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Őstulok a  Klauzál téren  ? 
Jakucs /^/akadémikus professzor sajtóban megje

lent polémikus cikkét olvasva (Kengurucsordákat az 
Alföldre? Népszabadság, 1992. július 16.) arra gondol
tam, hogy vajon használ-e egy alapjában megszívlelen
dő gondolatnak, ha azt emocionális felhangokkal elegyí
tett tárgyi pontatlanságokkal adják közre. Hiszen ha az 
erdészeket azzal vádolják, hogy kengurucsordák hono
sításával ér fel az idegenből hozott akác telepítése az 
Alföldön, akkor azok talán vissza is kérdezhetnek, hogy 
vajon hogyan is gondolják visszatelepíteni a Klauzál tér 
aszfaltjára az ott valamikor kétségkívül őshonos őstul
kot. 

Eközben persze teljesen el lehet feledkezni a valósá
gos tényekről és a valóságos mulasztásokról. Ezeket a 
tényeket és mulasztásokat terveztem megírni a Népsza
badságnak, érzékeltetve, hogy a „tájidegen" fafajok te
lepítése sokféle, jobbára elég racionális okra vezethető 
vissza. És azt, hogy a tiszteletet érdemlő jobbító szán
dék hitelét csorbítja a túlságosan egyoldalú, polémikus 
megközelítés. 

Miközben a megfelelő tartalmú és hangvételű válasz 
járt a fejemben, kezembe került a IUFRO News legújabb 
száma (1992.1-2.) amelyben az Erdészeti Kutató Inté

zetek Nemzetközi Szövetségének több vezető szemé
lyisége foglal állást D. Mlinsek professzor nézeteivel 
szemben. 

Dusán M//nsek\\ub\\ana\ erdőműveléstan-professzor 
az IUFRO elnöke is volt korábban, jelenleg az őserdők
kel foglalkozó IUFRO munkacsoport vezetője. Hosszú 
évek óta ismert arról, hogy kereszteshadjáratot vezet az 
erdőgazdálkodás klasszikus koncepciója ellen. Felfogá
sa szerint csak a természetes állapotába visszaállított 
erdő biztosítja a tartamosságot, és ezért az emberi 
beavatkozást meg kell szüntetni. A természetes állapotú 
erdők tökéletes ökológiai szabályozása az egyedüli ga
rancia az ökoszisztémák stabilitásának fenntartására. 
Mlinsek professzor ugyanúgy nem hajlandó kompro
misszumokra az ökonómiai és ökológiai realitások irá
nyában, mint az erdőgazdálkodás egyes hazai kritiku
sai. 

Ezért talán nem érdektelen, hogyan vélekednek erről 
olyan országokban, ahol egyrészt vannak még igazi 
őserdők, másrészt pedig nem fertőzhette meg őket a 
„sztálinista-totalitárius" gondolatvilág. 

Az alábbiakban kivonatosan közlöm az IUFR01986-
1990 közötti elnökének, az oregoni Buckmann pro-
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fesszornak, valamint az új-zélandi O. Garciánaka véle
ményét. Utóbbi a potoruai erdészeti kutatóintézet osz
tályvezetője, az IUFRO ültetvényes erdőgazdálkodás
sal foglalkozó munkacsoportjának vezetője. 

„Mlinsek professzor a természetes erdők szépségét 
és alkalmazkodóképességét írja le az IUFRO News 
91/3. számában. Bár lehetne vitatkozni megállapításai
val, amelyek a természetes erdőkben zajló ökológiai 
folyamatok tökéletességét ecsetelik, mégis a gazdálko
dásba vont természetszerű és ültetett erdőkkel szembe
ni ellenségessége az, aminek ellent kell mondanunk. 

Amíg az emberiség létszáma és igényei folyamato
san növekednek, addig a használati értéket előállító 
tevékenységről nem lehet lemondani az erdőben sem. 
A mezőgazdaság erre évszázadokon át képes volt, és 
van elég példa, amely bizonyítja, hogy tartamos gazdál
kodás az erdőkben is lehetséges - pl. a Salzburg kör
nyéki erdőkben a római idők óta gazdálkodnak. 

Tény, hogy a gazdálkodás (a génkészlet beszűkíté
se) fokozza a kockázatot, de vannak eszközeink a gaz
dasági erdőket fenyegető veszélyek kivédésére. Más
részt arról se feledkezzünk meg, hogy a természetes 
erdőket is fenyegetik veszélyek, pl. behurcolt betegsé
gek révén. 

Kétségkívül nagy szükség van arra, hogy a termé
szetes erdőállományok ökológiáját jobban megismer
jük, és rezervátumokat hozzunk létre, ahol a természeti 
sokféleséget kielégítően, nagy területen fenn lehet tar
tani. Valamennyiünkben közös a természetes erdők 
iránt érzett megbecsülés, szeretet, sőt misztikus csodá

lat. Sajnos azonban nem mindenki töltheti életét az 
őserdők megfigyelésével és védelmével. Valakinek meg 
kell termelni a krumplit, amit megeszünk, és a papírt, 
amit majd eldobunk. A lUFRO-ban és az erdészhivatás
ban többféle erdésznek is helye van. 

Mlinsek professzor által felvetett kérdésekről érde
mes vitatkozni, célszerűen talán egy kicsit kevesebb 
érzelemmel és egy kicsit több tudományos megalapo
zottsággal. Olyan kérdésekről, mint pl. az energiahaté
konyság, a monokultúrák, és hogy milyen természetes 
a természetes? Mindez azonban elmegy a lényeg mel
lett. Ugyanis a természetes és a mesterséges erdő nem 
alternatívái egymásnak. Természetes erdőt nem lehet 
telepíteni és az őserdőket nem azért irtják, hogy faültet-
vényeket hozzanak létre a helyükön. 

Mlinsek professzor szem elől téveszti azt a körül
ményt, hogy az erdészeti ültetvények teszik lehetővé, 
hogy másutt meg lehessen kímélni a természetes erdő
ket, illetve, hogy kevésbé intenzív, természetközeli gaz
dálkodást is lehessen folytatni." 

Az idézethez nyilvánvalóan még nagyon sok mindent 
hozzá lehetne tenni, különösen Magyarország eseté
ben, ahol egészen speciális (talán a világon egyedülálló) 
ökológiai helyzettel állunk szemben. Az mindenesetre 
bizonyos, hogy józan, kompromisszumos megoldáshoz 
csak akkor juthatunk közelebb, ha minden érdekelt fél 
őszinte erőfeszítéseket tesz a valós tények és a mások 
által képviselt álláspont megismerésére és megértésé
re. Enélkül végső érvként tényleg csak a kenguru és az 
őstulok marad. 



Tanuljunk az okosabbtól! 
Divatba jött az erdészetet szidni, bírálgatni. Ennek a 

folyamatnak legújabb hajtása Jakucs Pál ökológus aka
démikusnak a Népszabadság 1992. július 16-i számá
ban Kengurucsordákat az Alföldre? címen közreadott 
írása. 

Az ironikus és bántó hangvételű, az egy muflon tele
pítéstől eltekintve valótlanságokkal és ökológiai szak
szerűtlenségekkel tarkított írásművel nem kívánok ér
demben foglalkozni. Stílusát sem kívánom követni, az 
íróját minősíti. Ami elgondolkodtatott, az maga a bírálat 
ténye. Vagyis mi valamit nem jól csinálunk, valamit 
másként kellene. De hogyan? - ez a kérdés. Legyen hát 
Jakucs Pál atanítómesterünke vonatkozásban, végtére 
is nem szégyen az okosabbtól tanulni. A Tankönyvkiadó 
által tankönyv céljaira kiadott Növényföldrajz társulás
tan és ökológia című könyvben Jakucs Pálállítottaössze 
az erdőtársulásokkal foglalkozó részt. Szakszerű és jól 
követhető leírásai és jellemzései után gyakorlati eligazí
tásokat is közöl a kérdéses erdőtársulások hasznosítá
sára vonatkozóan. Ezekből idézzük szó szerint az aláb
biakat (az idézet utáni szám a hivatkozott munka oldal
számát jelzi, a kiemelések tőlem származnak!). 

Cseres-tölgyesekről: „A cseres-tölgyesek területei 
mezőgazdaságilag igen értékes területek. Potenciális 
termőhelyükre vegyes szántóföldi gazdálkodás, búza, 
árpa, kukorica, silókukorica, takarmányrépa, lucerna, 
olajlen, napraforgó, rostkender stb. művelés javasolha
tó (nagyüzemi módszerekkel is!) (228. o.). 

A gyertyános-tölgyesekről: „A gyertyános-tölgyes ter-
mőhelyei - bár sok helyen mezőgazdaságilag is művel
tek - általában csak a kisebb hő- és fényigényű termesz
tett növényeink (zab, rostlen, árpa, kapások) számára 
hasznosíthatók optimálisan. Környezetbiológiai és öko
nómiai szempontból azonban gazdaságosabb lenne a 
gyertyános-tölgyes kevert lombú erdők fenntartása, le
romlott állományaik feljavítása és egykori területeikre 
való fokozottabb visszatelepítése" (229. o.). 

V e n d é g f a f a j o k n a k nevezi a svájci H. Leibundgut professzor 
mindazon fafajokat, amelyek valamely termesztés erdőtársulás
ból hiányoznak, de megfele lő elegyben termőhelyállónak bizo
nyulnak, és viszonylag magas értékteljesítményt mutathatnak fel. 
Hiányuk természetes úton felújulási nehézségekkel, elégtelen 
versenyképességgel, növényvándorlás-történeti okokkal magya
rázható. Elegyítésük haszonnal jár, ha j o b b minőségű fájukkal 
növelik a fatermést, vagy egyéb jó tulajdonsággal teszik értéke
sebbé az á l lományt Velük minden erdőműveléstan foglalkozik, 
mégis célszerűnek látszik reájuk időről időre újra felhívni a 
figyelmet. Számunkra talán legérdekesebbek a lombos állomá
nyokba bevihető fenyőfélék. 

Rendkívül széles körű termdhelyállása következtében talán 
elsőnek a luc jöhet számba. Erőteljes növekedése és fájának 
sokoldalú felhasználhatósága jelentős. Egyes termőhelyeken 
elegyként sokkal nagyobb méreteket érhet el, mint természetes 
előfordulási helyein. Néhány évtizeden át mérsékelt árnyalásban 
kell tartani, hogy ne fejlesszen laza fabelsőt és növekedési tető-
zése későbbre tolódjék ki. 

A jegenyefenyő a természetes előfordulási helyein kívüli te
rületeken rendkívüli veszélyeztetettsége miatt számításba nem 
vehető. Helyettesítésére azonban rendkívül alkalmasnak mutat
kozik a nagy partifenyő (Abies grandis). Amerika északnyugati 

Bükkösökről: „A bükkösök termőhelyei elsősorban 
erdőművelésre alkalmasak. Rendszerint kellemes üdü
lő- és kirándulóerdők (jóléti erdők). Mezőgazdaságilag 
legfeljebb a málnaés egyesgyógynövények {pl Atropa 
belladonna) termesztésére lehetnek alkalmasak irtáste
rületei." (232. o.) 

Fűzligetek, puhafa ligeterdőkhöz: „Területük mező
gazdaságilag elsősorban kaszálónak, legelőnek felel 
meg, esetleg rövid tenyészidejű kapásoknak. Kiváló 
helyei a gyorsan növő nemesnyárak(pap'\myárták) ter
mesztésének." (234. o.) 

Tölgy-kőris-szil ligeterdők, keményfás ligeterdőkhöz: 
„Potenciális termőhelyükön ma kaszálók, mocsárrétek, 
kezelt és származékerdők (kocsányos-tölgyesek, nyá
rasok, akácosok) váltakoznak mezőgazdasági terüle
tekkel. Területükön elsősorban az alábbi növények ter
mesztése javasolható gazdaságosan: zöldségfélék, 
konyhakerti növények, paprika, takarmányrépa, napra
forgó, kender, silókukorica, burgonya. Javasolható a 
takarmánynővényekiokozoüabb termesztése és a pil
langósokkal felülvetett kaszálók és zöldlegelők területi 
növelése is." (235. o.) 

Homoki erdőkhöz: „Amíg a nyílt homoki tölgyes ter
mőhelye elsősorban mint kiváló szőlő-gyümölcs és 
kertgazdasági terület hasznosítható, a zárt homoki töl
gyesek termőhelyei főleg a rozs, burgonya, dohány, 
napraforgó, őszi árpa és diórészére kedvezőek. Mindig 
javasolható azonban az őshonos fafajokból álló erdők 
területének növelése is." (237. o.) 

Eddig az idézetek. Tetszik érteni ugye? Fenyő és 
akác- az nem kell, de amerikai eredetű kapásnövények 
és rozs meg a többi, az már igen. És a papírnyárfák 
ügye? No de hagyjuk! 

Jakucs Pál egyetlen alapvető tényt felejt ki a számí
tásból: minden fafajnak megvan a maga termőhelyi 
igénye (ökológiai igénye), tehát nem a mi akaratunktól 
függ, melyik fafajt ültetjük, hanem attól, milyen területe
ket kapunk erdőtelepítésre. Ez pedig ökológiai kérdés a 
javából, kár, hogy az ökológia bajnokai éppen erről 
feledkeznek meg! Dr. Szodfridt István 

részén egészen Kanadáig, a tengerparttól egészen a 2 3 0 0 m 
magasságú hegyvidékig terjeszkedik, amiből csak a megfelelő 
származást kell kiválogatni. Csapadékellátottsága hazájában évi 
5 0 0 mm-től 3 0 0 0 mm-en felül, alapkőzete a legkülönfélébb, 
fekvése a vízszegény magasfennsíktól a vizes mélyedésekig ter
jed, szokatlanul széles körű termőhelyállásra utalva számos öko-
típust ígér. Németországi telepítései azt jelzik, hogy növekedése 
nem marad el a duglászétól és kétszer annyit teljesít, mint a 
jegenyefenyő. Egy negyvenéves állománya 5 0 0 m /ha törzstér
fogatot mutatott. 

A vörösfenyő a nagy fényigény mellett mély, jól szellőző 
talajt, kiegyenlített vízellátást kíván. Fagyzugokba nem való, 
számos ökotípusa folytán a származásra figyelemmel kell lenni. 
Ültetésre az egyéves magonc a legjobb, a 3 -4 évesek gyökere nem 
tud lépést tartani a szárral. A törzset ő z ellen védeni kell. Luc 
mel lé védelmi okokból ne kerüljön. A z erdeifenyőt széles körű 
termőhelyállása indokolja, értéktermelése tekintetében a luc és 
vörösfenyő mögött áll. A feketefenyőt csak szélsőén száraz ter
mőhelyeken alkalmazzák. Lehetőleg csak kalábriai és korzikai 
származásokat. Simafenyő növényegészségügyi szempontból 
nem alkalmas vendégfafajnak. A duglászfenyöt általában állo
mányként telepítik, de elegyként is alkalmas. 

( S c h Z f F 1 9 9 2 . 5 . Ref.: Jéróme R.) 



DR. BOD LAJOS 
Gondolatok 

Gera Pál: „ Javaslat a vadászható állatfajok listájának 
megváltoztatásához"c. cikkéhez 

Nem kívánok vitába szállni a cikk szerzőjével, csupán 
a tárgyi tévedéseket pontosítanám. 

A balkáni gerle (St. decaocto) Magyarországon va
dászható vadnak minősül (3/1990. VIII. 17. FM), bár a 
vadászok érdeklődését, mint ilyen, nem ébresztette fel! 

Az „éles vita tárgyá"-t nem ez, hanem „a gerle" (St. 
turtur) képezi - nem mindegy! Ez a vita is lokális, ugyan
is utóbbi madár előfordulása szigetszerű: vagy nagy 
tömegben él, illetve gyülekezik össze, vagy szinte hiány
zik a madárfaunából. Vadászata valóban ráfordítás nél
külijövedelmet biztosít a vadásztársaságnak és a keres
kedelmi irodának is, ugyanakkor a napraforgótáblák 
környékén „vadkárvédelmi" kötelességként a termelők 
szinte elvárják vadászatát. Ha a helyi - egyedi - enge
délyek kiadását megtagadja a hatóság, a növényter
mesztésnek okozott kár ez esetben a természetvéde
lem költségét kell jelentse. 

A farkas és medve hatósági engedéllyel történő va
dászatának lehetősége gyakorlatilag azonos a szerző 
javaslatával: mert a vadászati hatóság a termé
szetvédelmi hatóság előzetes szakvéleménye alapján 
ad - ha ad - lelövési engedélyt. Bízunk abban, hogy 
mindkét vonalon komoly szakemberek tudják, hogy mit 
csinálnak. 

Meglep, hogy a farkas állandó vaddá vált hazánkban: 
pl. Somogy megyében - szerény ismereteim szerint -
1958-ban Ladon lőtték az utolsó hitelesített példányt, 
ahogy arról Szőlőssi József erdészeti és vadászati fel
ügyelő annakidején beszámolt a szaksajtóban. 

A medve jelenléte aligha kívánatos. Nem azért, mert 
a térség őshonos emlőse, hanem hazánk megváltozott 
népsűrűségi, mezőgazdasági viszonyai miatt. 

Nem bizonyul természetvédelmi törekvésnek a fa
unahamisításként jelölt muflon „eltávolítása" = kiirtása! 
Ez a vad a Forgách-féle telepítések folytatásaként év
százados távlatban beilleszkedett hazánk faunájába; 
színezi a szegényedő állatvilág fajgazdagságát. Arra 
kellene azonban figyelni, hogy fajspecifikus ökológiai 
igényeinek nem megfelelő élőhelyekre új telepítés ne 

Minden „gyérítés "gyérítés? 
Gyérítés alatt a köznapi szóhasználat általában az 

élő szervezetek tervszerű állományapasztását érti. Az 
erdőgazdálkodásban a  gyérítés a I att a középkorú állo-
mányokolyan törzsszámapasztását értjük, amelynek 
célja a  lábon maradt  faállomány  minőségi  (érték-)  nö-
vekedésének az  elősegítése. A szakma kétféle gyérí
tést ismer: törzskiválasztó  és  növedékfokozó  gyérí
tést. 

Vannak azonban olyan középkorú (leromlott állapo
tú, rontott) erdők, amelyekben a belenyúlásoktól minő
ségi javulás nem remélhető. Az ezekben végzett ilyen 

történjen, illetve, ahol az őshonos állatfajok (pl. gímszar
vas) számára többlet-élőhelyterhelést jelent: ott ne él
jen! 

A lap 205. oldalán közölt karikatúra ezzel a vaddal is 
kiegészíthető lenne: likvidáljuk hazánkból a krumplival 
együtt; sőt: az őshonos biocönózisba a század elején 
beszivárgott - és a szerző által védelmet igényelő -
balkáni gerlével vagy a szintén betelepített fácánnal 
együtt. 

Az intenzív - és nyereségérdekeltté degradált - vad
gazdálkodásnak szerves része (volt) a mesterséges 
apróvadtenyésztés. Ennek negatív hatásai már ismer
tek. Agénerózió valószínűsíthetően igaz! Ezatevékeny-
ség a vadászatra jogosultak - vadásztársaság, erdő
gazdaság stb. - anyagi ellehetetlenülésével párhuzam
ban lehanyatlóban van, és nem vadászati (a szó jó 
értelmében), hanem állattenyésztési - üzleti vállalko
zásként értékelendő. Addig, amíg a hozzánk látogató, 
pl. olasz bérvadászok a röptetett récét lövik, addig a 
„valódi" vízimadárvilág békéje biztosítható. 

Végül a mindnyájunknak - vadászoknak, ornitológu-
soknak - oly kedves erdei szalonkáról: ha valaki termé
szetvédő és vadász egy személyben, úgy - engedélye 
nélkül hadd hivatkozzam rá - dr.  Sterbetz  István  az! 
Mégsem lát kivetnivalót a szalonkavadászatban! Ma
gam is szorgalmasan állok márciusi estéken valahol a 
nyiladék sarkán (ha meghívnak), lesem rendületlenül, 
és négy éve nem lőttem! Ha a természetbe járás, a 
vaddal való találkozás reményét (!) is elvesszük a vadá
szok elől, akkor igen jelentős harcostársakat veszít ma
ga a természetvédelem. Nem vadásszuk a túzokot, a 
császármadarat és sok olyan állatfajt, amelyeket vadá-
szattörténetileg, kultúrérték-védelemből, hagyomány
tiszteletből „vadnak" tekintünk ma is. 

Valamit tett a vadászattudomány és gyakorlat is, pl. 
a dévaványai túzokprogramban... 

Jó lenne, ha nem éket vernénk a különböző indíttatá
sú, de egyaránt a természetnek hódoló csoportok közé! 
Együtt talán többre mennénk. 

munkák a gyérítési nomenklatúrába nem sorolhatók, 
így ezek szakmai szempontból  gyérítésnek  nem  tekint-
hetők. Ezek kötelező végrehajtását az erdőgazdasági 
üzemtervben előírni nem szabad, ezek csak mint elvé-
gezhető ritkító  fakitermelés  tárgyalhatók, végrehajtá
sánál a gazdaságosság a döntő. Ezzel szemben az 
erdőgazdasági üzemtervekben előírt törzskiválasztó 
és növedékfokozó gyérítések  elvégzése  még  akkor  is 
kötelező, ha  a gazdaságossági számítások  negatív 
eredményt adnak,  amik ugyan a gazdálkodás pillanat
nyi eredményét rontják, de az erdő minőségét és jövő
beni értékét növelik. 

Dr. Koiiwentz Ödön 



AGOCS JÓZSEF 

A z el len terv megvalósításának leltételei 
(Válasz Szodfridt István kérdéseire) 

Milyen jó lenne, ha csak azok lennének a problémák 
az „ellenterv" megvalósításában, amelyeket Szodfridt 
István említ! Milyen könyen lehetne akár az egész ko
pasz galaxist is beárvalányhajazni, ha csak a „guba"-hi-
ány meg a vaddohány állná az utunkat! Ha csak fele
annyi szívességet tennénk a természetnek, mint 
amennyit a homoki csenkesz meg a naprózsa tesz 
nekünk, akkor most nem lenne szükség ellentervre, de 
Pro Silva Egyesületre, természetvédelemre, Riói Konfe
renciára, az amerikai erdészek új missziójára sem! Mi
lyen gyorsan juthatnánk eredményre, ha legalább 
Szodfridt Istvánhoz hasonlóan, az Erdészeti Lapok ha
sábjain, méginkább közvetlenül, az illetékes  döntésho-
zók is  tennének föl  néhány érdemi  kérdést,  elsősorban 
az ellenterv utolsó pontjában említett képzési fórumok
kal és végrehajtási utasításokkal kapcsolatban! 

A szükséges Megismerési Akadémia Bioszféra 
Egyetemének Erdőtenyésztői Kara megalakulásáig per
sze az Erdészeti Lapok is közvetítheti a közérdekű 
kérdéseket és válaszokat erdeink regenerálásának fel
tételeiről. A hivatalos fórumok, ha még nem is fogadják 
a kutatási eredményekből következő kórképet és gyógy
módot, azért egyéb helyeken egyre nagyobb az érdek
lődés irántuk. Már az erdészek közül is sokan látják: 
sokkal inkább erdőt kellene előállítanunk, mintsem fát 
(az erdő helyén). 

Lássuk tehát a kérdéseket, amelyek bizonyára nem
csak Szodfridt Istvánban merültek föl: 

1 . Az erdőtörvény-tervezet-ellenterv vagy esetleg el
lenerdőtörvény-tervezet megfogalmazásával nem pró
báltam „törvényhozó", „törvényalkotó" címre szert tenni. 
Elsősorban azért nem, mert amit leírtam, azt nem ki
agyaltam, hanem csak felismertem. Ellentervem nem 
emberi törvény, amit a korábbiakhoz hasonlóan egy
másra és az erdőre ráerőltethetünk, hanem az erdő, a 
természet törvénye, amelynek alapján az százmillió 
évek óta létezett, és amely a jövőbeni létéhez is szük
séges. A törvény szó használata tulajdonképpen nem is 
szerencsés, jobb lenne helyette az erdő létfeltételeiről 
beszélni. 

2. Arra sem gondoltam, hogy javaslataimat „engedel
mes és törvénytisztelő állampolgárok" fogják végrehaj
tani. Sokkal inkább képzett és fegyelmezett, élő környe
zetükkel szemben igényes és szolgálatkész, a jövő 
nemzedékekkel szemben felelősséget és önzetlensé
get tanúsító emberek egységes társadalmára van itt 
szükség. 

Az ilyen társadalmakban mindenkinek, a vezetőknek 
különösképpen, tudniuk kell: minden képzetlenség, fe
gyelmezetlenség, igénytelenség, közöny és önzés er-
deinket, a földi életet, létünket fenyegeti. 

3. A megfelelő képzettség megszerzésének ma még 
remélhetőleg nincs „áthághatatlan akadálya". Aki pl. 
nem tudja, hogy mit és hogyan kell cselekedni ökoszisz
témáink regenerációja érdekében, az próbálja meg el
sajátítani a jelenleg „bioszférabiológia" címen szereplő 
ismeretrendszer legfontosabb alapfogalmait és szem
pontjait, így módunk nyílhat annak ellenőrzésére is, 
hogy jelenlegi ismereteink mely része jelent tudást, s 
mely része tévedés. Azt pedig semmiképp se gondol
juk, hogy ha valaki valamit nem tud vagy rosszul tud, azt 
más sem tudja, más is rosszul tudja, sőt hogy az a 
valami akkor nem is lehetséges. 

4. Ha tényleg nem lennénk képesek másra, mint a 
természetes ökoszisztémákat megsemmisíteni, és he
lyükre monokultúrákat telepíteni, vagy ha tényleg áthág
hatatlan akadályai lennének a természetes ökosziszté
mák regenerációjának, akkor is arra kellene töreked
nünk minden erőnkkel, hogy megszerezzük a másra 
való képességet, hogy áthághassuk az akadályokat. A 
tehetetlenekre, a feladatok elől menekülőkre való hall
gatásból ma már biztosan csak végzetes katasztrófa 
származhat. 

5. A Duna-Tisza közi homokbuckák természetes öko
szisztémái túlnyomórészt nem „homokpusztagyepek" 
voltak. A „fenyvesek" már csak azután kerültek oda, 
miután az eredeti ökoszisztémákat fölégették, lelegel-

Megtörtént 
A hatvanas évek végén az ormánsági KST-esek-

ben bő makktermés ígérkezett, úgyhogy lehetőség 
nyílt természetes felújításukra. Az egyik különösen 
értékes és egészséges, vágásra érett állományt az 
üzem-(erdőgazdasági)terv és a fahasználati terv 
tarvágásra és mesterséges felújításra írta elő. A 
kitermelésére vonatkozó igény még jóval a makké
rés előtt felmerült, végrehajtására az erdészet uta
sítást kapott. Az erdőművelés a „magas" rendelke
zés ellenére csak a kitermelés lassítását tudta érvé
nyesíteni úgy, hogy mindössze a terület egynegye
dén (2 ha) sikerült a természetes felújulás feltételeit 
megteremteni. Disznóveszély nem volt várható, így 
ősszel még a terület többi részén kapa utáni vetés
sel történt meg az erdősítés, amit a tél folyamán a 
disznók „természetesen" megtaláltak és kitúrtak, 
ugyanakkor a makkal terített területen észrevehető 
kár nem volt tapasztalható. 

Dr. Kollwentz Ödön 



tették, és ezek helyét - a degradáció utolsó vagy a 
regeneráció első lépcsőjeként - másodlagos gyepek 
foglalták el. Most sem az a feladat, hogy „a feketefeny
vesek helyén pusztagyepet kell visszahonosítani". 

Az eredeti ökoszisztémáknak persze voltak foltjai, 
tisztásai, amelyek hasonlítottak a jelenleg még létező 
pusztagyepekhez, de ahol ma „betyárkóró, vaddohány 
és társaik" találhatók, ott nem homokpusztagyepnek 
van helye. A természetes ökoszisztéma egyébként sem 
„nemes növényzet", amelyet magvetéssel és gyomlá-
lással lehet vagy kell előállítani. Az erdészszakma és 
-tudomány mészáros jellegű fogalmai itt nem alkalmaz
hatók, hiszen a regeneráció orvosi jellegű fogalmakat 
kíván. 

Az ökoszisztéma, az erdő, akárhogy osztályozta is 
elemeit az erdészeti tudomány, a biológia, a talajtan, 
azért az éppolyan önszervezett, tehát organisztikus tu
lajdonságokkal rendelkező élelmi hálózat, mint a sejten 
belüli DNS-molekulák és egyéb enzimek, membránok 
katalizátorhálózata. 

A homokbuckák háta nem homoki csenkesz vagy 
feketefenyő termőhely, hanem egy átlagosan kétezer 
populáció-alkatrészű élelmi hálózat, mint motor által 
fönntartott belső gerjesztésű örvényrendszernek, má
sodfokú élőlénynek a helye. Ebből következően a mi 
feladatunk nem is az, hogy ezt az élelmi hálózatot 
regeneráljuk, hanem, hogy az önmagától is zajló önre-
generációt segítsük, esetleg gyorsítsuk, de legalábbis 
ne akadályozzuk. Ha van életképes homokicsenkesz-, 
árvalányhaj- és naprózsa-populációnk, akkor azokból, 
meg a többi maradványból a szaporodás exponenciális 
üteme szerint elő fog állni a kívánt mennyiségű mag is, 
csemete is. Nem az a kérdés, hogy egyik napról a 
másikra elő tudunk-e teremteni bizonyos mennyiségű 
magot, spórát és petét, hanem hogy időben kezdjük-e 
el segíteni a regenerációt, amíg még van minden popu
lációból egy életképes, vagy késve, amikor már minden 
erőfeszítésünk hiábavaló. 

6. Bárhol, ahol a természetes ökoszisztémák élelmi 
hálózatában fatermetű populációkra is szükség van, ott 
a jelenleg létező fenyveseket vagy egyéb faültetvénye-
ket nem szükséges, sőt nem is ajánlatos kivágni a 
regeneráció végett. Idegen, exóta származásuk ellené
re talajvédő, mikroklíma-kialakító szerepük a regenerá
ció lépcsőiben hasonló, vagy azonos is lehet a termé
szetes erdő saját pionír fapopulációinak szerepével. A 
regeneráció folyamán nem az évezredekkel ezelőtti faj
listát, hanem az élelmi hálózat önszervezettségének 
stabilitását, s tápanyagmegőrző, saját tápanyagait mini
mális erózióval örvénylésben (körforgalomban) tartó 
működésének hatásfokát kell visszaállítani. Amelyik az
óta be tud illeszkedni a jelenlegi viszonyoknak megfelelő 
élelmi hálózatba, az maradhat is. 

7. A széndioxid-egyensúly 1-2 millió évvel ezelőtt 
billent meg, azóta van  jégkorszak. Ennek a jégkorszak 
előtti állapotnak a visszabillentése is feladatunk, termé
szetesen nem erdeink további kitermelésével és a szer
ves anyag elégetésével. A bioszférabiológia szempont
jainak ismeretében és globális összefogással ez a fel
adat is könnyen megoldhatóvá válik. 

8. Erdeink regenerációjának kérdése semmilyen 
szempont szerint sem „guba" kérdése. Ha a pénz vagy 
annak hiánya akadályozza célunk elérését, akkor vál
toztatni kell a pénzügyi szabályozókon, vagy más sza
bályozó eszközt kell bevezetni. Élelem, bútor nem pénz
ből készül. Nem az erdő van a pénzért, hanem eszkö
zeink, s mi magunk is az erdőért. 

Erdeink kiirtása, helyükön szántóföldek, legelők, vá
rosok, utak létesítése, éppúgy mint fatermesztő mono
kultúrákká való degradálásuk a társadalmak egésze 
számára jelentett nyereséget. Az erdészek inkább ki
sebb, mint nagyobb mértékben részesültek ebből a 
nyereségből, mint a többiek. Erdeink regenerációja is a 
társadalmak egésze érdekében szükséges. A költségek 
vagy inkább az áldozatok is eszerint osztandók el a 
társadalmakon belül. Az erdészek feladata a megfelelő 
technológiák kialakítása, oktatása, a munka irányítása 
lesz. 

Erdeink regenerációja nem a fatermesztés fokozása, 
hanem a földi élet megőrzése, a haldokló bioszféra 
föltámasztása miatt szükséges. Ennélfogva éppen ez a 
„legfontosabb hely", ahová „befektetnünk" szükséges. 
A feladat megoldása egyébként is inkább szellemi, el
mebeli tőkét igényel. Szellemit, amennyiben meg kell 
tanulnunk az erdőtenyésztői szakmát, s elmebelit, 
amennyiben le kell küzdenünk magunkban az elavult 
hagyományokhoz való ragaszkodást, és erősítenünk 
kell magunkban az új ismeretek szerzésének szándé
kát. 

9. A hagyományos tervek „pudingja" valóban ízlik 
majdnem mindenkinek. Amíg és ahol a terv célja beválik, 
erdő helyén búzaföld vagy fatermesztő parcella jön lét
re, addig nagy a vigasság és az önbizalom. Ádám és 
Éva sorsa csak azóta vetődik föl, mióta ennek a tervnek 
a következményei is észlelhetők: a paradicsom sivatag
gá, a mámor hasfájássá változik, sőt el is fogy a puding.. 

Új puding keresésével foglalkozik már az egész világ! 
Az ökof alvak, a permakultúrák, az erdővagyon érdekelt
ségű gazdálkodás, a rezervátumhálózatok tervei és már 
eddig is sikeres kísérletei a politikusok és a bankárok 
önkényuralma ellenére is mutatják a követendő utat. 
A magyar erdészek ennek az ellentervnek a támogatá
sával már a pudingkeresés végső sikeréről is beszá
molhatnának a világnak. Nem az új puding további 
főzésére, hanem a régi gyomrok edzésére van már csak 
szükség. 



Országos környezetvédelmi 
információs rendszer - a  nemzetért 

A környezetvédelmi információs rendszerek jelenlegi 
állapota (lényegében hiánya) Magyarországon egy ilyen 
rendszer kialakítását célzó, sürgős és hatékony intézke
dések megtételét követeli meg. 

Az átfogó környezetvédelmi információs rendszer mi
előbbi kialakítására nemcsak azért van szükség, mert 
enélkül a lakosság egészséges életfeltételeit biztosítani, 
valamint az ország természeti értékeit megvédeni ké
pes, hatékony környezetvédelmi tevékenység nehezen 
alakítható ki, hanem azért is, mert a nemzetközi környe
zetvédelmi normák figyelmen kívül hagyása csökkenti 
termékeink piaci versenyképességét, lassítja a működő 
tőke beáramlását, általában csökkenti az ország iránti 
üzleti, magánemberi, idegenforgalmi, sőt politikai érdek
lődést. Az országban szükségessé váló kármegelőző, 
kárenyhítő, illetve regeneráló környezetvédelmi eljárá
sok költségei a nemzetgazdaság privatizált szektoraira 
csak akkor háríthatók át megfelelő arányban és vitatha
tatlan módon, az áthárított eljárások hatékonysága csak 

akkor ellenőrizhető, ha az országos környezetvédelmi 
információs hálózat megfelelőképpen működik. 

Az Építéstudományi Egyesület, a Trend Építőipa
ri, Környezetvédelmi Kft. és az ÉGSZI Gazdaság
szervező Intézet megalapította és ezennel meghirdeti 
az 

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI 
INFORMÁCIÓS RENDSZER  -  A NEMZETÉRT 

mozgalmat. 

A mozgalom célja, hogy környezetünk, mint nemzeti 
értékünk megóvását, az ökoszociális piacgazdaság ki
alakítása érdekében szükséges tevékenységeket kez
deményezze, illetve erősítse. 

Ezért a mozgalom alapítói minden jószándékú csat
lakozást örömmel várnak. 

Felvilágosítást az Építéstudományi Egyesület főtit
kárhelyettese, Makra  Magdolna  aú  (iroda: Budapest, II., 
Fő u. 68., telefon: 201-8416). 

• •  •  •  • 

Cím nélkül 
... hogy rögtön a közepébe vágjak! Több mint ötvenen vagyunk csak Szegedről az idén végzett évfolyamból. S, 

mint a szakmában az köztudott, nem ez az egyetlen erdészeti technikum az országban. 
Évente négy iskola ontja a végzett technikusokat, iskolánként 1-2 osztállyal. Ez a sok fiatal jó utánpótlást jelent 

a segédmunkásokat foglalkoztató munkahelyeken. Segédmunkásokat: érettségi bizonyítvánnyal és technikusi 
minősítéssel?! 

Még szerencsésnek mondhatják magukat azok, akik bármiféle állást is találnak a mai szűkös munkalehetőségek 
mellett. A legtöbb fiatal erdésznek még ennyi szerencséje sincs és kénytelen munkanélküli segélyen, vagy továbbra 
is szülei nyakán élni. 

Az erdészszakmában régebbi keletű ez a gond, mint a más munkahelyeken mostanra kialakult állásproblémák. 
Négy-öt évvel ezelőtt végzett évfolyamok diákjainak legnagyobb része már akkor sem tudott a szakmában 
képzettségének megfelelően elhelyezkedni. Ez a probléma mostanra még jobban kiéleződött. Már ott tartunk, hogy 
az idén velem együtt a szegedi iskolában végzett osztályomból mindössze egyetlen ember tudott erdészgyakor
nokként elhelyezkedni. Közülünk néhányan sikeresen felvételiztek felsőoktatási intézményekbe (köztük a Soproni 
Erdészeti Egyetemre), de a továbbtanulás is legtöbbször csak késlelteti és nem megoldja az elhelyezkedés gondját. 
Többéves szakmai gyakorlattal rendelkező erdészek is féltik állásukat, sokszor nem is ok nélkül. S hol vagyunk mi 
még, frissen végzettek, a szakma gyakorlati ismeretétől? 

Évente kb. 150 technikus hagyja el az iskolapadot, legtöbbjüknek még elképzelése sincs a továbbiakról. Sokan 
vannak olyanok, akik nem csak azért választották ezt a pályát, mert az erdőben tiszta a levegő, és „aranyosak az 
őzikék", hanem azért, mert szeretik és tisztelik az erdészhivatást, és hosszú távon nem tudnának más munkahelyen 
odaadóan és örömmel dolgozni. 

Teljesen nyilvánvaló, hogy a jelenlegi erdőgazdálkodási szervezet ilyen képzettségű munkaerőigényét a ma 
működő középszintű oktatási intézményekből kikerülő fiatal erdészek száma már évek óta sokszorosan felülmúlja. 
A változásnak már régen itt lenne az ideje. Ezzel a néhány sorral nem sajnálkozást akartam elérni, csak a 
nyilvánvaló tényekre szerettem volna rávilágítani. Az elkövetkezendő időszak pályaválasztó fiataljait is szeretném 
megóvni attól, hogy hiú reményeket tápláljanak az erdészpályával kapcsolatban. Csak azok próbálkozzanak, akik 
nagy elhivatottságot éreznek a szakma iránt és biztos kilátás van a technikum elvégzése után az elhelyezkedésre. 

Somogyi Tamás 




