jag d Verband ) i rodalm i díját . 

Hazai e l ismerésbő l csa k szerénye n hullot t a  babé r munkássá -
gára. . . a  bibl i a tanúság a szerint : „nem o prophet a i n patri a sua " 
(Hazá jában senk i s e m próféta) . 

Ennek el lenére i t thon és kül földön t isztelőinek, barátainak hosz -
szú sora őrzi emlékét , méltatj a terméken y életéne k munkásságát , 
eredményei t mindaddig , amíg magya r vadászok-erdészek járnak , 
cserkelnek a  haza i föld i vadászösvényeken . 

Búcsúzunk Tő led , kedve s Áko s barátunk , köszönjük , ami t a 
N A G Y Ü G Y É R T tet té l . Nyugod j békében ! 

Dr. Bencz e Lajo s 



EGYESÜLETI HÍREK 

• 
A győri csoport szeptember 19-én „Kisalföldi EFAG 

természetvédelmi, környezetvédelmi, turisztikai támogató 
feladatai" témakörben tartott rendezvényt a kapuvári Pol
gármesteri Hivatal tanácstermében. A megjelent mintegy 
90 fős hallgatóságot Varga Gyula erdőmérnök, a város 
polgármestere köszöntötte. A vitaindító előadást dr. Kár
páti László, a Fertő tavi Nemzeti Park igazgatója tartotta, 
melyben ismertette a Nemzeti Park megalakításának tör
ténetét, valamint a természetvédelem múltját és jelenét 
Magyarországon. Az előadást számos hozzászólás, az 
előadónak feltett kérdések és az azokra adott részletes 
válaszadás tette színessé. Szóba kerültek az ártéri erdők 
problémái (fafajpolitika), a hansági mézgás éger termesz
tési lehetőségei, általában a természetszerű állományok 
kialakításának kérdései, az erdő és vad kapcsolatának 
időszerű kérdései. A résztvevők egyetértettek abban, hogy 
a természet gazdagítása különféle elegyfafajokkal, vad
gyümölcsökkel a lehetőségeken belül kívánatos és szük
séges. 

Ezt követően a süttöri-égeri erdészház idős mocsárcip
rusai és mocsártölgyeinek szomszédságában Balsay End
re erdészeti igazgató ismertette a délhansági erdészet 
természetvédelmi, hagyományőrző tevékenységét, majd 
ebéd után dr. Kárpáti László vezetésével a Fertő tó magyar 
és osztrák természetvédett területeit (szikes tavak, Fertő
part) tekintették meg a résztvevők. 

A kitűnően szervezett napot Kapuvárott a Gulyás csár
dában elfogyasztott vacsora és baráti beszélgetés zárta. 

Németh Ferenc 

• 
Az Erdőfeltárási Szakosztály 1991. szeptember 26-

27-én a Mátra-Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
ságnál tartotta ez évi harmadik, ez alkalommal ünnepi 
ülését. Ezen részt vett Anton Trzesniowski professzor, 
Nikolaus Fernsebner adjunktus, a Bodenkultúr Egyetem 
Erdészettechnikai Intézetéből (Bécs), a szakosztály tagjai 
és meghívott erdőgazdasági vezetők és erdőfeltárási szak
emberek, összesen 80 fő. A szakosztály ülésén részt vett 
Schmotzer Andrásvezérigazgató, az OEE elnöke is, aki 
külön köszöntötte a szakosztály ülésén megjelenteket. Az 
ülés megnyitása után Bogár István, a szakosztály vezetője 
megemlékezett a legutóbbi ülés óta Nagykanizsán elhunyt 
szakosztály tagról, Demeter Sándor erdőmérnökről. 

Az első napon a szakosztály és meghívott vendégei a 
szilvásváradi erdészet területén megemlékeztek a II. világ
háború után 1947-48. években épített korszerű, burkolattal 
ellátott bánvölgyi feltáró út építéséről. Az út tervezője és 
építője Jáhn Rezső főerdőtanácsos volt. Ez alkalomból 
tájékoztatást adott az útépítés kivitelezéséről édesapja 
emlékei alapján Jáhn Ferenc erdőmérnök, saját emlékeit 
elevenítette fel Ribbey Albert erdőmémök, az akkori szil
vásváradi erdőgondnokság vezetője és dr. Pankotai Gábor 
erdőmérnök, az útépítéssel kapcsolatban elrendelt vizsgá
lat felkért szakértője. Sajnos dr. Madas András erdőmér
nök, aki az útépítés finanszírozását lehetővé tette, beteg
sége miatt nem lehetett jelen. Az emlékkövet Bogár István 
avatta fel. 

A második napon az egri erdészet területén az erdőfel
táró burkolt utak 2500. km-ének megtekintése volt a prog
ram a Kálmánhegyi úton. Az út kivitelezésének részleteiről 
Fónagypál Géza erdőmérnök adott tájékoztatást. Terve
zője Zsilvölgyiné Juriss Éva erdőmémök volt. Az emlékkö
vet Schmotzer András avatta fel. 

A kétnapos szakosztályülésen az erdőfeltárás múltja és 
jelene mellett, annak jövője is előtérbe került. Az erdőfel

tárási létesítmények építése és fenntartása nem csak a 
gazdálkodó érdeke. Az erdő szakszerű művelése ós hasz
nosítása társadalmi érdek, amelynek végrehajtását csak 
megfelelő infrastrukturális ellátottság mellett lehet megkö
vetelni. 

Ezért sürgősen megvizsgálandónak tartja a szakosz
tály: 

— az utóbbi években pénzhiány miatt egyre csökkenő 
útépítések kérdését. Az állami támogatás nem megfelelő 
mértéke és bizonytalansága a jelenlegi lemaradás mielőb
bi felszámolását akadályozza. Támogatás nélkül az erdő
feltárás teljes leállásával kell számolni; 

— az útfenntartási munkák elmaradásának okait, me
lyek elsősorban az erdőgazdaságok kedvezőtlenné vált 
pénzügyi helyzetére vezethetők vissza. Az útfenntartási 
munkák nem időben történő elvégzése, sok helyütt teljes 
elmaradása később többszörösére növeli a helyreállítható
ság költségeit, csökkenti a jelenlegi alacsony feltártság 
valós értékét is; 

—az erdészeti építésvezetőségek fenntartásának szük
ségességét, ami a pénzügyi problémák rendezése esetén 
mind az építés, mind a fenntartás gazdaságos kivitelezé
sének alapvető kérdése. 

A szakosztály e három kérdéscsoporttal a jövőben in
tenzíven fog foglalkozni. 

Az ünnepi program előkészítését és megszervezését 
Wagner Tibor, Zsilvölgyiné Juriss Éva és Fónagypál Géza 
erdómérnökök nagy szakértelemmel látták el. A szakosz
tály kiemelten megköszöni a Mátra-Nyugatbükki Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaságnak az emlékkövek elhelyezését 
és a kibővített szakosztály ülés megtartásának lehetővé 
tételét. 

Bogár István 

BartUCZ Emil erdőmémök, az OKTH dél-alföldi fel
ügyelőségének nyugdíjas igazgatója hosszan tartó súlyos 
betegség után 1991. augusztus 27-én 60 éves korában 
elhunyt. 

Szentesen született, diplomáját 1954-ben szerezte Sop
ronban. Munkáját a dél-mátrai erdőgazdaság gyöngyös-
solymosi erdészeténél kezdte, majd ugyanitt lett erdészet
vezető. Fő feladatának tekintette az erdészet épületállo
mányának rendbehozatalát és kiegészítését, szakmailag 
pedig a természetes felújításokat és a rontott erdő átalakí
tásokat. Erdészete a munkák ellátásában mjndvégig az 
elsők között volt. 1967-ben megbízták a MÉM Szegedi 
Állami Erdőrendezőség megszervezésével és vezetésé
vel. Irányítása alatt épült az erdőrendezőség szegedi szék
háza, ez ma erdőtervezési irodának, az erdőfelügyelet 
szegedi osztályának és 12 családnak ad otthont. Vezetése 
idején Bács-Kiskun és Csongrád megye országosan is 
élen járt az új erdősítések tekintetében. 1979-ben meg
szűntek a MÉM erdőrendezőségek, a dél-alföldi jogutód a 
kecskeméti erdőfelügyelőség lett. Ő ragaszkodott Szeged
hez, így az újonnan alakult Országos Környezet- és Ter
mészetvédelmi Hivatal dél-alföldi felügyelősége igazgató
jának nevezték ki. Megszervezte a dél-alföldi környezet
és természetvédelem központját, megalapozta a termé
szetvédelem mellett a zaj és rezgés elleni védelem, a 
hulladékgazdálkodás és a területrendezés felügyeletét. 
Működése alatt épült fel a dévaványi túzoknevelő telep, a 
Mártélyi és Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet szolgálati laká
sa, a kardoskúti kutatóház, és újjáépült a pusztaszeri é s 
szeged-fehértói kutatóház. 

Az Országos Erdészeti Egyesület Csongrád megyei 
csoportjának elnöke volt 1973-tól 1979-ig. 

Emiekét megőrzik 




