
különböző területhatárok kijelölését, te
rületmegosztásokat, terület átadás-átvé
teleket intéz. Feladata még a területbér
letek lebonyolítása, bányarekultivációk 
előkészítése, alaptérképek beszerzése 
stb. 

A budapesti erdészet sokszínű tevé
kenységét az erdészkerületekben 11 er
dész végzi öt műszaki vezető irányítá
sával. Az adminisztratív munka három 
munkatársunk feladata. Alkalmazotti ál
lományunk átlagéletkora alig haladja 
meg a 30 évet. Az erdészet tevékeny
sége alapvetően a fővárosi emberek mi
nél kedvezőbb környezeti feltételeihez 
járul hozzá. Ezt mutatja az is, hogy 44 
milliós termelési érték mellett, csak 2,7 
milliós eredményt tervezünk. 

A budapesti erdők kezelése, fenntar
tása jelentős társadalmi kontroll mellett 

folyik. Az emberek érdeklődése egyre 
fokozódik az erdővel kapcsolatos dol
gok iránt. Éppen ezért, fontos feladat
nak tartjuk, hogy az embereket időben 
tájékoztassuk aktuális feladatainkról. 
Nagy súlyt kell helyeznünk arra, hogy 
az erdőt védő embereket meggyőzzük 
munkánk szakmai megalapozottságáról, 
elsősorban a fakitermelések szükséges
ségéről. A különböző társadalmi szer
vekkel és a sajtóval napi kapcsolatban 
állunk azért, hogy közös célunkat, az 
emberi élet minőségének kedvezőbbé té
telét — melyhez hozzá tartozik a Bu
dapestet körülölelő erdőterületek fejlesz
tése — minél jobban szolgálhassuk. 
Munkánkat jelentősen segíti, hogy a 
Fővárosi Tanács V. B. rendszeresen na
pirendre tűzi a budapesti erdők hely
zetét, fejlesztésük további feladatait. 

A FŐVÁRO S ZÖLDÖVEZET I ERDŐTELEPÍTÉSE I 1975—198 6 KÖZÖT T 
BÁRÁNYI KATALIN 

A főváros zöldövezeti erdőtelepítésének gondolata és szükségessége 1973-
ban, Pest—Buda—Óbuda egyesítésének centenáriuma alkalmával fogalmazó
dott meg. Ennek megvalósítása érdekében a Fővárosi Tanács és a MÉM az 
Állami Erdőrendezőségek műszaki irodájától megrendelte a szükséges tanul 
mányterv elkészítését. A terv — amely részletesen foglalkozott a főváros 
környezeti adottságainak, birtokviszonyainak stb. felmérésével — koncepciója 
szerint egy belső, a közigazgatási határon belüli (kb. 5000 ha-os) és egy külső, 
az agglomerációban elhelyezkedő erdőgyűrűvel növelné a főváros és környé
kének erdősültségét. 

A kiviteli tervek elkészítésére a MÉM Budapesti Állami Erdőrendezősége 
kapott megbízást. A kivitelezést a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság budapesti 
erdészete, valamint a Felsőbabádi Állami Gazdaság és a Kertészeti Egyetem 
vállalta. A földterületet részben a budapesti érdekeltségű termelőszövetkeze
tek biztosították, másrészt az állami tartalék területek kerültek erdősítésre. A 
termelőszövetkezetekkel az erdőgazdaság „Társasági szerződése-ben rögzítet
te a kölcsönös jogokat és kötelességeket. A tervezéshez és kivitelezéshez szük
séges előkészítő tárgyalások 1975-ben kezdődtek el. 1113 hektárra készült el 
a kiviteli tervdokumentáció. A megvalósulás első éve 1976, eddig elkészült 
959,1 ha. A további munká t nagymértékben akadályozta, hogy egyre kevesebb 
az erdősítésre felajánlott terület. 

Mivel a legváltozatosabb termőhelyű területek kerültek átadásra, a terve
zésnek is ehhez kellett alkalmazkodnia (például patak menti ligeterdő-telepí
tés, szeméttelep-rekultiváció stb.). Mivel a fővárosban elsődleges szempont a 
pihenő-üdülő erdő kialakítása, a fafajmegválasztás is ezt az irányt tükrözte 
(sok díszcserje, fenyő, szomorúfűz stb. telepítésére került sor). Munkánk so
rán olyan objektív nehézségek is felmerültek, melyekkel a tervezés során 
nem lehetett számolni. Ilyen volt például a patakszabályozás a telepítés után, 



vagy az, hogy a mezőgazdasági te rü le teknél nem volt mód ugarolásra, pedig 
néhány év pihenésre, a talaj regenerá lódására szükség lett volna. 

Komoly szemléleti változást je lente t t a földvédelem újabb és újabb szabá
lyozása. A kezdetben üdülési célzattal telepítet t e rdőket „gazdasági" célú er
dőtelepítésnek kellett minősíteni azért, hogy a k i ró t t megvál tás t el lehessen 
engedni. (Megjegyzendő, hogy komoly gazdasági hasznot haj tó erdőt a főváros
ban nem lehet telepíteni . Ennek oka a speciális kl íma, a hihete t len mér t ékű 
por - és egyéb szennyezés, a taposási ká r stb.) A jelenleg é rvényben levő ren
delkezések viszont nem teszik lehetővé az eltelepített zöldövezeti erdők továb
bi sorsának megnyug ta tó rendezését sem. 

Az erdőterüle t legnagyobb része a m á r meglevő erdőtömbökhöz kapcsolódik, 
így messzemenően biztosítja azt a célt, ami t elérni k íván tunk . Érdekes m e g 
figyelni a természet regenerálódását . A ligetes, patak menti fásításokban az 
évek folyamán megjelentek a védett lágyszárú növények is, melyek a legel
tetés és kaszálás mia t t csak látens á l lapotban léteztek. A természet visszanyeri 
eredet i arcát . Ugyancsak örömmel tapasztal ja az ember , hogy az új telepíté
sek is n é h á n y év alat t a főváros lakosainak felüdülését szolgálják, akik bir
tokba is veszik ezeket (cinkotai pa rkerdő , Újpalota). 

Szomorú tapasz ta la ta ink is vannak Az előzetes egyeztetések ellenére több
ször előfordult, hogy az erdőt nem egészen öt év leforgásán belül kidózerol-
ták út, lakótelep, vezeték stb. építése miatt. Ez mintegy 35 ha-t ér inte t t ed
dig. Ugyancsak sok ká r t je lentet t a rendszeres, gondat lan tűzokozás, továbbá 
a legeltetés és a szemétlerakás. Úgy érezzük, hogy amíg az erdő nem egyen
rangú a mezőgazdasági vagy az ipari terüle tekkel , addig nincs mód a meg
védésére. 

KÖZÉPPONTBAN A  TERMÉSZETVÉDELE M 
SÁNTA ANTAL 

A Pilisi Állami Parkerdőgazdaság által kezelt erdők hazánk különböző ka 
r ak t e rű tájegységein helyezkednek el. Ezek a terüle tek az ország természeti 
é r tékekben gazdag térségei közé tar toznak. A Duna-kanyar , a budai hegyek és 
a síkvidéki terüle tek (a Szentendre i - és a Csepel-sziget, va lamin t Ráckeve és 
Ócsa—Dabas környéke) ma még számos természeti é r téket őriznek, az egy
kori hábor í ta t lan természet i környezet k isebb-nagyobb ki ter jedésben a mai 
napig fennmarad t . 

A természeti é r tékek megóvása é rdekében m á r a felszabadulás előtt is tör 
téntek lépések: még 1942—44-ben, a háború évei alat t is, több mint húsz t e r 
mészeti é r téket nyi lvání to t tak védet té a Pilisben és a Visegrádi-hegységben. 
Az 1970-es évek elejétől a hazai természetvédelem új lendületet ve t t : n em
zeti parkok , tá jvédelmi körzetek, országos és helyi (megyei) jelentőségű ter 
mészetvédelmi terüle tek kialakí tása jelzi e tevékenység megerősödését. 

A parkerdőgazdaság területét három tájvédelmi körzet érinti: a pilisi, a 
budai és az ócsai. Ezekhez csatlakozik még több, kisebb-nagyobb védett 

természeti terület is 
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A biszoféra-rezervátum alapítólevele 

(a Szentendrei-sziget, a bajóti Öreg-kő, a makádi halastavak környéke stb.), 
amelyek erdőterületét a gazdaság kezeli. A három tájvédelmi körzet közül a 
legnagyobb kiterjedésű a 23 ezer hektáros Pilisi TK, amelyen zömmel — 
több mint 19 ezer hektáron — a parkerdőgazdaság gazdálkodik. A változatos 
földtani felépítésű, felszíni formákban, forrásokban, hangulatos hegyi pa ta 
kokban gazdag Pilisi TK élővilága is roppant sokrétű, növény- és állatvilága 



rendkívül fajgazdag. A terület ér tékét emeli az is, hogy ez a térség átmenetet 
képez a Dunántú l i - és az Északi-középhegység között, számos faj és társulás 
itt éri el elterjedésének ha tá rá t . A tájvédelmi körzet természeti ér tékekben 
leggazdagabb részei fokozatosan védett területek, kiterjedésük meghaladja a 
6 ezer hektár t . 

Mivel a Pilisben a természeti erőforrások sokoldalú hasznosítása révén a 
társadalom és a természeti környezet közti bonyolult kölcsönhatásrendszer jól 
vizsgálható, előzetes javaslat alapján 

az UNESCO főigazgatója az egész Földre kiterjedő MAB (Man and Bio-
sphere = ember és bioszféra) program keretében, 1981-ben bioszféra-rezer

vátummá nyilvánította a Pilisi Tájvédelmi Körzetet. 

A bioszféra-rezervátumok, így a pilisi is, sajátos funkciójú te rü le tek: a ter
mészeti értékek, az adott földrajzi régió jellemző ökoszisztémáinak megőrzésén 
túlmenően a tudományos kutatások, az ismeretterjesztés, az oktatás-nevelés 
mellett a kikapcsolódás, a pihenés, az idegenforgalom céljait is szolgálják. En
nek megfelelően, a bioszféra-rezervátumokban különböző területi kategóriák 
léteznek: a legháborí ta t lanabb, egyben legértékesebb területek, az úgynevezett 
magterületek, a tudományos kuta tás színterei, ra j tuk egyéb tevékenység (gaz
dálkodás, turizmus) sok esetben teljesen kizárt , illetve jelentősen korlátozott. 
A magterüle teket övező egyéb zónákban m á r nem ennyire erős a korlátozás, 
sőt a legkülső övezetekben — amelyeket az ember a legjobban átalakí tot t — 
a tájképi védelemtől el tekintve természetvédelmi korlátozás nincsen. 

A PILISI TÁJVÉDELMI KÖRZET természeti ér tékeit itt felsorolni lehetet
len, csupán néhánya t említsünk meg közülük: a Vadálló-kövek bizarr szikla
alakzatait, a még tiszta vizű hegyi pa takokat , a számtalan növénytani r i tka
ság közül a magyarföldi husángot, a budai nyúlfarkfüvet, a r i tka állatfajok 
sokaságából pedig a pannongyíkot, a kerecsensólymot vagy pedig a parkerdő
gazdaság c ímermadarát , a hollót. 

A BUDAI TÁJVÉDELMI KÖRZET területéből a főváros közigazgatási ha tá 
rain belül levő erdőket kezeli a parkerdőgazdaság. A jelentősen feltárt, nagy
fokú igénybevételnek kitet t budai parkerdő 4000 hek tá rny i terüle te még min
dig bővelkedik természeti ér tékekben, r i tkaságokban, ami indokolja a védet t 
séget. A földtani, felszínalaktani ér tékek közül említést érdemel az Apáthy-
szikla vagy pedig a Báthory-barlang. Növénytani ritkaságok szintén szép szám
mal ta lálhatók a budai parkerdőben. A m á r említet t budai nyúlfarkfű vagy 
pedig a téltemető példázza őket. A sokféle védet t állatfaj közül a terület faj
gazdag énekesmadár-vi lága érdemel említést, de néhány ri tka ragadozó ma
dár is fészkel itt, min t például a kabasólyom. 

Az ÖCSAI TÁJVÉDELMI KÖRZET a tájvédelmi körzetek sorában a har
madik, egyben a legkisebb, 3600 hek tá r kiterjedésű. Ez a sajátos hangula tú 
terüle t az egykor nagy kiterjedésű Duna—Tisza közi lápvilág, a tur jános k i 
sebb-nagyobb maradványfol t ja i t őrzi. A lápok, mocsarak, a tőzegbányászat 
u tán keletkezett nyíltvizek, valamint a láprétek mellett jelentős természeti 
ér téket képviselnek a tájvédelmi körzet erdőterületei , amelyeket zömmel a 
parkerdőgazdaság kezel. A mélyebb fekvésű, többnyire vízzel borított részeken 
sok helyüt t díszlenek égrer láperdők, amelyekben a mézgás éger mellett állo
mányalkotó a magyar kőris. A magasabb térségeken tölgy—szil—kőris liget-



erdők és a gyöngyvirágos tölgyesek kisebb-nagyobb foltjaival találkozhatunk. 
Mivel az Alföld természetes erdőtársulásai csak töredékeikben, kis területek
re visszaszorulva marad tak fenn, az Ócsai Tájvédelmi Körzet természetes er
dőtársulásainak fenntar tása alapvető feladat. A terület változatos növényvilá
gából feltétlen említést érdemelnek a láperdők ritka páfrányfajai, vagy pedig 
a lápréteken díszlő orcrudeafajok. Számos ri tka, m a m á r védett állatfaj is 
menedéket talál a tájvédelmi körzetben, ahol fellelhető egyik hazai r i tkasá
gunk, a parlagi vipera kicsiny populációja is. 

Erdeink legnagyobb hányadán a felújítás természetes úton történik, a mes
terséges felújításokhoz a szaporítóanyag pedig ma m á r zömmel helyi szár
mazású. A nevelővágások és a véghasználat (amely jobbára fokozatos felújító
vágást jelent) során a parkerdőgazdaság figyelembe veszi a természetvédelem 
érdekeit is. Erre garanciát jelent maga az erdőterv, amelynek készítésekor a 
természetvédelmi elvárások erdőrészlet mélységig konkret izálódnak. Az éves 
erdőgazdálkodási terveket (erdőművelés, fahasználat) pedig az illetékes ter
mészetvédelmi hatósággal tör tént egyeztetés és annak hozzájárulása u t án 
hagyja jóvá az erdőfelügyelőség. 

A leírtakon túlmenően, a parkerdőgazdaság nemcsak támogatója a t e rmé
szetvédelemnek, hanem aktív, több esetben kezdeményező közreműködője. A 
parkerdőgazdaság természetvédelmi tevékenységében 

legnagyobb hagyományokkal a madárvédelem rendelkezik: 

a szervezett munka 20 évvel ezelőtt, 1968-ban kezdődött el. Ezen belül az el
ső helyen említendő az énekesmadár-védelem. E tevékenységet fémjelzi az er
dőkben létesített, több tucat fészekodutelep, amellyel az odulakó énekesma
darak fészkelési lehetőségei javulnak. A téli, ínséges időben 200—250 q nap
raforgómag feletetésével gondoskodik a gazdaság az itt telelő énekesmadarak
ról. Emellett jelentős szerep jut a ri tka, veszélyeztetett madárfajok védelmé
nek, amely olykor az erdészeti munkák tér- és időbeli átütemezését, eseten
ként magának a fészeknek és környezetének szigorú őrzését is megkívánja. 
Egyes ritka ragadozómadár-fajok védelmét speciális eszközökkel (műfészek, 
fészekvédő ernyő) is segítjük. A veszélyeztetett fajok védelméért végzett m u n 
ka eredményét jelzi a pilisi hollóállomány örvendetes gyarapodása is. A pa rk 
erdőgazdaság a tavaszi-őszi madárvonulás által intenzíven érintet t terület . 
Ezért a Magyar Madár tan i Egyesület (MME) által szervezett és a gazdaság 
területén működő kutató-gyűrűző táborokat felszereléssel, eszközökkel t ámo
gatja a vállalat. 

Az erdőgazdaság — sajátos helyzetéből adódóan — hagyományosan nagy 
súlyt helyez 

a természetvédelmi ismeretterjesztés, oktatás, nevelés fejlesztésére, 
az abban való közreműködésre. Ennek keretében természetvédelmi programo
kat szervez a területén levő út törőtáborokban és a visegrádi „Jur ta"- tábor-
ban. A tábor közelében felépített „erdei művelődés háza" újabb lehetőségek
kel bővíti a programokat . Az erdőgazdaság törekvése az, hogy ez az objek
tum ne csak a Duna-kanyar térségében és a fővárosban, hanem országosan is 
ismert legyen, és minél többen — főleg az ifjúság — vegyék igénybe sajátos 
természetvédelmi szolgáltatásait. 

A parkerdőgazdaság különböző propagandakiadványokkal is színesíti ter
mészetvédelmi munkáját . A parkerdőgazdaság — természetvédelmi tevékeny
ségének részeként — kapcsolatot tar t a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 
Minisztériummal és a Magyar Madártani Egyesülettel. 



Végezetül röviden szólni kell a te rüle tünkön folyó kutatásokról is. Az Er
dészeti Tudományos Intézet szakemberei főként fatermesztési, á l lományneve
lési kuta tásokat végeznek, továbbá a tölgy hervadásos betegségének terjedé
sét vizsgálják. A bioszféra-rezervátumban — az említet t MAB-program ke
retében — számos kutatóhely bevonásával az MTA Vácrátóti Botanikai és 
Ökológiai Kutatóintézete végez elemzéseket. A kutatások főként az ember és 
a bioszféra közötti kapcsolat- és kölcsönhatás-rendszerre i rányulnak. Az OKTH, 
illetve jogutódja, a KVM elsősorban botanikusokat kér t fel pilisi kutatások-
í a ; a szakemberek vegetációtérképeket és a r i tka, védet t fajok pont térképét 
készítik el, egyút ta l javaslatokat tesznek a védelmi szempontokat előtérbe he
lyező erdőgazdálkodásra. A Magyar Madár tan i Egyesület főként az odulakó 
énekesmadarakkal kapcsolatban végez madárökológiai kutatásokat . Az MTA 
Földrajztudományi Kutatóintézetének i rányí tása alatt 1986-ban fejeződött be 
egy igen fontos kuta tás , amely a pilisi és a Visegrádi-hegység környezetmi
nősítését végezte el. Az eredményeket rögzítő k iadvány átfogó elemzést nyújt 
a térség rekreációs potenciálját befolyásoló tényezőkről, azok kapcsolatairól, s 
alapvető forrásanyag mindazok számára, akik a Duna-kanyar térségével fog
lalkoznak. 

Űj a piacon: motorfűrész-katalizátor. A STIHL cég mérnökei a motorfűrész-ke
zelők terhelési tényezőinek korlátozása érdekében kifejlesztették a motorfűrészek
hez a katalizátort. Az összes technikai lehetőség felhasználásával, a veszélyes 
anyagok előrelátó csökkentésére törekedtek, amelyeknek a szervezetre gyakorolt 
hatása ma még részben nem tisztázott. 

A kétütemű motoroknál az üzemanyag 20—30%-a, amely a motoron átmegy 
elégetlenül, mint ún. öblítési veszteség kerül ki a szabadba. A katalizátorban után-
égetéssel az el nem égett gázok kémiai átalakítása valósul meg. Az ún. „öblítési 
veszteség" katalizátorban történő utánégetésekor a motorfűrész hasznos teljesít
ményével arányos (Stihl 044-nél kb. 3,5—4 kW-nak megfelelő) hőmennyiség ke
letkezik. A katalizátorban a hőmérséklet meghaladhatja az 1000 °C-t. Ezért olyan 
megoldást dolgoztak ki, amelynél a kipufogódob falának érintési hőmérsséklete 
és a kipufogógáz hőmérséklete a kezelőre és a munkavégzés környezetére nem 
jelent „égési veszély"-t. 

A Bajor TÜV mérései szerint, a szénhidrogén-emisszió 70—80%-kal, a szén-
monoxid-emisszió 20%-ig csökken. Helyes porlasztóbeállításnál teljes terhelési tar
tományban a szénmonoxid-tartalom százalékban a négyütemű motor szintjén van. 
Abszolút értelemben az érték átlagosan 20-szor alacsonyabb. Az érintési és kipufo
gógáz-hőmérsékletek az NSZK törvényes előírásainak megfelelnek. A szagterhelés, 
illetve a szem- és nyálkahártya-gyuladások jelentősen csökkennek. 

A világ első, katalizátorral ellátott motorfűrészét Stihl 044 C-nek fogják nevezni. 
1989. év kezdetén kerül az NSZK belső piacára, a gyakorlatban és vizsgálópadon 
még intenzív üzemi próbák és extrém terhelések után. A „normál" Stihl 044-hez 
viszonyítva — amelynek súlya 5,8 kg — a 044 C mintegy 250 grammal nehezebb. 
A 044-es típus minden tagja utólag is felszerelhető katalizátorral. 

(Holz-Zentralblatt, 1988. szeptember, Ref.: Keszler György) 

150 éves fennállását ünnepelte a Német Erdészeti Egyesület az 1988. évi, mün
cheni közgyűlésén. Tulajdonképpen 1837-ben tartották, Drezdában a „Német Me
ző- és Erdőgazdák Gyülekezetéinek első ülését, ami után a cím gyakran válto
zott, míg 1899-ben alakult a mai elnevezésével. Az 1933. évben elvesztette önálló
ságát („gleihsaltolták"), majd 1939-ben 12 évre szüneteltette is működését. Bonn
ban, 1952-ben vette fel újra a munkát és szolgálja azóta az NSZK erdőgazdálkodá
sának fejlődését. 

(AFZ, 1988., 47. Ref.: Jéröme R.) 


