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A bakonyi bükkösök álgesztességével összefüggő 
erdőművelési következtetések 

A bükkösökben végzendő erdőművelési munkák meghatározá
sát (a századfordulót megelőző időktől folyamatosan) szakmánk 
kutató és gyakorlati szakemberei, az adott kor szemléletének és 
adottságainak megfelelően, általánosan és a faállományokat rend
szerezve is részletesen elvégezték. 

Külön utalok dr. Roth Gyula, dr. Magyar János. dr. Majer 
Antal kutatási eredményeire és a megelőző korok tapasztalatait is 
felhasználó összefoglaló jellegű munkáikra, mert az azokban tett 
megállapítások meghatározó és rendszerező érvényűek. Az általam 
megfogalmazottak - szándékom szerint aktualizálva - ezekre épül
nek. 

1. A természetszerű bükkösök természetes felújításával kapcso
latos erdőművelési és erdőgazdálkodási szempontok. 

Az új erdő létesítésénél a cél: 
- a termesztés felújulás lehetséges legnagyobb mértékű elérése; 
- a környezet- és természetvédelem folytatólagos szolgálata. 
A faállomány fatermesztésénél a cél: minél méretesebb lemez

ipari rönk és jó minőségű fűrészrönk termelődésének elősegítése, 
az opümális mennyiség elérése mellett. 

Sajnos az elmúlt évtizedekre nagy általánosságban már nem 
voltjellemző a klasszikus szakmai állásfoglalás, miszerint a bükk 
természetes úton jól újul. A biológiai igazság vitathatatlan, de a 
gyakorlati megvalósulást egyre több tényező akadályozza. 

Megalapozottnak látszik annak a feltételezése, hogy a múlt szá
zadbeli termőhelyi tényezők tartős - folyamatos - összhatása job
ban kedvezett a bükk természetes felújulásának, mint az elmúlt 
évtizedek adottságai. 

Magam az 1970-es évek közepétől adtam hangot a körülmé
nyek romlásához való igazodás szükségességének, majd 1987-ben 
az Erdészeti és Faipari Egyetemre beadott „A kabhegyi cseresek 
és kocsánytalan tölgyesek dendrometriai értékelése" c. szakdol
gozatomban a következőket írtam: „...a bükkös klíma területi meg
határozásánál nagyon körültekintően kell eljárni... Sajnos alapos 
okunk van azt is feltételezni, pl. a makktermés évtizedekig tartó 
kiesése alapján, hogy a mező- sőt a makroklíma is változott a bükk 
kárára." 

A következőkben tárgyalásra kerülő mészkedvelő bükkösökkel 
(Melitti Fagetum) kapcsolatos szakmai véleményem az előzőekben 
ismertetettekkel összefüggésben került kialakításra. 

Az I. II. tho.-ba és a ü l . termőhelyi osztály felső felébe tartozó 
jó bükkösök bükkel történő felújítása indokolt szakmai kötelezett
ség. A III. tho. alsó felébe eső, főleg 50% elegyarány alatti bükk 
fafajú bükkösök esetében csak racionális költséghatárig célszerű 
erőltetni a bükk elegyarányának növelését. El kell fogadni a leter
melésre kerülő öregedő bükk elegyarányát biztosító v. azt megkö
zelítő újulatot. Ha természetes újulatként jelen van, akkor a ter
mőhely szabta igényesség melletti összetételben állományalkotó
nak kell tekinteni a ktT. mK. hJ. H. Cs. Gy. fafajokat is. 

A IV. tho.-ba tartozó bükkösök újra bükkössé való felújítása a 
természetes újulattal elérhető mértékig indokolt. Mesterségesen a 
bükk erőltetése racionálisan nem javasolahtó. 

Az V. tho. gyengébbik része, a VI. tho. pedig teljes mértékben 
véderdőként (szálalással) kezelendő. 

A klíma kedvezőtlenebbé válása és a környezetkárosító emberi 
hatások növekedése a bükkösökben szükséges természetes felújí
tást szolgáló állománynevelési és erdőfelújítási munkák jó minő
ségű elvégzésének fontosságát meghatványozzák. 

2. Az I-III. tho. -ba tartozó gyertyános bükkösök természetes fel
újításának vázlatos szempontjai, különös tekintettel a 100 éves ter
melési ciklus alkalmazására. 

a) Időskorú (lábas) faállomány 
- A természetes felújítás (felújulás) sikeres befejeződését 90-

110 éves korok közé célszerű irányítani. 
- 90 éves korban a törzsszám 300-400 db/ha legyen. 

- A faállománynak a 90 éves kort min. 80% záródás mellett 
kell elérnie. 

- A véghasználati korra a faegyedek ideális koronateret bizto
sító hálózatban maradjanak meg, hogy ezáltal a megfelelő nagy
ságú koronák bő makktermést adhassanak. 

- Főképpen 90 éves kortól nagy gondot kell fordítani a talaj 
makkbefogadó képességének kialakítására. (Cserjeszint megfelelő 
kiritkítása, lágyszárúak - pl.: Carex pilosa - összefüggő gyökér
zetének megszaggatása, alom talajba fordítása pásztázással stb.). 
Ez a munka döntő jelentőségű, mert elmaradása meghiúsíthatja a 
lehulló makk talajba kötődését, vagyis a természetes felújulást. Az 
asperulás bükkös optimális körülmények között különösebb talaj
munka nélkül is jól újulhat. 

- Vadkárosítás veszélyének esetén 90 éves korban kerítést kell 
építeni. 

- Véghasználati bontást 90 éves kortól, de csak meglévő és a 
sikeres felújulást biztosító mennyiségű, legalább 3 éves újulat (ter
mészetes v. mesterséges, ill. kombináció) felett szabad végezni. 

- Az újulat nélkül v. elégtelen mennyiségű újulat esetén végzett 
80% záródás alattira történő bontás olyan mértékű elhatalmasodá
sát okozza a szedernek, bodzának, csalánnak, siska nádüppannak, 
bükksásnak stb., ami vagy leheteüenné teszi a kívánt fafajú fel
újítást v. az csak hatalmas költségek ráfordításával valósítható meg 
több év időveszteséggel. 

- A felújítás és a véghasználati bontás módját erdőrészletenként 
kell meghatározni. 



A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy fokozatos felújí
tóvágás esetén az ernyó's bontástól (vetővágás - felszabadítóvágás 
- végvágás: főképpen elegyetlen állományoknál) és a csoportos + 
ernyó's bontás kombinációjától (elegyetlen és elegyes állományok
nál: szálankénti csoportos, ill. lékes, vonalas csoportos, lehetőség 
szerint kiegészítésként ernyős felújítóvágás) várhatjuk a legkedve
zőbb eredményeket. Az előzőektől eltérő kombinációjú eljárás (ok) 
alkalmazását, az adott körülmények között a felújulást legjobban 
biztosító helyi konkrét lehetőségek alapján kell eldönteni. A szük
séges mesterséges pótlást a legrövidebb időn belül el kell végezni. 

A természetes újulat elmaradásakor vagy elégtelenségekor kerül 
alkalmazásra az alátelepítésesfelújítóvágás alkalmazása, amely le
het teljes vagy részleges. Az alátelepítéses fokozatos felújítóvágás 
alkalmazásakor is döntő jelentőségű a bontások ütemének, idejé
nek és mértékének jó meghatározása. Az óvatos mértékű bontások 
a célravezetők. 

A fokozatos felújítóvágás gépesített kivitelezése a biológiai 
szempontokkal egyidejűleg jelentkező természetkímélő technikai 
szükségszerűségek kielégítését is igényli. 

A fakitermelés módjának megválasztása és a munka lefolyta
tásának minősége nagyban segítheti vagy rossz esetben kizárhatja 
a sikeres felújulást (felújítást). 

A fakitermelés és fokozatos felújítás érdekegyeztető elvén ala
puló jó döntés a jó és sikeres kivitelezéshez nélkülözhetetlen. 

Az előzőeken túl, illetve azokat megelőzően a fokozatos fel
újítóvágás sikeres alkalmazásának lényeges befolyásolója az 
üzemtervi (erdőtervi) előírás. Az újulat megjelenéséhez igazítható, 
rugalmasan alkalmazható üzemtervekre van szükség, amelyek 90-
110 év közötti időben jelölik meg a fokozatos felújítóvágások vég
rehajthatóságának intervallumát. 

Az akár 20 évig is elhúzódható felújítási idő számbavételi és 
pénzügyi elszámolási módosítások szükségességét is felveti. 

b) Fiatalkorú és középkorú faállomány 

IRÁLY 
LÍZING KFT 

a Baumag csoport tagja 

1 0 7 5 B u d a p e s t , Madách Imre tér 4 . II. c m . 

Uj és használt 
erdőgazdasági gépek, 

fafeldolgozó eszközök, 
földmunkagépek, járművek 

beszerzésének finanszírozása 

tartós bérleti 
konstrukciókkal, 

egyéni igények figyelembevételével, 
gyors ügyintézéssel 

Tel . : 3 2 7 - 8 4 5 6 , 3 2 7 - 8 4 0 4 , 0 6 - 3 0 - 7 0 7 - 0 6 4 
Fax: 3 2 7 - 8 4 5 1 

Az ápolási, tisztítási, gyérítési állománynevelési eljárások és az 
ezekhez tartozó szempontok, feladatok, állásfoglalások (a 90-110 
év közé eső véghasználati határok miatt némi elnevezési és fejlő
dési szakasz kialakítási eltérésektől eltekintve) a szakmában álta
lános elvként elfogadottak és ismeretesek. Ezért csupán néhány 
megjegyzést kívánok tenni. 

A csemetés (1-6 év) fejlődési szakaszban, ha kell évről évre el 
kell végezni a racionális ápolást. A fiatalos (7-10 év) feji. sza
kaszban & felszabadító tisztítás elvégzése a későbbiekre meghatá
rozóan döntő fontosságú. Sűrűségi (11-15 év) feji. szakaszban 
elegy arányszabályozó tisztítás csak szükség esetén. Léces (16-25 
év) feji. szakaszban elegyarány-szabályozó tisztítás és közelítő út
hálózat kialakítás. Rudas (26-40 év) feji. szakaszban kétszeri törzs
kiválasztó gyérítést kell végezni az állékonyság megtartása melletti 
erőteljes darabszámcsökkentéssel, a javafák érdekében és 35-40 
év között ki kell jelölni a véghasználati korig megmaradó „V" 
fákat. 

Szálas (41-90 év) feji. szakaszban szükség szerint 7-10 éven
kénti visszatérésű növedékfokozó gyérítés óvatos jellegű záródás
bontásokkal, a „V" fák életkorának megfelelő optimális életterének 
biztosítása, a természetes felújulást eredményező fokozatos felújí-
tóvágásos véghasználat folyamatos biológiai előkészítése és ezek 
mellett a folyamatos gyérítési fakitermelési munkával jelentős gaz
dasági nyereség elérése céljából. 

A bakonyi bükkösök álgesztességével összefüggő 
megállapítások és állásfoglalások vázlatos összefoglalása 

- A vizsgált bükkösök általános egészségi állapota azt mutatja, 
hogy fiziológiailag és ökológiailag az állományok a 100 éves kor 
felett is életképesek és jelentős növedéket produkálnak. 

- Az eddig elvégzett kutatási eredmények szerint a Veszprémi 
Erdőgazdaság által kezelt területen élő I-IJJ. termőhelyi osztályba 
tartozó bükkösök (Melitti Fagetum) csillagos álgesztesedését 100 
éves kortól erőteljes felgyorsulás jellemzi. 

- A csillagos álgeszt körlapterületi (átmérő szerinti) %-os nö
vekedése 100 év felett fokozottabb, mint a korszaki körlapterület 
(átmérő) %-os növekedése. 

- A csillagos álgeszt 100 év feletti életkorokban a 100 évhez 
viszonyítva nagyon lerontja a fa (mint áru) piaci értékét. Az ér
tékromlás olyan mértékű, hogy ökonómiai számítások szerint na
gyobb nyereség realizálódik a 100 éves véghasználat esetén, mint 
egy vagy két évtizeddel később. 

- Ökonómiai megfontolások azt támasztják alá, hogy 100 év 
felett a gazdasági erdők I-HI. tho.-jú bükköseinek a további fenn
tartása nem célszerű. 

- A 100 éves vágásérettségi korra tervezett természetszerű bük
kösökben helyes szakmai döntéseknek megfelelő rendszeres erdő
nevelési (ápolás, tisztítás, gyérítés) munkákat kell elvégezni, a cse
metekortól az öregkorig. 

- A makkbefogadásra alkalmas talajú időskorú faállományok 
természetes felújulásának (felújításának) érdekében a fokozatos 
felújítóvágás adott körülményeknek legjobban megfelelő bontási 
módját kell alkalmazni. A bontások mértékét a megfelelő korú 
életképes újulat sűrűsége szabja meg. Amennyiben szükséges az 
alátelepítést, végvágás után pedig a pótlást késedelem nélkül kell 
elvégezni. 

- A fakitermelési munkák kivitelezését az állományok minden 
fejlődési szakaszában, a károsítások kiküszöbölésére törekvő szak
szerűséggel kell végrehajtani. 

- Feltételezhető, hogy a vizsgálati mintavételi helyekhez (er
dőrészletekhez) hasonló termőhelyi tényezők (klíma, genetikai ta
lajtípus, termőréteg-vastagság, vízgazdálkodás, domborzat stb.) 
esetén, az azonos termőhelyi osztályokba tartozó bakonyi bükkö
sökre (de egyéb régiókban elhelyezkedőkre is) jellemzőek a dol
gozat általánosításainak főbb (esetleg bizonyos) megállapításai. 

- Kívánatos lenne a téma további vizsgálata, a vizsgálati anyag 
növelése, a vizsgálati terület több régióra kiterjedő kiszélesítése, 
a jelenlegi eredmények megerősítése vagy módosítása céljából. 

- Végezetül a természetszerető és féltő erdész(ek) óhajának 
adok hangot, miszerint: a maga számára a természetet mindinkább 
kiszolgálónak tekintő ember és a természet közötti érdekellentét 
lehető legkisebbre csökkentését kívánom(juk) az összefüggés min
denre kiterjedő egészében és ezen belül a bükk fafaj véghaszná
latával kapcsolatos kérdések megválaszolásában is. 



DR. BARTHA DÉNES 

Veszélyeztetett erdőtársulásaink III. 
(Patak menti ligeterdők) 

Korunk egyik legszomorúbb és leglátványosabb jelensége 
természeti környezetünk pusztítása. A fajok eltűnése gyor
suló ütemben halad, s vészesen zsugorodnak a természetes, 
természetközeli élőhelyek területei is. A védett és veszélyez
tetett fajok listája mellett most készült el hazánkban a ve
szélyeztetett, védendő' élőhelyek, társulások összeállítása, 
mely várhatóan a közeljövőben jogszabály formájában nyil
vánosságra kerül. Ebben a sorozatban a veszélyeztetett er-
dőiursulásokat, veszélyforrásaikat és megóvásuk lehetősége
it mutatjuk be, tudva azt, hogy az erdőterületeken végbe
menő degradációt csak az erdészek állíthatják meg és for
díthatják vissza. 

Hegy- és dombvidékeink patakvölgyeiben keskeny sávban ta
lálhatók a patak menti ligeterdők. A mozgó patakvíz a talajt rend
szerint felszínig átitatja ezeken az élőhelyeken, mely különféle kő
zetek mállástermékeinek lehordódásával keletkezett völgyalji tör
meléken, hordalékon alakul ki. A mezoklíma hűvösebb, párásabb 
a makroklímánál, de a patak menti ligeterdők kialakulásában a 
mozgó víznek van elsődleges szerepe. Ezek az élőhelyek rend
szerint a klímazonális erdőtársulásokkal érintkeznek. 

Lombkoronaszintje zárt, egyszintes, jellemző állományalkotó 
fafaja a higrofil mézgás éger (Alnus glutinosa). Tipikus elegyfa a 
törékeny fűz (Salixfragilis), zselnicemeggy (Padus avium), vadal
ma (Malus sylvestris), valamint a magas kőris (Fraxinus excelsior), 
mely helyenként konszociációt is alkothat. A rezgő nyár (Populus 
tremula), hegyi szil (Ulrnus glabra) és gyertyán (Carpinus betűim) 
ritkábban fordul elő. A cserjeszint alacsony, esetenként közepes 
borítású, higrofil, mezohigrofil cserjék alkotják. Ilyen a kutyaben-
ge (Frangula alnus), kányabangita (Viburnum opulus), fekete bo
dza {Sambucus nigra). vörösgyűrűsom (Comus sanguineá), vörös 
ribiszke (Ribes rubrum), farkasboroszlán (Daphne mezereum), 
hamvas szeder (Rubus caesius). Fényben gazdag részeken, széle
ken, köpenyeken lián természetű fajok kúsznak a cserjékre és fák
ra, mint az erdei iszalag (Clematis vitaiba), komló (Humulus lu-
pulus), p i ros földi tök (Bryonia dioicá), felfutó sövényszulák 
(Calystegia sepium). A gyepszint rendszerint magas borítású, faj-
gazdag, dominálnak a higrofil (részben ligeterdei), mezofil (nagy
részt üde lomberdei) és az éger nitrogéngyűjtő sugárgombája 
(Frankia alni) miatt a nitrofil fajok. A tápanyaggazdagság és a jó 
vízellátás miatt a magaskórósok is sikeresek. Közülük jellegzetes 
elem a vörös acsalapu (Petasites hybridus), podagrafű (Aegopodi-
um podagraria), halvány aszat (Cirsium oleraceum), réti legyezőfű 
(Filipendula ulmaria), valamint az utóbbi időben terjedő, behurcolt 
japán keserűfű (Reynoutria japonica), bíbor nenyúljhozzám (Im-
patiens glandulifera). magas aranyvessző (Solidago gigantea). A 
harasztok közül az óriás zsurló (Equisetum maximum), erdei zsurló 
(E. sylvaticum), hölgypáfrány (Athyrium filix-femina) említendő, 
míg a nagyon jellemző sásfajokat a selyemsás (Carex brizoides), 
csüngő sás (C. pendüld), ritkás sás (C. remota), posványsás (C. 
acutiformis) képviseli. A tarackoló selyem- és posványsás nagyobb 
területeket is beboríthat Az egyéb, patak menti ligeterdőkre tipikus 
fajok közül még a mocsári zörgőfű (Crepis paludosa). aranyos 
veselke (Chrysosplenium alternifolium), hegyi gólyahír (Caltha la-
eta), erdei nenyúljhozzám (Impatiens noli-tangere), farkasszőlő 
(Paris quadrifolia), keserű kakukktorma (Cardamine amara), ta
vaszi tőzike (Leucojum vemum), erdei madársóska (Oxalis aceto-
sella), deréce veronika (Veronica beccabunga), erdei káka (Sciipus 
sylvaticus) fajokat kell említeni. A tőzegesedő talajfelszínen, a fák 
gyökfőjén talaj- és korhadéklakó mohafajok bukkannak föl, mint 
a körtemoha (Bryum capillare), habos ligetmoha (Plagiomnium 
undulatum), karcsútokú moha (Amblystegium riparium). 

Patak menti ligeterdők az Északi- és Dunántúli-középhegység
ben, Nyugat- és Dél-Dunántúlon egyaránt előfordulnak. Osztályo
zásuk célszerűen aszerint történhet, hogy melyik régióban, milyen 
orográfiai alakulatnál találhatók. 

A hegyvidéki égerligetek a magashegységekre jellemzők, ahol 
a patak romboló ereje - különösen hóolvadás után - jelentős, a 
törmelék még durva, a talajban az ásványi eredetű frakciók domi
nanciája tipikus. Hegyvidéki égerligetek (Carici brizoidis - Alne-
tum) nálunk magashegységek hiányában alacsony tengerszint fe
letti magasságnál, az Alpok, illetve a Kárpátok közelében, azokkal 
szerves kapcsolatban Nyugat-Dunántúlon (Soproni-hg., Kőszegi-
hg.. Őrség. Vend-vidék) és a Zempléni-hegységben találhatók. 
Nyugat-Dunántúlon a hamvas éger (Alnus incania) is megjelenik 
szórványosan, montán jellegű (nálunk dealpin ill. dekárpáti) ritka 
faj még a struccharaszt (Matteuccia struthiopteris), osztrák zerge-
virág (Doronicum austriacum), fehér acsalapu (Petasites albus), 
fecsketárnics (Gentiana asclepiadea), szőrös baraboly (Chae-
rophyllum hirsutum), Teleki-virág (Telekia speciosa). A közép
hegységi égerliget (Aegopodio - Alnetum) ma nálunk a leggyako
ribb az Északi- és Dunántúli-középhegységben, valamint Nyugat
os Dél-Dunántúlon megtalálható típus. A szállított törmelék itt már 
finomabb, a patak romboló munkája mellett építő tevékenység is 
megfigyelhető, a vízviszonyok kiegyenlítettek, jelentős a talajok 
humuszosodása. 

Ebből a változatból a magashegyvidéki (dealpin, dekárpáti) fa
jok már hiányoznak, a gyepszintben dominálnak az üde lomberdei 
fajok, melyek az érintkező bükkösökből, gyertyános-tölgyesekből 
húzódnak be. A dombvidéki égerliget (Carici acutiformis - Alne
tum) alacsony tengerszint feletti magasságnál, a dombok, előhegy-
ségek széles völgytalpaiban fedezhetők fel. A lelassult patak építő 
munkája kifejezettebb a romboláshoz képest, a szállított törmelék 
egész finom frakciójú, jelentős a humuszosodás, a nagyobb ka
nyarok kiöntéseiben a tőzegesedés. Az állományokba behatol a 
síkvidéki jellegű fehér fűz (Salix alba) és fehér nyár (Populus al
ba), az üde lomberdei (bükkös, gyertyános - tölgyes) fajok már 
ritkák. 

Ez az élőhely tavasszal, nyár elején - a vízbőség miatt - liget
erdei, nyáron és nyárutón - a sok pangóvizes terület miatt - láp
erdei képet mutat. Utóbbi képhez láperdei fajok is járulnak, mint 
a mocsári zsurló (Equisetum palustre), mocsári pajzsika (Thelyp-
teris palustris), mocsári galaj (Galium palustre), kétlaki macska
gyökér (Valeriána dioicá), posványsás (Carex acutiformis), zsom-
béksás (C. elatá). Dombvidéki égerligetet - megfogyatkozott te
rülettel, sokszor erősen átalakítva - dombvidékeinken, alföldpere
mi részeinken találunk. 

Patakmenti ligeterdeink sajátos, értékes élőhelyek, melyek a 
keskeny, sávszerű megjelenés miatt erősen sebezhetők. A bányá
szattal járó vízkiemelések miatt több patak vize eltűnt vagy meg
fogyatkozott, különféle terhelések miatt helyenként elszennyező
dött. Több esetben - különösen a dombvidéki égerligeteknél - me
derszabályozást, kanalizálást végeztek, az égerliget helyére nemes 
nyarakat, a magasabb régiókban lucfenyőt ültettek. Az erdőgaz
dálkodás a patak-menti ligeterdőket - kis területük miatt - együtt 
kezeli az érintkező - nagyobb területű - állományokkal, s sajná
latos módon itt is a tarvágásos üzemmód jellemző. A mézgás éger 
tuskóról, tőről jól sarjad, a felújítás is ezzel történik, a csemetéről 
való ültetés ritka. Ásványi jellegű talajfelszínnel rendelkező része
ken a mézgás éger - pionír jellegénél fogva - magról önvetényül. 
A legértékesebb, ritka fajokat őrző és bolygatatlan állományokat 
mentesíteni kellene a gazdálkodás alól, s minden külső behatástól. 
A kevésbé értékes állományokban egy nagyon kíméletes gazdál
kodás elképzelhető, télen, kis megbontással, szálalva termelve ki 
a méretes törzseket. A felújulás - tuskósarjak révén - biztosí
tottnak tűnik. 



AZ ÉV FÁJA 

A vadkörte 
A vadkörte termőhelyi igényei 

Az 1998-ban „év fájá"-nak választott vadkörte termőhe
lyi igényeiről a következőket lehet összefoglalóan mondani. 
Néhány alföldi körzettől eltekintve szinte az egész ország 
területén megtaláljuk Bartha D. - Mátyás Cs. 1995-ben 
megjelent könyve szerint. Csak a Duna-Tisza közén és Bé
késben nem találjuk, illetve a Mezőföldön van kevés belőle. 
Hajdú-bihari előfordulásában talán az is közrejátszik, hogy 
a szikfásításban is használható fafaj. Valamennyi hazai klí
makategóriában előfordul, a bükkös klímától az erdős-
sztyeppig, szárazságtúrése miatt azonban a cseres-tölgyes 
klímába tehetjük súlyponti elterjedését. A bükkös-klímaöve-
zetbeli megjelenését már valószínűleg emberi közreműkö
désnek is köszönhetjük, mivel a vad számára ízletes gyü
mölcse miatt sokfelé ültették, ahol a vadgazdálodást segíteni 
kívánták. 

Felhívás a Tagsághoz! 
Az Egyesület elnöksége elhatározta az országban talál

ható erdészeti emlékhelyek felkutatását és nyilvántartásba 
vételét, hogy a további fenntartásukhoz esetleg szükséges 
intzézkedések megtervezhetők legyenek. 

E nemesnek tartott cél eléréséhez kérjük az erdész egye
sületi tagság segítségét, aktív közreműködését! 

Kérésünk az, hogy ha valaki tud a lakhelyén, munkate
rületén levő erdészeti emlékhelyről, közölje azt vagy egye
sületi helyi csoportjának titkárával, vagy az OEE Titkársá
gával, dr. Marjai Zoltánné ügyvezető titkárral. (Cím: Orszá
gos Erdészeti Egyesület, 1027 Budapest, Fő u. 68.) 

Mit tekintsünk a bejelentés, nyilvántartásba vétel szem
pontjából erdészeti emlékhelynek; Ezek hét csoportba so
rolhatók: 

1. Mindazon emlékművek, amelyeket erdész személyisé
gek és erdészeti események tiszteletére, emlékük megörö
kítésére létesítettek, függetlenül topográfiai helyzetüktől. 

Értelemszerűen ide sorolandók az erdészethez többé-ke
vésbé szorosan kapcsolódó vadászat és a fafeldolgozás mo
numentumai is. 

Az emlékmű lehet például: emléktábla, dombormű, szo
bor, emlékoszlop, kopjafa, kilátó vagy más építmény stb. 

2. Mindazon emlékművek, amelyek az erdőben vagy er
dészeti létesítményben találhatók, függetlenül attól, hogy ki
nek vagy minek az emlékét örökítik meg. 

Ilyenek lehetnek például: katonasírok, halálesetet vagy 
más tragikus eseményt megörökítő emlékkeresztek, más 
szakmák - pl. bányászat - erdőben található emlékművei 
stb. 

3. A szakmai közvélemény által történelmi távlatban or
szágos hírnévre emelt erdészeti stb. szakemberek vagy 
egyéb képzettségű, de munásságuk, érdemeik miatt hason
lóan szakmai tekintélyként tisztelt személyiségek sírjai, sír
emlékei. 

4. Települések belterületén erdészeti stb. személyiségek
kel kapcsolatos közterületi elnevezések (utca, út, körút, tér 

Hidrológiai igénye a többletvízhatástól független kategó
riát juttatja számára, semmiféle kiegészítő vízforrást nem 
igényel. 

A genetikai talajtípusok közül számosban előfordul vagy 
ültethető. Nehéz lenne valamennyit felsorolni, ezért inkább 
csak a súlypontos előfordulási helyek talajtípusait sorolom 
fel: rendzina, humuszkarbonát, sekélyebb Ramann-féle bar
na erdőtalaj, csonka barna erdőtalajok, csernozjom és kar-
bonátmaradványos barna erdőtalajok, ültetetten az anyagbe-
mosódásos barna erdőtalajon is kiválóan növekszik, továbbá 
a humuszos homok és kombinációi talajtípuson, öntés réti 
talajon, kidolgozott csernozjomon, szolonyeces és mélyben 
sós réti talajon, sztyeppesedő réti szolonyecen, igen magas 
fekvésben elhelyezkedő nyers öntéstalajon. 

Mivel szárazságtűrő, ezért megfelel neki a sekély, köze
pes mélységű termőrétegű és a kedvezőtlenebb, tehát ho
mok- vagy agyag-fizikai féleségű talaj is. Természetesen 
jobban érzi magát mély termőrétegű vályogtalajon. 

Dr. Szodfridt István 

stb.). Ha az elnevezés emléktárggyal is összekötött (pl. em
léktáblával), akkor ezt is kérjük itt megemlíteni. 

5. Azok az emlékfák, emlékfásítások, amelyeket erdésze
ti stb. személyiségek tiszteletére, erdészeti események em
lékének megörökítésére ültettek, illetve, amelyeket erdészek 
létesítettek valamely történelmi esemény vagy személyiség 
tiszteletére. 

Ilyenek pl. az Erzsébet-emlékfák a tragikus sorsú király
né tiszteletére, halálát követően. 

6. Egyéb emlékhelyek: mindazon monumentumok, ame
lyek az 1-5. kategória egyikébe sem sorolhatók, ám nyil
vántartásba vételük mégis indokolt. 

Ilyenek lehetnek például: műszaki létesítmények és em
lékek, mint erdészeti termelőeszközként használt és emlék
műként alkalmazott gépek, kisvasúti mozdony stb. 

7. Erdészeti közgyűjtemények, amelyeket - akár egész
ben, akár részben - az állam vagy erdőgazdasági vállalatok, 
erdészetek hoztak létre és legalább szakmai körök számára 
látogathatók, megtekinthetők. 

Megjegyezzük, hgoy erdészeti eseményekkel vagy sze
mélyiségekkel kapcsolatos külterületi helynevek (erdőrész
let, nem feliratozott forrás, szikla vagy egyéb terepalakzat 
stb.) számbavételét most, ennek a felmérésnek a keretében 
nem tervezzük. 

Ha kétely merülne fel abhan a tekintetben, hogy egy em
lékhely valóban annak minősíthető-e vagy nem, célszerű in
kább bejelenteni. Majd az adatok feldolgozása során igyek
szünk tisztázni az objektum minőségét. 

Kérjük, hogy a bejelentés tartalmazza: az emlékhely 
megnevezését, jellegét, helyt, azt, hogy kinek-minek az em
lékét örökíti meg és milyen állapotban van. 

Kérjük továbbá t. Tagtársainkat, hogy bejelentésüket -
az adatok feldolgozása végett - lehetőleg 1998. április 20-ig 
tegyék meg. Esetleges további bejelentéseket azonban ezt 
követően is köszönettel fogadunk. 

Tagtársaink fáradozását előre köszönjük! 
Az Elnökség 



Az Erdészettörténeti pályázat eredményei 
Az Erdészeti Lapok 1997. májusi szá

mában (157. oldal) meghirdetett Erdé
szettörténeti pályázatra 10 jeligés pálya
mű érkezett be. A pályaművek általáno
san magas színvonalára való tekintettel 
a bíráló bizottság úgy döntött, hogy az 
L, II., III. díjat is megosztva adja ki az 
alábbi pályázók részére: 
I. díjban részesült: 
Fuják József (Veszprém): Erdei út 
1948-54. és Hódi István (Szekszárd): 
Gemenc című dolgozata. 
//. díjban részesült: 
Göndöcs József (Tapsony, Somogy me
gye): Rendhagyó vadásztörténetek és 
Reményfy László (Eger): „Amikor én 
még kis srác voltam" c. dolgozata. 

díjban részesült: 
Gál István (Komló): Erdei utakon Csík
somlyótól az Alpokig és vissza és Szódi 
István (Gödöllő): Egy hosszú élet rövid 
pillanatai c. dolgozata. 

Nagy igazság, hogy „az erdész a 
múltból él és a jövőnek dolgozik". Ez a 
mondás nemcsak olyan értelemben érvé
nyes, hogy az elődeink által nevelt erdő
ket termeljük ki, és az utánunk jövő 
nemzedékek számára nevelünk erdőállo
mányokat, hanem az elődeinktől össze
gyűjtött szakmai tapasztalatokat is a jövő 
számára kell kamatoztatnunk. 

Egy régi egyetemi évnyitón elhang
zott beszédében egy híres professzorunk 
mondotta, hogy a jó mérnök (vagy a jó 
erdész) alkotórésze: 25% szaktudás, 25% 
általános intelligencia és 50% erkölcsi 
erő. 

Ennek az erkölcsi erőnek - mely át
segít a szürke hétköznapok számtalan 
buktatóján - kiapadhatatlan forrása az 
elődeink példájából merített hit, hogy az 
erdő, a természet szeretetéért lehet, kell 
és érdemes akár egy hosszú élet törek
véseit feláldozni. 

A pályázatra érkezett egyik dolgozat 
szerzője Hódi István versbe szedve vall 
az erdőhöz fűződő kapcsolatáról: 

Szerettelek mindig erdő, 
Hiszen benned születtem. 
Dajka helyett bölcsőm mellett 
Madár dalolt felettem. 

A szerelmem nem múlik el, 
Síron túl is elkísér 
Mulandóság, mint mindenkit. 
Engem is majd utolér. 

A pályázat jelentőségével kapcsolat
ban Fuják József dolgozatából szeretnék 
egy gondolatot idézni: „Ha valaki az el
múlt idők erdészettörténetét irattári 
anyagok, jegyzőkönyvek alapján akarná 

megismerni, az a valóságból csak a jég
hegy csúcsát láthatná. Az akkori szenve
dések, nehéz körülmények emléke - an
nak a bizonyos jéghegynek a felszín alat
ti kilenctized része - csak a régmúlt ese
mények szereplőinek emlékezetében él. 
Ha ezeket az emlékeket írásban nem rög
zítik, akkor ez a sok szenvedést megélt, 
tűrni, hallgatni nagyon is megtanult 
nemzedék mindezt magával viszi a sír
ba." - Mi pedig sok emlékkel, megszív
lelendő tapasztalattal lennénk szegé
nyebbek. 

- Szerencsére a benyújtott pályamű
vek lapjain a maguk sokszínű emberi va
lóságában elevenednek meg az elmúlt 
idők erdészkedésének eseményei. 

Ezért ezúton köszönjük meg vala
mennyi pályázónak a fáradozását, és to
vábbi munkálkodásukhoz sok sikert, jó 
egészséget kívánunk! 

Végül azt kívánom az Erdészeti La
pok minden olvasójának, hogy 99 éves 
korában olyan kiegyensúlyozott bölcses
séggel tudjon életútjára visszatekinteni, 
mint azt Sződi István erdész kollégánk 
a pályázatra beküldött dolgozatában tet
te! 

A beérkezett legértékesebb pályamű
veket - az anyagi lehetőségek függvé
nyében - az Erdészettörténeti Közlemé
nyekben szeretnénk közkinccsé tenni. 

A bíráló bizottság nevében: 
Béni Kornél 

az Erdészetötrténeti Szakosztály 
titkára 

Posztumusz kandidátusi 
fokozat Mihály Sándornak 
Kiváló kollégáink érdemeinek 

megbecsülésére szép példát szolgál
tatott a Magyar Tudományos Aka
démia Doktori Tanácsa akkor, ami
kor a korán és váratlanul elhunyt, 
szorgalmas és nagyon tehetséges 
kollégánknak, Mihály Sándornak, a 
Soproni Egyetem Erdőhasználati 
Tanszéke adjunktusának a sikeres 
munkahelyi vita alapján 1997. no
vember 7. keltezéssel megítélte a 
kandidátusi fokozatot. 

A váratlanul és hirtelen érkezett 
halál megfosztotta őt attól, hogy 
munkájának téziseit akadémiai vita
ülés keretében is megvédje. Ezért te
kinthetjük megható és szép gesztus
nak, hogy egykori munkahelyének 
és tanszékének felterjesztése alapján 
az Akadémia ilyen módon is kifejez
te tiszteletét az elhunyt munkássága, 
szakmai érdemei előtt. Tanítványai, 
hallgatói is tisztelték, szerették és ki
váló oktatónak ismerték. Fájdalom, 
hogy most már nem lehet közöttünk 
és vele nemcsak a kiváló kollégát, de 
a melegszívű jóbarátot is elveszítet
tük. Ezért öröm az, hogy a kiváló 
szakembert másutt is értékelik és 
nem fukarkodnak ezt ezen a módon 
is kifejezni. Illesse köszönet azokat, 
akik az eljárást kezdeményezték és 
szóljon azoknak is, akik a kérelmet 
vették és tettek a megvalósulásáért. 

Dr. Szodfridt István 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
Nagykanizsai Helyi Csoportja, 

a Zalai Erdészeti és Faipari Részvénytársaság, 
az OEE Zalaegerszegi Helyi Csoportja és az 

Erdészeti Tudományos Intézet 
Vándorgyűlést szervező bizottsága 

értesíti a tisztelt Tagságot, hogy az előzetesen 
meghirdetett időponttól eltérően, 

1998. május 22-23-án 
Nagykanizsán 

rendezi meg az 1998. évi Vándorgyűlést és 
Tisztújító Küldöttközgyűlést 

Tagtársainkat tisztelettel és szeretettel várjuk 
Zalába. 

A Szervezőbizottság 


