
TANULMÁNYÚTON ALSÓ-SZÁSZORSZÁGBA N 

A Dél — Alsó-szászországi Erdőgazdasági Egyesülés meghívására — OEE-osoport 
keretében 22 társammal egyhetes tanulmányúton vettem részt az NSZK északi tar
tományában és Hamburgban. Mindenki személyre szóló meghívást kapott . Számomra 
viszonzásul az egyesülés 80 erdőbirtokosa, erdésze 1987-ben Magyarországon te t t 
útjának előkészítéséért, illetve a Dunazug-hegysógben való szakmai vezetésért. 

Utunk során a két tar tomány erdészeti, gazdasági, kulturális, történelmi és társa
dalmi értékeivel, eredményeivel, gondjaival ismertettek meg bennünket. Jól szervezett, 
gazdag programot nyújtottak részünkre naponta. Benyomásaimat úgy vélem, nem 
érdektelen másokkal is megosztanom. 

Göttingenben a híres egyetem erdészeti fakultásán az NSZK felsőfokú szakemberkép
zésének módszereivel ismerkedtünk. A miskolci műegyetemre és környezetére emlékez
tető modern épületegyüttes nagy tere ellenére is elgondolkoztatott erdész-lólek nélküli 
hangulatával. A végzős diákok száma évről évre csökken, mégis elhelyezkedési gondok
kal küzdenek. Szolgálatba állásukhoz csak saját képességeikre támaszkodhatnak. Sem 
egyetemi, sem állami támogatásra nem számíthatnak. Az erdészeti kutatásról a kutató 
intézet munkatársai tájékoztattak. Kutatásuk fő területe az erdők egészségi állapotának 
rögzítése, az erdőkárok felmérése. Az immissziós károk, valamint a kis- és nagyrágcsálók 
elleni védekezés módszereit, az e témakörben elért eredményeiket emelték ki elsősorban. 

A bőséges terepi programok keretében bepillanthatunk az egy-két hektáros magán
erdőktől, a városi erdőkön keresztül, a több ezer hektáros állami területeken folyó 
erdőgazdálkodásba egyaránt. Az erdőtulajdon megoszlása a szövetségi köztársaságban 
és Alsó-Szászországban hasonló: állami erdő 36%, közösségi 18%, magánerdő 46%. 
A látottak-hallottak alapján az volt a benyomásunk, hogy a kis erdőbirtokokon, 
társulati erdőkben eredményesebben gazdálkodnak, mint az állami erdőgazdaságok
ban. 

A magáncrdők közös kezelésének szép példáját lát tuk a Solling hegységi Kahlberg-
ben, ahol egy-egy erdőbirtok 18 méter széles és 5—600 méter hosszú. A „nyilasokat" 
egységes rendszerbe fogták össze. Bükkállományuk kezelése a felújítás érdekében •— 
a nálunk már elfelejtett, vagy alig alkalmazott — a gerinctől a völgy felé haladó foko
zatos, a rétegvonallal párhuzamos, vonalas felújítás látványa és eredményessége mind
annyiunkat lenyűgözött. 

Gazdagodtunk egy jó szakmai fogással és még valamivel; a jövőt féltő, azért cselekvő 
nem habzsoló, felelős birtokosi szemlélettel. Ezt az állításomat a birtokos gazdákkal 
folytatott egyik helyszíni beszélgetéssel erősítem meg. Közülünk valaki megkérdezte: 
ha egy tulajdonos megszorul, vagy gazdaságában beruházni akar, kivágja-e az értékes, 
idős állományt, újúlat nélkül? A gazda válasza némi megrökönyödés u tán : kivághatnám 
de nem teszem, mert mi nő föl az unokáknak? Ismét közülünk: és akinek nincs utódja? 
A gazda válasza: (újabb rökönyödés u tán) : de van jövő! 

Az állami erdőkben elegyetlen lucfenyves állományok elegyítósi törekvéseit (bükkel, 
juharral, berkenyével) szemléltük meg. A szász állami erdészek a kezelési, neveiővágási 
módokban a korai hálózat (2X2—4X4 m-es) kialakítása mellett szavaznak. A kevésbé 
értékes, görcsös anyag feldolgozása — véleményük szerint — az ipar gondja és azt meg 
is oldják. Gazdaságilag ez a kedvezőbb lehetőség. A hetvenes évek óriási feldolgozatlan 
hótöréseit és az ezt követő másodlagos károsítóelszaporodást mérlegelve bizonnyal 
igazuk is van. 

A térség legnagyobb erdészeti gondjával a Harz-hegység zónális fenyveseiben talál
koztunk, ahol az előbb említett károkat tetézte a súlyos és tartamos immisszió. Több 
száz ha-on láttuk a csúcsszáradtan meredező lucfenyőket, a fák csonkjait. A Gyilkos-tó 
látványát ju t t a t t a eszembe az elszomorító tá j . A megoldást — német erdészkollé
gáink — a tághálózatú újraerdősítésben, lombelegyes erdők kialakításában látják. A 
bükk, a juharok, a madárberkenye mellett nagy szerepet kap a pozitív szelekcióval 
termesztett rezgőnyár. Ez utóbbi faj nagy erdészeti jelentőségére jellemző, hogy utunk 
során két helyen is találkoztunk szaporítóanyagának termelésével. 

Vendéglátónk volt az einbecki Vetőmagtermelő Bt. a K WS. I t t a cukorrépa és kukorica 
vetőmag termelés és nemesítés mellett, újabban erdészeti szaporítóanyaggal is foglal
koznak. A rezgőnyár, a hársak, a vírusellenálló szil és a tölgyek — merisztéma szövet-
tenyésztéssel szaporított — csemetéinek nevelésével jó eredményeket érnek el. A vírus
fertőzött maggal, csemetével szemben az ellenálló egyedek termesztése a nagy előny. 



Európa legnagyobb faiskolai térségében a Hamburg melletti Rellingenben is csodálkoz
hat tunk néhány órát. Kedvező alapfeltétel a jó talaj , az egyenletes, megfelelő klíma. 
Ezt használják ki mintaszerű hozzáértéssel. Vendéglátónk — Schrader úr — 250 ha-os 
faiskola tulajdonosa. Maga is keményen dolgozik az év minden napján. Hol a vető-
ágyások között végez fizikai munkát , hol a svéd, francia, magyar üzletkötéseket ren
dezi. Ismeri kertjeinek valamennyi ágyasát annak ellenére, hogy nagyságuk 3—12 ha, 
és a környéken több km távolságban, egymástól szétszórva fekszenek. Nem törekszik 
összevonásukra a fertőzések terjedése miatt . Munkásait mikrobusszal szállítja egyik 
kertből a másikba, akár egy-egy órára is. Tétlenséget így nem enged, sem magának, 
sem munkásainak. (Egész utunk során — egyébként — csak i t t találkoztunk munkás
szállítással.) 

A tőmelletti munka — a nálunk évtizedek során kialakult, majd az elmúlt húsz 
évben hibásan megszüntetett — 500 ha körüli halmozott területű erdészkerületekben 
zajlik. 6—8 kerület alkot egy-egy erdészetet, élén erdészetvezetővel és egy helyettessel. 
Más alkalmazottat e rendszer nem is kíván. így kezelik a magán- és az állami erdőket is. 
A szervezettség, a céltudatosság, a gazdaságosság felelőssége hiszem, hogy követendő 
példa. 

Szakmai témáink között szerepelt a hibás emberi beavatkozás következtében létre
jött észak-német síksági puszta a Lüneburger—Heide borókás, csarabos dombjaival. 
In tő példa számunkra, a meggondolatlan erdőhöz-nyúlás szomorú következménye: a 
felújítás nélkül maradt terület pusztává válása. A pillanatnyi gazdasági érdek évszáza
dokra tehet gazdaságtalanná óriási területeket. 

Az elsődleges fafeldolgozásnak három üzemét tekintet tük meg. A Khüne fűrészüzem 
380 000 m 3 alapanyagot dolgoz fel évente. Szintén a szervezettsége emelkedik ki az 
irigylésre méltó fenyőfűrészáru kászták 4 m-re magasodó tömbjein kívül. A tulajdonos 
fivérek mellett négy •— úgymond •— „nyakkendős" irányítja a munkát . Az alapanyag-
téren legföljebb 50—60 m 3 fenyő hosszúfa volt készletezve, a szállító gépkocsiszerelvé
nyek viszont 10 percenként érkeztek, rakodtak le és távoztak. Fel tűnt az alapanyag 
becslésének sokoldalúsága, gyorsasága. Hulladéktelepet hiába kerestünk. A fűrésze-
lésre alkalmatlan anyagot 10 cm 0-ig esztergályozás, telítés u tán 60—140 cm hosszban 
kötegelve palánk-támfalként értékesítik. Nálunk rönkvár elemként ismerik ezt a 
választékot. A fűrészport, forgácsot, a Triangel forgácslapgyár vásárolja fel és szállítja 
80—90 km-nyi távolságra. 

Megnéztünk egy kisebb, úgynevezett vékonyfa feldolgozó üzemet is Lauenbergben, 
I t t a Herbst család — apa és fia — valamint két női alkalmazott irányít, felvásárol 
értékesít mintegy 80 000 m 3 alapanyagot. Ebből a mennyiségből 25 000 m 3 - t — főleg 
előhasználatból kikerült fenyő hengeresfát — saját üzemük dolgoz fel. Alapmarás 
után 6X6—10X10 cm szelvényű vékony, rövid 1—4 m-es fűrészárut készítenek. 
A készáru gyors keresztülfutását jellemezte, hogy a kászták közé hézaglás nem is került. 
Vágás után három nap múlva ugyanis már a fogyasztónál, vagy a kiskereskedőnél van 
az anyag. Penészedésre, fülledésre nincs ideje. A bőrdeszkát bálázva, kötegelve a 
forgáccsal együtt szintén a Triangel cégnek értékesítik. 

Az NSZK legnagyobb teljesítményű, évi 250 000 m 3 - t előállító forgácslap gyára 
— a Triangel — ránk mély benyomást te t t . Vendéglátóink igen szívélyesek voltak. 
I t t hiányoltuk a késztermék —• utunk során mindenütt tapasztalt — becsülését. A 
látott sorozatban sajátos, számunkra szokatlanabb képet muta to t t a térbeli rend is. 
Sok volt a sarkában törött , kötegeléskor összeroppantott lap. Az önkéntelen egybevetés
kor örömmel gondoltunk a mi szombathelyi FALCO gyárunkra. A Triangel kétségtelen 
előnye viszont, hogy alapanyagának 70%-a ipari hulladékfa és csak 30%-a erdei 
választék; kötőanyaga pedig formaldehid-mentes. 

Utunk során meglátogattunk egy 240 ha-os gabonatermelő középgazdaságot és egy 
40 db-os tehenészetet Mindegyik szintén egy-egy család összetett munkája. A fogadta
táson kívül szervezettségük és a mezőgazdasági gépek becsülése fogott meg bennünket. 
Mindenütt fedett, zárt térben tárolják nemcsak a traktorokat , hanem az adaptereket 
is. A családok lakótere, lakásuk nem volt nagyobb, mint nálunk egy mátraaljai szőlős-
kétéltű gazdáé. A lakáskultúrájuk viszont — helyenként — lényegesen magasabb. 
Egész ot thonukat lakják, a lakásokban itt sem találtunk semmi fölöslegeset. 

Két ipari üzem látogatása is szerepelt programunkban. Einbeckben a Heidemann 
Művek galvanizáló részlegét néztük meg. A termékek alakja és változatossága miatt , 
i t t nem gazdaságos az automatizálás. A kézi munka igen magas színvonala, teljesít-



menye ós bére, a tényleges munkásvédelem tárgyi eszközeinek (védőruhák) emléke 
maradt meg bennünk. És még valami: nem vállalnak mindent, nem vezetnek be 
bonyolult technológiákat mindenáron. 

A másik általunk meglátogatott óriási gyár, a V W Művek wolfsburgi centruma volt. 
Mit is írjak egy olyan ipar csodáról, ahol két nyolcórás műszak alatt készül el egy Golf 
v. Jettat Ahol két műszak alat t 4000 db gépkocsi gördül a „készárutérre". Ahol az 
orrunk előtt egy perc alat t 4 db motort szerel az automatika a csillogó karosszériákba. 
Csak bámulni lehet és foglalkozni a magyar gondolattal: szabad-e nálunk autószerelésbe 
beruházni, amikor néhány száz km-re csak VW évi 1 200 000 gk-t termel. . . 

A román stílusú — honfoglalásunk korából származó — templom köveinek, elő-
templomának megtekintése Corvey-ben nyi tot ta kulturális, történelmi ismerkedésün
ket. Göttingen, Northeim, Goslar, Duderstadt ősi városmagvait, gótikus templomait, 
reneszánsz favázas épületeit jó készséggel ik ta t ta programunkba házigazdánk. Ham
burg utcáit, köztereit, parkjait, a városnak hátatfordító Bismarck óriási szobrát; a 
hatalmas kikötőt, sétahajózást a „mamut-tengerjárók" között — búcsúnapunkon 
élvezhettük. 

Fogadást adott csoportunk részére a 30 ezer lakosú Northeim járási tanácsa, modern 
székházában és Duderstadt város tanácsa is az NSZK legősibb városházában. A fogadá
sokat a polgármesterek vezették. Bepillanthattunk a szövetségi állam közigazgatási 
rendszerébe. Ismertették demokratikus választási törvényeiket; beszámoltak a német 
adófizető polgárok részvételi — számonkérési lehetőségeiről, a kelet-nyugati kapcsola
tok normalizálásáért te t t törekvéseikről. A fogadásokon hangsúlyozták társadalmi 
rendjük, felépítésük életképességét. Szándékuk arra irányult, hogy gazdaságukat velünk 
megismertessék, hozzánk közelebb hozzák. Szeretettel, barátsággal ós nyitottsággal 
viszonyultak hozzánk, magyar ,,kisemberek"-hez. 

Vendéglátó házigazdáink működési területükön mindig a nagy egész felől közelítettek, 
az adott bemutató terület felé. Szövetségi, tartományi, járási erdőhivatal, erdészkerület 
erdőrészletre szűkítve a témát . Tették ezt szóval, adattal , térképekkel ós prospektusok
kal. Mindezt nagy területi, szakmai ismerettel, lelkesedéssel. A gazda, az erdész, 
erdészetvezető, igazgató, egy esetben a minisztérium erdészeti ágazatvezetőjének 
közreműködésével. (Apróságként jegyzem meg, de hiszem, hogy az egész szemléletet 
jellemzi: csak a minisztériumi küldött jöt t állami gk-val, gépkocsivezetővel. Minden 
fogadónk, kísérőnk maga vezette saját gk-ját.) 

Találkoztunk az 1987. évi magyarországi tanulmányút résztvevőivel. Jó hangulatú 
estét töl töt tünk el vendéglátóinkkal, ahova mintegy 50-en jöttek el köszöntésünkre. 
Pohárköszöntőikből újra kiderült, hogy egy évvel korábban nagyon megkedvelték 
hazánkat és hosszú évekre szóló élménnyel tértek vissza. Többen időközben már jártak, 
mások készülnek újra Magyarországra. 

A szellemi táplálékon kívül éttermekben, üzemekben, családoknál gondoskodtak 
vendéglátóink bőséges ellátásunkról. Külön ki kell emelni a családi vendéglátásokat. 
Vadászkunyhóikban, a mi lakásainknál alig nagyobb otthonaikban, ahol 25—30 
embert ültettek le, szívélyes barátsággal, terített asztalukhoz. 

Néhány — az élménygyűjtésen kívül — hasznosítandó tapasztalat : 

—• Kitűnő szervezettség, kis adminisztráció. Sehol fölösleges ember. 
— Felelősséggel, hatékonyan végzett munka. 
— Nem éves érdekeltségű gazdaságossági koncepciók és gazdálkodás. (Bükkös ter

mészetes felújítás, hegy felőli indítása. Visszatérés a szabadgyökerű csemeteterme
lésre.) 

— Hosszú távú, jövőért ténykedő, felelős tulajdonosi szemlélet. 
— Nagyzási szemlélet mellőzése, (kis erdőbirtok, kis csemetekert), kis gépek, csak 

szükséges kapacitású technológia. 
— A megtermett és megtermelt anyag értékelése, becsülése. 

Egész utunk ízét, zamatát dr. Szőnyi László önkéntes tolmácsolása, magas szintű 
szak- és idegenvezetése adta meg. 

Kertész József 



Papp L. (szerk.): Az erdészettudomány története Dél-Magyarországon (MTA SZEAB 
kiadványai, Szeged, 1988) 

Az erdészeti kutatás mindig tükre az erdőgazdálkodás általános helyzetének, ezért is 
érdemel figyelmet minden, erdészeti kutatás történetével kapcsolatos szakirodalmi 
közlés. A számos szerző közreműködésével és Papp László szerkesztésében megjelent 
munka az erdészeti kutatás egy jelentős szeletét foglalja össze. Dél-Magyarország 
(pontosabban Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyék) erdőgazdálkodásának története 
is kirajzolódik az összeállításból. Szemléletes áttekintést kapunk a kutatástörténet 
következő témaköreiből: termőhely-, nemesítés-, szaporítóanyag-termesztés-, erdő
művelés-, erdővédelem-, erdőnevelés- és faterméstan, gépesítés, erdészeti gazdaságtan, 
valamint külön fejezet mutatja be a térség oktatásügyeit és kutatásügyeit. Valamennyi 
fejezethez bőséges irodalmi jegyzék kapcsolódik megkönnyítvén azok dolgát, akik a 
leírtaknál elmélyültebben kívánnak az ismertetett témakörökkel ismerkedni. 

A szerzők újszerű munkát vállaltak, hasznos ismereteket közöltek és ezért csak 
gratulálni lehet nekik. Néhány hiányosságra azonban föl kell hívnom a szerzők figyel
mét. A l i . , erdőtörténettel foglalkozó fejezet talán inkább a könyv elejére kívánkozott 
volna, hiszen végtére is ez ad keretet az egész kutatómunka témaválasztásához, ered
ményeihez. Az erdőművelés fejezetben nem kapott kellő méltánylást a bugaci Horváth 
László rendszerré szerveződött csemetetermesztési és erdősítési munkássága. Elképze
léseinek helyességét ma már sokezer hektár szépen zöld elő fenyves jelzi. Hasonlóképpen 
hiányolnom kell a gépesítési fejezetből Szecska Dezső nevét. Ez a szerény, ám annál 
eredményesebb gépesítési szakember az erdőművelési gépek sorozatát alkotta, adaptálta 
a homoki erdőtelepítések számára és neve akkor is említést érdemel, ha szakírói vénával 
kevésbé rendelkezett. 

TJgy gondolom, a könyvet mindazok haszonnal forgathatják, akik a térség erdőgaz
dálkodásában részt vállaltak, érdeklődnek e táj iránt. Akár tankönyvnek is kiváló 
munka ez, hiszen az alföldfásítás korábbi, méginkább újabbkori törekvéseit is kiol
vashatjuk a sorokból. 

Dr. Szodfridt István 

Kedves V u k! 

Igazad van! — Tényleg színesebb általad az erdő faunája. Nincs is Veled semmi bajunk 
az erdőn. Csakhogy Te ezt a rendet nem tartod be és bemész a fácán-, fogoly-, baromfi
telepre, a házak kertjeibe. Pedig ott semmi keresnivalód nincs és ott ne „szanitéckodj". 

Tévedsz! — Egyre kevesebb nőstényünk — ami nem csak vadásznak van — pompázik a 
prémedben, mert egyre drágább a szőrméd, mert egyre többen vagytok veszettséggél fertőzöt
tek és halnak meg miattad emberek, vagy bénulnak meg veszett dühödtől. A megyénkben 
évente 130—150 veszettségi eset fordul elő. Ebből 95% a rókán. Az esetek l°/or,-ben halál, 
1—5%-ban maradandó testi fogyatékosság (bénulás stb.) következik be embernél — 
veszettség elleni oltás ellenére is. 

Az nem baj, ha megszállt földjeidet, hazádat nem akarod elhagyni. Nem is kell. Senki 
•—• még vadász sem — akar kiirtani, de Téged keresni, meglőni, {megfogni a jogilag 
lehetséges módszerekkél féltétlenül kell, mert kártételed ma már elviselhetetlenül súlyos és 
régóta nem töltöd be a faunéiban régebben Rád osztott szerepet. 

Ellenjegyezte: Dr. Balázs István 
Válasz a „Bókamonológ"-ra (AZ ERDŐ 1988. 11. sz.) 

Az erdőfelvételezéseknél jól alkalmazható programokat dolgoztak ki Kosztromban 
(Szovjetunió) Elektronika MK—56 mikroszámítógépre. A két program közül az egyik 
vastagfás, a másik vékonyfás állományok felvételezésére készült és a következő számí
tásokat tartalmazza: törzsszám, körlapösszeg, átlagátmérő, átlagmagasság, élőfa 
készlet a mintaként felvett erdőterület adatai alapján. Az ismertetett programok 
Elektronika B3 és MK—45 gépeken egyaránt alkalmazhatók. 

(Lesznoehozjaksztvo 1988/12., Ref.: TóthS. L.) 


