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Az Európai Unió és a magyar erdőgazdálkodás (1.) 
Magyarország várható csatlakozása az Európai Unióhoz 

az erdészet szakterület kiemelt kötelezettségei közé emeli 
az Európai Unión belüli, a szélesebben vett európai, vala
mint a globális erdészetpolitikai folyamatok figyelemmel 
kísérését, a korábban és a jelenben folytatott aktív nemzet
közi részvétel továbbvitelét. 

Az erdészet jellegéből fakadóan egyszerre indokolt fi
gyelmet fordítani a globális gondolkodásra és regionális 
cselekvésre. Mindez sajátos kapcsolatrendszer kialakítását 
teszi szükségessé a nemzetközi szervezetek, az EU és az 
egyes országok viszonylatában. A sajátos kapcsolatrendszer 
működtetését az is indokolja, hogy az erdészeti tevékeny
séget számos külső tényező (elsó'sorban környezeti) befo
lyásolja, és az erdészeti cselekvés számos más ágazattal (pl. 
mezőgazdaság, környezetvédelem, regionális ipar és fejlesz
tés) összehangoltan működtethető. 

Az 1958. január l-jén életbe lépett ún. Római Szerződé
sek, annak módosításai, valamint az 1993. január l-jével 
hatályba lépett Maastrichti Szerződés nem tartalmaznak uta
lást az erdészeti politikára. Ebből fakadóan az Európai Uni
ón belül az erdészeti szakterületre a mai napig az ún. má
sodlagosság (subsidiarity) elvét lehet érvényesíteni. Az EU 
tagországok nemzetközi szinten, mint szerződő felek, füg
getlenül tevékenykednek, elsősorban azért, mert az EU eb
ben a kérdéskörben ez idáig nem rendelkezik kizárólagos 
képviseleti hatalommal. A tagállamok tevékenységüket 
rendszerint közös álláspont kialakításával koordinálják. En
nél fogva a Rio de Janeiróban 1992 júniusában tartott ENSZ 
Környezet és Fejlődés Konferencián a résztvevő EU tagor
szágok írták alá a biológiai sokféleségről szóló általános 
egyezményt és az ENSZ éghajlat-változási keretegyez
ményt. Ezen kívül elfogadták a 21. napirendi pont 11. fe
jezetének megfelelően az erdőpusztítás megelőzéséről szóló 
cselekvési programot. 

Az európai erdők védelme kérdésében 1993-ban Helsin
kiben tartott Második Miniszteri Konferencián az európai 
országok, így az EU tagországok külön-külön és az EU is 
megállapodott a riói csúcsértekezleten elfogadott elvek 
megvalósításáról. Az egyezményt aláíró országoknak a 
nemzeti erdészeti politikájuk korszerűsítésénél az elfogadott 
egyezményeket figyelembe kell venniük. Az EU közös er
dészeti stratégia kidolgozásában látja uniós szinten a vállalt 
feladatok koordinálását. 

Mindez Magyarország számára azt jelenti egyfelől, hogy 
a kormányzati munkamegosztás keretében a földművelésü
gyi miniszter felhatalmazásában, kinevezett szakértők vesz
nek részt a FAO és az ENSZ erdészete, fagazdaságra sza
kosított hivatalos szervezeteiben. Szakértői részvételünkkel, 
illetve kiemelt rendezvényeken magas szintű tárca képvise
lettel képviseljük Magyarországot és kifejtjük álláspontját a 
napirenden lévő erdészeti kérdésekben. Magyarország mi
niszteri képviselettel vett részt 1990-ben Strasbourgban és 
1993-ban Helsinkiben az európai erdészetért felelős minisz
terek konferenciáján, melyeken a meghozott határozatokat 
(kettő kivételével) aláírtuk. Erdészeti szakmai anyagot ké
szítettünk és felajánlást tettünk az 1992-es Rio de Janeiró-i 
Környezetvédelmi Világkonferenciához kapcsolódva, mely 
a hazai erdőrezervátum-hálózat kialakításában testesült 
meg. Részt vettünk a FAO erdészettel foglalkozó 1995-ös 
római miniszteri konferenciáján. A FAO ennek mintegy 

folytatásaként - munkaanyag formájában - elkészítette er
dészeti stratégiai tervét. 

Magyarország részt vett a globális erdészetpolitikai 
szempontból jelentős 1994. évi párizsi és 1997. évi antaliai 
erdészeti világkongresszuson. 

Az átfogó erdészetpolitikai megállapítások nem csupán 
résztvevő országok ágazati politikáját érintik, hanem nyil
vánvaló befolyással vannak - a kölcsönösségi viszonyok 
mentén - az Európai Unió erdészeti megfontolásaira is. 

A globális erdészetpolitikai megfontolások, a tagorszá
gok erdészetstratégiai elképzelései, valamint a társágazatok
tól (mezőgazdaság, környezetvédelem, regionális ipar stb.) 
származtatható hatások mentén alakulnak az Európai Unió 
erdészettel, fagazdasággal kapcsolatos döntései, állásfogla
lásai. 

Az 1991. december 16-a óta létező magyar-EU társulás 
egyezmény adta keretek között, valamint az 1994. április 
l-jén benyújtott magyar teljes jogú tagfelvételi szándék cél
jai mögé felzárkózva elemezzük, értékeljük az erdészetet 
érintő EU jogforrásokat, elsősorban a harmonizációs köte
lezettséggel összhangban. 

Kidolgozásra került az EU-hoz történő csatlakozási fo
lyamat fontos részét képező brüsszeli kérdőívekre adott vá
laszok erdészetre vonatkozó részei a Környezetvédelmi fe
jezetben. 

Az 1989-ben alapított, kezdetben Lengyelország és Ma
gyarország gazdasági és politikai rendszerváltását segítő, 
majd kedvezményezettjeinek körében bővülő, később ori
entációjában módosuló PHARE támogatási programban a 
magyar erdészet több pályázattal is részt vett. Ennek mentén 
átvilágításra került a hazai faanyag-hasznosítás kérdésköre, 
az állami erdőgazdálkodás. Jelenleg a magánerdő-gazdálko
dás témakörében folyik problémafeltáró, helyzetértékelő át
világítás a szaktanácsadás bevezetésének lehetőségére. 

1995-ben a hazai erdőterület és erdővagyon növelését 
célzó, működő erdőtelepítési program gyorsítása érdeké
ben pályázati anyag került kidolgozásra és benyújtásra a 
PHARE támogatási és az EU céltámogatásainak rend
szeréhez. 

Az EU és a bővülés 

Az Európai Unió az 1993. júniusi koppenhágai csúcsér
tekezletén adott először érdemi jelzést a társult országoknak 
arra, hogy bizonyos feltételek teljesülése mellett hajlandó 
befogadni őket a szervezetbe. A teljes jogú tagságnak fel
tétele a demokratikus politikai berendezkedés, a jogállami
ság, az emberi jogokat garantáló intézmények megléte és 
stabil működése, a működő piacgazdaság, s korántsem utol
sósorban a tagjelölt országok alkalmassága a politikai, gaz
dasági és pénzügyi unióval járó kötelezettségek teljesítésé
re. Az EU a bővítés feltételeként önmaga számára is krité
riumot állított fel: a közösségi intézményrendszer átalakítá
sát úgy, hogy további jelentős számú tagország befogadá
sára alkalmassá váljon az integráció céljainak veszélyezte
tése nélkül. 

Az 1994. évi decemberi esseni EU-csúcs ismételten meg
erősítette a közösség keleti bővítésének szándékát és az in
tézményesített politikai kapcsolatok keretéül az úgynevezett 
„strukturált párbeszédet" ajánlotta fel, ami a külügyminisz
terek félévenkénti, az állam- és kormányfők évi egyszeri, a 



gazdasági, pénzügyi, illetve agrártárcák vezetőinek ugyan
csak évi egyszeri rendszeres konzultációit jelenti. 

Az unión belüli belső viták - elsősorban a gazdagabb 
nettó befizető országok és a keleti bővítés költségeitől ko
molyan tartó déli, nettó támogatott tagországok vélemény
különbsége - miatt viszont a csatlakozás tervezett finanszí
rozási programja helyett csupán arról született döntés, hogy 
a PHARE segélyt a továbbiakban erőteljesebben állítják a 
csatlakozni kívánó országok felkészülésének szolgálatába. 
1990-1996 között Magyarország számára összesen mintegy 
680 millió ECU PHARE-segélyt ítéltek meg Brüsszelben 
(a régiónak juttatott teljes összeg egytizedét), mely kiemel
ten a magánszektor megteremtését, az infrastruktúra fejlesz
tését, az agrárszektor modernizációját, valamint az. oktatás 
korszerűsítését támogatták szaktanácsadás, illetve beruházás 
formájában. Az 1995. júliusi Cannes-i EU-csúcs határozot
tabb előrelépését hozott, ekkor a csatlakozni kívánó orszá
goknak átnyújtották az ún. Fehér könyvet, vagyis az unió 
egységes belső piaci előírásainak tételes ismertetését tartal
mazó jogszabály-gyűjteményt, amelynek a nemzeti jogrend
be való átültetése ugyanakkor tényleges, hatékony alkalma
zása az uniós csatlakozás kizárólagos előfeltétele. 

Magyarország és a többi (összesen 10) társult kelet-eu
rópai ország az 1995. decemberi madridi EU-csúcsértekez-
leten kapott jelzést a csatlakozási tárgyalások megkezdésé
nek várható időpontját illetően, ami - mint most már tudjuk 
- 1998. évi első negyedévének végével kezdődött. 

Budapestre 1996. április végén érkezett meg az a 159 
oldalas, mintegy 2 ezer kérdést tartalmazó kérdőív, amely
ben a brüsszeli bizottság az országjelentés elkészítéséhez 
szükséges információkat tudakolta. 

Az EU az 1997. júniusi amszterdami csúcstalálkozó al
kalmával publikálta a Közösség jövőjét 2006-ig felvázoló 
Agenda 2000 című dokumentumot, ezen belül pedig a 10 
társult ország EU érettségéről alkotott véleményét. 

Az Agenda 2000 valamennyi csatlakozó ország számára 
egyértelműen kinyilvánította, hogy a politikai követelmé
nyeken túl a belépés feltétele a teljes közösségi szabály
rendszer (acquis communantaire) maradéktalan átvétele, 
mely az egységes belső piac előírásai mellett a közös kül-
és biztonságpolitikára, bel- és igazságügyre, a környezetvé
delemre és a szociális szektorra, továbbá a megvalósítás 
alatt álló pénzügyi unióra is kiterjed. A belépés időpontja 
az acquis alkalmazásának képességétől függ. 

Az Agenda 2000 a „csatlakozási partnerség" elnevezésű 
intézmény keretében pénzügyi támogatással javasolja segí
teni a tagjelölt országok felkészülését. Ennek keretében 
1998-2000 között évi 1,5 milliárd ECU-t PHARE segély
ként, 2000-20005 között pedig 1,5 milliárd ECU-t mező
gazdasági és strukturális támogatás céljára juttatna a régió
nak. 

Az 1997. december 13-i luxemburgi kormányfői EU ér
tekezleten került sor a csatlakozási tárgyalások szereplőinek 
és időpontjának végső megválasztására. 

Az Agenda 2000 ajánlásának megfelelően Ciprus mellett 
Magyarországgal, Csehországgal, Lengyelországgal, Szlo
véniával és Észtországgal megkezdődnek a csatlakozási tár
gyalások, míg a többi országgal megindítja a csatlakozási 
tárgyalások előkészítését. 

Az EU és az erdészet 

a) Jogi kérdések 
Elöljáróban le kell szögezni azt, hogy az Európai Uniónak 
nincs kidolgozott, elfogadott, átfogó és egységes, jogforrás

ként alapul vehető, ebből fakadóan nincs végrehajtásában 
ellenőrzött erdészeti politikája sem. Az ún. Római Szerző
dés még a Maastrichti Szerződés után sem tartalmaz utalást 
az erdészeti politikára, s a 43. cikkelyben sincs szó ilyen 
politikáról. A szerződés II. Melléklete ugyan foglalkozik a 
parafával, de a fával nem. 

A másodlagosság elvének (szubszidiaritás = A szubszi-
diaritás elve annak biztosítását célozza, hogy minden hatá
rozathozatal az állampolgárokhoz legközelebb eső szinten 
történjék. Az elv alkalmazásáról a Bizottság évente beszá
mol az Európa Tanácsnak és az Európa Parlamentnek.) 
megjelenése sajátos hatást gyakorol az erdészeti ágazatra 
(jelesül az erdőgazdálkodás kérdésére). Az erdővel kapcso
latos kérdések - az előbb említett korlát keretein túl - a 
Közösségi politika számos más területével összefüggésben 
felmerülnek és határozatok is születnek az erdészethez kap
csolódóan a következő jogi alapokon: 

- Mezőgazdasági politika (43. cikkely) 
- Versenypolitika (92. cikkely) 
- Harmonizáció (113. cikkely) 
- Környezetpolitika (1-30 R. és 130 S. cikkelyek). 
Ehhez kapcsolódóan ki kell emelni azt, hogy ha egy cél

kitűzés nem érhető el az előbb említett kereteken belül, ab
ban az esetben a Szerződés 235. cikkelye az egyetlen meg
maradó törvényi alap a további kezdeményezéshez. Ebből 
fakadóan a javaslattevőnek - a Bizottságnak - külön gon
dossággal kell megválasztania az általa kezdeményezett ja
vaslatok jogi alapját. Itt kell megemlíteni, hogy bizonyos 
politikák, például amelyek a 130 S. és a 235. cikkelyeken 
alapulnak, egyhangú tanácsi elfogadást igényelnek. 

A tagállamok egy része ma ellenzi az olyan közösségi 
politika ötletét is, amely az erdők használatát (a fakiterme
lés kérdéskörét), valamint a fapiac szabályozását is magába 
foglalná. 

b) Erdészeti akcióprogram 
A Tanács 1989-ben elfogadta az Erdészeti Akcióprogramot, 
majd 1992-ben korszerűsített és kibővített formában meg
erősítette. A program 1979 óta felvállalt erdőgazdálkodás 
támogatására vonatkozó intézkedésekből áll a különböző 
cselekvési területeket illetően, melyek a következő támoga
tási szabályokból s jogi keretekből áll: 

1. Szabályzat a Közösség erdeinek a légköri szennye
zéstől való védelméről (2157/92. és 307/97.) 
Ezen szabályzatban támogatást irányoztak elő egy európai 
méretű rendszer 1992-96. években történő létesítésére az 
erdők általános helyzetének és az erdei ökoszisztémákat el
lenőrző területek hálózatának megfigyelésére. Közösségi tá
mogatást is adtak az erdei ökoszisztémák működését és a 
károsult erdők helyreállítását tanulmányozó kísérleti prog
ramokhoz. 1992-96 között 29,4 millió ECU volt az el
őirányzat. Az 1997 februárjában hatályba lépett új szabály
zat szerint 1997-2001 közötti ötéves időszakra, melyhez az 
EU költségvetés 40 millió ECU-t biztosít. 

2. Szabályzat a Közösség erdeinek tűzvédelméről 
(2158/92. és 308/97.) 
Ezen szabályzatban a Közösség tűzvédelmi és megfigyelői 
programok finanszírozását irányozta elő. Ebben tűzvédelmi 
célú erdei ösvények, erdőnyiladékok, vízvételi helyek ki
építését, valamint vágástakarító gépek és megfigyeléshez 
szükséges eszközök beszerzését támogatta, illetve támogat
ja. 1992-1996 között 70 millió ECU volt az előirányzat. 

Az új szabályzat gondoskodik az 1997-től 2001-ig to
vábbi öt évre történő kiterjesztéséről 70 millió ECU költ
ségvetési előirányzattal. 



3. Szabályzat az erdőterület növeléséről a vidékfej
lesztéssel összefüggésben (1610/89. és 4256/88.) 
Ez a szabályzat intézkedéseket tartalmaz a vidéki (falusi) 
területeken és a kevésbé fejlett régiókban, valamint jelenleg 
a szórványosan lakott régiókban is az erdőgazdálkodással 
kapcsolatos tevékenységek támogatására. A támogatott te
vékenységek közé tartozik az új erdó'k telepítése, az erdő
állományok minőségi javítása és az erdei infrastruktúra fej
lesztése. Előnyt jelent az, ahol az erdó'k elősegíthetik a gaz
daságosság fokozását és új munkahelyek létesítését, ahol 
talaj- és vízvédelmi intézkedésre van szükség, ahol az ide
genforgalom és az üdülés fontos a régió számára. 

4. Szabályzat az erdei választékok felkészítésének s 
értékesítési feltételeinek a javításáról (867/90.) 
A szabályzat célja támogatni azokat az erdészeti munkamű
veleteket, amelyek biztosíthatják a kitermelt fa felkészítését: 
döntés, darabolás, kérgezés és tárolás. 

A 3. és 4. pontokban megjelölt területekre 1989-93 kö
zötti időszakban 380 millió ECU került biztosításra. Az 
1994-1999 közötti évekre mintegy 961 millió ECU pénz
ügyi keret biztosított. 

5. Szabályozás egy közösségi támogatási séma beve
zetéséről a mezőgazdaságban szükséges erdészeti intéz
kedésekhez (2080/92.) 
A közös agrárpolitika (CAP) szerinti, kísérő intézkedések 
egyike. Ezen szabályzat alapján támogatást adnak a mező
gazdasági földek beerdősítéséhez, a mezőgazdasági birto
kon belül már meglévő erdők feljavításához. A Közösség 
pénzügyi hozzájárulása a tagállamok költségeihez a tényle
gesen felmerült költségek 50 és 70%-a között változik. 

Az 1993-1997-es időszakra számított összes EU hozzá
járulás 1,2 milliárd ECU. 

6. Szabályzat az Európai Erdészeti Információs és 
Kommunikációs Rendszer létrehozásáról (EFICS) 
(1615/89. és 400/94.) 
A cél az, hogy összehasonlítható és objektív információk 
kerüljenek összegyűjtésre az erdó'vagyonról, erdei fatermé
kekről, az erdőgazdálkodás szervezeti felépítéséről, a Kö
zösség akcióiról és a tagországok erdészeti politikájáról. Az 
intézkedés az EU és a tagállamok számára megalapozottabb 
erdészeti döntések meghozatalát és hatásainak jobb megfi
gyelését segíti. Az 1993-97-es időszakra szóló költségvetési 
előirányzat értéke 3,9 M ECU. 

7. Szabályzat a mezőgazdasági és erdészeti genetikai 
erőforrások védelmére, jellemzésére, összegyűjtésére és 
felhasználására (1467/94.) 
A szabályzat célja a tagállamok tevékenységének ösztönzé
se és koordinálása. A 66/404. és a 90/654. számú Tanácsi 
Rendelkezés - az előbbieken túlmenően - ösztönzi az EU-n 
belül az erdészeti szaporítóanyagokra irányuló marketing
tevékenységet. 

8. Az erdészethez kapcsolódó tudományos kutatás tá
mogatása 
Az erdészeti kutatások támogatása az Európai Unió a Kö
zösségi Kutatási Keret „R and TD" (kutatás és kereskede
lem) programjainak részeként történik. A fontos kutatási té
mák között szerepel az erdészeti genetika, az erdővédelem, 
az erdei ökoszisztémák és az erdő több irányú hasznosítása. 

Az erdészettel kapcsolatos kutatási projekteket, továbbá 
a FAIR (mezőgazdaság és halászat) kutatási keretén belül 
is finanszírozzák. 

9. Egyéb jogi intézkedések és támogatási címek 
9.1. A Strukturális Alap támogatása az 1., az 5b. és 6. 

Célterületein és bizonyos mértékig még a 2. Célterületen a 

Dr. Torgyán József a Mezőgazdasági és 
Területfejlesztési Minisztérium minisztere 

1999. február 15. hatállyal felmentette 
hivatalából 

Dauner Mártont, 
az Erdészeti Hivatal elnökét és helyére 

Barátossy Gábort 
nevezte ki. 

Ugyancsak a miniszter mentette fel 
Halász Gábort, 

az ÁESZ főigazgatóját, és a 
kiírt pályázat értékeléséig 

Csóka Pétert 
bízta meg 

a főigazgatói feladatok ellátásával. 

(A Hivatal szervezeti felépítésében 
bekövetkezett változásáról áprilisi 

számunkban adunk hírt.) 

fagazdasági ágazat fejlesztési programjainak rendelkezésére 
áll. 

9.2. Az Európai Mezőgazdasági Tanácsadó és Garancia 
Alap (EAGGF) a vidéki (falusi) környezetben működő mik-
rovállalkozásoknak nyújt anyagi támogatást termékfejlesz
tési, piactanulmányozási és logisztikai optimalizálási pro
jektekre. Ezen intézkedések a vidéki területeken segítenek 
munkaalkalmat teremteni, és a jövedelmi szintet növelni, 
ami a termékek értéknövelése révén helyben marad. 

9.3. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) tá
mogatását a kis- és középvállalati ágazatban az erdészeti 
vállalkozások fejlesztésére is felhasználhatják. 

9.4. Az Európai Szociális Alap (ESF) finanszírozza az 
erdó'k kezelésére, használatára és védelmére vonatkozó kép
zési projekteket. 

9.5. A „LEADER II" Közösségi kezdeményezés - „a 
mezőgazdasági, erdészeti és halászati termékek értéknöve
lésének fokozása" - keretei között nyújt támogatást azokra 
a kis teljesítményű elsődleges fafeldolgozást érintő progra
mokhoz, amelyek újszerűek és útmutató jellegűek. 

9.6. A mag- és csemetekereskedelmet az erdészeti sza
porítóanyag értékesítéséről szóló 66/400. EGK irányelv és 
a Közösségen belül értékesített erdészeti szaporítóanyag 
külső szabványairól szóló 71/161. EGK irányelv szabályoz
za. Az előbbi intézkedéseket tartalmaz a Közösségen belül 
értékesített erdészeti szaporítóanyag szabályozására és a ke
reskedelemmel kapcsolatban adandó információra. Az utób
bi minőségi követelményeket fektet le a magforgalmazásra 
és azokra a csemetékre, amelyeket az EGK szabványtermi
nológia szerint értékesítenek. 

9.7. A kéregben lévő faanyag osztályozásról szóló 68/89. 
EGK irányelv a faanyag mérésére vonatkozó intézkedéseket 
és minőségi előírásokat foglalja össze. Felülvizsgálata kez
deményezés alatt van. 

Dauner Márton 
(A Magyar Mezőgazdaság Erdőgazdaság és Faipar mellékle
téből átvett írás.) 



DR. HORVÁTH BÉLA 

Az erdészeti gépesítés helyzete és fejlesztési tendenciái (II. rész) 
\ J 

A közeljövő fejlesztési feladatai 
Általános elvárások 

A gazdálkodóknál - a gépfejlesztések jelenlegi gondjai ellenére 
- cél az eddigi privatizációs eredmények fenntartása. Az is látszik 
azonban, hogy a már vállalkozásba adott gépeknél - különösen a 
nagyobb eszközértékű berendezéseknél - nem fog gond nélkül 
megtörténni az elhasználódott gépek, eszközök pótlása. Esetenként 
még a motorfűrész kategóriában is pótlási gondok jelentkeznek. 
Mindezért a részvénytársaságok a nagyobb értékű új gépek ismé
telt megvásárlásán és azoknak a vállalkozók irányába történő bérbe 
adásán gondolkodnak. 

Az erdészeti gépesítés jövőjét mindenképp meghatározza az, 
hogy - akár új erdő létesítéséről, akár a meglévők ápolásáról, vé
delméről, akár átalakításukról van szó - az erdészeti és a járulékos 
munkák döntő hányada gépek nélkül nem végezhető el. Látni kell 
azt, hogy csak a korszerű megoldásoké lehet a jövő, hogy a ki
alakult közgazdasági környezet nemhogy a versenyképesség, de 
még az egyszerű megélhetés szintjén sem ismeri el az „ékásó-fej-
sze-szintű" tevékenységet. 

A jövőt illetően ezért az állami tulajdonú erdőkben optimális 
megoldásnak - a kulcsgépek esetében mindenképpen - az. rt. tu
lajdonú gépek megjelenése látszik, amelyek üzemeltetését végez
heti maga az rt. vagy kiadhatja azokat vállalkozóknak üzemelte
tésre. Vállalkozói üzemeltetés esetén a bérleti díjból az rt. amor
tizációs alapot képez, biztosítva ezzel a gépek elhasználódás utáni 
zökkenőmentes pótlását. 

A magántulajdonú erdők működése várhatóan társulási formá
ban valósul majd meg, melyekben a társulásokon belüli közös gép
beszerzés és üzemeltetés elterjedése várható, illetve megjelenhet a 
vállalkozói gépes szolgáltatás, főleg a magasabb költségigényű 
munkafolyamatok gépesítésénél. 

Az új tulajdonviszonyokhoz igazodóan az erdészeti ágazat gé
pesítésében: 

- meghatározó szerepet töltenek majd be a mezőgazdasági uni
verzális traktorokhoz, kapcsolható munkagépek és adapterek, 

- amelyek mellett a napjainkra kialakult, európai színvonalhoz 
közelítő gépállománynak továbbra is jelentős szerepe lesz. 

Fentieken belül, ahol lehet, hazai gépek kerülnek alkalmazásra 
(mert ezekkel költségtakarékosabb technológiák kivitelezésére van 
lehetőség), az importgépek pedig csak ott, ahol semmiképpen nem 
nélkülözhetők. 

A mezőgazdasági univerzális traktorhoz kapcsolható munkagé
pek és adapterek szélesebb körű elterjedését, nagyobb volumenét 
az magyarázza, hogy a magánerdő-tulajdonosok, de még az erdé
szeti részvénytársaságok egy része számára is a mezőgazdasági 
traktor az elérhető gépnagyság. Az erdészeti munkák egyre inkább 

idényjellegűvé válása miatt ezen erőgépek azok, amelyeket - az 
adapterek cseréjével - gazdaságosan ki lehet használni. A szüksé
ges gépigény részben hazai gyártásból, részben importból lesz 
majd biztosítható. 

Az eddigieket, illetve az egyes erdőgazdaságoknál már megfo
galmazódott konkrét gépbeszerzési igényeket figyelembe véve: 

- számos eddig használt hazai gép gyártásának újraindítása, 
illetve esetenként ezzel párhuzamos fejlesztése látszik szükséges
nek a vágástakarítás, a mélylazítás, a mélytárcsázás, a pásztaké-
szítés, a tárcsázás, az ültetés, a gödörfúrás, a szárzúzás, a perme
tezés, a közelítés, a kiszállítás és a felkészítés gépesítéséhez; 

- továbbra is szükség van egynéhány gép importjára (pl. uni
verzális traktorok, lánctalpas traktorok, tuskózók, rigolekék, mo
torfűrészek, hidraulikus daruk egységes típusai). 

Az, hogy a jelenlegi gépesítés mennyire elégíti ki az új célok 
támasztotta követelményeket, illetve hogy a technikai fejlesztés 
milyen irányú legyen, alapvetően két szempont - a gépek konst
rukciója, illetve üzemeltetése - alapján értékelhető. A gépkonst
rukciók olyan irányú fejlesztése, mely a természetközeli erdőgaz
dálkodás megvalósítását segíti, műszakilag minden nehézség nél
kül megoldható, annál is inkább, mivel a jelenleg létező és alkal
mazott szerkezeteink jelentős része ilyen szempontból megfelelő
nek nevezhető. Számottevő fejlesztés szükséges azonban a gép
üzemeltetés területén az üzemeltetés tervezésében és ellenőr
zésében, illetve a technikai eszközök differenciált alkalmazását 
(termőhelyekhez, állományhoz, évszakhoz, időjáráshoz stb. igazí
tás) illetően. 

Fejlesztési irányok 
Az erdőgazdaság gépesítéséhez kötődően a rövid távú fejlesz

tések - a közelmúltban elért eredményekre épülve - alapvetően a 
természetközeli erdőgazdálkodást hivatottak segíteni, nevezetesen: 

- a konstrukciós gépfejlesztéseket, 
- a fejlett külföldi technikák honosítását, 
- a gépüzemeltetés-fejlesztéseket és 
- a gépesítés szervezeti hátterének fejlesztését jelentik. 
A konstrukciós gépfejlesztések közül a fontosabbak: 
- az ismételten gyártásba veendő gépekkel kapcsolatosak 

(azokkal a gépekkel, amelyek elsősorban az erdőművelésben már 
sok éve működnek, de a rendszerváltáskori gyártási hátterük meg
szűnése miatt napjainkra elérhetetlenné váltak, és gyártásuk újra
indítása a szükséges műszaki fejlesztések végrehajtása után történ
het); 

- a gyomfésű-fejlesztések, csemetekerti célokra a vegyszeres 
ápolások visszaszorítása érdekében (ilyen kutatások a kertészeti 
ágazattal együttműködve folynak); 

- a vetőgép-fejlesztések (olyan konstrukciók kialakítása, me
lyek a tuskó-visszamarással egybekötött vágáshulladék-aprítást, a 
teljes tuskó forgácsolással történő eltávolítását és a vibrációs tus
kókiemelést teszik lehetővé); 

- a speciális pásztázógép-fejlesztések (újszerű, forgórendszerű, 
ezen belül hátrahajló élű késelrendezésű szerszámmal dolgozó be
rendezések); 

- a vegyszerkenőgép-fejlesztések; 
- a hidas traktoron alapuló erdősítési munkagépsor-fejlesztések 

(nem alapvetően új funkcionális rész kialakítását jelentő fejleszté
sek, hanem olyanok, amelyek a meglévőket olyan vázszerkezetek
hez rendelik, amelyekkel azok a hidas traktorokkal lesznek - le
hetőleg többsoros változatban - működtethetők, biztosítva ezzel a 
keskeny sortávolságú erdősítések létesítését és ápolását); 

- a mezőgazdasági univerzális traktor alapú kihordó fejleszté
sek, melyek a természetközeli erdőgazdálkodás igényeit lesznek 
hivatottak kielégíteni; 

- a tehergépkocsi fejlesztések; 



- az erdőtüzek elleni 
védekezés technikai hát
terének megteremtése. (A 
témakörrel való foglalko
zást a közelmúlt számos 
erdőtüze feltétlen indo
kolja. Jelenleg Magyaror
szágon - beleértve a tűz
oltóság technikai felsze
reltségét is - nincs hatá
sos technikai háttér az er
dőtüzek elleni védelem
hez. A probléma megol
dására - főterv szinten, a 
MEFI Rt. és a SE Erdé
szeti Géptani Tanszéké
nek együttműködésével -
elkészült egy tervezet , 
mely kombinált, vízzel
földdel oltó rendszer ki
alakítására tesz javaslatot. 
E terv m e g v a l ó s í t á s a , 
költségigényes volta miatt, csak az érdekeltek összefogásával, a 
különböző kutatási és fejlesztési alapok bevonásával lehetséges.) 

A fejlett külföldi technikák honosítása azon gépek és beren
dezések alkalmazását jeleni a hazai erdőgazdasági technológiák 
megvalósításakor, melyek hazai gyártása nem megoldott, illetve 
gazdaságosan nem megoldható, napjainkban ilyennek minősíthe
tők: 

- az univerzális traktorok (üzemanyag-takarékos, katalizátoros 
motorokkal, szabályozható gumiabroncs-nyomású járószerkezetek
kel, szlipmérőkkel stb.), 

- a speciális erőgépek egyes csoportjai (pl. műanyag lánctalpas 
járószerkezetű traktorok); 

- a vágáshulladék-aprítók; 
- a markolva kiemelő tuskózógépek; 
- a tuskóforgácsolók egyes típusai; 
- a hajtott tárcsák; 
- a lengőkaros ültetőgépek; 
- a motorfűrészek; 
- a közelítő traktorok; 
- a hidraulikus daruk. 
A gépüzemeltetés-fejlesztések: 
- a természetközeli erdőgazdálkodást biztosító technikai meg

oldások optimális alkalmazását lehetővé tevő gépüzemeltetési do
kumentációk, technológiai utasítások elkészítését; 

- a várható nagy volumenű erdőtelepítés kivitelezését ellátó 
hálózat (gép-technológia-szakember összhangja) kialakítását; 

- a szükséges mesterséges erdőfelújítások technológiáinak fej
lesztését (ahol lehet a tuskózás és a talajforgatás nélküli techno
lógiák megjelenítését); 

- vegyszer takarékos 
technológiák megvalósí
tását szakszerű permetlé-
keveréssel, és a permete
zőgépek helyes üzemelte
tésével; 

- a környezetbarát, nö
vényi eredetű, a környe
zetbe kerülve gyorsan le
bomló ha j t ó - és kenő
anyag, valamint hidrauli
ka olajok alkalmazását és 

- a fentiekre vonatko
zó, az egész országra ki
terjedő szaktanácsadási 
rendszer létrehozását je
lenti. 

A gépesítés szervezeti 
hátterének fejlesztése egy 
országos hatókörű erdő
gépfejlesztő központ lét

rehozását célozza. Ez irányú lépések a közelmúltban történtek. A 
központ valamennyi, korábban megfogalmazott fejlesztési terüle
ten (gépkonstruálás, honosítás, üzemeltetés fejlesztés) tevékeny
kedne, kiegészítve azt a hozzá csatlakozók közös (ennek megfe
lelően olcsóbb) gépbeszerzéseivel. 

Hosszú távú tendenciák 
Az erdőgazdaság gépesítésében hosszabb távon: 
- megjelenhetnek menőben új gépkonstrukciók; 
- várható a logisztikai rendszerek térhódítása; 
- prognosztizálható a komputertechnika nagyobb aránya. 
A merőben új gépkonstrukciók 
- erdőművelő és fahasználati célgépeket jelentenek, amelyek a 

terület-előkészítés, a talaj-előkészítés és az ültetés, illetve a faki
termelés műveleteit egy menetben lesznek képesek elvégezni; 

- speciális terepjáró képességű gépeket eredményezhetnek (pl. 
erdőművelő vagy fakitermelő adapterekkel szerelhető lépegető 
gép)-

A logisztikai rendszerek térhódítása a gépüzem optimalizálását 
segíti majd, kulcsszerepet biztosítva a versenyképesség megőrzé
sében. 

A komputertechnika elterjedése 
- a gépek közvetlen irányításában, az automatizálás fokozódá

sában, 
- a gépeken a mesterséges intelligenciák (a környezetükkel 

kommunikálni képes informatikai berendezések) megjelenésében 
és 

- a gépüzem optimalizálásában (pl. műholdas irányítási rend
szeren keresztüli gépüzem) várható [a mezőgazdaságban már ered
ményes kísérletek folynak a Globális helymeghatározási rendszer 
(GPS) és a Földrajzi információs rendszer (GIS) alkalmazásával]. 

Összefoglalás 
Az erdőgazdasági gépesítés a nyolcvanas évek végétől napja

inkig mély válságon esett át. A gépberuházások leálltak, a hazai 
gépfejlesztés, gépgyártás működésképtelenné vált, a gépüzem
fenntartási háttér pedig nagyobbrészt felszámolódott. Az elmúlt 
évek feladatai már a nyolcvanas évek végén is meglévő gépekre 
épülve oldódtak meg, hozzájárulva azok szinte teljes elhasználó
dásához. A mélypontról csak a legutóbbi időben történt elmozdu
lás: 

- a gépek tulajdon- és üzemeltetési viszonyainak átalakulásá
val; 

- a gépberuházások esténkénti beindulásával, valamint 
- a hazai gépfejlesztés és gépgyártás felélesztésére tett kísérle

tekkel. 
Az eddigi gondok ellenére az erdőgazdálkodás gépesítése biz

tosítottnak látszik, és annak fejlesztése nem elsősorban műszaki 
probléma, hanem ökonómiai és szemléletbeli, mivel: 

- a különböző műveletekhez jelenleg is számos korszerű gép 
áll rendelkezésre, illetve 

- megvan az a műszaki szellemi háttér, amely a fejlesztésekre 
képes. 
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Péter C. Schleifenbaum PhD., RPF. 
(Haliburton, Ontario, Kanada) 

Hozzászólás a németországi 
certifikációs vitához 

[A szerző a Haliburton Forest & Wildlife Reserve, egy 
22 000 ha-os magánerdőbirtok üzemvezetője, melyet 1998 
tavaszán, Kanadában elsőként certifikáltak az FSC (Forest 
Stewardship Council) szabványai szerint] 

A német erdők certifikációs vitáját nemzetközi érdeklő
dés kíséri, melyben Németországot a modern erdőgazdál
kodás bölcsőjének tekintik. 

Ez tartalmazza azt az általános és éppenséggel érvényes 
felfogást, hogy a német erdőgazdálkodás tartamos, bioló
giailag és ökológiailag, valamint társadalompolitikailag fel
tétlenül kedvező. Ezen a becslésen nyugszik első pillantásra 
a német erdésztársadalom széles köm elutasító magatartása 
mindenféle certifikációval szemben, mivel a német erdők 
még az oly szigorú nemzetközi szabványok által támasztott 
követelményeket is kielégítik. Nem kerül ez az átfogó, 
komplex erdőgazdálkodás már így is elég sokba anélkül, 
hogy egy certifikáció további költségeket okozna? A német 
erdők számára egyedül egy áruvédjegy is elegendő lenne. 
A certifikáció ellen szintén felhozzák, noha alárendelt je
lentőséggel, a tulajdonosi és gazdálkodói jogokat, melyeket 
a certifikáció meg fog nyirbálni. 

Egy külföldi erdőgazdaság szemszögéből nézve, amely 
alávetette magát a certifikációnak, a német certifikációs vita 
messze elkerüli a célt. A német erdőgazdálkodás jelenlegi 
módszerei oly példásak, hogy azokat tartalmilag és ezáltal 
gazdaságilag is csak csodálják nemzetközi téren. Azt azon
ban nem szabad elfelejteni, hogy a német erdők 60%-a, tu
lajdonképpen legalábbis a lucállományok, ökológiai szem
pontból nem a termőhelyükön állnak, továbbá hogy az er
dőgazdálkodás nagyobbrészt annak a fogalomnak felel meg, 
amit nemzetközileg ültetvénygazdálkodásnak neveznek, va

lamint azt, hogy a flóra és különösen a fauna nagy része 
a természetes feltételektől nagyon eltávolodott. Ebben a vo
natkozásban kedvezőtlen eredménnyel jár a német erdőgaz
dálkodás szempontjából az összehasonlítás a skandináv, az 
észak-amerikai, kelet-európai, valamint a trópusi vidékek 
erdőgazdálkodásával. 

Természetesen ebben az összehasonlításban figyelembe 
kell venni a német erdészettörténeti múltat is. Globálisan 
gazdálkodó világban azonban a jelen számít. És jelenleg az 
erdők nemzetközi szabványok szerinti certifikálása világ
méretekben egyre nagyobb jelentőséget kap. Ebben az 
összefüggésben a német erdőgazdálkodásnak nem botrány
ként és bajként kellene kezelni a certifikációt, hanem lehe
tőségként felfogni, amellyel a világban elfoglalt vezető he
lyét dokumentálhatja és hangsúlyozhatja. Ez gazdaságilag 
kétségtelenül kiszámítható és a certifikáció összehasonlítha-
tóan minimális költségei megtérülnek. 

A német certifikációs vitának van azonban társada
lompolitikai aspektusa is. Németországot nemzetközileg 
egy ökológiailag helyettesíthető, „zöld" politika előharco-
sának tekintik. A globális, ökológiai vitában a Föld erdei 
világméretekben kulcsszerephez jutnak. Az erdőpusztulás, 
a trópusi erdők eltűnése, az erdei genetikai sokszínűség 
csökkenése, a C02-tároló erdő stb. mind olyan témák, me
lyek a különböző nemzetközi konferenciák és megállapo
dások középpontjában állnak. 

Nem lenne okosabb, ha az üres nemzetközi nyilatkoza
tokkal szemben gyakorlatias, megvalósítható, valamint re
gionális erdészeti politikát és erdőgazdálkodást állítanának, 
amit egy certifikáció nemzetközileg elismert szabványai 
szerint alakítanának ki? Ezáltal sok égető erdészeti problé
ma ha nem is oldódna meg, de értelmes gazdálkodói gya
korlat révén megbeszélhető lenne. Nemzetközi szinten a né
met erdőgazdálkodás ezzel ismét vezető szerephez jutna. 
Ezáltal az elfogadott certifikációs szabványokra alapozott 
származásigazolás nemcsak hihető, hanem mint reklámesz
köz nemzeti és nemzetközi téren egyaránt hatékony lesz. 

Az AFZ-Der Wald 1999. 2. száma alapján fordította: 
dr. Barna Tamás 

[JNIPFRU 4+ 6000Kecskemét, KisfáiZ85. WftlK ^ l i v ^ Telefon:(76)481-536. JU N I P t K U Q 
KERT Ö 

Fax: (76) 414-772. 

A KEFAG Rt. Juniperus Parkerdészete őszi erdősí téshez és fásításhoz ajánlja erdészeti csemetéit: 
Akác 60 cm felett 7,00 Ft 

40/60 cm 5,50 Ft 
N e m e s nyá r A minőség 35,00 Ft 

B minőség 28,00 Ft 
Szürkenyár 60 cm feletti 11,00 Ft 

40/60 cm 7,50 Ft 
Feketefenyő mcs. 4,50 Ft 

Nagy tételű vásárlás esetén á rkedvezmény t adunk . 
A feltüntetett á rak i rányárak és a 12%-os áfát n e m tartalmazzák. 

Ezen kívül pa rke rdésze tünk 200-féle konténeres díszcserje, díszfa és fenyő nagy választékával várja 
a kertbarátokat és kertépítőket . 

Cím: 6000 Kecskemét, Kisfái 285. Telefon: (76) 481-536. Fax: (76) 414-772. 



Mátyás Csaba professzor IUFRO kitüntetése 
Az Erdészet i Kutatóintézetek Nemzetköz i Szövetsége (IUFRO) Kiemelkedő ' Szolgálatér t Díjá t (Distinguishe d Servic e Award) 1998-ban 

Mátyás Csab a egyetem i tanárna k ítélték . A  díja t a  nemzetköz i szerveze t 1981-be n alapította , é s olyan szakembere k kapják , aki k ki-
emelkedő kutatásszervezés i tevékenységükkel a z erdészeti é s faipari kutatáso k nemzetköz i koordinációjá t elősegítették . A  díjazotta k 
között eddi g egyetle n magya r származás ú személy, néhai Szikla i Oszká r professzor volt , ő  1990-ben kapt a a  díjat. 

Mátyás Csab a kitüntetés e köze l ké t évtizedes IUFR O tevékenységéne k honorálása . Ké t négyéve s cikluson keresztü l a z erdeifenyő 
nemesítési kutatásoka t koordinálta . Jelenle g másodi k ciklusba n vezetőj e a  fenyők nemesítéséve l é s génmegőrzésével foglalkozó té-
macsoportnak. A  dí j odaítéléséne k aktualitása , hog y 1998-ba n Kínában , Pekingbe n sikerese n megszervezt e az erdészeti genetika i 
világkonferenciát, aho l 196 3 ót a negyedik alkalomma l értékelté k a  viharosan fejlőd ő tudományá g eredményei t é s helyzetét a z erdő -
gazdálkodás változ ó követelményrendszerében . 

Winkler András 

DR. TÓTH BÉLA 

z tálatok a Puszta szil termesztésétói 

Az Erdészeti Lapok 1997. évi feb
ruári számában dr. Kőhalmy Tamás, a 
Soproni Egyetem professzora hangula
tos mongóliai útibeszámolójában fog
lalkozik a turkesztáni szillel (Ulmus 
pumila), mint a szélsőségesen száraz, 
félsivatagi viszonyok között is megélő 
fafajról. KóTialmy professzor írásának 
egyik indokául felhozta, hogy a ma
gyarországi szakmai ismereteket kí
vánja a mongóliai tapasztalataival bő
víteni. Megemlíti azt is, hogy első 
mongóliai útja során az 1970-es évek 
elején, ismerkedett meg e fafajjal, 
amely akkor még teljesen ismeretlen 
volt számára, és ennek okául feltéte
lezte, hogy akkor még nem hozták be 
Magyarországra ezt a fafajt. Ez utóbbi 
megjegyzése váltotta ki bennem az el
határozást, hogy az országunkban ma 
már egyre inkább terjedőben levő és a 
jövőben valószínűleg még inkább fon
tossá váló fafajról az eddigi ismerete
inket összeszedjem, egyben kiegészít
sem. A Puszta szilről az 1982-ben tör
tént állami fajtaminó'sítése idején több 
tanulmányt is közreadott az ERTI. 
Ezek közül a legrészletesebb dr. Tóth 
Béla: „A Puszta - turkesztáni - szil, 
egy sokoldalúan alkalmazható új fajta" 
címmel az Erdészeti Kutatások 1983. 
évi kötetében megjelent tanulmánya, 
ugyanebben az évben az ERTI röpirat
szerű formában, szórólapként is tájé
koztatót adott a szakközönség kezébe. 
Időközben magamnak is sikerült is
merkednem az Ulmus pumila-val 
egyik őshonos előfordulási helyén, a 
Kína északnyugati részén fekvő Sha-
nei tartomány száraz lösz-fennsíkján 
1997-ben éppen a szemiarid területek 
fásításával foglalkozó nemzetközi 
szimpózium alkalmából. Már koráb
ban több ízben is tanulmányozhattam 
az egyik változat, az Ulmus pumila 
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22 éves Puszta szil állomány - Püspökladány 

var. arborea felhasználását az ukrajnai 
sztyeppében, valamint a közép-ázsiai 
egykori szovjet köztársaság szélsősé
gesen száraz területein létesített külön
féle fásításokban. Ezeket az ismerete
ket egészítette ki további adalékokkal 
Kőhalmy professzor tanulmánya. 

A turkesztáni szil magyarországi 
„karrierje" 1955 nyarán kezdődött. Az 
ERTI akkor kapott egy jó maréknyi 
szilmagot „Ulmus pumila L. var. arbo
rea Litvin" jelzéssel a pekingi botani-
kuskertból. Az ún. apró levelű szilek 
több faja is őshonos Belső-Ázsia jel
legzetesen száraz területein; többnyire 
bokor növésű formában, de előfor
dulnak fa alakú fajaik, változataik is. 
Ez utóbbiak egyike a Puszta szil kiin
dulási alapfaja, a Pekingből hozzánk 
jutott Ulmus pumila var. arborea, azaz 
a tulajdonképpeni turkesztáni szil. Kö-
zép-(Belsó'-)Ázsia jellegzetesen száraz, 
szemiarid területein honos. Ott az 

„oázistelepülések" fásításaiban igen 
fontos szerepet játszik. Itt évi 250-300 
mm körüli átlagos csapadék mellett 
még mesterséges vízutánpótlás nélkül 
is megél. A szélsőségesen kedvezőtlen 
körülményekhez való nagy alkalmaz
kodási képességére mutat egyebek kö
zött, hogy a Pekingből július hóban ér
kezett, teljesen kiszáradt mag a követ
kező tavasszal elvetve csaknem mara
déktalanul kikelt; továbbá az a tulaj
donsága, hogy már igen korán, 5-6 
éves korban magot hoz. Ezek a tulaj
donságok nyilván alapvetően fontosak 
a félsivatagi körülmények között való 
fennmaradáshoz. 

Az első csemetéket 1957 őszén ül
tettük ki az ERTI püspökladányi szik
kísérleti bázisterületén. Ezt követően 
évről évre mind több helyen, igen vál
tozatos - köztük szélsőséges - termő
helyi és termesztési körülmények kö
zött ültették, elegyetlenül és elegyesen. 
Mindez lehetővé tette, hogy az 1970-
es évek végére, amikor az állami faj
taelismerési bírálatra sor került, már 
meglehetősen széles körű hazai isme
retek álltak rendelkezésre. A korai 
magtermő képessége ismételt szelekci
ót tett lehetővé; e szelekciós munka 
eredménye lett az államilag minősített 
és elismert Ulmus pumila var. arborea 
Puszta szil elnevezésű fajta. 

A Puszta szil tulajdonságai 

A termőhelytől függően magassági 
növekedése igen változatos: a harmad
rendű, csaknem bokorszerű törzsmé
rettől a hazai szilek magassági növe
kedését elérő fa. Jellegzetes tulajdon
sága, hogy a szárvégeken kettős csúcs-
rügyeket fejleszt, ezért a törzse évről 
évre villásodó. A kérge fiatalon sima, 
fénylő világosszürke, de korán repede
ző; 6-8 éves kortól kezdve viszont már 



Idős csomoros feketenyár fasor - Kisköre 

durva, erősen parásodott, sötét feke
tésszürke színű. Különösen feltűnőek a 
hazai szilekétől erősen eltérő szürkés 
fényű, apró, tojásdad-lándzsás formájú 
levelei. Ezek ősszel sokáig, általában 
az erős fagyokig a fán maradnak, ami 
akár a dekoratív, akár a védő fásítá
sokban nem lebecsülendő érték. Sza
badabb állásban koronája szétterülő, 
terjedelmes, ezért tágabb növőtérrel ül
tetve is gyorsan záródik. Erősen ága-
sodik; az oldalágakat - a talajközeli 
törzsrészen is - sokáig megtartja. 

Ez a tulajdonsága alkalmassá teszi 
sűrű, akár falszerűen zárt védőszegé

lyek, térlezáró fásítások kialakítására 
is. 

Termőhelytűrése igen tág határokat 
ölel át. Egyaránt elviseli egyfelől a 
száraz jellegű, másfelől az erősen vál
tozó vízgazdálkodású, valamint az idő
szakosan túlnedvesedő (felszínig ned
ves, belvízborításos) termőhelyeket is. 
Eredményesen ültethető azokon a szi
kes talajokon is, amelyeken a korábbi 
ismereteink szerint csak a bokornövé-
sű ezüstfa ültetése volt lehetséges, to
vábbá a száraz homoki termőhelyeken, 
a nagy mésztartalmú talajokon, a kü
lönféle erodált, roncsolt, tápanyagsze
gény területeken, erősen változó vízel-
látottságú lápi eredetű termőhelyeken. 
Ez a nagy változatosság erősen kiemeli 
a Puszta szil pionír-fafaj jellegét. A 
gyors növekedési tulajdonságát ezeken 
a termőhelyeken is megtartja, de a nö
vekedés mértékében természetesen 
nagy különbségek adódhatnak. Figye
lemre méltó tulajdonsága, hogy a vá
rosi kedvezőtlen mikroklimatikus kör
nyezetet, szennyezett levegőt is káro
sodás nélkül elviseli. 

Nagy előnye, hogy a szilfavészre 
mindeddig rezisztensnek mutatkozik 
mind a hazai tapasztalatok, mind a kül
földi szakirodalmi adatok tanúsága 
szerint, akár a szélsőséges termőhelye
ken is. Mindeddig egyéb specifikus fa
ji betegségéről sincs tudomásunk. 
Egyes időszakosan túlnedvesedő ter
mőhelyeken enyhe hajlam mutatkozik 
a fagyrepedésre, de más fagykárosodás 

nem éri. (Legfeljebb az erős márciusi 
fagyok a jellemzően korai virágzása 
miatt a magkötést károsítják.) Érzé
keny viszont az erősen megvastagodott 
ágak megkésett nyesésére, de általában 
a vegetációs időszakban végrehajtott 
nyesésekre is. Ezek erős nedvfolyást 
idéznek elő, az ilyen sebek csak sokára 
és nehezen hegednek be, miért is nagy 
a gombafertőzés veszélye, ezért a nye
sést nyugalmi időszakban és olyan ág-
vastagságnál kell végezni, amelynél a 
sebeket a fa még a nyesést követő ve
getációs időszakban benövi. 

Fiatal korban a vad előszeretettel 
károsítja a rügyek, hajtások lerágásá
val, a sima kéreg hántásával, nagyfokú 
visszaszerző képessége, erőteljes gyors 
növekedése folytán azonban gyakran 
igen súlyos vadkárosításokat is átvé
szel. 

Növekedési tulajdonságai alapján a 
viszonylag gyorsan növő fafajok közé 
sorolható. Nemes nyárasokba és aká
cosokba elegyítve, a kísérletek tanúsá
ga szerint fiatal korban együtt nő a fő-
fafajokkal, és legfeljebb csak késeibb 
marad vissza a második koronaszint
ben. Az összehasonlító kísérletekben 
nyert tapasztalatok szerint azonos kor
ban, azonos jónak mondható termőhe
lyen a szilfavésztől kivételesen megkí
mélt mezei szileket magassági növeke
désben 10-20%-kal, vastagságban akár 
50-60%-kal is, a vénic-szilt 20-50%-
kal, ill. 40-50%-kal múlhatja felül. Fa-
termése kétszerese-háromszorosa lehet 
az azonos korú vénic-szilének. Évi át
lagos növedéke e lérhe t i a 10-15 
m3/ha-t (22 éves kori adat). A szélső
ségesebb, pl. az erősen szikes termő
helyeken növekedése természetesen 
jóval mérsékeltebb. Az ilyen termőhe
lyeken eddig szinte kizárólag ültetett 
ezüstfával szemben előnye az is, hogy 
fa alakú, magasabbra növő; ennek kö
vetkeztében akár a széltől védő hatás, 
akár a hasznosítható faanyag tekinte
tében az ezüst fához képest jóval ked
vezőbb. Várható vágásérettségi korára 
nézve még nincsenek számba vehető 
tapasztalatok. A dél-ukrajnai sztyeppé
ken, a közép-ázsiai mesterséges telepí
tésekben 40 éves kor körül kezd szá
radni. Magyarországon a most már 
sokfelé fellelhető 40 év körüli Puszta 
szilesekben ennek jelei még nem mu
tatkoznak. 

A faji jellegként jelentkező villáso-
dási hajlama és erős ágasodási tulaj
donsága folytán minőségi faanyagot 
(rönköt) csak rendszeres nyeséssel le
het előállítani. Enélkül elsősorban 
olyan telepítésekben lehet fokozott je-

Még egyszer a jó-közepes-gyenge besorolásról 
Reményfy kollég a a z Erdészeti Lapo k e z é v január i számába n olya n észrevétel t tet t 

az „önbecsapás " cím ű cikkemr e (E. L 1998 . okt.), amel y véleménye m szerin t töb b er-
dészgenerációra nézv e sértő' . 

Fenti cikke m lényege : az erdészeti adatbáziso n végigvonul ó jó-közepes-gyeng e ka -
tegóriának ninc s ökonómia i tartalm a é s ez téves következtetése k levonásár a a d alkal -
mat a z erdőgazdálkodá s természet i potenciáljá t é s jövedelmezőségét illetően . 

Reményfy kollég a kritikájána k lényege : a természeti potenciá l és faállományaink fen -
ti kategorizálás a gazdálkodás i hib a miat t ninc s korrelációban , mive l a z idősebb gene -
rációk csa k viszonyla g szerén y szakmai színvona l elérésér e volta k képesek . 

Engem e  súlyos szava k késztette k írásra . Véleménye m szerin t Reményf y kollég a a 
gazdálkodási hib a mértéktele n eltúlzásáva l nemzedékekr e visszamenőle g a z erdőva-
gyonnal val ó gondatla n gazdálkodásba n marasztalj a e l az egész erdésztársadalmat , mi -
közben a  magyar erdőtervezó' i é s felügyelet i rendsze r köztudotta n a  világ egyi k legszi -
gorúbb szakigazgatása . Meggyőződésem szerint a  jó-közepes-gyenge kategorizálásna k 
egy piacgazdaságba n csa k akko r va n értelme , h a e z jövedelmezőségi besorolás . A ter-
mőhelyi potenciá l 47-52- 1 százalékos megoszlásá t pedi g ne m igazolj a vissz a a z erdő-
gazdálkodás jövedelmezősége , amel y nemzetgazdaság i szinte n emberemlékeze t ót a 
rendkívül csekély , esetenkén t negatív . A költségek nemzetgazdaság i szint ű számbavé-
telekor ugyani s véleménye m szerin t figyelemb e kel l venn i a z erdészeti igazgatá s (er-
dőtervezés é s felügyelet) állam i támogatásá t is , amel y m a minteg y 1, 5 milliár d Ft. 
Ennyire rosszu l sáfárkodun k adottságainkkal , avag y mégse m olya n jó a természeti po-
tenciál, min t ahogya n az t az erdészet i adatbázisba n nyilvántartjuk ? 

Végül nyitot t kérdé s maradt , hog y a z adatbázison végigvonul ó fent i kategorizálá s 
milyen szakma i következteté s levonásár a alkalmas . 

Bartha Pál 



lentősége, ahol a nagy tömegű dend-
romassza-termesztés a cél. Erre vi
szont kiválóan alkalmassá teszi az erő
teljes, gyors növekedése. 

Már szó esett róla, hogy magot ko
rán és bőven terem. A magja kiszárítva 
is jól tárolható, a szállításra nem érzé
keny. (Nem kellően száraz állapotban 
azonban erősen fülledékeny és köny-
nyen tönkremehet szállítás közben.) 
Csemetéinek nevelése könnyű és az ál
talában jó csírázóképessége folytán 
eredményes (feltételezve, hogy az idő
járástól függően gyakorta nagy léha
mag-aránytól eltekintünk). A tavasszal 
elvetett magból még ugyanazon év 
őszén kiváló méretű és minőségű cse
meték nyerhetők. Úgyszintén pionír 
tulajdonságaival hozható kapcsolatba, 
hogy pl. városi környezetben is képes 
„természetes úton" tovaterjedni, és az 
utcafásításhoz ültetett néhány Puszta 
szil nagy tömegű magszórásával a fá-
sítatlanul maradt többi utcarészt mint
egy spontán zöld övezetté változtatni. 
Egy érdekes, szélsőséges példa az 
egyik debreceni utcából: a vasbeton 
lámpaoszlop és az azt körülvevő jár
daaszfalt között keletkezett 1,5-2 cm 
széles hézagba hullott magból mára te
rebélyes fa fejlődött! (Szerencsére 
mind a lakosság, mind az elektromos 
művek megtűrte az erőszakos helyfog
laló Puszta szilt, amely ma már 12 
éves, szép, az utcát díszítő fa.) 

A Puszta szil alkalmazási lehetőségei 

Az ismertetett tulajdonságok, min
denekelőtt a termőhely iránt mutatott 
nagyfokú alkalmazkodóképesség, a pi
onír fafaj jelleg a Puszta szil sokoldalú 
felhasználási lehetőségeit kínálják. 

A tág határok között tanúsított ter-
mőhelytűrő képessége kiemelkedően 
alkalmassá teszi szélsó'ségesen kedve
zőtlen termóTielyeken talajvédő és szél 
elleni védőfásítások létesítésére. Eb
ben a szerepkörben különösen előnyös 
a gyors kezdeti növekedése, a sűrű 
ágassága. Az a tulajdonsága, hogy az 
oldalágak talajközelben is hosszú ideig 
megmaradnak, jó lehetőséget kínál 
zártabb vagy áttörtebb védőfal kialakí
tásához. Ugyanezek a tulajdonságok 
alkalmassá teszik települések, lakóte
lepek védő és zöldövezeti fásítására, 
tanyák, tanyaközpontok, állattartó tele
pek körüli védőfásításokra, ipartelepe
ket stb. izoláló fásításokra. Jól felhasz
nálható külszíni fejtések, bányahányók 
és különféle hulladékdepóniák, erodált 
területek, a településeket szegélyező 
különféle roncsolt területek (pl. egyko

ri vályogvető gödrök) rekultivációs fá
sításainál. 

Külön is fel kell hívni a figyelmet 
a városi utcafásítások céljára való 
használhatóságára! Azon kevés fafaja
ink egyike, amelyek képesek elviselni 
a városi utcák száraz és szennyezett le
vegőjét is, amihez előnyösen társul 
gyors növekedése, dekoratív lomboza
ta, (itt a törzsalakító nyesések elkerül
hetetlenek.) 

Fatermesztési céllal a Puszta szil fő-
fafajként elsősorban az említett kedve
zőtlen, szélsőséges termőhelyeken ül
tethető, természetesen általában vala
milyen védőfásítási szereppel is páro
sultan. Kedvezőbb termőhelyeken, 
ahol a hazai gyakorlatban szokásos 
más fafajok is eredményesen termeszt
hetők, a Puszta szilt az évről évre is
métlődő villásodási hajlam, az erőtel
jes ágasodás, mindezek következmé
nyeként a túlságosan nagy nyesési igé
nye folytán főfafajként nem célszerű 
ültetni, ha csak nem éppen a jelentős 
mennyiségű dendromassza gyors elő
állítása a cél (pl. energiaerdők, apríték-
termelés, agglomeráltlemez-gyártás 
esetében). 

Annál inkább - immár sokfélekép
pen kipróbált - szerepe lehet elegyfa-
fajként egyes szárazabb vagy talajhi
bás erdősítésekben, mint pl. erodált, 
roncsolt (csonka talajú) síksági és 
dombvidéki területek tölgy-, cser- és 
fenyőerdősítéseiben, szikitölgy- és 
ezüstfa-telepítésekben, lombelegyül 
pedig homokifenyő-erdősítésekben. 
Célszerűen felhasználható nemesített 
akácfajtákkal történő erdősítéseknél 
elegyként, a drága akáccsemetékkel 
való takarékoskodás, ugyanakkor a mi
előbbi záródás elérése és az akáctör
zsek árnyalása érdekében. Gyors növe
kedése és szétterülő koronája miatt 
eleve csak nagyobb hálózatban szabad 
ültetni. 

Főfafajként is - a többnyire haszná
latos 250 cm sortávolságot véve alapul 
- elégséges a 150-200 cm tőtávolság 
(2000-2600 db csemete/ha). Elegyként 
általában - ugyancsak 250 cm sor
távolsággal számolva - 5-7,5 m sortá
volságban (vagyis 2-3 soronként) és 
5-6 m tó'távolságban elegendő' ül
tetni (200-400 db/ha). A nemesített 
akácfajták ültetvényeinek elegyeként 
célszerű a 2,5 m sortávolságú sorok
ban minden második csemetehelyre 
(ez esetben általában 3 m tó'távolság-
ban) Puszta szilt ültetni. Ugyancsak el
őnyösen elegyíthető a Villafranca fe-
hérnyárasokba is. 

A Szigetköz legidősebb feketenyár fája 
- Ásványráró 

Minthogy a tapasztalatok szerint a 
vad szívesen rágja-fogyasztja, a Puszta 
szil elegyítése révén remélhető (a re
ményt már eddigi konkrét tapasz
talatok is alátámasztják) a fó'fafajok 
vadkár-veszélyeztetettségének csök
kentése. Nagy visszaszerzó' képessége, 
erőteljes fiatalkori növekedése, sűrű, 
szétterülő lombozata alkalmassá teszi 
elsődleges céllal vadvédelmi sűrűsé
gek, fásítások kialakítására, egyáltalán 
általánosan a vadon élő állatvilág me
nedékhelyeinek létrehozására (pl. me
zővédő erdősáv-rendszerek, és ún. 
zöldfolyosók keretei között). 

Manapság, amikor az őshonos fafa
jok ültetése, a nem őshonos fafajok 
háttérbe szorítása erősen kihangsúlyo
zódik, talán némileg időszerűtlennek 
tűnik egy valóban messzemenően ún. 
tájidegen fafaj bevezetésére és elter
jesztésére irányuló törekvés. Mégis in
dokolttá teheti, hogy az „őshonosság" 
és a „termeszthetőség" egymáshoz vi
szonyulása az ökológiai viszonyoknak 
helyenként és esetenként bekövetkező 
(részben már bekövetkezett) visszafor
díthatatlan változásai miatt nem tekint
hető stabilnak, annál inkább időnként 
módosulásra szorulhat. Ezekre az öko
lógiai kényszerhelyzetekre, a jelenleg 
természetszerűnek ítélt erdőképek, er
dőállományok kényszerű módosításá
ra, újabbak elfogadására jó már előre 
felkészülni, hogy a szükséges változ
tatások idejére kellő tapasztalatokat 
szerezhessünk, egyebek között a válto
zó ökológiai viszonyokhoz illeszkedő, 
a minél kisebb megrázkódtatással járó-
an módosuló „természetszerűség" ér
dekében. 



Az erdő nem ültetvény 
Régen volt, számos évtizeddel eze

lőtt, fiatal koromban, amikor is - vala
milyen újságban - arról olvastam, hogy 
némely nemzetek fiai miként fogadják 
az újonnan megjelenő törvényeket. Mára 
csak a magyar és német honpolgárok jel
lemzése maradt meg emlékezetemben, a 
többiekét elhomályosította az idő múlá
sa. 

Azt írta a cikk szerzője, hogy 
- a német ember az új törvényt ellen

vetés vagy zúgolódás nélkül veszi tudo
másul, illetve fogadja el; 

- a magyar ember a kezdeti méltat
lankodás és elégedetlenkedés után még 
sokáig zsörtölődik (morgolódik) az új 
jogszabályon, de végül is betartja annak 
előírásait, s alkalmazkodik hozzá. 

Akkor jutottak eszembe a fentiek, 
amikor az 1996. évi LIV. törvényt, a 
végrehajtási utasításokkal egyetemben -
könyv formájában - birtokba vehettem. 
Már túl az első olvasaton - az idézett 
újságcikk szerint is - egynémely parag
rafus tartalma okán zsörtölődök (morgo-
lódok), amiből arra lehet következtetni, 
hogy: magyar vagyok. 

Élettapasztalatom azt súgja, hogy na
gyon ritka az olyan törvény, amelynek 
léte(-zése) hosszabb lenne egy emberöl
tőnél. Bizonyság erre (szakmán belül) az 
a tény, miszerint az 1935. évi IV. tör
vény megjelenése óta is kiadatott egy
két jogszabály, melyek hatálya „fiata
lon" ért véget. 

A legújabb erdőtörvényünk sem lesz 
örökéletű, mint ahogyan az azt megalko
tó ember és a törvény tárgyát képező er
deifák élete is véges! 

írásom címéből is következtetni lehet 
a törvényben is helyet és szerepet kapott 
„faültetvény" fogalom bírálatára. A 8. íj
ban olvasható meghatározás a szakember 
számára „fülsértő", s ugyanakkor ellen
tétes a magyar nyelv és az erdészeti 
szakszókincs értelmező meghatározásai
val is. 

A vitatott kérdés történeti, értelmezési 
és terminológiai helyzetének tisztázására 
segítségül hívtam néhány szótárt és en
ciklopédiát, valamint elismert és neves 
erdészeti szakemberek időt álló nyilatko
zatát. 

Közismert tény, hogy az ERDÓ foga
lom sokkal korábbi, mint az ÜLTET
VÉNY fogalma. Utóbbinak - az erdészeti 
használatban - alig 40 éves múltja van. 
íme a kezdet és a folytatás: 

Az Erdő c. szaklapunk 1962. májusi 
számában Jérőme René tájékoztatta a ha
zai szakközönséget a volt Német Demok
ratikus Köztársaság (NDK) nyárfater
mesztési konferenciájáról, ahol és ami
kor dr. H. Fr. Joachim eberswaldei igaz
gató a nyárfaprogramhoz fűződő előa
dást tartott. Kivonat az előadásból: 

"...részletesen ismertette a nyarak 
ültetvényszerű termesztését és fenntartá
sát a felső-olaszországi, dél-franciaor
szági, magyarországi és szlovákiai ta
pasztalataira hivatkozva." 

"Feltétlenül fel kell figyelnünk (...) 
az erdőmüvelésnek (...) egy egészen új 
ágára - bármilyen idegenül, sőt, ellen
szenvesen is cseng az erdész fülének." 

A fentebb leírt és - kissé ironizálva 
- a „Joachim faültetvény-nyitány"-ának 
elhangzása óta 36 év telt el. Az elmúlt 
időszak folyamán, zömével elutasító vi
ták alakultak ki az ún. „ültetvényszerű 
fatermesztés és erdőművelés" vonatko
zásaiban. Az 1960-as évektől számos, a 
nyárfatermesztés hazai eredményeit mél
tató és elemző tanulmány jelent meg 
szaklapjainkban, de a publikáló szakem
berek továbbra is az erdőtelepítés és fá
sítás kifejezéseket alkalmazták írásaik
ban. 

Az Erdő 1965. júliusi számában -
ugyancsak Jérőme Rétiétől - olvashatjuk 
a „Természetszerű, ültetvényszerű erdő
müvelés" című tanulmányt. A szerző 
képet alkot a nagy kiterjedésű, elegyet
len, egykorú állományokról; az ültetvé
nyekről. Szakmai és nyelvtani meghatá
rozáshoz a Magyar Nyelv Értelmező Szó
tára (1962) segédletet alkalmazza, de té
vesen. Ui. az „ültetvény" leírásából ki
hagyja a döntő, bevezető részt, misze
rint: „Főleg gyarmatokon v. Európán tú
li országok (nagy) birtokain"... E tanul
mányban a szerző szó szerint idézi H. 
Fr. Joachimot, a „Fatermesztö ültet
vény" szülőatyját, aki szerint az új meg
nevezéssel meg kell barátkoznunk. 

Az eberswaldei igazgató elmélete -
néhány szakemberünknél - magyaror
szági termőtalajra talált, s mint a parlag
fű, úgy terjedt el hazánkban, és az er
désztársadalom megosztottságához veze
tett. Szép számmal jelentek meg szak
lapjainkban írások az akác és a fenyők 
tájidegenségéről, valamint az „átkos"-
ban létrehozott 600 000 hektár telepített 
erdő leminősítéséről. S most az időköz
ben hatósággá fejlődött természetvéde

lem heterogén szakgárdája fegyverként 
használja ellenünk a „faültetvény" fo
galmat. 

Annak ellenére, hogy az erdők, az er
dőgazdálkodás és az erdészek válságos 
napjaikat/életüket élik, nem hallgathat
juk el azokat az igazságokat, amelyeket 
nagy elődeink örökül hagytak ránk. En
nek jegyében idézzük fel az erdő fogal
mát meghatározó leírásokat. 

1. Dr. Ajtay Sándor (1935): „Az erdő 
(...) a termőtalajból és az ezzel szorosan 
összefüggő faállományból áll." 

2. Dr. Papp László (1951): „Az erdő 
magasrendű életközösség, mert benne az 
élőlények milliói élnek egymás mellett 
kölcsönös egymásrahatásban." 

3. Morozov G.F. (1952): „Az erdőt a 
fás növények életközösségének kell te
kinteni." 

4. Dr. Haracsi Lajos (1956): „Az er
dő fás növények, fák csoportosulása, va
gyis növényszövetkezet." 

5. Új Magyar lexikon (1960): „Az er
dő fákkal és fás növényekkel benőtt te
rület." 

6. Erdészeti, Faipari és Vadászati Le
xikon (1964): „Az IUFRO definíciója 
szerint növényformáció, amelynek más 
formációktól - réttől, sztyepptől stb. -
megkülönböztető jelei a társulásba egye
sült fák." 

7. Dr. Keresztesi Béla (1968): „Az er
dő (...) földrajzi jelenség, amely nem
csak az egész erdei növényzetet, hanem 
az általa elfoglalt környezetet is magába 
foglalja." 

8. Magyar Értelmező Kéziszótár 
(1992): „erdő = Fáknak (vadon) együtt 
élő és a köztük lévő más növényekkel 
egységes tenyészetet alkotó tömege." 

9. Béres Mária (1994): „A szárazföl
dek legösszetettebb, legbonyolultabb élő 
rendszerei az erdők. Szembetűnő alkotói 
a fák, azonban nagyon sok más növény 
és állat él együtt az erdők életközössé
gében." 

10. 1996. évi LIV. törvény (1996): „E 
törvény alkalmazásában erdőnek kell te
kinteni a (...) meghatározott fajú fás nö
vényekből és a társult élőlényekből ki
alakult életközösséget (...) annak talajá
val együtt, függetlenül attól, hogy a fa
állomány, vagy az életközösség valame
lyik más eleme átmenetileg hiányzik." 

11. Dr. Oroszi Sándor (1998): „Az 
erdő egy adott területen létrejött vagy 
mesterséges úton létrehozott életközös-



ség (biocönózis) (...), a növény- és állat
fajok sokaságának élőhelye." 

A felsorolt meghatározásokból köz
érthetően kiérződik, hogy az erdő alapját 
a legmagasabb rendű növények: a fák 
képezik, s a kísérő flóra és fauna soka
ságával együtt alkotják azt a magasrendű 
életközösséget: az erdőt, amelynek fo
galmát nem a természetes vagy telepített 
eredetisége, illetve keletkezése határozza 
meg. A tizenegy meghatározás egyike 
sem zárja ki a honosításra behozott fafa
jokat vagy a soros ültetésű, padkás vagy 
teljes talaj-előkészítésű területen létező 
faállományokat az erdő fogalmából. 

írásom további részében az ültetvény 
valódi fogalmával kívánok foglalkozni. 
A hazai és külhoni szakirodalom meg
határozásaiból, illetve leírásaiból gyűj
töttem össze néhányat a vitatott kérdés 
tényszerű megismerése érdekében. 

A z ül tetvény fogalma: 
12. Magyar Nyelv Értelmező Szótára 

(1962): „ültetvény = 1. Főleg gyarmato
kon v. Európán túli országok (nagyibir
tokain, nagyobb területen tervezetten ül
tetett, gondozott, rendsz. egyfajta gazda
sági haszonnövények, fák összessége." 

13. Új Magyar lexikon (1972): „ültet
vény = A termőfölddel tartósan össze
függő, többéves kihasználásra szánt kul
túra. Fontosabb ültetvény a gyümölcsös, 
szőlő, fűz- és komlótelep stb." 

14. Mezőgazdasági Lexikon (1982): 
„ültetvénykultúra = Állandó helyen léte
sített hosszabb élettartamú többéves nö
vénykultúra (pl. gyümölcsös, szőlő, kom
ló stb.). Általában jellemző, hogy telepí
tésük után egy nem termő időszak előzi 
meg a következő termő időszakot." 

15. The New Encyclopaedia Britanni -
ca (1989): „Általában nagyméretű birtok 
a trópusi, szubtrópusi régiókban, amelyet 
képzetlen vagy félig képzett munkaerő
vel műveltetnek. 

Észak-Amerika déli államainak ültet
vényei voltak: dohány-, gyapot-, r i z s - és 
cukornádtermelő ültetvények. A trópusi 
régiókban (...) több ezer négyzetmérföld 
erdőterület került k i termelésre , és az 
őserdő növényzetét elpusztították a föld
szerzés céljaira a 18. században. E föld
területeken folyt a cukornád, szizál, ká
vé, tea, kakaó, gumifa, olajpálma és ba
nán termelése." 

16. Magyar Értelmező Kéziszótár 
(1992): „ültetvény = Némely növények 
többéves kihasználásra szánt, megművelt 
állománya (pl. gyümölcsös, szőlő stb.)" 

17. Cambridge Enciklopédia (1992): 
„ültetvény = Általában a trópusokon és 
szubtrópusokon alkalmazott növényter
mesztési rendszer. (...) Az ületvénygaz-
dá lkodás o lyan h a s z o n n ö v é n y e k ter
mesztésével kapcsolódik össze, mint a 
kávé, gumi és a gyapot; ezen növények 
számára a telepítés és a termőre fordulás 

(az első hozam) közti viszonylag hosszú 
idő miatt megfelelő a forma. 

A mérsékelt éghajlati övben a tele
pített és üzemszerűen művel t erdőál 
l o m á n y o k a t sz in tén ü l t e t v é n y e k n e k 
n e v e z i k . ( K i e m e l é s t ő l e m ! C s . S. 
Ugyan i s a magya r r a t ö r t énő fordítás 
szaklektora Nagy Gézáné Szabó Ilona 
biológus, korábban hosszú időn át ERTI 
munkatárs volt, aki - valószínűleg - ön
szorgalomból helyezte a magyar kiadás
ba a kiemelt mondatot.) 

18. 1996. évi LIV. tv., Vhr. 5. (2) be
kezdés (1996): „...faültetvénynek kell te
kinteni az akác és fajtái, az európai és 
az Európán kívüli nyá r - és fűzfajok ne
mesítésében és keresztezéséből származó 
vegetatív úton szaporított fajtái, hibrid
jei , a fenyőfajok és -fajták, valamint az 
1. sz. mellékletben fel nem sorolt fafajok 
és cserjefajok által borított területet." 

A z erdő é s az ültetvény fogalmak 
meghatározásainak felsorakoztatása után 
szükséges megemlékezni egy valóságos 
erdészeti ültetvény-forma l é t ezésé rő l , 
amelynek létrehozói: Bánó István erdő
mérnök és Retkes József kertészmérnök 
voltak. Az első erdészeti ültetvény Baj
ában létesült, mintegy 40 évvel ezelőtt, 
s szerepéről és céljáról az alábbi leírás 
nyújt tájékoztatást. 

19. Dr. Nemky Ernő (1968): „A plan-
tázs (francia plantage) szó ültetvényt je
lent. Az olyan ültetvényeket, amelyeket 
magtermesztési céllal létesítünk, mag-
plantázsoknak, vagy magyarosan mag
termelő ültetvényeknek nevezzük. Az ül
tetvény terméke tehát a jó minőségű, is
mert tulajdonságú utódokat adó mag ." 

» 

Az erdő és az ültetvény fogalmakról 
felsorolt téziseket a törvényt előkészítők 
is jól ismerhették. S hogy az egyes fafa
jok és erdőállományok hátrányos meg
különböztetését (diszkrimináció) és az 
erdők közösségéből való kizárását (disz

kvalifikálás) mi okból fogadta el, ill. sza
vazta meg a törvényhozás (parlament), 
az egy külön téma. 

A bevezetőben említettem, hogy az 
erdő foga lom sokkal régebbi kele tű , 
mint az ültetvény fogalma. Az E R D O -
szóból számos olyan további fogalom 
alakult ki, amelyek szakmai intézmé
nyek és személyek megnevezését, fel
adatkörök, tisztségek és munkaköri be
osztások meghatározását szolgálják. Pél
dául: 

- e rdőgazdaság , erdészet , erdő-fel
ügyelőség, erdészeti egyetem, erdészeti 
technikum stb., stb. 

- erdősz, erdős, erdész, erdó'védő, er
dőkerülő, erdőmérnök, erdőmester, erdő
tanácsos stb., stb. 

Felvetődik a kérdés, hogy az ültetvé
nyek irányítását és kezelését végző szer
vezetek, ill. személyek részére milyen 
címet vagy tisztségeket határozna meg 
az ültetvény-lobby? Netán az egykori fa
ki termelő cégek szakszemélyzete által 
viselt ( levetet t) „famester" , „manipu-
láns", „kaparás", „vágásirányító" stb. er
dőipari jeízők terjednének el ismét? 

Az új erdőtörvény nem tartalmaz in
tézkedést az irányban, hogy az ültet
vénynek minősített faállományok - te-
lekkönyvileg is - művelési ágváltozásra 
kerüljenek. Ugyanis az ágváltozás folya
mataként lenne lehetőség az ország új, 
erdősültségi arányának (%) kiszámításá
ra. 

írásomat egy - a közelmúltból ismert 
- szakirodalmi eseménnyel szándéko
zom lezárni, amely idézet tanulságos, 
gondolatébresztő és önvizsgálatra is „ih
letet" adó kázus. 

Bizonyára még emlékezünk dr. Bart
ha Dénesnek „A magyarországi erdők 
degradáltsága" c. dolgozatára, amely az 
Erdészeti Lapok 1994. decemberi számá
ban jelent meg. Az 1995. februári, majd 
a májusi lapszámokban, összesen kilenc 
hozzászólás követ te az idézett tanul
mány tartalmát. Agócs József vo l t az 
egyetlen, aki mindkét hozzászólásában 
pozitívan értékelte dr. Bartha Dénes írá
sát, míg a többi hozzászóló óvatosan 
vagy ny í l t an , de e l l e n v é l e m é n y é n e k 
adott hangot. Az E.L. 1995. februári szá
mában az egyik hozzászóló Jérőme René 
volt. A következőket írta: 

„Degradáltak erdeink? Annyi gáncs 
és bántás ér bennünket, erdészeket újab
ban amúgy is, szükségtelen ellenlábasa
inkat újabb munícióval ellátni. (...) tisz
tázatlan fogalom megint maga az „er
dő". (...) Felhígítjuk az erdőnek szá
munkra szent fogalmát (kiemelés tólem, 
Cs. S.) és támadásoknak tesszük ki ma
gunkat az ültetvényekben." 

Több évtizeden át a „faültetvény fo
galom" importőrének tartottam Jérőme 
Renét. Tévedtem! 

René Bátyám! Köszönöm az igaz er
dészhez méltó megnyilatkozásaidat! 

Csányi Sándor 



Információgyűjtés a magánerdő-gazdálkodók 
és az OEE kapcsolata témában 

A gyűjtés helyszínei és résztvevők 

1998. szeptember 10. Budapest - dr. Balázs István, Magán 
és Társult Erdőgazdálkodók Szakosztály 

1998. szeptember 17. Monor - Telegdy Pál, TEOSZ, FA
GOSZ, MOSZ, METESZ Budapest környéki és észak-al
földi erdőgazdálkodók 
1998. október 16. Debrecen - Hajdú METE és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei, Hajdú-Bihar megyei magánerdő
gazdálkodók 
1998. október 26. Budapest - Szalóki Tibor, METE 

1998. november 4. Miskolc - észak-magyarországi ma
gánerdő-gazdálkodók és EBT vezetők 
1998. november 6. Zalaegerszeg - Zala megyei és nyugat
magyarországi erdőgazdálkodók, EBT vezetők és erdészeti 
szolgáltatók 
1998. november 12. Kecskemét - dél-alföldi magánerdő
gazdálkodók és erdészeti szolgáltatók 
1998. november 13. Győr - dr. Bolla Sándor, Győr-Mo-
son-Sopron megyei magánerdő-gazdálkodási helyi csoport 

1998. november 17. Pécs - Baranya megyei erdőgazdál
kodók és EBT vezetők 
1998. november 25. Salgótarján - Nógrád és Heves megyei 
magánerdő-gazdálkodók és EBT vezetők 

Összefoglaló megállapítások 
Mit várna k a  magánerdő-gazdálkodók és 

erdőtulajdonosok a z OEE-tó'l ? 

A képviselet többszintű biztosítását. Lehetséges módo
zatok: egyéni, jogi, pártoló tagság létesítésének lehetősége, 
alkalmazkodva a speciális magánerdő-gazdálkodói le
hetőségekhez. Esetenként a helyi csoportoknál magán
erdős tisztségviselő választása. A tulajdonváltozást köve
tően egzisztenciális okból egyesületi tagságukat megszün
tető kollégák megkeresése a tagsági viszony megújítása 
céljából. 

Szakmai rendezvények szervezése magánerdő-gazdál-
kodást érintően: szakosztályoknál, helyi csoportoknál, or
szágos szinten (pl. monori rendezvényekre építve) 

I n formációszolgaitatás: 
- Erdészeti Lapok (külön számú, rovat cikkek, hírek) 
- Médiák: TV - Ablak, Falutévé; Rádió - Falurádió; or

szágos napilapok; helyi lapok 
- Kiadványok: Erdőgazdálkodóknak általános tájékozott

ságot célzó ingyenes kiadványok; szakembereknek a ma-
gánerdő-gazdálkodásban használható szakkönyvek és be
szerzési lehetőségeiknek ismertetése. 

- Képzés: Erdőgazdálkodóknak ingyenes tájékoztató tan
folyamok; szakembereknek térítéses szakképzési lehetőség. 
Ki kell használni az erdészeti szakiskolák felkészültségét is, 
ezekre célszerű szervezni. 

Kapcsolattartás a gazdasági érdekű országos, regionális 
és helyi civil szervezetekkel, az információáramlás és az 
érdekegyeztetés kapcsán (MOSZ, TEOSZ, helyi és regio
nális erdőgazdálkodói egyesületek). 

Az OEE szakosztályain keresztül vállaljon részt az er
dőgazdasági kis- és középüzem gazdasági szabályzóinak ki
alakításában, különös tekintettel a magánerdő-gazdálkodás 
általános tőkeszegénységére, és az erdőtelepítési lehetősé
gek további bővítésére. 

A magánerdő-gazdálkodók az állami erdőgazdálko
dás szakmai tapasztalatait és példaszerű erdőgazdálko
dását, technikai és technológiai felkészültségét vezérfonal
nak és segítségnek tekintenék a saját erdőgazdálkodásuk ki
alakításakor. Javasolják, hogy az OEE támogassa az ilyen 
irányú igények kielégítését. 

Összefoglalva: A magánerdő-gazdálkodók és szakem
berek örömmel veszik az OEE aktív közeledését irányukba 
és a megfelelő módon szívesen kapcsolódnának az Egye
sülethez, amennyiben az OEE mint szakmai érdekképviselet 
a magánerdő-gazdálkodás fontos gazdasági kérdéseinek 
szakmai vizsgálatát és elemzését támogatóan felvállalja. 

Dr. Péti Miklós 
magánerdős alelnök 

Magánerdő-tulajdonosokat hívtunk meg 
Az Országo s Erdészeti Egyesület részéről elkerülhetetlen felada t a  magántulajdonba kerül t erdőterülete k ú j gazdáinak vag y 

e területe k kezelőine k megszólítása . Nem új kelet ű a z Egyesület életében a  magánerdő-tulajdonosok szerepvállalása , hiszen 
az Egyesüle t megalakulásakor szint e kizáróla g magántulajdon ú erdők  jellemezté k a z akkori magyarország i erdőgazdálkodást. 
Napjainkban -  amiko r a z ország erdőterületéne k köze l fel e ismé t magántulajdonba n va n - szüksé g van az OEE megszokott 
kereteinek kiterjesztésére . 

Ezen gondolatoktó l indíttatv a a z OEE Baranya megyei Csoportja ez év január 18-á n tartott évadnyit ó rendezvényére a  megy e 
magántulajdonú erdeine k kezelői t hívt a meg . A progra m els ő részébe n Káldy József, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke 
tartott tájékoztatót a z Egyesületről, majd HardiLászló, a z Állami Erdészet i Szolgálat Pécs i Igazgatóságána k igazgatója beszél t 
az erdó'felügyele t aktuáli s feladatairól . 

Az egyesület i tago k mellet t megjelen t vendége k többségé t erdőbirtokosság i társulato k képviselő i alkották . Megjelenésü k 
megtisztelő érdeklődésüke t tükrözte , melynek a  találkozó folyamá n nyomatékosa n hango t i s adtak. Egybehangz ó igén y merül t 
fel részükrő l szakma i rendezvények , bemutatók iránt , de mindenekelőt t a  gazdálkodást segít ő információkr a va n szükségük, 
ami csaki s személye s találkozók révé n válhat soka k számár a használhatóvá. 

A kapcsolatfelvételr e irányul ó próbálkozá s sikerét a z bizonyítja, hogy a jelenlévők márciu s elejére beszélté k meg a következ ő 
találkozót, melyne k témája a z erdészeti csemeték minősítés e é s kezelése . 

Ripszám István 



Helyi Csoportunk a  megye i napilapba n é s a z internete n meghirdetett , a  korább i éve k gyakorlatá t folytat ó nyíl t szakma i napo t 
rendezett; a z idén 1999 . februá r 12-é n Győrött , és a  „magánerdó' k védelme , illetve a  magánerdó'-gazdálkodás i agrártámogatások " téma -
körben. Ormo s Baláz s főtitkár megnyit ó gondolata i utá n Boll a Sándo r HCS-titká r a  védelem, az őrzé s eszmeiségérő l beszélt , utalv a a  j ó 
gazdára vonatkoz ó biblia i ún . kultúra-parancsolatr a is . 

Schró'dl László , a z ÁES Z Szombathely i Igazgatóságána k igazgatój a a z erdó'vagyon-védele m jogszabályi hátterérő l mutatot t b e ige n 
szemléletes, összefoglal ó táblázatot , maj d részletese n szól t a  magánerdő-tulajdonoso k erdó'vagyon-védelm i kötelességeirő l é s jogairól . 
A tulajdo n sérelmér e elkövetet t eseménye k érdem i elrendezéséhe z hatóság i személ y jelenléte , illetv e odahívás a szükséges . ( A nyíl t 
szakmai na p résztvevő i a délutá n folyamá n jogszabály-módosít ó előterjesztésr e kérté k fe l a  jelenlévő érdekképviselete k -  OEE , MOSZ , 
megyei Agrárkamara -  képviselőit : a  társult magánerdő-gazdálkodá s kötelékéb e tartoz ó tulajdonoso k álta l alkalmazot t szakirányít ó erdész 
költségeinek részben i térítése i s pályázhat ó legye n a z agrártámogatás i rendszere n belül. ) 

A „biológia i kártevő k é s az ellenük val ó védekezés lehetőségei magánérdekben " cím ű témacsoporton belü l Kolta y András a  hosszútú's 
fenyők gombakárosítói , dr . Szánt ó Mári a a  nyara k gombabetegségei , dr . Tót h Józse f a  rovarkártételek , illetv e a z erdővédele m aktuáli s 
problémái címe n tartott érdekfeszítő, diavetítéses előadást , é s a kérdésekre válaszolt . Számos , csak a z utóbbi évekbe n fellépett kártevőrő l 
kaptunk maga s szint ű tájékoztatás t a  háro m ERTI-kutatótól . A médi a képviselői t a z előadóko n kívü l dr . Pét i Miklós , Bú s Mári a é s dr . 
Csötönyi Józse f (MOSZ ) tájékoztatták a  magánerdő-gazdálkodásról . Vadkárelhárítás keríté s nélkül . A  vadkárok ügyintézés e címen Romá n 
József, a  TÁE G vezérigazgató-helyettes e tartott ismertetőt , kifejezette n magánerdó'-gazdálkodás i (kisüzemi ) szemszögből. 

Ebédszünet utá n beszámolta m Hely i Csoportun k 1998-a s tevékenységéről , majd ismertette m ide i terveinket . Ez t követőe n dr . Roszi k 
Péter, a megyei Agrárkamara elnöke „ A magánerdő-gazdálkodá s agrártámogatás i rendszere " címen nagy érdeklődéssel kísér t ismertetés t 
tartott. Hozzájárulásával az általa táblázatosa n összefoglal t támogatási köröke t i s közz é tesszük. A nyíl t szakma i napjainkon megszokotta k 
szerint a  magánerdő-tulajdonoso k min t ős- , illetv e kistermelő k számár a Kis s Józsefné , a  TESZÖ V megye i titkára , adószakért ő tartot t 
ingyenes adótanácsadást . 

Bolla Sándor 
az OEE Györ-Moson-Sopron megyei Magánerdö-gazdálkodási és Környezetvédő HCS titkára 

1999. (1.20.) FVM r. az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról 

Megnevezés 

Erdőgazdálkodás 

Megnevezés Erdőtelepítés, 
felújítás, fásítás 205 . 

§ 

Erdő elsődleges ren -
deltetésének 

támogatása 210 . § 

Erdőfelújítás, fiata l er -
dők ápolás a 
215-220. § 

Erdőgazdálkodási 
üzemterv készíté s 

221. § 

Erdészeti szakirányí -
tás igénybevételéne k 
támoqatása 195 . § 

Egyéb erdészet i 
támogatások 

225-240. § 

Mire vonatkozik ? 
Ki vehet i igénybe ? 

• Ú j erdő k telepítése , 
ápolása, felújítá s 
• 1 0 éve n belül i tele -
pítés ápolás a 
• Mező- , legelővéd ő 
sávok 
• Csatornák , utakná l 
fásítás szerkeze t átala -
kításához 
• Gazdaságtala n er -
dők felújításáho z 
• Erdőállományo k 
szerkezeti átalakítás a 

• Közérdekű , környe -
zetvédelmi célokr a 
csemetekert létesíté -
se, arborétum , botani -
kus ker t létesítése , ar -
borétum, botaniku s 
kert létesítés e 
• Törzsültetvények , 
géngyűjtemények 
• Műszak i létesítmé -
nyek, berendezése k 

• Természete s é s 
mesterséges felújítás -
ra, ápolásra , nevelés -
re, tuskózásra, tűzpász-
ták, nyiladéko k karban -
tartása. 

• Üzemter v készítése • Erdészet i szakembe r 
foglalkoztatása szerző -
dés megkötésé t köve -
tően előjegyzé s 3 0 na -
pon belü l F M Hivatal -
nál. Előjegyzé s októbe r 
15-ig. 

• Erdővédelm i munká k 
kijelölés szerin t 
• Erdővételm i mérő -
és megfigyelő rendsze r 
működtetése 
• Erdészet i ismerete k 
oktatása 
• Erde i vasuta k mű -
ködtetése 
• Jólét i é s parkerdő k 
fenntartása 
• Erdőkáro k elhárítás a 
10%-ot meghaladó ká -
rosodás, ill . 10 0 B r m 3 

károsodott faanya g 
esetén 

Feltételek, 
rendszerek 

• Erdészet i hatóság ál -
tal jóváhagyot t költ -
ségvetés 
• Kivitelezés , minősí -
tett szaporítóanyag , 
• Erdősítés i hátralé k 
rendezése 

• Fejlesztés i ter v ter -
mőhelyfeltárási szak -
vélemény 

• A  költségvetés i 
tárgyévet megelőz ő é v 
november 30-i g Erdé -
szeti Hatósághoz . 

• Költségveté s szám -
lával igazol t költsége k 

• Erdőgazdálkodó k er -
dőterülete max . 200 0 
ha, illetv e sajá t é s 
megbízás alapjá n min . 
300 ha . 

• Kijelölé s szerint i kü -
lön megállapodá s 

Támogatás 
mértéke 

• Tervezés , telepítés , 
normatív fi x összeg/h a 
fafajtától, lejtési , ké -
szültségi foktó l függő -
en összefügg ő telepí -
tés 100-43 0 eFt/ha 
• Egyed i telepíté s 60 -
340 Ft/d b 
• Erdőszerkeze t átala -
kításánál 1 6 00 0 -  6 0 
000 Ft/h a 

• Fejlesztés i terv, rész-
letes műszak i tervdo -
kumentáció é s költség -
vetés alapjá n jóváha -
gyott egyed i támoga -
tási össze g 

• Erdőfenntartás i járu -
lék csökkenthet ő a  jó -
váhagyott támogatás -
sal. 
• Különböze t negyed -
éves ütemezéssel . 
• Egyed i jóváhagyás. 
• Következ ő év februá r 
15-ig elszámolá s a z Er-
dészeti Hatósá g felé . 

• Körzet i erdőter v 
alapján készített üzem-
terv költsé g 80%-a , 
max. 500 0 Ft , illetv e 
alapdíj +  400 Ft/ha . 
• Egyé b esetben költ -
ség 50%-a , max . 2000 
Ft alapdíj +  200 Ft/ha . 

• Szerződé s szerinti dí j 
50%-a, max. a minimál 
munkabér. 

• Jólét i é s parkerdők -
nél a  beruházás i költ -
ség max. 10%-a, elszá-
molás decembe r 15-i g 
• Elhalá s miatt i kiter -
melt szárazfa után 60 0 
Ft/Br m 3 

Igénybevétel módja , 
mellékletek 

Pályázat Pályázat Pályázat Kérelem Kérelem Kijelölés, illetv e pályá -
zat 

Benyújtás helye , 
ideje 

Erdészeti Hatósá g Erdészeti Hatósá g Erdészeti Hatósá g 
Költségvetési ter v el -
őző é v november 30-ig 
3 példányban . 

Erdészeti Hatósá g Megyei F M Hivata l / 
Erdészeti Hatósá g 
1999. októbe r 31 . 

FVM, Erdészet i Ható -
ság januá r 31-i g jólét i 
erdőknél 

Folyósítása Államkincstár Államkincstár Államkincstár Államkincstár APEH Államkincstár 

(Györ-Moson-Sopron megyei Agrárkamara - Agrártámogatások, 1999) 



É r j e u t o l k a l a n d v á g y á t ! 

A vadászat izgalmai, fegyverek, 
horgászélmények csak Önre várnak! 

F f T \ F 

e H o v a 
F e g y v e r , H o r g á s z a t , V a d á s z a t 

N e m z e t k ö z i K iá l l í tá s 



D R . B A R T H A D É N E S 

Veszélyeztetett erdőtársulásaink XIII. 
B o r ó k á s - n y á r a s o k 

Korunk egyik legszomorúbb és leglátványosabb jelensége 
természeti környezetünk pusztítása. A fajok eltűnése gyorsuló 
ütemben halad, s vészesen zsugorodnak a természetes, termé
szetközeli élőhelyek területei is. A védett és veszélyeztetett fajok 
listája mellett most készült el hazánkban a veszélyeztetett, vé
dendő élőhelyek, társulások összeállítása, mely várhatóan a 
közeljövőben jogszabály formájában nyilvánosságra kerül. Eb
ben a sorozatban a veszélyeztetett erdőtársulásokat, veszély
forrásaikat és megóvásuk lehetőségeit mutatjuk be, tudva azt, 
hogy az erdőterületeken végbemenő degradációt csak az erdé
szek állíthatják meg és fordíthatják vissza. 

A Duna-Tisza köze árvízmentes hátságain, buckaoldalakon, 
meszes homokon találjuk a borókás-nyárasokát. TermóTielyük 
az erdőtenyészet határán van, a sztyeppesedő klíma és a vízel
vezetések, talajvízszint-csökkenések mait ma már állományaik 
a fatenyészet határára kerültek. A talajvíz mélyen és egyre mé
lyebben található, jel lemző talajtípus a futóhomok és a kon
szolidáltabb részeken a humuszos homoktalaj. Borókás-nyára
sok két úton jöhetnek létre, egyrészt homoki gyepek szuk
cessziója során az előerdőt képviselik, másrészt a pusztai és 
gyöngyvirágos tölgyesek leromlása révén, mikor másodlagos 
társulásnak tekinthetők. A homokitölgyes-állományok lerom
lását a több évszázados erdőkiélések (makkoltatás, erdei legel
tetés, faanyag- és legelőterület nyerés), valamint az utóbbi év
tizedekben jelentkező talajvízcsökkenés, szárazodás okozzák. 
A ma fellelhető borókás-nyáras állományokról nehéz eldönteni, 
hogy melyik úton jöttek létre. 

A lombkoronaszint nyílt, laza záródású, buckaközökben zárt 
foltok is előfordulnak, s egyetlen faj építi fel. Ez az állomány
alkotó fafaj a fehér nyár (Populus alba), mely gyökérsarjai 
révén hódít meg újabb területeket. Ritkán - a korábbi homoki 
tölgyesek maradványaként, vagy madarak révén betelepülve -
szálanként megtalálható a vadkörte (Pyrus pyraster) és a ko
csányos tölgy (Quercus robur) is. A cserjeszint a fénybőség 
ellenére - a rossz vízgazdálkodás miatt - alacsony, legfeljebb 
közepes bontású, néhány xerofil faj építi fel. Tömeges a fény
igényes boróka (Juniperus communis), mélyebb részeken, ahol 
a fehér nyár foltok záródottabbak, a félárnyéktú'rő fagyai (Li-

Széldöntött fehárnyáras 

gustrum vulgare), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), 
kökény (Prumus spinosa), varjútövisbenge (Rhamnus cathar-
ticus), sóskaborbolya (Bérberis vulgáris) él még. A gyepszintre 
a xerofil jel legű homokpusztai fajok jellemzők, a borítás a 
domborzati viszonyoktól, a kitettségtől, a fa- és cserjefajok ár
nyalásától és a zavarástól (legeltetés, taposás stb.) függ első
sorban, de általában alacsony vagy közepes mértékű. Jel lemző 
a xeromorf felépítésű sás- és fűfajok megjelenése, mint a fé
nyes sás (Carex liparicarpos), árvalányhajak (Stipa spp.), ma
gyar csenkesz (Festuca vaginata), barázdált csenkesz (F. ru-
picola). További tipikus homokpusztai faj a homoki kikerics, 
(Colchicum arenarium), sarlós gamandor (Teucrium chama-
edrys), borzas len (Linum hirsutum), nyúlámyék (Asparagus 
officinalis), homoki ibolya (Viola arenaria), homoki baksza-
káll (Tragopogon floccosus), magyar szegfű (Dianthus ponte-
derae), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), pusztai kutya
tej (E. seguieriana), kony a habszegfű (Silene nutans), piros 
madársisak (Cephalanthera rubra), méreggyilok (Cynanchum 
vincetoxicum), soktérdű salamonpecsét (Polygonatum odora
tum), kőmagvú gyöngyköles (Lithospermum officináié), ma
gyar ebnyelvűfű (Cynoglossum hungaricum). Gyakoribb mo
hafaj a szakállka moha (Barbula unguiculata), ezüst körtemoha 
(Bryum argenteum), gazmoha (Ceratodon purpureus), göndör 
moha (Tortella tortuosa), gyommoha (Funaria hygrometrica), 
magyar moha (F. hungarica). 

Borókás-nyárasok hazánkban csak a Duna-Tisza közi me
szes homokon találhatók, társulásának megnevezése Junipero-
Populetum. 

A borókás-nyáras élőhelyek területe elsősorban azért csap
pant meg, mert az egyébként silány termőhelyeket nagyobb
részt feketefenyővel, kisebb részt erdeifenyővel próbálták meg 
hasznosítani. A fiatal és középkorú kultúrfenyvesek erősebb 
árnyalása miatt a homoki fajok jelentős része eltűnik, a meg
maradók egyedszáma, borítása csökken. A kultúrál lományok-
nak gyakran úgy készítették elő a termőhelyet, hogy a buckákat 
összetolták, elegyengették. Problémát jelent a gyakran fellépő 
tűz is, melyet különösen a boróka sínyli meg. A borókás-nyáras 
pionír jellegénél fogva - ha van honnan - könnyen regenerá
lódik. Korábban az állományokat rendszeresen legeltették, a 
túllegeltetés mait alig újultak a fa- és cserjefajok, a csökkenő 
gyepborítás miatt pedig helyenként megindult a homok. A fe
hér nyár vegetatív úton sokáig fenn tudja magát tartani, de a 
csak generatív úton szaporodó borókánál a felújulással vannak 
problémák. A legeltetéssel járó taposás és az üregi nyúl rágása 
miatt nehezen verődik fel ez a faj. Az állományok bolygatása, 
nyílt, pionír jellege miatt a fajkészletben is történnek változá
sok, hódítanak az agresszív adventív fajok. A fás növények 
közül a bálványfa (Ailanthus altissima), a lágyszárúak közül a 
selyemkóró (Asclepias syriaca) említhető, mint kellemetlen és 
nehezen kiirtható gyomosító elem. A borókás-nyárasok gazda
ságos fatermesztésre alkalmatlan élőhelyek, a pannon homok
területnek viszont sajátos, értékes társulása. Termőhelyeiken 
fölösleges kultúrállományokkal kísérletezni, a gyenge fatermő 
képességű erdei- és feketefenyveseket is célszerű letermelésük 
után csemeteültetéssel borókás-nyárassá alakítani. Ezek az ön
fenntartó „örök erdők" számos ritka állat- és növényfaj élőhe
lyei, menedékei is egyben. 



Pro Silva tanulmányút Romániában 
Alapadatok: Romániában 6 245 

000 hektár erdő van. Ez 27%-os erdő
sültségnek felel meg. Fafajcsoportok 
szerinti összetétel: tűlevelűek 3 1 % , 
bükk 3 1 % , tölgyek (KTT, KST, MAT, 
MOT, CS, ET) 18%, lombos elegyfa-
fajok 15%, idegen fafajok (A stb.) 5%. 
400 000 hektár elsó'dleges (soha se 
művelt) és másodlagos (legalább egy 
emberöltő óta nem művelt) őserdő van 
az ország területén. Átlagos fakészlet 
215 m3/ha/év, átlagos növedék 5,6 
m 3/ha/év. 1951-76 között 24-27 millió 
m3/év volt a fakitermelés, azóta ez 
csökkent (1987. 15 millió m3). Romá
nia hosszú távon 42%-os erdősültségre 
törekszik. 

Az erdőgazdálkodás felépítése: az 
erdó'k tervezésével, kezelésével és an
nak felügyeletével kapcsolatos teendő
ket az e célra alapított egyetlen állami 
vállalat, a ROMSILVIA látja el. Bu
karesti központja és megyei egységei 
vannak. Korábban volt állami támoga
tás (például forrásfoglalásra), ma már 
nincs. A gyenge erdőállománya déli 
megyéket a többiek jövedelméből se
gítik. 1998-tól az Erdó'k és Vizek Mi
nisztériuma is felállított egy felügyelői 
rendszert, amely még kialakulatlan. 

Pro Silva: 1989-ben Szlovéniában 
alakult szakmai mozgalom, mely az 
erdó'k kíméletes, biológiai változatos
ságot megőrző, de gazdaságos haszná
latát tűzte ki célul. Nézeteit az egyes 
tagországokban megalakult csoportjai
ban folyó ismeretterjesztésen, nemzet
közi bemutatókon keresztül igyekszik 
terjeszteni. Fő céljának a stabilitás ki
alakítását (állományszerkezet, egész
ségi állapot) és megőrzését tekinti, s 
vallja, hogy ezt nem passzív termé
szetvédelemmel, hanem aktív és gaz
daságos erdőgazdálkodással lehet/kell 
elérni. Módszere az optimalizáló dön
tések meghozatala az összes tényező 
figyelembe vételével. A vizsgálat tár
gya soha nem az erdó'részlet, -állo
mány, hanem a faegyed és az egymás
sal ökológiai kapcsolatban lévő egye
dek csoportja (biogrupp). 

A tanulmányút: A Pro Silva 1998. 
évi rendezvényén 14 európai ország 
vett részt. Ez a román résztvevőkön kí
vül 47 külföldit jelentett. A magyar 
csoport első nap 10, a továbbiakban 8 
tagú volt, s így a legnépesebb delegá

ciót alkotta. A konferencián a kötelező 
és általános üdvözlések után olasz, 
francia, német (2), román (2), magyar, 
cseh, spanyol eló'adások hangzottak el. 

A magyar előadást (összeállította 
Berki Imre ökológus, Varga Béla és ifj. 
Rakonczay Zoltán erdőmérnökök) ifj. 
Rakonczay Zoltán mondta el. Ez az 
előadás stílusával, tömörségével és ál
lásfoglalásával a legnagyobb sikert 
aratta. Kitért az erdőgazdálkodás hely
zetére és súlyára (GPD 0,3%-a) a nem
z e t g a z d a s á g o n b e l ü l , a t e rmé
szetvédelemmel való kapcsolatára 
(ó'serdó'-program, WWF stb.), elemez
te az új törvények, a magánerdő-gaz
dálkodás szerepét, kilátásokat az EU 
csatlakozás terén (származási igazolás, 
WWF-fel, Pro Silva-val való összefo
gás). A román résztvevők úgy értékel
ték, hogy ez az előadás számukra is 
iránymutatással szolgált. 

Az egyik román előadó (prof. V. Gi-
urgiu) igyekezett hangsúlyozni, hogy 
Európában erdeik biodiverzitása egye
dülálló, s ezek szerepe a génmegőrzés
ben és a szárazság elleni védelemben 
nagyon fontos. Érzékelhető volt, hogy 
értékeik fenntartásához EU segítséget 
várnak. Erős a most újra kezdett er-
dó'privatizáció-ellenes hangulat (ko
rábban egy hektárig, most 30 hektárig 
adnak vissza egykori magánerdőket 
eredeti tulajdonosuknak). 

Ottó professzor 

A RETYEZÁT ösvényein 

Kiemelkedő volt a sodró lendületű 
román záróelőadás (Bandiu), mely ar
ról szólt, hogy mi az erdő a számokkal 
megfogható lényegen túl (tájkép, látó
határ, hazaszeretet, képzőművészet, 
zene tárgya, történelmi rejtekhely, lel
kiállapot gondozója stb.). 

A poszterek közül a bukovinai er
dőről és őserdőkről szólók voltak a 
legérdekesebbek, valamint a gondosan 
összeállított szlovén anyag (Szlovéni
ában 91%-os a természetes felújítás). 

1999-ben a Pro Silva konferencia 
Spanyolországban lesz. 

Terepi bemutatók 

Üzemtervet egy esetben láttam. Ez 
a miénkhez nagymértékben hasonlít. 
Az útvonal három tájegységet érintett: 
Bánát-Erdőhát (Temes megye), Déli-
Kárpátok (Hunyad megye), Szörényi
érchegység (Karán-Sebes megye) . 
Mindhárom terület magas erdősültsé
ge 

Temes megye Padurani és Lugolej 
községhatárok 

Quercus frainetto - Quercus cerris 
elegyes állományok felújítását néztük 
meg. Mindkét bemutatóhely sík vidéki 
volt. Pszeudoglejes barna erdó'talajo-
kon állnak a mi KTT-CS állománya
inkkal analóg magyar tölgyes-csere
sek. 

A szép és értékes magyar tölgy el
őnyét úgy biztosítják, hogy először a 
csereket veszik ki, s 1-15 évvel is to
vább marad a Quercus frainetto. Ezen 
kívül van újulatápolás, s ennek kereté-



ben elegyarány-szabályozás is. A vágáskor 100-120 év. 
Nem dolgoznak célátmérőre, az értékes faanyag kitermelése 
és az eredményes felújítás a cél. 

Összefoglalásként elhangzott, hogy a látottak ugyan nem 
igazi Pro Silva erdó'k, mert törvényszerűen egykorúak, il
letve közel egykorúak lesznek, de a legjobb átmeneti álla
potot láthattuk. A Pro Silva az olyan állományokat tekinti 
célnak, ahol minden (sok) korosztály jelen van. Ez a stabi
litás, a jó egészségi állapot feltétele. Ezért javasolja a cé
látmérő szerinti kitermelést. A fényigényes fafajoknál a cso
portos bontás a jó megoldás, de a keletkezett lék ne haladja 
meg az egy famagasságot. 

Hunyad megye - Retyezáti túra 

A Retyezát a Déli-Kárpátok nyugati tömbjében, a Szö
rényi-havasokban található. A Retyezáti Nemzeti Parkot 
1935-ben alapították. Jelenlegi területe 54 000 hektár. A 
hegység anyaga kristályos pala. A Retyezát a Hieracium és 
a Poa fajok géncentruma, mert itt fordul elő belőlük a leg
több faj. 

Az övezetesség szabályos: B, JF-B, LF, az erdőhatáron 
Pinus mugo. A védőzónában mikro-vágásokkal dolgoznak, 
esetleg a talajt felsértik, ha nincs jó újulat. A termé
szetvédelmi területen a felújulás nincs időhöz kötve. A Pro 
Silva nem ért egyet a védett és nem védett erdó'k eltérő 
kezelésével, vallják, hogy egyformán kell gazdálkodni min
den erdeiben. 

Az erdőhatár felé közeledve (1400 méter) a legeltetés 
nyomai jól érzékelhetők voltak (hulladék, boróka, virágos 
flóra szegényessége). A parasztok nagy területen kiirtották 
a Pinus magot a jobb fűnyerés reményében. Ez ellen a ter
mészetvédelem szinte semmit nem tud tenni. 

Az erdőhatáron a lucfenyő már kis csoportokra szaka
dozva él. Egy-egy kis fa mellé lehullik néhány másik magja, 
s szerencsés esetben kihajtanak. Csoportot alkotva egymást 
védik az időjárási szélsőségek, a legelő állatok ellen. Gyö
kereik összenőnek, szélső ágaik legyökereznek, a csoport 
ilyen „klónok"-ból áll. Ez a biogrupp, mely jól mutatja 
számunkra a természet stratégiáját. 

Alacsonyabb fekvésben egy hótörés nyomán felverődött 
madárberkenye-foltnál álltunk meg. Úgy értékelték, hogy 
úgy jó, ahogy van. Majd bejönnek alá a klimax társulás 
csemetéi (bükk, jegenyefenyő). Ez itt jobb eséllyel megy 
végbe, mint a nyír alatt. A madárberkenye jól bomló, a nyír 
erősen záró avat produkál. Az utóbbi szinte visszaveti a 
szukcessziós folyamatot. 

Karán-Sebes megye - Vailug község 

Pszeudoglejes barna erdőtalaj, 1200 mm csapadék, 5 °C 
átlagos évi középhőmérséklet, 7 hónap hótakaró. 

Az első bemutatóhelyen nagyon jó alakú, jó növekedésű 
hosszan hengeres bükktörzsek feltűnően sűrűn tartott állo
mányát (Háti = 34 m, 700 m 3/ha; 80 év) láthattuk. Oldalról 
behulló jegenyefenyó'-magból szinte teljesen felújult az ál
lomány. A bükk arányát kívánják az újultban növelni, ezért 
a makktermés évében bontják tovább. 

A második bemutatóhely 600 hektáros vízvédelmet szol
gáló B-JF-LF állomány, melyről 1951-ben úgy döntöttek, 

Magyar tölgy elegyes cseres felújításban 

hogy folyamatosan erdőborítottnak kell lennie, ezért cso
portos szálalóvágással elkezdték többkorúvá alakítani. En
nek eredménye ma már jól érzékelhető. A kitermelt foltok
ból mint a kéményben a füst húznak felfelé az újulatcso-
portok. Számítással igyekeztek meghatározni az évente ki
termelhető fatérfogatot: 

P = I + F r " F n , 
a 

ahol P az évente kitermelhető fatérfogat 
1 = a növedék 
F r = a valós fajlagos fatérfogat 
F n = a fatermési táblabeli fajlagos fatérfogat 
a = az átalakítás éveinek száma. 

Ugy találták, hogy kb. 4,6 m/ha- t termelhetnek ki éven
te, ha 60 év alatt akarják vegyeskorúvá alakítani az erdő-
tömböt. Ez az érték még a növedék alatt van. Most úgy 
látják, hogy az átalakítási idő hosszabb lesz. 

Ezt a módszert a Pro Silva tagjai elfogadták, bár kife
jezték, hogy ők az individuális megközelítés hívei. Az 
egyed helyzetének mérlegelése, annak optimális időpontban 
történő kitermelése automatikusan maga után hozza a fel-
újulást. 

Mit kell optimalizálni? Az adott fát a legértékesebb ál
lapotában távolítsam el, vizsgáljam a környezetéhez való 
viszonyát (ezt a fát szabad-e (lehet-e) kivágni vagy ez hát
rányos a maradókra), s a felújulás lehetőségét. 

Ugyanitt Ottó professzor (a Pro Silva jelenlegi elnöke) 
elmagyarázta nekünk három egymáshoz közel álló bükkfa 
kapcsán, hogy ha 

- az egymás mellett álló fák gyökerei összenőttek (egy
más felé nőnek a gyökfő ágak), 

- egymás felé hajlana a törzsek, 
- összefonódnak a koronaágak, 
akkor ezek biogruppot alkotnak, egymásnak nem konku

rensei, hanem együtt fejlődnek. Hibázok, ha kiveszem az 
egyiket (pl. gyérítéskor). Csak azokat kell kivenni, amelyek 
nincsenek ilyen biogruppban. Tehát pozitív, csoportos gyé
rítést kell végezni, s semmiképpen sem a modelltáblák át
lagos fatávolságának sematikus kialakítására törekedjünk. 

Internet: ht tp: / / l ar ix . e fe . h u / o e e 



A Semenic-i őserdő 
A magyar küldöttség (balról jobbra): 

Csépányi Péter, Sódar Márton, Gál Sándr, dr. Szikra Dezső, Kiss László, 
Bús Mária, Zambó Péter, Varga Béla 

Fotó: Dr. Szikra Dezső 

Karán-Sebes megye Nerei forrásvidék 
Természetvédelmi Terület 

8 órás bejáráson vettünk részt a Szörényi-Érchegység 
legmagasabb pontjától (Semenic 1446 méter) a hegység lá
bánál 700 méter magasan fekvó' Prilipet faluig. Az út a 
hegység erdőirtással lecsupaszított területén kezdó'dött, 
majd eró'sen legeltetett, de ennek ellenére új újulatos bük
kösökön át értünk a 4776 hektáros őserdőhöz, melynek'vé-
dó'zónája 487 hektár. Az idős bükkök kora 160-350 év, 
1916-tól nem volt beavatkozás e területen. A klíma konti
nentális, szubmediterrán befolyással. A magasságtól függő
en 4,5-7,2 °C közt változik az évi átlagos középhőmérséklet 
és 900-1300 mm az évi átlagos csapadék. Alapkőzet kris
tályos pala, melyen savanyú kémhatású barna erdőtalajok 
alakultak ki. Az igazi nagy fák elérik az 50 méteres ma
gasságot, mellmagassági átmérőjük meghaladja a 140 cm-t. 

A montán bükkös nudum volt, aljnövényzet nélküli és 
teljesen elegyetlen. A felújulások csoportosak, a kidőlt fák 
helyén és környezetében alakulnak ki. Érzékelhető volt, 
hogy általában a nagyon idős, nagyon méretes egyedek sem 
korhadtak vagy álgesztesek (például ha vihar, villám kidön
tötte). Csak az alacsonyabb részeken találkoztunk szórvá
nyosan a szubmontán bükkös elemeivel (gyertyán, Aspe-
rula odorata, Oxalis acetosella, Euphorbia amygdaloides, 
Daphne mesereum, Dryopteris filix-mas, Carex pilosa). 

Ezen a hatalmas területen foltonként, csoportonként min
den korosztály és méret előfordul. Lenyűgöző látvány volt 
az őserdő, melyben az erdő fejlődésének természetes folya
matai jól tanulmányozhatók és megérthetők. 

A román vendéglátók hosszan előadták akadémikusaik 
őserdő és természetes erdő definícióit. Ezzel szemben Ottó 
professzor az erdőfejlődés rendszerét ismertette: 

Stádiumok Fázisok 
fiatal fejlődő optimális hanyatló 

FI FE OP HA 

IV. Klimax vagy tetőző főfafajokkal 

III. Szubklimax: eltűnnek a vegyes 
fafajok, jönnek a fő fafajok, a 
változatosság eltűnik 

II. Vegyes erdő (Mitschwald) foly
tonosan változó sok fafaj (H, J, 
K, GY stb.) 

I. Pionír vagy iniciális gyakran nem 
fafajok, hanem cserjék, lágyszá
rúak alkotják 

A fenti modellhez igazodik az anyag- és energiaáramlás 
rendszere is. Döntéseink során fontos, hogy ne menjünk e 
folyamatokkal szemben, mert ez nagy veszteséggel jár. 

Általános tapasztalatok és javaslatok 

a/ Romániában a növényevő nagyvad fajok és a ragado
zók egyensúlyban vannak. Ennek az az eredménye, hogy a 
felújításokban károsítás nélküli, kefesűrű újulatokat tudnak 
produkálni. 

b/ Az erdőről és az erdőgazdálkodásról lehet más módon 
is gondolkodnunk, mint a megtanult és alkalmazott rend
szerek. Érdemes ezeket az ökológiai alapról induló megkö
zelítéseket megismerni. Például ilyen a Pro Silva is. 

c/ Ha lesz a térségünkben egy vagy több ezekkel a gon
dolatokkal „megfertőzött" erdőgazdálkodó, támogatást ér
demel kísérleti területek beindításához. 

d/ Az általunk bejárt terület 4-600 km-en belül van tő
lünk. Anyagi és időbeli lehetőségek esetén javaslom az 1. 
napi és 4. napi terepi program bemutatóhelyeinek megláto
gatását az érdeklődő tervezők, felügyelők számára. Termé
szetesen a romániai viszonyok miatt ez gondos előkészítést 
igényel. 

Kép és szöveg: Bús Mária 

Eltűnő őserdők nyomában 
A tém a önmagába n is lenyűgöző! Vajon ki az az erdész, ak i n e vágyna meglátni a z érintetlen őserdőt , a  trópusi vado n felfoghatatla n 

változatosságát? 
Máté Jáno s erdőmérnök kollégán k kalauzolásáva l lenyűgöz ő brazíliai kalando n mehetet t keresztül , aki részt vett a z OE E Barany a 

Megyei Hely i Csoportjána k februá r 9- i rendezvényén . 
Az előad ó a z elmúlt évbe n töltött néhán y hete t brazília i nemzet i parkokban . A z ingergazdag környezetbe n töltött napo k kitörölhe -

tetlen tapasztalatai t osztott a me g velünk . 
A roppan t intuití v előadá s sorá n ízelítő t kaptun k a  természeti csodá k mellet t a z Amazóniát körülvevő , megkövült gazdaság i kör -

nyezetről, a  társadalmi anomáliákról , a z ott élő emberekről , az őserdő kiirtásának okairól , s  ezáltal kicsi t árnyaltab b képe t alkothatun k 
a „vilá g tüdejének " pusztításáról . 

Ripszám István 
HCS titkár 



A hegyi szil botanikai jellemzése 

Nevezéktana 

Linné 1753-ban megjelent főművében, a Species planta-
rumban a mezei szileket és a hegyi szilt még nem különí
tette el, mind a hármat együttesen kezelte, s Ulmus cam-
pestris névvel látta el őket. A hegyi szilt az U. campestris-
ből 1762-ben W. Hudson hasította ki, s a Londonban meg
jelent Flóra Anglica elsó' kiadásában Ulmus glabra néven 
írta le. Későbbi, már csak szinonimként figyelembe veendő 
nevei az U. scabra és U. montana. Mindhárom fafajnév latin 
eredetű, a glabra simát jelent, mely a hegyi szil sokáig sima 
kérgére utal. A scabra jelentése érdes, ezt a fajnevet a le
vélfelület érdessége alapján adta neki Miller. A montana 
megfelel a magyar fajnévnek is egyben, mivel előfordulása 
elsősorban a hegységekre korlátozódik. Az Ulmus nemzet
ségnév egyébként a szilfa latin köznyelvi alakjából került 
be a Linné-féle nevezéktanba. 

Elterjedése 

Európai elterjedésű faj, areájának határa Észak-Skócián, 
Közép-Skandinávián, a Ladoga-tó környékén és a Káma fel
ső folyásán húzódik keresztül. Legészakabbra Norvégia 
partvidékén a 67. szélességi körig hatol fel. Nyugat-Euró
pában az atlanti partvidékre már nem ereszkedik le, Kelet-
és Dél-Európában szórványosabb a megjelenése. Keleti 
irányban elterjedési területe megközelíti az Ural hegységet. 
Észak- és Kelet-Európában elsősorban a sík vidék fafaja, 
Közép- és Dél-Európában viszont már a hegyvidékeken 
bukkan fel, ahol a bükkösök jellemző elegyfája (1. ábra). 

1. ábra 
A hegyi szil (Ulmus^^elterjedési területe, Meusel(1978) nyomán 

Vertikális megjelenésére itt a Kárpát-medencében Fekete 
Lajos és Blattny Tibor 1913-ban megjelent nagyszabású 
munkájából (az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterje
dése a Magyar Ham területén) kaphatunk képet. Eszerint az 
előfordulás alsó határa átlagosan 430 m tszfm., a felső határ 
átlagosan 1050 m tszfm. Legmagasabbra a Dél-magyaror
szági-hegyvidéken a Godján-Szarkó-hegységben hatol, itt a 
Suku-völgy északkeleti kitettségében 1460 m tszfm.-nál ta

lálható meg. További magassági megjelenéseit a táblázat 
mutatja. 

A hegyi szil magassági megjelenése a Kárpát-medencében 

Tájegység 
Megjelenés felső határa (m tszf.) 

Tájegység 
átlag maximum 

Északnyugat i -Kárpátok 750 962 

Közép-Kárpátok 1040 1280 

Északkelet i -Kárpátok 1040 1365 

Kelet i -Kárpátok 1190 1440 

Dél i -Kárpátok 1090 1430 

Dé l -magya ro rszág i -hegyv idék 1090 1460 

B iha r -hegység 940 1262 

Horvá th -A lpok 1070 1350 

Átlagos megjelenés 1050 

Előfordulása 

Hazánkban elsősorban a középhegységekben találjuk, de 
megjelenik a Nyugat- és Dél-Dunántúli-dombvidéken is (2. 
ábra). A bükkösök kísérő fafaja, de jellemző a szurdoker
dőkre, továbbá a patak menti égerligetekre is. Leereszkedik 
az alföldperemi részekre is, ahol elsősorban a keményfás 
ligeterdcíkben ver tanyát, így ezeken a helyeken a simale
velű mezei szil és a vénic-szil mellett a hegyi szil is meg
található. 

2. ábra 
A hegyi szil hazai előfordulása, Bartha - Mátyás\\^>) után 

Élőhelyének tömör összefoglalását adja Fekete Lajos és 
Mágócsy-Dietz Sándor 1896-ban megjelent Erdészeti nö
vénytanukban: „Hegységi erdeinkben szórványosan fordul 
elő, és gyakran köves tetőkön a hegyi juharral együtt tar
kázza a bükkerdőségeket." 

Alaktana 

Közepes termetű fafaj, a 25 m-es magasságot ritkán ha
ladja meg. Kérge sokáig sima, bamásszürke, később mé
lyebb hosszanti és sekélyebb keresztbarázdákkal tagolt, a 
kéregcserepek felső rétegei idősebb korban lehámlanak. 
Vesszeje a többi hazai szilfajhoz képest vastag, zöldes
vagy sötétbarna, elálló, merev serteszőröktól borzas. Tojás
dad rügyei a levélripacs felett ferdén helyezkednek el, fe
ketésbarnák, pikkelyeiket rozsdavörös szőrzet borítja. Vi-
rágrügyei duzzadtak, gömbölydedek, a váltakozó állású le
velek kétfélék lehetnek: 1. az erőteljes hosszúhajtásokon -
melyekből később a tartóágrendszer alakul ki - a csúcsukon 



A Z É V F Á J A 

háromkaréjúak, karéjaik 
hosszan kihegyesedők; 2. 
a gyengébb hosszúhajtáso
kon és a rövidhajtásokon 
elliptikusak vagy többnyi
re visszástojásdadok, nem 
karéjosodók. A levél 8-16 
cm hosszú, lekerekített 
válla gyengén aszimmetri
kus, széle kétszeresen fű-
részes, csúcsa hirtelen ki
hegyesedő, nyele rövid, 
szőrös. A levéllemez vas
tag, fénytelen, sokerű (14-
20 érpár), felül igen rövid 
serteszőröktől érdes, foná-

3. ábra 
Az év fája: a hegyi szil 

(Csapody Vera rajza) 

ka pelyhes vagy érdes, az érzugokban fehéren szakállas. Ké
sőn lombosodó faj, őszi lombszíneződése sárgászöld. 

Virágai gömbölyű csomókban nyílnak, ülők, általában 
kétivarúak, de előfordulnak a csak porzósok is. A virág forrt 
leple 5-6 tagú, melyek csúcsa rozsdabarnán szőrös, a porzók 
száma megegyezik a lepelfogók számával. A kétkaréjú bibe 
élénkpiros. Márciusban, lombfakadás előtt virágzik. Lepen-
déktermése kerekded vagy visszástojásdad alakú, 2-2,5 cm 
hosszú, kopasz, a makkocska a szárny közepén található. A 
termés sokáig zöld marad, május első felében érik és hullik. 
A lependékek szárnyai a késői lombosodásig fotoszinteti
zálnak. 

Irodalmi források szerint nem ritkák az 500 évnél idő
sebb egyedek. Hazánk legtermetesebb hegyi szilfája a 
Veszprém megyei Ráktanyán található, melynek törzskerü
lete 480 cm, magassága 18 m. 

Változatossága 
Mint általában a szilek, 

a hegyi szil is jelentős vál
tozatosságot mutat a leve
lek nagysága, alakja, sző-
rözöttsége tekintetében. 
Hazánkban a var. glabra 
változata mellett megtalál
ható a var. pannonica is, 
melynél a levelek fonáka, 
a levélnyél és a fiatal haj
tások mirigyesek. Ez a vál
tozat nálunk a Dél-Dunán
túlon fordul elő. 

A mezei szil (U. minor) 
és hegyi szil mesterséges 
úton létrehozott hibridfaja 
a holland szil (U. hollan
dica). Fajtái a múlt század 
elejétől kezdtek elterjedni 
Nyugat-Európában. Mivel 
gyökérről sarjad, ezért telepítési helyén sokáig fennmarad, 
s kismértékben terjeszkedni is tud. Gyakrabban föllelhető 
fajtája a 'Hollandica', 'Vegeta' és 'Commelin', utóbbi re
zisztens a szilfavésszel szemben. Ennek forgalmazása ha
zánkban is engedélyezett. 

A hegyi szil télen mereven fölfelé törő és ívesen meg
hajló ágrendszerével, tavasszal megrakott lependéktermése-
ivel, nyáron üde zöld, tömött lombozatával, ősszel sárgá
szöld lombszíneződésével a kárpáti-pannon erdők méltány
talanul elhanyagolt elegyfája. 

Dr. Bartha Dénes 

Semeniki őserdő (Románia) 
Hegyi szil (400 évesre becsülöm) 

Gheorghe F. Borlea (a Pro Silva Kon
ferencia [lásd 80. oldal] főszervezője) 

Fotó: dr. Szikra Dezső 

Meghívó 
Tisztelettel meghívjuk Önt a Soproni Egyetemen március 23-án (kedden) megrendeződő 

V. Erdészeti és Faipari Állásbörzére, valamint március 24-én (szerdán) megrendezésre kerülő 
II. Szakmai Fórumra, melynek témája: 

Erdőmérnöki szekció: 
„A magánerdő-gazdálkodás és az állami erdőgazdálkodás sajátosságai és kapcsolata" 

(beleértve a vadgazdálkodás és a természetvédelem kérdésköreit is) 

Környezetmérnöki szekció: 
„Felsőfokú környezettudományi képzés Magyarországon" 

Az Állásbörze megszervezésével szeretnénk lehetőséget biztosítani, hogy az Önnek legalkalmasabb munkatársat 
választhassa ki a végzős eredőmérnök-, illetve környezetmérnök-hallgatók közül, és természetesen a felkínált állás
lehetőségekkel kívánjuk segíteni a végzős diákok elhelyezkedését. Egy ilyen találkozás alkalmával arra is lehetőség 
nyílik, hogy az együttműködés újabb formáit fedezhessük fel, és azokat meg is valósítsuk. Gondolunk itt nyári 
szakmai gyakorlatra, diplomamunka-témákra, valamint közös kutatási programokra. 
A rendezvényre szeretnénk megjelentetni egy kiadványt, amely a képviselt vállalatok és intézmények rövid bemu
tatását, elvárásait és lehetőségeit tartalmazná. Amennyiben szerepelni szeretnének ezen kiadványban, kérjük küld
jenek vállalatukról maximum egy oldal terjedelmű tájékoztatót postán vagy MS-Word 6.0 formátumú fájlban az 
iaeste sun 30.efe.hu címre. 
Jelentkezés esetén részletes programot küldünk. Munkanapokon délelőtt 10-től 12 óráig telefonügyeletet tartunk a 
99-518-243-as számon. Megtisztelő jelenlétére természetesen akkor is számítunk, ha cégének jelenleg nincs módjában 
állást felajánlani. 
Kérjük Önt, hogy a kérdőívet szíveskedjék kitölteni és címünkre elküldeni, illetve tanácsaival, ötleteivel segítse a 
program szervezését. Fáradozását előre is köszönjük, a sikeres együttműködésben bízva, tisztelettel: 

Jelitai Edit Horváth László 
Állásbörzéért felelős elnökhelyettes Helyi Bizottság elnöke 

http://30.efe.hu


A bútorgyártás 
titka: fa plusz HighTech 

plusz innováció. 
A fabútorok iránti megnövekedett érdek

lődéssel arányban növekednek a vevők 
elvárásai is. A megnövekedett igényekkel 

a gépeknek és berendezéseknek is lépést 
kell tartaniuk. Nagyobb hatékonyság, 

magasabb teljesítmény, ugyanakkor 
egyre több egyedi követelmény. A 

LIGNAplus-on megéli a fafeldolgozás 
és megmunkálás komplett kínálatát: 

innovatív technika és eljárások, 
innovatív felhasználás és koncepció, 

innovatív ötletek és konstrukciók. 
A világvásár mindenki számára, 
aki már ma be akar rendezkedni 
a holnapra. LIGNAplus - a jövő 
ígérete most. 

• Internet: http://www.ligna99.de • http://www.messe.info.hu 

• 2nd International Wood Congress, 
Finnország mint partnerország 

1 9 9 9 . M Á J U S 1 0 - 1 5 . 
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Erdészek a magyar nyelvért 
Mindenekelőtt illő bemutatkoznom. Nevem Bánó László. 

Az erdőmérnöki diplomát 1968-ban szereztem meg Sopron
ban az Akadémián. Egynegyed évszázadot dolgoztam a Pi
lisi Állami Parkerdőgazdaságnál. Az élet úgy rendelkezett, 
hogy üzemegységem - a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság 
Főépítésvezetősége - 1993-ban felszámolásra került. Rész
beni jogutódként alakult meg az UTILIS Szolgáltató Kft, 
melynek azóta is ügyvezetője vagyok. Főbb tevékenységi 
körünk a külszíni bányaművelés, a rekultivációs építőipar, 
extrém területek biológiai rekultivációja és a hulladékgaz
dálkodás. 

Az élet látszólag messze sodort az erdészkedéstől, de a 
mai napig is töretlenül vallom: erdésznek lenni legalább 
oly mértékben lelkület és sajátos életfelfogás kérdése, 
mint erdészeti szakmai tudományokból hitelesített isme
reteket birtokolni, és azokat elméletben vagy gyakorlat
ban művelni. 

Az elmúlt évtizedekben többször volt szakmai egyesü
lésben, közigazgatásban és egy kicsit a politikában is vala
milyen megbízatásom. Sok kudarc és némi siker eredője-
képpen néhány éve úgy döntöttem, hogy ha tehetem, nem 
vállalok már ilyen megbízatásokat. A szervezett tevékeny
ség - különösen sok év óta a minden vonatkozásban hábor
gó hazai életünkben - mind több alkalommal olyan maga
tartás tanúsítására kényszerített, amelyhez indokoltan nem 
volt kedvem. Napjainkra így a mindennapi munka maradt 
gyakorlatilag egyedüli, társadalmi vetületben is felfogható 
tevékenységem. 

Meggyőződésem, hogy ma milliók kerültek ugyanabba 
a helyzetbe, mint én. Az évek során teljesen vagy meg nem 
engedhető hányadban „kiszálltak" a köz szolgálatából, mert 
nem találják meg helyüket, ugyanakkor aggódva nézik a 
társadalom egyre növekvő vadhajtásait. Szívesen tennének 
is valamit a társadalom jobbításáért, de hogyan, hol, mikor, 
kivel - sorolhatnám a gátló körülményeket. Ha a szervezett 
politikai vagy egyéb tömörülésben levő tevékenység nem 
fogadható el számukra, akkor más működési teret kellene 
találniuk. Úgy tűnik, ez a más működési tér egy demokra-

AZ MTA ERDÉSZETI BIZOTTSÁGA 
dr. Sólymos Rezső elnökletével 

ülést tartott. 

Sólymos Rezső Glatz Ferencet idézt e 
bevezetőjében: „A z Akadémia legye n a 
nemzet tanácsadója. " 

Gémesy Józset'vezető igazgat ó (ÁP V 
Rt.) tájékoztatta a  jelenlévőket a z erdészet i 
portfolió teendőiről . 

Az erdészet i rt.- k a szezonális bevétele -
ikből adód ó átmenet i zavarai t a  „többlábon 
állással" javasolj a enyhíteni . Á m alaposa n 
meg kel l gondolni , hog y milye n „lábakat " 
választ a z rt . 

Felhívta a  figyelmet, hog y az energiaer-
dők tekintetébe n igencsa k elmaradtun k az 
európai élmezőnytől . 

Sürgős feladatkén t jelölt e meg , hog y a 
vállalkozók szegénye s gépparkjának felújí -
tásához mielőb b hozz á kel l kezdeni , é s 
hogy ezeke t az embereket ne m szabad ma-

tikus társadalmi rendben az úgynevezett civil kezdeménye
zés lehetősége. Egy jó cél érdekében több, akár sok ember 
összefog, és nyesegeti a társadalmi vadhajtásokat, avagy 
csak egyszerűen segít. Kizárt, hogy a jó szándékú ember 
ne törekedjék erre. Ezért vállalkozik hálátlan közfeladatok 
ingyenes elvégzésére, vagy például ezért adakozik az árvíz
károsultak számára. A szervezett közéleti szerepléstől 
ugyan távol tartja magát, de felelősen munkálkodik a tár
sadalom jobbításán. Ahol tud, segít. Ha nem ezt tennénk, 
idővel legyűrne bennünket a silány, a rossz. Nem köteles
ségünk a szervezett politikai, társadalmi életben aktív fel
adatot vállalni, de igenis kötelességünk a valamilyen szinten 
tanúsított hitvallás az emberi jó, a közért való tevékenyke
dés mellett. Ez egyébként nemcsak kötelességünk, hanem 
létérdekünk is! 

A múlt évben egy novemberi vasárnap délelőtt fél füllel 
a rádiót hallgattam. Valamelyik műsorban Szeleczky Zita 
művésznő nyilatkozott a magyar nyelv szépségéről. Néhány 
mondata után már feszülten figyeltem. Mondandója ugyanis 
a nyelvünkről hódítóan szép volt. Meg sem kísérelem, hogy 
bármit idézzek az elhangzottakból. Azokat a gondolatokat, 
megállapításokat együtt szabad csak hallgatni. Szeleczky 
művésznő mondandójának végén döbbentem meg igazán. 
Ekkor derült ki ugyanis, hogy ő egy idézetet olvasott fel, 
mégpedig egy arisztokrata származású, a magyar nyelvet is 
ismerő angol nyelvész - Sir John Bowring - másfél évszá
zaddal ezelőtti véleményét. 

Ekkor fogant meg bennem a gondolat: Mi lenne, ha 
ezeréves államiságunk alkalmából egy mozgalmat kez
deményeznék? Erdészek anyagi áldozatvállalásával a 
millenniumra könyvet jelentetnénk meg anyanyelvünk 
tiszteletére. Ne csak az angol dicsérje nyelvünket, mi is 
tisztelegjünk előtte! Amint elődeink tették, mi is tennénk: 
példát állítanánk az utókornak. Az erdész általában fát ültet, 
telepít mementóként. Mi, pilisi erdészek ismerjük a Lepence 
völgy bejáratánál és a királykunyhói erdészház mellett te
lepített fenyvescsoport történetét: Elődeink Erzsébet király
né halála mementójául telepítették e két ligetet. Ezt azonban 

gukra hagyni . Hitelekkel kel l segíteni a gép -
vásárlásokat, példáu l a  reorganizációs ke-
retből. Térség i integrációba n kel l gondol -
kodni. 

A finanszírozásná l e l kell különülni e a 
magánerdőnek a z állami erdőtől , é s az ál -
lami befizető k pénzébő l csa k állam i erdő t 
szabad finanszírozni. 

Az Erdőrendezési Szolgálat kapacitását 
a magánerdő-tulajdonosok segítésére kell 
áthangolni. 

Meghívott előad ó vol t dr. Halasi Zoltán 
HM dandártábornok , ak i a HM-hez tartoz ó 
erdőkről adot t tájékoztatást . Elmondotta , 
hogy 9 5 000 hektár erd ő va n a  minisztéri-
umra bízva . Költségvetés i támogatás nélkü l 
kezelik a z erdőket, természetvédelm i és 
olykor közjólét i feladato t i s ellátva. 

Dauner Márton emlékeztetett a z elmúl t 
10 é v törvénykezési munkafolyamatára . 
Sajnálatosnak mondotta , hog y a vagyonke -
zelés mé g jele n pillanatba n i s ideiglenes. 

A szórvány erdőterületek rendezéséné l mu-
lasztásos helyze t van . A térségi integráci -
ókkal kapcsolatba n megjegyezte , hog y az 
rt.-knek kel l e z ügyben összehangol t lépé -
seket tenni . 

A továbbiakba n bizottság i teendő k ke-
rültek napirendre . 

• Erdészeti szakkifejezéseink gyűjte
ménye és a további teendők (BondorAntal, 
a Bizottsá g titkára) ; 

• Az 1999. évi rendezvény és munkaterv, 
és a III. Országos Erdő-, Vad- és fagaz
daságtudományi Fórum végleges program
ja ( a Bizottság é s az Albizottságok elnökei) ; 

• „A természetközeli erdő-, vad- és fa
gazdaság" című kiadvány kéziratainak 
összeállítása és kiadása [Sólymos Rezső 
és Bach István, az OMM I főosztályvezető-
je); 

• A Bizottság kapcsolatainak és más 
szervekkel való együttműködésének hely
zete és fejlesztése (Sólymos Rezső). 



csak mi tudjuk. Amíg a királykunyhói fák még egész
ségesek, addig a Lepence-völgyieket bizony már megtá
madta a kérlelhetetlen idő... E könyv azonban - melynek 
előszavát erdész írja - amíg egyetlen példány is létezik be
lőle, nemcsak anyanyelvünk szépségét, örök értékeit hirdeti, 
hanem azt is, hogy magyar erdészek segítségével jelent 
meg. E könyv kiadása olyan kezdeményezés, ahol nincs 
semmilyen ellentét-forrás: nincs kincstári vagy vállalkozói 
erdőgazdálkodás, nincsenek politikai pártok, nincs semmi, 
csak az anyanyelv tisztelete. Megtépázott csapatunknak ez 
az összefogási lehetőség talán jobban kell, mint gondol
nánk. Egy szakmán belül nem mindig az elsődleges szakmai 
feladat megoldása jelenti az üdvözítő utat. 

Eszembe jutott hajdani piarista szerzetes magyartanár
osztályfőnököm, dr. Gulyás István története édesapjáról, az 
első világháborúban részt vett jászberényi hentes és mészá
rosról: Frontjuk az Isonzó völgyében volt. Harci tevékeny
ségre hosszú ideig nem került sor ezen a szakaszon. A lö
vészszázad a lövészárokban élte életét. A közeli kis olasz 
falucska lakói nemcsak nem tekintették a magyar katonákat 
ellenségnek, hanem szerették is őket. Több hónap eltelte 
után a századparancsnok úgy döntött, hogy a századából az 
önként jelentkezőket leviszi a faluba vasárnapi szentmisére. 
A százharminc főből úgy kilencvenen jelentkeztek. Amikor 
a szentmise kezdetekor a pap az oltár elé lépett, a római 
katolikus latin liturgia szerint a hívekkel szemben állva, két 
kezét kitárva latinul köszöntötte őket - Dominus vobiscum 
-, a magyar bakák többsége hangosan felzokogott, mert mint 
utólag mondták egymásnak: hazai szót hallottak. 

Amikor e kezdeményezéssel kapcsolatosan tanácsot kér
tem dr. Madas Lászlótól, nemcsak meleg és buzdító szava
kat kaptam, hanem átadta nekem Wagner Károly és Divald 
Adolf Magyar-német és német-magyar erdészeti műszótár 
c. könyvét is. Csak meghatottsággal olvashatjuk a könyv 
1868-ban írt előszavát. E két erdész-nagyság nevéről lerí, 
hogy őseik nem Verecke, hanem Dévény felől kerültek a 
Kárpát medencébe. Kötelességüknek tartják, hogy megte
remtsék a magyar erdészeti szaknyelvet. Tíz évig munkál
kodnak a Műszótár megalkotásán töretlen lelkesedéssel, 

1 0 , - 1 5 . M A I 1 9 9 9 

i » L I G N A 
• B H A N N O V E R 
LIGNAP'US HANNOVER '99 (május 10-15 . ) 

Nemzetközi Faipari Kongresszus 

Mi, a famegmunkáló gépek gyártói és a fafeldolgozók 
fokozott felelősséggel ta r tozunk a lapanyagunkér t , a 
fáért és a környeze tvéde lem alapelveinek megfelelő 
fenntar tható termeléséért . 
G o n d o s k o d n u n k kell a fakitermelés és a fafeldolgo
zás nyi lvános kritikájának tompításáról , megszün te 
téséről, arról, hogy a fa ál ta lánosan is kedvező benyo
mást keltsen a nagyközönségben . 
A trópusi fafajiakkal, az ü l te tvényes vagy tarvágásos 

miközben a felkért 200 munkatársból alig segít nekik vala
ki... 

Ezen események, hatások és példák okán írtam levelet 
dr. Grétsy László professzornak, az Anyanyelvápolók Szö
vetsége ügyvezető elnökének, véleményét és segítségét kér
ve. A Magyar Rádióhoz címzett levelem kb. 8 hónap ké
séssel érkezett a tanár úr kezeihez, ő azonnal válaszolt. Az 
ötletnek nagyon örül, mindenben segít, ahol tud. Az erdé
szek kezdeményezésének elismeréseképpen minden anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül áll rendelkezésre. 

Ezután megkerestem az OEE Elnökségét. Káldy elnök 
úr teljes egyetértéséről biztosított, majd az Elnökség elé ter
jesztette a kidolgozott elképzelés-változatokat. Az Elnökség 
meghozta támogató határozatát; dr. Grétsy László több aján
lott változata közül „A mi nyelvünk" című könyv kiadását 
javasolja. A könyv címe azonos Kazinczy Ferenc egyik 
munkája címével, tartalma azonban más: a témát illetően a 
leghitelesebbek, költőink és íróink vallomása anyanyel
vünkről. E vallomásokat Grétsy tanár úr állítja össze, szer
keszti. 

Mindezeket előadva kérem szépen az erdészettel bár
milyen kapcsolatban levő azon természetes személyeket, 
valamint a jogi személyek azon képviselőit, akik felelős
séget éreznek azért, hogy a társadalomban megjelenő ér
tékromboló hatások ellen, jelesül anyanyelvünk védel
méért tegyenek valamit, adakozzanak e cél érdekében. 
Kérem ugyanezen személyeket, hogy másokat is buzdítsa
nak erre az adakozásra. Akik e sorokat olvassák, többségük 
talán nem is engedheti meg magának az anyagi áldozatvál
lalást azon egyszerű okból, mert nincs miből. Jelképes 
összeget küldjenek. Az egyetértést tanúsító jelképes összeg 
e kezdeményezésnél részint hitvallás a Jó, az Érték mellett, 
részint pedig amíg e könyvből egy példány is létezik, el
őszava hirdethesse: E könyvet ezeréves államiságunk em
lékére, anyanyelvünk tiszteletére, a jelen és utókor jobbítása 
céljából magyar erdészek közadakozásából adták ki. 

Első adakozóként társaságunk jelentkezik. 
Bánó László 

UT1LIS Kft 

fakitermeléssel kapcsolatos nemzetközi p rob lémák a 
mi gondjaink közé tartoznak. 
A Nemze tköz i Faipari Kongresszussal azt kívánjuk 
közölni a nagyközönséggel , hogy az iparág nyers
anyagáu l szolgáló fa az egyet len jelentős, természetes 
ú ton pótolt erőforrás, amelyet a környezetvédelem 
szem előtt tartásával fenntartás nélkül hasznosí tha
tunk. 
Magyarország 1997-ben 17,7 millió n é m e t márka ér
tékben importál t faipari gépeket Németországból , ez 
6 százalékos növekedésnek felel m e g a megelőző év
hez képest . Németo r szág 3,3 millió néme t márka ér
tékben hozot t be magyar faipari gépeket . 
A térség egyes országai és Németország közötti kereskedel
mi kapcsolatok: 

Német kivite l 
I 

Német behozata l 
Magyarország 17,7 millió DM 3,3 milli ó D M 
Csehország 43,7 milli ó DM 27,3 millió DM 
Szlovákia 14,3 millió D M 9,1 milli ó D M 



Erdészek a magyar nyelvért 

Az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége Bánó László egyesületi tag elő
terjesztett javaslatával egyetértve az alábbi döntést hozta: 

Az OEE támogatja azon előterjesztett javaslatot, melynek értelmében álla
miságunk ezeréves fennállása alkalmából és anyanyelvünk ápolása céljából 
a magyar erdészek számára közadakozást kezdeményezünk. E közadakozás 
eredményeként jelenne meg 2000-ben egy könyv, melynek címe: „A mi 
nyelvünk". Tartalma: költőink és íróink vallomása anyanyelvünkről. Szer
kesztője dr. Grétsy László nyelvészprofesszor. Az Elnökséget a vonatkozó 
határozat alapján e mozgalomban Balogh László régió felelős képviseli. 

Kérjük az erdészettel bármilyen kapcsolatban levő azon természetes szemé
lyeket, valamint a jogi személyek azon képviselőit, akik adakozni kívánnak 
e célra, hogy a Szép Magyar Nyelvért Alapítvány számára küldjék el a fel
ajánlott pénzösszeget. 

Az Alapítvány elkülönített alszámon kezeli a beérkező adományokat. Az 
Alapítvány közhasznú szervezet, a befizetésről igazolást küld a befizetőnek, 
melynek bizonyos hányada a vonatkozó rendeletekben meghatározott mó
don elszámolható. 

Az Alapítvány bankszámlaszáma: 
ABN AMRO Bank Rt. 10201006-50044593-00000000 
Az elkülönített alszámla neve: „könyvtámogatás" 

Az Erdészeti Lapok közölni fogja az adakozók névsorát a felajánlott összeg 
feltüntetése nélkül, valamint rendszeres tudósítást ad a mozgalom eredmé
nyéről. 

A könyvet két változatban kívánjuk kiadni. Az egyik változat egyszerűbb 
kiadás nagyobb példányszámban, a másik pedig sorszámozott díszkiadás 
kisebb példányszámban. Mindkét változatra idejében elő lehet majd fizetni. 
Az előfizetési lehetőséget az Erdészeti Lapok közli. 

Budapest, 1999. február 20-án 

Dr. Szikra Dezső 
az SZB elnöke 



A Szegedi Szakképzési Napok alkalmával 
megrendezett Kiss Ferenc Sportverseny 

1999. február 5. 
Kosárlabda 

Örökifjak: Csapatkapitány: Balsay Miklós. Tagok: Gémesi József, 
Holdampf Gyula. Kisteleki Péter, Pápai Gábor. Sóáar Pál, Szenté 
László, Takácsné Kapitány Ildikó, Zsibók András. 
Ifjak: Csapatkapitány: Wisnyovszky Károly. Tagok: Bucsai Csa
ba, Csonka Tibor, Fehér István, Horváth László, Jancsó András, 
Lukács Sándor, Orbán Anita. Eredmény: 51 : 31 
Díjak: A vesztes csapat legjobb dobója (8-8 pont) holtversenyben: 
Fehér István, Wisnyovszky Károly. 
A győztes csapat legjobb dobója: 17 ponttal Kisteleki Péter. 
Az Örökifjak csapata a vándorkupát harmadszor nyerte el, így a 
kiírásnak megfelelően azt végérvényesen megtarthatja. 

Öregfiúk, fiatalok és kosárlabda játékvezetők 

Labdarúgás 

Csapatok: 
DALERD Rt. 
Csapatkapitány: Vass Sándor; Tagok: Bacsa András, Donkó Ká
roly, Fazekas József, Sere Ferenc, Szabó József, Szaniszló Attila. 
Kiss András, Hajnal Imre. 
GEMENC Rt. 
Csapatkapitány: Csonka Tibor; Tagok: Dufla Ferenc, Fehér Ist
ván, Gémesi József, Holdapmf Gyula, Salamon Károly, Wis
nyovszky Károly, Lénárt Antal.. 
KEFAG Rt. 
Csapatkapitány: Sódar Pál; Tagok: Elmer Mihály, Fodor Mihály, 
lluszárik Béla, Kiss Béla; Mózes Lajos. 
PILIS Rt. 
Csapatkapitány: Jancsó András; Tagok: Bíró Imre, Bucsai Csaba, 
Homálya Károly, Horváth László, Kajon János, Pápai Gábor, Zsi
bók András. 

Eredmények: 
Osztályozók: PILIS Rt. - DALERD Rt. 4:1; KEFAG Rt. - GE
MENC Rt. 10:2; a 3. helyért: GEMENC Rt. - DALERD Rt. 
3:2; az 1. helyért: KEFAG Rt. - PILIS Rt. 10:3. így Kupagyőz
tes a KEFAG Rt. csapata, akik második alkalommal őrzik egy 
évig a kupát. 
Gólkirály: Huszárik Béla (9 gól); Legjobb kapus: Fehér István; 
Legjobb hátvéd: Holdampf Gyula; Legfürgébb játékos: Csonka 
Tibor; A nap legnagyobb vitalitású játékosa: Sódar Pál. 

Nádaskay Gábor 

1964-ben Szegeden végzett 
erdésztechnikusok harmincötéves találkozóját 

szervezzük. 
Kérem a jelentkezéseket 

Polner Frigyesné 6783 Ásotthalom, Erdészet 
címre megküldeni 



DR. MOLNÁR SÁNDOR, SCHMOTZER ANDRÁS 

Ausztráliai tapasztalatok 
1998. május 4-18-án részt vettünk a Faipari Tudományos Ala

pítvány ausztráliai erdészeti-faipari tanulmányútján. Információin
kat, szakmai élményeinket, tapasztalatainkat röviden az alábbiak 
szerint foglaltuk össze. 

Ausztrália erdészetének, faiparának általános jellemzői 

Ausztrália területének mindössze 5%-át borítják igazi erdősé
gek, de ez a 39 837 millió ha terület azt jelenti, hogy egy főre 
2,33 ha erdő jut (hazánkban 0,18 ha). Az egyéb fás területek (pl. 
bokros szavannák) mennyisége a geográfiai adottságoknak meg
felelően különösen jelentős: 105 776 millió ha. Az ausztrál erdők 
átlagos éló'fakészlete mindössze 83 m /ha. A teljes élőfakészlet 
ennek megfelelően 3 milliárd 306 millió m \ A éves fakitermelés 

3 3 20 millió 531 ezer nettó m \ Ebből a fenyő 8 339 millió m , a 
lombos 11 994 millió m 3 , a faszénégetésre felhasznált faanyag 198 
ezer m ' . A fakitermelés 85%-a ipari fa, 15%-a tűzifa. A faenergia 
az ország energiaszükségletének mindössze 1%-át adja (hazánkban 
3%-át). 

A kitermelt 17 633 millió m ipari fából exportálnak 6 632 
ezer m 3 - t (fő partnerek Japán, USA). A hengeresfa import jelen
téktelen, ezzel szemben a fűrészelt termékek éves importja 1,2-1,3 
millió m 3 (USA, Kanada, Új-Zéland). A fűrészipari termelés fo
lyamatosan növekszik, jelenleg 3,2 millió m / é v körüli. A fűré
száru-export még szerény volumenű (50 ezer m /év). A különböző 
falapok (forgácslemez, MDF) termelése 961 ezer m~, importja 197 
ezer m , exportja 1 ezer n r volt 1996-ban. 

A fafajösszetétel vonatkozásában a fenyőknél a radiata fenyő
nek (Pinus radiata) a délebbi területeken, az araukariának (Arau
caria cunninghamii) az északi trópusi területeken van nagy jelen
tősége. A radiatqfenyő-ü\iet\ény&k területe ma már eléri a 800 
ezer ha-t (évi 17 m /ha átlagnövedékkel). Ősi ausztrál fenyőfáié a 
kaurifenyő (Agathis australis), amely óriási méreteket ér el. Sajnos 
mi már alig látunk néhány példányt (Kurandai Nemzeti Park). A 
lombos fafajok közül első helyen mint ausztráliai sajátosságot, az 
eukaliptuszokat kell említeni. 

Az Eucalyptus nemzetségnek mintegy 600 faja ismert. Termé
szetes elterjedésük Ausztráliában, Tasmaniában és Új-Guineában 
jelentős. A különböző fajok között előfordulnak kiváló fájú, sűrű 
szövetűek, égbenyúló, 100 m magasságot is elérők és törpe növésű 
sivatagi fajok is. Az utóbbi évtizedekben főleg a mediterrán tája
kon jelentős - több millió hektáros - eukaliptuszültetvények ala
kultak ki Dél-Európában, Dél- és Észak-Afrikában, Dél-Ameriká
ban. Ezen ültetvényeken egyes fajok 20 év alatt 30 m magasságot, 
30-32 cm mellmagassági átmérőt is elérnek. Az ausztrálok az eu
kaliptuszokat gumifáknak mondják, mert a kéregsérülések esetén 
ragadós váladékanyagok keletkeznek. A levelek illóolaj-tartalmú-
ak. A fakereskedelemben mintegy 30 fajuk ismert. 

A természetes erdőkből származó fajok közül kiemeljük: Jar-
rah (Eucalyptus marginata) - Nyugat-Ausztrália; Kani (Eucalyp

tus diversicolor) - Dél- és Nyugat-Ausztrália; Tasmán tölgy, Ash 
Mountain, Tasmanian Oak (ang), (Eucalyptus regnans) - Tasmania 
és Délkelet-Ausztrália; Ironbark Red and Grey (Eucalyptus side-
roxilon, Eucalyptus paniculata). 

A fontosabb ültetvényes fajok: Red Gum (Eucalyptus camal-
dulensis); Blue Gum (Eucalyptus globulus); Saligna, Blue Gum, 
Sydney (Eucalyptus saligna); Rose Gum (Eucalyptus grandis). 

A kék gumifák (Blue Gum) lombozatuk kékes színárnyalatáról 
kapták a nevüket. Jelentős természetes előfordulásukat figyelhettük 
meg a Sydney közelében lévő Kék-hegységben. 

Ausztráliai tanulmányutunk során érdekes volt megfigyelnünk, 
hogy a különböző eukaliptuszok sajátosságait még csak a közel
múltban tárták fel, és felhasználásuk csak az utóbbi években kezd 
kibontakozni. Ez azzal függhet össze, hogy Ausztrália viszonylag 
fiatal állam és a fafelhasználási szokásai is Európából származnak, 
így még ma is jelentős mennyiségben importálnak bükköt és töl
gyet a bútorgyártáshoz. Szerény mértékben azonban megkezdődött 
a nagy keménységű eukaliptusz faanyagok Európa felé történő ex
portálása is (főleg parkettagyártáshoz). 

A Tasmán tölgyet fűrészáru, parkettaléc és furnér formájában 
hasznosítják. Felhasználja a bútorgyártás, ajtót, ablakot és parket
tákat is készítenek belőle. Egyes ragasztóanyagok és acéleszközök 
foltosodást okozhatnak. A Jarrah és a Karri nebéz és tartós fafajok. 
Felhasználják a víz- és bányaépítészetben. Hidakat, mólókat ké
szítenek belőlük. Kiváló parkettafák. A Red Ironbark nagyon ne
hezen szárítható (30 mm vastagság felett alig). Kiváló tartóssága 
és szilárdsága miatt értékes hídfa, talpfa, oszlop és egyéb kültéri 
berendezés fája. Készítenek belőle épületszerkezetet, és a vagon
gyártás is felhasználja. A parkettagyártásban most kezd terjedni. 
A Kék gumifa csak nagyon óvatosan szárítható. Felhasználja a bú
toripar, készítenek belőle „biobútorlapokat", parkettákat, oszlopo
kat, szerszámnyeleket. Az ültetvényekről származó anyagot fel
használja a papír- és cellulózipar is. A Rose Gum viszonylag jól 
szárítható. Felhasználása széles körű (bútor-, épületgyártás, lap-, 
lemezipar). 

A nehéz, kemény eukaliptusz fajok mind kiváló parketta-alap
anyagok. Jelentőségüket fokozza, hogy „bio-felületkezelés" (via-
szolás, olajozás) esetén kiválóan érvényesül az európai fafajokat 
meghaladó kopásállóságuk. 

A külső téri felhasználás szempontjából külön figyelmet érde
melnek az I. tartóssági osztályba tartozó, nagy gomba-, rovar-, és 
időjárásállóságú eukaliptusz fajok, mivel kémiai védőkezelés nél
kül is beépíthetők (pl. Ironbark Red, Grey; Tallow-wood - E. mic-
rocorys; Gum Grey - E. propingua; Box Grey Coast - E. bosis-
toana). 

Ausztrália nemzeti fái az akácok (Acacie). Fájuk általában sűrű, 
kemény, tartós. Több fajukkal kísérleteznek az ültetvényes gazdál
kodásban (pl. ezüst akác, Acacia dealbata). Az akácok (Wattle) 
népszerűségüket gyönyörű gazdag virágjuknak köszönhetik. 



Queenslandi tapasztalatok 

Ausztrália észak-keleti állama még a trópusi erdők övébe tar
tozik. Dr. Rod Keenan trópusi crdőművelő vezetésével a Kurandai 
Nemzeti Parkot tekintettük meg. A Nagy vízválasztó hegységben 
tett utunkon azt tapasztaltuk, hogy ma már nagy figyelemmel és 
szakmai felkészültséggel óvják a trópusi erdőket. Sajnos a ma vé
dett teriileteken is csak második generációs (egyszer már kitermelt) 
erdőket láttunk. (Érdekes, hogy ezen erdőkben a legnagyobb ge
rinces vad az elvadult házi disznó volt.) Ma már csak mutatóban 
találhatók többszintes, ún. klasszikus esőerdők. A megtekintett er
dők általában kétszintesek voltak, főleg akác és eukaliptusz fajok
ból. Bemutattak paraszti ültetvényeket is. Az európai rend
szereknek megfelelően itt is jelentős támogatást adnak az új erdő
telepítésekhez. Az ültetvényekben araukária, teák és eukaliptusz 
fajokkal találkoztunk. A paraszti gazdaságok (erdőbirtokosok) ré
szére a szaktanácsadást példamutatóan szervezték meg. 

Sydney környéki erdők és fafeldolgozás 

A tanulmányút keretében egynapos túrát tettünk a festői Kék
hegységbe. Az itteni erdők a sydneyi kék gumifától (Eucalyptus 
saligna) és a kék gumifától (Eucalyptus globulus) kékes árnyala-
túak (a levelek, hajtások színe miatt). Innen kapta a hegység a 
nevét. Ezen a vidéken néhány évvel ezelőtt találták meg az ősi 
fenyőfajnak - a kipusztultnak hitt Wollemia nobilis, a wollemi 
fenyőnek néhány példányát, megemlítjük, hogy a jellegzetes auszt
rál fafajból, a Casuarina-ból már összefüggő erdőségek alig talál
hatók. E fafajok kevésbé ellenállók az erdőtüzeknek, mint az. eu
kaliptuszok. Emiatt szorultak vissza. A Sydney környéki erdőkben 
már természetes körülmények között is találkoztunk kengurukkal. 
A Péter von Herk mérnök vezetésével tett szakmai út során, az 
értékes ausztrál lombos fák fűrészipari feldolgozását két üzemben 
tanulmányozhattuk. Általános volt a körfűrészes vezérgép alkal
mazása. Újdonság volt a McKeeco fűrészelést technológia megis
merése. E géprendszer egy nagy lapú, vízszintes tengelyű körfű
rész és egy függőleges tengelyű sorozatvágó kombinációja. A so
rozatvágó egység belevág a leszélezett oldalpalástba (meghatáro
zott mélységre), a nagy körfűrész ezt követően a bemetszett részt 
lehasítja. így egyből szélezett fűrészáru keletkezik. A második fű
részüzemhez kapcsolódóan szárított és gyalult bútoralkatrészeket 
állítottak elő hazai (eukalyptus) fajokból. A szárítás a napenergia 
felhasználásával történt. 

Az „Australian Hardwood Timber" részvénytársaságnál tanul
mányoztuk az értékes keménylombos fafajok felhasználási lehető
ségeit. Különösen a parketta- és a székgyártásban vannak szép 
eredményeik. Az európai piacok közül már kisebb üzleteket ha
zánkban is kötötttek, de egyelőre jelentős érdeklődés csak a svédek 
részéről tapasztalható. 

Az olyan nagy sűrűségű, nagy keménységű kopásálló fafajok 
mint az E. piluláris (Blackbutt), az E. maculata (Spottedgum) stb. 
keresettek lehetnek az európai piacokon is. E fafajok légszáraz 
sűrűsége általában 1000 kg/m3 körüli. A társaság bemutatta az 
újonnan kifejlesztett széktípusait, amelyek kitűntek vékony ke
resztmetszeteikkel, karcsú, légies formájukkal. Véleményük szerint 
a nehéz, szilárd fák esetében a hagyományos keresztmetszeti mé

retek a súlycsökkentés érdekében jelentősen mérsékelhetők. A 
„Chiswell Furniture" bútorgyárban hagyományos technológiákkal 
elsősorban teák, bükk, tölgy bútorokat készítettek. Ujabb fejlesz
téseik eredményeként egyre nagyobb mértékben alkalmazzák az 
eukaliptusz fajokat is. Az eukaliptuszok esetében a szárítás prob
lémáira hívták fel a figyelmünket (gyakoriak a sejtfal-összeroppa
nások). A bükköt Európából, a tölgyet az USA-ból importálják. 
A bútorok a nyugat-európai ízlésvilágnak megfelelő megjelenésű
ek és kivitelűek voltak. 

Bútoripari konferencia, szakvásár 
Az új olimpiai központban a Homebush Bay egyik reprezen

tatív csarnokában került megrendezésre a „Furniture Technologies 
'98" konferencia. A nemzetközi konferencián magyar részről dr. 
Kovács Zsolt professzor a bútorok statikai, méretezési problémái
ról, dr. Molnár Sándor professzor pedig az akácfa bútoripari hasz
nosíthatóságáról tartottak előadást. Mindkét előadáshoz több hoz
zászólás, kérdés kapcsolódott. A szakkonferencia ízléses kiadvá
nyában az előadások összefoglalói kiadásra kerültek. Az előadók 
között két magyar származású kolléga volt: Andrew Rózsa (váku
umszárítás) és Thomas Pálfy (poliuretánok alkalmazása). A követ
kező konferenciák szervezésére prof. dr. Carl Eckelmann (USA) 
és prof. dr. Zsolt Kovács jelentkeztek. 

1998. május 14-én emlékezetes estélyen vettünk részt a Sydney 
öböl egyik sétahajóján. Itt módunk volt az ausztrál faipari tudo
mányos és üzleti élet jeles képviselőivel találkozni. A bútoripari 
szakvásáron az ausztrál gyártókkal és kereskedőkkel ismerkedtünk 
meg. Érdekes, hogy az ausztrál bútoripar fejlődése viszonylag las
sú és a bútorimport folyamatosan növekszik: 1997-ben 569 millió 
ausztrál dollár értékű volt! A kiállítók között találkoztunk két ma
gyar gyárossal, Josef Pető és Steven Santo urakkal, akik szerint 
bizonyos területeken (pl. székek) lehetőség nyílhatna magyar bú
torok szállítására. A szakvásárhoz kapcsolódva találkoztunk Ipper 
Péterrel, a magyar nyelvű ausztrál rádió vezetőjével, aki kérte vé
leményünk közreadását. 

Befejezésül szeretnénk aláhúzni, hogy a nagy földrajzi távolság 
ellenére komoly lehetőségeket látunk az erdészeti és faipari kap
csolatok fejlesztésében egyaránt a 
következő területeken: { ^ ^ • K ^ K f c . ^ ^ H •>•• t* 

• erdészeti vonatkozásban a terv- j ^ H B ^ H '• 
szerű ültetvényes gazdálkodás ta- ' i H f E H j H j H H j 
pasztalatainak átadásában, e terüle- t 
ten való együttműködésben. A déli 
területeken a fehér akác (Robinia 
pseudoacacia) ausztráliai ültetvé
ny ezésében, 

• fűrészipari vonatkozásban a 
McKeeco fűrészipari technológia át
vételében, hazai bevezetésében, 

• a faipari oktatás és kutatás to
vábbfejlesztésében (Andrew Rózsa 
professzor jelezte, hogy szívesen 
jönne Sopronba), 

• a konkrét fa- és bútoripari üz
leti kapcsolatok fejlesztésében. 



A Miskolci Egyetem 
50 éve Miskolcon 

A magya r Országgyű lé s 1949 . évi 23. tö rvényében rendelt e el, 
hogy a  felsőfokú műszak i szakképzé s fokozás a céljábó l Miskolco n 
Nehézipar i Műszak i Egyeteme t kel l létesíteni . A  Borsod i Iparvidé k 
központjában létrehozot t ú j műszaki egye te m bánya - é s kohómér -
nöki kar a révé n töb b min t ké t és fél évszázados múltr a tekinthe t 
v issza. Se lmecbányá n 1735-be n a  bécs i udvar i kamar a bányász -
at i-kohászati iskolá t (Bergschule ) létesített . A  Habsbur g Birodalo m 
területén e z az iskola vol t a z elsó állam i alapítású , ne m egyházi 
i rányítás alat t működ ő fe lsőfok ú oktatás i in tézmény , a  v i lágon pe-
dig a z első műszak i je l leg ű főiskola . A z 1867-es k iegyezésse l az 
akadémia magya r állam i in tézmén y lett . Magya r Király i Bányászat i 
és Erdészet i Akadémi a néve n 1904-tő l Bányászat i é s Erdészeti Fő -
iskolaként működik . 1919-ben , miutá n Selmecbány a a  megalakul ó 
Csehszlovákiához került , a  főiskola Sopronb a települ t át . Az alm a 
mater nev e 1922-tő l Bányamérnök i é s Erdőmérnöki Főiskola . 1934-
ben a  főiskola a z újonnan alapítot t J ó z s e f Nádo r Műszak i é s Gaz-
daságtudományi Egye te m Bánya- , Kohó - és Erdőmérnöki Kar a lesz . 
A bánya - é s kohómérnöki osztál y ebbe n a  szervezeti keretbe n mű-
ködik 1949-ig , amiko r a  Miskolco n ugyanebbe n a z évben alapítot t 
Nehézipar i Műszak i Egyete m Bányamérnök i é s Kohómérnök i 
Karává alaku l á t az akkor létrejöt t Gépészmérnök i Ka r mellett . 
1950 február jába n kijelölté k a z egye tem ma i helyét, minteg y 8 5 
hektár terü leten . A z egye tem szervezet e 1969-ben a  dunaújváros i 
Kohó- é s Fémipari Főiskola i Karra l bővült . 1981-be n nag y vál tozá -
sok kezdődte k a z egye tem életébe n -  megalapítot tá k a  jogi fakul -
tást. 

A z oktatás i rendsze r vál toztatása iránt i igén y hozt a létr e a  szán-
dékot, hog y a műszaki karoka t társadalomtudományoka t oktat ó ka-
rokkal, szakokka l egészí tsé k ki . Ekkor kezde t megfogalmazódn i az 
a cél , hog y a z egye tem universi ta s szintjér e fejlődjék . Ilye n jel leg ű 
in tézmény létrehozásár a a z országban szint e egyedülál lóa n Mis -
kolcon va n lehetőség, aho l a  műszak i karo k tanszéke i közöt t má r 
meg lévő társadalomtudomány i tanszéke k (jog , f i lozófia, szocioló -
gia, közgazdaságta n stb.) , i l letv e a  Nye lv i Intéze t meglét e biztosí -
totta a z alapot a z új karo k létrehozásához . 1981-be n megindul t a 
jogász-, 1987-tő l pedi g a  közgazdászképzés . Bölcsésze k 1992-tő l 
tanulnak a z in tézményben, mel y 1990-tő l a  Miskolc i Egyete m ne-
vet v isel i . 1996-ba n a Liszt Feren c Zeneművésze t i Főiskola miskolc i 
tagozata -  a  főiskolátó l val ó leválásá t követőe n -  csatlakozot t a 
Miskolci Egyete m Bartó k Bél a Zeneművésze t i Intézeteként . A  Deb-
receni Orvostudomány i Egye te m Miskolc i Egyetemr e részbe n kihe -
lyezett tagozatá n 199 8 szeptemberébe n indul t b e a védőnőképz ő 
szak. 

A fent i legfőb b törekvéseke t i s hivatot t szolgáln i a z egye tem 
miskolci fennál lásána k 50 . évfordulóját 199-be n ünnepl ő jubi leum i 
rendezvénysorozat . E  kerek évfordul ó a z egész intézmény , az egye-
tem egykor i é s mai oktatói , diákja i é s szakmai partnere i számár a 
igen je lentő s esemény . A  fél évszázad alat t elér t nagyszer ű ered -
mények t iszte letére , a  hagyományo k ápolásár a indítot t rendez -
vénysorozat ige n gazda g szakmai , kulturális , sport - é s diákprogra -
mokban egyaránt . 

(Magyar Nemzet) 

Együtt, egymásért! 
Az Országos Erdészeti Egyesület, a Soproni Egyetem 

Hallgatói Önkormányzata és az Erdó'- és Faipari Mérnök
hallgatók Selmeci Társasága együttműlcödési megállapodást 
kötött. 

A megállapodás értelmében többek között lehetőségünk 
nyílik, hogy részt vállaljunk a szakosztályok munkájában, 
az OEE rendezvényein kedvezményesen, illetve térítésmen
tesen képviseljük a hallgatóságot. Emellett feladatunknak 
tartjuk és vállaljuk, hogy a szakmai fórumok, kiállítások és 

egyéb rendezvények, szervező és lebonyolító tevékenységét 
részben, esetleg teljesen mi lássuk el. 

Bízunk abban, hogy a csak irányelveiben ismertetett 
megállapodás eredményeként az erdőmérnök-hallgatók fel
készültebben hagyhatják el az Alma Mater falait. 

Jó szerencsét! Üdv az Erdésznek! 
Matáncsi János 

SE HÖK elnök 

A TV. Erdőpedagógiai Szeminárium 
A z O E E E r d e i O s k o l á k Szakosz tá ly a 1999. ápr i l i s 6-9 . közöt t Sop ronba n rendezi I V . E rdőpedagóg iai 

Szeminá r iumát . A  szeminár iu m témáj a Az erdei iskolák kialakításában és üzemeltetésében sze
repet játszó üzemgazdasági tényezők. 
A m í g a  korább i szeminár iumo k pénzügy i támogatás a a német -magyar környeze tvéde lmi egyezmén y 

keretében va lósu l t m e g , addi g a z ide i szeminár iumo t eg y m a g á n szponzo r támogat ja . M i v e l a z ide i 

szeminár ium részvéte l i he l ye i betel tek , szándékunkba n ál l 2000-be n eg y hasonl ó szeminár iumo t 

szervezn i . A  szeminár iumo t -  a  sopron i T o v á b b k é p z ő Közpon t ta l együ t tműködv e -  a z Erdésze t i 

Egyesü le t t iszteletbel i tagja , Roland Migende vezet i . 
V . 



BÚCSÚZTATÓ 
Lelkiismeretesen vég

zett munkáját megkö
szönve Káldy József el
nök búcsúztatta az aktív 
munkától visszavonuló 
Kovács Gyulánét, vagy 
ahogy mindenki ismerte, 
ERZSIKÉT. Szemmel 
láthatóan meghatódottan 
fogadta a virágcsokrot, a 
hobbiként űzött hímzés
hez segítő könyvet, és a 
pénzjutalmat. 

Erzs ike egy intéz
mény volt a titkárságon. 
A kollegalitás mintaképe. „Fások" között töltötte az 
elmúlt közel öt évtizedet. A hárosi Falemezművek, 
a budapesti Erdőfelügyelőség, majd 1990-től az 
Egyesület. Nem lehetett tőle olyant kérni, amit ne 
vállalt volna jó szívvel és készségesen. Taszította a 
rátarti viselkedés. A munkahelyi békességet éppúgy 
szerette, mint otthon a hobbiként űzött hímzést. No 
és a keresztrejtvényfejtést. Élete viszont nyitott 
könyv volt. 

Az a típusú munkatárs volt, aki úgy szólt bele a 
telefonba, hogy a kívülálló idegen jókedvre kereke
dett. 

Köszönjük Erzsike, hogy életedből egy évtizedet 
áldoztál az Egyesületnek. 

Pápai Gábor 

M e g h í v ó 

Kiss Ferenc Alapítvány az erdészeti oktatásért 
6721 Szeged, József Attila sugárút 26. 

Telefon: 426-166 szeretettel és tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját 

Alapítványi Bálra, 
melyet 1999. április 23-án (pénteken) 
19 órakor tartunk a Tisza Szállóban 

(6720 Szeged, Wesselényi u. 1.) 

A vacsora 19.30-kor kezdődik svédasztalos 
állófogadás formájában, a bál programját 

színvonalas műsor egészíti ki. 
Tombolán értékes tárgyak, 

jutalmak kerülnek kisorsolásra. 
A bál részvételi díjának alsó határa 2500 Ft/fő. 

A részvételi díjakból megmaradó összeg 
természetesen az alapítvány vagyonát gyarapítja. 

Az alapítványi bálra jelentkezni az alapítvány 
címén, illetve telefonszámán lehet április 17-ig. 

A jelentkezéssel egy időben kérnénk a részvételi 
díjat személyesen, csekken vagy átutalással 

rendezni (bankszámlaszám: 
10402805-28014944). 

A befizetésekről igazolást 
vagy igény szerint 

számlát tudunk adni. 
Vidéki érdeklődőknek az iskola 

kollégiumában szállást megbeszé
lés alapján biztosítani tudunk. 

A alapítvány kuratóriuma nevében 
Halápi Nándor 

elnök 

Szakkönyvkiadás 
Februárban tartotta sajtótájékoztatóját 

és nyitot ta meg a Mezőgazdasági 
Könyvhónapot a mezőgazdasági szak
könyvkiadás. 

A fő szervező Mezőgazda Kiadó ne
vében dr. Lelkes Lajos igazgató az im
pozáns Vajdahunyadvár aulájában nyi
totta meg a rangos eseményt. Jelen volt: 
dr. Mucsi Imre helyettes államtitkár 
(Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium), dr. Kiss Adám helyettes 
államtitkár (Oktatási Minisztérium), dr. 
Tardy János a Természetvédelmi Hivatal 
elnöke, helyettes államtitkár (Környezet
védelmi Minisztérium). A privatizált 
mezőgazdaság igen sokféle képzettségű 
vállalkozókból áll. Speciális szakmai in
formációkra van szükség. Számukra csak 
részben hasznosítható a "nyugatról be
ömlő" import szaktudás. A Kárpát-me
dence speciális klimatikus adottságai, 
termőhelyi viszonyai és termesztési ha

gyományai sajátos, itt fölhalmozott ta
pasztalatokat kívánnak. 

A kiállító kiadók elsősorban hazai 
szerzők munkáit ajánlják. Ez garancia a 
helyi adottságok, a „hungaricumok" jó 
kihasználására, és esélyt ad a magyar 
mezőgazdasági termékek jó nemzetközi 
szereplésére. 

A hazai agrárszakírók helyzete jóval 
kedvezőbb, mint más ágazatokéi. Ezt az 
előnyt jó lenne megtartani - mondotta 
dr. Lelkes Lajos. írásra serkentette az er
dészeket is. 

Nimród-díj 
A Nimród 1998. évi irodalmi pályá

zat nyertesei: 

Videcz Ferenc (1. díj), valamint 
Hajdú László, Feiszt Ottó és 

Wentzely Dénes. 
Az újonnan alapított Nimród-díj 

első kitüntetettjei: 

Videcz Ferenc és 
Wentzely Dénes, 

akik kiemelked ő vadászirodalm i 
munkásságukért kaptá k a zöld 
posztóalapon fut ó gímszarvast , 

alatta tölgylevele t ábrázol ó 
domborművet - melye t valód i 

arany bevona t borí t - é s a vele 
járó elismer ő oklevelet . 

Szívből gratulálunk ! 



Erdővagyon, 
erdő- és fagazdálkodás 
címmel ízléses szórólapot jelentetett meg az Erdészeti Hivatal. A 
leporellőszeréén hajtogatott kiadvány olvasója betekintést nyerhet 
hazánk legfontosabb, az erdőgazdálkodással kapcsolatos adataiba. 
Lássunk néhányat: 

A magyar erdészet újkori történetének 
legfontosabb dátumai 

1791. az Országgyűlés megalkotja az első feudális erdőtörvényt; 
1879. kihirdetik az első modern polgári erdőtörvényt; 
1920. az első világháborút lezáró békeszerződés következtében az 
ország elveszíti erdeinek 84%-át, az erdősültség 26%-ról 12%-ra 
csökken; 
1935. az 1935. évi IV. törvénycikk kihirdetésével érvénybe lép az 
ország megváltozott természetföldrajzi viszonyainak megfelelő er
dőtörvény és egyben az első magyar természetvédelmi törvény; 
1936. Magyarország rendezi a II. Erdészet Világkongresszust és a 
IUFRO IX. kongresszusát; 
1945. a 100 kat. holdnál nagyobb magánerdőket államosítják, ill. 
a 10-100 kat. hold nagyságúakat állami ellenőrzés alá vonják; 
1959-60. az erdőbirtokossági társulatokat leépítik, az erdők kb. 
30%-a szövetkezeti tulajdonba kerül; 
1961. megjelenik a szocialista tulajdonformára alapozott 1961. évi 
VII. törvény az erdőkről és a vadgazdálkodásról; 
1996. a rendszerváltást követően az erdőknek kb. 4%-a magáno
sításra kerül, a többcélú tartamos erdőgazdálkodás törvényi szabá
lyozásához az Országgyűlés elfogadja az erdőről és az erdő vé
delméről szóló 1996. évi LIV. törvényt. 

Az erdészeti politika jelenlegi főbb célkitűzései 

• Az erdők környezeti, gazdasági és szociális szolgáltatásainak 
hosszú távon való biztosítása többcélú, tartamos (fenntartható) 
erdőgazdálkodással. 

• A fenntartható gazdálkodáshoz fűződő társadalmi érdekek és a 
tulajdonosi, ill. a gazdálkodói érdekek közötti összhang megte
remtése. 

• Őshonos fafajokból álló természetes vagy a természeteshez kö
zel álló erdőtársulások megőrzése, területüknek a termőhelyi té
nyezők függvényében történő növelése. 

• Erdőtelepítéssel az erdőterület növelése mintegy 25%-os erdő-
sültségi szint eléréséig. 

Összefoglaló adatok 

A z orszá g tel jes terület e ezer ha 9303,2 

Lakosság szám a millió fő 10,2 

Erdó'terület (adattári ) ezer ha 1748,4 

Erdó'sültség % 18,8 

1000 lakosr a eső ' erdőterü le t ha/1000 fő 172 

Erdőgazdálkodás i cél ú terüle t ezer ha 1883,6 

A z erdó' k é lőfakészlet e millió br . m 3 319,8 

A z erdó' k év i br. fo l yónövedék e millió m 3 / é v 11,6 

Faki termelés ö s s z e s e n millió br . m 3 6,7 

Véghaszná la t ö s s z e s e n millió br . m 3 4,4 

Véghaszná la t i red . terüle t ezer hektá r 19,1 

Erdőfelúj í tás (els ő kivitel ) ezer hektá r 19,2 

Erdőtelepí tés (e ls ő kivitel ) ezer hektá r 8,3 

Erdőterv szer in t kezel t erdó' k % 100 

Források: Központi Statisztikai Hivatal 1997., Országos Erdőállomány Adattár 
1998.1.1., Erdőtervi Mérlegbeszámolók Országos Összesítője 1997. 

Lisztóczky László válogatta és szerkesztette a Pallas és a 
sepsiszentgyörgyi Castrum kiadók gondozásában megjelent 

Hegyek, Fák, Füvek 
Romániai magyar költők versei a természetről 

c. kötetet. 

A szerkesztő beköszöntőjéből idézünk: 
Hatvanhárom költő háromszázhuszonnégy alkotását 

gyűjtöttük össze benne. Zömmel újakat, de kivételszerűen 
és elenyésző számban olyanokat is, amelyek a korábbi an
tológiákban már helyet kaptak. Mivel ez a téma annak ide
jén nem szerepelt terveink között, mindegyik kötetben föl
föltűntek a természet szépségeit idéző versek. Közülük a 
legfontosabbakat ide is besoroltuk, mert mellőzésük a kötet 
színvonalát csökkentette volna. 

A kötet felépítése az előző antológiákban alkalmazott 
módszert követi. A verseket tíz egymásba fonódó, a termé
szet változatos szépségeit fölvonultató ciklusba csoportosí
tottuk. Először a négy évszak költői visszhangjáról készí
tettünk leltárt, majd az erdő, a fák, a virágok és az állatok 
- különálló egységben a madarak - varázslatos világát vet
tük számba. 

Veszendőben a világ szépsége, biztonsága és otthonos
sága, amely a fű zöldjétől az ég kékjéig, a porszemtől a 
csillagokig kimeríthetetlen változatosságát tárja elénk gyö
nyörűbbnél gyönyörűbb színeknek és formáknak, hamisítat
lan műremekeknek. Ékesszólóan beszélnek erről a kötet il
lusztrációi is, amelyeket a nemzetközi hírű és rangú kolozs
vári grafikus, Gy. Szabó Béla hagyatékából válogattunk. 

J É K E L Y Z O L T Á N 

Az erdő téli csendje 
Mint már a roppant gyilkosság után, 
mely nem, nem, Isten, ugye, nem jön el! -
olyan kihalt, olyan sötét a táj: 
hangomra senki, senki se felel. 

Ós cimborám, Erdő, mi lett veled? 
Hallod-e hangom, e bús kutyaszót? 
Meghalt az erdő, semmi felelet, 
csonttá fagyott örökre a bozót. 

Itt jártam a tavasszal - mennyi hangi 
Egy cinkeraj hirdette az Igét, 
bolondul cincogott száz nyitnikék, 
s burukkolt egy-egy kerge vadgalamb. 

Rigó-lelkekből az ág tetején 
oly bűvös hangerővel fuvoláit 
az újuló fészekrakó remény, 
hogy az irigységtől szavam elállt! 

Es most e csend, e kristályosodás, 
homogén a legalsó csillagig, 
ahol madár és ember nem lakik -
s ijesztőbb, mint egy farkasordítás. 



ROVATVEZETŐ: ORMOS BALÁZS 
;^pfs | |^x Az Egri Helyi Csoport 1998. novem-

r?\ ber 3-7-én tanulmányutat szervezett 20 
3̂5] fő részvételével a soproni TAEG Rt., va-

/0 lamint az „Aigen - Slágl"-i apátság er-
/ deibe. 

5-én soproni kollégáink - Ráth Matt-
hea, Ormos Balázs, Csapó Józsefén Köveskáli Zoltán — ka
lauzolásával ismerkedtünk a lucos és lucelegyes állományok 
pusztulása, kényszervágása során keletkezett erdőfelújítási 
problémákkal, a „Róth"-féle bükkös szálalóerdő kezelésé
vel. 

Az estébe hajló túrát gyertyafényes köszöntő és koccintás 
zárta a Hidegvíz-völgyben. 

A másnap délutánja már a felső-ausztriai Aigen apátsági 
uradalmának közel 6000 ha-os, zömében lucfenyves szála-
lóerdejében köszöntött ránk. Wohlmacher erdőgondnok úr 
által - magas szakmai igényességgel - szervezett bemutatón 
kimerítő keresztmetszetét ismerhettük meg a lucos szála-
lógzdálkodásnak. Hat éves ciklusban kezelt erdeiket minden 
külső felügyelet nélkül gondozzák, saját jól felfogott, 
hosszú távú érdeküknek megfelelően. 

Pallagi László 

• 
Közlemény 

Az OEE Táj- és Környezetfejlesztési Szakosztálya fel
hívja az egyesületi tagok figyelmét, hogy a szakosztály fó
rumot, illetve cselekvési alkalmat kínál mindazon kolléga 
és szakmérnök számára, akik a természet-, tájvédelem és 
vidékfejlesztés kérdéseinek megoldásában érintettek vagy 
érdekeltek. Napjainkban fokozottan érzékelhető a társada
lom erdő iránti érzékenysége, amely ráutalóan serkenti a 
történelmi múltú egyesületi közéletet arra, hogy a szakmát 
érintő kérdések megválaszolásában kezdeményező szerepét 
növelje azért is, mert a tájban az erdő jelentősége felérté
kelődőben van. 

Ezt felismerve az erdő közhasznú, gazdasági, illetve több 
célú hasznosításának lehetőségeit - módját és arányait - az 
aktuális természet-háztartás, a fenntarthatóság feltételeinek 
figyelembe vételével célszerű kimunkálni, amihez elenged
hetetlenek a szakmai kezdeményezés színterei. Azok, ahol 
az ágazatközi problémák áttekinthetők és az érdekek ütköz-
tethetők, a szakmán kívüli szakemberek bevonásával is. 

A szakosztály általános célkitűzése: hozzájárulni a ter
mészetvédelem, a táj- és környezetfejlesztés gyakorlatának 
alakításához, a természeti rendszerek egyensúlyi feltételei
nek megőrzéséhez. Elősegíteni az erdők tartamos fenntar
tásával a gazdasági és közcélú funkciók, a térség, a táj- és 
vidékfejlesztés komplex feladatainak összehangolását és a 
példaszerű értékek felszínre kerülését. Ezen belül jelentő
sebb tevékenységének tekinti: 

- az erdő- és tájhasználat komplex igényű szemléletének 
fejlesztését úgy, hogy az erdő társadalmi szolgáltatásainak 
- összetett - értékrendje is kifejeződjön és azok arányosan 
érvényesüljenek a gazdasági érdekű túlhasználattal szem
ben. 

- A táj- és környezetfejlesztés hatékonyságát mérő és 
megalapozó értékelési, hatásvizsgálati eljárások kimunkálá
sát, az „ökologikus" tervezési módszerek alkalmazását. 

- A természetmegőrzést szolgáló erdők (természetszerű, 
ültetvény- és energiaerdők) létesítési, gazdaságossági és 
hasznosítási arányainak megtalálását. 

- A „tájegység" és a föld használatának optimalizálását, 
a táji erdőművelés vonatkozásainak aktualizálásával olyan 
természetkímélő gazdálkodási forma kialakítására törekvést, 
amely ökológiai típusú és a környezetérzékenységi jellem
zők kidolgozásával a tájegység emberileg legalkalmasabb 
hasznosítási lehetőségei feltárhatók a közösségek érdekei 
érvényesítéséhez. 

- A szak kezdeményező készségének fokozását abból a 
felismerésből, hogy a jövőben az erdőre, az ökológiai egy
ség építőelemeként nagyobb szerep árul az egészséges élet
tér megőrzésében. Ugyanis a tájegységben az erdő értékőrző 
sajátossága felértékelődik a globaliz.áció káros hatásaival 
szemben. Ily módon lehet az erdő egyszerre a tájfejlesztés 
célja, másrészt annak eszköze! 

- Az ágazatközi jellegű szemléletformálást és az olyan 
„szellemi műhely" kialakítását, ahol a szakosztály a válto
zatos érvek ütköztetése mellett törekszik karakterisztikus ál
lásfoglalás kialakítására, amely erősítheti a környezet iránti 
felelősségérzetet és az erkölcsi normák megszilárdulását. 
Hozzájárulva azok értékként való elismertetéséhez, a szak
mák közötti bizalom és az együttműködési készség kibon
takozásához. A szakosztály programját gondolatokat tisztá
zó vitaalkalmak, tapasztalatcserék szervezésével tervezi 
megvalósítani. 

Akik a vázolt program megvalósításában és a tervezett 
„szellemi műhely" munkájában, alakításában együttműköd
ni óhajtanak, kérem jelentkezésüket az egyesület címén név 
és levelezési címük közlésével. 

Őszinte tisztelettel: 
dr. S. Nagy László 

szakosztály elnök 

• 
Közeleg az 1998. évi adóbevallás elkészítésének határi

deje. Emlékeztetjük kedves Tagtársainkat, hogy az OEE 
kulturális és szociális célokra szándékozik felhasználni az 
1%-ból befolyó pénzösszeget. Kérjük támogassa elképzelé
seinket. 

• O • 
Az OEE szeretné erősíteni gazdasági hátterét, ezért szük

séges az erdőgazdálkodási státusz megszervezése, mely az 
erdő tulajdonlásával vagy kezelői szerződés megkötésével 
valósítható meg. Szándékunkban áll továbbá millenniumi 
erdő telepítése, amennyiben megfelelő területhez tudunk 
jutni. Kérjük tisztelt tagtársaink javaslatait, információit, 
esetleges felajánlásait az erdőkezelés és erdőtelepítés meg
valósítása érdekében. 

• O • 

Egyesületünk bővíti internetes szolgáltatásait. Elérhető
sége: http://lari.efe.hu/oee. Már megtalálható rajta az 
Alapszabály és az új SZMSZ, melyben a tisztségviselőit, 
helyi csoportok és szakosztályok elnökei és titkárai címlis
tája is hozzáférhető. A szolgáltatást folyamatosan bővítjük. 
A gyors munkáért köszönet illeti Facskó Ferenc kollégán
kat a Soproni Egyetem Erdőrendezéstani Intézeti Tanszék
ről. 

http://lari.efe.hu/oee


• o  • 
Elnökségünk - a tagság felkérésére - levélben kereste 

meg dr. habil. Koloszár József rektor urat, és egyetemünk 
integrációs helyzetéről és jövőbeni nevéről kért tájékoz
tatást. Tagságunk aggódik, hogy a „Soproni" név elhagyás 
más székhely kijelölésére is lehetőséget ad a jövőben. 

• O • 

Főtitkárunk a Soproni Egyetemen kereste fel dr. habil. 
Koloszár József rektor urat, aki egyben a helyi csoport el
nöke is. megbeszélésük témája volt a WOOD-TECH szer
vezése, az 1998-2002. évekre szóló OEE program, a Sop
roni Egyetem és az OEE kapcsolata. Támogatták, hogy hall
gatói alcsoport alakuljon az Egyetemen. 

• O • 

Döntés született, hogy 1999. évtől a volt Műszaki Napok 
folytatásaként a WOOD-TECH szakvásárt az OEE szervezi. 
Ezúton is köszönjük az E.K.F.M. Kft.-nek, Tóth Béla és 
Nyerges Éva kollégáknak a több éves szervező munkáját. 

• O • 

Dr. Rónai Ferenc igazgató és Folc Tóbiás igazgatóhe
lyettes kollégák szervezésében 1999. február 17-én megtar
totta alakuló ülését az Oktatási Szakosztály. Sok sikert kí
vánunk tevékenységükhöz. 

• O • 

Egyesületünk megtartotta az I. Országos Erdészbált Vi
segrádon a Helyi Csoport rendezésében. Későbbiekben bő
vebben tájékoztatjuk tagtársainkat az eseményről. 

• O • 

Elnökségünk felkérésérc 1999. július 8-9-én a Balaton
felvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Rt. rendezi meg az Erdész
nők III. Országos Találkozóját. 

• O • 

OEE-FVM találkozó az erdészeti támogatások ügyében. 
OEE elnökségi ülésekről beszámoló + határozatok. 

• O • 

Egyesületünk pályázatot nyújtott be a Millenniumi Kor
mánybiztosi Hivatalhoz a 2000-ben Székesfehérváron meg
rendezendő Vándorgyűlés és a Magyar Erdészek Világ
találkozójának soproni megszervezésének támogatására. 

• O • 

Elkezdődött a stúdiószerkesztési munka „Az ember és 
az erdő" négyrészes videófilm terepi felvételeiből. Az el
nökség szándékai szerint a nyilvános bemutató május elején 
lenne. 

Ormos Balázs 

• 
Rövid tájékoztató az SzB február 9-ei üléséről 

A 14 állandó résztvevőből 9 fő volt jelen. Az alábbi főbb 
témákat tárgyaltuk meg és az alábbi állásfoglalások szület
tek: 

- a SzB kialakította személyi javaslatát az egyesületi ki
tüntetésekre (Bedő és Kaán emlékérem, Elismerő Oklevél) 
vonatkozóan; 

- a helyi csoportok, szakosztályok munkatervei E.L.-
ban való közlését a rendelkezésre álló írások rovására az 
SzB nem támogatja. Javasoljuk, hogy önálló brosúraként 
vagy az E.L.-ban plusz oldalszámként jelenjen meg. Java
soljuk fontolóra venni egy OEE évkönyv rendszeres meg

jelentetését, melyben többek között a munkatervek is teljes 
terjedelemben megjelenhetnének; 

- megindítjuk a Magánerdő rovatot. Kérjük a Tagtársa
kat, hogy írásaikkal segítsék elő a rovat folyamatos ellátását 
aktuális, közérdekű cikkekkel, híradásokkal; 

- az információforrások kiépítése kapcsán nevesítettük a 
kapcsolattartókat a régióképviselőkkel, intézményekkel (Er
dészeti Hivatal, FAGOSz, Soproni Egyetem, MTA Erdé
szeti Bizottsága stb.), a hazai és külföldi társlapokkal, az 
internettel; 

- olvasói véleményfeltárás céljából egy kérdőív összeál
lítását kezdtük el; 

- a tudományos cikkek ügyét részletesen tárgyaltuk, de 
döntésig nem jutottunk; 

- a januári lapot írásban fogják értékelni a SzB-i tagok; 
- a főszerkesztő ismertette a februári lap tartalmát és a 

márciusi számmal kapcsolatos elképzeléseit. A SzB jóvá
hagyólag tudomásul vette a tényt, illetve a tervezetet; 

- a „Következő lapszámokból" c. rovat februártól bein
dult; 

- a címlap belső oldalának rovatait, tartalmát, megneve
zéseit az „E havi számunk szerzői" rovat kivételével vég
legesítettük; 

- javasoltuk az Elnökségnek, hogy a SzB kapjon meg
hívást valamennyi régióértekezletre, hogy közvetlenül is in
formálódhasson az igényekről, véleményekről, valamint ad
hassunk tájékoztatást munkáinkról és lehetőségeinkről. 

Dr. Szikra Dezső 
A SzB elnöke 

• 
Az 1999. február elnökségi ülés határozata 

Az Elnökség a VADEX Mezőföldi Erdő-, és Vadgaz
dálkodási Részvénytársaság pályázatát a 2000. évi ván
dorgyűlés rendezésére elfogadta. így az ezeréves állami
ságunk évében tartandó vándorgyűlés színhelye Szent 
István király városa, a koronázóváros, Székesfehérvár. 
Az Egyesület Elnöksége a Millenniumi Kormánybiztosi 
Hivatalnak is bejelentette ezt a szándékát. (Egyhangú 
döntés.) 

• O • 

Az Elnökség 1999. február 11-i ülésén meghallgatta 
Káldy elnök úr tájékoztatóját a Pártoló Tagokkal folytatott 
együttműködési tárgyalássorozatról. A találkozók - melye
ken részt vett Ormos Balázs főtitkár is - 1998. december, 
1999. január hónapban zajlottak le. 

Az együttműködés során valamennyi fél kifejezte kész
ségét az Országos Erdészeti Egyesület 2002-ig tervezett 
programjának támogatására; az Egyesület pedig vállalta a 
program és a megfogalmazott célok következetes végrehaj
tását. 

• O • 

1999. januártól folyamatosan belépő új tagok: 
Rákos Béla, Vízvári Ottó (Nagykanizsa HCs), Horony 

Imre, Deák Zoltán, Hompola Miklós, Hegedűs Levente, 
Homman János, Golubics István, Gunszt János, Barka Zsolt, 
Drávavölgyi Gábor (Pécs HCs), Major Zsolt (Veszprém 
HM HCs), Gergits László (Tamási HCs), Korota István, 
Waszekné Várhegyi Mariann, Kállay György, Kállay 
Györgyné (Pilisi HCs), Sipos Györgyné, Simándi Tamás, 
Kiss András, Szél Tibor, Hlavács Pál, Gyurkó László (Sze
ged HCs), Ipsits lajosné, Szabó Jánosné (Gödölő HCs). 
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A finn VALTRA/VALMET traktorok története 1913-ig nyúlik vissza, amikor még Munktell néven készült 
el az első 30 LE-s gép, majd az idő során változott a traktorok neve (Bolinder-Munktell, Volvo BM, Volvo 
BM Valmet, Sisu Valmet). Jelenleg a VALTRA/VALMET nevet használjuk, azonban 2001-től a traktorok 
neve VÁLTRA lesz. 

A Csongrádi Agrotechnika Kft. 1993-ban kezdte meg Magyarországon a traktorok forgalmazását, s mára 
mintegy 300 VALTRA/VALMET traktor dolgozik országszerte. 

A VALTRA/VALMET traktorok három nagy csoportját választhatjuk szét. Az új százas szériában négy 
traktor, 600-as, 700-as, 800-as, 900-as típusok, 60 LE-től egészen 90 LE-ig. A VALTRA/VALMET 700 
és 800-as modelleket légfékrendszerrel, mezőgazdasági vonószerkezettel, liftes pótkocsi vonószerkezettel, 
első pár sárvédővel, orrsúllyal szereltük fel ajándék felszereltségként. Ezek a típusok az elmúlt két év egyik 
legkeresettebb gépei voltak. 

A Mezzo sorozatba kilenc típus tartozik, 80 LE-től 120 LE-ig, 5 LE-s lépcsőkkel, nagyobb tengelytávval, 
nagyobb kabinnal, nehezebb munkavégzésre készültek. 

A Mega Széria tagjai a legnagyobbak 100-190 LE-ig, itt hat traktor képviseli a „hathengereseket". A VALT
RA/VALMET 8550 (160 LE) és a VALTRA/VALMET 8750 (160/190 LE) full extrás felszereltsége erő
gépek. A TLT-vel végezhető munkák minőségét maximálisra fejlesztették a Sigma Power-rel, ami mindig 
az ideális nyomatékot biztosítja a TLT-n, ez pedig különösen az erdészeti munkálatoknál nagyon fontos. A 
skandináv viszonyokra tervezett motor, a jól tervezett súlyelosztás, a logikus felépítés szívós, megbízható, 
ember- és környezetbarát gépet alkotott. 

A környezetbarát minőség 
Talán mondanunk sem kell, hogy a környezet- és természetvédelem kérdése egyre inkább előtérbe kerül, s 
már nemcsak az iparban, hanem a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban is megkövetel ik az egyre szigo
rúbbá váló környezetvédelmi előírások betartását. A V A L T R A / V A L M E T név nemcsak a kiváló gépminő
séget jelenti , hanem egy olyan technológia részét, amely képes megfelelni ezeknek az elvárásoknak is. A 
finn traktorgyár kapta meg elsőként a traktorgyártó cégek közül az ISO 9001 nemzetközi minőségi bizo
nyítványt. 
Az 1999-ben bemutatott „Hi Tech" technológia új d imenzióba helyezi az E M B E R - G É P - K Ö R N Y E Z E T kap
csolatot. Az üzemeltetők számára ergonómiai szempontok figyelembevételével és még több működési infor
máció megjelenítésével teszi könnyebbé, precízebbé, hatékonyabbá a munkavégzést . A gépet ideálisabb üzem
anyag felhasználásra és legnagyobb teljesítmény-kihasználásra készteti. A „Hi Tech" technológiához tartozik 
az ún. „Zöldmotorok"alkalmazása. Ezek a motorok már most kielégítik a 2000. év emissziós követelményeit . 
A „Hi Tech" típusok már rendelhetők a Mezzo és Mega sorozaton belül. Magáról a „Hi T e c h " technológiáról 
a nagyobb szakkiállításokon és kereskedelmi képviselőinknél lehet tájékozódni. 

VALTRA/VALMET a hazai erdőgazdaságokban 
Magyarországon je lenleg több mint 20 V A L T R A / V A L M E T traktor dolgozik erdőgazdálkodóknál . Partnere
ink közül állami erdőgazdasági részvénytársaságokkal (Nagykunsági Erdőgazdaság Rt., Pilisi Parkerdő Rt., 
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt., Zalaerdő Rt.), HM erdőgazdasággal (HM Veszprémi Erdőgazdaság Rt.) és 
magánerdő-gazdálkodókkal (Erdőszöv Rt., Molnár László, Sylvania Kft., Andorosovits Jenő) egyaránt talál
kozhatunk. 
A gépcsaládos fejlesztési technológia alapgépeként a traktorok eddig kiválóan vizsgáztak, ami arra ösztönöz 
minket, hogy a teljes technológiát részletesen kimunkáljuk, szakmailag és technikailag egységes formátumban. 
Ennek érdekében erdőmérnök munkatársakkal erdészeti részleget hoztunk létre Sopronban, amelynek feladata 
a technológiai ajánlás elkészítésén túl a gyakorlatban dolgozó kollégákkal, az erdészeti oktatási intézmények
kel való folyamatos kapcsolattartás, az erdőgazdálkodás sajátos rendszeréhez illő kereskedelmi lehetőségek 
ajánlása. 

A gyakorlat , a tudomány és a technika összhangba hozása komoly kihívás, ezért együt tgondolkodásra hívjuk 
azokat, akik a hatékonyabb és környezetkímélőbb erdőgazdálkodást szívügyüknek tekintik. 

Csongrádi Agrotechnika Kft. 
6640 Csongrád , Szentes i ú t 18. Te le fon: 63/482-556 , 482-922 , 481-062 . 
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On mit 
Mi az oka, hogy egyre több 
mezőgazdasági termelő, 

erdészet, ipari nagyvállalat 
döntött és dönt 

VALTRA/VALMET traktor 
mellett? 

Miért van az, hogy ha valaki 
egyszer VALTRA/VALMET 
traktort vásárolt, akkor a 

későbbiekben ragaszkodik a 
márkához? 

Csongrádi Agrotechnika Kft., Csongrád, Szentesi út 18. 
Tel.: 63/482-556, 482-922, 481-062, Fax: 63/481-556 

Hívjon bizalommal, várjuk kérdéseit! 
Kereskedelmi képviselőink: 
Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye: Sápi József (63 /483-496 , 60 /484-131) 
Fejér, Nógrád, Pest megye , Budapest: Dr. Stieber József (1/291 -1850, 30 /9780-549) 

I Somogy, Vas, Zala megye: Elekes Ferenc (92 /317-413 , 30 /9950-926) 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves megye: Dudás András (60/497-483) 
Baranya, Tolna megye: Keszthelyi Gábor (60/497-482) 

VALMET VÁLTRA /ALMET 


