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Beszélgetés Madas Andrással
Az elmúlt évben ünnepelte nyolcvanadik születésnapját
Madas A n d r á s , a m a g y a r erdészet s o r s á n a k alakulását
évtizedeken á t m e g h a t á r o z ó egyénisége. Életútját nem
csak a családi erdésztradíció, h a n e m , m i n t valamennyi
ünkét, m e g h a t á r o z t a a viharos évszázad, melyben hajóz
ni nem volt veszélytelen. M á r p e d i g hajózni szükséges.
I
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Mindenekelőtt az Erdészeti Lapok nevében kívánom,
hogy Isten éltessen sokáig, erőben, egészségben.l A
nyolcvan év alatt melyek voltak azok a döntések, melyek alapvetően meghatározták sorsodat?

Az első Kárpátaljához kötődik. 1944-et írtunk. A z orosz
csapatok már ellenállhatatlanul özönlöttek nyugat felé. Min
denki pakolt, lóra, kocsira, vasútra, ki mire tudott, és menekült
Budapest felé. 1944 áprilisában foglaltam el Szinevéren az erdó'gondnoki állást, amikor az elődöm már elment. Valamiféle
dac fogott el. Egyszerűen n e m akartam otthagyni a munkahe
lyemet, ahol valamennyien tisztességesen dolgoztunk, munkát
adtunk a l a k o s s á g n a k , elláttuk a l a p v e t ő élelmiszerrel, ba
kanccsal vagy bocskorral, tisztességes bért fizettünk - erdészkedtünk ki-ki a maga posztján. N e m hittem abban, hogy bár
miféle bajunk eshet. Azt gondoltam, hogy ott mondjanak íté
letet felettem, ahol dolgoztam. Hát mit mondjak, kockázatos
vállalkozásba kezdtem, mert a falu színtiszta ruszin volt. Fiatal
voltam, és n e k e m valahogy mindig j o b b a n tetszett az árral
szemben való úszás, mint a sodródás.
Persze akkor n e m tudtam felmérni, hogy ez az ár oly ha
talmas, hogy elsodor mindent. Tisztességet, igazságot, országot
és a fél világot fél évszázadra. Tehát m a r a d t a m várva az íté
szeket.
Akkor még nem ismertem Aprily Lajos Pisztrángok kara
című versét, de most utólag tudatosult, hogy valami ilyesmi
dolgozott bennem.
Erőnket lassú víz apasztja,
heves fény s emberszó zavar.
Rég volt, mikor a sík folyóig
lesodort a vak zivatar.
Szakadó felhők záporától
árrá dagadt a patak-ér,
s az áradástól meg nem őrzött
sem kóodú, sem part-gyökér.
Azóta úszunk, folyton úszunk
a vízzel szembe, cél iránt,
utunkat malmok torlaszolják,
a zuhogó súly visszaránt.
Halászsas-árnyék hull a vízre,
ravasz tőrrel kísért a gát.
Búvóhelyen töltjük a nappalt
s megvárjuk a hűs éjszakát.
Azóta minden éjjel úszunk:
futunk a tikkadás elől,
havasra fel, hol mély az erdő
s forrás-ízű a patak-öl.
| Ez a pisztrángkényszer filozófia határozta meg döntéI seidet?
Igen. Mindig a nehezebbet választottam. És utólag azt kell
mondjam, jól tettem. így a sorsom alakulásának nehezebb r é 
szét könnyebben elviseltem. Mert tisztesség ide, a ruszin mun

kások mellettem való kiállása oda, az N K V D - s tiszt Szinevéren
azzal zárta le a kihallgatást, hogy „Önt el kellene engednem,
de n e m tehetem..." O d a lett az igazság, s már semmi n e m szá
mított, csak a gyó'ztes joga, mely számomra 3 éves fogságot
jelentett az Uraiban.
Mivel úgy éreztem, hogy részben m a g a m választottam e
kényszerű rabságot, jobban is bírtam, mint sok fogoly társam.
Megtanultam oroszul, így elég j ó kapcsolatot sikerült kiépíte
n e m fogvatartóinkkal, ami segített abban, hogy lelket öntsek
társaimba. Túléltem, hazajöttem.
|

I

Visszagondolva, itthon sem volt megnyugtató a helyzet.

Választanom kellett. Vagy ellenzékbe maradok, vagy azok
kal tartok, akik tenni akartak a magyar erdészetért. Az utóbbit
választottam. A z ár sokakat elsodort nyugatra, vagy itthon
passzivitásra késztetett; az árral szemben úszás sokkal bonyo
lultabbá vált. A történelem azt bizonyítja, hogy az igaz ügyért
folytatott harc végül eredményt hozott. Nyugodt lelkiismerettel
állítom, hogy aki lélekben n e m hódolt b e . és valóban tenni
akart, annak sokkal nehezebb, és valóban mindennapi küzde
lemből állt az élete. Hiszen n e m azzal foglalatoskodtam, hogy
hogyan élem túl, hogyan maradhatok az asztalomnál, hanem
elsó'sorban az erdészet döntő kérdéseinek megoldása, a nagy
arányú erdősítések végrehajtása volt a fontos.
|

Gyanítom, ez az érv ma is elhangzik.

Az lehet, de ne felejtsük, hogy az ötvenes évek erdésztár
sadalma sokkal egységesebb volt, mint a mai. Talán a jelenlegi
széthúzás magyarázata abban rejlik, hogy „a szakmáért te
szem" érvelés mögött nemegyszer felismerhető az anyagi ér
dek, a pozícióféltés.
A legkeményebb időkben politikai vezetők megállapítása
volt, hogy két társaság van, akikkel n e m lehetett mit kezdeni,
mert szerették a szakmájukat és egységesek. Ezek a vizesek
és az erdészek voltak. A z egység hallatlanul fontos dolog. Az
egységes fellépés viszont azzal kezdődik, hogy elfogadunk va
lakit, vagy valamit vezérnek, vezérelvnek. És ha elfogadtuk,
azt támogatni kell tevőlegesen is. Vagy ha nem értünk egyet
- mert ez is lehet - legalább ne támadjuk hátba. Többször
hallottam mostanában, hogy belső szakmai nézeteltérést, nem
egymással vitatnak meg, h a n e m külön-külön - mennek a miniszter(ek)hez, tőle(ük) várván a megoldást, anut maguk között
kellett volna elrendezniük.
Óriási feszültséget okoz - és ez nemcsak az erdész szak
mában - az anyagi juttatás hallatlan szélsősége is. Persze erró'l
nem a kollégák tehetnek.
Nagyon hiányolom, hogy a szaksajtóban n e m nagyon írnak
a v e z e t ő b e o s z t á s b a n lévők e l e m z ő , iránymutató írásokat.
Mintha félnének kimondani a nyilvánosság előtt azt, amit gon
dolnak. Pedig teljes határozottsággal állítom, hogy addig, amíg
a szakma nem fog a legfontosabb kérdésekben azonos irányba
húzni, az erdészek hátrányban lesznek.
|

Mire gondolsz?

Nyugdíjas éveim alatt számos felkérést kaptam előadások
megtartására, szakvélemények megírására, a törvény-előkészí
tések során elemzésre, szaktanácsadásra.
Ebből arra következtetek, hogy m é g n e m írt le a szakma,
és az a több évtizedes tapasztalat - s itt n e m csak a szakmai
kérdésekre gondolok - most is hasznosítható. Mert ez sok eset
ben morális kérdés. A z e r d ő élete, a benne v é g b e m e n ő folya
matok n e m sokat változnak az elkövetkezendő 100 év alatt.
T e h á t v a n e g y b i z t o s p o n t u n k . A fő kérdés ma a termé-

szetvédelemmel és a társadalommal való együttműködés. Ter
mészetesen ezt az együttműködést nem úgy értem, hogy vár
juk, míg velünk működik együtt valaki, hanem nekünk kell
keresni és felajánlani a szakmailag is védhető kompromisszu
mokat. Az erdészek által működtetett erdészeti erdei iskolák
gyarapodó száma jelzi, hogy egyre többen felismerik a nyitás
fontosságát. Nemrég láttam az Egyesület filmjét, melyet sokan
támogattak. Ha sikerül ehhez hasonló alkotásokat az iskolákba
eljuttatni, gyökeresen meg fog változni a jelenlegi társadalmi
megítélés.
Teljességgel helytelen, sőt káros az a nézet, hogy X-szel
vagy Y-nal azért nem beszélek, mert azzal nem lehet tárgyalni.
Ilyen nincs. Mindenkivel lehet beszélni, csak szándék és meg
felelő érvrendszer kell hozzá.
| A nagy kérdés, hogy hol legyen a kohézhió?
Hát igen. Úgy egészen biztos, hogy nem fog menni, ha min
denki körömszakadtáig védi az igazát. Azt el kell dönteni, hogy
a kőtáblás szakmai alapelveken és a természet törvényein
nyugvó, rugalmas, és a ma lehetőségéhez alkalmazható prog
ramot ki vagy kik készítik el. Az másodlagos, hogy az Egye
sület, az Egyetem, az FM vagy az Akadémia gondozza a fel
adatot. A lényeg az, hogy meg kell oldani. Viszont a mulasztás
felelőssége mindenkit terhelni fog. Ha nem most, hát tíz vagy
húsz év múlva. És ezt a felelősséget úgy gondolom, nem szí
vesen vállalja magára senki. De azt nyolcvanéves tapasztala
tom alapján bizton mondhatom, hogy a felelősséget egyszer
valakinek vállalnia kell.
A fő probléma az, hogy kevés a kezdeményezés. A hozzá
állás, hogy nem kezdeményezek, mert abból nem lehet baj. A
mai forrongó világban a határozott vélemény több, mint koc
kázat. Pedig a szakma jövője a tét. A pénzszemlélet kezd ural
kodni. Az egyes részvénytársaságok vezetésében a bankok kép
viselői lesznek túlsúlyban, és ez a szemlélet értelemszerűen
csak rövid távú érdekeket szolgálhat.
| Való igaz, hogy a számtalan szakmai rendezvényen
I előadások sora hangzik el a diagnózisról, de a terápia
I sokszor ellentétesen fogalmazódik meg.
Ha ez a felismerés a szakemberekben tudatosul, remény van
arra, hogy kilábalunk a jelenlegi igencsak nehéz helyzetből. A
legfontosabb, hogy ne azt nézzülc, hogy ki mondja, nanem,
hogy a szólót milyen érdekek vezérlik. Nekünk erdészeknek a
természet törvényszerűségeinek figyelembevételén kívül van
még egy - az élet próbáját többszörösen kiállt - erősségünk,
a selmeci szellem.
Már megbocsáss, de ez ú g y hangzik, mint a francia for
radalom hármas jelszava: Szabadság, Egyenlőség, Test
vériség.
Az lehet, de hiszem, hogy a lényeg ebben keresendő. Sza
badságot a szakmai alaptételeknek. Egyenlőséget a társadalmi
elvárások alapján szakszerűen végzett erdőgazdálkodásnak és
természetvédelemnek. Testvériséget az erdész, természetvédő
és vadász társadalommal. Másként ez nem megy, függetlenül
attól, hogy - a politikai ráhatástól függően - rövid távon kinek
jut a vezető szerep; bár az erdész látja át értelemszerűen a
legfontosabb összefüggéseket.
|
I
|
1
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Most viszont úgy tűnik a selmeci szellem egyre inkább
palackjába záródik, mert fogynak az Aladdinok, akik e
szellem igazi arculatát érvényesítenék. Ráadásul e szellem barlangjában, a Soproni Egyetemen is ez ügyben
meglehetős arányeltolódás tapasztalható.

Ismételten csak élettapasztalataimat tudom érvként felhozni.
A túlerő ellen csak mértéktartó és próbákat kiállt érvekkel, bi
zonyítékokkal lehet felvenni a versenyt, vagy most már küz
delmet. Ez pedig az az erkölcsi alap, melynek hagyománya
azért él Sopronban. Az Egyetemen a Selmeci Társaság, amely
a biztos pont. A Soproni Egyetem úgy tűnik végleges válasz

táshoz érkezett. Vagy úgy halad tovább, ahogy eddig, és akkor
- legalábbis a selmeci szellem nézőpontjából - szétesik. Vagy
egyetemi filozófiáját értékelve átalakul egy európai - mond
hatnám az emberiség jövőjét szolgáló - „zöld egyetemmé". És
ehhez minden adottsága megvan. Az erdészek képzésük során
elsajátítják az erdő társadalmi elvárásainak s egyben tartamos
művelésének tennivalóit, a közgazdász a szociális piacgazda
ság ismereteit, a pedagógus az ezzel összefüggő kérdések ok
tatásának tudományát. Ezzel a Soproni Egyetem Európában
egyedülálló szellemiségű oktatási intézmény lehetne, mely hi
szem hogy a jövő kérdéseire megközelítőleg biztos választ adó
mérnököket adhatna a világnak.
|
|
|
|
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Hallgatva érveléseidet önkéntelenül is eszembe jut a
mai ötvenesek sokszor felemlegetett panasza, hogy „mi
vagyunk az átlépett korosztáh/', amelyiket a ti korosztályotok nem engedett szóhoz, pozícióhoz, de talán
még egy szakkönyv megírásának és főleg kiadásának
lehetősége is bonyodalmakkal járt. Úgy érzem, nem tá
nulhattuk meg az érvényesülés becsületes, természetes
módját. Szolgalelkűek lettünk, s most nehezen boldogulunk a ránkszakadt szabadsággal Hiányzik az „erdőből" a vágásérettség előtti korosztály húzó, összefogó ereje.

Okfejtésed teljesen új nekem, s így ezzel a felvetéssel most
találkozom először. De ha belegondolok, sok igazság van ben
ne. Mi arra nevelődtünk, hogy önállóan döntsünk.
Az igaz, hogy ettől a jogától az elmúlt ötven év megfosz
totta a felnövekvő generációt. De szerintem a helyzet 1990
után rosszabb lett. Egzisztenciálisan kockázatosabb a véle
ményalkotás. No, de en"ől már beszéltünk.
A fanövedék a statisztikák szerint - legalábbis Európá
ban - halmozódik, a felhasználás nem követi e növe
kedést. Ez a folyamat vajon nem azt eredményezi-e,
hogy nyugodtabb, természetbarátibb erdőhasználatot
kell követni a szakmának? Felkészültünk-e a folyamat
erdészeket érintő kezelésére?
Nincs új a nap alatt. Az ötvenes évek végén a Barlay-féle
elgondolást alapul véve, Halász Aladárral kidolgoztunk egy
koncepciót. A feldolgozást kell fejleszteni. Ne nyersanyaggal
kereskedjünk. De az nem megy, hogy például privatizáljuk a
papírgyárakat, a vevő pedig leállítja a gépeket, s fejlesztés he
lyett behozza az egyéb helyen termelt papírt, majd benyújtja
a számlát. Mi pedig fizetünk. Ezen a téren konkrét elképzelé
seket kellene letenni a Kormány asztalára.
A közjóléti beruházások állapota és az ez irányú pénz
forrás is igencsak elmocskolódott, mondhatni elapadt.
Hát ez elég nagy baj. A környezetvédelmi és a szociális
célokat szolgáló erdőgazdálkodás gyakorlata fel fog értékelőd
ni. Erről írt legutóbb a NATUROPA az Európa Tanács lapja.
Erre is fel kellene készülni, legalábbis a fejekben, hogy adott
esetben kiértékelt elgondolásokkal állhassunk elő. El fog jönni
az idő, hogy az egyes erdőkből kitermelt faanyagot tanúsítvány
nyal kell ellátni. Az, melyet nem természetszerű erdőgazdál
kodással nyertünk, adózni fog, amelyik minősített, az adómen
tességet fog élvezni. Természetesen e kategóriának nincs köze
a faanyag minőségéhez. Ezen a téren nekünk nem lesz sok
félnivalónk. És ez is egy újabb ok, hogy a természetvédőkkel
összebéküljünk. Le kell ülni tárgyalni. Ökoszociális piacgaz
dasági szemléletű kell hogy legyen az erdőgazdálkodás. Ter
mészetesen ehhez az erdészeknek meg kell nyerni a társada
lmat, hogy mögénk álljon, hiszen ehhez pénz is kell. Éppen
ezért mindent meg kell tenni ahhoz, hogy a társadalom meg
értse szándékainkat.
Köszönöm a beszélgetést.
Pápai Gábor

Az

3%am a magúmét!
Szakmánkat alapvetően érintő és a
jövőjét befolyásoló törvények jelentek
meg. Mindenki tudja, hogy rövidített
nevükön; az erdó'törvény, a termé
szetvédelmi és a vadászati törvény
[pontosítva: az erdőről és az erdő vé
delméről szóló 1996. évi LIV. törvény
(továbbiakban: erdőtörvény), a termé
szet védelméről szőlő 1996. évi LIII.
tv. (a továbbiakban természetvédelmi
tv.) és a vad védelméről, a vadgazdál
kodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. tv. (a továbbiakban: va
dászati törvény)].
Vettem a bátorságot és a lenti tör
vényeket, azok végrehajtási rendelete
inek megjelenése előtt és után egymás
mellé raktam, összehasonlítottam és az
összevetés eredményéről született gon
dolataimat leírtam, ha nem is kifeje
zetten valamilyen logikai sorrendben,
de ahogy a paragrafusok következtek
egymás után.
Néhány kiragadott témacsoport sze
repel a következőkben azzal, hogy a
Magyar Tudományos Akadémián el
hangzott egyik előadáson: „egy tör
vény annyit veszít súlyából, mint
amennyi az általa nem rendezett kér
dések száma", felvetésre is talán vá
laszt tudok adni.
A gondolatsor fő témáját úgy fogal
mazhatnánk meg, hogy: A kincstári erdővagyon-gazdálkodás mozgástere az
új törvények keretei között. Az első
résztéma így szól:
Az új törvény legfontosabb
erdőállomány-gazdálkodási előírásai
Az új törvény és végrehajtási ren
deletének legfontosabb célja, hogy az
erdő fennmaradjon,
gyarapodjon.
Olyan módon és ütemben kerüljön sor
használatára, igénybevételére a jövő
nemzedék számára is fennmaradjon.
Ennek vezérmondata a tartamos (fenn
tartható) erdőgazdálkodás folytatása.
Mondhatnánk azt is, hogy ez a gazdál
kodás akár 200 évet is átfoghat, mert
100 év alatt az elődeink által létesített
erdővel foglalkozunk, de a mai mun
kákkal 100 évvel későbbi utódainknak
is létesítünk erdőt, jót vagy gyengéb
bet, de mindenképpen találkoznának
munkánkkal. Fontos, hogy az éves folyónövedék mértéke alatt legyen a ki
termelt fatömeg, átlagos megítélésben,
hiszen ez rendkívüli mértékben függ
az erdők korosztály-viszonyaitól. Ak
kor jelenleg a tartamos erdőgazdálko
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dás alapelvét betartjuk, miután a rend
szerváltás előtti néhány évben évente
kitermelt 8 millió bruttó m helyett az
utóbbi években az 5,6-6,6 millió m
között mozgott a magyar erdőkből
évente kivágott fatérfogat. A éves folyónövedék viszont 11,3 millió br. m .
A legfontosabb erdőállomány-gaz
dálkodási előírás éppen ez a szabályo
zás, ami azért lehetne több is, mivel
most meg ott tartunk, hogy az üzem
tervi lehetó'ségtól jócskán elmarad a
fakitermelés tényszáma, miután orszá
gos átlagban 79%-ot ér el. Tehát lábon
marad kitermelhető faanyag, ami ter
mészetesen gyarapítja az élőfatömeget.
Jelentős az erdeinkben lévő élőfakész
let. Számítógépes kimutatás szerint
314 millió br. m . Gondoljunk csak
bele, mekkora érték ez. Ha csak a le
galacsonyabb tűzifa árral, a 3000 Ft-tal
szorozzuk, az is 942 milliárd forintot
jelent.
Eltévelyegtünk az eredeti címtől.
Érdemes még annyit megjegyezni,
miszerint szakmai törvényünk három
alappilléren nyugszik.
Egyiket címében viseli: az erdő vé
delmét tekinti elsődlegesnek. Ez a fi
lozófiája.
Második: szektorsemleges (sokak
szerint viszont nem piacsemleges!)
azonos követelményeket szab bármely
tulajdonos számára, apró eltérésekkel
(pl. a faültetvényről szóló rész).
És a harmadik: közérdekkel össz
hangban szabályozza az erdőgazdálko
dást.

erdőálhmány-gazdálkodási
előírásokról

Ezt hét terv kötelező elkészítésével
szabályozza. Fontossági, azaz hatáskö
rét tekintve, ezek a következők.
Körzeti erdőterv: tízéves időtarta
mú, földmüvelésügyi miniszter adja ki,
erdó'részletekig megy le, vagy inkább
onnan épül fel, kötelező előírást tartal
maz, és folyamatosan készülnek az or
szág erdőterületeire.
Tízéves erdőgazdálkodási
üzemterv
(erdőterv): a tulajdonos, az erdőgaz
dálkodó csak ennek alapján gazdál
kodhat. Lebontott körzeti erdőterv,
vagy a körzeti erdőterv egymásra ra
kott üzemtervekből áll.
Éves erdőgazdálkodási terv: lénye
ges eleme, hogy az erdőgazdálkodó-tu
lajdonos ebben a tervben jelölheti
meg, mikor, melyik évben akar ha
szonvételt az erdejéből az üzemtervi
cikluson belül. Ez nem szabatosság,
hanem kicsit több szabad választási lehetó'ség a gazdálkodó számára még
olyan mértékben is, ahogy a fapiacvál
tozást esetleg követni tudja - megadott
keretek, határok között - a fahasználatok végrehajtási idejét tekintve.
Fontos előírás, mely szerint a felso
rolt három, fő erdőállomány-gazdálko
dási tervben az Országos Erdőállo
mány Adattár adatait kötelező felhasz
nálni.
További - egyéb tervek
Egyszerűsített üzemterv: új fogalom
és tervforma, a faültetvények és a 6 ha
alatti szőrványerdők esetében használ
ható, alkalmazható. Nyomtatványai el
készültek.

Erdőtelepítési-kivitelezési
terv: Ne
vében hordja tartalmát, akkor kell el
készíteni, ha valahol új erdőt kíván te
lepíteni, létesíteni a földtulajdonos.
Erdősítési terv: erdőszerkezet-átala
kítás esetén kötelező az elkészítése.
Eddig ezen tervszó alatt mást értet
tünk. (Erdőtelepítés kivitelezése.)
Fásítási-kivitelezési
terv: ez lehet
egyszerű bejelentési forma, vagy egy
szerűsített fásítási tervforma, a közzé
tett nyomtatványok elkészítésével, ki
töltésével.
A tervkészítés szabályai nem ezen
írás témája, csak annyit jegyzünk meg,
hogy a körzeti erdőterv kivételével va
lamennyinek az elkészítéséről (elké
szíttetéséről) az erdőgazdálkodó köte
les gondoskodni, és a másodiktól a he
tedikig az erdészeti hatóság hagyja jó
vá.
Az erdőállomány-gazdálkodás előí
rásai közé tartoznak a felsorolásszerű
en leírt alábbiak is:
- a természetes (őshonos) és termé
szetközeli erdőtársulások visszaállítása
szükséges;

- a természetes elegyfajok megőr
zésére kell törekedni;
- körzeti és országos hozamszabá
lyozás elkészítéséről a minisztérium
gondoskodik;
- az erdőfelújítást a véghasználat
befejezését követő két éven belül meg
kell kezdeni és a végvágást követő év
végétől számított második év május
31-éig be kell fejezni;
- előtérbe kell helyezni a folyama
tos borítottságot és készletgazdálko
dást biztosító szálaló üzemmódú faki
termelést.
Ezek a fogalmak a szakemberek
számára pontos eligazodást adnak, míg
az új erdőtulajdonosok igyekezzenek
megtanulni és erdészeti szakember
közreműködésével megismerni, de
legfőképpen alkalmazni, betartani,
végrehajtani.
Nem vitás, erdőállomány-gazdálko
dást befolyásoló szabályozás a tarvá
gások területi korlátozása. Mégpedig
úgy rendelkezik a törvény, hogy sík vi
déki és dombvidéki erdőterületen 10
hektárnál, hegyvidéki területen 5 ha
ltál nagyobb területű végvágásos tar

Az 1997. decemberi FM miniszteri sajtótájékoztatón elhangzottakból
Az 1998. évi agrártámogatási

rendszer

Az 1998. évi agrártámogatási rendszer „Az erdővédelem és az erdőgazdál
kodási tevékenység támogatása" szakmai részanyagát elkészítettük, valamint
az erdőgazdálkodókat is érintő egyéb támogatási jogrímekre vonatkozó javas
latokat tettünk. A rendelettervezet alapján úgy érezzük, hogy az ágazat által
igényelhető támogatások körének bővülése elősegíti - elsősorban a magáner
dő-tulajdonosok - gazdálkodási körülményeinek javulását. 1998. évben erdő
gazdálkodási célokra 2,1 Mrd. Ft költségvetési támogatás igénybevételére lesz
lehetőség.
Az 1998. évi tervek, egyéb időszerű

feladatok

Az elkövetkezendő időszakban az erdőgazdálkodási tevékenységet elsősor
ban a szakmai törvények fokozottabb figyelembevételével kell végezni. A ter
mészetvédelmi törvény által előírt korlátozások várható hatása, a különféle tör
vények által előírt fizetési kötelezettségek hatásaként várhatóan csökken vagy
azonos szinten marad az adózás előtti eredmény.
Az 1998. évre benyújtott pályázatok alapján 9201 hektár első kivitelű erdő
telepítéséhez igényeltek támogatást. A központi beruházási költségvetési támo
gatási forrásigény az 1997. évi determinációval, a közjóléti, erdőszerkezet-átalakítási és a közérdekből indokolt gazdaságtalan erdőfelújítási szándékkal, vala
mint az 1997-ben kifizetésre nem kerülő 109 MFt összeggel együtt 2539 millió
Ft, amelyet növelni kell még a Közmunkatanács Ffivatala részére visszafizeten
dő 128 millió Ft összeggel. Ezzel együtt az 1998. évi igény 2667 millió Ft, az
1998. évre eredetileg tervezett 3,2 milliárd Ft és 1998. évre a költségvetési tör
vényben jóváhagyott 1,4 milliárd Ft előirányzattal szemben.
1998. év fő feladatai közé tartozik az erdőfelújítási kötelezettségek további
csökkentése, amely elsősorban a magánerdő-tulajdonosokat érinti. A szakszerű
erdőgazdálkodási tevékenység ellátása érdekében szükségesnek tartjuk a tu
lajdonnevesítés meggyorsítását.
A fakitermelés volumene várhatóan az ez évi szinten - kb. 4,5-5 millió nettó
m - alakul, a magánerdő-tulajdonosoknál annak növekedésével számolunk.
Fontos feladatnak tartjuk az erdőfelújítás finanszírozási rendszerének felül
vizsgálatát, hatásvizsgálatok készítését és szükség esetén a jelenleg érvényes
szabályozás módosítását.
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vágást nem szabad végrehajtani. Ez
alól, hegyvidéki területen kivételesen
engedélyezhető 5 ha-nál nagyobb terü
letű tarvágás. Azonban ezt a termé
szetvédelmi törvény védelem alatt álló
területeken még szigorúbb keretek kö
zé szorította, nevezetesen, többek kö
zött felújító vágást követő végvágás
összefüggő kiterjedése az 5 hektárt
nem haladhatja meg, vég- és tarvágás
hoz kapcsolódó állományban tar- és
végvágás csak az erdőfelújítás befeje
zettsége után engedélyezhető stb.
Az erdőtörvény még annyit rögzít,
hogy hullámtéri területen a töltés és a
folyó között egybefüggő felújítatlan
vágásterület nem keletkezhet.
Akad már most ezen szabályozá
sokkal kapcsolatban gyakran vita és
észrevétel szakmai berkekben, főleg a
természetvédelmi korlátozások miatt
(erről nem írunk most), de az erdőtör
vény 10 hektáros megkötésével szem
ben is, leginkább az alföldi nyár-,
akác-, fenyőállományokra hivatkozás
sal.
Az 1961-től telepített ún. cellu
lóznyár-ültetvények akár 60-80 hektár
nagyságokat is elértek, egy fafajúak,
egykorúak és nem szabad egyszerre,
csak tíz hektáronként levágni. A fa
anyag, csúcsszáradást mutatva, ezen 68 év alatt (ennyiszer 10 hektár) akár
tönkre is mehet - mondják.
Mi meg azt mondjuk, hogy ilyen
nagy, összefüggő nyárállományokat
úgy kell letermelni, hogy felosztják tíz
hektáros sávokra és minden páratlan
sávot gyakorlatilag egyidőben, a páros
sávokat meg a következő évben (évek
ben) lehet kitermelni. Egy ilyen ta
nácskozáson az egyik jőnevű üzemter
vezési szakember (irodavezető) azt
mondotta, hogy „egy sörért megmon
dom a megoldást". Még nem árulta el,
igaz még a sört sem fizettük ki, na meg
nem áruljuk el, ki volt a szakember.
(Pl. erdőszerkezet-átalakítás esetén
nincs ilyen korlátozás stb.)
Szóval van törvényes megoldás.
Nehezebb az ügy a természetvédel
mi előírás betartásánál, mert bizony
így sakktáblaszerű tarvágásos területek
alakulnak ki, amelyek csak egy sarok
ponton kapcsolódnak egymáshoz.
Ha valaki még behatóbban tanul
mányozza az erdőtörvényt és végrehaj
tási rendeletét, talál még további erdő
állomány-gazdálkodási előírást (pl. ve
getációs időben tilos a fakivágás, csak
kivételesen stb.), de én ezeket gondol
tam e rövid írásban megemlíteni.
Dr. Balázs István

DR. SOMOGYI ZOLTÁN

Gyorsuló fanövekedési trendek Európában 11.
Bizonyítékok a növekedés felgyorsulására
A programot az Európai Erdészeti
Intézet (EFI) tudományos tanácsadó
testületének elnöke, H. Spiecker irá
nyította. A 12 országból származó 22
tanulmány (Spiecker és tsai, 1996)
számtalan bizonyítékot szolgáltatott
arra vonatkozólag, hogy igenis fel
gyorsult az egyes fák és faállományok
növekedése, és nem is kismértékben.
Érdemes néhány példát idézni, mégpe
dig külön egyes fák és külön faállomá
nyok vonatkozásában.
Egyes fákra legcélszerűbben az át
mérő- (sugár irányú) növekedést mo
dellezd évgyurűszélesség-adatok hasz
nálhatók fel. Az 1. ábra azt mutatja,
hogy milyen mértékben emelkedett
meg a sugárirányú éves növedék 1113
(!) megvizsgált kimagasló és uralkodó
magassági osztályú lucfenyő esetében.
Figyelembe véve a nagy mintaelem
számot, a 95%-os megbízhatósági
szint mellett is igen szúk konfidencia
intervallumot, valamint az átlaggörbék
közti nagy távolságot, ez a svájci vizs
gálat egyértelműen bizonyítja egy je
lentős, 65-75%-os
növedék-gyorsulás
létét.
A fák átlagos magasságával
van
kapcsolatban a fatermési osztály válto
zása, amelyet a 2. ábra szemléltet ba
jorországi erdőleltárok adatai alapján.
A két egymásutáni erdőleltár között el
telt közel 20 év alatt a lucfenyőnél

mindegyik korcsoportban egyértelmű
en és jelentősen, mintegy fél fatermési
osztállyal javult a faállományok
növe
kedése. Még figyelemre méltóbb azon
ban az, hogy az átlagos fatermési osz
tály a korral egyre alacsanyabbá válik,
vagy - ami ugyanaz - a fiatal állomá
nyok fatermési osztálya lényegesen
jobb, mint az időseké. A „javulás"
mindkét erdőleltár esetén mintegy két
és fél fatermési osztály a 100 évet át
fogó korelosztás fölött (2. ábra).
Természetesen felmerül a kérdés,
hogy mennyire jó referencia, össze
hasonlítási alap az alkalmazott fa
termési tábla? Ezzel kapcsolatban ér
demes emlékeztetni arra, hogy az Eu
rópa-szerte alkalmazott fatermési táb
lák egy adott időszakban végzett fater
mési vizsgálatok számsorainak a fel
használásával készültek. Ezek a szám
sorok az adott, ill. az azt megelőző
időszak növekedési szintjét tükrözik.
Nincs azonban okunk sem általában,
sem az e helyütt elemzett növekedési
trendekkel kapcsolatban feltételezni
azt, hogy ez a növekedési szint az idő
vel nem változik. Éppen ezek az új nö
vekedésmérési eredmények mutatnak
rá arra, hogy a fatermési táblák szám
sorai nem „kőbe vésett" adatsorok, s
a táblák
revíziójára időről időre
szükség van. Erre azonban később té
rünk vissza.

A vizsgálati eredmények a fatermé
si táblákhoz képest a növedékben, va
lamint az élőfakészletben is lényeges
változást mutatnak. Az előbbire példa
a 3. ábra, amely - szintén egy fater
mési tábla adatsorait referenciaként
használva - 26 fatermési megfigyelőterület növedéket mutatja a naptári
évek szerint. Látható, hogy a térfogatnövedékek hosszú ideig, kb. 1880
és 1940 között a fatermési tábla körül
szóródnak - bizonyítva a táblai adatok
helyességét és használhatóságát - , utá
na azonban szisztematikusan és jelen
tősen felfelé térnek el attól. 1990-re az
átlagos eltérés megközelíti a 100 szá
zalékot!
Végül az élőfakészlet megnöveke
désére a 4. ábrán láthatunk példát,
amely a Sachsenriedle (Németország)
melletti lucfenyő kísérlet két. egymás
utáni generációjának élőfakészletét
mutatja a kor függvényében. Már-már
szinte megdöbbentő a faállomány élőfakészletének nagysága az előző faál
lományéhoz képest: a két faállomány
élőfakészletének aránya ugyan a korral
csökken, de ez az arány 29 éves kor
ban még mindig 2,75 az új generáció

2. ábra. A fatermési osztályok és azok vál
tozása korcsoportonként az 1970-71-es
(folytonos vonal), ill. az 1985-90-es (pon
tozott vonal) bajorországi erdőleltár alapján
lucfenyőre. (A fatermési osztályokat Wiede1. ábra. Átlagos évgyűrűszélesség-növekedés három különböző időszakban a kor függvényé mann 1936/42-es fatermési táblája alapján
ben a svájci Alpokban. A három görbe ugyanolyan korú, de különböző időszakban nőtt fák határozták meg. Spiecker és tsai, 1996 után,
jól láthatóan lényegesen eltérő növedéket mutatja. A görbék összesen 1113 kimagasló és
módosítva. A jobbra mutató vonalak az azo
uralkodó magassági osztályú fa növedékadatainak átlagolásával készültek.
nos - a különböző erdőleltárok alkalmával
(Spiecker és tsai, 1996.)
eltérő korú - a felfelé mutató nyilak az azo
nos korcsoportba tartozó állományok átlagos
fatermési osztályának egymáshoz való vi
szonyára hívja fel a figyelmet.)

fatermési osztály

"'3
o•

!•

-J^*-

1987

II 1971

-

^"~ *cr~~^"'\.

III -

IV -

20

40

60
kor (év)

80

21-40

41-60

61-80

61-100 1 01-120 > 120

korcsoportok (év)

•

3. ábra. A fatérfogat-növedék alakulása 26 fatermési megfigyelőterületen a naptári évek
szerint Németországban. (Spiecker és tsai, 1996.)
nyugat irányú gradiens nem mérhető'
„javara' Itt tehát nem mesterséges,
ki. Ugyanígy, az említett 12 tanulmány
becsült referenciához, hanem ténylege
nagyon különböző eredményeit nem
sen mért értékekhez képest nőtt meg
lehet „átlagolni" sem. Mindazonáltal a
látványosan a faállományban, ill. a ter
térképre rajzolt jelekből feltűnik a
mőhelyen a faképződési sebesség.
(gyorsulásra utaló) plusz jelek többsé
Az említett esetek természetesen
ge,
vagyis a növekedés-gyorsulás nagy
csak példák voltak. Ezek alapján is jól
gyakorisága.
A növekedés lassulását
látszik azonban, hogy a növekedés fel
ezért
valószínűleg
helyi okokra (helyi
gyorsulásának módja és mértéke föld
légszennyezés
stb.)
lehet visszavezet
rajzilag nagyon változó; ezt mutatja az
ni.
5. ábra is.
Európa nagy részén minden kétsé
get kizáróan megállapítható a fanövekedés felgyorsulásának ténye, de van
nak helyek, ahol a gyorsulás mértéke
csekély, s vannak olyan körzetek is,
ahol eléri a 100-200%-ot. Ugyanakkor
nem mindenhol tapasztaltak növeke
dés-gyorsulást: van, ahol lassulást
mértek. Egyértelmű trend sem mutat
ható ki: sem észak-dél, sem kelet-

Az e r e d m é n y e k e t összefoglalva
megállapítható tehát, hogy a fák növe
kedésének felgyorsulása igenis lehet
oka - ha nem is mindenhol és az egész
1950-90-es időszakban - a növedék és
ezen keresztül az élőfakészlet megnö
vekedésének. Arra azonban még nem
kaptunk választ, hogy mi lehet az oka
ennek a sok helyen, nagy területeken
megfigyelt növekedés-gyorsulásnak?

4. ábra. Ugyanazon a helyen (Sachsenried) egymás után felnövekvő két faállomány élőfakészletének alakulása a kor függvényében. (Spiecker és tsai, 1996.)

5. ábra. Az EFI által koordinált nemzetközi
kutatási program eredményeinek térképen
ábrázolt összefoglalása. A „ + " jel olyan
vizsgálatra utal, amelyik gyorsuló növeke
dési trendet mutatott, a „0" jel olyanra, ahol
nem találtak változást a növekedés mértéké
ben, a „ - " jel pedig olyanra, ahol a növeke
dés sebessége csökkent. A „ps" még be nem
fejezett vizsgálatokat jelöl. (Spiecker és tsai,
1996.)
Lengyelország 8 millió 720 ezer
hektárnyi erdejéből 83% az állami
tulajdonú. Benne háromnegyed a
fenyő - a zömben erdei.
A fakitermelés a múltban kialakult
módon és megfelelő, korszerű gé
pek hiányában nagyrészt hosszu
rában történik. A teljes törzsfás
egyik változata, a 14 cm-nél csúcsozott szálfás módszer 56%-os, a
teljes törzsű 21%-os, a választék
ban történő 18%-os, a teljesfás 3%os és az aprítékolásos 2%-os. Az
ilyen hosszúfás kitermelés mind a
gyérítési területek faállományá
ban, mind a talajban nagy károkat
okoz. Az új erdőtörvény környe
zet- és talajvédelmi előírásai most
a választékban való kitermelés
erőteljesebb alkalmazását kívánják
meg. Ez a jövőben a kitermelési
költségek fokozódásához fog ve
zetni a tudományos vizsgálatok
szerint és az állami erdőgazdálko
dás szubvencionálását fogja meg
követelni.
A közeljövőben a közelítésre a forvarderek erőteljesebb használatára
készülnek, a szállításban pedig na
gyobb teherbírású, daruval ellátott
tehergépkocsikat kívánnak beállí
tani. Harvesztereket a gazdaságos
ság függvényében terveznek. A
teljesen gépesített eljárásokra való
áttérés a gépárak és munkabérek
viszonyának változásától és ezek
munkájának magánosítási mérté
kétől függ.
(AFZ/DW 1997. 8. Ref: ]éröme R.)

Nemzetközi Erdészverseny
Sopronban
Októberben immár negyedik alka
lommal került megrendezésre az erdőmérnök-hallgatók nemzetközi szakmai
versenye, az Unicum Cup '97. Hat or
szág (Ukrajna, Litvánia, Csehország,
Románia, Hollandia és Magyarország)
nyolc csapata mérte össze tudását két
napon keresztül Sopronban és a Sop
roni-hegység területén. A feladatok
között kispuskalövészet, vadgazdálko
dási, dendrometriai és növénytani fel
adatok szerepeltek. Az első helyezést
a magyar, a másodikat a román, a har
madikat a cseh csapat érte el. Az idő
járás kegyeibe fogadta a versenyt, az
októberi kellemes ősz utolsó napjait
tölthette együtt a verseny közel 50
résztvevője a Ciklámen faházaknál.
A verseny célja a résztvevők tudá
sának összehasonlításán túl a találko
zás, beszélgetés, kapcsolatteremtés le
hetőségének megteremtése a különbö
ző országok erdőmérnök-hallgatói kö
zött. A verseny fővédnöke az egyetem
rektora, Koloszár József, védnökei a
kar dékánja, Faragó Sándor és a TAEG vezérigazgatója, Ormos
Balázs

voltak. A rendezvény a résztvevőknek
i n g y e n e s volt. Anyagi támogatást
nyújtott a Művelődési és Közoktatási
Minisztérium Felsőoktatási Programfi
nanszírozási Pályázata (PFP), a Nem
zetközi Erdész Szakmai Verseny Ala
pítvány (NESZVA), az Erdészeti, Fa
ipari és Papíripari Nemzetközi Ösztön
díjas Alapítvány (NÖA), a Selmeci
Társaság (ST). A TAEG Rt. dologi
hozzájárulását adta és egy szarvasbor
júval vendégelt meg minket. A támo
gatásokat ezúton is köszönjük.
A szervezés és a zökkenőmentes le
bonyolítás 15-20 lelkes egyetemista
munkájának köszönhető. A verseny si
kerét jelzi, hogy a cseh csapattól meg
hívást kaptunk az áprilisi brnói ver
senyre, a román csapat is elhatározta,
hogy hasonlót szervez és számos sze
mélyes meghívást kaptunk. A holland
csapat - első alkalommal való részvé
tele után - ígéretet tett, hogy a Soproni
Egyetem Hallgatói Önkormányzatát
segíti az IFSA-ba (International Fo
restry Students Association) való belé
pés ügyében.

TERMÉSZETKÖZELI E R D Ő G A Z D Á L K O D Á S
- KÖRNYEZETBARÁT F A G A Z D A S Á G
tímmel rendezi meg a Magyar Tudo
mányos Akadémia 1998. április 15-én
a II. Országos Erdő-, Vad- és Fagaz
daságtudományi Fórumot Budapes
ten az MTA Székház dísztermében
(Roosevelt tér 9. I. em.).
A 10 órakor kezdődő tudományos
fórumon először a témával kapcsola
tos előadásokra kerül sor. 14 órakor
kezdődik a pódium vita, amelynek a
keretében a résztvevők is kifejthetik
álláspontjukat, illetve kérdéseket te
hetnek fel a pódiumon helyet foglaló
szakmai, tudományos vezetők részé
re .A részvétel térítésmentes, a résztve
vők száma nem korlátozott.
A II. Országos Erdő-, Vad- és Fagaz
daságtudományi Fórum a szakágazat leg
nagyobb éves tudományos rendezvénye,
amelyre ezúton is tisztelettel meghívja a
téma iránt érdeklődőket:
az MTA Erdészeti Bizottsága

A résztvevők a megélt élményeken
túl magyarországi turisztikai és erdé
szeti információs anyagot, pólót, okle
velet, a nyertesek kupát és a résztvevő
intézmények és személyek teljes cím
listájával térhettek haza. Ez a két nap
hosszabb távú barátságok és nemzet
közi szakmai kapcsolatok első lépcsője
is lehet, ezért is tartjuk sikeresnek a
versenyt, és a balekokat is hasonlók
szervezésére biztatjuk.
Moskovits Pál
erdőmérnök
Szulcsán Gábor
V. éves erdőmérnök hallgató

O
Utóirat: Köszönettel fogadjuk meg
tisztelő támogatásukat egy következő
erdészverseny szervezéséhez az alábbi
számlák egyikére:
Nemzetközi Erdész
Szakmai Verseny Alapítvány
(NESZVA); sz. sz.:
339-98932-02204372
(Unicum Cup)
Erdészeti és Faipari Egyetem
Hallgatói Önkormányzat
Alapítvány
EFE HŰK ALAPÍTVÁNY,
sz. sz.:
11634007-04925200-34000009
(Unicum Cup)
Cselekvési terv a veszélyeztetett
európai növény- és állatfajok
(Eurospicies) megőrzésére
Az Európa Tanács 1995-i szófiai mi
niszteri konferenciáján útnak indítot
tak egy mozgalmat a leginkább veszé
lyeztetett európai állat- és növényfa
jok fokozott védelme érdekében. Eh
hez az európai kormányok zöme csat
lakozott. Céljaik közül a következőkre
kell figyelnünk: 1. Vörös listák és vö
rös könyvek összeállítása a veszélyez
tetett fajokról. 2. Különböző rend
szertani csoportok állományfelvétele,
rendszertani feldolgozása. 3. Védett
fajok európai jegyzékének összeállítá
sa. 4. Az eltűnéssel fenyegetett fajok
listájának elkészítése, védelmükre
sürgős cselekvési terv összeállítása és
ennek megvalósítása. 5. A már meglé
vő ilyen tervek számbavétele. 6. Ki
dolgozásukhoz irányelvek meghatá
rozása, ezek megvalósítása ill. folyta
tása.
(NATUROPA Nachrichten 1996. Ref.
Szodfridt István)

(politikusaink, kormányunk a választások
Csak üdvözölnünk lehet az elhatá
rozást, hogy az erdők telepítésével,
ápolásával is csökkenteni akarják a
munkanélküliséget.
Jól jön ez a kis pluszpénz az ága
zatunknak, még ha a felhasználása
csak szűk keretek között lehetséges is.
Egy kis leleménnyel sok mindent el le
het számolni e keret terhére, és való
ban sok fontos ápolást el tudunk vé
gezni. Az új erdők telepítése már kissé
nehezebb lesz, mert a most elültetendő
facsemeték részére ezelőtt két-három
évvel kellett volna az erdei magvakat
megszedni.
De hát jobb későn, mint soha! Ma
gam például nyolc évvel ezelőtt kezd
tem ostromolni az értelmesebbnek vélt
pártokat, politikusokat az erdőtelepítés
sokszoros hasznáról. Hogy tudniillik
egyrészt gyarapodnak az erdeink, más
részt a munkanélküli segélyezettek
már nem a füstös kocsmában, hanem
faültetés közben, a jő levegőn szidják
a kormányt.
A politikusainktól
megszokott
nagyvonalú
általánosságokon
túl
konkrétabb javaslatokat tettem. Anél
kül, hogy annak bármi eredménye lett
volna. (Ha csak a mostani nekibuzdu
lásban ennek is nincs része.)
Szabadjon tehát most is közreadni
a javaslatomat, hogy ne érjen készület
lenül bennünket, ha a politikusainknak

az erdő iránti lelkesedése a választások
után is töretlen maradna.
Fel kell deríteni először is az erdő
sítésre váró állami területeket, a ma
gántulajdonosok körében pedig meg
hirdetni ezt a kedvező lehetőséget.
Állami tulajdonú területet aránylag
keveset találhatunk az állami gazdasá
goknál és erdőgazdaságoknál, vala
mint a vízügyi szerveknél. De ezek a
legkönnyebben vonhatók be e prog
ramba. Nagyobb tétel (lehetett volna)
a felhagyott katonai lőterek, gyakorló
terek területe. (Már amelyeket még
nem „privatizáltak", azaz „kedvezmé
nyesen" meg nem szereztek a húsos
fazékhoz közel tolongok.) De még a
megmaradó gyakorlótereken is van le
hetőség erdősávok, facsoportok telepí
tésére. Nem biztos ugyanis, hogy a kö
vetkező hábo-, pardon, hadgyakorlatot
egy sivatagszerű pusztaságon kell
megvívniuk katonafiainknak. Elhatá
rozás esetén e területek is gyorsan be
vonhatók a programba. És mindezek
kel kedvet lehet csinálni a magántulaj
donosok körében is az erdőtelepítésre.
A tervezés, támogatás javasolt
szempontjai:
Alföldi területeken erdősítésre lehet
tervezni a szélerózióval fenyegetett
homokos dombhátakat, buckatetőket,
valamint a tocsogós mélyedéseket,
amelyek tehát szántás-vetésre nem al

közeledtével)

kalmasak. Kivéve természetesen, ha
valamely más, ottlévő természeti érték
fontosabb az erdőnél. Konkrétan: a fu
tóhomok, a humuszos homoktalajok,
amelyek fekvése domb- és buckatető.
Másrészt az állandó vízhatású és ennél
is vizesebb talajok, valamint az idősza
kos vízhatásúak közül a gyengén szi
kes, szolonyeces, szoloncsákos és
mélyben sós réti talajok, amelyeknek
fekvése mélyedés, lapály. Hegy- és
dombvidéken pedig a 12 fokosnál, a
22%-nál meredekebb területek, ezek
közül is elsősorban a homokos, vályogos talajok, amelyeket az erózió a leg
jobban fenyeget. Ezek közül is előny
ben részesítendők a jobb fejlődésű er
dőt ígérő termőhelyek.
Abban a szerencsés esetben tehát,
ha m e g n ő a telepítési kedv, a fenti
szempontok szerint javaslom rangso
rolni a pályázatokat. A támogatás cél
szerű mértéke: a lassan növő fafajokra
teljes támogatás, a gyorsan növőkre
pedig kedvezményes, hosszú lejáratú
hitel.
Az ápolások terén elsősorban a
„gazdátlan" fiatalosok szorulnak sür
gős segítségre. A jó fejlődésű fenyve
seknek pedig a nyesése lehet hasznos.
El kell végezni az elmaradt felújításo
kat is, nem ingyen, hanem a költségeit
ráterhelni a terület tulajdonosára.
Reményfy László
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„Sopron
régen és ma"
képeslapkiállítás nyílik
a soproni
Erdészeti Múzeumban.
Megnyitja:
Dr. Gimesi Szabolcs
polgármester

SZEPESI ANDRÁS

Az erdők állapota Magyarországon II.
Az új erdőtörvény az erdő fejlődésének, egészségi állapotának
folyamatos figyelemmel kísérése és ellenőrzése céljából erdővé
delmi mérő- és megfigyelőrendszer fenntartását és működtetését
írja elő. A mérő- és megfigyelőrendszer egyik alrendszere a Nem
zetközi Együttműködési Program keretében, annak ajánlásait fi
gyelembe véve kialakított Erdővédelmi Hálózat (EVH). Jelenleg
az Erdővédelmi Hálózaton belül a nemzetközi útmutatóhoz iga
zodva három, egymásra épülő, a vizsgálatok szempontjából egyre
részletesebb szint különül el:
I. szint - nagy területű kárfelvétel (4x4 km-es ponthálózat, j e 
lenleg 1126 mintapont; feladata a reprezentatív állapotfelmérés és
a változások nyomon követése)
//. szint - intenzív megfigyelések (14 nemzetközi szinten bejelen
tett mintapont, további 71 nemzeti szintű mintapont; feladata a
jellemző erdei életközösségek intenzív megfigyelése, az ok-okozati
összefüggések alapszintű feltárása)
///. szint - ökoszisztéma kutatás (feladata az erdei életközösségek
működését meghatározó törvényszerűségek részletes feltárása. A
nemzetközi elvárások még nem fogalmazódtak meg végleges for
mában).
Az I. szint megvalósítása és a feladatok nemzeti és nemzetközi
szintű koordinálása az Állatni Erdészeti Szolgálat (AESZ), a II. és
III. szint kutatásainak végrehajtása az Erdészeti Tudományos In
tézet (ERTI) feladata.
Figyelembe véve a program felépítését, az erdők állapotának or
szágos jellemzésére az I. szintű (4x4 km-es hálózatban végzett)
felvételek eredményei adnak megbízható információt. A további
két szint eredményeinek ismertetése meghaladná ezen cikk terje
delmét. Az ERTI kutatói a program keretében végzett vizsgálatok
számos eredményét már publikálták.
A nemzetközi program elsődleges célja a légszennyezés erdőkre
gyakorolt hatásának kimutatása és kutatása, de a hazai adottságok
és sajátosságok már a nemzeti felvételi rendszer kialakításakor ér
vényesültek. Mint azt a korábbi cikk is említi, a levélvesztés és
az elszíneződés mellett a dendrometriai jellemzők, továbbá min
den, szemrevételezéssel észlelhető károsítás rögzítésre kerül min
tafánként. Az észlelt károk nem csak az ERTI kutatóival együtt
kidolgozott 44 kárféleség egyikébe nyernek besorolást, de az in
tenzitásuk is feljegyzésre kerül. (A nemzetközi útmutató csak 8
kárféleség elkülönítést írja elő az intenzitás megadása nélkül.) Ezt
azért érdemes kiemelni, mivel az erdei fákat érő károsítások j e 
lentős részéről 1988-tól kezdve áll rendelkezésre részletes, faegyedszintú' adatsor. Az adatok felhasználása nem korlátozódik a
nemzetközi program célkitűzésében említett légszennyezés hatása
inak elemzésére, annál lényegesen szélesebb körű, a hazai erdők
általános egészségi állapotát, kritikus problémáit érintő vizsgála
tokat tesz lehetővé.

Az 1987-ben létrehozott 1027 mintapont az eltelt évek erdősítési
tevékenységének eredményeként 1126-VA bővült, 1996-ban össze
sen 24 038 mintafa került minősítésre. Az egyedi felvételekkel
érintett mintakörök a teljes minta 3/4-ét teszik ki, a fennmaradó
1/4-én állományszintű felvétel készült, melynek eredménye az el
foglalt terület arányában épül be az országos statisztikákba.
A károsodások erősségét minden kártípusra 10%-os pontossággal
állapítják meg a terepi munkák során, majd a feldolgozás folyamán
ezek az értékek kerültek besorolásra a korábban már ismertetett,
könnyebben értelmezhető, egyezményes nemzetközi kárfokozatok
ba.

1. sz. ábra
Összes lombkárosítás 1996-ban

2. sz. ábra
Levélvesztés 1996-ban

Összes lombkárosítás
Az összes lombkárosítás (az adott termőhelyen ideálisnak tartott
lombkoronához viszonyított teljes - ismert és ismeretlen ok miatti
- asszimiláló felület vesztesége, beleértve minden, a lombozatot
csökkentő kár - pl. törés, rágás, aszály stb. - okozta lombveszte
séget) alapján a minősített fák 35,8%-a került a tünetmentes ka
tegóriába, 39,1% a gyengén károsodott, vagy nemzetközi termi
nológiával: veszélyeztetett, 19,4% a közepesen károsodott. 2.9%
az erősen károsodott fák aránya. A fennmaradó 2.8% a frissen
elpusztult vagy már korábban elhalt, de még lábon álló fák együt
tes aránya (1. ábra).

Levélvesztés
Levélvesztés alatt az egyértelműen nem azonosítható ok miatt be
következett asszimiláló felület veszteséget értjük. Ezt használja a
nemzetközi gyakorlat is az európai kárfelmérésben. Az összes ká
rosításhoz képest nem tartalmazza a megállapíthatóan törés, rágás,
szívás vagy gombakár miatt bekövetkezett asszimiláló felület ki
esést. (Az említett kárképek a koronakárok között kerülnek regiszt
rálásra.)
Az összes fafajra vonatkoztatva a fák levélvesztés
szempontjából
43,2%-ban tünetmentesnek minősültek. 37,5% volt a veszélyezte
tett, 19,3% a számottevően károsodott mintafák aránya. (Számot
tevő károsodás, ha a kár mértéke meghaladja a 25%-ot. Az eddigi
tapasztalatok alapján a 25%-ot meghaladó levélvesztés már álta
lában kóros állapotot jelez.)
A számottevően károsodott fákat figyelembe véve az egyéb töl
gyek (31,5%), az akác és a kocsányos tölgy (25,8%; 25,7%), va
lamint a kocsánytalan tölgy (27.5%) szenvedte el a legerősebb
levélvesztést; legkisebb mértékben a bükk (7,2%) és a gyertyán
(8.1%) károsodott (2. ábra).
Az EVH mintapontok elhelyezkedését és a mintapontok átlagos
levélvesztési értékét mutatja be a 3. ábra.
Jelentős eltérést mutat a levélvesztés mértéke az egyes erdőgaz
dasági tájegységek között. A változékonyság elsősorban az eltérő
termőhelyi adottságokra, a termőhelyi különbségeket tükröző fa-

LEVÉLVESZTÉS 1996-BAN

6. sz. ábra
Levélelszíneződés 1996-ban

3. sz. ábra
Az Erdő Egészségi Állapot Felmérő Hálózatának mintapontjai és
az átlagos levélvesztés mintapontonként (1996)
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A levélvesztés mértéke alapján az európai országok között ha
zánk a közepesen károsodottak csoportjába tartozik (5. ábra). A
grafikon az Európai Együttműködési Program 35 résztvevője kö
zül csak néhány, a levélvesztés országonként jelentősen eltérő el
oszlását jól jellemző adatait ábrázolja.

4. sz. ábra
Levélvesztés 1996-ban erdőgazdasági tájegységek szerint
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fajösszetétel különbségekre vezethető vissza, amit a környezeti ter
helések eloszlási mintázata tovább módosít. Viszonylag kevés
mintafa esik a legmagasabb levélvesztést elszenvedő Kisalföldre
(1001 db), ezért a minta megbízhatósága elmarad a pl. 4600 db-os
mintával reprezentált dél-dunántúli tájegységektől, ahol a legala
csonyabb volt a levélvesztés. A dél-dunántúli és az alföldi területek
kedvezőbb koronaállapota szorosan összefügg az 1995-96-os évek
bőségesebb csapadékviszonyaival, ami a Kisalföldön és a hegyvi
dékeken, elsősorban termőhelyi okok miatt nem jutott kifejezésre
a levélvesztés csökkenésében (4. ábra).

5. sz. ábra
A levélvesztés mértéke néhány európai országán, 1996

A levélelszíneződés (sárgulás) mértéke az elmúlt két évben nem
volt jelentős. A nyugat-európainál általában jobb tápanyagellátottságú, bázisionokban gazdagabb talajokon tenyésző állományokban
a levélelszíneződés légszennyezéshez nehezen köthető tünetforma.
Elszíneződés elsősorban a rossz vízellátottságú, kiszaladó talajo
kon álló erdőkben fordult elő, valamint néhány konkrét károsítási
formához kötötten (lisztharmat, tölgypusztulás). A mintafák
89,7%-ánál az elszíneződés nem is haladta meg a természetesnek
tekinthető 10%-os mértéket, számottevő elszíneződés (25%-nál
erősebb) is csak a felvett fák 1,0%-ánál fordult elő. Elszíneződés
elsősorban az akácra, gyertyánra és kocsányos tölgyre volt jel
lemző (15,1%—11,3%), a többi fafajnál gyakorisága a 10%-ot sem
érte el.
A korábbi evekben - elsősorban 1990 és 1992 száraz, aszályos
időjárása miatt - a levélelszíneződés mértéke számottevően maga
sabb volt (6-7. ábra).

A levélvesztés változása 1988-1996
Tekintetbe véve az erdei életközösségek egészségi állapotát be
folyásoló számos, nehezen mérhető és modellezhető hatótényezőt,
az európai erdészeti kutatásnak mindeddig nem sikerült teljesen
egyértelmű összefüggést találni a levélvesztés mértéke és az egész
ségi állapot, a faegyed/faállomány prognosztizálható jövője között.
Ezért is van kiemeli jelentősége a felvételek periodikus ismétlésé
nek, ami lehetőséget ad a változások megbízható nyomon követé
sére, a szükséges intézkedések időben való megtételére. Az 1988
óta évente ismételt felvételek eredménye kedvezőtlen
tendenciát

7. sz. ábra
Levélelszíneződés fafajcsoportonként 1988-1996
10%-nál erősebb károsodás
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8. sz. ábra
Leoélvesztés 1988-1996

11. sz. ábra
A levélvesztés változása 1988-1996
Fontosabb fafajok
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9. sz. ábra
A levélvesztés változása 1988-1996
Fontosabb fafajok
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A levélvesztés növekedésének okai nem teljesen tisztázottak. Az
állapotromlásban jelentős szerepet játszott az elmúlt évek száraz
időjárása és a rovar- és gombakárosítók enyhe teleket követő in
tenzív elszaporodása. Az állapotromlás megtorpanása kétségkívül
egybeesik a légkörbe jutó szennyező anyagok mennyiségének
drasztikus csökkenésével, a két jelenség közti kapcsolat azonban
még sem nemzeti, sem európai szinten nem tisztázott.
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mutat (8. ábra). Az állapotromlás a levélvesztéssel érintett fák ese
tében (levélvesztés >10%) 1988-1992 között folyamatos, de mér
séklődő volt. Rövidebb időszakra korlátozódott a számottevően ká
rosodott fák arányának növekedése (1988-1990), 1992 óta az
összes fafajra vonatkoztatott adatok nem mutatnak jelentős válto
zást.
Legfontosabb fafajaink közül a tölgyek - beleértve a csert is és az akác koronaállapotának változása megegyezik az országos
tendenciával. A bükk, a nyarak és az erdeifenyő elsősorban a tü
netmentes fák arányának csökkenése miatt 1990 óta is enyhén
romló állapotot mutat, a változást azonban részben ellensúlyozza
a számottevően károsodott egyedek arányának esetenkénti csök
kenése. Egyértelműen és folyamatosan romlik a lucfenyő állapota
(a 289 darab mintafa nem tekinthető kellően reprezentatívnak, el
sősorban a változások kimutatására alkalmas), ezzel szemben a
feketefenyő 1992-es kiugróan magas lombvesztése óta folyamato
san javul. (9-10-11. ábra).

Minden, a mintafákon vizuálisan észlelhető károsodás felvételre
kerül növényi testtájanként (korona, törzs, kéreg, gyökfő és gyö
kér), illetve talajkár, vadkár, egyéb kár főcsoportok szerint, a kár
mértékének megadásával.
A mellékelt 12. ábra elkészítésénél faegyedenként csak a főcso
porton belül legnagyobb erősséggel előforduló, a fa léte szempont
jából legfontosabb kár került beszámításra (pl. erős lombrágás és
gyenge levélgomba károsítás esetén csak a lombrágás).
Csupán egyetlen példával illusztrálva a felmérések tapasztalatát:
a felvett bükkök 1/3-a szenvedett kitermelési eredetű kéregsérülést,
ami szinte törvényszerűen gombafertőzéshez és álgesztesedéshez
vezet, töredékére csökkentve a kitermelt faanyag értékét. A kár
becsült mértéke az aktuális piaci árak alapján országos szintre és
nagy gazdálkodási egységekre is kiszámítható.
Talán elnézést kellene kérnem mindazon tisztelt olvasóktól, akik
citátumokkal, szórásokkal és szignifikanciaszintekkel teletűzdelt
tudományos értekezést szerettek volna olvasni a 10 éve folyó fel
vételek kiértékelésének eredményeiről. Természetesen ilyen vizs
gálatok is készültek, de a cikk célja most a szakmai közönség
általános tájékoztatása, valamint az értékes adatállomány minél
szélesebb körben történő megismertetése volt.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani az Állami Erdészeti
Szolgálat minden munkatársának, akik a terepi adatgyűjtésben és
az adatok feldolgozásában közreműködtek. A cikkben ismertetett
adatok és eredmények az O munkájukat dicsérik.

12. sz. ábra
Fő kártípusok előfordulása 1996-ban

10. sz. ábra
A levélvesztés változása 1988-1996
Fontosabb fafajok
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DR. HORVÁTH GYULA

A bakonyi bükkösök álgesztességével összefüggő
ökonómiai következtetések
A kitermeléskor hossztolható választékok piaci érték
ítélete miatt a gazdálkodás eredményességét jelentősen be
folyásolja a véghasználati kor ökonómiailag helyes v. hely
telen meghatározása.
A gazdasági véghasználati vágáskor minél közelebb esik
a biológiai vágásérettségi korhoz, annál erőteljesebben je
lentkezhet a gazdasági eredményt károsan befolyásoló ha
tás.
A bükk-álgesztesedés 100 év feletti korban jelentkező
ökonómiai kihatásaira utalnak a januári számban bemutatott
táblázatok adatai.
A visszautalást szolgálják, ill. az álgesztátmérő-átmérő
%-os arányának változását mutatják a következő adatsorok.
Az átmérő és álgesztátmérö változása
a fatörzs 2,8 m magasságában
Kor
év

Átmérő
cm

100

41,5

110

45,6

120

49,6

Álgeszt átmér ő
cm

Á l g e s z t terüle t

%

Álgeszt átmér ő

%

7,7

27,7

17,9

15,7

39,3

24,4

24,2

49,2

11,5

A mellmagassági átmérő (Di, 3) és a 24 cm vékonyvég közötti
iparifaválasztékok átlagos átmérőjénél (DátlJ mutatkozó
álgesztnagyság
Kor
év

Átmérő
cm

Álgeszt átmér ő
cm

Á l g e s z t terüle t
%

Álgeszt átmér ő
%

34,1

7,8

5,3

22,9

110

36,3

11,7

10,5

32,2

120

38,4

16,-

17,3

41,7

100

a) A faállománynak és a választék megoszlásának a modellje
(kiemelés)
Fafaj: bükk. Elegyarány: 100%. Faterm. osztály: II.
100

110

120

Össz. fatöme g

m /ha

561

661

764

Össz. nett ó v a s t a g f a

m /ha

506

596

689

Ö s s z e s iparif a

m /ha

430

477

516

Ö s s z e s rön k

m /ha

304

298

276

Kor(év)
3

3

3

3

b) A modell faállományában bekövetkező
értékváltozás
A modell vastagfájának választékok szerinti megkülön
böztetése az 1995. évi gyakorlat alapján történt.
Külföldi értékesítés
Rönk hosszúsági és vastagsági fokozatok szerint:
késelési, hámozási A, B, C és Fi
Belföldi értékesítés
Rönk hosszúsági és vastagsági fokozatok szerint:
késelési, hámozási és Fi - F 2 - F 3
Egyéb iparifa, papírfa, vastag tűzifa.
Az összes iparifán belül a rönkmennyiség (az 1995. év
ben alkalmazott piaci fokozatok szerint) a vizsgálati ered
mények alapján kimutatott álgeszt gyakorisági, nagyság- és
minőség szerinti előfordulása függvényében került megha
tározásra. Az álgeszten kívüli fahibát a modell figyelmen
kívül hagyja, ezért a benne szerepeltetett rönkmennyiség el
méleti. Az árbevételben az 1995. évben elérhető piaci árak
testesülnek meg...
Az árbevétel változása
110 é v

100 é v

Az adatsorokból látható az álgesztesedés fokozott növe
kedési üteme, amelyből egyenesen következik a rönkminőségií választékok piaci árának nagymértékű csökkenése, fő
képpen a legértékesebb csoportoknál.
A piaci árcsökkenés folytán előálló bevételkiesés vizs
gálata modellképzés segítségével történt.
A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok
Osztálya Agrár Műszaki Bizottsága
XII. KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TANÁCSKOZÁST
tartott az agrárgazdaság gépesítéséről.
Társelnökök: Dr. Horváth Béla
Dr. Sólymos Rezső
Előadások:
A fagazdaság helyzete és fejlesztése
Dr. Kovács Jenő - dr. Marosvölgyi Béla, SE, Sopron
Erdőfelújítási szervezési terv
Ormos Balázs, TÁEG Rt, Sopron
Az erdősítések gépesítés-fejlesztése
Dr. Horváth Béla, SE, Sopron
A keskeny sortávolságú (1,5 m) erdősítések
ápolására kifejlesztett STEMAG 88H erdő-

Választék
megnevezése

árbevétel/ha
EFt

árbevétel/ha

%

120 é v

Korszaki f o l y ó n ö v e d é k k e l n ö velt
árbevétel/ha

árbevétel/ha

%

%

Rönk

6167

100

83

70

Ö s s z e s iparif a

6948

100

90

83

Összes vastagf a

7153

100

90

84

művelő alapgép ismertetése és az első üze
meltetési tapasztalatok
Fekecs Lajos, SEFAG Rt., Kaposvár
Erdősítések ápolása kisgéppel
Kutas Lajos, Erdészeti Rt, Szombathely
Kíméletes, tiszta faanyagszállítás forwarderrel
a zalai bükkösök természetes felújító vágásaiban
Hopp Tamás, Zalaerdő Rt.
A fahasznosítás új igényei és lehetőségei
Dr. Marosvölgyi Béla, SE, Sopron
A feltáróhálózat kialakítását befolyásoló tényezők
és az optimális útsűrűség
Dr. Kosztka Miklós, SE, Sopron
Szúkárosodott területek térképezése
GPS-technológiával
Dr. Bácsatyai László, SE, Sopron

A 100 év feletti eladási árveszteség 100 rr?-re vetítve
Összes vastagf a

Rönk

Kor

elméleti eladás i
ár

v á l t o z á s 10 0 é vhez v i s z o n y í t v a

elméleti eladás i
ár

v á l t o z á s 10 0 é v hez v i s z o n y í t v a

%

%

EFt/100 m

2029

100

1414

100

1717

85

1099

78

1561

77

909

64

év

EFt/100 m

100
110
120

3

3

A rönk 77%-ra leeső eladási árából származó kár még
abban az esetben is nagyon jelentős, ha az álgeszten kívüli
fahiba miatt ezt a csökkenést mérsékelten vesszük figye
lembe.
Az egy hektárra, ill. a 100 m -re vetített számértékek
arra utalnak, hogy a 100 éves kort meghaladóan az álgesztesedés miatt keletkező bevételkiesés olyan nagyságú, hogy
racionális gazdálkodás igénye mellett a gazdálkodónak a
károsodás mérséklésének lehetséges módozatait feltétlenül
keresnie kell.
Az árbevétel (eladási ár) öregedési időszak alatt bekö
vetkező csökkenése még fokozottabban jelentkezik (a rönk
minőség kedvezőtlen irányú változása miatt) a vállalati saját
üzemi feldolgozású fűrészáru kisebb értékű piaci végtermé
kénél. (Változatlan feldolgozási költségek + üzemi állandó
költségek stb.)
3

Következtetések
A teljes vizsgálati anyagra épülő adatok és értékelések
azt a konklúziót eredményezik, hogy a II. fatermési osz
tályba tartozó bükkös faállományok 100 éves kor feletti továbbtartása ökonómiailag nem kívánatos.

A jelenlegi vizsgálattal feltárt ismeretek szerint az I., II.
fatermési osztályba és a III. fto. szórásmezejének felső fe
lébe tartozó fatermesztési elsődleges rendeltetésű bükkös fa
állományok ökonómiailag célszerű vágásérettségi kora (a si
keres természetes felújítás intervallumára is tekintettel) át
lagosan a 100 évhez közeli életkor.
Az eddigi gyakorlattól némiképpen eltérő alacsonyabb
vágásérettségi kor alkalmazásával, ill. alkalmazhatóságával
kapcsolatosan indokolt a következőket figyelembe venni.
- Az elmúlt 3-4 évtized alatt kialakult erdőművelési
munkák (gyakoriság, mérték, kivitelezés módja és minősége
stb.) gyakorlatát a természetes felújítás sikere céljából, de
állományfejlődési érdekeket tekintve is, a 100 éves ciklus
nak megfelelően módosítottan kell elvégezni a faállomány
egymást követő fejlődési szakaszaiban, egészen a véghasz
nálat befejezéséig.
- A természetes felújítás, felújulás sikerességében v. si
kertelenségében nem a 100 v. 120 évben meghatározott vá
gásérettségi kor a döntő, hanem a termőhelyi tényezők
összességének komplex hatása, valamint a szükséges szak
mai munkák megfelelő időben, a célt jól szolgáló gyakori
sággal - mértékben és minőségben - megtörténő elvégzése.
- Jó tervező munka, megfelelő ellenőrzés és a gazdálko
dó szakmai tisztessége 100 éves vágás forduló alkalmazása
mellett is jól képes kielégíteni a tartamosság követelményét.
(Nem a 110 v. 120 év a garancia!)
- A bükkös faállománytípusú természetszerű gazdasági
erdő faállományának 100 éves vágásfordulóban való keze
léséből törvényszerűen nem következik az ökoszisztéma
gazdasági jelleg mellett elvárható létfeltételének sérülése.
- A tartamosság követelményének betartása 100 éves vá
gásforduló alkalmazása mellett is lehetővé teszi a gazdasági
erdőtől elvárható közjóléti-környezetvédelmi funkciók ki
elégítését.
Az előzőekben felvázolt néhány szempont arra kívánja
ráirányítani a figyelmet, hogy az ember által kialakított gaz
dasági rendeltetésbe sorolt erdő gazdasági követelményeket
(szükségletfedezés, tartamosság, gazdaságosság) elégített ki
az előző évszázadok alatt is és ezt kell tennie a jelen gaz
dasági körülményei között is.
A feltárt gazdasági erdőben folyó munkában a vágásé
rettségi kor meghatározása is az ember rövid, közép és
hosszú távú érdekét kell hogy szolgálja, ezért ha indokolt,
akkor azt változtatni kell és nem tekinthető dogmának.
Értéktölgy nevelődésére vonatkozó érdekes adatokat
nyújtott egy egyedülálló széldöntvény kitermelése a Né
metországi Pfalzi-erdőben.
Egy furnérrönkjeiről nevezetes erdőrészletben az 1990.
év viharai 1,4 ha területen lefektették az ott állott 247-320
évesnek bizonyult kocsánytalan tölgy felsőszintet és azon
lehetővé tették a tuskóknak számítógéppel kapcsolt év
gyűrűelemzését. Az egymástól 2,0-13,9 m-re állott fák
mellmagassági átmérője 42-122, átíag 69,6 cm-nek bizo
nyult mm évgyűrűszélességgel mintegy 30 cm törzsma
gasságban. A középső ágmentes törzsrész 12 m hosszú, a
teljes famagasság 29 m. A korok alapján rekonstruálható^
voltak a felújulási foltok. Ezek nagysága 50 és 1900 m
között változott. Egy 200 m es lékben indult egyed kere
ken 30 éves árnyalást viselt el, de általában 10 éves fiatal
korú árnyalás a rendszeres. Ez azonban nem jelent „árny
tűrő képességet", hanem kisebb vadkár lehetőségre, keve
sebb hónyomásra és kisebb lágy szárú konkurenciára utal.
(AFZ/DW 1997. 4. Ref: Jérőme R)

DR. BARTHA DÉNES

Veszélyeztetett erdőtársulásaink II.
(Tölgy - kőris - szil (keményfás) ligeterdők)
Korunk egyik legszomorúbb és leglátványosabb jelen
sége természeti környezetünk pusztítása. A fajok el
tűnése gyorsuló ütemben halad, s vészesen zsugorod
nak a természetes, természetközeli élőhelyek területei
is. A védett és veszélyeztetett fajok listája mellett most
készült el hazánkban a veszélyeztetett, védendő' élőhelyek, társulások összeállítása, mely várhatóan a közel
jövőben jogszabály formájában nyilvánosságra kerül.
Ebben a sorozatban a veszélyeztetett erdó'társulásokat, veszélyforrásaikat és megóvásuk lehetőségeit mu
tatjuk be, tudva azt, hogy az erdőterületeken végbe
menő' degradációt csak az erdészek állíthatják meg és
fordíthatják vissza.
Folyóink ártereinek középmagas, magas fekvésű" részein,
sok esetben ma már a mentett oldalon találhatók a tölgy kőris - szil ligeterdők, vagy az állományalkotó fafajok fa
anyaga alapján elkeresztelt keményfás ligeterdők. Egykoron
a szabadon meanderező és nagy területeket elöntő folyók
nyomvonalát széles, több kilométer széles, összefüggő sáv
ban kísérték, ma már ezeknek csak fragmentumai lelhetők
fel. A vízjárástól függően nem minden évben kerültek víz
borítás alá, nagyobb árvizeknél az elöntés 1-2-hétig, legfel
jebb egy hónapig tartott. Termőhelyeik alapkőzete rétege
zett folyóhordalék (kavics, murva, iszap, agyag stb.), me
lyen humuszos öntéstalajok, illetve az erdőállománynak kö
szönhetően öntés erdőtalajok jöttek létre. A vízszintgazdál
kodástól függő talajvízmozgás következtében időszakos
vagy állandó vízhatású termőhelyek alakultak ki.
A lombkoronaszint zárt, általában két -vagy többszintes,
számos mezofil, mezohigrofil faj építi fel. Állományalkotó
a fényigényes, felső lombkoronaszintben található kocsá
nyos tölgy (Quercus robur) és magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica), jellemző elegyfa ebben a szint
ben a fehér nyár (Populus alba). Az alsó lombkoronaszint
ben dominál az árnytürő kislevelú mezei szil (Ulrnus minor)
és vénic-szil (U. laevis), de alföldperemi részeken a hegyi
szil (U. glabra) is megtalálható. Szórványosabban fordul
elő a vadalma (Malus sylvestns), zselnicemeggy (Padus
avium), mezei juhar (Acer campestre), a Felső-Duna, Rába,
Dráva és Mura mentén szálanként a hamvas éger (Alnus

incana) is megjelenhet. Érdekes, hogy a Szigetközben a ma
gyar kőrist a magas kőris (Fraxinus excelsior) helyettesíti.
A kevésbé záródott második lombkoronaszint miatt még
elegendő fény jut az erdőbelsőbe, a tápanyag és jó vízellátás
miatt közepes vagy magas borítású cserjeszint jön létre. Jel
lemző fajaik a cseregalagonya (Crataegus laevigata), vörösgyűrűsom (Cornus sanguinea), mogyoró (Corylus avellana), kányabangita (Viburnum opulus), varjútövisbenge
(Rhamnus catharticus), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), hamvas szeder (Rubus caesius), kutyabenge (Frangula alnus), tatár juhar (Acer tataricum), vörös ribiszke (Ribes rubrum ssp. sylvestre), az Alsó-Duna ártéren a fekete
galagonya (Crataegus nigra). A puhafás ligeterdőkkel
szemben liánokban már szegény ez az élőhely, a nagyon
ritka ligeti szőlő (Vitis sylvestris) mellett viszont fontos a
sokfelé gyakori borostyán (Hedera helix) megjelenése. A
gyepszint borítása mindig magas, fajgazdag, mezofil (rész
ben üde lomberdei) fajok találhatók benne. A patakok, fo
lyók révén a hegy- és dombvidéki üde lomberdők (bükkö
sök, gyertyános - tölgyesek) és a sík vidéki tölgy - kőris
- szil ligeterdők között szerves kapcsolat van, ami a gyep
szint faj készletében is tükröződik. A bükkösökhöz, gyertyá
nos-tölgyesekhez hasonlóan a keményfás ligeterdőknél is
megtalálható a kora tavaszi aspektus, az erősen humuszos
feltalaj kedvez a geofita fajok létének. Ebben az aspektus
ban az odvas keltike (Corydalis cava), bogláros szellőrózsa
(Anemone ranunculoides), hóvirág (Galanthus nivalis), ta
vaszi tőzike (Leucojum vernum), sárga tyúktaréj (Gagea lutea), vicsorgó (Lathraea squamaria), kétlevelű csillagvirág
(Scilla bifolia), salátaboglárka (Ficaria verna), medvehagy
ma (Allium ursinum) bontogatja szirmait. A tavaszi-nyári
aspektus gazdagságát érzékeltetik az alábbi fajok: podagratú
(Aegopodium podagraria), gyöngyvirág (Convallaria majá
lis), szagos müge (Galium odoraturn), erdei nenyúljhozzám
(Impatiens noli-tangere), télizöldmeténg (Vinca minor), er
dei tisztesfű (Stachys sylvatica), erdei ibolya (Viola sylvest
ris), erdei varázslófű (Circaea lutetiana), fekete nadálytő
(Symphytum officináié), kerek repkény (Glechoma hederacea), csodás ibolya (Viola mirabilis), pénzlevelű lizinka
(Lysimachia nummularia), farkasszőlő (Paris quadrifolia),
békabogyó (Actaea spicata), széleslevelű salamon-pecsét
(Polygonaturn latifolium).
Az élőhely jellegzetes lú- és

Európa természeti örökségének megőrzése
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1965-ben határozatot hozott arról, h o g y a világörökséghez hason
lóan, a kiemelt természeti értékeket hordozó területeket diplomával látják el. Az egyes területek állapotáról
évente jelentést kérnek, fenntartásukhoz esetleg segítséget is adnak.
Európában összesen 47 területet jelöltek ki eddig, többségüket Közép-Európa országaiban. Feltűnő, h o g y
a volt keleti blokk országaiban alig v a n belőlük. Három oroszországi területen kívül csak hazánkban válasz
tottak ki területeket, jelesül az ipolytamóci lelet-együttes helyszínét, valamint a Pilis-hegységhez tartozó nagyszénási dolomitdombot.
(NATUROPA Nachrichten 1996. Ref.: Dr. Szodfridt István)

sásfajai az erdei szálkaperje (Brachypodium
sylvaticum),
óriás csenkesz (Festuca gigantea), szálkás tippan (Agropyron caninum), selyemsás (Carex brizoides), ritkás sás (C.
remota).
Keményfás ligeterdőket elsősorban a Duna, Tisza, Bod
rog, Kőrösök, Maros, Rába, Dráva, Mura mentén találunk,
egyre fogyó területtel. Az egyes területegységek között a
faji összetételben kicsi különbség mutatkozik, ezért regio
nális társulásokat indokolatlan fölállítani, valamennyi állo
mány a Fraxino pannonicae - Ulmetum asszociációba so
rozható.
A keményfás ligeterdők területe az elmúlt évszázadok
ban drasztikusan csökkent. Az állományalkotó fafajok érté
kes faanyaga miatt, legelő, kaszáló és szántó nyerési cél
zattal irtották állományaikat, fenntartó kezelésük sajnos ma
sem megoldott. Kizárólag tarvágásos üzemmódban kezelik
a tölgy - kőris - szil ligeterdőket, a felújítás nagyon sokszor
nem az eredeti, őshonos fafajokkal, hanem főként nemes
nyarakkal történik. Tarravágott, és több évig felújítatlan te
rületeken a fehér nyár szokott gyökérsarjaival, kedvező idő
járás és vízjárás esetén magoncaival is elszaporodni, s konszociációt alkotni. Előfordul az elkőrisesedés vagy elkőrisesítés is, mikor a magyar kőris azért alkot konszociációt,
mert gyorsabb növekedése miatt elnyomja a kocsányos töl
gyet, vagy egyszerűen csak ezzel a fafajjal végzik a felújí
tást, a többi fafaj (kocsányos tölgy, szilek) nem kerül be az

erdősítésbe. Vannak olyan felújítások is, ahol nem vagy ne
hezen húzódnak be az elegyfajok az ilyen állományokba.
A keményfás ligeterdők területének további csökkenését már csak az értékes faanyag miatt is - meg kell akadályoz
ni, jelentős nagyságú ártéri területen lehetőség van vissza
állításukra.
A meglévő állományokban csak kis területű (max. 3 ha)
tarvágásokat szabad engedélyezni, a kocsányos tölgyből
több, a magyar kőrisből és szilekből kevesebb hagyásfát
kell megtartani. Ezek némi árnyalást, magutánpótlást és szá
mos faj részére mikroélőhelyet nyújtanak. Az erdőfelújítást
és az erdőtelepítést is csak makkvetéssel indokolt végezni,
a kocsányos tölgy csemetéről való ültetése - annak számos
hátránya miatt - kerülendő. Erdőfelújításnál mellőzni kell
a - korábban sajnos általánosan elterjedt - tuskózást és
mélyforgatást, elegendő a talajlazítás. Erdőtelepítésnél jól
elmunkált talajba kell a tölgymakkot vetni. Mivel az állo
mányalkotó fafajok fiatalkori növekedése nem egyforma,
ezért a magyar kőrist, szileket és egyéb elegyfajokat később
- pótlásként - kell az erdősítésbe vinni. Az állománynevelés
során ügyelni kell a helyes elegyarány és szerkezet kiala
kítására. Mindez nem egyszerű feladat, de értékes termőhe
lyen lévő, minőségi fatermesztésre kiválóan alkalmas állo
mánytípusról van szó, melyek mint élőhelyek is nagyon fon
tosak. A jövőben pedig területük lényegesen növelhető és
növelendő.

Aki a m e z ő g a z d a s á g b a n
dolgozik, vagy bármilyen
érdekelt, feltétlenül é r d e m e s
az év legnagyobb

módon

ellátogatnia
eseményére.

A mezőgazdaság nagy léptekkel

fejlődik,

s e z t a fejlődést csak úgy követheti, ha
Ö n is m e g t e k i n t i

kiállításunkat.
I d é n is v á r j a a z
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80 éve elindult az első gőzös
a csömödéri erdei vasúton
A csömödéri erdei vasút ünnepén, 1997. június 28-án
már 10. alkalommal találkoztak a vasút barátai. A lenti
kisvasúttal való 6,5 km-es összeköttetés megvalósítására
a kivitelezői pályázat eredményeképpen hamarosan el
kezdődhet. Erdei vasút bővítéséről, építéséről van szó,
ami nagy jelentőségű, amikor csökkenő vagy megszűnő
vonalakról hallani. A Zalaerdő kezelésében lévő erdei
vasút múltját ezért is érdemes feleleveníteni.
A csömödéri erdei vasút építését gazdasági és katonai
érdek tette szükségessé. A nagykiterjedésű, feltáratlan zalai
Esterházy erdőkből nem lehetett gyorsan és gazdaságosan
nagymennyiségű faanyagot kiszállítani. A század elején
még szekereken fuvarozták a fát, 10-30 km-re is a legkö
zelebbi vasútvonalig. Az első világháború hadigépezete szá
mára - közel volt az olasz front - nagyon sok feldolgozott
faanyag kellett.
1916-ban Scheffer Rezső csáktornyai és Mayer Miksa
(Mazsó) zágrábi kereskedők, katonakincstári szállítók az
Esterházy hitbizomány bánokszentgyörgyi erdőgondnoksá
gának területén, a kivágásra tervezett erdők műfaját (ipari
fa) megvásárolták. A kivágott faanyagot a Szentpéterfölde
és Pördefölde körüli erdőkből kellett a csömödéri vasútál
lomáshoz juttatni. Ezt gőzüzemű erdei vasút építésével ol
dották meg, Csömödér és Budai a közt 14 km hosszan.
1916. május 16-án megkapták az engedélyeket és roham
léptekkel építtték a vasút pályavonalát. A gyorsaság volt a
fő szempont - a háború miatt - , ezért sokhelyütt hiányos
volt az alapozás, amit a későbbi években pótoltak. Ugyan
ezen év december l-jén azt is megengedték, hogy a vasút
vonalhoz szükséges területeket a hadiszállítók a tulajdono
sok beleegyezése nélkül is igénybe vegyék. E földekért fi
zetni, kárpótolni megfeledkeztek.

A kisvasút mozdonya a két világháború közt. Látható az
Esterházy hercegi család címere is a vezetőfülkén
Fotó: Marur Ildikó (Göcseji Múzeum)

1917. év elején megérkeztek a szentlőrinci Orenstein és
Koppéi cégtől a mozdony és a vasúti kocsik. Nyáron már
elkészült a pálya is. A mozdonyt kipróbálták, és 8-12 km/ó
(maximum 20 km/ó) sebességgel ideiglenesen engedélyez
ték a vasút működését. Tehát 80 évvel ezelőtt megindult a
forgalom a csömödéri erdei vasúton.
A háborús viszonyok miatt csak 1918. március 15-én volt
a hivatalos bejárás és a vasút működésének végleges enge
délyezése. Ekkor a bizottság végigjárta a vonalat és a moz
donnyal próbamenetet tartott. A környék lakossága „Söffer,
Seffer" vasútként emlegette.
1922-ben az Esterházy hitbizomány átvette az erdei vas
utat és kárpótolta azokat a tulajdonosokat, akiknek a föld
jein az első vonalszakasz áthaladt.
A csömödéri keskenyvágányú erdei vasutat ha említjük,
akkor vasúthálózatról beszélünk. Az első vonal elkészülte
után, 1920. november 19-én tartották azt a bejárást, amelyen
elhatározták, hogy a Scheffer-féle vasút Törösznek állomá
sától a Márki erdőbe, 17,6 km hosszú gőzüzemű erdei vas
utat épít az Esterházy hitbizomány. Az építkezés ütemére
jellemző, hogy a következő év július 14-én már ideiglene
sen engedélyezték az anyagforgalmat és 1922. március 14én megtarottták a műtanrendőri bejárást is.
Ezen időben döntő változás állt be az Esterházy hitbizo
mány erdőgazdálkodásában. Megelégelték, hogy a magán
cégek élvezzék az erdők hasznát. Saját kezelésbe vették a
fakitermeléseket, a vasútépítéssel függetlenítették magukat
a fuvarosoktól és a kedvezőtlen útviszonyoktól. Az erdei
vasút kiindulásán - Csömödérben - fűrészüzemet építettek.
A környék lakosainak egyre több munkahelyet teremtettek.
A Magyar-Amerikai Olaj Részvénytársaság (MAORT)
részére, Bázakerettyére létfontosságú szállításokat végzett
az egyre bővülő vasútüzem. 1945. szeptember 29-én kerül
állami tulajdonba. Az ekkori leltár szerint a vasút hossza és
építési ideje:
1. Csömödér-Budnya, kitérőkkel, 1916-18-ban: 14 842 m
2. Hosszúréti szárny, kitérővel, 1920-ban:
2 700 m
3. Törösznek-Márki szárny, kitérőkkel,
1921-ben:
20 085 m
4. Kerettye-Tolmács szárny, kitérőkkel,
1939-ben:
6 640 m
5. Kövecses szárny, kitérőkkel, 1939-ben:
4 300 m
6. Márki kavicsbánya szárny, kitérőkkel,
1940-ben:
875 m
7. Bucsuta-Bánkürtös szárny, kitérőkkel
1941-ben:
8 000 m
8. Feketeberek szárny 1944-ben:
2 600 m
Összesen:
60 042 m
Érdemes megemlíteni a gőzmozdonyokat: „Tátra, Pál,
Antal, Hany Istók, Muki, Karcsi". Az anyagszállítást 78 ko-

csival végezték. Évente 25 000 - 40 000 köbméter fát tud
tak kivinni az erdőből.
A vasúthálózat terveit Buzsáky János és László Tibor
mérnök készítette. Az építés szervezésében kiemelkedő
munkát végeztek: Rimler Pál, Doleschall Aladár, Bence Pál,
Páll Miklós és Nidermann Árpád erdőmérnökök. A vasút
üzem vezetője a két világháború között Henye Lukács volt.
1945 után kisebb bővítésekkel 70 km-re bővült és 18 km
hosszban személyszállítás is folyik.
A csömödéri erdei vasút nagyban hozzájárult 15 000 kh
erdő feltárásához, nélküle lehetetlen lett volna a faanyag
kiszállítása. Létjogosultságát jelzi, hogy ma is működik.
Az erdei vasút ünnepén, a múlt felidézésével tiszteleg
hetünk azok előtt, akik sok szeretettel végezték s végzik ma
is itt munkájukat. (Forrás: O.E.E. Erdészettörténeti Szak
osztálya Közleményei XVII. sz. 1989.)
Szakács László

Csömödéri erdei vasút Kistolmács állomás
(Fotó: Tusnádi Csaba Károly)

DR. NÁHLIK ANDRÁS

Vadkárok az erdőgazdaságban - a vadrágás és vadkár összefüggései
A csülkösvad populációk növekedése és az ebből adódó
rágás-terhelés Eurázsia és Amerika mérsékelt égövi erdei
ökoszisztémáiban általános probléma. Ugyanakkor a vadrá
gás nem okoz feltétlenül kárt. A számottevő erdei vadkár
kialakulásának két feltétele van: a vad jelenléte a gazdasági
erdőkben és a kérődző vadfajok időszakosan kialakuló helyi
koncentrációja a kárérzékeny területeken. A rágáskár prob
lémája is értelemszerűen annál élesebben vetődik fel, minél
intenzívebben érinti a gazdasági tevékenység az erdőt és a
vadállományt. A kár mértékét a gazdálkodás módja hatá
rozza meg, következésképpen az erdősítések rágásterhelé
sének csökkentése érdekében meg kell találni azokat a gaz
dálkodási tényezőket, amelyek felelősek a rágáskár gazda
ságilag elviselhetetlenné válásáért és meg kell vizsgálni azt,
hogy azok megváltoztatása milyen hatással van az erdő-vad
gazdasági környezetére.
Vizsgálataim szerint a nagyvadállomány sűrűsége vi
szonylag alacsony értékeknél semmilyen összefüggést nem
mutat a rágáskár nagyságával. Egy küszöbszint átlépése

után azonban (amit a gím esetében 5-6 pl./lOO ha erdőre
becsülök, de ez az érték a környezet és gazdálkodási mód
függvényében nyilván változhat), a rágáskár ugrásszerűen
megnő és elviselhetetlenné válik. E jelenség nem ismeretlen
a nemzetközi szakirodalomban sem, brit és osztrák szakem
berek is kimutattak ilyen összefüggést.
Nem találtam összefüggést a fafaj diverzitás és a rágás
kár mértéke között. Ez azt mutatja, hogy az elegyes erdők
nagyobb fajgazdagsága nem jelent olyan táplálékkínálat
többletet, amely lényegesen csökkentené az erdősítéseket
ért rágásterhelést. Ugyanakkor figyelemre méltó az a kül
földi vizsgálati eredmény, amely szerint a táplálék diverzitásának csökkenése a szarvasféléknél anyagcsere zavarokat
okozhat, ami fokozott rágásterheléshez vezet.
A rágáskár és a természetes felújítások közötti összefüg
gést keresve rendkívül szoros kapcsolatot találtam az összes
erdőfelújításhoz viszonyított természetes felújítások aránya
és a kár mértéke között. A külföldön megjelent szakcikkek
zöme egyetért abban, hogy a természetes felújítások na-

gyobb vadsűrűséget bírnak el, mint a
tarvágásos felújítások. Jóval nagyobb
hektáronkénti hajtástömeget adnak és
ezzel sokszor koncentrálják ugyan a
vadat, de a felújításhoz szükséges cse
metemennyiség megmaradásának esé
lye jóval nagyobb, mint a tarvágásos
felújítás esetében. Etekintetben még a
felújítási időszak hossza is számottevő
tényező lehet. A felújítások hosszabb
időtartama az érintett területek növeke
dését eredményezi, ami a vadkár csök
kenéséhez vezet.
Kétségtelen, hogy bármennyire is
kedvező a természetes felújítás a vad
kár mérséklése szempontjából, azt
nagy állománysűrűség esetén nem le
het megvalósítani kerítés nélkül. Ilyen
vadsűrűség mellett azonban nyilván a
tarvágásos felújítást is keríteni kell, ez
utóbbi mellett szólhat mégis az, hogy kisebb a felújítási
területek aránya, tehát kevesebb kerítés építésére van szük
ség. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az tijulat hi
ányát a nagyvad makkfelszedéséri és vadrágáson kívül más
tényezők is befolyásolják: mező- és makroklimatikus viszo
nyok, egyéb környezeti viszonyok (talajviszonyok, hidroló
giai viszonyok, lágyszárú talajborítottság), az idős állomány
helytelen megbontása. Több kutatás is arra mutat rá, hogy
a rágcsálók, rovarok esetenként több makkot károsítanak,
mint amennyit a nagyvad elfogyaszt.
Ismeretes, hogy táplálkozás-élettani szempontból a gím
szarvas a koncentrátum szelektálók és a durva rostú táplá
lékot fogyasztók közötti átmeneti típust képviseli, de az
utóbbiakhoz közelebb áll. Képes tápanyagban viszonylag
szegény növények elfogyasztására, tavasszal viszont bendő
j e nyálkahártyájának adaptív átalakításával könnyen
emészthető, tápanyagdús táplálékot is fel tud venni. Ennek
ellenére a faj- és típusspecifikus táplálék teljes megvonására
negatívan reagál. A bendő mikrobiális adaptációjának idő
tartama 1-2 hét, a bendő nyálkahártyájának adaptációja pe
dig 2-3 hétig tart, tehát hosszabb folyamat. Különösen rossz
hatással van az anyagcsere mélypontján, a téli időszakban
adott szemes takarmány, amely egy élettani visszacsatolási
rendszeren keresztül felboríthatja az energiaforgalmat és
táplálékfelvételi zavarokat eredményezhet.
Ilyen megvilágításban érthető, hogy vizsgálatom során
szoros kapcsolatot találtam a rágáskár mértéke és a kijut
tatott szemestakarmány mennyisége között. Különösen
fontos ez az összefüggés, ha figyelembe vesszük, hogy a
szemestakarmányt vaddisznóvadászat céljából sokszor ma
gában juttatják ki a területre, leggyakrabban éppen a káro
sítható fiatalosok közelében, hiszen ezek a legjobb búvóhe
lyek. Ezekre a szóróhelyekre azután természetesen a kérő
dző vadfajok is rájárnak és hirtelen nagy mennyiségű rost
ban szegény táplálékot vesznek fel. Ezt kompenzálandó fo
kozott rágásra kényszerülnek. Annak ellenére általánosan
elterjedt ez a gyakorlat Magyarországon, hogy a rágáskár
csökkentésének lehetősége rostban gazdag takarmány kijut

tatásával régóta ismert. Mérsékelni kell
tehát a szórók számát, azokat az erdő
sítésektől a lehető legtávolabb kell el
helyezni. A szórók közelében jó minő
ségű szálas és lédús takarmányt kell ki
juttatni.
Szoros, szignifikáns pozitív kapcso
latot találtam a bekerített erdősítések
százalékos aránya és a rágáskár mértéke
között. Egy-egy erdősítés bekerítése
nyilvánvalóan szűkíti a táplálékkínála
tot, még akkor is, ha az egy aljnövény
zet nélküli, zárt faállomány letermelése
helyén jött létre, hiszen a felújítási te
rületek cserjéinek és töltelékfáinak haj
tásaihoz sem fér hozzá a vad. Ezáltal a
bekerítetlen erdőterületek a vadrágás
nak még jobban kitettekké válnak. Va
gyis az erdőfelújítások egy részének be
kerítése a vadeltartó képességet csök
kenti és ezáltal az okozott kárt növeli.
Kétségtelen, hogy nagy vadsűfűség esetén bekerítés nél
kül lehetetlen sikeresen erdősíteni. Nálunk azonban a kez
detben a nagy vadsűrűség miatt kényszerűségből, indokol
tan épített erdősítést védő kerítések mértéktelenül elterjed
tek. Ma már sokszor szükségtelenül is kerítenek, holott az
erdősítés egyedi védekezési módszerekkel, kisebb fajlagos
költséggel is sikeres lehetne. Sajnos a legtöbb gazdálkodó
kerítésépítési stratégiával nem rendelkezik, az erdősítést
gyakran csak már többévi rágáskár után kerítik be. A be
kerítés után a vad egy addig talán kevésbé rágott erdősítésre
szorul, miután azt is be kell keríteni, és ez így megy tovább
egyre növekvő vadkárral és költséggel. Mivel a rágáskár nő
a bekerített területek részarányának növekedésével, az ily
módon történő védekezés kerülendő. Ha azonban az erdő
sítés e nélkül nem adható át a vadsűrűség miatt, célraveze
tőbb az összes vadrágás szempontjából szóbajöhető erdősí
tést a kivitelezés előtt vagy közvetlenül utána bekeríteni. A
bekerített erdősítések, különösen a nagy területűek vadmen
tesen tartásának lehetősége azonban kétséges. Kirívó ese
tekben tehát célravezetőbb a vadállomány csökkentését vég
rehajtani.
Ha a vadsűrűség nem volt szélsőségesen nagy, jó ered
ményeket értünk el a vadkár elleni védekezésben az erdő
sítés ápolások olyan ütemezésével, hogy a téli időszakra ne
maradjanak védtelenül a csemeték. Az ápolások számát és
mértékét csökkentettük és azokban az esetekben, amikor
megfelelő cserje- vagy kísérő faborítást tudtunk elérni, a
rágáskár jelentősen csökkent. A csemeték növekedésén sem
mutatkozott visszaesés, csak akkor, amikor a lágyszárúak
vagy a szeder túlzott térnyerését nem akadályoztuk meg.
Az erdősítés-ápolások ésszerűsítésével és egyedi védelem
mel, nem szélsőségesen nagy állománysűrűség esetén sike
res erdősítéseket lehet kivitelezni, bekerítésre nincs szükség.
Az erdősítés 3. évétől kezdve pedig költség-megtakarítási
céllal elég 1000-1500 jó növekedésű csemetét védeni hek
táronként, ami a vadeltartó képességet és a védekezés ha
tékonyságát is növeli.

DR. JÁRÁSI LŐRINC

Adatok a MÁLLERD tevékenységéről III.
A MÁLLERD célkitűzéseiben az elsők között szerepelt
az erdőfelújítási hátralék felszámolása, az alföldi erdőtele
pítések folytatása, de az anyagi helyzet ezt sem tette lehe
tővé. A Mi. Eig. 1946 januárjában 1,04 millió, márciusban
14 millió, májusban 3 milliárd pengő „költségadományt"
kért a 22,21 hold államerdészeti csemetekert munkáira, de
„az igényelt ellátmánynak csak oly töredékét kapta..., hogy
azzal a megkezdett munkálatokat a legelején abba kellett
hagyni".
1946 őszén felmérték az erdőfelújítási feladatokat, és
megállapították, hogy az 1945 előtti véghasználatok után
9689 hold erdősítés és 4464 hold pótlás szükséges. Az 1947.
évi feladatként a hátralék 1/10 részét - 1415 hold - és az
1945/46. évi becsült kötelezettséget - 1858 hold - összesen
3273 kat. holdat terveztek. Az 1945 őszi makktermésből
598 hold természetes újulattal számoltak, így mesterségesen
erdősítendő 2675 hold.
Készletben volt 272 mázsa tölgymakk és 1,78 millió db
csemete, ezért legfeljebb 1200 hold volt erdősíthető. Pénz
hiányában azonban ez sem valósulhatott meg, a túlkoros,
elsősorban fenyőcsemetéket a fásítási mozgalom keretében
az ifjúsági szervezetek ültették el. Az erdőtelepítést sem
folytathatták, mert a kijelölt területek nagy részét a földre
form során kiosztották.
A csemetetermelés fejlesztését és az erdősítési hátralék
felszámolását az első hároméves tervnek a háborús károk
felszámolását célul tűző állami beruházásai tették lehetővé.
Ennek eredményeként 1949 tavaszán a Mi. Eig. már 188
hold csemetekerttel, két magpergetővel rendelkezett és a há

roméves terv időszakában a tervezett 4472 hold helyett
7721 hold erdősítést végeztek az erdőgondnokságok.
A MÁLLERD kezdte el a szállítás gépesítését, amikor
1946-ban amerikai kölcsönből tehergépkocsikat vásárolt az
amerikai hadsereg európai készleteiből. A gépkocsipark fo
kozatosan bővült, és 1949 tavaszán a Mi. Eig. 11 db (88
tonnakapacitás) tehergépkocsival rendelkezett.
A faanyagmozgatás fejlesztését és biztonságosabbá téte
lét szolgálta a MÁLLERD 8095/1946. sz. utasítása: „5 évre
előre sürgős tervezetet dolgozzanak ki a szükséges út, vasút
vagy esetleg kötélpálya építésére". Ezen tervezetek alapján
kezdődött el 1951/52-ben a főfeltáró utak építése a Zemp
léni-hegységben.
A MÁLLERD szervezetei; az erdőgondnokságok (fű
rész- és vasútüzemek) és az erdőigazgatóságok a felsőbb
szerv által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodtak,
de a MÁLLERD nem költségvetési szerv, hanem a buda
pesti cégbíróságnál bejegyzett egyéni cég volt, amelynek
tulajdonosa a magyar állam. Az erről szóló ügyirat máso
latát irattáramból adtam át főszerkesztőnknek, aki szép kül
ső formában ismertette azt a szakközönséggel (Erdészeti La
pok 1996. 196. oldal).
A MÁLLERD azért nem végezhetett „hasznos" beruhá
zásokat, mert láttuk, hogy pénzfeleslegei nem voltak. A po
litikai és szociális szempontok alapján megállapított faárak
még az önköltséget sem fedezték, a fatermesztés költségeit
pedig állami beruházásból biztosították. Árbevételeiből csak
arra jutott, hogy magánszemélyektől felvásárolták az el
használt 60-96 kg-os Rinco, Dolmar, Stihl stb. motoros fű-

A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Erdészeti Bizottsága és a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara rendezé
sében Fekete Lajos születésének 160. évfordulóján D E N D R O L Ó G I A I K U T A T Á S O K A KÁRPÁT-MEDEN
CEBEN c. emléküléssel egybekötött tudományos tanácskozást tartott.
Elhangzott előadások:
Bartha D é n e s (SE EMK N ö v é n y t a n i Tanszék): Fekete Lajos élete és munkássága
Bordacs Sándor (Mezőgazdasági Minősítési Intézet): A szlavón tölgy [Quercus robur L. ssp. slavonica (GÁY.)
MATY.] rendszertani besorolása és természetes elterjedése, genetikai vizsgálatok alapján
Kézdy Pál (Bp.-i Természetvédelmi Igazgatóság): A molyhos tölgyek taxonómiai problémái a Kárpát-meden
cében
Borovics Attila (ERTI, Sárvár): A tölgyhibridek kutatásának új eredményei
Béres Csilla (KLTE Ökológiai Tanszék): Quercus petraea és Q. cerris fafajok víztartalmának műszeres (CT, MRI)
vizsgálata
Schmidt Gábor (KÉE Dísznövénytermészeti és Dendrológiai Tanszék): Dendrológiai kutatások a KÉE Dísz
növénytermesztési és Dendrológiai Tanszékén
Bényeiné H i m m e r Márta (KÉE N ö v é n y t a n i Tanszék): a Hedera n e m z e t s é g fajainak jelenléte és kölcsönhatásai
a hazai természetes és kultúrflórában
Facsar Géza (KÉE N ö v é n y t a n i Tanszék): Rosa fajok flóraindikációs értéke a Kárpát-medencében
Szőllősi István (JATE N ö v é n y t a n i Tanszék): Úgynevezett gyökérsarjak nyitvatermőknél és zárvatermőknél
Bölöni János (SE EMK Erdőművelés Tanszék): A hazai Cotoneaster fajok taxonómiai és ökológiai kérdései
Király Gergely (SE EMK Erdőművelés Tanszék): A magyarországi őshonos Ribes fajok taxonómiai és areálgeográfiai problémái
Gerzson László-Sipos E l e k - T ó t h Imre (KÉE Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék): Kutatási ered
mények a Tilia és Sorbus nemzetségeknél D o m o k o s János és Kárpáti Zoltán munkássága alapján

részeket, amelyekből egy-egy jutott a Bükk hegységbe és a
Hegyközbe.
Az erdészeti igazgatás átszervezéséről
szóló
12.130/1945. M. E. sz. rendelet alapján 1946. május 10-én
az erdőfelügyelőségekre szállt át az erdőigazgatóság ható
sági jogköre. Megszűnt az erdészeti segédszolgálat, és az
erdőgondokságok vették át az államerdészeti kezelés nehéz
feladatait is.
A legtöbb gond a földreform végrehajtásából adódott,
mert minden érdekelt szerv másként értelmezte a jogszabá
lyokat. Az erdészeti szervek az erdőkkel együtt átvették az
erdőhöz tartozó egyéb területeket is, de ugyanakkor a köz
ségi földrendező bizottságok kiosztották azokat a föld
igénylőknek. A nagybirtok részeként elvették az erdészeti
alkalmazottak illetményföldjét, rétjét, a vadföldeket, sőt er
dészházakat, „mert az is a grófé volt".
A jogszabályok előírták: .Megváltás alá kerül minden
10 kat. holdnál nagyobb erdőterület... a 10-100 kat. hold
kiterjedésű erdők állami ellenőrzés mellett községi tulajdon
ba, a 100 kat. holdon felüli kiterjedésűek pedig állami tu
lajdonba kerülnek." Ahol nincs, vagy kevés a felosztásra
kerülő mezőgazdasági ingatlan, ott a földművelésügyi mi
niszter közbirtokossági erdők létesítését rendelheti el.
Egyes községhatárokban lényegében csak az erdő tarto
zott a nagybirtokhoz, így az itteni földigénylők 500-1000,
sőt 3000 hold államosított erdő kiosztását, a termelések le
állítását követelték, amit az erdőigazgatóság nem teljesített.
Az erdőgondnokságok helyzetjelentéseiből és a korabeli új
ságcikkekből tudjuk, hogy mennyi alaptalan támadás, felje
lentés, rágalom érte ezért az erdészeti alkalmazottakat.
A pártok agrárprogramjai csak általánosságban foglal
koztak az erdővel. A Nemzeti Parasztpárt szerint az erdőket
vagy állami tulajdonba és egységes erdőgazdasági kezelésbe
kell venni, vagy községi birtokba adni és az erdőgazdaság
kezelése alá helyezni. Országosan ezt támogatta a Magyar
Kommunista Párt (MKP) is, de 1945 őszén, a Zemplén me
gyei programban meghirdették: Pálháza térségében vegyék
bérbe „az összes ott elfekvő erdőségeket... melyet Kántor
Elek fakitermelő bérel, s ahol nagyarányú fapanamákat lep
leztek le". (Zempléni Népújság, 1945. okt. 28.)
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
a Szent Gellért téri Sziklakápolnában
Szent Borbála tiszteletére ökomenikus istentiszteletet tartott.

A Szociáldemokrata Párt támogatta a jogos erdőigénye
ket, mert az erdőt kérő faluk lakosai „jórészt fakitermeléssel
foglalkoznak... a föld azé legyen, aki megműveli." (Zemp
léni Barátság, 1946. febr. 22.)
A Független Kisgazda Párt lapjai (Miskolci Hírlap,
Zempléni Kis Újság) ellenezték az erdők felosztását, de szót
emeltek a 10-100 hold kiterjedésű erdők államosítása ellen.
(Miskolci Hírlap, 1946. dec. 12.)
1947 elején a Gazdasági Főtanács már nem tartotta kí
vánatosnak, hogy az államosított erdőkből újabb közbirto
kossági erdőket juttassanak, ezért a 230.389/1947. FM uta
sítás felfüggesztette a közbirtokosságok létesítését. Az erdőlélügyelőségek körlevelekben magyarázták, hogy az in
tézés alatt levő közbirtokosságok „megszervezendők és... a
birtokbaadás folytatandó", a Zempléni Népújság mindenben
a „reakció mesterkedését" látta.
„Meddig mesterkedik Bárányos miniszter? Komlóska
meg akarja kapni az erdőt!" címmel általános támadást in
dított az erdészet ellen: „... a miniszter úr... a hegyi közsé
gek szájából akarja kihúzni a falatot antidemokratikus, nép
ellenes rendeletével... hol valami formahiba, hol a paragra
fusok másféle csűrés-csavarása révén meg tudták akadá
lyozni a reakciós urak a hivatalban, hogy a nép megkapja
az erdőt... L. erdőgondnok mindent elkövetett, hogy ne kap
ják meg az erdőt... végül sikereült B-listára helyezni... K.
főmérnök úr se a demokrácia védelmére tette B-listára a
baloldali gondolkodású erdőőröket, hanem azért, hogy ne
lássanak bele a kártyáiba..." (Zempléni Népújság, 1947.
febr. 2.)
A „Tiszakarád, Vajdácska népének és az Erdőhivatalok
nak tanulságul" c. cikk még külön is figyelmeztette az er
dészeti tisztviselőket: „legközelebb a falusi szegény nép
esetleg már nem a Kommunista Párthoz fordul segítségért,
hanem igazságának tudatában elintézi azokat az urakat, akik

A z ausztriai állami erdőknek Pöggstall melletti
központi csemetekertjében állott magpergető tavaly
nyáron porig égett és i d é n teljesen újjáépült.
Egyetlen földszintes épületben került elhelyezés
re a toboz-szín, utóérlelő, pergetőhelyiség, magrak
tár, csomagoló a h o z z á tartozó laborral és irodaszo
bával együtt. Az egyedi tervezésű és gyártású mag
pergető berendezés két részből áll. Az egyik dupla
falú pergető kamra, amelyben elektromosan v e z é 
relt meleg levegőben nyílik m e g a toboz, a másik a
magot elválasztó forgó dob. A pergetőbe a toboz 36
r e k e s z b e n e l k ü l ö n í t v e , e g y m ű s z a k b a n 800 k g
mennyiségben kerülhet. Ez lehetővé teszi egészen
kis mennyiségnek külön-külön kezelését is. Az eljá
rással a m a g m é g a korábban csak tobozzúzással fel
tárható vörös- és cirbolyafenyő esetében is kinyer
hető. Az ugyancsak új szárnytalanító és tisztító be
rendezések a 100%-ot közelítő magtisztaságot ad
nak.
Az ü z e m az új pergetési idényre 5 hónap alatt,
az 5,5 millió ATS tervezett összköltséget tartva ké
szült el.
(ÖFZ 1996. 3. Ref.: Jérőme R.)
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még most is ellene dolgoznak." (Zempléni Népújság, 1947.
febr. 9.)
A Miskolci Hírlap (1946. dec. 3.) egyetértett a Gazdasági
Főtanács határozatával, mert az „véget vet annak az álla
potnak, hogy az erdőt mindenki azonnal szétosztható köz
vagyonnak tekintse." A Zempléni Kis Újság (1947. márc.
9.) is az erdők védelmében írta: „bármennyire is fájhat
egyes községek lakóinak, hogy nem juthatnak... saját erdő
területhez, mégis meg kell értenünk a Gazdasági Főtanács
intézkedését, mert az ország erdővagyona leromlásának és
további szétdarabolásának csak így lehet gátat vetni".
Az MKP különösen Zemplén megyében (titkárok Aczél
György és Úszta Gyula), és az ide tartozónak vélt abaúji
Hegyközben támadta az erdészetet. Az MKP Panasziroda
útján beavatkoztak mindenbe; épületfa kiutalás, erdei legel
tetés, fakitermelés leállítása, az erdőügyek intézése stb. sze
repelt napirenden.
Az erdőért folyó harcban külön színfolt volt a nemzeti
ségi kérdés, mert a Magyarország és Csehszlovákia között
létrejött lakosságcsere-egyezmény alapján a csehszlovák
megbízottak áttelepülésre biztatták a Zemplén-hegység
szlovák nemzetiségű lakosait. Az MKP újabb erdők kiosz
tását, 10 000 m fakitermelést (munkaalkalom), baranyai
sváb falukba való áttelepülést stb. ígért a maradóknak. A
sajtó lelkes beszámolókat közölt a gyűlésekről: „Itthon ma
radunk! ... Komlóska szlovák népe hű marad szülőföldjé
hez!" és bírálta az „erdész urakat".
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1947 nyarán, az országgyűlési választásokra készülve kü
lönösen Abaúj megyében lángolt fel az erdészet elleni hecckampány. „Az ősi jogot követeljük Kovácsvágás kuruc né
pének" c. cikkéban az Abaúj Népe (1947. júl. 20.) már azt
írta: mindenki „egyenlő mértékben részesüljön... az erdő
közbirtokosságban". Figyelmeztette a szikszói erdőfelügye
lőt, aki „nem túlságos jóindulattal kezeli a szegény nép er
dőügyeit."
A vita alapja az volt, hogy Kovácsvágás nemesi község
az 1790. évi LVII. tc. alapján, 1841-ben befejezett arányosítási perben kapta a radványi uradalomtól a 2643 úrbéri
hold erdejét, amelyben más-más arányrésze volt minden la
kosnak. Az erdőtörvény alapján ezt tartotta be az erdőfelü
gyelő, az erdőgondnok, viszont az újság a „kémények sze
rinti egyenlő mennyiségű fa" elosztását követelte.
Az Aranyosfürdőn rendezett bálon „megverték a népnyú
zó erdészurakat... nem helyeseljük az aranyosi fiatalok he
vességét és tettlegességét, mindenesetre örömteli jelét látjuk
annak, hogy az urak elvesztik minden varázsukat és a nép
öntudata erősödik." (Abaúj Népe, 1947. júl. 20.)
Az Abaúj Népe „A kommunisták kiharcolták az erdőjut
tatást az érdekelt községeknek" c. cikke (1947. aug. 24.)
már nyílt választási agitáció volt. „A kommunisták, a nép
fiai... harcot indítottak, hogy a hegyvidéki falvak dolgozói
erdőt kapjanak... A kiharcolt erdőket a Kommunista Párt
képviselői a Földhivatal vezetőivel együtt már részint átad
ták, részint a közeli napokban adják át... Ebből is látszik,
hogy a nép egyetlen reménye a felemelkedésére az l-es
kocka."
A választők azonban nem az l-es kockára szavaztak,
mert Abaújban „Első lett az urak parasztellenes pártja...
Hegyköz leszavazott Barankovicsra, akit soha nem ismert...
Hogyan szavazott Abaúj népe?" (Abaúj Népe, 1947. szept.
2.)
Tovább támadták az erdészeket, az M K P abaúji prog
ramjának 3. pontjában szerepelt: „Az állami erdőhivatalok
személyzetének átvizsgálása és a felesleges vagy gáncsos
kodó tisztviselők eltávolítása, illetve kicserélése. Az erdő
hivatalok munkájának megvizsgálása és a nép érdekeire va
ló áthangolása." (Abaúj Népe, 1947. szept. 28.)
Az erdészeti szerveknek köszönhető, hogy mindezek el
lenére Abaújban 2833, Borsodban 4013, Zemplénben 1256
kat. hold államosított erdőt adtak vissza a közbirtokossá
goknak. Figyelmet érdemel, hogy Borsod megyében minden
izgatás nélkül annyi erdőt adtak vissza, mint a másik két
megyében összesen. A 8102 hold visszaadott erdőért 1945
nyarán „a földreform szabotálása" címén a rendőrség letar
tóztatott f ő e r d ő t a n á c s o s t , ü z e m i tisztet, erdőőröket,
1946/47-ben B-listáztak erdőgondnokot, alerdészt, erdőőrö
ket és meghurcoltak sok erdészeti tisztviselőt.
Számtalan támadás érte az erdőgondnokokat a munkások
alkalmazása miatt is. A kevesebb fakitermelés miatt 1947ben csökkent a munkalehetőség, a Szovjetunióból tömegé
vel érkeztek haza a hadifoglyok, ezért a munkásbázisnak
számító hegyi falukban nagy volt a munkanélküliség. A he
lyi érdekvédelmi szerv, a FÉKOSZ (Földmunkások és Kis
birtokosok Országos Szövetsége) határozta meg, hogy mi
lyen anyagi helyzetben levő munkások alkalmazhatók az
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erdei munkáknál. A viták szemléltetésére néhány részlet a
FÉKOSZ titkárok leveleiből:
„A munkaközvetítés a szakszervezet törvénybe iktatott
joga... felhívom mérnök úr figyelmét arra, hogy mivel már
kétszer személyesen figyelmeztettük, hogy csak a Fékoszba
belépett munkásokat fogadjon és alkalmazzon munkába. Ha
a felhívásnak továbbá sem tesz eleget, akkor kénytelenek
vagyunk a feljelentést megtenni." „... szíveskedjen odahatni,
hogy a munkások a Fékosz könyvüket illetőleg a bélyeget
ragasztassák be, mert ha ez nem történne meg, úgy kény
telen lennék a felettes hatóságaimnak jelenteni, ami csak az
Erdőhivatalnak bonyodalmat és kellemetlenséget hozna."
Ha az erdőgondnok megírta pl., hogy a termeléshez 22
főt, az útjavításhoz 2 napszámost, a határsáv tisztításhoz 5
„nődolgozót szíveskedjék kijelölni", akkor jött az alkudo
zás. Ki hova menjen, feszített a norma, kicsi a napszám,
nincsen lábbeli stb. A helyi sajtó ebből a vitából sem maradt
ki és mindig a FÉKOSZ szerveket támogatta, mert a Ma
gyar Famunkások Szabad Szakszervezetével kötött kollek
tív szerződést a FÉKOSZ helyi szervei nem akarták elfo
gadni. Magasabb béreket követeltek és az Abaúj Népe
(1947. nov. 16.) akkor is kedvező normákról, 30% béreme
lésről, munkásvédő szociális intézkedésekről írt, amikor a
normarendezés miatt még 10% sem volt a béremelés, nem
volt elég kenyér, munkaruha, gumicsizma stb. és vita vitát
követett.
Ezért is volt alapvető jelentőségű a MÁLLERD 1949.
márciusi intézkedése, amelyben állandó erdei munkások al
kalmazását rendelte el és a Mi. Eig.-nak, a 24 erdőgond
nokságnál összesen 154 fő „teljesen nincstelen... politikailag
teljesen megbízható munkavállalók" kijelölését engedélyez
te.
Bízom abban, hogy a hiányos adatok és források ellenére
is sikerült szemléltetnem, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén me
gyében milyen körülmények között dolgoztak elődeink a
MÁLLERD szervezetében. Tisztelettel kell adóznunk mind
azoknak, akik vállalva a megbélyegzés és meghurcoltatás
következményeit, ellene szegültek az erdők felosztásának
és elérték, hogy az erdő ne legyen pártpolitika játékszere,
hanem az egész ország érdekeit szolgálja.

FELHÍVÁS!
Az 1990-ben, az OEE évszázados könyvtárának
fenntartására és fejlesztésére létrehozott

WAGNER KÁROLY

alapítvány

kéri mindazok segítségét, akik m é g n e m döntöttek
személyi jövedelemadójuk 1%-áról:
gondoljanak e n e m e s célra, járuljanak h o z z á az OEE
szakkönyvtárának fejlesztéséhez!
A szükséges adatok:
Wagner Károly Alapítvány
1121 Budapest, Csillagvölgyi u. 5-7.
Adószám: 19670450-2-43
Pénzforgalmi jelzőszám: KHB Rt., 214. fiók
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Az Első Ev
A Lelkiismeret által a Szükség

fogantatott

És Törvény szabta bölcsőd oldalát
Nem kértek Rád áldást, de átkok közt is
Volt, ki várt Reád
Sokáig vajúdtál...
Míg egy napon a legtisztább fagy-hideg ölelésből
Pillangó szárnyad kibontva

megszülettél

Egy éve már.
Most, hogy Erdő-Örök-Idővel

visszagondolok

Kavargó emlékképeid között
Idézlek magamban nekünk:
Hogy is hívnak és ki vagy
Kinek szolgálsz és miért
Jobb így, vagy

visszavágysz

Elvetélt álmaid közé?
Már nincs visszaút, tűrnöd kell
Tudom, van vérted, az segít
És csak Hit kell, Benned való.
Tetszel nekem Te újszülött

Remény!

Pedig szidtunk és okoltunk
Értékeltünk,

visszakívántunk

Panaszkodtunk,

megsértődtünk

Júdást kerestünk...
De Te tűrtél, ahogy mindig is
Ne hagyd Magad! Nem vagy egyedül
Hisz már 1 éves vagy
Boldog szülinapot, Erdészeti

Szolgálat!

A barcsi Dráva Völgye Középiskola
erdész tagozatára igazgatóhelyettesi állást hirdet.
A felvételnél előnyt jelent a pedagógiai végzettség.

Feltételek:
erdőmérnöki végzettség
5 éves gyakorlat
n é m e t nyelvtudás

Jelentkezés:
részletes szakmai önéletrajzzal.
Cím:
Dráva Völgye Középiskola
7570 Barcs, Latinca S. u. 13.
Telefon/fax: 82/462-611.

Biztató eredmények

A fentiek szerint kituskózott terület a gyökérfésülés nél
kül mély forgatható. A mélyforgatás kellő vonóerejű gumi
kerekes traktorral vagy a korábbi technológia szerint hasz
nálatos lánctalpas traktorral is végezhető.
M ű v e l e t e k összehasonlítása

A jelenlegi tuskókiemelési technológiák nagy hátránya,
hogy a kiemelt és a területen sorokba összetolt tuskó nagy
területet foglal el, akadályozza az erdőben a munkavégzést.
Ezenkívül károsítja a talaj felső rétegét és nehezíti a további
talaj-előkészítést végző gépek munkáját.
A nyírségi szakemberek érdeklődését felcsigázta az új
szerű tuskózási eljárás, mely forradalmasíthatja a laza szer
kezetű talajokon végzett tuskókiemelést. Az első próbálko
zások 1995 őszén Penészlek 57/C, 57/M, 58/H erdőrészle
tekben 9,4 ha-on történtek. Az itt végzett munkafolyama
tokat egy technológiai sorba szedtük.
A „KÖNNYŰ TUSKŐZÁSOS" teljes talaj-előkészítés
eljárását kidolgozták: Könnyű István, Sándor Béla, Elek
Sándor, Sári Zsolt.
Az újonnan választott tuskőkiemelő gép képességei je
lentik az előnyt az elterjedten használt SZ-100 vagy T-130
lánctalpas traktorra alapozott eljáráshoz képest.
A feltakarított vágástéren gumikerekes, önjáró összkerék
meghajtású forgórakodó gép - Caterpillar 212 BFT - a
gémjére szerelt kiemelő adapterrel szakítja ki a teljes tuskót
az erősebb oldalgyökerekkel együtt.
Az egyedi kialakítású tuskókiemelő villa hidraulikusan
működtethető csuklóval illeszkedik a gémhez. Kialakítása
lehetővé teszi a tuskó megfogását és a szállító járműre ra
kását, miközben a tuskót néhány mozdulattal megrázva a
gyökerek közül a talajt csaknem teljesen eltávolítja.
A tuskó helyén keletkezett krátert a gém, ill. a kiemelő
adapter segítségével feltölti, felszínét elsimítja. Az így ele
gyengetett talajfelszín alkalmas a következő munkaművelet
elvégzésére és a tuskólehordó jármű közlekedésére. Ez a
jármű billenő rakfelületű és terepjáró képességű (pl.: terep
járó IFA vagy MTZ pótkocsival).
A kiemelést követően azonnal (egy mozdulattal) járműre
rakott tuskó az erdőrészlet területéről a máglyaképzés he
lyére vihető, ahol a leterhelés billentéssel történik.
A máglya (kazal) helyének kiválasztásakor lényeges
szempont, hogy az erdőrészlet területét minél kisebb mér
tékben foglalja el, de az ily módon hasznosíthatóvá és szám
ba vehetővé vált fatérfogat későbbi értékesítésének és el
szállíthatóságának lehetőségét is célszerű figyelembe venni.
A legkisebb helyfoglalás érdekében, a máglyához szállí
tott tuskókat a tuskókiemelést végző önjáró forgórakodóval
ajánlatos kazlazni.

Hagyományos T-130 erőgép

Könnyű-féle eljárással:

1. tuskó kiemelés
2. tuskóletolás, tuskósor
kialakítás

1. tuskó kiemelés, felterhelés
2. kiszállítás

3. mélyforgatás

3. máglya képzés

4. simítózás

4. mélyforgatás
5. simítózás

Megjegyzés: A Könnyű-féle eljárásnál a mélyforgatás
felváltható normál, a mezőgazdaságban szokásos szántással
vagy esetleg forgatás nélküli sekély talajműveléssel.

A Könnyű-féle eljárás eszközei:
Tuskókiemelés
Alapgép: 100 LE-nél nagyobb motorteljesítményű, leg
alább 15 tonna kiemelő-húzóerő kifejtésére képes, 18 ton
nánál nagyobb önsúlyú, önjáró összkerék-hajtású hidrauli
kus járó- és emelőszerkezetű, gumikerekes, tolólapos letámasztású forgórakodó.
Adapter: a gémhez hidraulikusan behajtó tuskókiemelő
villa.
Tuskó kiszállítás: lehetőleg összkerék-meghajtású, bille
nős tehergépkocsi, esetleg mezőgazdasági vontató és bille
nős pótkocsi.

A Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottsága és a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara rendezésében
Fekete Zoltán születésének 120. évfordulóján Faterméstani kutatásaink múltja, jelene, jövője c. emléküléssel egybe
kötött tudományos tanácskozást tartott. Előadások:
Gál János (SE EMK Erdőrendezéstani Tanszék): Fekete Zoltán élete és munkássága
Sólymos Rezső (ERTI Budapest): A hosszú lejáratú faterméstani kutatások 35 esztendeje
Somogyi Zoltán (ERTI Budapest): Gondolatok a faterméstani kutatások jövőjéről
Király László (SE EMK Erdőrendezéstani Tanszék): A faterméstani fogalmak kérdése
Csókáné Szabados Ildikó (ERTI Budapest): Évgyűrű-vizsgálatok a faterméstani kutatásokban
Veperdi Gábor (ERTI Budapest): Az erdőnevelés modellezése
Béky Albert (ERTI Sárvár): Növekedésvizsgálatok gyertyános-tölgyesekben
Rédei Károly (ERTI Kecskemét): Akác és nyár fatermési kutatások az Alföldön
A résztvevők az emlékülést követően megkoszorúzták Fekete Zoltán sírát a soproni evangélikus temetőben.

Mélyforgatás: 120 LE-nél nagyobb motor teljesítményű
gumikerekes traktorvontatású eke, vagy lánctalpas traktorvontatású hidraulikus működtetésű rigoleke, vagy más típu
sú mélyszántó eke.
A mélyforgatás adott körülmények között elhagyható, se
kélyen, illetve középmélyen szántó mezőgazdaságban hasz
nálatos eszközzel is végrehajtható.
Előnyök: a hagyományos tuskózásos teljes talaj-előké
szítéssel szemben:
• A talajszelvény humusztartalma, termőrétege változatlan
marad, nem kerül letolásra a tuskósorba.
• A tuskó kiemelését a hosszú idő alatt kialakult talaj meg
bontása nélkül végzi el.
• A tuskókiemeléssel egy időben az altalajlazítás is meg
történik, így a mélyforgatás elmaradhat.
• Növekszik a hozamterület, a folyónövedék és az összes
fatermés, mivel az elgyomosodó böhöncökkel elburján
zó, kórokozóknak fészket adó, az erdősítés ápolását aka
dályozó, tuskósorok nem foglalják el a felújított erdő
részlet területének több mint 15%-át.
• Szabadabb az ültetési sorirány választás.
• Csökken az ápolásnál gép fordulói miatti területveszteség
és a gép okozta károsítás.
• A későbbi fahasználati és anyagmozgatási munkák során
a tuskósorok nem képeznek közelítési, szállítási akadályt.
• Gazdaságosabb, mert a tuskó kiszakításakor járószerke
zet nincs igénybe véve.
• Kíméletes, mert a kerék a munka során nem szaggatja
össze a talaj felszínét.
• Jobb a tuskózás minősége: a munkavégzés közben a gép
kezelő pontosan, kényelmes helyzetből látja a munkate
rületet.
• A tuskók fafajtól függően 0,5-3,0 m-ig magukkal hozzák
a vastagabb oldalgyökereket is, így a további talajmun
kák könnyebben végezhetőit.
• Munka szélessége megtöbbszöröződik, mivel egy állás
ból a gémkinyúlás hatósugarán belül több sor tuskóját is
eléri.
• A hidraulikus erőátvitel miatt tág határok között képes
erőkifejtésre, energiahasznosítása hatékonyabb, ezáltal
kevésbé szennyezi a levegőt, a környezetet.
• A többcélú gép egyéb rakodási- és földmunkára is alkal
mazható, ezáltal jobban illeszkedik az adott vállalkozás
eszközrendszerébe.
• Mozgékonyabb, kisebb távolságokat rövid idő alatt meg
tesz (20 km/h sebesség).
• A tuskó energetikai célra felhasználható, ezért felértéke
lődhet.

• Magyarországon az építőiparban meglévő 12-18 tonna
önsúlyú forgórakodókkal ez a technológia megoldható.
Hátrányok:
• Az import alapgép drága, ezért nagyob amortizációval
kell számolni.
• A gumiköpenyek érzékenyek a tuskófelszakadásra (sza
káll). Igényes vágásterületi rend kialakítása szükséges
(gallyak alapos letakarítása).
• A Könnyű Erdőbirtokossági Társulás területén és a Nyír
erdő Rt.-nél történt bérmunkavállalás alapján végzett
megfigyelések a következő átlagokat eredményezték az
elmúlt két évben.
• A korábban tuskózott erdőrészletekben hektáronként
1800-2000 m -t foglaltak el a tuskósorok, azaz cca. 19%.
• A lehordott és felmáglyázott (kazlazott) tuskók ezzel
szemben csak 270 m -t foglaltak el a tuskósorok, azaz
cca. 3%!!! A területnövekmény tehát 15-16%.
• A felmáglyázott tuskómennyiséget 60 m /ha-ban mértük
fel.
• 1 ha nemes nyáras akácos (sűrű sajmeggyes aljnövény
zettel) 2800 db/ha tuskó kiszedésének és kiszállításának
időszükséglete 23 óra/ha. A máglyázás (kazlazás) továb
bi 2 órát igényelt.
Ezek a teljesítmények versenyképesek a ma általánosan
használt módszer eredményeivel, az ismertetett kedvező ta
pasztalatok pedig határozottan kifejezik előnyösségét.
E gondolatok leírását elősegítette a Profi Erfa 1997. ok
tóberi száma, ahol megjelent a BERGER cég és a Kiskun
sági Erdőgazdaság cikke, amely megerősíti az általunk is
kidolgozott hasonló típusú alapgép hatékonyságát. Forgóra
kodó alapgépben gondolkodva új technológiai eljárások ala
kulhatnak ki a gyakorlatban.
A nálunk fejlettebb finn erdőgazdálkodás már a hetvenes
években Paliari KH 120-as tuskókiszedő (kotrógép) forgó
rakodó évtizedekkel előttünk megnyitotta az utat, s valószí
nűleg országunk gépészeti fejlettségi szintje akadályozta az
újfajta alapgép elterjedését.
Kép és szöveg:
Könnyű István
Sári Zsolt
erdész
oki erdőmérnök
2

2

3

Az Erdészeti Múzeum Tarjáni Antal erdőmérnök fo
tográfus fényképeiből összeállított időszaki kiállítást
rendezett.
Támogatók, akiknek hálás köszönetünket fejezzük ki:
Délalföldi Erdészeti Rt. (Szeged), Északerdő (Mis
kolc), Geffert István erdőmérnök (Ausztrália)

DR. HAJDÚ GÁBOR

Egy magánbirtokosnál Brazíliában (II. rész)
Brazíliában a természetes erdőket (s ez is természetes)
az éghajlati viszonyok alapján osztják fel:
-Amazónia őserdeinek részei - évi csapadék: 2000-3000
mm.
- Száraz erdők (terra firme) elöntés nélküli területeken,
sűrű, sötét lomberdők, hatalmas méretű fákkal (gesztenye
félék, vanília, cca. 400 fafaj).
- Ártéri erdők (varzea) ezen erdőterületeket a folyók
csak magas vízállásnál öntik el; sok kaucsukfával, pálma
félékkel.
- Mocsári erdők (igapo) a vízi utak mentén, ez a legis
mertebb, óriási tömegű biomasszával, liántömeggel, vala
melyest alacsonyabb faméretekkel.
- Amazonian kívüli trópusi őserdők - az óceánparton és
attól K-re terjedően óriási volt, a zömét kiirtották. Ez be
húzódott a folyók mentén a hegyvidék völgyeibe, ma már
csak nyomai és védett területei láthatók (pl. Rio de Janeiroban, mint bemutató terület a Jarden do Rióban vagy a
hegyvidéki oldalakon és völgyekben fekvő Itatiaia nemzeti
parkban).
- Szubtrópusi őserdők - részben az enyhébb éghajlatú
déli vidékeken és fennsíkokon találhatók, a parana-íenyőfélékkel jellegzetes esernyőszerű ágazattal, koronával.
Évi csapadékmennyiség: 1000-2000 mm.
- A szavanna éghajlatú vidéken a hosszú, száraz évszak
miatt sajátos növényzet alakult ki. A füves puszták a hegy
vidéken sziklásak, s szinte mindenütt bozótossal párosulnak.
Jellegzetes szárazságtűrő növényzettel, kaktuszokkal, karnauba-pálmákkal.
E vidék szélsőségesen legvadabb része a kaktuszos, a
bozótos „brazil ÉK". Egyes fajok törzse, gyökere víztároló.
(A táj neve: catingas, az ország legszegényebb része e vi
dék.)'
Évi csapadék: 500-800 mm; a legszárazabb bozótos ÉK-i
vidékeken 500 mm.
A .szavannavidéken az állattartás a fő mezőgazdasági te
vékenység. E terület természetes erdei nagy és kis terüle
tegységeken egyaránt váltakoznak a füves pusztaságokkal.
Az erdők általában alacsonyak, 8-15 m magasságúak, rit
kásak, szárazságtűrő cserjéssel elegyesek.
Néhány jellegzetes (bár más vidékeken is megtalálható)
fafaj:
- a híres PAU BRAZIL (a vöröskérgű brazilfa). Brasa
= protugálul parázs; valószínűsítik, hogy Brazília neve is e
fától származik. A brazilfa sötétvörös-parázs színű fája volt
az ország első exportcikke. (Caesalpina
brasuiliensis)
- kaucsukfa (Hevea brasiliensis)
- araucaria fenyők (Araucaria araucana)
- akáciák (Acacia tortuosa)
- viaszpálma (Ceroxilon andicola)
- királypálma (Roystonea regia)
- quebracho-fa (Aspidosperma
quebracho)

- pamutfák (Ceiba pentandra)
valamint az óriási fajgazdaságból kiemelve a kakaó fa
(Theobroma cacao), a mimózák, a Jacaranda-fajok (pali
szander), a Flamboyantok, Agavék, Ficus-félék, fa-kaktu
szok, parana-fenyők. Igen sok az élősködő, s csodálatos az
orchideák vadonbeli fajtagazdasága.
Említést érdemel még a Közép-Brazíliában honos olaj
pálma (Orbignya oleifera), amelynek magjából olajat saj
tolnak. A sok datolya-, kókusz- és egyéb pálmafajból a
hegyvidéken csak elvétve lehet egyedi példányokat, vagy
helyenként ültetvényeket látni. (Cukornádat viszont 1200 m
magasságban is telepítenek.)
Itt említem meg, hogy a területen talált Eucalyptusokból
kéreg-, levél- és hajtásmintát vettünk, s a Belo Horizonte-i
Biológiai Intézet munkatársai a következő fajokat különí
tették el:
- Eucalyptus radiata
- Eucalyptus dives
- Eucalyptus citrodora
- Eucalyptus
diversicolor
- Eucalyptus marginata
- Eucalyptus globulus.
Ezen utóbbiból van a legtöbb ültetvény, de tény, hogy e
faj óriási változatosságot mutat, főleg a levélformák és szín
árnyalat terén. Abban megállapodtunk a botanikusokkal,
hogy ezek részint geno-, zömben ökotípus változatok.
A brazil hegyvidéken s platóin a vadászatról a kérdezet
tek nem szívesen beszéltek. Az megállapítható volt, hogy
a korábbi (és a század eleji) évtizedekben zavaros állapotok
voltak e téren. Valószínűleg ennek köszönheti a viszonylag
szűkös nagyvadlétszám, amit a jelenlegi felmérések igazol
nak. A fazenda viszonylag nagy területén két jaguárról tud
nak, nyomaik ritkán láthatók. A völgyekben a vízidisznó és
a pézsma-pekari viszonylag gyakori, ezek húsa kitűnő. A
leginkább látható nagyvad a vörös nyársas szarvas, de a
brazil pumáról a helyiek csak hírből tudnak. A vidék inkább
a kígyók és a madarak nagy élettere. A számtalan fajból a
kígyók között a legveszélyesebb a csörgőkígyó, az óriáskí
gyó (Boa constrictor), a viperafélék néhány faja s az anakonda. A fazenda központjában éjszakázva reggelente in
kább a skorpiók esetleges cipőbe mászását kell ellenőrizni,
mondották a helybeliek, ami persze a téglaépület bizton
ságosan záródó ajtait, ablakait tekintve túlzásnak minősül.
A rőt vérszopó denevér csak kisebb állatokra veszélyes, vi
szont a kígyómarás minden évben elvisz néhány tehenet
minden birtokon. [Ebben a csörgőkígyó (Lachesis muta) a
„ludas", marása halálos.] Egyébként a vadászat központi en
gedélyhez kötött, egyetértésben a földtulajdonossal. Az orv
vadászatot nemigen merik megkockáztatni idegenek a terü
leten, ugyanis ha ma már ilyenről nem lehet tudni, de ré
gebben az orvvadászok egyszerűen „eltűntek a nagyvilág
ban", mondották mosolyogva a birtokosok.

A madárvilág jellegzetes képviselői a kedves kolibrik.
Ezek a színes parányok szinte minden dús növényzetű er
dőben, parkban, kertben jelen vannak s „helikopterkednek",
de papagájokat is gyakran lehet látni ilyen környezetben. A
jellegeztes tukán már ritkább, viszont a keselyűfélék - főleg
a királykondor, s a kondorkeselyűk - körözése napközben
szinte állandónak mondható.
A halak világáról csak az éttermek rendkívül gazdag kí
nálata alapján tudtam meggyőződni, főleg arról, hogy sok
jó ízű halat adnak a kontinens folyói is, bár kevesebbet,
mint az óceán. (Igen ízletes volt az a két halfajta, amelynek
„kilétét" nem tudtam megfejteni, de a San Francisco mel
lékfolyóibői származik s a nevük linguado, valamilyen le
pényhalféle, ill. a „csúnya, nagy fejű' surubim.)
A szavannavidék nagy magánterületein ma is a szarvas
marhatartás biztosítja a fő bevételi forrást. A megismert bir
tokon ugyan még csak mintegy 100 db szarvasmarha él, de
a terv mintegy 10 000 db húsmarhából álló állomány lét
rehozása, amely ugyancsak magyar segítséggel való fejlesz
tés megkezdését jelenti. (Megkezdődtek ugyanis a tárgya
lások egyelőre garantált minőségű genetikai adottságokat
hordozó sperma kiviteléről, amellyel az ott leggyakoribb
„nelore" fajtájú zebu-keresztezett marhának feljavítása a
cél.)
A fazendatulajdonosok általában a városokban élnek, s
az irdatlan méretű magánterületek irányítását általában 2-3
fős (1 fő felsőfokú végzettségű) szakembergárda irányítja.
A legfontosabb terepi munkák:
- szarvasmarhatartás (helyenként gazdálkodás is) (a sertés
tartás viszonylag ritka, kevésbé kedvelt),
- mezőgazdasági termelés (cukornád, kávé, bab, kukorica),
- eukaliptuszerdők telepítése, kezelése,
- terepjárók részére földútjavítások,
- tűzoltás (sok - főleg a 7 hónapig tartó száraz évszakban
- a bozót- és avartűz, de gyakran leégnek az eukalip
tusztelepítések is),
- termesz- és hangyafajok irtása (mg.-i termelés enélkül
nem lehetséges, így ez igen lényeges feladat, állami elő
írások szabályozzák) gyakorlati végrehajtása: idegméreg
granulátum kiszórása a boly köré,
- egyéb munkák (építkezések, vízelvezetések, karámépítés
stb.).

Erősen terjed a g é p i fakitermelés Ausztriában.
Ez é v tavaszán összesen 27 kerekes és 14 lánctal
pas harveszter dolgozott, valamint 22 közelítőgép
volt különböző harveszterfejjel felszerelve. Ez az
első harveszternek az országban való megjelené
se - 1990 - után jelentős előrehaladás. A gép ked
v e z ő fogadtatása Ausztriában is megindította a
gyártást, ma már két c é g is előállít 1994, illetve
1995 óta lánctalpas, kisebb típust Egyéni vállal
kozók és erdőgazdasági társulások érdeklődnek
iránta, de sikerült egy-egy példányt a harveszterek őshazájának - Kanadának és Svédországnak
- is eladni.
(ÖFZ 1997. 8. Ref.: Jérőme R.)

Végezetül néhány személyes információt ismertetek,
amelyeket ebben, az Európánál valamelyest nagyobb, kon
tinensnyi országban tapasztaltam:
- Valóban érzékelhetők a környezet védelmére hozott
1992. évi „Riói határozatok" eredményei, legalábbis az or
szág tanult lakosságának gondolkodásában. Az elvek gya
korlati megvalósítása tehát megkezdődött, de még hosszú
az út, főleg a messzi, alig lakott vad vidékek védelme terén.
- A brazil hegyvidék bozótos-füves platóin jó volt fel
idézni a kitűnő angol utazó és felfedező, P. H. Fawcett iz
galmas élményét a kontinens belső részeinek felfedezéséről.
Ő 1906-tól mint térképész tiszt és polihisztor járta DélAmerikát, s több expedíció során először barangolt a vad
hegyvidékeken és a völgyek mocsarai táján. Utolsó útján a
Mato Grosso vidékéről indulva tűnt el nyomtalanul 1925ben fiával, utazótársával egyetemben.
- A nem túlságosan sok és gondozott műemléküket a
brazilok főleg az utolsó időkben valóban őrzik, becsben
tartják. A hagyvidék erdei között található főleg jezsuita
kolostorok ma látogathatók, egyesek valamikor a szökött
rabszolgák menedékhelyei voltak. (Congonas, Caraca)
- Brazíliában a különböző eredetű népesség békében él
egymással, rasszizmus gyakorlatilag nincs. A társadalmi
problémák zömét a műveltségbeli különbség és a szegény
ség szintje, mértéke okozza. A legdurvább, legszennyesebb
munkákat végző analfabéták között sok a „morador", ami
ott „ösvénylakó" primitív erdei embert jelent (szó szerint:
lakót, lakóbizottságot).
- A városba özönlő szegények helyenként 30 00050 000 főnyi közössége egy-egy üres városrész (domboldal)
elfoglalásával válik városivá, s ott 5x5 m-es, de már kőből,
téglából épített kunyhókat épít. Ezek a városok szegényte
lepei a „favellák", egyben a bűnözés centrumai is.
- Az erős portugál hatás még ma is érzékelhető, nemcsak
a mulattok sokaságából, hanem kedélyes, vidám „délies"
magatartásukból is. Ebből fakadhat az is, hogy programok,
munkák végrehajtása során gyakran hallani még ma is:
„amanha", azaz „majd holnap".
Mindezek ellenére ez a gazdag ország óriási jövő előtt
áll, nagy természeti kincseivel, de sok munkával a ma gaz
dag-szegénységéből virágzó világgá válhat.

Meghívó
Az 1848-as szabadságharc
150. évfordulóját a KEFAG Rt.
Hetényegyházi kerületében
a nyíri erdészháznál rendezi a
Szabadságharc - 1848 Alapítvány.
A jubileumi emlékműsor kezdete:
1998. március 15. délelőtt 11 óra.
Mindenkit szeretettel vár a
Rendezőség

Százféle erdőnk ezernyi gazdagsága
Néhány éve (évtizede?), hogy „beszökött"' szakmai nyel
vezetünkbe a BIODIVERZITÁS szó, illetve fogalom, mely
magyarnak nem nevezhető', de közérthetősége céljából
gyorsan felsorakoztak utána a rokonértelmű magyar kifeje
zések, íme néhány: „biológiai sokszínűség", „faji sokrétű
ség", „fajok sokfélesége" stb.
Akik kétségbe vonták - mert nem ismerték eléggé - a
magyar erdők természeti és fajgazdagságát, propagandiszti
kus céllal ismételgették és hangoztatták a „biodiverzitás"
fogalmát, illetve annak hiányát.
Bizonyítható, hogy erdeink - fauna- és flóragazdagság
tekintetében - elég gazdagok ahhoz, hogy bármely európai
ország erdőivel összehasonlításra kerüljenek. A „monokul
túra"'-nak gúnyolt elegy étlen erdeink is, számos olyan jel
lemzőket hordoznak, amelyek adott fafaj esetében a „jajon
belüli sokrétűség" lényét is bizonyítják. Vegyük példaként
- a többektől elítélt - akácot: gyors növekedés, esztétikus
virágzás, kiváló méhlegelő, gyógyszerként exportálható
akácméz, mezőgazdasági és ipari szerfafélék, s kiváló tűzifa
terméke a főbb jellemzői. Ez is sokféleség!
A biológiai sokféleséget nem elégséges egy bizonyos er
dő, netán tájrészlet esetében vizsgálni, hanem az ország,
vagy valamely országrész egészére kell vonatkoztatni. írá
som azzal kezdődik, hogy „Százféle erdőnk...", s ez a fo
galom valóságot, a sokféleségből adódó gazdagságot tükrö
zi. A népi elnevezésekből, valamint neves erdészszakembe
rek leírásaiból és meghatározásaiból származó erdőneveket
(típusokat), mint erdei virágokat gyűjtöttem csokorba. Az
olvasmány „színessége" érdekében nyolc előfordulási kate
góriába soroltam az „előtalált" erdőféleségeket, amelyek a
következők:
Eredet szerint: sarjerdő, szálas erdő, szálerdő, szárma
zékerdő, telepített erdő, természetes erdő, természetközeli
erdő, természetszerű erdő.
Kor szerint: elóhasználati erdő, elöregedett erdő, fiatal
erdő, fiatalos erdő, léces erdő, növedékerdő, őserdő, rudas
erdő, túltartott erdő, vágásérett erdő, véghasználati erdő.
Állapot és alak szerint: égett erdő, hótörött erdő, kerek
erdő, nagy erdő, rontott erdő, száradékos erdő.
Rendeltetés szerint: egészségvédelmi erdő, gátvédelmi
erdő, gazdasági erdő, jóléti erdő, kísérleti erdő, kultúrerdő,
legelőerdő, mezővédelmi erdő, műtárgyvédelmi erdő, takar mányerdő. tanulmányi erdő, tömegfa-erdő, turisztikai erdő,
szélfogó erdő, üdülőerdő, vadászerdő, vadvédelmi erdő, vé
derdő, zöldövezeti erdő.
Termőhely szerint: ártéri erdő, homoki bükkös, homoki
erdő, karsztbokor-erdő, láperdő, lösztölgyes, mészkedvelő
erdő, mészkerülő erdő, montán bükkös, sziki erdő, sziklaerdő, sziklai bükkös, szubmontán bükkös, szurdokerdő, tör
nie léklejtős erdő.

Fafaj szerint: akácos erdő, bokorerdő, bükkös erdő, cse
res erdő, elegyes erdő, elegyetlen erdő, fenyves erdő, gesz
tenyés erdő, hársas erdő, lomberdő, füzes erdő, örökzöld
erdő, tölgyes erdő.
Erdőtársulások
szerint: cseres-tölgyesek, cseres-kocsánytalan tölgyes, cseres-kocsányos tölgyes, ezüsthársascseres-kocsánytalan tölgyes, fanyarka madárbirs-cserjés,
gyertyános-tölgyes, hársas-berkenyés, hársas-kőrises szikla
erdő, jegenyefenyves-bükkös, jegenyefenyves-lucos, mezei
juharos-tölgyes, nyáras-borókás, rekettyés-cseres-tölgyes,
tiszafás-bükkös, feketediós-kocsányos tölgyes.
Nem hitelesített nevek szerint: degradált erdő, energiaer
dő, ipari erdő, szintetikus erdő, ültetvényerdő, ültetvénysze
rű erdő.
Nem kétséges, hogy a felsorolt erdőféleségek száma még
tovább növelhető. Gyakorlati ismereteim alapján csak mint
egy negyvenfélét tudtam összeírni, míg a többséget a ré
gebbi és legújabb kiadású szakkönyveink segítségével sike
rült „tanúként beidézni" a biológiai sokszínűség bizo
nyítására.

O
Már a felsorolt százféle erdő is hűen tanúsítja erdeink
biodiverzitásának tényét, de a teljesség és a kétséget kizáró
igazság érdekében, számba kell venni az erdők „elsődleges
alkotó elemeit" képező fa-, cserje- és bokorfajokat is. E
téren sem vagyunk szegényebbek egyik szomszédos ország
nál sem, mert az erdőinkben tenyésző fás növények száma
meghaladja a másfélszázat! íme a rangsorolás:
a) állományalkotó, kísérő és töltelék fafajból = 66 faj,
b) talajárnyaló, szegélyzáró, 2-5 m magas cserjeféléből =
33 faj,
c) alsókoronaszint-képző, talajjavító bokorféleségekből - 48
faj,
d) erdeink „törpe liánjaiból", a kúszó fás növényekből
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faj
az a fásnövény-populáció, amely a többezer lágy szárú nö
vénnyel és a velük közösségben élő faunával együtt segítik
az erdők fáinak egészséges tenyészetét.

O
Rövid cikkem megírásához két - 1995-ben megjelent szakkönyv-újdonság adta az indíttatást. Mindkét könyv ki
váló szerkesztésű és tartalmú mű, hiánypótló és élvezetes
szakmai olvasmány. Ajánlom napjaink aktív, gyakorló er
dészei számára, hasznos segítőül munkájuk sikeres végzé
séhez.
A két könyv „nacionáléja":
Bartha Dénes-Mátyás
Csaba (1995) ,Erdei fa- és cser
jefajok előfordulása Magyarországon." Sopron.
Szomorád Ferenc-Timár Gábor (1995) „Növénytársulástani és ökológiai tanulmányok." Sopron, Tiliasorozat.
Csányi Sándor
erdész

Tanulmányút
A Kiskunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaság és
az Erdészeti, Faipari, Papíripari Nemzetközi Ösztöndíjas
Alapítvány támogatásával 10 napot töltöttem Svédország
ban. Házigazdám az Uppsalai Agrártudományi Egyetem Ta
lajtani Tanszékének vezetője, Per-Erik-Jansson professzor
úr volt.
A tanulmányút a SOIL nevű számítógépes kutatómodell
hazai adaptációjának elősegítését célozta. A kifejezetten er
dőre készült modell megteremti annak lehetőségét, hogy a
növényzet, a meteorológiai adatok és a talaj legfontosabb
jellemzői alapján becsülni tudjuk egy terület vízforgalmát.
A módszer csökkenti az erdészeti kísérletekre jellemző nagy
időszükségletet; egy állomány vízforgalmának sikeres mo
dellezését követően az esetlegesen megváltozó körülmé
nyek (klímaváltozás, állomány korosbodása, talajvízszint
változás stb.) hatása egyszerűen és gyorsan előre jelezhető.
A több évtizedes kutató-fejlesztő munkával kidolgozott
- nemzetközi szakirodalomban is elismert - modell fejlesz
tőgárdájával való személyes kapcsolat nélkülözhetetlen ab
ban a nagy munkában, amit egy ilyen technológia átvétele
jelent. Választ kaptam modellezéssel kapcsolatos elméleti
kérdéseimre, lehetőségem nyílt tapasztalatcserére, számos
új ötlettel gazdagodtam, s betekintést nyerhettem egy jól
összehangolt kutatóműhely munkájába. A tanszéki kutatá
sok - elsősorban metodikai célú - megismerése végett meg
néztem több kísérleti területet is.
Ezen tapasztalatokra, s a modell próbafuttatásaira építve
a Soproni Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Ta
lajtani és Agrokémiai Kutató Intézete és a Debreceni Ag
rártudományi Egyetem szakembereinek bevonásával meg
vizsgáltuk a magyarországi alkalmazhatóság lehetőségeit. A
munka eredményeként elkészült a hazai adaptáció terve:

Svédországban

- Összeállítottuk a modellezéshez feltétlenül mérendő ta
lajjellemzők, növény-paraméterek és klimatikus elemek
körét.
- Elkészítettük a fenti mérésekhez szükséges műszerpark
tervét.
- Kidolgoztuk az adatgyűjtés, valamint a számítógépes
modellezés előkészítéséhez szükséges előzetes adatfel
dolgozás módját.
A terveknek megfelelően létre kívánok hozni egy áttelepít
hető erdőhidrológiai állomást, mely 1998. I. 1-től végez
majd rendszeres észleléseket, Kecskemét térségében.
Reményeim szerint a kialakuló infrastruktúra vonzóvá te
szi az állomást más kutatók számára is. Ez egyrészt bizto
sítja a műszerek által szolgáltatott adatok széles körű fel
használását, másrészt a további fejlesztések mozgatórugója,
így az erdőhidrológiai állomás idővel - a Svédországban
látottakhoz hasonlóan - az ezen témában kutatókat koncent
ráló, széles körű kutató bázissá fejlődhet.
Gácsi Zsolt

Erdészetek figyelem!
1998-ban is megrendezésre ke
rül a v i g á n d p e t e n d i fafaragó tá
bor. A z ö k k e n ő m e n t e s szervezés
végett kérjük jelezzék, h a a helyi
önkormányzatoknak bármely al
kotásra szükségük van. A fafara
gókat az i g é n y e k szerint hívjuk
meg. Jó lehetőség az államalapítás
ezeréves évfordulójának emlék
ére köztéri szobor v a g y kisebb fa
ragvány készíttetésére. Kettőt m u 
tatunk be az elmúlt évek alkotásai
közül.
Jelentkezni és érdeklődni lehet:
Önkormányzat
Vigándpetend.
Marton Istvánná polgármester.
Terlefon: 06-87-437-028.

Elhunyt erdészek emlékfája 1995.
(Készítette Balázs István, Máramaros)
A pápai erdészetnél látható.

A hét vezér emlékfák 1996.
(Készítette Jánosi Csaba, Csíkszereda)
Ez az alkotás eladó.

A STIHL új aljnövényzet tisztító családja
Csúcstechnika a könnyű munka érdekében
A sokoldalúsá g a STIH L programna k része . A STIH L
aljnövényzet tisztító családbó l hé t új típus kerü l beveze tésre a magyar piacon , 5 teljesítmény osztályban . A nagyobb telkek , közterülete k é s erdők gondozásár a szánt ,
könnyű, kifejezette n prof i gépeke n át , a praktikusan háton hordozhat ó gépeki g a z új aljnövényze t tisztító soro zat minden követelményhe z megfelelő'teljesítményű gépet é s műszaki felszerelés t kínál .
A STIH L ú j aljnövényze t tisztító csalá d modell-sokfé lesége a gyártónak abbó l a szándékából ered , hogy v alamennyi felhasznál ó igényéne k megfelel ő gépe t adjo n
kézbe. A könnyű , 1, 3 kW teljesítményű STIH L F S 120-tól
kezdve egésze n a 2,8 kW teljesítményű STIH L F S 550-ig
összesen ha t eszköz áll rendelkezésre. Továbbá a prog ramba tartozi k a háto n hordozaht ó speciáli s aljnövény zet tisztító , a STIH L F R 350, amel y szű k helyeke n vag y
domboldalon történ ő munkavégzésr e alkalmas . Vala mennyi gé p többfél e vágóeszközze l szerelhető fe l é s
egyéni módo n alakíthat ó a mindenkori feladathoz . Hi szen tájápolásnál , útszéle k rendbentartásáná l é s kom munális területeken má s a feladat, mint az erdészeteknél
vagy a csemeteállomány gondozásánál .

Az ergonómikus kialakítás
és kényelmes munakvégzés
Különös figyelme t fordította k a z új aljnövényte t tisztí tók kifejlesztéséné l a z ergonómiailag kedvez ő kialakítás ra é s a lehető legkényelmeseb b munkavégzésre.
Valamennyi ú j típust a STIHL könnyú'indító rendszerre l
szerelték fel . A dekompresszió s szele p (F S 300-tól) é s
ElastoStart indít ó berendezés , valamin t eg y benzinszivattyú együttműködéséne k eredményeképpe n - mive l a
gázosító má r a beránt ó zsinó r els ő meghúzás a előt t
üzemanyaghoz ju t - a berántás i folyama t egyszerűbb é
válik é s kíméli a felsőkar izomzatát .
Nagy teljesítmény ű aljnövényze t tisztítóknál a z újonnan kifejlesztet t antivibráció s rendsze r a korább i típu sokhoz képes t 60%-ka l lecsökkentett e a motorbó l é s a
forgó vágóeszközökbő l kiinduló rezgéseket .
A többszöröse n állíthat ó ka r i s hozzájáru l a kényel mes munkavégzéshez .

Nagy teljesítmény,
megbízható üzemelés
A csökkentet t súl y mellett i nag y teljesítmén y jellemz i
az új STIHL aljnövényze t tisztító soroza t valamennyi tagV

ját. A kompenzátorral ellátot t hossz ú élettartam ú leve gőszűrő rendszer , amellyel a STIH L F S 400-ig bezáróla g
valamennyi gé p rendelkezik , jelentősen megnövel i a szűrőtisztítási időközöket . A z elektronikus gyújtá s gondos kodik a megbízhat ó indításró l é s üzemelésről , tökélete sen lezár t é s szenny-, valamint nedvességálló .

STIHL aljnövényzet tisztító rendszer
A STIH L a z aljnövényzet tisztítók körébe n i s megállj a
a helyé t a komplex problémamegoldásban . Ahog y a mo torfűrészeknél a vezetőlemezek és fűrészláncok mindi g
is össznangba n állna k egymással , a STIHL aljnövényze t
tisztítók é s a különböz ő felhasználás i területekr e alkal mas STIH L vágóeszközö k is optimálisa n együv é tartoz nak.
A STIH L fejlesztés e a z új komfor t vállhevede r prof i
felhasználók részére . Ké t asszimmetrikusa n kialakított ,
jól párnázot t hevede r kombinációjáva l egyenletese n
oszlik me g a súly, a csípőheveder pedig a gerincoszlopot
tehermentesíti. A z idő előtti fáradtságérzést - amel y abból eredhet , hog y a gép rosszul helyezkedik e l a munká t
végző vállá n - előz i me g az új STIH L heveder . Az új he vedernél elhagytá k a mellkas t szorít ó szíjat , ami t bizo nyára nemcsa k a női felhasználók értékelnek .
A STIH L ú j aljnövényze t tisztítóit 1998 . február/március hónaptó l lehe t megvásároln i a STIHL márkaboltokba n
és szaküzletekben , ahol a kereskedők készségese n ad nak tanácso t a megfelelő típu s kiválasztására .
Az ú j aljnövényze t tisztítók főb b műszak i adatai :
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Üzemanyag szivattyú és ElastoStart
Dekoszelep, üzemanyag szivattyú és ElastoStart
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Erdész-Faiparos találkozó
Az elmúlt év végén az Északerdő Rt. adott otthont az immár hagyományos
erdész-fás találkozónak. Sárospatak, az oly sok történelmi vihart megélt város
Európa hírű várának dísztermében gyülekeztek a szakemberek. Az előadásokat
rövid várnéző séta előzte meg, ahol tanulságos és szakszerű idegenvezetést kap
tak a résztvevők. A Lórántffy Zsuzsanna tapodta lépcsőkön járva a korabeli bú
torokat, n y í l á s z á r ó k a t
csodálhattuk faiparos ba
rátainkkal. Este a Rákóc
zi-pince végeláthatatlan,
hordókkal telt pincéjé
ben fogyaszthattuk a va
csorát, és kóstolhattuk a
híres tokaji bor számta
lan fajtáját. S noha az
időjárás meghiúsította az
eredeti terepi bejárást,
végül ismét sikeres ren
dezvény folytatta a haAz asztalosmesterek korabeli remekei

gyomanyt.

A fából faragott Szent István

Könyvismertetés
A Magyar Erdészeti Irodalom Bibliográfiája
(Csapody István: Kiegészítések a Gerlai-féle bibliográfiához
és Balogh Ferencnél Lakatos Károly bibliográfia)
Erdészettörténeti Közi. XXXIII.
A szakma fejlesztése, előrevitele nem nélkülözheti előde
ink szakközleményeinek ismeretét. Ezért készítette el első
nek a magyar erdészeti szak-bibliográfiát Gerlai Arnold
Gusztáv 1936-ban. Munkáját Kolossváry Szabolcsné „A
magyar erdészeti irodalom bibliográfiája" c. munkája kö
vette. Ez 1966-ban jelent meg és az 1945-64 között meg
jelent művek jegyzékét tartalmazza. Ehhez kapcsolódott
Bartha Dénes-Oroszi Sándor 1965-1990 közötti időszakra
vonatkozó hasonló feldolgozása. Egyetlen korszak maradt
ki a művek sorából, a Gerlai által már nem tárgyalt 1935-ös
évtől 1944-ig terjedő időszak. Ezt Frank Norbert közremű
ködésével a Bartha Dénes-Oroszi Sándor szerzőpáros állí
totta össze (megj. 1996-ban).
A felsorolt munkák túlnyomórészt az erdészeti szakfo
lyóiratokban, évkönyvekben, kiadványokban napvilágot lá
tott írások adatait tartalmazzák. Mivel a szakmai eredmé
nyek közlése korábban sem volt mindig felhőtlen, a szerzők
jelentős része felkereste azokat a folyóiratokat, kiadványo
kat is, amelyek értékes kutatási eredmények közlésére szin
tén alkalmasak voltak. Ezekről az előbbiekben felsorolt mű
vek nem tudtak adatokat szolgáltatni. A kiegészítést most
a kiváló erdész-botanikus, Csapody István készítette el.
Kiegészítő bibliográfiájában közel 2000 címet sorol fel.
többségében botanikai, dendrológiai természetű írásokat,
amelyek szerzői nem mindig szakmabeliek, de tartalmuk az
erdészek számára is fontos lehet. így került sor a Botanikai

Közlemények, Magyar Botanikai Lapok, Természetrajzi Fü
zetek stb. hasábjain megjelent írások összegyűjtésére (az
említett folyóiratok kiválasztása önkényes, jóval több folyó
irat kapott helyet az enumerációban - referáló megjegyzé
se). Közöttük olyan, dendrológiában kiemelkedőt alkotott,
botanikusként ismert szerzők művei sorakoznak, mint Borbás Vince, Simonkai Lajos, Dégen Árpád, Magócsy-Dietz
Sándor vagy az erdészek közül Fekete Lajos és Illés Nán
dor.
A könyv második részében Balogh Ferencné az 18531914 között élt Lakatos Károly ornitológus, vadászati szak
író munkáit gyűjtötte össze. A vadászat, természetismeret,
természetvédelem terén korát megelőző ismereteket gyűjtő
és a szakmának bemutató szerző munkái között nem egy
akad, ami ma is figyelemreméltó tanulsággal szolgálhat.
Érdemes tehát ezt a kiadványt kezünkbe vennünk, ha a
jelent értékeljük, hiszen ez a múlt beható ismerete nélkül
aligha lehet teljes. Az Erdészettörténeti Közlemények tisz
teletreméltó feladatot vállalt (az FM Erdészeti Hivatala és
a HM Bp. Erdőgazd. Rt. anyagi segítségével) ennek az új
kötetnek megjelentetésével. Hathatósan segíti nemcsak a
gazdálkodót, de az elmélyült kutatót is ismereteinek széle
sítésében.
(A könyv az alábbi címen rendelhető meg: Dr. Oroszi
Sándor, 1367 Budapest 5, Pf. 129.)
(Az ismertetést készítette: Szodfridt István)

ROVATVEZETŐ: DR. SZIKRA DEZSŐ
A z OEE-választások
történetéből
(második rész)
Egyesületünk eddigi történetében
fizetett, főállású titkár alkalmazására
legutóbb a II. világháborút megelőző
en, a '30-as évek közepén került sor.
Az azt megelőző titkár, B u n d Károly 1928 decemberében tör
tént nyugállományba vonulását követően Bíró Zoltán erdőmér
nök az O E E történetében szokatlan „ ü g y v e z e t ő ' címmel felru
házva látta el az egyesület operatív-adminisztratív vezetésének
feladatait.
Az igazgatóválasztmány 1935. július 15-i ülésén határozott
úgy, hogy szeptember 1-i benyújtási határidővel pályázatot ír
ki, egyelőre segédtitkári állás betöltésére. Segédtitkár már
Bund Károly, majd őt követően Bíró Zoltán mellett is műkö
dött Lengyel Sándor e r d ő m é r n ö k személyében. O azonban
egyesületi állásáról lemondott, mivel a Földművelésügyi M i 
nisztériumban osztályvezetői kinevezést kapott. Távozása vál
totta ki az igazgatóválasztmány említett intézkedését. (Lengyel
három hónapi felmondási időt és végkielégítésként h á r o m havi
fizetésének megfelelő összeget kapott az egyesülettől.)
A pályázati kiírás szerint csak okleveles erdőmérnök pá
lyázhatott és csak olyan, aki m á r legalább tíz éve gyakorlati
szolgálatban állt. Benyújtandó volt: rövid életleírás és az addigi
szakirodalmi tevékenység ismertetése. A kiírás közölte, hogy
a |avadalmazás egyelőre havi 4 0 0 pengő (ami igen szép fizetés
volt abban az időben), a végleges összeget a későbbiekben tár
gyalás útján fogják megállapítani. Kimondták azt is, hogy az
állás egy évig ideiglenesen töltendő b e , s csak megfelelő szol
gálat esetén kerülhet sor a végleges megállapodásra. Fix nyug
díjat nem tudott kilátásba helyezni az egyesület, ezt a kérdést
életbiztosítással tartották megoldhatónak.
Az igazgatóválasztmány gondolt arra is, hogy a már állás
ban lévő értékes személyiségeket ne tartsa vissza a pályázattól
az a lehetőség, hogy a próbaidő lejárta után esetleg két szék
közé esnek. Ezért közbenjárást ígért arra vonatkozóan, hogy
az ilyen pályázók munkahelyükön szabadságot kapjanak erre
az időre, vagyis biztosított lett volna a munkahelyükre történő
visszatérésük lehetősége.
A beérkezett pályázatok fölött titkos szavazással döntött az
igazgató választmány az 1935. október 16-i ülésen. A szavazás
előtt elhangzott a figyelmeztetés, hogy ilyen alkalmakkor n e m
szabad atyafiságra-rokonságra nézni, hanem kizárólag az egye
sület érdekeit, s a rátermettséget kell szem előtt tartani.
A testület egyik tagja, gróf Széchenyi Aladár n e m tudott
személyesen részt venni az október 16-i ülésen, h a n e m levél
ben fejtette ki már akkor a m a is igen figyelemreméltó véle
ményét az egyik pályázóval, Mayer (Mihályi) Zoltánnal kap
csolatban, a következők szerint:
„... minden megkívánható kvalitáson felül azon a mai idők
ben eléggé meg n e m becsülhető előnnyel rendelkezik, hogy ti.
beszél németül és elég j ó l angolul... ez egy olyan óriási nagy
előny, amely, szerintem ezen egyéniséget magasan felemeli
többi társai fölé. Szokjunk már egyszer valahára hozzá, hogy
megbecsüljük azon egyéneket, akik szaktudásukon kívül az or
szágot nemcsak idebent, h a n e m külföldön is reprezentálni tud
ják..."

Ez az érv valószínűleg sokat nyomott a latban a döntésho
zatal során, mert a hét választásra bocsátott személy közül a
titkosan leadott 38 szavazatból Mayer Zoltánra 26 esett, és ez
zel elnyerte a segédtitkári állást. A jegyzőkönyvek tanúsága
szerint - a pályázati kiírásnak megfelelően - kb. egy évig mű
ködhetett ebben a minőségben, mert az 1936. december 15-i
igazgatóválasztmányi ülésen m é g segédtitkárként, a következő
1937. április 19-ülésen már titkárként (és magyarosított néven
dr. Mihályi Zoltánként) vett részt. Kétszobás-fürdőszobás la
kást is kapott az egyesület Alkotmány utcai székházban, amiért
évi 6 0 0 pengő kedvezményes lakbért kellett fizetnie.
Dr. Mihályi elvileg az O E E 1948-ban történt háború utáni
újjászervezéséig dolgozott az egyesület főállású titkáraként.
(Azért „elvileg", mert közben a háborús évek alatt katonai szol
gálatot is teljesített, a hadifogságból pedig 1947-ben tért haza.)
1948-ban társadalmi titkárt választott az egyesület dr. Jablánczy Sándor személyében, s ettől kezdve társadalmi munká
ban látták el ezt a tisztséget, mindmáig. Tegyük hozzá, a kö
szönet szavaival, hogy n e m rosszabbul, mint a fizetett tisztvi
selők.
Mihályi Zoltán m é g 1954-ig dolgozott az egyesületben iro
davezetőként. Ezután már politikai megbízhatóság szerint ki
választott M T E S Z tisztviselők vették át az apparátus irányítását
valamennyi tagegyesületben, az OEE-ben is, feltehetően azért,
hogy ezáltal is bizonyítottabb legyen a társadalmi egyesületek
állami- és pártirányítása, illetve felügyelete. Mihályinak a to
vábbiakban alkalmi szakfordításokkal kellett biztosítania a szű
kös megélhetést családja számára. 1970-ben hunyt el.

Rövid hírek a választás előkészületeiről:
Schmotzer András elnök úrtól kapott szóbeli felhatalmazás
alapján tájékoztatom a tagságot, hogy az elnökség az alkalma
zotti főtitkár pályáztatásával kapcsolatos eredeti elképzelését
meg kívánja változtatni, miszerint n e m írja ki a pályázatot a
főtitkári állás helyre, hogy a pályázatban megszabható feltéte
leket már az új elnökség szabhassa meg.

Halász Gábor, a Választási Bizottság elnöke

Közlemény
a Szeniorok Tanácsa 1997. december 10-i üléséről
A Szeniorok Tanácsa (SZ.T.) 1997. december 10-én Buda
pesten, a M T E S Z székházában kibővített ülést tartott. Első na
pirendi pontként dr. Madas András tartott előadást „A magyar
erdőgazdálkodás várható feladatai a 2 1 . században" címmel.
Részletesen tárgyalta, hogy nemzetközi téren a népesség sza
porodása és a civilizáció robbanásszerű fejlődése miként hatott
és hat jelenleg is az erdők által elfoglalt terület nagyságára és
a még megmaradt erdők minőségére. Rámutatott arra, hogy a
magyar erdőgazdálkodás jövőjét külső és belső tényezők j e 
lentősen befolyásolják. A külsők közül a világ társadalmi-gaz
dasági rendszereinek változására, az európai erdőgazdálkodás
sal szemben kialakulóban lévő új követelményekre és az ezek
ből reánk háruló új feladatokra utalt az Európai Unióhoz tör
ténő csatlakozásunk során. A belső tényezők közül foglalkozott
a politikai színtér és az erdők, a társadalmi rend és az erdők
kapcsolatával, valamint az erdészeten belüli problémákkal,
amelyek közül a tulajdonviszonyok változásának a hatását, az
állami erdőgazdálkodás igazgatási rendszerének a visszássága
it, továbbá azokat a veszélyeket taglalta, amelyek a meglévő
erdők megtartása ellen hatnak. Feladatainkat az erdősültségi
százalék további növelésében, az állami és magánerdő-gazdál-

VÉSZHELYZET!
Ilyen még nem volt! Elloptak egy sárga színű LKT-81-es erdei közelítő traktort a Pilisi
Parkerdő Rt. Szentendrei Erdészet sikárosi vadászháza mellől 1998. február l-jén, vasár
nap reggel 8.30 és 9.10 óra között. Saját kerekein gördült Pilisszentléleken keresztül, ott
látták utoljára 10 óra körül. Kedves Kollégák! Csak Ti segíthettek! Ha gyanús LKT trak
tor jelent meg a környéketeken, kérlek, jelentkezzetek a Pilisi Parkerdő Rt.-nél a 06-26398-133/212. telefonszámon.
Aki kétségbeesve közreadja: Kertész József
kodás igazgatási és szervezeti rendszerének - a szakmai érde
keket kielégítő - rendbetételében és az erdészmagatartás - eti
kai k ö v e t e l m é n y e k n e k megfelelő - formálásában határozta
meg. Rámutatott arra, hogy a most induló erdősítési programot
csak akkor tudjuk megvalósítani, ha a munkástól, az erdésze
ken át a legmagasabb szinten dolgozó mérnökökig mindenkit
áthat a szakma és az erdő iránti szeretet, visszaáll az erdészeket
korábban j e l l e m z ő összetartás és a közös cél megvalósítására
vállalt önzetlen munka, ismét a tisztesség és a becsület lesz a
fő jellemvonásunk, az erdőben végzendő munkákat nem vál
lalkozói feladatnak, hanem szakmunkának tekintjük, és az er
dész a munkahelyének ismét n e m a hivatalt, hanem az erdőt
tartja. A számadatokkal és bizonyító érvekkel alátámasztott el
őadáshoz Halász Aladár, Hibbey Albert, Jancsó Gábor, dr. Ki
rály Pál, dr. Marjai Zoltán, Pápai Gábor, Pechtől István, S.
Nagy László és Varga Béla szólt hozzá.
Az ülés további napirendjén szerepelt dr. Szász Tibor b e 
számolója az 1997-ben végzett munkáról, amelynek keretében
többek között ismertette a M T E S Z elnökségén keresztül az Al
kotmánybírósághoz megküldött előterjesztést, amelyet az új
nyugdíjrendszerben súlyos hátrányba került, saját nyugdíjjal
n e m rendelkező özvegyek jogainak a helyreállítása érdekében
állítottak össze a M T E S Z Szociális Bizottságában. Hajak Gyu
la a résztvevőket tájékoztatta az 1998-ra tervezett munkákról.
Ezt követően több kérdést tettek fel és élénk vita alakult ki
arról, hogy az Erdészettörténeti Szakosztály és az F M Helyi
Csoportja által, 1997. december 18-ára közösen tervezett, dr.
Királyi Ernő által tartandó előadás-rendezvényhez miként csat
lakozott, amint az a meghívón szerepel, négy szakosztályon
kívül az SZ.T. is. A vita keretében dr. Király Pál ismertette,
hogy az előadás megtartását ő javasolta, miután dr. Királyi
úrtól értesült, hogy az államerdészet irányításában eltöltött ide
jében történteket több mint 1000 oldalban megírta. A javasla
tában azonban az is szerepelt, hogy a szóban forgó időszakot
felkért ökonómus, erdőmú'velő és erdőrendező szakemberek
véleményének a rendezvényen történő közreadásával is vilá
gítsák meg. A javaslat második részét azonban a szervezők
figyelmen kívül hagyták. Dr. Szász Tibor arról adott tájékoz
tatást, hogy a négy szakosztályhoz hasonlóan az Erdészettör
téneti Szakosztály titkára őt is megkereste telefonon, és közöl
te, hogy a rendezvényre szeretnék meghívni az SZ.T. tagjait
is, ezért kérik a tagok nevét és címét. Szász T. közölte, hogy
az, miként minden O E E tagé, az O E E nyilvántartásából meg
szerezhető. A rendezvényhez való csatlakozásra felkérést nem
kapott, így annak előkészítésében az SZ.T. n e m vett részt és
nem vesz részt.
Utolsó napirendi feladat volt az 1998-ban esedékes tisztújí
tás lebonyolításához a jelölő választási bizottság tagjainak a

megválasztása. Titkos szavazással az SZ.T. tagsága Hibbey Al
bert, Pandula Zoltán és S. Nagy László mellett döntött.
Dr. Szász Tibor
n

A Kecskeméti H e l y i Csoport életéből
Nyugdíjas

találkozó

A hagyományos nyugdíjas találkozóra a K E F A G Rt., a helyi
O E E csoport és a Szakszervezeti Bizottság szervezésében ke
rült sor.
Több mint 100 nyugdíjas kolléga vett részt a találkozón.
Az rt. új létesítményét, az Erdészeti Szaporítóanyag Termelő
Központot mutatta be dr. Barna Tamás, beszámolva az ott fo
lyó munkákról. A z épületben kapott helyet a Nyárjasi Erdészet
új központja, melyet Felföldi Zoltán erdészetveztő mutatott be.
Köszöntötte a térség nyugdíjasait Sódar Pál vezérigazgató,
dr. Gőbölös Antal igazgató és Bognár Gábor hcs. titkár. A
K E F A G Rt. gazdálkodásáról dr. Bondor Antal, az Igazgatóság
elnöke tartott tájékoztatást.
Rövid tízórai és frissítő után a résztvevők autóbuszba ültek,
és a bugaci pusztán folytatódott a program. A Bugaci Erdészet
műszaki vezetője kalauzolásával megtekintettük a pásztormú
zeumot, majd a gyönyörű kora őszi napsütésben élvezetes lo
vasbemutatót nézhettünk végig.
A hangulatos hagyományos finom ebédet a bugaci Bucka
Szálló szabadtéri erdei pihenőjében fogyasztottuk el.
A K E F A G Rt. Szakszervezeti Bizottsága részéről Szűcs De
zső'erdészetvezető tájékoztatta a nyugdíjas kollégákat az SzB.
munkájáról.
A nyugdíjasok nevében Szeverényi István nyugalmazott er
dészetvezető mondott köszönetet a rendezésért, külön kiemel
ve, hogy a KEFAG Rt. a nyugdíjas találkozók szervezése mel
lett anyagilag is, tűzifajuttatással támogatja a rászoruló nyug
díjasokat!
A kitűnően sikerült találkozó baráti beszélgetéssel folytató
dott, majd a késő délutáni órákban ért véget.

Tanulmányút a
Mátra-Nyugat-Bükki
Erdő- és Fafeldolgozó Rt. területén
Helyi csoportunk 1997. november 7-8-án szervezte hagyo
mányos őszi tanulmányútját. A késői időpont ellenére vidám
hangulatban indultunk szombaton kora reggel. A vendéglátók
részéről Garamszegi
István egyesületi titkár vezetésével kis
csapat várt minket a kerecsendi Bereg-erdőben, ahol rövid
programismertetés és frissítő kíséretében tettünk sétát.
A síkfőkúti szálláshely elfoglalása után „munkaebéd" kö
vetkezett az rt. központjában, ahol Schmotzer András vezér
igazgató tartott rövid üdvözlő beszédet és cégismertetőt. Ezt

követően terepjáró gépkocsikkal és gyalog barangoltuk be az
Egri Erdészet által szervezett bemutatóhelyeket. Sötétedés után
értünk a bélapátfalvi kolostorhoz, ahol szívet melengető kala
uzolásban volt részünk.
A vacsora elfogyasztása, a „szőlőből készült borok" minő
sítése hajnalig tartott. Szombat reggel álmosan és az elő-ző
napon látottak értékelésétől kissé megfáradtán indultunk autó
buszos bükki túrára, melyet kisvonatozás és szalajkavölgyi séta
zárt. Az erdei múzeumban Zilahy Aladár vezetésével igen rész
letes és emlékekben gazdag tárlatvezetést kaptunk.
A szilvásváradi ebéd elfogyasztása után már csak a Borá
szati Kutató Intézet borkostolója volt hátra, ami a társaság han
gulatát csak fokozta.
A program végére a h á r o m hónapja várt eső is eleredt, ez
azonban cseppet s e m befolyásolta a baráti búcsút.
A vendéglátók részéről külön köszönet illeti
Garamszegi
István titkár és Reményffy László erdőmérnök kollégánkat, akik
időt és fáradtságot n e m kímélve családias ott tartózkodást biz
tosítottak.

Évzáró helyi csoport rendezvény

Kecskeméten

1997. december 4-én szervezte a Kecskeméti Helyi Csoport
évi utolsó rendezvényét a Juniperus Parkerdészet központjá
ban, melyen 40 fő tagtársunk vett részt a megye minden ré
széből.
Az Agrárkamara szerepéről, tevékenységéről Csitári Tibor
a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara elnöke tartott tájékoztatót.
A megyei agrárkamara erdészeti osztályának feladatáról, ed
digi munkájáról, közelebbi és távolabbi tervéről dr. Odor József erdőmérnök kollégánk, az erdészeti osztály vezetője adott
részletes tájékoztatót.
Az új erdőtörvény és végrehajtásával kapcsolatos fontosabb
tudnivalókról tartott előadásában Spiegl János, az A E S Z igaz
gatóhelyettese részletesen kitért a társult e r d ő g a z d á l k o d á s
problémakörére.
Az előadásokat k ö v e t ő vitában többek között Várkonyi Vil
mos, Vén Zoltán, Nagy Mihály, Kocsis Vilmos tartalmas hoz
zászólásait hallhattuk.
Utolsó napirendi pontban Bognár Gábor hcs. titkár tájékoz
tatta a jelen lévő tagtársakat az országos és helyi választási
előkészületekről. Beszámolt a titkári értekezleten, illetve a vá
lasztmányi ülésen történtekről.

Cikkeink a szerzők s z e m é l y e s v é l e m é n y é t tük
rözik amely n e m feltétlenül azonos a szerkesztő
ség véleményével.
A felkérés n é l k ü l beküldött kéziratokat és fo
tókat a szerkesztőség lehetőség szerint g o n d o z z a
és közli.
A szerzői honoráriumok kifizetésével kapcso
latos rendelkezések miatt felhívjuk szerzőink fi
gyelmét, h o g y a cikk, fotó, grafika stb. megjele
nését követően s z í v e s k e d j e n e k a szerkesztőséggel
a nevüket, lakcímüket, születési dátumukat, adó
számukat (azonosító jelüket), és a nyugdijasoknál
a törzsszámot is közölni.
A beérkezett adatok alapján kötött felhaszná
lási szerződést k ö v e t ő e n n e g y e d é v e n k é n t utaljuk
ki a honoráriumokat.
A fentiek 1997. januártól érvényesek!

Ismertette a Választási Bizottság elnökének levelét az 1998.
évi O E E választás lebonyolításáról. A résztvevők megválasz
tották a hcs. választási bizottságát, melynek tagjai dr. Almási
János, Tobak Csaba és Laczay
Tamás.
Ezután az 1998. évi munkaterv néhány tervezett rendezvé
nyét ismertette Bognár Gábor, melyek közül legfontosabb a
hcs. választási ülése, ennek tervezett időpontja 1998. február.
Az év utolsó O E E rendezvénye j ó hangulatban, kiscsoportos
baráti beszélgetésekkel fejeződött be.
Bognár Gábor
Mikulási Béla

•
BEK GYULA erdőmérnök
1931-1997
1931. augusztus 13-án született Pákán. Az erdő és a vad
szeretetét már gyerekkorában, a zalai bükkösök ölén szívta ma
gába. Mindig is erdész szeretett volna lenni, s ez a vágya be
is teljesült, amikor 1951-ben felvételt nyert a Soproni Erdőmérnöki Főiskolára.
A diploma megszerzése után 1956. január 1-tól a somogyi
erdők szolgálatába állt. 1956-tól '65-ig műszaki vezetőként,
majd 1965-től erdészetvezetőként, illetve erdészeti igazgató
ként, egészen nyugdíjba vonulásáig minden idejét a szakmának
szentelte.
Az Iharos környéki erdők, a zákányi tölgyesek, az integető
lábaserdők, az Ágneslaki völgy, az arborétum, a vadászház,
mind a keze nyomát őrzi. N e m múlt el nap, hogy ne fordított
volna időt a rá bízott erdőkre, a benne élő emberekre. Beosz
tottai, munkatársai körében hihetetlenül népszerű volt. Minden
kihez volt egy j ó szava, és minden munkatársának, barátjának
segítő kézzel állt rendelkezésére, ha arra szükség volt.
Nevét nemcsak a hazai szakmai berkekben, h a n e m a kül
földi vadászok köreiben is j ó l ismerték, és n e m volt vadászte
rület, ahova szívesebben jöttek volna, mint hozzá.
59 éves korában nyugdíjba vonult, a jól megérdemelt pihe
nésben azonban a betegsége miatt n e m lehetett része. D e ezek
ben az években is az erdő és a kollégái iránti érdeklődés kötötte
le minden gondolatát.
1997. október 24-én kollégák, barátok, közeli és távoli is
merősök százai vettek végső búcsút tőle, és kísérték utolsó út
jára a csurgói temetőben.

E havi s z á m u n k szerzői:
Balázs István
Bartha Dénes
Csányi Sándor
Gácsi Zsolt
Hajdú Gábor
Horváth Gyula
Járási Lőrinc
Náhlik András
Reményfy László
Somogyi Zoltán
Szakács László
Szepesi András
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A lapban aláírás nélkül megjelenő fotókat Pápai Gábor
készítette.
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VÁLASSZA A MINŐSÉGET!
Termékeinket keresse az ország 169 STIHL szaküzletében.
Andreas Stihl Kereskedelmi Kft.
1222 Budapest, Nagytétényi u. 100-102. • Tel: 227-7449, 227-7450 • Fax: 227-3654

