Fásítási ankét Kecskeméten
Bács-Kiskun megyében az erdők szeretete, a fák megbecsülése régi hagyomány.
Elég csak a szépen fásított tanyákat szemügyre venni, a dűlőutakat szegélyező faso
rokat, a táblák szélén homokverés ellen védő jegenyenyárakat, ezüstfákat, akácokat
s akkor a z errejáró meggyőződhet a fenti állítás igazáról. Éppen ezért immár hagyo
m á n y , hogy a minden évben megrendezett fásítási hónapot ismert szakemberek közre
működésével rendezett ünnepség, ankét vezeti be. A z idei év hasonló rendezvényének
tanulságait az alábbi beszámoló tartalmazza.
A megye erdősültségéről, fásításának helyzetéről Fekete Gyula M É M főosztály
vezető helyettes előadásában hallottunk figyelemreméltó adatokat. A megye erdősült
sége 1945-ben mindössze 6,7%-os volt, ez a szám 1965-re 15,3%-ra emelkedett, ami
nagyjából megegyezik az országos átlaggal s messze túlszárnyalja az alföldi megyék
ben megszokott számadatokat. N e m kevésbé szép eredmények születtek a fásítás v o 
nalán is. 1950—65 közötti időszakban a megye területén 6718 ha fásítás készült el,
ennek kétharmada erdőjellegű, egyharmada erdősáv, illetve fasor. Biztatók a távlati
lehetőségek is. A mezőgazdasági érdekek sérelme nélkül munkába vehető területek
nagysága m á r most is meghaladja a 30 000 kh-at, de ha az új mechanizmus adta
ökonómikusabb szellem jobban tért hódít, ez a szám a Megyei Tanács V B . vezetőinek
véleménye szerint akár háromszorosára fokozható s ekkor még csak azokat a terüle
teket vettük számításba, amelyek m a 3—4 q/kh rozstermést biztosítanak.
Ezeknek a távlati tervszámoknak a valóraváltása nagyon is reális lehetőség, mert
a szocialista nagyüzemek kialakítása — mint az a Kiskunsági Erdőgazdaság igazga
tójának, dr. Csontos Gyulának
felszólalásából kiviláglott — megteremti a homok
komplex hasznosításának lehetőségeit és ebbe az erdősítések is szervesen illeszkednek
bele. Mezőgazdasági üzemeinkben a fásítható területek két csoportba oszthatók: futó
homokos, semmi más célra okszerűen nem hasznosítható parlagok, amelyek a termő
helyi adottságok függvényében területileg rendszertelenül helyezkednek el. A z itt te
lepített erdők szerepe elsősorban a talajvédelem terén jelentkezik. A másik csoport
erdői, ültetvényei elsődlegesen a fatermesztés szolgálatában állnak és csak másodsor
b a n talajvédelmi rendeltetésűek. Ezek elhelyezése m á r a komplex talajvédelmi rend
szer kialakítása szerint történik, ezért maximális védelmet igényelnek és szabályos
rendszerben kell elhelyeznünk őket. A feladat nagy, csak a mezőgazdasági és erdész
szakemberek összefogása útján valósítható meg sikerrel.
A z utóbbi csoportba tartoznak a cellulóznyár ültetvények. A megye állami gaz
daságai területén Nyul-Tóth Pál erdőmérnök ismertetése szerint mintegy 650 kh-at t e 
lepítettek. Ezek talaját forgatással készítették elő, megtrágyázták és kisebb területen
a z ERTI közreműködésével mezőgazdasági köztesnövény kiválasztására kísérleteket
is állítottak b e spárgával, burgonyával és baltacimmal. A jövőben többet kell azon
ban foglalkozni a rendszeres növényvédelem kérdéseivel a nyárültetvényekben és
meg kell teremteni a vegyszeres gyomirtás lehetőségeit, szakszerű technológiájának
kidolgozását is.
A m í g a z állami gazdaságok a cellulóznyárasofcban nagyon szép munkát végez
tek, nem mondhatjuk el mindenben ugyanezt a szövetkezeti nyárasokról. A kétség
kívül meglevő jószándék mellett több olyan hiba csúszott be, amelyekre most, a m u n 
ka kezdetén célszerű a figyelmet felhívni. Dr. Tóth Károly, a kecskeméti Erdőfelügye
lőség vezetője említett ilyeneket: nem megfelelő fajta, kevert fajtájú telepítés, méret
hiányos szaporítóanyag, ültetési technológia be nem tartása. Ezeknek a kiküszöbölése
nagyon fontos, mert e nélkül a népgazdasági érdek sérelmére létesülnek a nyárasok
és nem fogják a tőlük várt ha-onkénti 140—160 m - e s hozamot biztosítani. A hibák
kiküszöbölésére most m á r biztosítékot nyújt a felügyelőségek ellenőrző tevékenysége.
A nyárasok létesítését egyelőre még fékezi a sok adminisztratív megkötöttség és
hosszadalmas ügyintézés. Ennek a meggyorsítása, mint azt Molnár Ferenc üzemegy
ségvezető kifejtette, sürgős, feladata lenne a Balotaszállási TSz-közi Vállalkozásnak.
M e g kell említeni azt a kívánságát is, hogy a cellulóznyárasok mintájára helyes lenne a
cellulóz és kosárkötő füzeseket is hasonló feltételekkel telepíteni. Ezáltal nagyon sok
szövetkezet téli munkaerőfoglalkoztatási gondjait lehetne enyhíteni.
N e m megfelelően rendezett kérdés a fásítások védelme. Hasszán János tsz elnök
helyettes említett erre példát és hangsúlyozta, hogy a fásítások károsításait mint fon
tos közérdeket sértő tevékenységet kell elbírálni és ennek megfelelően súlyosabban
büntetni.
A z idei fásítási hónap bevezető ankétján fontos hangsúlyt kapott az erdők k ö z 
jóléti szerepe, esztétikai hatása. M á r Fekete Gyula is utalt arra, hogy a kecskeméti
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zöldövezet kialakítása, a Szelidi-tó fásítási terveinek elkészítése, az országutak m e n t i
fásítások megvalósítása milyen fontos.
Hogyan lehet a z ilyen jellegű feladatokat a szakszerűség mellett a
legszebben
megoldani? Erre adott választ dr. Keresztesi
Bélának, az ERTI igazgatójának vetített
képekkel illusztrált előadása. A számos diafilmből tanulságosan emelkedett ki a m e 
gye sajátos, tájképi jellege, szépsége. A homokbuckák között szétszórt tanyavilág, a
mélyedésekben tavasszal csillogó vizek, a nádasok zöldje, a láthatárt lezáró pasztell
színekben ékeskedő fehérnyár csoportok vagy a fenyvesek haragosabb, komorabb han
gulatot árasztó foltjainak tarka változatossága teszi a tájat kedvessé és barátságossá.
A gondosan művelt kert és szőlőkultúrák közé most már jól illeszkednek a nyárasok
szabályos térbeli rendjükkel és szépségüket kultúra jellegük, ápoltságuk, j ó növeke
désük adja meg. De sok feladatunk van az erdőn belül is. Néhány öreg hagyásfa fenn
tartása, a tisztások szélén elhelyezkedő csomoros feketenyárak, nyírek, fehér és szür
ke nyarak festői színhatásokat idéző csoportjainak kímélete nagymértékben hozzá
járulhat az esztétikai igények kielégítéséhez. A tájszépítést is szolgálja, egyben az er
dészeti és méhészeti érdekeket hangolja össze a rózsaszín virágú akácok és a z árboctörzsű hazai tájfajták fokozottabb alkalmazása. M ó d van színes lombú fák elegyí
tésére is, ezt a Gödöllői Arborétumban szerzett tapasztalatok igazolják. S többet tö
rődhetnénk a füzesekkel is, hisz különösen koratavasszal üde, zsenge lombjukkal pom
pás látványt nyújtanak, az ártéren pedig őserdei hangulatot idéző, léggyökerekkel dú
san ellepett állományaik, a buja természet gazdag bőkezűségét jelzik. N e m szabad meg
feledkezni csemetekertjeinkről sem. A z egyenes csemetesorok — ha tényleg egyenesek
és ápoltak •—• önmagukban is élményt nyújtanak, hát még ha hatásukat szépen gon
dozott díszsövénnyel fokozzuk, mint azt a Maros-parti csemetekertben csinálták, vagy
egy kis virágos sarokkal, amely mindenütt elhelyezhető, csak éppen gondolni kell rá.
Sokféle lehetőség van tehát a z itteni táj, az itteni erdők szépítésére. S „ha az eddig
országosan létesített 300 000 ha új erdőben az esztétikai szempontokat jobban szem
előtt tartottuk volna" — hangsúlyozta dr. Keresztesi Béla — , „akkor ez az ország
sokkal szebb lehetne. De még mindig nem késő, csak hozzá kell fognunk".
Mi tehát a megyében a konkrét teendő? Ezt dr. Szodfridt István hozzászólása
részletezte. E szerint:
1. K i kell jelölni azokat a városközeli erdőket, amelyek a ma még nem, de egy—
másfél évtized múlva biztosan jelentkező tömeges kirándulási igények kielégítésére
alkalmasak.
2. Részletes programot kell készíteni, hogyan lehet ezek esztétikai értékét fokozni,,
egyhangúságukat változatossá tenni.
3. Meg kell vizsgálni milyen pénzügyi lehetőségek állnak rendelkezésre a közér
deket szolgáló ilyen feladatok elvégzésére, végül
4. a megye természetkutatóinak össze kellene ülniük és meghatározniok, melyek
azok a területek, amelyek legjobban őrzik a megye eredeti természeti képét és ezeket
sürgősen természetvédelmi területté kellene nyilvánítani.
Többet kell törődnünk a z autós turistákkal is, mert az indokolatlan kártételt
csak azzal akadályozhatjuk meg, ha m i megyünk az ilyenirányú igények elé. A z autós
pihenők kialakítása egyre sürgetőbb feladat, mint az dr. Fábián Pálnak, a kecskeméti
Autóklub titkárának felszólalásából kitűnt. A z autós turizmus ma már világjelenség és
a m e g y e autósai is szívesen töltik szabadidejüket erdei környezetben, sajnos egyelőre
rendezetlen körülmények között, mert hiányoznak az ehhez szükséges létesítmények.
Ez a helyzet azonban rövidesen megváltozik, mert — dr. Tóth Mihály bejelentése
szerint — az OEE helyi csoportja m á r az idén három pihenő tervét készíti el. Ötle
teket adott a kivitelezéshez dr. Keresztesi Béla néhány vetített képe is.
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az erdősítések, fásítások szerepe Bács-Kis
kun megyében ma m á r messze túlnőtt a fatermesztés keretein. A z erdők sokoldalú
hasznát az itteni emberek átérzik és szakmai elfogultság nélkül szívesen segítik a z
erdészeket feladataik megvalósításában. A jól sikerült fásítási ankétot ezeknek a gon
dolatoknak jegyében zárta a Megyei Tanács V B . Mezőgazdasági Osztályának veze
tője, dr. Maár András. Szavaiból a megyei és tömegszervezeti vezetők támogatása
nyilvánult meg, rajtunk, erdészeken múlik, hogy hogyan tudjuk ezt a támogatást leg
jobban felhasználni.
Dr. Szodfridt
István

