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Veszélyeztetett erdőtársulásaink XV. 
S z i k i t ö l g y e s e k 

Korunk egyik legszomorúbb és leglátványosabb jelensége ter
mészeti környezetünk pusztítása. A fajok eltűnése gyorsuló ütem
ben halad, s vészesen zsugorodnak a természetes, természetközeli 
élőhelyek területei is. A védett és veszélyeztetett fajok listája mellett 
most készült el hazánkban a veszélyeztetett, védendő élőhelyek, tár
sulások összeállítása, mely várhatóan a közeljövőben jogszabály 
formájában nyilvánosságra kerül. Ebben a sorozatban a veszé
lyeztetett erdőtársulásokat, veszélyforrásaikat és megóvásuk lehe
tőségeit mutatjuk be, tudva azt, hogy az erdőterületeken végbeme
nő degradációt csak az erdészek állíthatják meg és fordíthatják 
vissza. 

Sziki tölgyeseink a sfk vidékek árvízmentes lapályain találha
tók, létrejöttük összefügg a lecsapolásokkal, árvízmentesítésekkel, 
ezek következtében a legszárazabb területeken a korábbi tölgy -
kőris - szil ligeterdő, illetve lösztölgyes foltok termőhelye elszi
kesedett, a felsőbb talajrétegekben megindult a sófelhalmozódás. 
A talajképző kőzet részben öntés eredetű hordalék (agyag, homok 
stb.), részben lösz. A másodlagosan létrejött sziki tölgyesek ter
mőhelyére az időszakos vízhatás, azaz a tavasszal megemelkedő 
talajvízszint, valamint a szikes talajok, elsősorban a sztyeppesedő 
réti szoonyec jellemző. 

Állományai nyíltak, helyenként szikes gyepekkel váltakozók, 
tipikus erdős-sztyeppek. A termőhelyi szélsőségek (szik, kevés 
víz) következtében a fafajok gyenge növekedésűek, az alacsony 
záródás miatt elágazók. A lombkoronaszint és cserjeszint fa
jösszetétele nagyban hasonlít a lösztölgyesekéhez és kisebb mér
tékben a tölgy - kőris - szil ligeterdőkéhez, -gy állományalkotó 
a kocsányos tölgy (Quercus roburj, elegyként megtaláljuk a csert 
(Q. cerris), kocsánytalan tölgyet (Q. delachampii) és olasz tölgyet 
(Q. virgiliana). A nagyon laza második lombkoronaszintben a si
ma levelű mezei szil (Ulmus minor), mezei juhar (Acer campestre) 
és vadkörte (Pyrus pyraster) bukkan fel. A cserjeszintben tipikus 

faj a kontinentális tatár juhar (Acer tataricum), valamint a vörös
gyűrűsom (Cornus sanguinea), egybibés galagonya (Crataegus 
monogyna), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), kökény 
(Prunus spinosa) és fagyai (ligustrum vulgare). A cserjeszint bo
rítása - a fénybőség miatt - magas. A gyepszint élesen elválik a 
nyílt és zárt részeken, mindkét helyen magas borítású és fajgazdag. 
A nyílt, fátlan részeken dominálnak a sziki fajok, mint a bárányü
röm (Artemisia pontica), sziki üröm (A. maritima), sziki csenkesz 
(Festuca pseudovina), réti őszirózsa (Aster sedifolius), sóvirág (Li-
monium gmelini), magyar zergevirág (Doronicum hungaricum), 
orvosi kocsord (Peucedanum officináié), fűzlevelű peremizs (Inula 
salicina), sokvirágú boglárka (ranunculus polyanthemos). Ezek a 
növények a humuszosabb és kevésbé szikes talajú, árnyalt erdő
belsőbe nem húzódnak be. A zárt, erdőfoltokkal borított részeken 
xeromezofil jellegű lomberdei fajok lépnek fel, így az erdei szál
kaperje (Brachypodium sylvaticum), magas gyöngyperje (Melica 
altissima), bársonyos tüdőfű (Pulmonaria mollissima), szálkás ta
rackbúza (Agropyron caninum), erdei gyöngyköles (Lithospermum 
purpureo-coeruleum), széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum 
latifolium), melyek a korábbi lösztölgyes vagy tölgy - kőris - szil 
ligeterdő maradványainak tekinthetők. A mohaszint jelentéktelen, 
tipikusnak mondható faj a pintycsőrű moha (Brachythecium rutá
ba, um), és a csőrös moha (Eurhynchium striatum). 

A sziki tölgyes egykor az Alföld szolonyec szikesein sokfelé 
megtalálható volt. Ma már csak maradványokkal találkozunk Ohat, 
Újszentmargita, Hencida, Bélmegyer határában, s a kisalföldi Ke
menesalján is található hasonló jellegű állománya. A sziki tölgye
sek kezelése - az extrém termőhely miatt - nem egyszerű feladat. 
Mindenféle fahasználatot meg kell tiltani, kitermelésre csak a be
húzódó adventív fa- és cserjefajok (pl. akác, amerikai kőris) ke
rülhetnek. Az állományok felújulását mesterséges csemeteültetés
sel kell előmozdítani, a teljes talaj-előkészítés (szántás, tárcsázás) 
kerülendő. 

Az aljnövényzet hatása az 
erdeifenyves erdőtípusainak 

vízháztartására 
Különféle erdeifenyves e rdőt ípu

sokban v izsgá l ták az a l jnövényze t 
v í z f o g y a s z t á s á t N é m e t o r s z á g b a n , 
úgy találták, hogy az évi vízbevétel 
1/3-át fogyasztja el a s iskanádas alj
növényze t , 1/4-ét a málna-erde i séd
búza növényze t , míg 15%-ot a feke
te áfonyás. Ugyanezen e rdőt ípusok
b a n v izsgál ták a l ágyszá rúak gyö
ké rze té t . A félcserjék (csarab, áfo
nya) a felső 30 cm-es talajréteget sű
rű gyökérzet te l há lózzák be, hosz-
szan tar tó szárazság idején megfojt
ják az ott meg te l epedn i készülő fe
n y ő természetes újulatot. A fűfélék 
1,4 m mélységig ha to lnak gyökere
ikkel , ezek az altalajt is je len tősen 
szárítják, a fenyő n ö v e d é k e t csök
kent ik ezzel is. 

(Juhresbericht 1997. Bundesforsch. 
anst. f. Forst und Holzwirtschaft, 

Hamburg. Ref: dr. Szodfridt István) 
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A Z É V F Á J A 

DR. MOLNÁR SÁNDOR 
A hegyi szil (Ulmus glabra Mill.V fájának tulajdonságai, 

ipari felhasználása 
Kereskedelmi elnevezések 

Ulme, Bergulme, Riister (német); European elm, Elm (angol); 
Ilm, Vjaz, Bereszt (orosz); Olmo montano (olasz); Olme de mon-
tagne (francia). 

Az élőfa és a törzs jellemzői 
A hegyi szil kedvező termőhelyen a 25-30 m famagasságot is 

eléri 10-12 m ágtiszta törzshosszal. A korona terebélyes, gazdag 
lombozatú. A mellmagassági átmérő ritkán éri el az 1 m-t. A vá
gásérett állományok kitermelésekor a jellemző átmérő 0,3-0,4 m. 
Kérge eltér a mezei szilétől, mert sokági (15-20 év) sima és se
kélyesebben repedezett, a szürke, párás héjkéreg idősebb korban 
lehámlik. 

A fatest színe, makroszkopikus jellemzői 
A keskeny szíjács és a geszt élesen elkülönül. A szíjács sár

gásfehér, a geszt vörösesbarna. Gyú'rűslikacsú fafaj. A korai paszta 
vékony falú, sorban elhelyezkedő nagy edényei (likacsai) szabad 
szemmel is jól láthatók. A késői pasztákban az edények többsoros 
hullámvonalakba rendezettek. Ezen edények a húrmetszeten zeg
zugos rajzolatot (vonalkákat) eredményeznek (ez a szilek egyik 
ismertetőjele). A finom bélsugarak a sugármetszeten szabad szem
mel alig látszanak (rövid szalagok, foltok formájában). A szíjács 
valamivel szélesebb a mezei szilnél, a késői pasztában az edények 
által alkotott hullámvonalak folyamatosak (a mezei szilnél gyakran 
megszakadnak). 

Mikroszkopikus jellemzők 
A gyűrűslikacsú fa korai pasztájában az edények átlag 150 pm, 

a késői pasztában 35 úm átmérőjűek. Mennyiségi részarányuk 25-
30%. Tilliszberakódás gyakran előfordul. A bélsugarak homogé
nek, 15-20 sejtsor (0,5 mm) magasak és 3-6 sejtsor szélesek. 
Mennyiségi arányuk 14%. 

A rostok átlag 1,2 mm hosszúak, vastag falúak. Átlagos rész
arányuk a keresztmetszeten 5 1 % . 
A vékony falú hosszparenchimák 
leginkább az edények körül és az 
évgyűrűhatáron helyezkednek el. 
Mennyiségük 6%. 

Fahibák, fakárosodások 
A hegyi szilre különösen jel

lemző a göcsösség és gyakran 
előfordul csavarodott rostlefu
tás. Az inhomogén szöveti szer
kezet és a kisebb göcsöknek kö
szönhetően a hegyi szilnél gyak
ran előfordul különleges rajzos 
textúra (csomorosság). Ez eszté
tikailag előnyös. Az élőfánál elő
fordul a fagylécesség. 

A szilfa repedékeny: megfi
gyelhetők gyűrűs repedések és 
bélsugár menti repedések is. A 
szil-faanyag a laskagomba (Pleu-
rotus ulmarius) károsításának ha
tására az évgyűrűk mentén leme
zesen szétválik. 

Megemlítjük még, hogy a szi
leknél is gyakran előforduló hiba 
a geszt színbéli tarkasága (sötét 
gyűrűk formájában). Az eseten
ként megfigyelhető zöldes szín-

A hegyi szil keresztmetszete (x50). 
Az alsó részen a korai paszta nagy 
átmérőjű edényeivel, felül jól lát
ható, hogy a késői paszta apró 
edényei hullámvonalakat alkot
nak 

árnyalat termőhelyi hatások eredménye. A rovarok közül különö
sen kedvelik a beépített szil fáját a szíjácsbogarak (Lyctus lineáris) 
és a szarvas szúk (Xileborus fajok). Az épületek faanyagát káro
sítják a könnyező házigomba (Merulius lacrimans) és a pincegom
ba (Coniophora cerebella). 

Műszaki tulajdonságok 
A hibamentes szilfa műszaki tulajdonságai (fizikai, mechanikai, 

kémiai jellemzői) megközelítik a nemes tölgyekét. A hegyi és me
zei szil között gyakorlatilag nincs különbség. 

Fizikai jellemzők 
Sűrűség: légszárazon (u=12%) 480-680-860 kg/m 3 ; frissen 

(élőnedvesen) 730-850-1180 kg/m 3 . 
Zsugorodása: húrirányban 8,3%; sugárirányban 4,6%; rost

irányban 0,3%; térfogati 13,2%. 
Mechanikai értékek 

Szilárdság: nyomó 56 MPa; húzó 80 MPa; hajlító 89 MPa; 
nyíró 7-10,5 MPa; ütő-hajlító 6 J/cm 2 . 

Keménység (Brinell): bütün mérve 48 MPa; oldal 30 MPa. 
Hajlító rugalmassági modulusz: 11 000 MPa. 
Kémiai jellemzők: cellulóz 43%; hemicellulóz 27,8%; lignin 

27,3%; hamualkotók 0,75%; járulékos anyagok 1,6%. 
A szil erdei választékai: furnérrönk (késelési célra); fűrészipari 

rönk; feldolgozási fa; rostfa; egyéb iparifa; tűzifa. A tűzifa rész
aránya 50% körüli. 

Megmunkálási sajátosságok 
Hazánkban ma gyakorlatilag nem készül szilfurnér. (Előfordul 

azonban Észak-Amerikából származó rajzos szilfurnér.) A szil fű
részárut gyakran gőzölik a szín kiegyenlítésére. A fűrészáru rend
kívül nedves (90-100% nettó). Régebben a természetes előszárítás 
2-3 évig eltartott. Ma nagyteres szárítókban az anyagot előszárít
ják, majd konvekciós vagy vákuumszárítókban történik a 8-10% 
nedvességre történő végszárítás. 

A szil a tölgyekhez hasonló, óvatos, kíméletes szárítási menet
rendet igényel, bár valamivel kevésbé reped, vetemedik. A me
chanikai megmunkálásnál gyakoriak a szálkiszakadások. Jól esz
tergálható. Parketta- és bútorlécgyártásnál célszerű az elemeket 
szín és rajzolat szerint válogatni (mint az akácnál). A szil jól ra
gasztható. Felületkezelése hasonló a tölgyekéhez. Nehezen szegez
hető és csavarozható. Megmunkálása könnyebb a tölgyénél. 

Felhasználása 
A szilt kedvelik tömörfa formában kisbútorként (de furnérozott 

bútor céljára is). A szép rajzolatú szilparketta igen keresett, bár 
egyesek kifogásolják a kisebb keménységét. Jól hasznosítható lép
csőként, falburkolatként és igényes belsőépítészeti célokra egya
ránt. A szil hagyományos felhasználási területe a kocsigyártás (al
vázak, kerék, agy, küllő), hajótőke és -borda. A sportszergyártás
ban hokiütőket készítenek belőle. A szilből előnyösen gyárthatók 
faragott és esztergályozott dísztárgyak, fajátékok és fatömegcikkek 
egyaránt. Megemlítjük még, hogy a szil jobban telíthető a tölgyek
nél, és így szívesen alkalmazzák kerti berendezésekhez, bútorok
hoz. Az alacsonyabb értékű szil hengeresfát a forgácslapgyártás
ban hasznosítják. 

A hazaiszil-előfordulások általában csak szerény mértékben 
biztosítanak fűrészipari rönköt. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 
a szép rajzolatú, nemes szépségű rövid hengeresfa anyagból is ér
tékes faragott kisbútorok, dísztárgyak, fapipák stb. készíthetők. Te
hát a választékolásnál csak a beteg, igen gyenge minőségű anyagot 
tegyük a tűzifába. 



Javaslat 
a hatóságilag elrendelt erdészeti növényvédelmi munkák finanszírozására 

A magyar erdőállományok életében gyakran előfordul, hogy 
különböző mértékű abiotikus és biotikus károsítások lépnek fel. 
Természetesen abiotikus károsítások ellen konkrét védekezések 
nehezen képzelhetők el, csupán mérsékelni tudjuk a helyes állo
mányszerkezet kialakításával. A biotikus károsítások - elsősorban 
különböző rovarkárosítók - ellen azonban már hathatósan tudunk 
védekezni akár megelőző, akár megszüntető jelleggel. A védeke
zések szükségességét a rovarkárosítások gyakorisága, illetve nagy
sága (gradációja) határozza meg. Az ország különböző részein 
szinte minden évben vannak olyan gócok, ahol tömeges, gradáci-
ószerű károsítás várható a különböző előrejelzések alapján. Elő
fordulásuk nem gazdálkodói hiba eredménye. Az Erdészeti Tudo
mányos Intézet Erdővédelmi Osztálya a fénycsapda-adatokat fel
használva prognosztizálni tudja minden évben az ország különbö
ző területein várható kártételeket. Ennek alapján, kiegészülve a 
helyi megfigyelésekkel, fel tudunk készülni a védekezésekre. Kö
zepes és erős kártétel esetén a gazdálkodó részére törvény írja elő 
a károsítok elleni kötelező védekezéseket (1998. 2. tvr.). 

Legfontosabb biotikus károsítások: 
Az ERTI Erdővédelmi Osztálya által rendelkezésre bocsátott 

adatok alapján az elmúlt 10 év átlagai országosan az alábbiak: 

Károsító Átlaghektár/év 
1. Gyap jas lepk e 9 76 6 ha 
2. Cse rebogá r rágáská r 19 04 0 h a 
3. Cserebogárpa jo r -ká r 2 17 1 h a 
4. A raszo lo k 9 64 2 h a 
5. Fenyődarazsa k 2 38 0 h a 
6. A r a n y f a r ú lepk e 1 030 ha 
7. Szúkár téte le k 3 35 4 ha 

A fenti károsítások minősítése gyenge-közepes vagy erős, 
amely mindenképpen indokolttá teszi a védekezéseket. Amennyi
ben ezt elmulasztjuk, az alábbi fatérfogat-veszteségeket okozzuk 
az állományokban: 

I. Lombrágók (1-2-4-5) 
Dr. Varga F. 1964-ben publikált adatai alapján a kár évében a 

fatérfogat-csökkenés az 50%-ot meghaladja, de a következő év 
fatermésére is kihat. Számítás alapja 60% fatérfogat-kiesés, illetve 
az országos fafaj - termőhely - korosztály átlagos folyónövedéke 
(7,1 nrVha). 

39 478 ha x 7,1 m 3 /ha x 0,6 168 176 rn 

Kárérték forintosítva: 
Az alternatív fatermesztési cél táblázatban 5089 Ft/br.m 3 

168 176 m 3 x 5089 Ft/m 3 = 855 847 664 Ft 

Amennyiben teljes területen elvégezzük a védekezéseket, az 
alábbi költségek merülnek fel: 

Gyapjaslepke ellen 1 ha-ra vetítve 
1. Anyagköltség: Nomolt 14 000 Ft/l (0,7 l/ha x 14 000 Ft = 

9800 Ft) vagy Dipel 3000 Ft/l (2 l/ha x 3000 Ft = 6000 Ft) 
2. Energiaköltség: K-26-os helikopterrel kivitelezve 145 000 

Ft/I.ó; teljesítmény: 100 ha/l.ó = 1450 Ft 
3. Egyéb: Kiszolgálás, személyzet 500 Ft 
Mindösszesen: 11 750 Ft/ha vagy 7950 Ft/ha 
Átlagköltség ha-onként: 9850 Ft/ha 

Védekezési költség teljes területen: 
9766 ha x 9850 Ft/ha = 96 195 100 Ft 

Többi lombrágó ellen 1 ha-ra vetítve 3183 Ft/ha. 
1. Anyagköltség: Summi Alfa ULV 1250 Ft/l (2 l/ha x 1250 

Ft = 2500 Ft) 
2. Energiaköltség: K-26-os helikopter 145 000 Ft/l.ó. Teljesít

mény: 300 ha/l.ó = 483 Ft 
3. Egyéb: Kiszolgálás, személyzet 200 Ft 

Védekezési költség teljes területen: 
29 712 ha x 3183 Ft/h = 94 573 296 Ft 

Lombrágók okozta kárérték: 855 847 664 Ft 
Védekezések költségei: 190 768 396 Ft 
Értékkülönbözet: 665 079 268 Ft 
Védekezések hatékonysága átlagosan 80%. Ennek alapján 

lombrágók esetén megmentett érték: 

665 079 268 Ft x 0,8 = 532 063 414 Ft 
II. Egyéb károsítok (3-5-6) 
Cserehogárpajor-kár 

KST és fenyő erdősítésekben jelentős a kártétele. Rendszeres 
ismétlődés esetén az erdősítés teljesen kipusztul, újból meg kell 
ismételni. Jelenleg a mesterséges erdősítések bekerülési költsége 
befejezésig duplája a normatív támogatásnak. 

Ennek alapján az okozott kárérték (normatív támogatás): lomb 
210 000 Ft/ha; fenyő 110 000 Ft/ha; átlag: 160 000 Ft/ha. 

Okozott kárérték: 
2171 ha x 320 000 Ft/ha = 694 720 000 Ft 

Védekezési költség I ha-ra vetítve 
1. Anyagköltség: I. kivitel esetén 60 cm-es sávos talajfertőtle

nítés Lindafor 2 l/ha + Marshal 2 l/ha. 
Lindafor 5800 Ft/l; Marshal 5900 Ft/l 
Lindafor 2 1 x 5800 Ft/l = 11 600 Ft; Marshal 2 I x 5900 Ft/l 

= 11800 Ft 
Talajinjektálás 2 rajzást figyelembe véve 4 tenyészeti éven ke

resztül hasonló dózisban, mint az I. kivitelnél: 4 x 23 400 Ft/ha 
= 93 600 Ft 

2. Energiaköltség: személyszállítási költség több éven keresztül 
700 km/ha x 69 Ft/km = 48 300 Ft 

3. Egyéb: saját kivitelezés vagy vállalkozói díj 15 000 Ft; mind
összesen 180 300 Ft 

Védekezési költség teljes területen: 
2171 ha x 180 300 Ft/ha = 391 431 300 Ft 

Cserebogárpajor okozta kárérték: 694 720 000 Ft 
Védekezések költségei: 391 431 300 Ft 
Értékkülönbözet: 303 288 700 Ft 
Pajor elleni védekezés hatékonysága 40-60%, átlag 50%. 

A soproni Erdészeti Múzeum 
1999. év hátralévő idejére szóló időszakos 

kiállítási programja 
04.29.-05.16. Schiller János soproni épí tész 

munkás sága 
05.19.-06.09. Spirituális fes tmények 
06.18.-07.11. Pánti László e r d ő m é r n ö k festményei 
07.14.-08.01. Szekeres György e r d ő m é r n ö k fotói 
08.04.-08.22. Kovrig Miklós festményei 
08.26.-10.10. 30 éves az önál ló vadászat i felsőoktatás 
1Ü.14.-11.07. 133 éves az OEE 
11.10.-11.28. Roskovenszky Gabriella festményei 
12.06.-2000.01.10. Karácsonyi és újévi képes levelezőlapok 

Rácz Józsefné dr. 
múzeumigazgató 

Ennek alapján a megmentett érték: 
303 288 700 x 0,5 = 151 644 350 Ft 



Fenyődarazsak - aranyfarú lepke károsítása 
Dr. Kolonits J. (1965) szerint közepes károsítási fokozatban az évi 
növedék 20-30% veszik el. A 4-6 tű-évjárat elvesztése miatt azon
ban a kár nem egyes évre hat ki, töhh évig tartó gradáció esetén 
a pusztulás is bekövetkezik. A számításnál egyszeri 50%-os vesz
teséggel számolok. 

2380 ha x 8,0 m 3 /ha x 0,5 = 9520 m 3 

1030 ha x 7,1 m 3 /ha x 0,5 = 3656 m 

Okozott kárérték: 
Fenyődarázsnál (III. fatermési osztály, 15 éves, átlagátmérő 7 cm) 
9520x350 Ft/br.m 3 = 3 332 000 Ft.; 
Aranyfarú lepkénél 3656 m 3 x 5089 Ft/m 3 = 18 605 384 Ft 
Összesen: 21 937 384 Ft 
Védekezés költsége 1 ha-ra vetítve: ugyanaz, mint a többi lomb-
rágónál: 3183 Ft/ha 
Teljes területű védekezés költsége: 

3410 ha x 3183 Ft/ha = 10 854 030 Ft 

Fenyődarázs - aranyfarú lepke okozta kárérték: 21 937 384 Ft 

Védekezések költségei: 10 854 030 Ft 

Értékkülönbözet: 11 083 354 Ft 

A védekezés hatékonysága 80%, ennek alapján a megmentett ér
ték: 

11 083 354 x 0,8 = 8 866 683 Ft 

Szúkárosítások ellen nem szükséges a védekezés. 

Összesítés 
Ft 

M e g n e v e z é s Kárér ték 
V é d e k e z é s i 

költség 
Különbözet 

Hatékonyság 
f igye lembe-

vé te léve l 
megmentet t 

érték 

Lombrágók 855 84 7 66 4 190 76 8 39 6 665 07 9 26 8 532 06 3 41 4 

Pajorkár 694 72 0 00 0 391 431 30 0 303 28 8 70 0 151 644 350 

Fenyó'darázs 
A r a n y f a r ú 
lepke 21 937 38 4 10 85 4 03 0 11 083 35 4 8 86 6 68 3 

Összesen 1 572 505 048 593 053 726 979 451 322 692 574 447 

Az előzőekben vázolt számításokból egyértelműen bebizonyo
sodott, hogy közepes és erős károsítás esetén szükséges a véde
kezések elvégzése. A hatékonyság figyelembevételével megmen
tett érték 692 574 447 Ft. Természetesen ez az értéktöbblet majd 
akkor realizálódik, ha az állomány eléri a véghasználati kort és 
letermelésre kerül. Azon túlmenően, hogy törvény írja elő a gaz
dálkodó részére a védekezéseket, közgazdasági oldaláról nézve is 
alátámasztott. Az évenkénti védekezési költségigényt alapvetően 
befolyásolja a károsítás nagysága (gyenge-közepes-erős). Erős ká
rosítás esetén mindenképpen szükséges a védekezés, közepesnél 
mérlegelni kell. 

Ezek alapján a valós éves védekezési költségigény az alábbi: 

M e g n e v e z é s 
Összes 

védekezés i 
költség 

Erős v a g y 
közepes károsítá s 

az össze s 
védekezés i 
kö l tséghez 

%-ban 

Évenként i 
va lós 

köl tség-
igény 

Lombrágók 190 76 8 39 6 25 47 69 2 00 0 

Pajorkár 391 491 30 0 23 90 04 2 93 0 

Fenyó'darázs 
A rany fa rú lepk e 10 85 4 03 0 40 4 34 1 600 

Összesen: 593 113 726 24 142 076 530 

Erdőmérnök díszpolgár 
Március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából Fejér 
megye közgyűlése Balsay Miklós oki. erdőmérnök, a 
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Rt. ve
zérigazgatója részére 3/1999. sz. határozatával a 

„Fejér Megye Díszpolgára" 

kitüntető címet adományozta a megye magas szín
vonalú erdőgazdálkodása megvalósításában, a ter
mészeti környezet harmonizálásában, a megyei vad
gazdálkodás és vadhúsfeldolgozás nemzetközi hír
névre hozatalában végzett több évtizedes áldozatos 
tevékenysége elismeréseként. 
A kitüntetést Fertő László, a megyei közgyűlés elnö
ke adta át a vezérigazgatónak. 

k.p. 

Éves átlagban az állami tulajdonú erdőkben a növényvédelmi 
munkák (védekezések) finanszírozására 142 076 530 Ft szükséges. 
Mivel az erdőgazdaságok bérlői és nem tulajdonosai az erdőknek, 
az államnak mint 100%-os tulajdonosnak gondoskodni kell az er
dők egészségi állapotának megőrzéséről, a tartamos erdőgazdál
kodás hosszú távú biztosításáról, az erdei ökoszisztéma egyensú
lyának fenntartásáról. Egyben népgazdasági érdek is az erdőva
gyon megvédése, megőrzése. 

Jelenlegi finanszírozás 
Az erdészeti közcélú pályázat a 7/d. pont alapján a védekezési 

költségek 50%-át megtérítheti. Az elmúlt évek gyakorlata szerint 
még ez a támogatási mérték sem valósult meg, általában pénzhi
ányra vonatkozó hivatkozással. 100%-os költségtérítés csak a mi
niszter által elrendelt kötelező védekezések esetében realizálódik. 

Javasolt finanszírozás 
A megyei Növényvédő Állomások hivatalos kötelező védeke

zéseinek elrendelése alapján a gazdálkodó részére a teljes körű 
költségtérítést javaslom. Nem pályázati formában, hanem a K-l 
lapon új rovat megnyitásával. Ez a 90-es évekig így működött. Az 
új rovatban szerepelnek az összes felmerült költségek. 

Természetesen az itt lévő összeggel csökkenni fog a kitermelt 
br.m 3 után a központi alapba befizetett erdőfenntartási járulék. Ez 
a megoldás az erdő tulajdonosának és bérlőjének egyaránt megfe
lel. 

Keszthely, 1999. március 25. 
Dr. Lengyel László, Káldy József, 

az Országos Erdészeti Egyesület az Országos Erdészeti Egyesület 
Erdővédelmi Szakosztályának elnöke 

elnöke 
A javaslat összeállításában közreműködött: 

dr. Tóth József és dr. Varga Szabolcs 

O 

Fontosabb kártevők kártételei hektárban 
az Erdővédelmi-Figyelő-Jelzőszolgálati rendszer adatai alapján 
1989-1998 között 
Eves átlag alapján Ha 

M e g n e v e z é s 
Károsí tás mérték e 

M e g n e v e z é s 
G y e n g e Közepes Eró's Ö s s z e s e n 

Gyapjas lepke 4 589 1 55 5 3 622 9 766 

Cserebogárpa jo r 763 949 459 2 171 

Cserebogá r n e m z ő 9 464 7 006 2 570 19 040 

Fenyó'darázs 748 749 883 2 38 0 

Araszo lok 5 417 2 568 1 65 7 9 642 

A r a n y f a r ú lepk e 307 261 462 1 03 0 



A megszólított válasza dr. Madas Andrásnak 
(Az Erdészeti Lapok 1999. évi februári lapszámában „Válasz" címszó alatti, választ kívánó megjegyzéseire) 

Dr. Madas Andrásnak az MTA Erdészeti Bizottsága ülésén 
meghallgatott előadását követően, az Erdészeti Lapok 1998. 
évi július-augusztusi lapszámában megjelent cikkét nagy ér
deklődéssel vettem kézbe. Olvasása közben, a cikk első felében 
elhelyezett táblázat adatait mindjárt hibásnak találtam. Ebben 
ugyanis, a sarj eredetű erdőfelújítás, az 1990-ig terjedő 30 év 
egész időtartama alatt, 50%-ot meghaladó mértéket mutatott. 
A Halász Aladár könyvének adataival való összevetés azután 
egyértelművé tette, hogy a cikk táblázati fejléce hibás. (A hi
báért nem a szerző, hanem a tördelés és a szerkesztő okolható. 
A Szerk.) 

A táblázatot követő szöveges részben a szerző már csak a 
természetes mag és sarj eredetű erdőfelújítással foglalkozott, 
amire vonatkozó észrevételt nem kívántam tenni. A szerző által 
így redukált felújítási kategória az összes éves, ötéves felújítási 
kötelezettségnek (Halász Aladár könyvének adatai alapján), az 
1961-1965. évek alatt csupán 31,5%-át, az 1986-1990. években 
pedig 32,8%-át tette ki. A sarjfelújítás részaránya, e kategóriára 
vonatkoztatva, az 1961-1965. évek alatt, a maga 27%-ával 
messze a magról való felújítás mögött maradt, az 1986-1990. 
évekre azonban már túlsúlyra tett szert, 78%-os részarányt mu
tatott. 

Az összes éves felújítást tekintve, amire tekintettel a francia 
példát említettem volt, az új erdők, az erdőtelepítési éves mé
rőszámokkal is összesítve, az alábbi nagyságrendű éves sarjról 
történő százalékos arányokat kapjuk: 

1961-1965. felúj í tásban 8,67% te lepí téssel együt t 5,4% 

1966-1970. felúj í tásban — telepí téssel együt t — 

1971-1975. felúj í tásban 16,30% te lepí téssel együt t 10,9% 

1976-1980 felúj í tásban 24,15% telepí téssel együt t 20,1% 

1981-1985. felúj í tásban 25,10% telepí téssel együt t 21,9% 

1986-1990. felúj í tásban 34,70% telepí téssel együt t 24% 

A sarjakról történő erdőfelújítás, mint látható, az összes 
éves felújítás elenyésző részére korlátozódott az 1970-es éve
kig. Ezt követően csak a 80-as évek második felétől kezdve 
vett nagyobb lendületet és ért el a 90-es évek kezdetére éves 
1/3, 1/4 részarányt. 

A cikk olvasása közben, a szerző által az elmúlt 40 év er
dészeti munkáinak az említése, gondolatilag óhatatlanul az el
indulás nehéz és küzdelmes éveit juttatta eszembe, az 1945. 
évi „örökséget", az alig 12%-os erdősültségünket, az állami 

Száz éve jelent meg 
Vadas Jenő Erdőműveléstana 

Az E.L. januári számában a fenti cím alatt jelent meg dr. 
Kollwentz tollából nagy erdészelődünk, Vadas Jenő munkás
ságát és az idézett „Erdőműveléstan" című könyvet méltató 
cikk. A kitűnően megírt cikk azonban sajnos egy téves „erdé
sze ttörténeti" adatot is tartalmaz, mivel Kollwentz Vadas „Er
dőműveléstanát" az első magyar nyelvű, „erdőműveléstant" 
tárgyaló könyvnek tekinti. A valóság azonban az, hogy az első 
magyar nyelvű, „erdőműveléstanról" írott munka Illés Nándor 
tollából jelent meg az Országos Erdészeti Egyesület kiadásá
ban, 1871-ben. A könyv címe: „Erdőtenyésztéstan". Szakmai 
nyelvünk kialakulásának nyelvújítási szakaszában az „erdőte
nyésztés" mint rokon értelmű szó (szinonima) volt használatos 
az „erdőművelés" szó helyett. így pl. a selmeci M. Kir. Erdő
akadémián hosszú éveken keresztül az „Erdőtenyésztéstan" 

erdők alig 5%-os részarányát, a sok genetikailag leromlott ál
lapotú, többször sarjaztatott erdő feljavítását is célul tűző ne
mesítő munka elkezdését, 6000 ha kiváló növekedésű és ge
netikai tulajdonságú magtermő állomány kijelölését, az 
1040/1954. sz. kormányrendelet nyomán a rontott erdők fel
számolását és erdeink minőségi feljavítását szolgáló áldozatos 
munkákat, a 60-as évek, „AZ ERDŐMŰVELÉS ARANYKO
RA" kezdetéig 10 év alatt több mint 200 000 ha új erdő lét
rehozatalát stb. 

Dr. Madas András dolgozatának érdemi mondanivalói kö
zül magam a cikk második részében tett megállapításainál 
időztem el hosszasabban, elgondolva, hogy szerző élettapasz
talatainak gazdag tárháza sokunk épülésére, okulására szolgál
hat. A szerző ugyanis olyan gondolatokat vet fel, amelyekkel 
a világmegváltást rózsaszínű elméletekkel beérők nem szoktak 
foglalkozni, felvetette a jövő alakításának feltételeit és a lehe
tőségeit. Idézzük: 

„Az erdők a társadalom hosszú távú érdekeit szolgálják." 
„A társadalom érdekeit az államnak kell képviselnie és 

olyan szabályozókat kell hoznia, melyek ezen érdekek megva
lósítását lehetővé teszik." 

„Meg kell oldani a hosszú távra elnyúló felújítás finanszí
rozási problémáit." 

Szóvá teszi, hogy a profitorientált, rövid távú érdekeltségre 
alapozó erdészeti rt.-k szervezeti céljai tekintetében szükséges 
megoldást találni arra, hogy a természetközeli erdőgazdálko
dást ne akadályozzák, ne lehetetlenítsék el. 

Egészen más kérdés, hogy az Alföldünket sújtó nagy árvízi, 
belvízi katasztrófa ellenére, több évtizedes tapasztalatunk, hogy 
a Kárpát-medence középső sík területeire szorult országunkban 
- ahoi a szántóföldek elfoglalta terület eléri az 50%-ot, európai 
méretekben unikum - egyre szárazabbá váló, kevés éves csa
padékot biztosító éghajlati viszonyok váltak jellemzővé. Ilyen 
természeti viszonyok mellett a természetesen újuló, elegyes, 
vegyeskorú szálaló erdők elterjedésében, elterjeszthetőségében 
a magántulajdon 40%-os erdővagyon részesedése mellett sem 
lehet vérmes reményeket melengetni. 

Az elmondottak ismeretében dr. Madas András talán el tud
ja nézni nekem, hogy a cikke által életrekeltett sokféle gondo
lat miatt, a téves táblázati fejléc észrevételezéséhez néhány 
olyan mondatot kapcsoltam, amelyek a természetközeli gaz
dálkodás jövője megteremtésére vonatkozó szerzői fejtegeté
sekhez nem kapcsolódtak közvetlenül. 

Dr. Somkuti Elemér 

címszó alatt oktatták az „erdőművelés" fogalmát felölelő tan
tárgyat is. Illés erdőművelési könyvének elsőbbségét bizonyítja 
az a szerkesztőségi ajánlás is, amely a mű ismertetésekor az 
E.L 1875. V. f. 213. oldalán elhangzott: „Mutatvány Illés Nán
dor ' Erdőtenyésztéstan'-ából". 

„...Bírálat helyett művéből csak e czikket közöljük, a miből 
t. olvasóink azon meggyőződést merítendik, hogy ezen a ma
gyar erdészeti irodalom terén első és egyedüli erdőtenyésztés
tan a tudomány jelen színvonalán állva, az erdőművelést sza
batos és oly népszerű nyelven tárgyalja, hogy azt nem szak
emberek is fennakadás nélkül használhatják. Melegen ajánljuk 
e könyvet t. szaktársaink s minden földbirtokos és erdőbarát 
figyelmébe." 

Illés „Erdőtenyésztéstanát" 1879-ben másodszor is kiadták. 
Befejezésül szeretném még megemlíteni, hogy a múlt szá

zadban Fekete Lajos mellett Illés Nándor volt az a szakírónk, 
aki a magyar erdészeti irodalom megteremtéséért a legtöbbet 
tette. Ezzel a magyar erdészeti irodalom történetébe örökre be
írta a nevét. Emlékét őrizzük meg kegyelettel. 

Leipold Árpád 



Tapasztalatcserét tartott a VADEX Rt. a 
Mecsérpusztai Erdészetnél 1999. március 
19-én. 
A vállalat szakmai vezetői, valamint az er
dészetek vezetői, műszaki vezetői a székes
fehérvári erdőfelügyelőkkel együtt megis
merkedtek a 

Bükkgazdálkodásból 
• a felújító vágásformák, 
• a fatermelés, választékolás, közelítés, ér

tékesítés, szállítás, 
• az erdősítés és ápolás, 
• a nevelővágás, jelölés, kitermelés, közelí

tés 
módszereivel. 
Az öt bemutatóhelyen elismerően nyugtáz
ták a mecséri kollégák Tóth Károly erdészet
vezető, Jaksics István műszaki vezető, Pintér 
László kerületvezető és a többiek igényes, 
magas színvonalú munkáját. 

Bognár Miklós 

DR. CZERNY KAROLY 

Randevú 
az öreg bakkal 

A vadászat emlékét bearanyozza, ha az elejtendő vadat ma
gunk figyeljük ki, ha megismerjük szokásait, sőt rigolyáit is, 
és ha úgy készítjük elő a halálos találkozást, hogy a majdani 
trófea ne csak egy vadászat, hanem egy már-már személyes 
kapcsolat emlékét is felidézze. 

Gyermekkorunkban a nádas széli vizek naphalaira vadász
tunk ilyen szenvedéllyel. Felkutattuk fészkeiket, és megcsodál
tuk a fészkek felett lebegő, szivárványszínű halakat, de nem 
fogtuk ki őket azonnal, hanem csak másnap vagy harmadnap. 

A tavaszi őzbakok is ilyen naphalszerű legények. Ki-kinéz
nek maguknak egy-egy erdőfoltot, majd néhány száz méterre 
elűznek minden más vadat. Később a maguk portáján ledör
zsölik a kisebb fák kérgét, néhány fészket is kaparnak maguk
nak, amelyben átlustálkodják a napot, majd a megszerzett bú
vóhelyről merészkednek ki táplálékot csipegetni az alkonyi er
dőszéli tisztásokra. 

Vadászerdőnkben már jól ismertük a területeiket elfoglaló 
bakokat. Ismertük a nagy bakot, „akire" mindenki vigyázott, 
mert ő volt a jobb jövő reménysége. Ismertük fiát, a dombhajlat 
fiatal bakját, aki a papa közelében élt, de tisztes távolságot 
tartott, mert a papa már nem emlékezett a rokonság semmilyen 
fokára. 

Ismertük a „tesókat", a kis bakot és a kis sutát, akik elár
vulhattak, és a második évük tavaszán még együtt kószálgat-
tak, sőt bizalmasan még oda is mentek a fotóshoz, mert nem 
ismerték fel a veszedelmet. 

Ismertük a magányos, szerencsétlen, ifjú bakocskát is, aki
nek még júniusban is barkás volt az agancsa, és a legrosszabb, 
útszéli bozótosban szerencsétlenkedett, mert az öregebb bakok 
már mindenhonnan elűzték. 

Németh Károly: Faanyagkémia 
(Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 1997.) 
A könyv részletesen taglalja a faanyag kémiai össze

tételét, ezen belül a cellulóz, a poliózok (hemicellulóz), 
a lignin és a járulékos anyagok (extraktanyagok) össze
tételét, felépítését és belső szerkezetét, valamint a fa
anyag és fő kémiai összetevőnek reakcióit. Az utolsó fe
jezet pedig a faanyagban lévő víz szorpciós tulajdonsá
gait taglalja. 

A könyv e szakterület tömör és az e tárgykör iránt 
érdeklődők számára olvasmányos leírása. 

A könyv beszerezhető a FAGOSZ-nál 2500 Ft-ért. 

Az EFDSz vezetőinek lengyel kitüntetése 
A lengyel államerdészet Radomban ünnepélyes kere

tek között emlékezett meg fennállásának 80. évforduló
járól. Az évforduló alkalmából a Lengyel Erdők Szolgá
latáért Emlékérem arany fokozatával tüntették ki Barta 
Lászlót és Herczeg Miklóst, a magyar Erdészeti és Fa
ipari Dolgozók Szakszervezetének elnökét, illetve főtit
kárát a lengyel-magyar kapcsolatok hosszú időn át kifej-
tett eredményes ápolásáért. 

Az öreg bak tanyája nem ilyen kiszuperált tanya volt. Az 
öreg bak behúzódott a legsűrűbb homoki fenyvesbe, amelynek 
alján nehezen megkapaszkodó bálványfa-sarjak díszlettek, és 
ezeken az ecetfákon tisztította le az agancsát. Néhány fiatalabb 
fenyőt is elvert, és a pihenő gödreit is itt kaparta ki magának. 
Ez volt a nappali tanyája, és innen indult ki néha nappal, néha 
csak szürkületkor a nyiladék frissen sarjadó növényeit csipe
getni. Az öreg bakot itt, a tanyáján kívántam elejteni. 

Az öreg bakkal többször is találkoztam. Megfigyelhettem 
barkásan, majd félig tisztított, loboncos aganccsal, és láthattam 
az agancsát már fénylő ágvégekkel is, amint felkészült a nagy 
találkozásra. 

Mindig ugyanazt a váltót használta hazatérésre. Először át
lépdelt egy keskeny ösvényen, majd behúzódott egy völgyhaj
latba, és ott hosszadalmasan figyelt. Ha nem követtem, akkor 
visszatért a legelőjére, ha követtem, akkor továbblépdelt. A 
következő takarása egy régi tuskósor bozótosa volt. Itt már 
alig lehetett meglátni, mert sűrű volt a növényzet, és ő mindig 
továbbmozgott. Néha előre, néha oldalt lépett el kissé nyugta
lanul, de mindig takarásban, majd behúzódott rejtekadó feny
vesébe. 

Itt már kivárt, hiszen otthon érezte magát, de ez a várakozás 
csak néhány másodpercig tartott, majd úgy tűnt el az avatatlan 
szemlélő elől, mintha a föld nyelte volna el. 

Amikor a megfigyelés már rutinszerű eredményt hozott, lő-
pásztát vágtam a sűrűn át a rejtekhelye felé, és egy jó ideig 
pihenni hagytam. 

Május elején jött el a nagy találkozás napja. Szépen sütött 
a nap, az öreg bak a nyiladékon csipegetett, majd átfutott az 
első takarásba. Óvatosan közeledtem felé, és ő óvatosan bujkált 
tovább a tanyája, a találkozóhely felé. 

Amikor becéloztam, szembefordult, és nem hitte, hogy őt 
valami baj is érhetné. Amikor meglőttem, nem értette, hogy 
miért fáj úgy a gerince, és a remegő lábai miért nem engedel
meskednek. Amikor eldőlt, már nem gondolt senkire és sem
mire sem. 

Az öreg baknak nem volt nagy és nehéz agancsa, és nem 
is lett semmilyen érmes sem. Az élményt és a trófeát a jól 
eltervezett randevú emléke aranyozta be. 


