
ERDÉSZETI LAPOK 
A Z O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T L A P J A 

ALAPÍTVA: 
1862-ben 

Főszerkesztő: 
PÁPAI GÁBOR 

1993. 
MÁJUS 

CXXVIII. évfolyam 

A tartalomból 

Erdőfeltárás világbanki hitelből? 

130. oldal 

Akáctermesztés a Nyírségben 

141. oldal 

Közben folynak az árverések, 

új erdőtulajdonosok is vannak már 

150. oldal 

E kór sok irányú támadását kivédeni 

csak a beteg akarásával, 

tudatosságával lehet. 

156. oldal 



Erdészeti Lapok 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

folyóirata 
CXXVHI. évfolyam 5. szám 

(1993. május) 
HU ISSN 1215-0398 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Tagjai: Agócs József, 
Apatóczky István, dr. Balázs István, Barátossy Gábor, dr. 
Bartha Dénes, Bolla Sándor, dr. Bondor Antal, Bús Mária, 
Gencsi Zoltán, dr. Gőbölös Antal, Gyöngyössy Péter, dr. 
Kárpáti László, Kertész József, Kovács Gábor, ifj. Páll Mik
lós, Pápai Gábor (a bizottság elnöke), Rakk Tamás, Sántha 
Antal dr. Sonnevend Imre, dr. Szikra Dezső, dr. Szodfridt 
István, Varga Béla. 

FŐSZERKESZTŐ: PÁPAI GÁBOR 

TERVEZŐSZERKESZTŐ: SÁGI MARGIT 

Szerkesztőség: 1027 Budapest, Fő u. 68. 
Telefon: 2016-293 

Felelős kiadó: DR. SÉBOR JÓZSEF, a Montediüo Kft ügy
vezető igazgatója. 
Kiadóhivatal: 1075 Budapest, Károly krt. 5/a. 
Telefon: 1322-930 

Nyomdai munkák: Pilisi Állami Parkerdőgazdaság nyomda
üzeme, Budakeszi. Felelős vezető: Hegyi Ferenc. 
Munkaszám: 1993-072 
A kézirat lezárva: 1993. április 20. 

Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkéz
besítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a posta hírlap
üzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HE-
LIR), Budapest, XIII., Lehel u. 10/a. — 1900 — közveüenül 
vagy postautalványon, valamint átutalással, a HELIR 215-
96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Egyes szám ára: 30,- Ft. 
Előfizetés fél évre: 180 - Ft, egész évre: 360,- Ft. Megjelenik 
havonta. Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv- és Hírlap 
Külkereskedelmi Vállalat, 1389 Budapest, Pf.: 149. 
Az évi előfb.etés ára: 10 USD 

CCfflEPIMfflE 

M.KocTKa, M . n e T e p í ) a j r B n : 3ana*oi 
no cojxepataHZK) j i e c H H X 

flopor 130 
3.III0M0ÍH: M3MepeHHe $0T0CHHTe3a 

H TpaHcirapauHH 135 
IU.JIacjin: BHpamHBaHHe Őejioií 

aKaiTjoi B Hupmere 141 

TARTALOM 
ERDÉSZETI POLITIKA 

Mikulási Béla: „Termelőszövetkezeti 
erdőgazdálkodás -1992." 129 

ERDŐFELTÁRÁS 

Erdőfeltárás világbanki hitelből 130 
Dr. Kosztka Miklós - Péterfalvi József: Fenntartási 
feladatok a hazai erdészeti úthálózaton 130 
Péterfalvi József: Erdészeti utak számítógéppel 
támogatott tervezése 134 

ERDÉSZETI KUTATÁS 

Dr. Somogyi Zoltán: Fotoszintézis- és 
transzspirációmérések 135 
Bordács Sándor: Genetikai vizsgálatok származási 
körzetek kialakítása érdekében 136 

TÁJI ERDŐGAZDÁLKODÁS 

Lesznyák József: Emlékezés az alföldfásítás 
évszázadára 138 
László Sándor: Akáctermesztés a Nyírségben 141 
Dr. Szemerédy Miklós: A csemetetermelés 
eredményei (jelenlegi gondjai) és ellentmondásai 144 

ERDŐ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

Dr. Temesi Géza: Erdőrezervátumok kijelölése és 
fenntartása 146 
Szabó Gábor - Dobrosi Dénes: Az ártéri 
nemesnyár-termesztés az erdőfenntartás és a 
természetvédelem tükrében 147 
Kató Pál: Erdő nélkül nincs víz, de víz nélkül sincs 
erdő 149 

A HÓNAP KÉRDÉSE 

Tóth Aladár: Milyen elvek szerint fognak (fogunk) 
gazdálkodni? 150 

ERDŐRENDEZÉS 

Dr. Halász Gábor: Kísérlet a hozamszabályozásra 151 
Ormos Balázs: Kinek kell a tanerdő.... NEKÜNK! 152 
Dr. Szendrődi László: Amerikai erdészet 153 

ERDŐKERÜLŐBEN 

Még egyszer a Lyme-kórról 155 
Szentendrey Géza: Tanulmányúton, 
tapasztalatcserén a Deutsche Waldjugendnél 157 
Dr. Bartha Dénes: Tuzson János, mint erdész 158 

EGYESÜLETI HÍREK 

INHALT 

Dr. Kosztka, M. - Péterfalvi, J. : 
Aufenthaltsaufgaben am heimischen Forstwegenetz 130 
Dr. Somogyi, Z.: Photosyntese - und 
Transpirationmessungen 135 
László, S.: Robinienzüchtung in Nyírség 141 

CONTENTS 

Kosztka, M., Peterfalvi, J.: Issues on the 
maintenance of forestry roads 130 
Somogyi, Z.: The measurements on photosynthesis 
and transpiration 135 
László, S.: The Black locust cultivation in Nyírség 141 



„Termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás -1992" 
Összeállította: Mikulási Béla erdőfelügyelő 

Kivonat a Kecskeméti Erdőfelügyelőség 1992. évi erdőtervi szöveges mérlegbeszámolójából 

I A földet és az erdőt nem apáinktól örököltük, hanem gyermekeinktől vesszük 
| kölcsön. Az örökséget el lehet herdálni, de a kölcsönt meg kell adni. 

Bács-Kiskun megye termelőszövetkeze
tei az „előkészület évét" élték át 1992-ben. 
Az átalakulási törvény gyakorlati végrehaj
tásának bizonytalansága a tagságot, a szak
ágazatokat, a szakembereket egyaránt érin
tette és megviselte az erdőket is. 

136 gazdálkodó szervezetet lendített 
mozgásba ez a folyamat, melynek vége 
egyelőre beláthatatlan. Volt, ahol az átalaku
lás „formailag" megtörtént, név- és címvál
tozással ugyan, de minden maradt a régiben. 
Az „új gazdálkodók" cégbírósági bejegyzé
sei folyamatban vannak, bár a tevékenységi 
körök jegyzékéből sok esetben kimaradt az 
erdőgazdálkodás, melynek a későbbiekben 
komoly jogi-szakmai következményei le
hetnek. 

Ugrásszerűen megnőtt a magángazdál
kodók száma. A leendő (vagy már űj) föld
tulajdonosok a mindennapos ügyfélforgal
munkat jelentősen növelték. Ez a folyamat 
1993-ban méginkább erősödni fog, ezért jo
gosan merült fel környezetünkben egy ún. 
„ügyfélszolgálati iroda" felállítása. 

Sokan szeretnének erdőt telepíteni, az új 
tulajdonosok most szembesülnek erdőtervi 
előírásokkal, szakmai követelményekkel. 
Törvényi előírások köteleznek osztatlan kö
zös gazdálkodás fenntartására. Ez utóbbi - a 
távlati erdőgazdálkodás szempontjából 
szakmailag teljesen indokolt - követelmény 
gyakorlatba való átültetése okozza a legna
gyobb fejtörést. Sok esetben érthetetlen az új 
erdőtulajdonosok előtt (miért is lenne más
ként?), hogy az „enyém" fogalom erdő vo
natkozásában nem azt jelenti, hogy azt csi
nálok vele, amit akarok. 

A jobbik eset, ha ezt a felügyelő fel tudja 
vállalni időben, költségekben, hatásosság
ban. A kevésbé jó (és ez a gyakoribb), hogy 
sok esetben utólag, bejelentések nyomán 
vagy már későn értesülünk „jóhiszemű" fa
kitermelésekről. 

Volt olyan hely, ahol erdőtervező kollé
gát akartak megverni, mert feladatát ellátva 
próbált a leendő magánerdőbe bemenni. 

Nekem személyesen volt alkalmam egy 
szakszövetkezet csődeljárási tárgyalásán 
részt venni, ahol több hitelező társaságában 
kiérdemeltem az „élősködő pióca" megszó
lítást, pedig csak erdőtelepítési visszafizetési 
kötelezettséget kellett hiv atalosan intéznem. 

Szóval, zajlik az élet, a szövetkezeti szek
tor átalakulása... 

Ezután tekintsük át röviden az 1992. évi 
teljesítéseket az utóbbi három év viszonyla
tában. 

nyisége ellenőrizhetetlen, bár előbb-utóbb 
különböző szintű és hangvételű be- és félje-

Megnevezés 1990. 1991. 1992. 

EFI . kivitel (ha) 990 673 507 

Befejezett (ha) 510 767 521 

Üres terület (ha) 5 8 0 849 1012 

E T I . kivilel (ha) 891 577 499 

Erdősítési hátralék 137 102 328 

(No comment...) 

A bevezetőben ismertetett helyzetet hűen 
tükrözik (sajnos!) a konkrét adatok. Három 
év alatt gyakorlatilag felére csökkent az er
dőfelújítási I. kivitelek területe, melynek 
egyenes következménye az üres vágásterü
letek duplájára emelkedése. 

A területek nagy része kárpótlásra lett 
kijelölve és a leendő föld- és erdőtulajdono
sok várják a földrendezést. 

A parlagterületek aránya régen volt ilyen 
magas, ennek ellenére az erdőtelepítések is 
visszaestek, pedig Bács-Kiskun megye ha
gyományosan a nagy erdőtelepítő régiók 
egyike. A környező erdőgazdálkodók 
ugyanakkor csemeteértékesítési gondokkal 
küzdenek, de a szektor csemetetermelői is 
megtermeltek 1992-ben 330 edb akác, 800 
edb feketefenyő, 183 edb nemesnyár és 5 
edb egyéb lombcsemetét. 

A zűrzavaros helyzetben némi megnyug
vást jelent, hogy revíziós felülvizsgálatkor 
csupán három gazdálkodót kellett visszafi
zetésre kötelezni összesen 370 eFt értékben. 

Az alaphelyzet romlásához a természet is 
hozzájárult. A folyamatos erdősítésekben 
mintegy 430hektáron keletkezett mennyisé
gi és minőségi károsítás, melyek együttes 
értéke 17331 eFt. A két legnagyobb károko
zó az aszály (319hektár, 13 117eFt)ésavad 
(175 hektár 2 247 eFt). 

A következő táblázat a fakitermelések 
alakulását mutatja az utóbbi három év vi
szonylatában. 

lentések révén regisztrálódnak. 
A tisztítások visszaesése gazdaságossági 

okokra vezethető vissza. A véghasználati 
területek csökkenésének egyik oka, hogy a 
szakmai indokok mellett az engedélyezések
hez az idő haladtával egyre több hozzájáru
lást is be kell szerezni a gazdálkodóknak. 
(Átalakulási bizonylat, új cégbírósági be
jegyzés, kárpótlási területek elbírálását segí
tő igazolás stb.). A mérlegbeszámoló készí
tésének jelen szakaszában pedig már az alig 
néhány napja felállított földkiadó bizottsá
gok hozzájárulása is kell. 

Végül is a sok szűrő talán segít valamit a 
felügyelet munkájában ezen a téren, mert 
sajnos a fakitermelések körül van a „szűk 
keresztmetszet". Számtalan kisebb-nagyobb 
falopás történt. A tettesek rendszerint isme
retlenek, arendőrségi eljárások eredményte
lenek. Egy-egy konkrét hatósági eljárás pe
dig (lásd: Kunpeszéri Parasztbecsület 
Mgtsz, Szentkirályi Egyetértés Mgtsz) akár 
évekig is elhúzódhat. 

Egy-egy erdőterület tulajdon-, illetve ke
zelőijogának átadás-átvétele az erdő tényle
ges állapotának, normál piaci viszonyok 
mellett az értékének a függvénye. A jelen 
jogszabályok óriási hibája (bűne), hogy az 
„erdő" csak mint művelési ág szerepel meg
különböztetésként, a tényleges érték egyál
talán nem számít. így a kárpótlásokkal szer
zett és arészarányos erdők jóval értéken alul 

Megnevezés 1990. 1991. 1992. Megnevezés 
ha ha m3 ha m 3 

Tisztítás 1 363 13 247 1501 13 603 1015 12 462 

T K G Y 292 6507 231 5432 210 5011 

NFGY 63 1757 73 2122 17 776 

Véghasználat 952 112351 874 106 566 665 75115 

A táblázatban természetesen nem szere
pelnek azok a fatömegadatok, melyek a je
lenleg gazdátlan külterületi fasorokból, kis 
erdőfoltokból kerültek (kerülnek) kiterme
lésre. Az esetek száma és a fatömeg meny

cserébek gazdát. 
Aki már túljutott a hivatalos procedúrán, 

megnyugodhat, mert jogilag rendeződött az 
„ősi juss" sorsa, de a következő generáció
nak lesz-e mit átadni?... 

Erdészeti Lapok, CXXVIII. évfolyam 5. szám (1993. május) 129 



ERDŐFELTÁRÁS 

ERDŐFELTÁRÁS VILÁGBANKI HITELBŐL 
Az FM Erdészeti és Faipari Főosztálya megbízta az egyetem Erdöfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszékét, 
hogy készítsen tanulmányt az erdőfeltárás beruházásainak világbanki hitelből történő megvalósításához. 
A tanulmány dr. Rácz József tanszékvezető és az egyetem több munkatársa (dr. Kosztka Miklós, Kucsara 
Mihály, Mihály Sándor, Péterfalvi József, Tóth Ferenc), valamint a szakma több neves értője (dr. Herpay 
Imre, Bogár István, Hajak Gyula, dr. Viharos Zsolt) összedolgozásával, az FM ERSZ adatainak felhaszná
lásával tavaly júniusban elkészült. A tanulmány 118 szövegoldalon és 20 oldalnyi táblázat segítségével 
tárja fel a témát. Az egyesület erdöfeltárási szakosztálya február 4-én tartott ülésén foglalkozott a 
tanulmánnyal és a következőket állapította meg. 

Megállapítások 
és javaslatok 

1. A költség-hozam vizsgálat eredményei alapján az erdé-
szeü úthálózat fejlesztése világbanki hitelből nem oldható 
meg kimutatható eredménnyel. A vizsgálat idején érvényben 
lévő 26%-os kamatláb nagyon magas érték. 

2. Az erdészeti uuic fenntartására előirányzott világbanki 
hitel sem vehető igénybe úgy, hogy a gazdálkodónál kimutat
ható eredményt hozzon. 

3. A kötélpályák beszerzéséhez szükséges pénzösszeg is a 
szakszerű és tartamos erdőgazdálkodás fenntartásán keresztül 
térül meg. 

4. Az erdőfeltárás fejlesztése nélkül nem lehet biztosítani 
a szakszerű és tartamos erdőgazdálkodást. Az erdőgazdaság 
termékeiről, a szakszerűen kezelt erdők kedvező, egyben 
nélkülözhetetlen hatásairól a társadalom nem mondhat le. 
Ezért a társadalomnak állami támogatás (vagy kamatmentes 
hitel) biztosításával vállalni kell legalább az erdőfeltárási 
beruházások gazdálkodónál haszon formájában nem jelentke
ző hányadát. Ennek hiányában a szakszerű és tartamos erdő

gazdálkodás lehetetlenné válik és az erdővagyon (beleértve 
az infrastruktúrát is) felélés-^'-el kell számolni. Ez a nemzet 
hosszú távú érdekét tekintve nem engedhető meg és kimeríti 
a rabló-erdőgazdálkodás fogalmát. 

5. Az erdészeti szállítópálya-hálózat tervezése, építése és 
fenntartása része a korszerű erdőgazdálkodásnak, tehát a fej
lesztését azzal összhangban kell végezni. 

6. Az erdőfeltárás fejlesztése megkívánja az erdészeti út-
adatbank létrehozását, annak folyamatos aktualizálását, az 
útfenntartás terv szerinti végrehajtását, a feltárási alaptervek 
készítését gravitációs egységenként, az építési terv elkészíté
sére vonatkozó irányelvek átdolgozását és legalább az állami 
támogatással épülő erdészeti utak építésének minőségi ellen
őrzését. 

7. Az erdészeti szállítópálya-hálózat tervezésénél, építésé
nél, fenntartásánál és hasznalatánál a környezetvédelmi igé
nyeket, az erdő természetes rendjébe való beavatkozás csök
kentését a lehető legnagyobb mértékben ki kell elégíteni. Ezt 
az új feltárás-tervezési irányelvek, előírások kidolgozásánál 
már érvényesíteni szükséges. 

8. Az erdészeü szállítópálya-hálózat tervezését, építését és 
fenntartását - a különleges és eseti feladatok kivételével - az 
erdészeti szervezet szakszemélyzete végezze. 

DR. KOSZTKA MLKLOS - PETERFALVI JÓZSEF 

Fenntartási feladatok a hazai erdészeti úthálózaton 
A magyar erdészeü úthálózat nagy részén jelenleg spontán 

útfenntartás folyik, amely a pillanatnyi pénzügyi helyzethez 
és érdekekhez igazodik. 

Ez a hosszú távú stratégiát nélkülöző útfenntartás a pénz
ügyi lehetőségek kihasználását nem teszi hatékonnyá, mert 
nem mindig ott avatkozik be, ahol arra a legnagyobb szükség 
van, hanem a beavatkozásokat sokszor szubjektív indokokkal 
támasztják alá. Az átgondolt, hosszú távon megalapozott út
fenntartási politikára épülő útfenntartás megvalósítása az 
utolsó években kezdődött meg. 

A legnagyobb úthálózattal bíró hat erdőgazdaság - útfenn
tartása hatékonyságának növelése érdekében - kidolgoztatta 
az úthálózatára érvényes útfenntartási rendszert. 

Ezek az erdőgazdaságok objektív ismérvek alapján bizto
sítják a beavatkozások optimális sorrendjét és ezzel a költsé
gek megalapozott és hosszú távon hatékony felhasználását. A 
rendszerek kidolgozásához mintegy 1000 km út száz méte
renkénti részletes állapotfelvételére és a forgalomelemzésre 
támaszkodva javaslatokat tettünk az útfenntartási beavatko
zásokra és azok sürgősségére. 

Az állapotra és forgalomra, valamint a beavatkozásokra 
vonatkozó adatokat egy adatbankban tároltuk, amely jelenleg 
még elemzésre alkalmas (időszerű) adatokat tartalmaz. 

Az útfenntartási 
beavatkozások költségei 

Az erdészeü úthálózat fenntartásához szükséges költségek 
nagyságát az adatbankra támaszkodva lehet megbecsülni. Az 
elemzéshez a következő adatokra van szükségünk: 

- a pályaszerkezet szerinti összes úthosszra, 
- pályaszerkezetenként az állapotfenntartási munkák 

mennyiségére sürgősség szerinu bontásban, 
- az állapotfenntartási munkák egységáraira. 
A burkolt utak megoszlását pályaszerkezet-típusonként a 

teljes erdészeti úthálózaton Bogár István adataira támaszkod
va az 1. táblázatban mutatjuk be. 

Az erdészeti útadatbankban rendelkezésünkre állnak azok 
az adatok, amelyek alapján pályaszerkezet-típusonként meg



1. táblázat 
A burkolt utak megoszlása pályaszerkezet típusonként 

Pálvaszerkezet típusa Hossza (km) 
Beton 50 

Aszfalt 627 

Aszfaltmakadám 1 138 

Kötőanyag nélküli 699 

Összesen: 2 514 

határozhatók a szükséges beavatkozások és a beavatkozások 
sürgőssége a vizsgált hálózatrészen. Ismerve a hálózatot al
kotó utakon megépített pályaszerkezetek megoszlását, az 
egész hálózaton szükséges útfenntartási beavatkozások ter
mészetes mennyisége ezek alapján meghatározható. A burko
latokkal ellátott erdészeti utakon szükséges beavatkozásokat 
pályaszerkezet-típusonként sürgősség szerint a 2. táblázat 
tartalmazza. 

2. táblázat 
Az erdészeti úthálózaton szükséges beavatkozások 

Sür
gős-
ség 

Pályaszerkezet típusa 
Beavatkozás módja 

Sür
gős-
ség 

Aszfalt Aszfalt
makadám 

Kötőanyag 
nélküli 

km 

Javítás 

1 

2 1 
76,5 
17,5 

8.0 
Javítás 

2 l 
3 

35,1* 
3,8* 

96,7* 
86,5* 

Összesen 94,0 8,0 

Karbantartás (A) 
1 
2 
3 

102,1 
185,2 
116,7 

Összesen 404,0 

Karbantartás (B) 
1 
2 
3 

29,4 
23,8 
51,7 

Összesen 104,9 

Karbantartás (C) 
1 
2 
3 

46,8 
41,2 
67,8 

Összesen 155,8 

Aszfaltszőnyeg 
1 
2 
3 

6,3 
27,6 

14,8 
47,8 
91,0 3,5 

Összesen 33,9 153,6 3,5 

Felületi bevonás 

1 

M 

168,0 
224,5 
228,2* 

67,1 
451,8 
497,3* 

H 44,5 
45,8* 

140,0 
145,7* 

Összesen 437,0 658,9 

Megerősítés 
1 
2 
3 62,1 

34,1 
283,4 30,8 

Összesen 62,1 317,5 30,8 

Mindösszesen 627,0 1 138,0 699,0 

Megjegyzés: a *-gal jelölt értékek magukban foglalják kétszeres felületi 
bevonás esetén a kétszeres hosszt, kátyúzás és felületi bevonás 
esetén pedig a kátyúzandó hosszt is a javításnál feltüntetve. 

Az elvégzendő munkák egységárait (Ft/km) 3,00 m-es 
burkolatszélességre vonatkoztatva, az ÉPÍTŐIPARI MŰ
SZAKI IRÁNYNORMÁK szerint áüagos körülményeket fi
gyelembe véve az 1992.1. negyedéves árszinten áfa nélküli 
bruttó árakon határoztuk meg. A megerősítés költségének 
meghatározásához szükséges egyenérték-vastagságot pálya
szerkezet-típusonként az út-adatbankból kivett egyenérték
vastagság területtel súlyozott áüagával számoltuk. 

Az elvégzendő munkák fontosságának és besorolásán?!^ 
hatásait a sürgősség alapján vettük figyelembe. Munkánkban 
5 éves időszakot feltételezve ezt a következőképpen végez
tük: 

- 3. sürgősségnél feltételeztük, hogy az ide besorolt mun
kákat sorolás nélkül, maradéktalanul elvégzik, tehát a teljes 
tervezett költséget felhasználják. Az itt jelentkező költségeket 
tehát teljes egészében felhasználtnak tekinthetjük és ezért 1,0 
szorzóval (100%) vettük figyelembe. 

- a 2. sürgősségnél már feltételeztük a sorolás lehetőségét 
azért, hogy esetenként váratlan igényeket is ki lehessen elé
gíteni, illetve az 1. sürgősségből hasonló okok miatt előre 
lehessen sorolni egyes munkákat. Feltételezhetjük ezért, hogy 
a kijelölt időhorizontban az ide besorolt munkáknak csak 
60%-át végzik el, ezért az itt jelentkező költségeknek csak 
0,6-szorosával számoltunk. 

3. táblázat 
Az erdészeti úthálózat fenntartásának költségei 

Pályaszerkezet típusa 

Beavatkozás 
módja 

Sür
gős
ség 

Aszfalt Aszfalt
makadám 

Kötő
anyag 
nélküli 

Összesen 

ezer Ft 

Javítás 
1 
2 
3 

1611 
1478 

267 

168 
4 073 
6 072 

1779 
5 551 
6339 

összesen 3356 10313 13669 

Karbantartás 
(A) 

1 
2 
3 

17919 
65 005 
68270 

17 919 
65 005 
68 270 

Összesen 151 194 151 194 

Karbantartás 
(B) 

1 
2 
3 

16 538 
26 775 
96 938 

16 538 
26775 
96938 

Összesen 140 251 140 251 

Karbantartás 
( O 

1 
2 
3 

27 883 
49094 

134 651 

27 883 
49 094 

134 651 

Összesen 211 628 211 628 

Aszfaltsző
nyeg 

1 
2 
3 

6010 
43 884 

7 060 
45601 

144 690 5 565 

7 060 
51 611 

194139 

Összesen 49894 197361 5 565 252 810 

Felületi 
bevonás 

1 
2 
3 

16632 
45184 
15114 

6 643 
98 465 
48 081 

23275 
143 649 
63195 

Összesen 76 930 153189 230 119 

Megerősítés 
1 
2 
3 146 246 

34434 
647 002 86 948 

34434 
880 196 

Összesen 146 246 681 436 86 948 914 630 



1. ábra 
Javítás és karbantartás egységárai 

ESI J a v í t á s 

EH Karbantartás (C) 
CZ3 Karbantartás ( A ) 
ZZI A s r l a l t 3 r 8 n y e g 

Q H K a r b a n t a r t á s ( l l> 

1 F e l ü l e t i b e v o n á s 

2. ábra 
Megerősítések egységárai 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

CZTl Aszfalt 
E H Aszfaltmakadám (3 .3) 

H1Ü Aszlaltmakadám (2.a) 
Ü 3 Kbtbanyag nélküli 

3. ábra 
Fenntartási munkák fajlagos költségei 

800 

400 

200 

E 3 Aszfalt i A s z f a l t m a k a d á m fME3 K ö t ő a n y a g n é l k ü l 

- az 1. sürgősséggel besorolt útszakaszok egy részét is 
számításba kellett venni a kijelölt időhorizontban, mert indo
kolt lehet ezeken is ebben az időszakban a szükséges munkák 
elvégzése. Az 1. sürgősségbe sorolt utakon végzendő munká

kat ezért ebben az időhorizontban 0,3-as 
szorzóval (30%) vettük figyelembe. A kapott 
költségeket az 1. és 2. ábra szemlélteti. 

Az erdészeti úthálózat fenntartásának 
költségeit pályaszerkezet-típusonként a 
szükséges beavatkozások sürgőssége szerint 
a 3. táblázat tartalmazza. A táblázat összesí
tett adataira támaszkodva az elvégzendő 
fenntartási munkák egy km-re jutó átlagos 
költségei pályaszerkezet-típusonként a 3. áb
rán láthatok. 

Megállapítások 
Az egységárak értékelése alapján néhány 

kézenfekvő megállapítást tehetünk: 
- A javítást, amelynek egységára a legala

csonyabb, célszerű folyamatosan elvégezni, 
mert ezzel megakadályozhatjuk a hibák elfa-
j ülását és a jóval költségesebb karbantartások 
idejét későbbre halaszthatjuk. 

- Kötőanyag nélküli pályaszerkezetek 
karbantartásánál majdnem hasonló megálla
pításra jutunk, mert itt is célszerű a karban
tartás (A) változatát minden időben szükség 
szerint elvégezni, lehetőleg elkerülve azt az 
állapotot, amikor már csak a (B) vagy (C) 
változattal érhetjük el céljainkat. 

- Az aszfalt pályaszerkezetek karbantar
tásánál a fő hangsúlyt a megelőző felületi 
bevonás készítésére kell helyezni, lehetőleg 
elkerülve az aszfaltszőnyegezés szükséges
ségét. 

Mindezeket összefoglalva célszerű a meg
előzésre fordítani a hangsúlyt, nem pedig egy 
leromlott állapotot ismét rendbe tenni. 

A megerősítések egységárait vizsgálva az 
előbbihez hasonló megállapításra juthatunk, 
ha az aszfaltmakadám burkolatok megerősí
tési sürgősségéhez tartozó értékeit hasonlít
juk össze. Ezenkívül látható az is, hogy a 
megerősítés a legdrágább művelet, amelyet 
azonban esetenként nem tudunk elkerülni. 

Az aszfalt pályaszerkezetek fenntartása, 
mint látható, fajlagosan a legalacsonyabb a 
valószínűsíthetően hosszabb élettartam mi
att. Az aszfaltmakadám pályaszerkezetek 
versenyképességükből veszítettek az aszfalt 
és a kötőanyag nélküli pályaszerkezetekkel 
szemben egyaránt. Ennek okát a bitumen ár
robbanásával és a változaüan, viszonylag 
alacsony élettartammal magyarázhatjuk. 

Új pályaszerkezetek tervezésénél ezeket 
az adatokat figyelembe véve mérlegelhetjük, 
hogy adott talaj, klimatikus és forgalmi vi
szonyok között melyik pályaszerkezet terve
zése lesz hosszú távon és rövid távon egya
ránt a legkedvezőbb. 

Az erdőgazdaságok saját úthálózatukra vonatkozó pontos 
adatokhoz juthatnak, ha útfenntartásuk tudatossá tétele ér
dekében kidolgozzák útfenntartási tervüket és az útadatban-
kot. 



N e u e W e i n i g - A u t o m a t e n , 
d i e I h r e r K o n k u r r e n z s c h l a f -
l o s e N á c h t e b e r e i t e n . 
Weinig eröffnet Ihnen 
neue Wege, Ihre Arbeit 
viel schneller zu tun, 
bessere Oberfláchen zu 
erreichen und wirtschaft-
licher zu arbeiten. Produ-
zieren Sie statt einfacher, 
billiger Ságeware höher-
wertigere Halbfertigpro-
dukte. Bereiten Sie mit 
Weinig Ihrer Konkurrenz 
schlaflose Náchte, bevor sie 
es mit Ihnen tut! Ausführ-
liche Beschreibungen Hegen 
béreit, wie diese Automaten 
sich von den Maschinen 
unterscheiden, mit denen 
Sie bisher noch arbeiten 
müssen. Bitté 
anfordern. 

aufder LIGNA, in 
| H r Hannover, 19. bis 25. Mai, 
^ Halle 006, Stand 1203/1305 
und 1006/1104, Halle 017, Stand 901. 

w e i n i g 
b i e t e t m e h r 

r , An Michael Weinig AG, Postfach 1440, D-97934 Tauberbischofsheim, 
Telefon (0) 9341/86-0,Telefax (0) 93 41-70 80 
Bitté senden Sie mir Informat ionen über... 

( 1 Profimat 23, 
^ • ^ d e r 230 m m breit hobelt oder profil iert, bei dem 
Breite und Dicke des werk-
stücks und dervorschub 
noch schneller einzustel-
len sind, der sicherer zu 
bedienen ist. Der durch 
ergonomisches Design 
und kompakté Bauweise 
überzeugt. 

O Profimat 45, 
der moderné weinig Alleskönner f ür allé, die ihr 

produkt Holz deutlich 
auf w e r t e n wollen. Für Be-
tr iebe, die von 25-450 m m 
Arbeitsbreite hobeln und { 
prof ilieren wollen. Für 
alle, die eine robuste 
und bedienerfreundliche 
Hobel- und Kehlmaschine 
suchen. 

O unicontrol 6, 
der unschlagbare Fensterprofi, m i t dem ich in 

einem Bruchteil der bisherigen Zeit ablángen, 
schlitzen, lángsprofilieren, 
Clasleisten austrennen, 
ausriBf rei umf rásen und 
Sprossen fer t igen kann. 
Mit dem sich mein Aus-
stoft vergröBert und 
auch Kleinserien lukrativ 
werden. 

Firma: 
Ort: 
StraBe: 
Telefon: Zustandig:_ 



Napjainkban az erdészeti útépítésben is egyre nagyobb jelentősé
get kapnak az ökológiai szempontok az ökonómiai, műszaki és 
esztétikaikövetelményekmellett.Ezeketösszehangoltan figyelembe 
venni csak több tervvariáns kidolgozásával és összehasonlításával 
lehet, ami nagy tömegű számítás gyors elvégzését teszi szükségessé. 
Ennek végrehajtására csak számítógéppel van lehetőség, ami a be
menő adatokra támaszkodva, megfelelő programok segítségével a 
variációk kidolgozásának idejét elfogadható mértékűre csökkenti. 

A számítógépes tervezés lehetőségeinek vizsgálatakor kezdtünk 
el foglalkozni egy olyan tervezési módszer létrehozásával, ami az 
előző kívánalmakon kívül, mint oktatóprogram, az egyetemi hallga
tók számára is jól bemutatja, hogyan lehet a hagyományos útterve-
zési eljárásoktól nem túlságosan eltávolodva számítógépes támoga
tással megteremteni a több tervezési variáció kidolgozásának lehe
tőségét, az egymásra épülő számításigényes tervműveleteknek, mint 
folyamatnak a számítógépre vitelével. 

Az áttervezéshez használt szoftverek mindegyike egy meghatá
rozott adatfelvételi, adatbeviteli módszert, illetve sorrendet kíván, 
ezért oktatóprogramokként nem használhatók. Amennyiben ezt a 
célt is el kívánjuk érni, és a hagyományos tervezési módszerhez is 
közelebb álló megoldást szeretnénk megvalósítani, célszerű saját 
fejlesztésű szoftvert létrehozni. Ez egyben elősegíti a programok 
tesztelését és továbbfejlesztését. A tervezés menetét az ábra mutatja. 

A t e r v e z é s m e n e t e 

ELÖTERVEZÉS 

ADATFELVÉTEL 

HELYSZÍNRAJZI VONALVARIÁCIÓK 

HOSSZ-SZELVÉNY VARIÁCIÓK 

SZÉLESÍTÉS ÉS TÚLEMELÉS 
KIFUTTATÁS SZÁMÍTÁSA 

KÖZELÍTŐ FÖLDTÖMEGSZÁMÍTÁS 

LEGKEDVEZŐBB VARIÁCIÓ KIVÁLASZTÁSA 

KITŰZÉS ÉS BEMÉRÉS 

I PONTOS TERVEZÉS I 

PONTOS HOSSZ-SZELVÉNY 

I TOVÁBBI MŰVELETEK I 

Megegyeznek a hagyományos tervezéssel 

A kitűzés előtti vonalvariációk vizsgálata elsősorban hegy- és 
dombvidéki terepviszonyok mellett jelent előnyt, ahol a vonalveze
tést a terepen haladó, meghatározott emelkedővel vagy eséssel ren
delkező semleges vonal határozza meg, ezért ez lesz a tervezés 
alapja. Ennek felkeresése után a geodéziai szabályokat betartva 
kitűzünk egy alapsokszögvonalat, amelyről a semleges vonal pontjai 
könnyen bem érhetők. 

A programrendszer bemenő adatai a következők: 
- a semleges vonalat kísérő sokszögmenet jellemzői (oldalhossz, 

bal oldali közbezárt szög); 
- a semleges vonal pontjai közötti esés vagy emelkedő százalékos 

értéke; 

- a semleges vonal kísérőpoligonra (alapsokszögvonalra) vonat
koztatott derékszögű összrendezői; 

- a semleges vonal pontjaiban mért terephajlás, amely a később 
létrehozandó digitális terepmodell alapadata. 

Ezek a kiindulási adatok a domb- és hegyvidéki utak hagyomá
nyos tervezésénél használt semleges vonal térképvázlat készítésén 
alapuló kétütemű tengelykitűzéssel dolgozó nyomjelzési módszer 
adatfelvételétől csak annyiban térnek el, hogy mérjük a terephajlás 
nagyságát is. 

Célunk az, hogy ehhez a terepet nagyon jól követő vonalhoz 
körívekkel, egyenesekkel és átmeneti ívekkel minél jobban igazod
junk, ami a kis tömegű és kedvező eloszlású földmunkát és ezen 
keresztül a természetes környezetbe való jobb beillesztést teszi lehe
tővé. Ezeket a célokat az egyes vízszintes és magassági vonalvariá
ciók összehasonlításával tudjuk elérni. 

A helyszínrajzi vonalvezetés tervezésekor a koordinátahálós tér
képen ábrázolt semleges vonalat egyenesekre és ívekre bontjuk. A 
köztük elhelyezendő átmeneti íveket a program illeszti be. 

A hossz-szelvény variációk tervezéséhez szükségünk van az út
tengely pontjainak közelítő magasságára, melyet a semleges vonal 
pontjaiban mért terephajlásból és a pontok közötti emelkedés, illetve 
esés értékéből létrehozott digitális terepmodellel a számítógép hatá
roz meg. Az így kapott magassági adatokból megrajzolhatjuk a 
hossz-szelvény közelítő terepvonalát, melyhez grafikusan hozzáter
vezhetjük a pályavonalat (magassági sokszög vonalat). A megadott 
egyenesek (egyenlejtésű szakaszok) és ívek (lekerekítőívek) figye
lembevételével a számításokat a gép gyorsan végrehajtja. 

A variációk értékelése elsősorban a földtömegszámítás alapján 
történhet meg. Ennek pontosabbá tétele céljából a szélesítés és 
túlemelés kifuttatásszámítását is célszerű a számítógéppel megolda
ni. Az egyszerűsített keresztszelvények alapján egy közelítő földtö
megszámítás készül, ami lehetővé teszi a tervváltozatok összehason
lítását, illetve a kiválasztott variációban rámutat azokra a szakaszok
ra, amelyek módosításával előnyösebb megoldáshoz jutunk. 

A fenti előtervezési fázisban választjuk ki a legkedvezőbb variá
ciót, amit a számítógép szolgáltatta kitűzési adatok birtokában kitű
zünk a terepen is. Ezután az egyes tengelypontok pontos magassági 
bemérése és a keresztszelvények felvétele következik. Az így nyert 
adatokra támaszkodva a pontos hossz-szelvény megtervezhető. A 
pontos földtömegszámítást csak a pontos keresztszelvény-számító 
program elkészülte után lehet használni. 

A programrendszert alkotó forrásprogramok BASIC program
nyelven íródnak IBM PC-XT, AT típusú számítógépen. Futtatásuk 
egymástól függetlenül és egymáshoz kapcsolódóan egyaránt lehet
séges. Minden szükséges adatbeviteli, számítási és nyomtatási lépés 
program listákból választható. A nyomtatásra szánt listák nem köz
vetlenül a nyomtatóra, hanem egy LISTA fájlba kerülnek, így még 
a tényleges kinyomtatás előtt a képernyőn megtekinthetők. A betáp
lált adatokat a program adatmátrixokban tárolja olyan formában, 
hogy ismerve az egyes oszlopokat alkotó számok jelentését, számí
tógépes szövegszerkesztő segítségével azokban tetszőleges módosí
tásokat tehetünk. Ugyanígy szerkeszthető még nyomtatás előtt, a 
LISTA fájl tartalma is. A programok használatát részletes útmutató 
és az adatbevitelt megkönnyítő táblázatok segítik elő. 

Eddig 10 km erdészeti utat terveztünk ezzel a módszerrel, részben 
diplomatervként (6 km), részben pedig úttervezési nagygyakorlat 
keretében (4 km). Figyelembe véve a hallgatók által szintvonalas 
térképen végzett tesztterveket is, ez a hossz 31 km-re emelkedik. 

Az itt szerzett tapasztalatok jelentősen elősegítették magának a 
programrendszernek, de ezzel együtt a tervezési módszernek a tesz
telését és tökéletesítését is, amelyet a továbbiakban is folytatni 
szeretnénk. Eddig a helyszínrajz, a hossz-szelvény, valamint a szé
lesítés és túlemelés kifuttatás számítását támogató programok ké
szültek el. Jelenleg az előtervezést teljessé tevő közelítő földtömeg
számítási programrész kidolgozása van folyamatban. A rendszer 
egyes részei működésének pontos leírása meghaladja egy cikk terje
delmét, ezért erről a későbbiekben számolunk be. 

PÉTERFALVI JÓZSEF 

Erdészeti utak számítógéppel támogatott tervezése 



ERDÉSZETI KUTATÁS 

DR. SOMOGYI ZOLTÁN: 

Fotoszintézis- és transzspirációmérések 
A faállományok növekedésének leírására eddig alkalma

zott fatermési táblák és függvények alkalmazhatósága bizo
nyos értelemben korlátozott, hiszen e táblák nem a fák tény
leges folyamataiból indulnak ki. Tervünk külföldi tudo
mányos eredményekre alapozva olyan - hazai körülmények
hez kifejlesztett - modell elkészítése, amely a fák fiziológiai 
és ökológiai folyamatainak és ezeknek a fák környezetével 
való kapcsolatainak az elemzésén és szimulálásán alapul. 

E modell elemei többek között olyan folyamatok, mint pl. 
a fák fotoszintézise, légzése (respirációja), az asszimilátu-
moknak a fák egyes részeibe történő elosztása, tápanyagkör
forgás, vízkörforgalom. E folyamatok mindegyike a környe
zeti tényezőkkel igen szoros kapcsolatban van, s e kapcsola
tok figyelembevétele a modellnél igen fontos. Ilyen modellek 
vannak már többé-kevésbé kész állapotban, illetve fejlesztés 
alatt több országban. 

Az OTKA támogatásával itthon is megkezdtük egy ilyen 
modell kidolgozását. Ehhez még módszertani vizsgálatok 
szükségesek, illetve a modell szerkezetének felépítésénél pár
huzamosan meg kell állapítani azon mutatók nagyságát, ame
lyek a modellt alkotó összefüggésekben szerepelnek. Ehhez 
többéves, szerteágazó, a növekedést lényegesebben befolyá
soló tényezőket feltáró és azok megmérésére irányuló mun
kára van szükség. 

A hazai modellek felépítése végett 1991-ben - egyebek 
mellett - több mint 1300 levélen fotoszintézis-, transzspirá-
ció- és levéllélegzés-mérésre került sor két kocsányostölgy
állományban. Ezek részletesebb elemzése a kutatómunka 
részjelentésében olvasható (amely az ERTI-ben hozzáférhe
tő). Itt három példán keresztül szeretnénk érzékeltetni, ho
gyan függenek a növények építő- és lebontófolyamatai (a 
fotoszintézis és a levéllégzés) egy-egy környezeti tényezőtől, 
a növények belső tulajdonságaitól és állapotától. 

Lábra 
A nettó fotoszintézis két különböző korú és záródású 

KST állományban a fényerősség (.fotoszintetikusán aktív radiáció', PAR) 
függvényében 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 

Az 1. ábrán két különböző korú és záródású állomány 
leveleinek áüagos fotoszintézise látható a fény - az egyik 

legfontosabb környezeti tényező - függvényében. Az össze
függés jellegzetes, és ún. telítődési függvénnyel írható le. Az 
egyes levelek a pillanatnyi víz- és tápanyag-ellátottságtól és 
egy sor egyéb tényezőtől függően igen eltérő módon működ
nek. Ez látható a 2. ábrán is, amelyről - szintén a fény 
függvényében - az egyes levelek transzspirációjának mértéke 
olvasható le. Látható, hogy a nagy szóródás mellett határozott 
tendencia is felismerhető. Végül a 3. ábra a léghőmérséklet -
másik fontos környezed faktor - függvényében mutatja a 
levelek légzésének alakulásáL Látható, hogy minél magasabb 
a hőmérséklet annál nagyobb a légzés mértéke. 

2. ábra 
Transzspiráció a fényerősség (PAR) függvényében 
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3. ábra 
A levéllégzés (respirácié) méltóké a hőmérséklet függvényében, 

sötétben mérve 
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A növényekben a bemutatottakon kívül természetesen sok 
más folyamat is zajlik, amit a növekedés modellezésénél 
figyelembe kell venni. Ezek a folyamatok szintén környezeti 
tényezőkkel összefüggésbe hozva, s az összefüggéseket ma
tematikai formába öntve kerülnek majd be a modellbe, amely
ről a későbbiekben szeretnénk további tájékoztatást nyúj
tani. 



BORDACS S Á N D O R 

Genetikai vizsgálatok származási körzetek 
kialakítása érdekében 

Magyarország 
az OECD-rendszer tagja 

Szinte közhelynek tűnik ma már, hi
szen mindenhol ezt hallhatjuk, hogy a 
rendszerváltás megteremtette a lehető
séget a csatlakozásra Európához, a Kö
zös Piachoz, az OECD-államokhoz* 
stb. Nagyon sokan nem is sejtik, hogy a 
különböző szakmai szinteken a csaüa-
kozási folyamat már sok évvel ezelőtt 
elindult. 1990. januárja óta például az 
erdészeti szaporítóanyagok termelésé
re, ellenőrzésére, kereskedelmére már 
az OECD Mezőgazdasági Szakbizott
ságának előírásai vonatkoznak. Ennek 
megfelelően az erdészeti szaporító
anyag gyűjtése, előállítása, kereskedel
me - hangsúlyozottan nincs különbség 
bel- és külkereskedelem között - során 
olyan bizonylatolási (certifikációs) 
rendszert kell alkalmazni, amely meg

felel a nemzetközi gyakorlatnak. (Az 
ezzel kapcsolatos összes fontos tudni
való megtalálható az MMI 1991-ben 
megjelent kiadványában.) A legfonto
sabb követelmények, amelyek betartá
sáért és betartatásáért az MMI, mint ki
jelölt hatóság felelős, a következők: 

- Az OECD-sémának megfelelő bi
zonylatok kötelező alkalmazása min
den szaporítóanyag-tétel esetében. 

- Minden esetben a származás és ere
det {Mátyás Cs. 1986: Nemesített erdé
szeti szaporítóanyag-ellátás) igazolása. 

- A szaporítóanyag-termelés összes 
szakaszának ellenőrzése. 

- A szaporítóanyag-források kijelö
lése és nyilvántartása. 

A különböző fajok származásait, 
származási körzeteit az egyes országok 
maguk határozzák meg, alakítják ki. Az 
elfogadott nemzetközi gyakorlat azt 
mutatja, hogy legcélszerűbb genetikai 

Az 1993. január l-jétől 
részvénytársasági formában működő 

Veszprémi Erdőgazdaság 
fiatal munkatársat keres 

CONTROLLING 
csoportjába. 

Azoknak a minimum 3 év gyakorlattal rendelkező 
erdő- és faivari mérnököknek a jelentkezését várjuk, 

akik közgazdasági ismeretékkel rendelkeznék. 

A munkakörben ellátandó feladat: 
tervezés, elemzés, cél- és folyamatellenőrzés. 

Önéletrajz benyújtása mellett jelentkezni lehet 
a részvénytársaság titkárságán 
82100 Veszprém, jutási út 10. 

alapokon nyugvó, génökológiai vizsgá
latokkal is alátámasztott származási 
körzeteket kialakítani. A legfontosabb 
fafajokra nézve ezért is szükséges egy 
ilyen, új tudományos eredményeken 
alapuló származási vizsgálatsorozat el
indítása. 

Tölgyfajok származási 
vizsgálatainak megkezdése 

Az előzőekben ismertetett szempon
tok alapján az MMI hazai és külföldi 
szakemberek bevonásával elkezdte a 
legfontosabb fafajok származási körze
teinek felülvizsgálatát. A munka során 
alapul vesszük: 

- a már meglévő, ökológiai alapokon 
kialakított, Mátyás Vilmos-féle szárma
zási körzethatárokat (erdőgazdasági táj
határokat), 

- a fafajok elterjedési halárait és az 
azokon belül elfoglalt területrészará
nyokat is. 

A legfontosabb tényezőként azonban 
a génökológiai ismeretek jönnek számí
tásba. Ehhez tartozik, hogy az ország 
különböző tájairól a tipikusnak tartott 
állományokat megmintázzuk, ezeket a 
mintákat aztán genetikai vizsgálatok
nak vetjük alá. Ennek a koncepciónak 
megfelelően 1992-ben elkezdtük a ko
csányos- és kocsánytalantölgy-állomá-
nyok vizsgálatát. Az együttműködésre 
felkérő levelet és a nemzetközi előírá
soknak megfelelő mintagyűjtési (makk
gyűjtési) útmutatót az ország összes er
dőgazdaságához elküldtük. 1992. au
gusztus végéig 13 gazdaság jelzett 
vissza. A nyár folyamán tartó aszály 
miatt azonban csak két gazdaság terüle
tén jelöltünk ki gyűjtésre állományokat. 
Október hónapban a Nagybátony 26/A, 
B (Mátrai EFAG) és a Pilismarót 127/D 
(Pilisi Parkerdőgazdaság) kocsányta-
lantölgy-állományokban végeztünk 
gyűjtést. A begyűjtött makkot Francia
országba (Bordeaux-Cestas, INRA Kí
sérleti Állomás) juttattuk el, ahol DNS-
és enzimfehérje-vizsgálatokkal a gene
tikai eltéréseket elemzik. 

136 Erdészeti Lapok, (XXVIII. évfolyam 5. szám (1993. május) 



ERDÉSZETI KUTATÁS 

A vizsgálati eredmények 
hasznosítása 

Minden vizsgálatnak alapvető célja, 
hogy az előzőleg felmerült tudományos 
hipotézisekre bizonyítékokat keressen. 
Jelen esetben két lehetőséget (hipoté
zist) kell párhuzamosan figyelembe 
vennünk. A genetikai vizsgálatok és az 
ismert génökológiai összefüggések 
alapján az egyes fafajok esetében szár
mazási körzetek: 

- elkülöníthetők, 
- illetve nem különíthetők el. 
Az első esetben szükséges, hogy: 
- A származási körzeteket fafajokra 

bontva a nemzetközi előírásoknak és 
kötelezettségeknek megfelelően kiala
kítsuk (OECD-előírások). 

- A maggyűjtéstől az erdősítés mű
szaki átvételéig terjedő bizonylatolási 
rendszerben elsődleges szempontként 
mindenhol szerepeltessük a származás
ra utaló adato(ka)t. 

- Ennek megfelelően fafajra bontva 
a felhasználási körzeteket és a szaporí
tóanyagok irányítási (felhasználási ja
vaslat) rendszerét kidolgozzuk. 

Ha például egy fafajra nézve 3 szár
mazási körzet létezése bizonyítható, ak
kor az ellenőrzött (maggyűjtéstől kezd
ve az erdőrészletbe szállításig) szaporí
tóanyag felhasználása ^származásikör
zetekhez igazodóan kijelölt [1-3] fel
használási körzetekben lehetséges. A 
második esetben - ha egy fafaj szárma
zása nem ismeretes - az erdészeti sza
porítóanyag-felügyelet egész rend
szerét a kutatási eredmények és tudo-

Ausztriának az Európa Közösséghez való csatlakozása erdészeti szempontból 
nagy jelentőségű - hangzott el az év elején Linz-ben tartotta tartományi paraszt
erdő-összejövetelen. E nélkül a skandináv országok esetleg veszélyeztethetik 
Ausztria f aexportj át, ami az országra nézve az idegenforgalom után jelentőségre 
nézve a második helyen álll. Az 1991. évben nettó fa- és fatermék exportja 18,1 
mid ATS-t???? tett ki. A két fő felvevő ország, a német és az olasz ezek szükségletét 
50% -ban elégítik ki az osztrákok. A megnyílt kelet-közép-európai térségből érkező 
fa egyelőre zavarja a piacot, de ezek az országok távlatban jelentős felvevőpiacot 
jelenthetnek, különösen Magyarországon. 

(Hi 1993.4. Ref.: Jéröme R.) 

Az egyesítés utáni Németország államerdészetének kialakítása folyamatban 
van. A 400 000 ha-nyi erdőbirtokot három erdőfelügyelőség vezeti a berlini, 
hannoveri és a nürnbergi f őpénzügyigazgatóságon, irányítását pedig a szövetségi 
pénzügyminiszter látja el. A szervezet több vonásait és működését legjobban a 
kiépítés alatt lévő elektronikus adatfeldolgozási rendszer tükrözi. 

A rendszer tő mellett, az adatoknak felvételével és hordozható adatrögzítőkbe 
táplálásával kezdődik, áramlása ide-oda: 

365 erdészkerület 
56 szövetségi erdőhivatal 
11 erdőrendezőség 
3 erdőfelügyelőség 

szövetségi pénzügyhivatal ^ I 
szövetségi r^nzügyminiszter-l 

(AFZ 1993.4. Ref.: Jéröme R.) 

3 

mányos ismeretek birtokában kell egy
szerűsíteni. Természetesen úgy, hogy 
az még megfeleljen a szakmai (erdésze
ti), természetvédelmi és nemzetközi 
(OECD) követelményeknek. így pél
dául előfordulhat olyan eset, amikor egy 
fafajra nézve egy kategória, azaz Ma
gyarország származási és felhasználási 
körzet lesz érvényes. A bizonylatolás 
során ilyenkor csak az eredet feltünteté
se lesz fontos. 

A folyamat várhatóan hosszú ideig 
eltart. Azonban a főbb, termé
szetszerűen kezelt fafajok esetében el 
kell, el kellett kezdeni a munkát a ter
mészetvédelmi (ökológiai) elvárások 

növekedése miatt is. Az OECD-bizony-
latolási rendszer ugyanis az ökologikus, 
természetközpontú erdőgazdálkodás 
egyik alappillérét képezi. 

Hiszen „az ökológiailag és genetiku
san megfelelő állományokat a megfele
lő termőhelyre" elv szerinti gazdálko
dás alapja a pontos és hiteles adatnyil
vántartás. A bizonylatolás jelentőségét 
felismerve törekszenek az OECD-tag-
országok egy szigorú, de egyszerűbben 
nyomon követhető rendszer továbbfej
lesztésére. 

Ehhez a munkához kérjük minden jó 
szándékú, a szakmát szerető erdész kol
léga segítségét. 

r Ember az erdőért Alapítvány felhívása 
Az Ember az Erdőért Alapítvány Kuratóriuma az erdőgazdálkodásban és az erdőgazdálkodásért elért 

kimagasló egyéni szakmai teljesítmények elismerésére 

„EMBER AZ ERDŐÉRT" emlékérem 
alapítását határozta el. Az odaítélés alapja a hosszú távú, tartamos erdőgazdálkodás fenntartása 

és fejlesztése érdekében kifejtett gazdálkodási, kutatási, oktatási, tervezési, jelügyeleti, 
igazgatási vagy nemzetközi tevékenység, mely lehet életút, illetve egyedi kimagasló alkotás. 

Az elismerésben részesülők kiválasztására pályázatot hirdetünk, melynek keretében indoklással ellátott 
személyi javaslatot jogi és magánszemélyek egyaránt benyújthatnak A javaslatot a területileg illetékes 

erdőfelügyelőséghez kérjük beküldeni 1993. július 1-jéig. 
Az első ezévi 4 db emlékérmet az Erdészeti és Faipari Egyetem tanévnyitó ünnepén adjuk át 

a kitüntetettek részére. 
Az Alapítvány Kuratóriuma 



Szabolcs-Szatmár-Bereg III. rész 
LESZNYÁK JÓZSEF 

Emlékezés az alföldfásítás évszázadára 
Lesznyák József, mint a Hajdúsági Állami Erdőgazdaság főmérnöke az 

1962. évi vándorgyűlésünkön számolt be a működési területén addig elért 
fásítási eredményekről, amelyek jelentős részét képezték az egész alföldfásí
tásnak. Valószínűleg ennek kiegészítésére állította össze a következőkben köz
lendő megemlékező tanulmányt és helyezte el egy „Lacinak" feliratú boríték
ban. Nyilván szakmájában követő fiának szánta, azzal a szándékkal, hogy 
majd ö tovább írja ezt az „erdésztörténelmet." 

„Miután Laci hamarabb eltávozott, így ittmaradt befejezetlenül ez a ma is 
nagyon igaz és sok tanulságot rögzítő összeállítás. „Sugárzik belőle az erdőért 
aggódó, erdömü velő, fásítói véna." - írta dr. Szemerédy Miklós, aki a borítékot, 
Lesznyák szakmai hagyatéka között, az Erdőspusztai Erdész Múzeumban 
találta és a szerkesztőségünk rendelkezésére bocsátotta. 

Az erdőn kívüli fásítás - szorosabban 
véve a bennünket közelebbről érintő al
földfásítás - jelentőségét akkor tudjuk 
kellőképpen értékelni, ha ismerjük az 
Alföld képének változását az eredeti ál
lapottól napjainkig. 

Eredeti állapotnak vehetjük a mint
egy 113 évvel ezelőtt, tehát 1862-ben 
készített statisztikát, amely szerint a 
magyar erdők az ország akkori összte
rületének 34%-át képezték, köztük egy 
millió kat. hold olyan őserdő területtel, 
mellyel kevés európai ország dicseked
hetett. A népesség csekély száma és a 
mérsékelt fafogyasztás, a termelés és 
szállítás nehézségei még az akkori kapi-
talista-feudalista gazdálkodás mellett 
sem vezetett az erdők nagymértékű le
romlásához. 

A nagyjából egy évszázadot felölelő 
időszak, amelyről röviden megemlé
kezni kívánok, három történelmi sza
kaszra osztható: 

- az Osztrák-Magyar Monarchia ko
rára, 

- a két világháború közötti időszakra 
és 

- az 1945 utáni korszakra. 
Erdőgazdasági szempontból az első 

szakasz két lényeges időszakra bontha
tó fel: az első az 1862. évtől 1789-ig, a 
második 1880-tól 1919-ig tartott. Az el
ső szakaszra rányomta bélyegét a ki
egyezés utáni Magyarországon is ki
bontakozott kapitalizmus, s ez az erdők 
képét lényegesen megváltoztatta. A má
sikban a megindult nagyarányú vasúté
pítés, a bányászat és a kohászat fellen
dülése, az üveggyártás, a gőzfűrészek 
létesítése mind-mind nagyobb fatöme-

get igényelt, nem is beszélve Budapest 
és az ország más nagyobb városainak 
építkezésénél felhasznált faanyagokról. 

Mindezekkel kapcsolatosan nagy
arányú kitermelések folytak és kiterjedt 
fakereskedelem alakult ki. Ehhez járul
tak a 70-es, 80-as években az úrbéri 
elkülönítések, valamint a legelőilletmé
nyül kihasított erdők, amelyek termő
képessége a szertelen legeltetés követ
keztében rohamosan csökkent. Az 
1879-es erdőtörvény életbelépése előtt 
erdeinknek egynegyed része, kereken 3 
millió kat. hold volt pusztuló állapotban 
levő erdő. Erről Bedő Albert mint „déli
báb erdők"-ről emlékezik meg, ame
lyekből, ha közelebb megyünk, eltűnik 
a fa. Ilyenforma erdők lehettek Debre
cen és tájegységeink más területén is. 
Ha akkor még nem, de a XX. század 
elején már igen. Ebben az időben a sík
ság már nagyrészt fátlan volt, csupán a 
nyírségi tájegységben maradtak meg je
lentékeny mennyiségű tölgyesek, ame
lyek az egykori térképek tanúsága sze
rint több-kevesebb megszakítással Deb
recentől az Ecsedi-lápig húzódtak, ma
gukba foglalva a debreceni erdős-pusz
tákat, Aradványt, Tivorványt, a guthi 
erdőket, a n^írlugosi Szennyes-pusztát 
és Cserhágót, a nyírbélteki erdőket, 
Ombolyt, Fényt, Teremet, Vállajt és a 
mérki erdőket. Ezeknek a kitermelésé
re, illetve kiirtására majd csak a XIX. 
század utolsó, a XX. század első évtize
dében került sor. Egyelőre az elő- és 
középhegységekben folyik az erdők ir
tása (tönkretétele) és ezekkel együtt 
a kopárosodás rohamléptekben halad 
előre. 

Az Alföld fásításának problémája 
1863-ban vetődik fel először, amikor 
katasztrofális szárazság hatására az Al
földön a hasonló elemi csapások meg
akadályozása céljából javasolják a csa
tornázásokkal egyebekötött nagymérvű 
fa- és erdőültetést. Érdeklődésre tarthat 
számot a Debrecenben 1962. évben 
megtartott egyesületi vándorgyűlés, 
amelynek programjában a vidék erdé
szeü viszonyainak megismertetésén túl 
arról a tapasztalatról való beszámolás is 
szerepelt, amely a homoki területek be-
fásítására az akácot tartotta a legalkal
masabbnak. Erdősítettek is vele Debre
cenben, mert Bedő Albert 1896-ban 
megjelent munkájában már 4000 kat. 
hold akácosról ír a debreceni erdőkben. 

Az erdőirtások azonban folynak to
vább, rendületlenül és ennek hatására 
erdészeti körökben hasznos irodalmi vi
ták készítik elő az első magyar erdőtör
vény megjelenését. A szakmai közvéle
mény ettől várta az egyre túlzottabb 
mértékű erdőirtások meggátlását, a 
gyors tempóban folyó vasútépítések 
nyomán megindult, túlságosan nagy
arányú fahasználatoknak a szakszerű
ség korlátai közé való szorítását, az er
dőrendészeti szolgálat hatósági szerve
zetének kiépítését és törvényes jog 
megteremtését a kopár és futóhomokos 
területek beerdősítésének hatósági el
rendelésére. 

Az 1879. évi XXXI. törvénycikkel 
életbe léptetett törvény a kapitalizmus 
lényegéből eredő minden hibájával 
együtt is nagy lépést tett előre a rend
szeres erdőgazdálkodás terén. Az 
üzemterv szerint való erdőhasználat kö
telezettsége csak az ún. korlátolt forgal
mú erdőkre vonatkozott, azt lényegében 
csak az állami, hitbizományi, egyházi, 
közbirtokossági, községi és rész
vénytársasági erdőkre terjesztette ki, a 
magánerdőkre azonban nem. Csupán az 
ún. felteden erdőtalajon álló erdők in
tézményes fenntartásáról gondosko
dott, a mezőgazdasági művelésre alkal
mas talajon álló erdők kiirtása tovább 
sem ütközött akadályba. 

Az új erdőtörvénnyel körülbelül az 
erdők kétharmada került az erdőtörvény 



hatálya alá és így nagyobb lehetőségek 
nyíltak ezen erdők, de különösen a 
kincstári erdők fejlesztésére, kisebb 
mértékben ugyan, de megindult a kopár 
és homokterületek beerdősítése. Talán 
legnagyobb ez idő tájt a Delibláti-ho-
mokpusztán történt. 

Az új erdőtörvény alá tartozó erdők 
üzemtervezése, azok feltárása, a szállí
tás és a faipar fejlesztése szükségszerű
vé tette az 1904/1905. tanévtől kezdve 
Selmecen a hároméves tanulmányi idő
nek négy évre történő felemelését és a 
végzett hallgatók mérnöki oklevelet 
kaptak. Ez akkoriban nagy haladást je
lentett, megelőztük vele Ausztriát és 
Poroszországot is. 

Ebben az időszakban működik a fő
iskolán két kiváló erdészprofesszor: il
lés Nándor és Fekete Lajos. Fekete az 
általános erdészeti tudományágak terén 
ért el kiváló eredményeket: Erdészeti 
növénytan, Erdészeti talajtan, Erdészeti 
rovartan, Erdőbecslés, Erdőértékszámí
tástan és egyéb más munkáival. Illés 
Nándor munkássága szorosan össze
forrt a homokfásítással és az akáctelepí
téssel. Elsőnek ismeri fel az akác ki
emelkedőjelentőségét az Alföld fásítá
sa terén és ad szakszerű útmutatást ter
mesztésére. Nagy jelentőségű az 1890-
ben megjelent munkája, melyben elő
ször mutat rá irodalmunkban a talajbo
rító növényzet nagy jelentőségére a ta
laj, illetve a termőhely megítélése szem
pontjából. Erdőtenyésztéstana pedig az 
első magyar Erdőműveléstan. 

Az 1900-1903 között kirobbanó 
gazdasági válság újabb, nagyarányú er
dőpusztításokhoz vezetett. A Nyírség
nek az előzőekben felsorolt, magánkéz
ben lévő tölgyesei nagyrészt akkor ke
rültek fejsze alá, hogy csak azokat em
lítsem, amelyekről az egykori birtokos 
revén biztos tudomásom van. Akkor ke
rült kitermelésre Aradványpuszta közel 
2000 holdas, Tivorány 100 holdas és az 
akkori Pusztaterem (ma Terem) 5000 
holdas erdejéből 2500 kat. hold erdő. 
Eltűntek mindazok a tekintélyes 
mennyiségű tölgyerdők, amelyek Bedő 
Albert nevezetes munkájában 1896-ban 
még tölgyerdőkként szerepeltek. Az er
dőterület 36%-án, ami nem tartozott az 
Erdőtörvény hatálya alá, az erdőbirto
kosok azt csináltak, amit akartak. 

Az üzemterv szerint kezelt erdőkben 
sem volt jobb a helyzet. A vágásokat 
5-10 évre előre eladták, jött a kisvasút, 
a gyarmatias kihasználás, az erdőt leta
rolták, a síneket felszedték és nagy terü
letek sok évre használhataüanokká vál

tak. Ez történt egyébként Debrecen vá
ros erdeinek egy részében is. A kisvasút 
felszedése után sarjadzó tölgyesek, 
akáccal kifoltozott, cserjés állományok 
jelezték a fakereskedők munkáját. Ez
után jött az országosan hírhedtté vált 
„vákáncsos" rendszer. 

Ennek az időszaknak a legjelentő
sebb szakmai egyénisége Kaán Károly 
volt, 1889-től állt az államerdészet szol
gálatában, 1908-tól pedig minisztériu
mi beosztásban dolgozott. Ő az előbb 
vázollak ismeretében csak egyeden ki
utat látott, az erdők állami kezelésbe 
vételét, s ennek élete végéig lelkes hir
detője maradt. Munkásságának na
gyobb felében (1889-1918) minden fi
gyelmét a hegyvidéki erdőkre fordítot
ta, amelyekben a felújító vágásokon és 
a házilagos (az erdőgazdaság által vég
zett) fakitermelésen alapuló erdőgaz
dálkodást igyekezett bevezetni. 

Kaán Károly mellett az időszak má
sik kimagasló szaktekintélye Kiss Fe
renc,aki 1885-től 1925-ig Szeged város 
erdeit kezelte. A korszakból, amelyet az 
erdők fentebb vázolt hihetetlen mértékű 
pusztítása jellemez, tevékenysége szin
te kiáltóan emelkedik ki. Míg Kaán ez 
időszakban a hegyvidéken, Kiss az Al
föld fásításában fejtett ki korszakalkotó 
munkát. Erdősít, fát ültet, szinte négy
zetméterenként hódítja vissza a homok
tól elrabolt területeket. Megteremti a 
gyakorlati alföldfásítás alapjait. A 
homoktalajok minősítését már 1891-
ben (függetlenül Illés Nándortól, aki 
már 1890-ben publikálta) a rajtuk talált 
növényzet alapján végzi. Az Erdészeti 
Lapok hasábjain széles körű irodalmi 
tevékenységet fejt ki. Ajánlja a nagyará
nyú mesterséges telepítéseket. Az akác 
területét Szegeden tízszeresére növeli. 
Javasolja a rossz homokokon a fekete
nyár szélesebb körben való telepítését 
és figyelembe ajánlja a homoki erdősí
téseknél a fehérnyár felkarolását. Elért 
eredményeiért 1939-ben a szegedi 
egyetem a bölcsészeti tudományok tisz
teletbeli doktorává avatta. 1952-ben, 92 
éves korában nehéz anyagi körülmé
nyek között halt meg. Móra Ferenc a 
„szegedi erdők atyjának" nevezte. 

Kiss Ferenc volt főnöke Kallivoda 
Andornak (Koltay György apjának), aki 
16 éven keresztül volt Szabadkán erdő
gondnok és 300 k. hold futóhomok be-
fásításával növelte az alföldi erdők terü
letét (Deliblát). 

1914-ben kitört az első világháború, 
a hadsereg és a hadfelszerelési ipar a 
háború idején szinte hihetetlennek lát
szó famennyiséget igényelt, s ez nagy
mértékű erdőpusztítással járt. Ezt látva 
a kormány 1918-ban a magánerdőkben 
is hatósági engedélyezéshez kötötte a 
fahasználatot, majd minden erdőirtást 
(tehát a nem felteden erdőtalajon álló 
erdők irtását is) a földművelésügyi mi
niszter engedélyétől tett függővé. Ez a 
két rendelet lényegében áttörte az 1879. 
évi Erdőtörvény elveit és már a kezdetét 
jelend a két világháború közötti idő
szaknak. 

Amikor 1919-ben Magyarország er
dőterületének 85%-át elvesztette, a ma
gyar erdészet legfőbb vezetésével ál
lamtitkári rangban Kaán Károlyt bízták 
meg. Az általa ebben az időszakban 
meghirdetett legfontosabb erdőgazda
sági programként említhetjük meg az 
alföldfásítást és az üzemtervszerű keze
lés kiterjesztését az ország minden erde
jére. Kaánnak az a nézete, hogy az erdő
gazdaságot mindig magasabb közgaz
dasági szempontból kell megítélni, kife
jezésre jutott az „Erdőgazdasági politi
kai kérdések" c. 1920-ban megjelent 
munkájában. Hamarosan felismerte, 
hogy az akkori helyzetben a fő feladat 
az Alföld fásítása. Az 1920-ban, a Köz
telek-ben megjelent, .Erdőt az Alföldre" 
c. közleményével megindította az al
földfásítási akciót. Az alföldi erdőtele
pítésekről szóló 1923. évi XIX. t. c. és 
az alföldfásításra kidolgozott 15 éves 
munkaterv Kaán személyes érdeme. Ő 
szervezi meg a szegedi erdőigazgatósá
got, a kecskeméti és püspökladányi er
dészeti kísérleti telepeket és fiatal mér
nökök munkába állításával megindítja a 
munkálatokat, mire 1925-ben, 58 éves 
korában, munkabírásának teljében 
nyugdíjazzák. 

Nyugdíjazása már előrevetette az al
földfásítási munkálatok további sorsá
nak árnyékát, amit az 1929. évben be
következett gazdasági válság végleg 
megpecsételt. A debreceni erdőigazga
tóságtól az alföldfásításnál alkalmazott 
12 fiatal erdőmémökből az 1930. évben 
fokozatosan kilencet szélnek eresztet
tek. Az erdőigazgatóság, amely a debre
ceni erdők rendbehozatalával volt el
foglalva, felesleges nyűgnek tekintette 
az alföldfásítást és akként is kezelte. 
Debrecennek sajnos nem volt egy Kiss 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye táji erdőgazdálkodását bemutató írásokhoz -
előző számok - a madaras grafikákat FINTHA ISTVÁN (HNP) készítette. 



Ferencé, de még egy Kallivoda Andorja 
sem. Hét erdőigazgató váltotta egymást 
18 év alatt az igazgatói székben. így 
nem csoda, ha a fásítási problémákkal 
mélyrehatóan foglalkozni nem tudtak. 
A hivatalos erdészet szinte bojkottálni 
látszott a fásítást, pedig a beindult pro
paganda hatására a fásítás, ha nem is 
olyan mértékben, mint azt Kaán tervez
te, folytatódott. A már meglévő cseme
tekertek ellátták a fásítókat csemetével, 
a nagyobb fásítók pedig hosszú lejáratú 
kamatmentes kölcsönt is kaphattak 
megfelelő összeköttetés esetén. A fásí
tás folyt a paraszti birtokokon éppen 
úgy, mint a nagybirtokon. Egyes helye
ken, mint például Vámospércs, egész 
dűlőket fásítottak be a kisbirtokosok, de 
Balkányban, Nyíradonyban és másutt 
is, nem is beszélve a dűlőmenti fásítá
sokról. 

Az egyik legszebben befásított köz
ség Hajdúhadház volt A nagybirtoko
sok fásításai közül kitűntek Zselinszky 
Róbert nyírvasvári és encsencsi minta
erdősítései. Ő fásított először vörös
tölggyel Magyarországon. A nyíracsádi 
Vécsey-uradalom 5000 holdas birtokán 
1200 holdat telepített két év alatt. Közte 
46 ha-os fenyvest, amely abban az idő
ben a Tiszántúlon a legnagyobb kiterje
désű fenyőállomány volt. A Károlyi-
uradalom Aradványpusztán közel 400 
hold erdőt és több 100 km hosszúságú 
fasort telepített, ugyanannyit Nyírcsá
száriban, valamivel kevesebbet Tere
men és a halmosi gazdaság ecsedi-lápi 
területén. 400 holdat Nagyecseden Pi-
ret de Bihain Viktor telepített. Debrecen 
városa később kapcsolódott be a fásítás
ba. Az 1939-ben Debrecenben tartott 
vándorgyűlés alkalmával a Szacsvay-
tagban mutatták be az akkor 2 éves fe
nyőtelepítést. 1943-1944-ben a bérlet 
lejártával közel 1500 holdat fásítottak 

be ugyancsak Guthon (Sarkadi György 
erdész munkája). Nagyobb arányú fásí
tásokat tervezett a város a bérletek lejár
tával Dombos és Tornyos területein. 
Azonkívül még igen sok területet fásí
tottak be Piricse, Nyírpilis Zsuzsanna 
major (Károlyi József), Nyírbéltek 
(Dessewffy), Nyírlugos (Gancsy) hatá
rában. 

Méltán vetődik fel a kérdés ezek 
után, hogy tulajdonképpen nem is ment 
olyan rosszul az alföldfásítási törvény 
gyakorlati végrehajtása, mint ez általá
ban a köztudatban szerepel. Igen, de 
míg a parasztok földjeik 3-4%-át, a 
nagybirtokosok 15-20%-át fásítottak 
be, addig a földterület 40%-át birtokló 
középbirtokosok, a tulajdonképpen a 
magyar úriosztályt képviselő, a nagy
birtokosokat majmoló, sőt költekezés
ben azokat túlszárnyaló dzsentrik terü
letükön egyetlen szál fát sem ültettek el. 
A gazdasági válság következtében el
adósodott középbirtokosságnak egyet
len gondja volt a „védettség" megszer
zése. Ebben az akkori kormányzat kor-
láüanul támogatta őket, megmentve bir
tokaikat az árverezéstől és annak követ
kezményeitől. 

Az 1930-ban történt elbocsátásom 
után magánmémökként fentebbi ura
dalmak nagy részében földmérői tevé
kenységem mellett szakértői, szakta
nácsadói, fásítástervezői, részben kivi
telezői minőségben dolgoztam. Az 
1935. évi IV. tc. megjelenése után, ille
tőleg még annak megjelenése előtt 
üzemterveiket készítettem. A nagybir
tokosok fásítási készségének kettős oka 
volt: egy gazdasági és egy politikai. A 
gazdasági oka főleg a rosszul termő te
rületektől való megszabadulás, az ezzel 
járó adómentesség és az eseüeges ka
matmentes, hosszú lejáratú kölcsön 
megszerzésének lehetősége. Ez pl. dön

tő befolyású volt a nyíracsádi Vécsey-
féle uradalom (Buzita-puszta, Csonkás, 
Gávás) esetében, amely 48 000 pengő
vel (holdanként 40 pengővel) szanálta 
magát. A politikai ok az erdőkben rejlő 
tőke felhalmozása és konzerválása volt. 
Főleg a jól gazdálkodó erdőbirtokosok 
esetében (Károlyi Gyula uradalma), 
nem kevésbé az a bizonyosság, hogy 
egy esetleges radikális földreform ese
tén az erdők a felosztás alól mentesül
nek. 

Kaán Károly, akit 1924-ben a Ma
gyar Tudományos Akadémia levelező 
tagjává választott, gazdasági és népese
désproblémákkal is foglalkozott, ilyen 
irányú irodalmi tevékenységet fejtett ki 
1940-ben bekövetkezett haláláig. Alap
vető műve e téren a „Természetvédelem 
és természeti emlékek" címmel 1931-
ben jelent meg. Ezt sorban követték „A 
Magyar Alföld" (1927), „Az Alföld 
problémája" (1929) és az „Alföldi kér
dések" (1939) című munkák. Közben 
folyik az új erdőtörvény előkészítése. 
Ami Kaánnak az erdőbirtokosokkal 
szembeni agresszív magatartása miatt 
nem sikerült és az akkori magántulaj
don szentségén alapuló társadalmi vi
szonyok miatt nem is sikerülhetett, az 
Molcsányi Gábor simulékonyabb ma
gatartásának következtében az 1935. 
évi IV. tc. alakjában megvalósult. 

Az új erdőtörvény annak ellenére, 
hogy az üzemterv szerinti kezelést ki
terjesztette a magánerdőkre és általában 
sok egyéb pozitív vonást tartalmazott „a 
rendkívüli fahasználatok" fedőnév 
alatt, továbbra is lehetővé tette az erdő
birtokosoknak a rablógazdálkodást. Az 
új erdőtörvény utáni időszak az első vi
lágháború utáni évek legvirágzóbb kor
szakának tekinthető. Sajnos az erdészeti 
tudományok és az erdészeti gyakorlat 
ez idő tájt történő fejlődésének eredmé
nyeit úgyszólván csírájában elpusztítot
ta a második világháború. A két világ
háború közötti korból magasan emelke
dik ki az 1936-os év, amikor hazánkban 
zajlott le az Erdészeti Kutató Intézetek 
Nemzetközi Szövetsége Kongresszusa 
és a II. Erdőgazdasági Világkongresz-
szus. Az 1938. évben bekövetkezett 
események az alföldfásítást teljes egé
szében leállították. Az 1939. évtől köte
lezővé tett rendkívüli fahasználatok pe
dig az ország fatőkéjét sok helyen nem
csak kikezdték, hanem teljes egészében 
meg is semmisítették. Ilyen állapotban 
találta a magyar erdőgazdaságot a „fel
szabadulás". A többi már napjaink tör
ténete, amiről az 1962. évben tartott 
vándorgyűlésen beszámoltam. 

A VÉRTESI ERDŐ- ÉS FAFELDOLGOZÓ GAZDASÁG 
(2801 Tatabánya II., Dózsakert u. 63.) 

faipari üzemmérnöki képzettséggél rendelkező 
munkatársat keres 

művezető beosztásba sikárosi fűrészüzemébe. 

Belépés azonnal. 
Bérezés megegyezés szerint. 
Szolgálati lakást biztosítunk. 

Többéves gyakorlattal rendelkező előnyben. 
Érdeklődni: 34/16-733-as telefonon. 



TÁJI ERDŐGAZDÁLKODÁS 

LÁSZLÓ S Á N D O R 

Akáctermesztés a Nyírségben 
Az akác 100-120 év alatt jelentős fafajunkká vált, közel 

19 %-os térfoglalásával. 1701-1720 körül került Magyaror
szágra (22), 1807-ben alkalmazták először futóhomok meg
kötésére, tömegesen 1865-1895 között ültették (18). Ma ha
zánkban 297 064 ha akácos van, 2000-re várhatóan megha
ladja a 300 000 hektárt. 

Az ország legjellemzőbb akácos térségének minden bizony
nyal aNyírség tekinthető. A megyében 1885-ben a 33 000 ha 
erdőnek 6,7%-avoltakác,2057ha(16,17). Az Erdőrendezési 
Szolgálat 1991. január 1-jére aktualizált adatai szerint a me
gye faállománnyal borított (pótlás alatü és üres területek 
nélkül) területéből 31 858 ha az akác, ami 45%-os térfogla
lásnak felel meg. Véleményem szerint az akác térfoglalása az 
ezredfordulóra meg fogja haladni az 50%-ot. Az akác tehát, 
közben akármennyit korlátozták is, napjainkban és a távlatok
ban is meghatározója lesz erdeinknek, tájunk arculatának. A 
Nyírség az akác második hazája lett, a magyarországi akác
termesztés Mekkája (37).. 

Terület, élőfakészlet, faállomány 
Az 1991. január 1-jei állapot érdekes összehasonlításokra 

ad lehetőséget: 

Körzet 
megne
vezése 

Összes 
akác 
erdő

terület 
hektár 

Sarj 
akác 
arány 

Élőfakészlet Átlag növedék 
Körzet 

megne
vezése 

Összes 
akác 
erdő

terület 
hektár 

Sarj 
akác 
arány 

Sarj 
m3/h 

Mag 
ma/h 

Sarj 
m3/ha 

Mag 
m3/h 

Dél -
Dunán
túl 

80159 77,1 135,2 135,8 6,40 6,37 

Észak-
Alföld 

55 057 28,6 139,1 115,5 6,45 6,57 

Észak-
Dunán
túl 

49 999 73,7 117,2 114,5 5,18 5,13 

Észak-
M o . 39143 89,6 113,6 140,8 5.12 6,12 

Dél-Al 
föld 38182 48,7 73,4 89.8 3,77 4,67 

Közp. 
Bp. 
Körzet 

34 524 55,2 103,2 95,7 4,15 5,01 

Orsz. 
összes 297 064 63,0 118,5 112,3 5,42 5,77 

Sza-
bolcs-
Sz. 

31 858 34,0 138,6 101,7 6,86 6,87 

A táblázat adatai elárulják, hogy térségünkben (Észak-Al-
föld) 31 851 ha akácos van, amelynek jelentős hányada a 
Nyírségben található. Tájunkon a legalacsonyabb a sarj ere
detű akácállományok aránya. 

A sarj akácosok hektáronkénti élőfakészlete itt a legmaga
sabb. 

A mag-akácosok hektáronkénti élőfakészlete a 101,7 
m /ha-os értékével meglepően alacsonynak tűnik, erről azon
ban tudni kell, hogy nálunk a mag-akácosok adagos kora az 
országos 19,5 évvel szemben 14,8 év (!) és ebben országo
san a legfialalabbnak számít. Az átlagnövedék is a nyírségi 
akácosokban a legmagasabb. 

A nyírségi akácosok az ország akácállományainak jelen
tős értékét képezik. 

Generatív szaporítás 
Az akác az OECD ellenőrzési rendszer hatálya alá eső 

fafaj. Az országban jelenleg 359,2 hektár kiválasztott kategó
riába tartozó magtermelő állomány van, amelyből (38%) 
136,7 ha a FEFAG baktalóránüiázi erdészeténél található 
(29). 

Nagyjából e területi aránynak megfelelően történik az or
szág akácvetőmaggal történő ellátása is. Az akácmagot (talán 
a világon egyedülálló módon) az állományokban az alom 
átrostálása útján gyűjtjük, majd üsztítás, szkarifikálás és csá-
vázás után, vetésre alkalmas állapotban forgalmazzuk a fel
használók részére. 

A magtermelő állományok országos és nyírségi viszony
latban is a legjobb akácosoknak számítanak, mind a fatermés 
mennyisége, mind a törzsminőség, a genetikai érték tekinte
tében, így tehát az akác szaporítóanyag jobb minősége az 
egész ország akácosainak minőségét fogja javítani, azaz ja
vítja, hiszen a baktalórántházi erdészet 1972 óta rendszeresen 
végzi a kiváló állományok magjának gyűjtését és forgalma
zását és az erdészet az utóbbi 10 évben mintegy 600 q magot 
forgalmazott. 

E témakör több - igen érdekes - kérdést vet fel (termésvi
szonyok a fán és a földben; a mag elhelyezkedése a talajban 
s ennek okai; a mag élettartama és minősége stb.), amelynek 
taglalására itt nincs lehetőség. 

A kérdésekkel részletesen dr. Marjai Zoltán foglalkozik a 
FEFAG megbízásából (4,8, 24, 26). 

Nemesített vegetatív szaporítás 
Az akác nemesítése igen korán megindult hazánkban. 

Fleischmann Rudolf'volt az első, aki ezzel foglalkozott. Ered
ményei sajnos elvesztek. 1956-óta az ERTI Sárvári Kísérleti 
Állomásán dr. Kopeczky Ferenc vette át Fleischmann szere
pét, a szelekciós, főleg a keresztezéses nemesítést. 1965-ben 
már 40 akác törzsfa volt kiszelektálva (31). 

Kopeczky Ferenc munkájának nagy része is elveszett. A 
munkát dr. Keresztesi Béla vette át s jelenleg (1993) országo
san 10 államilag minősített akácfajtával rendelkezünk, vala
mint két fajtajelölttel (29). 

A nemesített akácfajták vegetatív csemetéinek üzemi sza
porítása 1978 tavaszán indult meg, éppen a FEFAG-nál (19), 
az ERTI által adott 4000 db „Nyírségi" csemetével. Azóta az 
országban mintegy 8,4 millió db nemesített akáccsemetét 
állítottak elő. A nemesített szaporítóanyag termelési-ellátási 
prognózis (21), amely 1984-től kezdődően évi 8 millió neme
sített vegetatív akáccsemete termelésével és felhasználásával 
számolt, nem valósult meg. 

Okát sok mindenben lehet keresni: munkaigényes a cse
mete előállítása; a ráfordításokat nem lehet a csemete árában 
érvényesíteni; az erdősítési egységárak nem bírták és bírják 
e csemeték felhasználását finanszírozni; a felhasználók (meg
felelő referencia-erdők hiányában) nem fogadták kellő hoz
záállással a nemesített fajtákat, és talán a fajták körül is van 
valami más zavaró probléma... 



A Nyírségben a baktalórántházi erdészetnél foglalkozunk 
vegetatív csemeték termelésével (kis tételben még a derecskéi 
csemetekert állít elő vegetatív eredetű csemetét). A termelést 
1982 óta végezzük. Eddig összesen 1020 ezer db nemesített 
csemetét állítottunk elő, amiből 167 edb volt saját nemesítésű. 
A baktalórántházi erdészeméi jelenleg több államilag minő
sített fajtával rendelkezünk. Közülük néhány termelését ab
bahagyjuk, helyettük a saját nemesítésű csemetéinket favori
záljuk. Ezek fajtabejelentése napirenden van. Az erdészetünk
nél folyó nemesítést munka során törzsfáink klánjait elkülö
nítve szaporítjuk és a fajtáknál a klónösszetétel állandó ará
nyát biztosítani tudjuk. 

A megtermelt csemetéből tavaly tavasszal 30 000 db-ot 
exportáltunk Hollandiába, a többi anyagot magunk használ
tuk fel. Idén ismét érdeklődés van csemetéink iránt a hollan
dok részéről. 

Néhány megfigyelés 
az akácfajtákkal kapcsolatban 

- Rózsaszín: A fajtában a hat klón aránya ismeretlen. A 
szaporítás folyamatában lassanként eltűnnek (valószínűleg a 
nehezebben gyökeresedő oltványutódok) és ennélfogva az 
erdősítéseinkben egyre nagyobb arányban jelenik meg a „fe
héret virágzó rózsaszín akác". A csemetéknél morfológiai 
különbség is megfigyelhető, csak a rózsaszínűt virágzók haj
tásvégei szőrösek, molyhosak. 

- Jászkiséri: Annak ellenére, hogy egyklónú, a fácskák 
mintegy 40%-a rózsaszínűt virágzik. Morfológiailag acseme-
ték, valamint a 9 éves fiatalos egyedei egyöntetűek, egyfor
mák. Rendkívül nehezen szaporítható gyökérdugványról a 
Császártöltési, jól szaporodnak a Nyírségi, Üllői, Váti-46-os 
és a Kiskunsági. 

A többklónú anyagokat morfológiailag nehéz jellemezni 
mind csemete, mind fácska állapotukban, mert nem egyönte
tűek. Valószínűleg ezért nem sikerült eddig a fajtahatározót 
elkészítenie a nemesítő(k)nek. 

A többklónú fajták esetében a fajtafenntartónak biztosí
tania kellene a fajtára jellemző rögzített klónarányt a termesz
tés során, mert véleményem szerint a jelenlegi fajtáknál nincs 
garantálva, hogy a többklónúnak ismert fajták mára is a 
fajtaelismerésnek megfelelő klónösszetételt tartalmazzak. 

Erdészetünknél szelekciós nemesítés folyik, hiszen a gya
korlati szakembernek elsősorban erre van lehetősége. A kivá
lasztott magtermelő állományok nyújtják az egyedszelekció 
alapanyagát A Baktalórántházi Erdészeti Igazgatóság terü
letén jelenleg 16 erdörészletben vannak törzsfák szelektálva 
és mintegy 80 törzsfa utódainak a szaporítása folyik. 

A klónok szaporítása a Máriapócsi Csemetekertben törté
nik, a szakszemélyzet igen lelküsmeretes, pontos munkájával. 
A baktalórántházi törzsfákról 1991-ben megtermelt vegeta
tív klóncsemete mennyisége elérte az 50 ezer darabot, a 
tavalyi mennyiség pedig meghaladta a 30 ezer darabot. A 
csemetetermelés klónelkülönítéssel történik, a csemeték az 
erdészet területén kísérleti és üzemi erdősítésekbe kerülnek. 
Felhasználásuk az erdészet területén kísérleti és üzemi akác
erdősítésekben történik. 

Ma már az erdészet mintegy 230 hektár vegetatív akáccse
metéből álló akácerdősítéssel, ezenfelül mintegy 50 hektár 

összehasonlító mag-utódállománnyal rendelkezik (nem szá
mítva a magtermelő állományokból származó csemetéből 
létesített üzemi erdősítéseket). 

A kísérleti területeken mag-utódállományok, nemesített 
fajták, kiválasztott klónok, illetve ezekből létrehozott erdősí
tések összehasonlítására, a későbbiekben magtermelő plantá-
zsok, állományok kijelölésére is lesz lehetőségünk. (Az ezek
ből majdan gyűjthető magból létesíthető erdősítések pedig a 
további nemesítési munka alapjait teremtik majd meg...). 

A törzsfák archiválása egy ófehértói erdőrészletünkben és 
a Máriapócsi Csemetekertben létesített törzstelepen történik. 
Néhány fajtánk ma már fajtaelismerésre vár, az idén szeret
nénk a fajtabejelentést megkezdeni. 

Sarjaztatás 

A táblázatból láttuk, hogy az ország akácosainak 63 %-a 
sarj eredetű. A termelőszövetkezeti akácosok sarjhányada 
meghaladta a 72 %-ot, az állami tulajdonú erdők tekintetében 
ez az arány 57%. 

Magyarországon 1946 - 1980 között 523 ezer hektár tele
pítést és fásítást végeztünk, amiből mintegy 80 ezer hektárral 
nőtt az akácosok erdőterülete (28). A jelenlegi mag eredetű 
akácosok 110 ezer hektáros területéből ma mintegy 90 ezer 
ha lehet a telepített akácos és cca. 20 ezer hektárra tehető az 
erdőfelújításokban létesített mag eredetű akác erdőfelújítás. 
A többit sarjaztattuk... 

Térségünkben az akácosok sarjhányada a legalacsonyabb. 
A körzetben 28,6 %, a megyében pedig 34,0 %. 

A sarjaztatás megítélése talán még nagyobb ellentmondá
sokat tükröz, mint magának a fajnak az ügye. Az akácsarjaz-
tatásnak mindig sok ellenzője volt és van jelenleg is. Az 
általános vélemény szakmai körökben, hogy a sarjaztatás 
során az állományok leromlanak (16). 

Nézetem szerint, ennek az ellenkezője az igaz. Akácállo
mány minőségileg nem romlik le a sarjaztatás miatt. Igaz, 
hogy az erdész szelekciós munkája (tisztítás, gyérítés) követ
kezményeként a populációban génerózió áll be, azonban ezzel 
egyidejűleg a gazdaságilag kedvezőbb törzsek aránya a vég
használati korhoz közeledve fokozatosan javul, különösen 
több generáció esetén. Ha egy akác sarjerdőben sok a rossz 
alakú, görbe egyed, az nem a sarjaztatás miatti állományle
romlásnak, hanem annak a jele, hogy ott eredendően is rossz 
alakú egyedek voltak. Gondoljunk arra, hogy a vegetatív 
akáccsemete előállítás folyamatában tulajdonképpen évről 
évre sarjaztatunk, az árboc jelleg mégis megmarad, mivel 
genetikailag állandósult tulajdonságról van szó (16). 

A génelszegényedést a gyakorlott szemű megfigyelő az 
akácosokban bármikor felfedezheti, a különböző adatokból 
pedig rendre a sarjakácosok egyre magasabb élőfakészletéről 
lehet meggyőződni. Pl. 1980-ban a magyarországi sarjakáco
sok élőfakészlete 2,1 m3-rel volt több a mag eredetűekénél. A 
sarjerdők átlagos kora ekkor 22,9 év, a mag eredetűeké 20,74 
év volt. Az évi áüagfakészlet-különbség (5,95-5,49) = 0,46 
m 3 . - A korkülönbség következtében a valós eltérés (2,16 év 
x 0,46 m 3 ) = 1,0 m . Ezt figyelembe véve a sarjerdők 1,1 
m3/ha-ral nagyobb élőfakészlettel rendelkeztek. Akkor ez 
országosan kb. 200 ezer m 3-t jelentett. Az 1991. január 1-jére 
aktualizált adatok szerint: a sarjakácosok hektáronkinti élőfa-
készlete 6,2 m3-rel több a mag eredetűekénél. 
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Az átlagkor-eltérésből (mag: 21,9 év; sarj: 19,5 év) adódó 
pontosítás után a valós eltérés most kereken 7.- m /ha. Ez ma 
már országosan mintegy 1,3 millió m -t jelent a sarj javára. 

Adatok vannak arra, hogy a jó genetikai összetételű akác 
állomány egy termőhelyi osztállyal javult, fatömege emelke
dett - a korábbi állományhoz képest, egészségi állapota a 
mageredetűeknél nem rosszabb, választékmegoszlása, érték-
kihozatala jobb (de legalábbis nem rosszabb) (9). 

A felhasználhatóság (fizikai, mechanikai tulajdonságok) 
szempontjából a sarj és a mag eredetű állományok faanyaga 
között jelentős különbség nincs, a gyakorlatban legalábbis 
nem vehető észre. A sarjaztatásról alkotott nézeteket szerin
tem át kellene gondolni és értékelni. Úgy vélem, hogy ott, ahol 
genetikailag indokolt, vagy gazdaságilag szükséges, nem sza
bad akadályozni az akác sarjjal történő felújítását. Általános 
tiltással szemben körültekintően mérlegelve kell az erre irá
nyuló döntést meghozni. Ha a sarjállomány jó akáctermőhe
lyen, rossz minőségű törzsekből áll, akkor magról, vagy ne
mesített fajtákkal kell felújítani. Ha az adott helyen a sarjaz-
tatásnak van létjogosultsága, azt kell alkalmazni. 

Ismerve a nyírségi akácosokat, a jelenlegi 34%-os sarj 
arányt itt kevésnek tartom. Es még valamit! Mag eredetű 
akácállományból szelektált, nemesített fajtáról (kivéve aJász-
kisérit, de azt dr. Kopeczky Ferenc a magcsemeték közül 
szelektálta) nincs tudomásom. Másrészről, lehet, hogy ha 50 
éve egyetlen állományt sem sarjaztattunk volna, ma nem 
lennének ilyen szép számban ígéretes akáctörzsfáink, fajtáink 
vagy fajtajelöltjeink! 

Nyesés: Néhány éve nemesített vegetatív akáccsemetékből 
(fajtákból és saját szelekciója anyagokból) kiültetési - meg
maradási kísérletet végeztünk a Máriapócsi Csemetekertben. 
A csemetéket 70 cm-es sortávolságra és 30cm-es tőtávolságra 
ültettük ki. Majdnem száz százalékban megmaradtak - de 
nem ez az érdekes! A csemetéket négyéves korukban termel
tük ki, addig volt alkalmam megfigyelni, hogy a nyesésre 
szükség van-e vagy sem? 

Magyarországi viszonyok (hőmérséklet, páratartalom stb.) 
között, az oldalágak - még az említett sűrű hálózatban is -
mindvégig fennmaradnak az egyedeken. Mennyire így van ez 
a jelenleg alkalmazott tág hálózat esetén! 

Popovics Mihály, a Nyírbátori Erdészed Üzem igazgatója 
megmutatta a búlorléctermelést fafeldolgozójában... Kom
mentálásom rövid. Nyesni kell! 

A nyesésre fordított költség az akác feldolgozásakor sok
szorosan megtérül. Dr. gróf Forgách Balázs az akácot évente 
kétszer nyesette, ámbár - e gyakori műveletnek - köztes 
használati okai is voltak (12). Amíg a Forgách-féle akácoso
kat termeltük, nem is volt baj a dongával, parkettával, de ha 
akkoriban bútorlécet termeltünk volna, ezzel az alapanyaggal 
akkor sem vallottunk volna szégyent. Ezért mi - legalábbis a 
növedékfokozó gyérítési törzsszámnak megfelelő mértékig -
nyessük az akácfiatalosokainkat. A törzsnyesést a nemesített 
fajták esetében, tekintettel értéktöbbletükre, még indokoltabb 
elvégezni. 

Elegyítés: Köztudott, hogy a Nyírségben elterjedt a nyár
elegyes akácosok létesítése. Ez a táji erdőfelújítási, erdőtele
pítési irányelvek (6) bevezetésének a következménye (hatos 
célállomány). A gondot az állománynevelési problémák je
lentették. Á fiatalos tisztítási időszakában az óriásnyár még 
jól növekszik, így a beavatkozás ennek a javára történik. 
Később ennek növekedése megtorpan vagy leáll, de ekkorra 
már nincs elegendő akác a fiatalosokban. A gondot tovább 
fokozta az 1-214 megjelenése, mert ezt is az óriásnyámak 

megfelelően elegyítették. Az olasznyár vastag, erős ágai, 
nagy koronája miatt az ilyen állomány nevelését még nehe
zebb volt összehangolni. 

E példák láttán a Nyírségben ma egyre növekszik az ele-
gyeden akácállomány aránya, pedig mára már az új nyárfajták 
jobb lehetőséget kínálnak az elegyítésre. (Op-229, Pannónia, 
1-45/51, Kopeczky). 

A termőhely jobb hasznosítása érdekében nem szabad 
lemondani az akácosok nyárral történő elegyítéséről (38). 

Igen értékes módszert ajánlott Asztalos István és dr. Bartha 
Dénes a nyaraknak az akácosok minden 12-15 sorában törté
nő elhelyezésére (1), amelynek alkalmazásával az előhaszná-
lat során kb. 100 törzs kitermelése és ugyanennyi m nyár 
fatömeg nyerése válik lehetővé állömánynevelési problémák 
nélkül. 

Rendkívül figyelemre méltó és megvalósítandó javaslat dr. 
Marjai Zoltáné (25), többek között a nemesített szaporító
anyagokból létrehozott akácosok elegyítésével kapcsolatban. 
Eszerint az erdősülést elősegítő és a célállományt nevelő 
elegyfafajok alkalmazása révén a nemesített, drága csemeték 
racionálisan használhatók fel, s ezáltal nemcsak növelhető a 
nemesített állományok kiterjedése, hanem ez az elegyítés 
elősegíti a természetszerűbb és biológiailag ellenállóbb aká
cosok létrehozását is. Okos javaslata pusztába kiáltott sző 
maradt, de bevezetése, alkalmazása talán még ma sem késő. 

Az akácosok elegyítése különben kívánatos a talaj- és a 
törzsárnyalás végett is. Koronaszintben a nemesnyárrakkal, 
nyírrel, cserjeszintben vadgyümölcsökkel, celtisszel, ezüstju
harral, mezei juharral lehetne és kellene az akácosok biológiai 
értékét és hozamát emelni. 

Közteshasználat: A mezőgazdasági közteshasználatot az 
akácerdősítések első egy-két évében kiterjedten alkalmazták, 
nemcsak a Nyírségben, hanem az ország egyéb tájain is. A 
Nyírségben hagyományai vannak, hiszen dr.Gróf Forgách 
Balázs is ezzel a módszerrel hozta létre akácerdősítéseit (11, 
34), de a vákáncsosok is ezt alkalmazták a debreceni erdős
pusztán és környékén (41). Tapasztalatom az, hogy a jól 
kivitelezett mezőgazdasági közteshasználat egyáltalán nincs 
ártalmára az akácerdősítéseknek, sőt, az intenzív ápolás foly
tán még előnyös is. 

Erdővédelem: 1987-ben amerikai szakemberek jártak a 
Nyírségben az akáctermesztés tanulmányozására. Tőlük tud
juk (4), hogy Amerikában az akác őshazájában a 30-as évek
ben katasztrofális rovarkárosítások történtek. Különösen az 
Ecdytolopha insiticiana (ágrágó szú), az akácszú és a levélak
nász okozott nagy károkat. 

Az abiotikus károsodások itt is előfordulnak, különösen 
érzékeny károsítást jelentenek a késői fagyok, a homokverés. 
Biotikusan nálunk az akácosok szerencsére egészségesnek 
mondhatók, de károsítói azért előfordulnak: csemetekertben 
és erdősítésben a csipkézőbogarak (Sitona spp.), csemetekert
ben a pajoron kívül a kendermagbogár (39), a hajtásokon a 
gubacsatka (Vasates sp.), erdősítésekben és állományokban 
az akácpajzstetű (Parthenolicanium corni.) okozhat és négy 
éve a Nyírségben okozott is kisebb károkat ez utóbbi. Előfor
dul a valódi akác mozaik vírus (VAMV) is. 

Az idős, túltartott állományok károsítója a tőkorhadást 
okozó kőristapló (Fomes fraxineus), amely a nyírségi akáco
sokban a sarj eredetűekben sem károsít jobban, mint a mag 
eredetűekben (9). 

Az akácmagtermést itt is pusztítja az akácmoly (Etiella 
Zinckenella Treit) hernyója, amely a hüvelyben összerágja a 
magvakat. 



Olaszországban, a Milano Malphensai repülőtér kör
nyékén megjelent az Észak-Amerikában honos Paracetopa 
robiniella Clem. (akácaknázó hólyagosmoly), majd tovább
terjedt Svájcba (27), és jelenleg már hazánkban is megta
lálható (a Nyírségben 1992 nyarán tapasztaltam először). A 
károsítok, kórokozók elszaporodása nagy veszélyt jelenthet 

akáctermesztésünkre, ezért a fafaj megfelelő termőhelyre va
ló ültetésével, ellenálló, jó minőségű állományok magpopu
lációinak felhasználásával, rezisztens fajták alkalmazásával, 
elegyítéssel, az egész termelés során a minőség megkövetelé
sével és betartásával kell törekedni ennek elkerülésére. 
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DR. SZEMERÉDY MIKLÓS 

A csemetetermelés eredményei (jelenlegi gondjai) és ellentmondásai 
- Gondolatok egy tanulmányút kapcsán -

Úgy érzem, teljesen jogos az az igény - melyet az Erdőműve
lési Szakosztály megfogalmazott - , hogy az erdészeti szaporító
anyag termelésének és felügyeletének jogi szabályozását sürgő
sen végre kell hajtani. Mielőbb, mivel a jelenlegi felügyeleti 
rendszer és szervezet a nagyobb követelmények megteremtésére 
és későbbi felügyeletére nem alkalmas. Az OECD-rendszer sok
kal szigorúbb feltételeinek pedig a szakma szeretne felelősséggel 
megfelelni. Az erdőgazdálkodás, az erdészeti igazgatás átalakí
tása szükségessé teszi a jövő erdeit meghatározó szaporítóanyag
termelésnek a szakmai követelményekhez igazodó átalakítását. 
Az erdészet hosszú távú, speciális feladatainak ellátásához a 
szaporítóanyag-termelés is hozzátartozik, és ez is aláhúzza az 
ágazati önállóság szükségességét. 

Az erdőtörvényben történő jogi szabályozás révén az erdésze
ti szaporítóanyag-felügyelet „kijelölt" hatósága a szakmai meg
alapozottságot nyújtó Erdészeti Tudományos Intézet lehet. Az 
EGK szakirányú követelményrendszerét az ERTI biztosítaná. Ez 
az intézet az 1968. évi 22. számú törvényerejű rendelettel alapí

tott Szaporítóanyag Felügyelőség létrehozása után is (kb. 1975-
ig) magas szakmai felkészültséggel és lelkiismeretességgel látta 
el ezt a feladatot. Az állományalkotó fafajok „magforrása" a 
származás, a termőhelyi körzetek kialakítása, a magtermelő ál
lományok, anyatelepek, plantázsok, törzsültetvények kijelölése, 
a magforgalmazás hatósági ellenőrzése, magvizsgálata tartozna 
hatáskörébe. Az induló alapok rendbetételének feladatai között 
az új hatóságra vár a nemesített fajták felülvizsgálata. Az MMI 
a fajtavisszavonást, az elavult fajták termelésből való kizárását, 
a szortimentből való törlés rendeletben ráruházott jogát nem 
gyakorolta. Ebben nagy segítségére lesz a gyakorlat, mely a 
minősítésen vett erőszakot nem tisztelte és nem csak az igazi 
értéke szerint termelte a fajtákat. Ezáltal több fajta már csak 
névleg szerepel a fajtaszortimentben, a csemetekertekben csak 
alig, vagy egyáltalán nem található. 

Az a javaslatom, hogy az állományt alkotó fafajokra termelési 
jogosultságot kizárólag erdőtulajdonnal és erdészeti szakem
berrel rendelkező szervezet kaphasson. Szakmai felelősség, 



szakértelem kizárólag szakembertől várható el. Az MMI által 
korábban korlátlanul kiadott termelési engedély az erdészeti 
szaporítóanyagra hatályát veszítené. A mezőgazdasági és kerté
szeti kultúrák (díszanyagok) termelésének felügyelete termé
szetesen az MMI hatáskörében maradna. Szigorítás nélkül a 
csemetetermelés jelenlegi áttekinthetetlen helyzete miatt az 
OECD előírásoknak nem tudunk eleget tenni. Ezért a csemete
termelés rangját vissza kell állítani. 

A nemesített erdészeti szaporítóanyagok termelésére kizáró
lag az állami és erdőbirtokos sági csemetekertek lennének jogo
sultak. Azok sem automatikusan, hanem pályázat útján nyerhet
nék el a termelési jogot. A feltételek között az emberi felkészült
ség és a csemetekert felszereltsége szerepelnének. Meghatározó 
lenne a jól felkészült szakember-ellátottság. 

Az államosított földeken létesített csemetekertek - annak 
ellenére, hogy az államosítás módját elítéljük - teljesítették 
feladatukat. Ezekben a kertekben termelt több százmillió cseme
téből született a félmillió hektár új erdő. Kevés szakma tevékeny
sége volt olyan egyértelmű az elmúlt négy évtized alatt, mint az 
erdészeté. Erőfeszítésünk nem volt hiábavaló. A szakma becsü
lettel helytállt, megszenvedte, és mindannyian mint állampolgá
rok, megfizettük az árát. Akkor most kötelességünk — „a vagyo-
nátmentőktől" - a komoly értéket képviselő csemetekerteket 
megvédeni. 

Nagyon szúk látókörű cselekedet lenne az, ha nem ismernénk 
el azokat az anyagi és szellemi erőfeszítéseket, amelyeket az 
erdészeti főhatóság és az erdőgazdaságok a csemetetermelés 
korszerűsítése és fejlesztése végett az elmúlt évtizedekben tettek. 
Bár ide fektettük volna a ,/űrészporgyárak" által elnyelt millió
kat is! 

Ennek első lépcsője volt a termelőkertek koncentrálása. 
Számszerűsíli ezt a megállapítást, hogy míg 1956-ban 1685 
csemetekert termelt, addig az 1980-as évek végén már csak közel 
200. A szétszórt, a felszereltségében hiányos kiskertek helyett, 
állami támogatással létrejöttek a nagyobb termelési biztonságot 
adó középkertek. Sőt, tízen felül van az optimális 60-70 hektár 
területnagyságú, vagy annál nagyobb kertek száma. Ezek tech
nikai eszközökkel és termelési berendezéssel viszonylag jól fel
szereltek. Eredményei és jól kialakított technológiái révén több 
csemetekert országos, sőt nemzetközi hírnévre tett szert. Ilyen 
nagyságrendnél már lehetőség nyílt a termelési és járulékos 
beruházások teljes körére: Öntözőberendezés, utak, gépszín, mé
regraktár, szociális épületek, hűtőház stb. építésére. 

A jobb felszereltség és megfelelő technikai háttér segítségével 
a termelés tovább specializálódott. A fafajok közül először a 
nyár-fűz termelés szabályoz ás a kezdődött. A szétszórt, ellenőriz
hetetlen származású, kevert és fertőzött fajták anyatelepei helyett 
- melyek melegágyai voltak a különböző károsítóknak - közpon
ti törzsanyatelepek (Bajti, Bánkút, Béda, Derecske) létesültek. Itt 
már megoldható volt az állandó és hatásos növényvédelem. Ez a 
fejlesztés elősegítette a fajtaváltás lehetőségét. Ennek révén a 
hagyományos, de értékében degradálódott fajtákat fatermésben 
100-200%-kal felülmúló új fajtákkal váltották fel. Ez a rendszer 
addig működött jól, míg a termelési engedélyt csak olyan kérel
mezők kapták, ahol a biztonságos termelés - főként növényvé
delmi - feltételei adottak voltak. Amikor a szigorú feltételekből 
az engedélyező hatóság engedett, úgy romlott az ültetési anyag 
minősége. Ennek ellenére elmondhatom, hogy a nyár-fűz szapo
rítóanyag termelése eléri a nemzetközi színvonalat. 

A nyárkertekkel szinte egy időben a fenyőkertek termelésének 
korszerűsítése történt meg. 

Az alföldi kertekben főként a szabadföldi, iskolázás nélküli, 
alávágásos technológia vált be. Más területeken az ágyasokban 
mesterséges termesztőközegen termelt magágyi csemetét külön
böző gyártmányú (Ráth, Holder, Egedál, Harry stb.) gépekkel 

iskolázzák. Egyre terjed a burkolt gyökérzetií fenyőcsemete elő
állítása. A papírcellás (Paperpot) és tőzegtekercses (Nissula) 
eljárást a tőzegcserepes, majd a műanyag tasakos változatok 
egész sora követi. Később a fóliaház nyert nagyobb teret, ahol 
különböző méretű cellás tálcákba illesztett, bordázott falú mű
anyag konténer kerül a termelésbe. Itt a fenyővetéseknél már 
alkalmazni tudják a magtakarékos, vákuumos vetést. Az ültetési 
anyag méretétől eltérő csemetét a tölcsérszerű konténerből lyuk
ütéssel ültetik ki az erdősítés helyszínén. 

Szakmailag nagy jelentőségűnek tartom a több évtizedes ha
zai kutatási eredményekre épülő ismert és szelektált klónokból 
létesített fenyőmagtermelő plantázsokat. Az erdőgazdasági táj-
csoportokra támaszkodó üzemi fenyőmagtermelő plantázsok fe
dezik az ország fenyőmagszükségletének jó részét. A Szombat
helyen felépült Országos Magtároló a magtermések kiegyenlíté
sét és a csemetetermelés folyamatosságát tudja biztosítani. Ezek 
a magtermelő bázisok megteremtették a lehetőségét a nemzetkö
zi szintű (OECD) előírások bevezetésének. 

A lombos fafajok tekintetében - világviszonylatban is - a 
szabadföldi termelés az általános, annak ellenére, hogy több 
kertben igen eredményesen termelik hidegágyban, különböző 
termesztőközegben az éger, a bükk, a nyír, a hárs stb. fafajok 
lombcsemetéit. A lomboskertek teljes gépsora ismert. Környe
zetvédelmi és gazdasági megfontolásból - nemcsak a lombos 
fafajoknál - csökkenteni kell az eddig használt növényvédő és 
gyomirtó szerek mennyiségét. Az ismert gépsorokat érdemes 
kiegészíteni a Nyugat-Európában elterjedt, műanyagból készült, 
elég merev fogú gyomfésűvel. A gyökereket is sértő tárcsákat és 
lúdlábú kapákat ezzel helyettesítik. 

Ezzel az áttekintéssel érzékeltetni kívántam az elmúlt évtize
dek szaporítóanyag-termelés fejlesztésének igenjelentős állomá
sait. Az ennyi szellemi és műszaki értéket teremtő és termelési 
tapasztalatokat adó fejlesztéssel a szakmának a jövőben jól kell 
sáfárkodnia. Az erdészszakma keretein belül kell tartani és to
vábbfejleszteni. 

Csemetetermelésünket az EGK követelményrendszeréhez il
leszteni könnyebb, mint hagyni mozaikjára hullani. Az érdekelt
ség megteremtése, a tulajdonosi szemlélet szerintem a csemete
termelésben a tulajdonjog változtatása nélkül jobban elősegíthe
tő - sőt biztosítható az erdészeti csemetekertek munkásainak 
megélhetése és a műszakiak fizetéskiegészítése is - , ha a kézi 
munkaerőt igénylő munkákat részes vagy mezőgazdasági kister
melés formájában a kerten belül kiadjuk a dolgozóknak. A talaj
erőutánpótlása, a talaj-előkészítés, az -ápolás, a növényvédelem, 
a vegyszerezés, a kiemelés gépi munkái, továbbá a hűtőházi 
tárolás és értékesítés feladatai az állami csemetekert teendője 
maradna. 

Az ésszerűség és az új rendszer magasabb követelményei azt 
diktálják, hogy nem szabad feladni a koncentrált, szakosított 
erdészeti csemetetermelés által elért termelés biztonságát és a 
szakmai színvonalat jelentő eredményeket. Az a sok befektetett 
energia és erőfeszítés, melyet a csemetetermelés fejlesztésére 
fordítottunk, az erdőgazdálkodás hosszú távú tartamos gazdasági 
érdekeit kell, hogy szolgálja továbbra is. 

Véleményem szerint a leírtakból is kiderül, hogy az OECD 
magasabb követelményeinek a magántermelők, a magán cseme
tekertek többsége - főként adottságaik miatt - nem tud megfe
lelni. 

Az erdészeti szaporítóanyag felügyelet ellenőrző hatósági 
jogkörével az erdőfelügyelőséget javaslom megbízni. Azt a ha
tóságot, mely a csemetekerttől az erdősítésig végig tudja kísérni 
a szaporítóanyag útját. A teljes termelési folyamat követésével 
és áttekintésével bíró szervezet feljogosítása esetén képes a ter
melést felügyelni és a megnövekedett követelményeket felelős
séggel „behajtani". 
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ERDŐ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

DR. TEMESI GÉZA 

Erdőrezervátumok kijelölése és fenntartása 
(a KTM Természetvédelmi Hivatalának kutatási programja) 

Az egyre fogyatkozó érintetlen erdők „őserdei rezervátumok" 
formájában történő megőrzésének a gondolata Európában először a 
XIX. század első évtizedeiben fogalmazódott meg. Magyarországon 
az „erdőrezervációk" kijelölésének a felvetése további egy évszáza
dot váratott magára. Az ezirányú konkrét kezdeményezések terén 
igen termékeny volt az 1980-1990 közötti egy évtized, aminek okai 
között nyilvánvalóan szerepel az erdőkkel szemben megváltozott 
társadalmi igény és az a nyereségközpontú erdőgazdálkodási gya
korlat is, ami hazánkban az utóbbi évtizedekben kialakult. 

Mindezen előzmények hatására, a szükséges előkészítő intézke
dések után a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 
(KTM) Természetvédelmi Hivatalának (TvH) Élővilág védelmi Fő
osztálya 1991 tavaszán indította be a hazai erdőrezervátumok kije
lölésére és vizsgálatára irányuló tudományos munkát az Erdészeti és 
Faipari Egyetem Növénytani Tanszékének - mint koordináló kuta
tóhelynek - ezirányú megbízásával. 1992-ben a KTM a megkezdett 
erdőrezervátum-program folytatására az Erdészeti Tudományos In
tézettel kötött újabb kutatási szerződést azzal, hogy az ERTI a 
munkákba minden érdekelt intézményt, illetve kutatóhelyet bevon
jon. A magyarországi erdőrezervátum-hálózat kialakítását célzó tu
dományos munka megrendelője tehát a KTM (a megrendelő szakfo-
osztályaaz Élővilágvédelmi Főosztály főosztályvezetője, dr. Kovács 
Mátyás, a kutatásirányítás témafelelőse dr. Temesi Géza), a fővállal
kozó pedig az ERTI (témafelelős dr. Halupa Lajos és dr. Somogyi 
Zoltán). 

A KTM TvH Élővilágvédelmi Főosztálya 1992-ben neves szak
emberek és az ügyben érintettek meghatározott körének bevonásával 
megalakítandó erdőrezervátum bizottság életre hívását kezdemé
nyezte. Tekintettel arra, hogy 1992-től kormányhatározat teszi az FM 
és a KTM tárcák feladatává a hazai erdőrezervátum-hálózat kijelö
lését és fenntartását, az Élővilág védelmi Főosztály az Erdészeti és 
Faipari Főosztállyal együttműködésben 1992 szeptemberében meg 
is alakította a KTM-FM Országos Erdőrezervátum Bizottságot, ezt 
követően pedig életre hívta a KTM TvH területi szerveinek (nemzeti 
park igazgatóságok, természetvédelmi igazgatóságok) bázisán a Re
gionális Erdőrezervátum Munkacsoportokat. 

A KTM-FM Országos Erdőrezervátum Bizottság tagjai: Agócs 
József (EFE), Barátossy Gábor (OEE), dr. Bondor Antal (ERTI), 
Csóka Péter (ERSz), CzájlikPéter (Magyar Erdőrezervátum Alapít
vány), dr. Csapody István (FNP Igazgatóság), dr. Fekete Gábor 
(MTA ÖBKI), dr. Halupa Lajos (ERTI), Holdampf Gyula (FM), dr. 
Király László (EFE), dr. Kovács Mátyás (KTM), dr. Mátyás Csaba 
(EFE), dr. Mészáros Ferenc (TTM Állattár), dr. Papp Tivadar 
(Mecseki EFAG), Sánta Antal (KTM), dr. Simon Tibor (ELTE), dr. 
Somogyi Zoltán (ERTI), dr. Temesi Géza (KTM), dr. Varga Zoltán 
(KLTE), Waliczky Zoltán (MME). A bizottságon belül operatív 
(szakmai előkészítő) munkacsoport működik, melynek tagjai dr. 
Mátyás Csaba, Agócs József, Czájlik Péter, dr. Halupa Lajos, dr. 
Simon Tibor és a KTM témafelelőse. 

Regionális erdőrezervátum munkacsoportok a KTM TvH területi 
igazgatóságai szerint alakultak a következő székhelyekkel: Sopron, 
Veszprém, Pécs, Budapest, Eger, Jósvafő, Kecskemét, Debrecen. A 
regionális munkacsoportok tagjai a területileg illetékes nemzeti park 
igazgatóság, illetve természetvédelmi igazgatóság igazgatója és er
dészeti felügyelője mellett az illetékes erdőtervezési iroda, erdőfelü
gyelő és erdőgazdaság igazgatói, illetve képviselői, akik a KTM 
Elővilágvédelmi Főosztálya és az FM Erdészeti és Faipari Főosztá
lya közös kiadmányozású leveleivel kerültek felkérésre. 

Az országos bizottság és a regionális munkacsoportok megalakí
tásával az erdészet legszélesebb köreinek a bevonásával folytatód
hattak az erdőrezervátumuk kijelölésére irányuló közveüen döntés
előkészítő munkálatok, vagyis az 1992-ben elkészült országos fel
mérés alapjánalegalkalmasabb területek kiválasztása és javaslatié tel 
felterjesztése a két érintett tárca felé. 

Az elmúlt két év alatt információhiány miatt is születtek az 
előrehaladásunkat akadályozó félreértések és problémák, melyek 
közül - mulasztásunkat pótolva - két témakört emelnék ki. 

Az erdőrezervátum fogalma, fogalmi tisztázások 
Az erdőrezervátum-program indításakor, 1991 elején a KTM 

Élővilágvédelmi Főosztálya tervezetet dolgozott ki a hazai erdőre
zervátum-hálózat kialakítására, ennek alapján indulhatott meg a 
KTM irányításával, határozott természetvédelmi koncepció alapján 
a szakmai munka. Az erdőrezervátum fogalmát is egyértelműen 
meghatároztuk, amit végül is, némileg módosítva, a tudomány kép
viselői is elfogadtak. A természetvédelem eredeti meghatározása a 
következő: 

az erdei ökoszisztéma rezervátum (röviden erdőrezervátum) ter
mészetvédelmi oltalom alatt álló olyan erdőterület, amely termé
szetes, vagy természetszerű erdei ökológiai rendszer megóvását, az 
ökológiai, a szukcessziós, a genetikai és evolúciós törvényszerűségek 
szabad érvényesülésének biztosítását, továbbá a tudományos kutatás 
céljait szolgálja. Az erdőrezervátum övezetekből áll: a magterület 
„fokozottan védett", az aztkörülvevö védőövezet (pufferzóna) pedig 
„védett" erdő. 

Sokszor merült fel olyan kérdés, hogy mi a különbség a fokozot
tan védett erdő (mint jelenleg élő kategória) és az erdőrezervátum 
(mint bevezetésre tervezett természetvédelmi kategória) között? 

A „fokozottan védett erdő" (és a „védett erdő") fogalmában a 
jelzők a védettség fokára, szigorúságára utalnak, s nem a védettség 
okára és céljára. A fokozottan védett erdő (és a védett erdő) e 
védettségét különböző okok (indokok) miatt élvezheti (pl. botanikai 
érték, zoológiai érték, élőhelyvédelem, földtani, kultúrtörténeti vagy 
egyéb érték, vagy akár a teljes erdei életközösség kiemelkedő értéke 
miatt). Az erdőrezervátum a természetvédelmi oltalom alatt álló erdő 
azon kiemelt, sajátos esete, amikor az erdei ökoszisztéma egésze a 
természetvédelem tárgya. Ebből következik, hogy nem minden fo
kozottan védett erdő lehet erdőrezervátum magterület, de minden 
erdőrezervátum magterület fokozottan védett erdőt jelent. Az „erdő
rezervátum" így egyértelművé teszi a védettség indokát és célját, a 
védettség szigorúságát illetően pedig két védettségi fokozatot foglal 
magában. Ezen túlmenően a magterület teljes és végleges gazdasági 
korlátozás alatt áll. 

Az erdőrezervátum definícióban is megjelölt különböző, egymás
tól el nem határolható, és egymást részben átfedő céljai nincsenek 
egymásnak alá- és fölérendelve, egyetlen egynek van csupán priori
tása, a természetvédelmi célnak (megóvás, megőrzés, védelem). Ha 
ugyanis ezen cél sérelmet szenved, az összes többi megvalósulása 
meghiúsulhat. 

Az erdei ökoszisztéma rezervátumok 
(erdőrezervátumok) területe 

Az erdőrezervátum magterület rrdnimális nagysága - a tudomány 
képviselőinek álláspontja szerint- domb- és hegyvidéken 30-80 ha, 
sík vidéken 20-40 ha. A magterületet 3-8-szoros kiterjedésű védő
zóna öleli körül. 

Ugyancsak az érdeklődés középpontjában áll, hogy a magyaror
szági jelen körülményeket figyelembe véve mekkora lesz (vagy 
lehet) az országos erdőrezervátum-hálózat összkiterjedése? 

A természetvédelem álláspontja szerint (az ezredfordulóig hátra
levő időszakot tekintve) a hazai erdőterület 1 %-át kitevő rezervátum 
összterület megfelelő kompromisszum lehet a különböző álláspon
tok között. Ez mintegy 4000 ha magterületet jelent. A végső döntés 
meghozatala az Országos Erdőrezervátum Bizottság javaslattétele 
alapján a két érintett tárca (KTM, FM) feladata. 

Az erdei ökoszisztéma rezeivátumok témakörében szaklapunkba 
szánt részletes tudományos publikáció áll előkészület alatt, amely 
ismerteti az erdőrezervátumok céljait, feladatait, kijelölésük és vizs
gálatuk fontosabb szempontjait, valamint az eddig elvégzett munkát. 



I ERDŐ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
SZABÓ GÁBOR - DOBROSI D É N E S 

Az ártéri nemesnyár-termesztés az erdőfenntartás 
és a természetvédelem tükrében 

A Világ Természetvédelmi Alap (WWF) és a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1989-ben progra
mot indított az ártéri élőhelyek - ezen belül is a kiemelt 
figyelmet érdemlő ártéri erdők - védelme érdekében. A prog
ram részeként tanulmányozzuk az ártéri erdők jelenlegi álla
potát, illetve vizsgáljuk az erdőgazdálkodás módszereit és 
azok hatásait. 

A Tisza-völgy ártéri erdeinek állapotvizsgálata az Erdő
rendezési Szolgálat erdőállomány-adattárának felhasználásá
val történt. 

Tkza-ártér Lábra Tisza-áríér 
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Az 1. ábra mutatja a jelenlegi állapot és a legutóbbi 20 év 
erdősítésének fafajeloszlását, az üzemtervek szerint besoro
lásra kerülő erdők felújítására vonatkozó tervezési adataiból 
kiszámított tervezési elegyarányt és a vágásérettségi korra 
alapozott, tervezési elegyaránnyal számított 20 évre előreve
tített állapotot. 

Jelenleg a Tisza-ártér erdeinek területéből 40,5%-ot kép
visel a nemes nyár, de a tervezés alapján 20 év múlva aránya 
már 50% fölé emelkedik. 

Ez a magas arány kedveződen ökológiai hatásokat vált ki. 
így a nemes nyár hatalmas területfoglalása és alacsony vágás
kora alig haladja meg a 30 évet, 20 év múlva pedig 30 év alá 
csökken. Egyre növekszik a tájegység terhelése, és gyakrabbá 
válik az emberi zavarás. A háborítatlanságot igénylő állatfa
jok képtelenek lesznek alkalmazkodni ezekhez a körülmé
nyekhez. A sűrűsödő zavaró hatások, a gyors ciklusokban 
változó környezeti adottságok a vonuló állatok tömegeire 
lehetnek végzetes hatással. A klímaerdő-állapotot igénylő 
növény- és állatfajok életfeltételei rövid időn belül megszűn
nek. A természetszerű élőhelyeket a nemesnyár-ültetvények 
egyre jobban szétaprózzák, s ezzel bizonyos élőlények szá
mára az „élő mozaikokat" el is szigetelik egymástól. Az 
állandósuló fakitermelések miatt a tájképi értékek is nagyban 
csökkennek. 

A gyorsan bekövetkező és matematikailag tulajdonképpen 
nyomon sem követhető térbeli változások lehetedenné teszik 
azt, hogy az árvizek hullámtéri levonulásának várható dina
mizmusát előre jelezhessék. Ez árvízi katasztrófa előidézőjé
vé is válhat! 

2. ábra 

Tisza-ártér 
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— Nemes nyár —*- Fehér nyer 

A nemesnyár-ültetvények nagymérvű területnövelése ezek 
után csak gazdasági érdekekkel lenne magyarázható. Meg
győződéssel vallják igen sokan, hogy a nemes nyarak fatermő 
képessége messze az őshonos fafajoké fölött van. Termé
szetesen igaz lehet ez a kísérleti parcellák százaiban, ahol 
kellő talaj-előkészítés és gondos ápolás mellett a legjobb 
termőhelyeken a nemes nyarak látványos növekedést produ
kálnak. Esetünkben azonban, amikor a nemes nyár ilyen 
hatalmas területet foglal el - melyben sok átlagos vagy rossz 
termőhely is található - , ez már nem igaz. A 2. ábráról látható, 
hogy a nemes nyár hektáronkénti fatömege a vizsgált terüle
ten minden korosztályban a fehér nyáré, illetve a szürke nyáré 
alatt van. A nemesnyár-ültetvények az eddigihez hasonló 
módon történő további területnövelése a nagyobb fatömeg-
produkcióra való hivatkozással tehát indokolatlan. 

Vizsgáljuk meg a nemesnyár-gazdálkodás és az Erdőfenn
tartásai Alap kapcsolatát! 

Három megyében - Bács-Kiskun, Békés és Csongrád me
gyében - a nemes nyár befejezett erdőfelújításokra és tisztí
tásokra 199 l-ben adagban 114 ezer Ft/ha került elszámolásra. 
Vizsgáljuk meg, hogy ezt az összeget fedezik-e a nemesnyár
fahasználatok során befizetett tőárak! 

A nemesnyár-fahasználatok ádagértéke: 

Véghasználat Gyérítések 
m/ha 

Bács-Kiskun megye 117 32 
Békés megye 147 43 
Csongrád megye 202 49 
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A teljes területre megállapított tőárak: 

Véghasználal Gyérítések 
Ft/m 

Bács-Kiskun megye 269 211,5 
Békés megye 332 150,5 
Csongrád megye 332 150,5 

Ezek alapján az Erdőfenntartási Alapba befolyt összeg: 

Ft/ha 
Bács-Kiskun megye 38 241 
Békés megye 55 276 
Csongrád megye 74 439 

Láthatjuk, hogy a befolyt összeg egyik megyében sem éri 
el a 114 ezer Ft/ha értéket. 

A tőárakból kiindulva Bács-Kiskun megyében 350 m/ha, 
Békés és Csongrád megyében pedig 300 m/ha véghasználati 
fatömegre volna szükség, hogy a nemesnyár-gazdálkodás az 
alappal szemben nullszaldós legyen. 

Ha visszatekintünk a 2. ábrára, akkor láthatjuk, hogy ezt a 
fatömeget a nyárfatermesztés számára legoptimálisabbnak 
mondott termőhelyen - vagyis az ártéren - sem érik el a 
nemesnyár-ültetvények. 

A leírtakból kitűnik, hogy jónéhány természetvédelmi és 
árvízvédelmi hátránya van a túlzott hullámtéri nemesnyárasí-
tásnak. A vizsgálatok alapján az is kiderült, hogy ennek a 
gazdasági haszna sem közelíti meg azt a mértéket, amit elvár
tak tőle. Ezért szükségesnek tartjuk a tervezési arányok felül
vizsgálatát és a káros folyamatokat ösztönző tényezők meg
változtatását. 

Menteni, ami még menthető 
Az európai erdészek uniója (UEP) felhívja a döntéshozók 

figyelmét, tegyenek meg mindent a Duna eltereléséből követ
kező ökológiai károk elhárítása érdekében. 

Máris 5800 hektár erdő sorsa pecsételődött meg a beruhá
zás kivitelezése során, s felmérhetetlenek a további természeti 
károsodás következményei. 

Kees Mol, az erdészunió holland elnöke „ökológiai tragé
diának" nevezte a bősi beruházás következményeit. „Mi, 
erdészek a természet rendje felett őrködünk, ami szerintünk a 
legfontosabb az emberiség jövője, fennmaradása szempont
jából. Lehet, hogy nem tudunk Magyarországnak érdemben 
segíteni poliükai vonatkozásokban, de ígérhetem, hogy ülta-
kozásunkat eljuttatjuk az Európa Parlamenthez a Duna elte
relésének ökológiai bűnténye miatt. Legyünk őszinték, Nyu
gat-Európában a közelmúltban több hasonló eset is történt a 
természeú környezet ellen, amelyre a politikusok áldásukat 
adták. Viszont tapasztalatból tudjuk, hogy később sokkal 
többe került a természet helyreállítása, mint az a haszon, amit 
az ökológiai egyensúly megbontásával létesített ipari objek
tumok hoznak. Hatalmas tévedésről van szó a Duna elterelése 
esetében is." 

Az erdészek gyakorlati emberek, de nem részei a politikai 
felépítménynek. A közvélemény viszont hagyományosan in
kább hisz az erdészeknek, mint a politikusoknak. „Talán ezért 
van most esélyünk a poliükusok megdolgozására. Ami a 
Duna elterelését illeti, már eddig is komoly károk keletkeztek 
a beruházás építésénél, ám az igazi katasztrófa ezután követ
kezhet a térség növény- és állatvilágának kipusztításával. 
Sohasem késő cselekedni" - hangoztatta a holland szakem
ber. A kongresszus alkalmat kínált a szigetközi és hansági 
erdészeknek, hogy áttekintsék a válsághelyzet kezelésére kí
nálkozó ökológiai megoldásokat. Válságstábot is létrehoztak, 
s most az otthoni vízügyi szakértőkre vár a döntés, hogy a 
felmerüli elképzelések és javaslatok mennyiben kivitelezhe
tők. 

Tamás József, a mosonmagyaróvári erdészet igazgatója 
1978, tehát a dunakiliti-gabcikovói beruházás megkezdése 
óta tudta végigkövetni a fejleményeket. A Szigetközben a 
Duna elterelése a talajvízszint süllyedését okozza, s ezért 
fenyegetettek az erdők, s értelemszerűen minden élő növény
zet, hiszen éltető elemüktől, a víztől fosztják meg őket. Az 
évszázadok során kialakult ökológiai egyensúly felbomlásá

ról van szó. A tragédia azonban mérsékelhető. Az erdészek 
szerint az a kínálkozó megoldás, hogy a Mosoni-Duna, a 
vusovói tározótóba áthelyezett forráspontján keresztül több 
vizet kapjon. A Mosoni-Duna vizének visszatáplálásával az 
onnan kiinduló, Rajka térségétől elágazó vízpótló rendszer 
biztosíthatná részben a térség növényzetének vízszükségletét. 
A vízpótíó rendszer kiépítése, mint ismert, már régebben 
megkezdődött, s talán 100 millió forintos beruházással befe
jezhető lenne. Ezzel, ha a tragédiát megakadályozni nem is, 
de a kárt lényegesen csökkenteni lehetne. A munka alighanem 
elvégezhető lenne a következő vegetációs időszak kezdetéig. 

A szintén kisalföldi, jánossomorjai székhelyű erdőgazda
ság igazgatója, Balsay Sándor éppen ellentétes problémával 
néz szembe: a vízszint drasztikus növekedésével. A Duna 
szlovákiai elterelése következtében a Hanságban, sőt azon túl 
a Fertő tó és a Rábaköz térségében ugyanis a vízszintemelke
dés okoz gondot. Óriási kavicsmező vízvezető réteg van a 
körzet alatt. Igy a bősi erőmű tározójának bármilyen megol
dása, a mostani szlovák víztároló esetében is, egy hatalmas 
közlekedőedény-rendszert hoz működésbe. A vízoszlop hat
hét méter körüli, aminek következtében az altalajban is hatal
mas a víznyomás. Hogy ez milyen pontokon és milyen erővel 
tör ki majd a felszínre, még nem lehet megjósolni. Az viszont 
biztos, hogy a szlovákiai tározó és a Hanság majd' 15 méteres 
szintkülönbsége miatt elkerülhetetlen, hogy mindent el
árasszon a víz. Egyedüli reménye, hogy hatékonyan működ
tethető majd az az ármentesítő rendszer, amelyet a nagy 
1965-ös dunai árvíz után alakítottak ki. (Akkor 1800 hektár 
erdő pusztult el.) 

A Duna mentén tudományos kísérletek folynak a fafajta-
váltással kapcsolatban, ám a szlovák és a magyar erdészek 
szomorúan állapíthatták meg, hogy sok jóra nem lehet számí
tani, az erdő és a természetes vegetáció elpusztul. Egyelőre 
nem vezetett sikerre a szlovák oldalon a szárazságtűrő fafa
jokkal való próbálkozás sem. 

„Nekünk nem feladatunk a poliükai döntéshozatal. Úgy 
látjuk, úgy érezzük, hogy a döntés a szlovák oldalon már 
megszületett. Mi, erdészek azt latolgathatjuk, hogy ebben a 
helyzetben mit tehetünk, mi a lehetőségünk a Duna-ártéri 
vegetációnak legalább részbeni megmentésére" - mondja 
Balsay Endre, a dél-hansági erdészeti csoport elnöke. 

Ortutay L. Gyula (Róma) Népszabadság 



ERDŐ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

KATÓ PÁL 

Erdő nélkül nincs víz, de víz nélkül sincs erdő 
Nagyhangú kijelentés, akár általában a politikusoké (En

gels), mégis bizonyítottan igaz. Azt felesleges bizonygatni, 
hogy azokon a területeken, ahol az ember elpusztította az 
erdőket, nincsenek források, csermelyek, patakok, folyók. Itt 
fehérlenek nem messze a Dinári-hegység fehér sziklái, de az, 
hogy víz nélkül nincsen erdő, napjainkban nyer bizonyítást, 
a következők szerint: 

Az Erdőgazdaság és Faipar elmúlt évi októberi számában 
két szakcikk is olvasható e témában. Az egyik dr. Szodfridt 
István egyetemi tanárnak a Természetes erdők - mesterséges 
erdők a Duna-Tisza közi szakaszon című cikke. A másik dr. 
Pálfai Imrének, a szegedi Vízügyi Igazgatóság osztályveze
tőjének Vízháztartás az Alföldön című cikke. Mivel a kettő 
igen figyelemreméltó, ezért néhány mondatot idézek is belő
lük: 

Dr. Pálfai szerint „... az Alföld területéről több vízmeny-
nyiség párolog el, mint amennyi ráhullik". Az egyensúlyt „... 
a peremvidék- (hegylábi) területekről a felszín alatt az Alföld 
belseje felé szivárgó vízmennyiség tartja fenn." 

Dr. Szodfridt szerint: „Az erdőtelepítésekre felajánlott te
rületek túlnyomó többsége a természetes erdők számára nem 
alkalmas, ilyet létesíteni nem tudunk." 

Mind a két megállapítás igazsága vitathatatlan, valamint a 
vízhiány is. Néhány lépéssel azonban vissza kell mennünk a 
múltba, mert a jelenleg mutatkozó vízhiányt és az abból eredő 
nehézségeket a Duna vízgyűjtő területére települt emberiség 
okozta az erdőirtásokkal, majd az Alföld emiatt bekövetkezett 
elmocsarasodását megszüntető folyószabályozásokkal és le-
csapolásokkal - a sokat emlegetett „átokcsatomával". Ugyan
is a Duna 817 ezer km 2 területe, tehát az Alföld is, erdősült 
volt az 1. térkép szerint. Felesleges a bizonyítás, mert a 
pollenszemcsék a talajban még megvannak és még sokáig 
meg is lesznek. 

A természetes erdősültséget az ember 100%-ról 30%-osra 
változtatta, az Alföldön 0%-osra. Következménye lett az Al
föld elmocsarasodása és a mind gyakoribb és a mind maga
sabb szintű áradások. 

Természetesen, szakmai ismeretek és műszaki felkészült
ségük birtokában eredményesen védekeztünk is, sajnos ká
runkra túlzottan is. A világszínvonalon is jelentős folyósza

bályozásokkal és lecsapolásokkal Vásárhelyi Pál neves vízé
pítő mérnök lehetővé tette mintegy 1,5 millió hektárnyi terület 
megművelését. Azonban azt a hibát követte el - amit a hidro-
lógusok többsége ma is állít - , hogy a Duna, általában az 
alföldi folyók okozta árvizek geológiai jelenség, ezért csak a 
feleslegesnek mutatkozó felszíni vizek lecsapolásával foglal
kozott, de a folyók nyári-őszi kis vízhozamával és ennek 
okozójával, az erdők hiányával nem. Az időnként elárasztott 
területeket a még befejezetlen árvédelmi magas töltésekkel 
mentjük, de arról szó sincsen, hogy az időnként jelentkező 
nagy vízhozamokat a hegyek között tartsuk vissza, és akkor 
engedjük le, amikor már szükséges. 

Az említett közleményekben a csapadék hiányára is hivat
koznak a szerzők, csak azt nem említik, hogy az Alföld mai 
arid éghajlatát, a 2. térkép szerinti csapadékhiányt (a növényi 
tenyészidőszak alatti 300 milliméternyit) is mi okoztuk az 
erdők kiirtásával és a felesleges vizek lecsapolásával. A csa
padék növelése egyelőre lehetetlenség, de milyen más lehe
tőség van az alföldi, főleg a Duna-Tisza közi területek elve
szített nedvességének a pótlására? 

Míg a Duna vízgyűjtő területének mintegy 60%-a az Oszt
rák-Magyar Monarchia birtoka volt, a múlt század végén 
befejezett folyószabályozások (főleg a Duna) idején a magyar 
erdészek javasolták a folyók vízhozamának a szabályozását a 
hegyvidéki kopár területek beerdősítésével, a vadpatakok sza
bályozásával és azzal is, hogy a Kárpátokban ne csak a 
kitermelt fa szállítására és a tutajozás részére épüljenek víz
tározók, hanem arra is, hogy az alföldi folyókban nyáron is 
legyen elegendő víz. A kopárfásítasi és vadpatak-szabályozá
si munkálatokat a magyar és osztrák állami erdészetek végez
ték. A kárpáti és erdélyi víztározók tervezését pedig az akkori 
Országos Vízerőügyi Hivatal intézte 1918-ig. Persze az utód
államok mindent abbahagytak, egyetlen tározót sem építettek 
meg. Magam is találkoztam egy ilyen megkezdett munkával 
a Latorca völgyében, amelyet már a csehszlovák kormány 
állított le. Kisebb tározókat építettek a mai magyarországi 
hegyvidéken is. A Tiszán vízszintet emelő vízlépcsőket is. 
Mindez kevés ahhoz, hogy az Alföld ariddá változtatott ég
hajlatának kárait megszüntethessük. Ehhez kellene az európai 
államok közössége, nem a külpolitikai, hatalmi érdekek telje
süléséhez. 
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A H Ó N A P KÉRDÉSE 

Milyen elvek szerint fognak 
(fogunk) gazdálkodni? 

A tavaly októberi szám „A hónap kérdésé"-re - hogy ki fog 
gazdálkodni - ha én adhatnám meg a választ: természetesen az 
erdészek, akik a magyar erdők kezelését a szakmai szempontok 
mellett lelkiismereti kérdésnek is tekintik. Továbbá, ha tőlem 
függne, a vadászatot is az erdészek kezébe merném adni, mert 
azt már mindenki látja, hogy hova jutottunk, ha az erdészek csak 
az erdőt kezelik. Változó világunkban az erdőminden darabjának 
lesz tulajdonosa vagy kárpótlás, vagy árverés vagy egyéb címen, 
de lesz biztosan. 

Sokkal nehezebben tudnék viszont arra a kérdésre válaszolni, 
hogy az új tulajdonosok - mert bizonyára nem is kevesen lesznek 
- milyen üzemtervekből, milyen elvek szerint fognak gazdálkod
ni és ki fogja őket ellenőrizni? A magyar erdők és az üzemtervek 
jelenlegi állapotát részleteiben is jól ismerve nehéz lenne ezen 
kérdésekre megnyugtató válaszokat adni. 

Rövid helyzetkép a gyakorlatból. Az erdőgazdaság területren
dezőjét naponta ostromolják szóban, levélben, telefonon: milyen 
eladó erdők vannak? Mekkora az aranykorona-értékük? Mikor 
lesz árverés? Melyik erdőt érdemes megvenni? Nagyon keresett 
lett az erdő! Szántók aranykoronáiért is erdőt akarnak szerezni, 
mert nem kell évente túrni, hiszen magától nő! Ha pedig vágni 
lehet, dől a pénz... És ezt sokan komolyan is gondolják, mert ha 
rákérdezek, hogy mit fog csinálni az erdővel, a válasz rövid: 

- Hát mit? Levágom. 
- És azután? 
- Hát eladom, hiszen fahiány van! 
Előhozom az üzemterv szerinti gazdálkodást. 
- Azt már nem: az erdő az enyém és akkor vágom le, amikor 

akarom. Senkinek nincs köze hozzá. 
- Talán az erdőfelügyelőségnek lehetne, próbálok érvelni. 
- Annak sem, mert megvettem. Elég most már az erdészek 

szövegéből, láttuk a jó munkájuk eredményét. A magyar ember 
különben is sok mindenhez ért: lóhoz, focihoz, szőlészethez... hát 
pont csak az erdőt ne tudná kezelni, hiszen minden faluhoz 
hozzátartozott a közös erdő? 

Sajnos a rossz példa ragadós. Hiába ítéli el a közvélemény 
általában a múlt nagy termeléseit, a leendő tulajdonosok szemé
ben az erdő ismét csak fanyerési hely, amit akkor kell pénzzé 

Erdeiaprít ék üzemű energiatermelésre állt rá a frankfur
ti (Németország) légikikötőt működtető részvénytársaság 
az eddigi gáztüzelésű berendezés kiegészítésére. A közeli 
erdőgazdaságok alacsonyabb értékű fa választékaiból er
dőn készült aprítékot teherautók hordják a kb. 260 m 3 űr
tartalmú silóba, s ez három-négy napra elegendő. Az aprí-
ték legfeljebb 55%-nyi víztartalmú, mintegy 6600 MJ/kg 
fűtőértékű, ami a könnyű fűtőolaj közel hatodának felel 
meg. A meglehetősen magas víztartalmú anyag tökéletes 
elégetéséhez egy gumiabroncs dtüzelésére speciaHzálódott 
cég készítette el a megfelelő tűzrácsot. Ezen a tüzelés folya
matos, a füstgázok 2500 kW kapacitással melegítik a vízka
zánt és ez kielégíti az alapszükségletet. Csúcsterheléskor 
bedolgozik a meglévő gázüzem. Az új berendezés teljesen 
automatizált 

(IH1993.4. Ref.: Jérőme R.) 

tenni, amikor szükség van rá. Az erdészek jobb, ha hallgatnak, 
egy szót se szóljanak, mert a nagy termeléseket, az igazi rabló
gazdálkodást „szalonképes, de rabló üzemtervek" alapján végez
ték, ügyelve arra, hogy papíron azért mindig több legyen a 
növedék, mint a kitermelés. Ha a kívülállók ezt ilyen világosan 
látják, az erdészek miért nem veszik észre, hogy évtizedeken át 
mást csináltak, mint amiről beszéltek? Valóban, az üzemi erdé
szek mindig tudták, hogy az üzemterv eltér a valóságtól: az 
állandóan növekedő fakitermelések „eredményeként" megnöve
kedett az élőfakészlet és a növedék is! Ez régen életveszélyes 
téma volt, de ma sem tanácsos, vagy legalábbis nem illik beszélni 
róla. Egy emlékezetes élmény a sok közül, amely az egyik 
tárgyaláson Komlón hangzott el: 

- „Nem félnek az erdészek, hogy le fogják őket köpni, mert 
így lekopasztották a Mecseket? 

- Engem talán nem, mert én csak az erdőgazdaság telekügyeit 
intézem - próbáltam védekezni - , de ez csak olaj volt a tűzre. 

- Téged is, mert közéjük tartozol, akkor is, ha személy szerint 
nem értesz vele egyet." 

Ilyenkor csak hallgatni lehet... Szerencsére az érdeklődök 
másik része nem így gondolkodik. Ha sikerül erdőt szereznem, 
milyen segítséget fogok kapni? Kit lehet megbízni a kezelésével? 
Az erdőt szeretném sokáig tartani és csak annyit vágni, amennyit 
feltétlenül szükséges. Jó lesz ez majd az unokáknak is. 

Véleményem szerint nem az új tulajdonosok számától kell 
félni, mert másutt is csak így van, például tőlünk nyugatra, de így 
volt ez régebben nálunk is, hogy az erdész olyan erdőt kezelt, 
amelynek több tulajdonosa volt. (Szakirányítás, erdőbirtokos
ság.) Azt nyugodt szívvel állíthatom, hogy a magyar erdészek -
kényszerítő okok nélkül - mindig lelkiismeretesen és szakszerű
en kezelték a rájuk bízott erdőket, függetlenül a tulajdonos sze
mélyétől. Az új tulajdonosokat pedig segíteni kell mindenben, de 
nem szakmai gőggel és lekezeléssel, hanem sok türelemmel és 
kitartással. Új erő kell ehhez a munkához, mert minden megvál
tozott körülöttünk. Arra is gondolnunk kell, hogy az egész ország 
üzemtervét nem lehet egyszerre elkészíteni, legalább tíz év kell 
hozzá, ha nem több. Kiindulásként csak az üzemtervi kivonatok 
jöhetnek szóba. A nagy termelések ideje lejárt. A nyereség is a 
közös kalapba ment évtizedeken keresztül, most bottal üthetjük 
a nyomát. Ami kevés vágható állomány még maradt, az most az 
átmeneti időszakban ne essen áldozatul! Az erdőművelési felada
tok megnövekedtek, a csillagos égig érnek. A rengeteg felújítás
hoz, a megszaporodott fiatalosok ápolásához sok pénz kellene. 
Ha nincs, rontott erdők lesznek, különösen akkor, ha közben a 
tulajdonos is változik. 

Közben folynak az árverések, új erdőtulajdonosok is vannak 
már. Remélhetőleg már az árverésen kezükbe kapják az üzem
tervi kivonatot, amelyből tájékozódhatnak az új erdejük állapo
táról, a várható hozamról, de természetesen a kötelezettségekről 
is. Talán nem fognak jóvátehetetlen hibákat elkövetni, mert a 
magyar erdők újabb sokkot már nem bírnának ki. 

Én nem látom reménytelennek a helyzetet, ha valóban az 
erdészek kezelhetik - a vadászattal együtt - az erdőket a szakmai 
szempontból elfogadható üzemtervek szerint. 

Tóth Aladár 



ERDŐRENDEZÉS 

DR. HALÁSZ GÁBOR 

Kísérlet a hozamszabályozásra 
Az Erdészeti Lapok 1993. márciusi számában dr. Bán István 

„Az 1992-2031. évi országos véghasználat-hozamszabályozás" 
címmel megjelent cikkében közöltekhez néhány megjegyzést 
kell tennem, hogy az Erdőrendezési Szolgálatnak - e témában -
folyó fejlesztési munkáról a tisztelt olvasó teljesebb képet kap
jon. 

A 10. évét betöltött Erdőtervezési Útmutatónk néhány helyen 
jelentős változtatásra szorul. Már az eltelt tíz esztendő alatt is 
módosítottuk. Az időszak elején az „új útmutató" gyakorlati 
alkalmazásbavételétől vált szükségessé néhány módosítás, ké
sőbb a tervezési szemléletváltás idézett elő változásokat. 

1996-ban érkezünk egy újabb korszak kezdetéhez, amikor a 
szükséges módosításokat végre lehet hajtani (ekkorra érjük el azt, 
hogy az ország valamennyi erdejére azonos szerkezetű adatállo
mány áll majd rendelkezésünkre). 

A szakágazat, a tudomány fejlődése, a gazdasági és politikai 
változások határozták meg azt a sokirányú fejlesztési munkát, 
amely az útmutatónk módosítását megelőzi. 

Fejlesztési feladataink közül kiemelt jelentőséget tulajdoní
tunk a hozamszabályozásnak. Nem azért, mintha nem lennének 
- nemzetközi viszonylatban is - ismert, nálunk is jól bevált 
módszerek, hanem azért, mert a személyi számítógépek elterje
dése, használatuk mindennapossá válása az erdőrendezésben 
kézenfekvően kínálja a lehetőséget a hozamszabályozásban való 
felhasználáshoz is. Sok, eddig is számítógépen előállított táblázat 
szolgált már segítségül több év óta ehhez. 

A számítástechnikával támogatott hozadékszabályozáshoz 
eddig a - saját fejlesztésű - VHOPT I.-II. nagygépes rendszert, 
és az EFE Erdőrendezéstani Tanszék által kifejlesztett rend
szereket használtuk. 

Erdészeti szintű szabályozást Király László professzor úr által 
rendelkezésünkre bocsátott - mintegy 13 féle hozadékszabályo
zási eljárást magában foglaló - rendszerrel végeztünk számos 
esetben, melynek az ERSz személyi számítógépeire alkalmas 
adaptálása jelenleg tart és ez év júniusára várható a befejezése. 

Három éve szereztük be a Tanszéki Kutató Csoport által (dr. 
Szentkuthy Ferenc) kifejlesztett eljárást, amely képes erdőrész
letszintű alapadatokat kezelni, de igazán jelentős gyakorlati al
kalmazására nem került sor. (Kezelése kissé nehézkes, bonyo
lult.) 

Mindezeken túl felmerült annak igénye, hogy erdőtervi alapa
datokra támaszkodó, könnyen kezelhető szoftver álljon rendel
kezésre, amely az erdőtervezésben közvetlenül hasznosítható 
eredményt szolgáltat. Ilyen módszer kidolgozására kapott meg
bízást az ERSz Fejlesztési Osztálya, illetve az e témára alakult 
fejlesztési csoport. 

A módszer állományrész szinten dolgozik. A szabályozásba 
vont erdőrészletek kilistázhatok Legfőbb erénye, hogy képes 
kezelni az erdőfelújítást, a fokozatos felújítóvágást is. A szabá
lyozás célja viszont nem változtatható. Az alapelgondolás sze
rinti szabályos állapotra törekszik. Az sem befolyásolható, hogy 
ezt milyen eréllyel tegye. 

Az alapötlet szerint ugyanis a regressziós görbék alkalmazá
sával és még további két hozamátsorolási módszerrel automati
kusan a szabályos állapot felé lehet közelíteni a véletlen eloszlású 
fakitermelési lehetőséget. 

A növedékesítés megegyezik az erdőtervi módszerrel, kivéve 
az erdőtervi időszakon túlmutató szakaszt, erre az időszakra 
tovább viszi a „legutolsó erdőtervi" időszakra megállapított nö-
vedéket. 

Összességében véve a rendszer ügyesen egészíti ki a 30 éves 
vágásérettségi táblát, elsősorban a felújítás kezelésével. A ki
egyenlítés mindenképpen egy lehetséges alternatívát szolgáltat, 
ez azonban a korosztálytábla, a vágásérett állományok korosz
tálytáblája, a 100 éves vágásérettségi tábla és más statisztikai 
táblák felhasználásával elemzendő, értékelendő és szükség sze
rint módosítható. Tekintettel a módszer statikus voltára (azaz 
célállapot és út nem jelölhető meg) ennél több nem várható tőle. 
Számítástechnikai kezelése egyszerű, kidolgozása igényes, szá
mos kedvező szolgáltatása van, de a rendelkezésre álló hosszú 
fejlesztési idő alatt kevés kísérlet történt alapvető fogyatékossá
gainak kiküszöbölésére, ezért valamennyi szabályozási feladat 
megoldására nem alkalmas. 

A szakmai közvélemény tájékozódási lehetőségének érdeké
ben szükségesnek látszik néhány fontosabb észrevétel nyilvános
ságra hozatala, ha már a félig kész munka ismertetése megjelent. 

Az eddig elkészült számítógépes program inkább hozamkie
gyenlítést célzott meg, mint hozamszabályozást. Negyven év 
vágásérett állományait osztja el (a már említett elvek) szerint, 
illeszkedve a vágásérettség évenkénti megoszlásához. Nem te
kinti át a teljes vágásfordulót, nem tervez távlati erdőképet, sem 
előrehozást, sem elhalasztást nem ismer a negyven éves időkor
láton túl. Az erdőtervi vágásérettségi korok megváltoztatásának 
lehetőségét távlatban is, kisebb arányban is, teljesen kizárja. 

A korábbi három vágásérettségi csoport helyett négy bevoná
sa a hozamkiegyenlítésbe sok buktatót rejt. Az „országos méretű 
szabályozáshoz" kevés, az erdőterv szintű kiegyenlítéshez „sok
nak tűnik a négy évtized". Igen nehéz a negyedik évtized várható 
növedékének számítása. Ha elfogadjuk általánosnak magas vá
gáskorú fafajainknál a véghasználat előtti húsz éves gyérítési 
tilalmat, a bővítéssel bevont állományok még mind gyérítve 
lesznek, amely nemcsak várható növedékükön, de fafajaik elegy-
arányán is változtat! 

Az országos erdőállomány-adattárra egy erdőtervezéshez 
szánt segédeszközt csak korrekciókkal lehet alkalmazni. A friss 
felvételektől, tervektől eltérően az aktualizált adatállomány nem 
jelent teljesen homogén halmazt. Jelentős rész más útmutatók 
szerint készült felvételből származik, amelyekben különösen a 
tervezés előírásai voltak mások. 

Európában sokfajta hozadékszabályozást kidolgoztak már. 
Nem akad egy sem, amit osztatlanul, mindenütt elfogadnának. A 
jövőben, nálunk is célszerűen több módszert kell könnyen hoz
záférhetővé tenni, hogy mindig a körülményeknek legmegfele
lőbbet lehessen választani. 

Mai ismereteink szerint az országos szabályozásra és faállo
mánygazdálkodási stratégiák elemzésére a Király-féle módszer 
tűnik a legalkalmasabbnak. Gazdálkodó (erdőterv) szintű szabá
lyozáshoz a Bán-féle modell is alkalmazható. Természetesen ez 
utóbbi hibátlan működését üzemközben is bizonyítani kell. 

Végtelenül sajnálom, hogy dr. Bán írása idő előtt jelent meg. 
Korai volt az erdőtervezési gyakorlatban még ki nem próbált 
módszer eredményeinek egyedi értelmezését közreadni. 

Az eljárás véglegesítéséről az FM ERSZ vezetői értekezlete 
csak 1993. március 29-én döntött. 

Az alkalmazásra tervezett számítástechnikai módszerek na
gyon megkönnyítik majd a szakemberek munkáját, de nem hi
szek ezek mindenhatóságában. Hiszek az alkotó emberben, aki 
mindig tud mérlegelni és ki tudja választani a jó segédeszközt. 

Végezetül, ezen a helyen szeretnék elígérkezni szaktársaim
nak, hogy egy országos prognózisról hamarosan számot adunk 
az Erdészeti Lapokban. 



ERDŐKERÜLŐBEN 

Kinek kell a tanerdő 

NEKÜNK! 
...soproni egyetemi oktatóknak, kutatóknak, hallgatóknak, 

erdészeti szakközépiskolai tanároknak, diákoknak, a kutató
intézet munkatársainak, a Fertő tavi Nemzed Parknak és 
látogatóinak, a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság vezetőinek 
és dolgozóinak, a város polgárainak, a soproni erdőket szerető 
és idelátogató sok ezer kirándulónak és az erdészszakmának. 

... azért, hogy az erdészeti oktatást, kutatást, szakoktatást, 
gyakorlati oktatást, az erdők védelmét és szakszerű kezelését, 
a város érdekeit, a kirándulók felüdülését, példaértékű, az 
erdészeti képzés központjától elvárt szakmai színvonalon le
hessen megvalósítani. 

Sok az érdek, sok a feladat. Egy kicsi, 1000 ha-os tanerdő 
az erdészeti szakközépiskola oktatásának csak töredékét old
hatja meg. Nehezíti a helyzetet, hogy ilyen kis területen kell 
tartamos és nyereségérdekelt gazdálkodást folytatniuk az 
AVÜ határozat értelmében. A megoldás az összefogásban 
rejlik, mely minden érintett érdekeit figyelembe veszi. 

A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság alapítása az erdészeti 
szakképzés bázisterületének létrehozásáért történt. Ennek a 
feladatnak mi maradéktalanul meg akarunk felelni. Ezért 
kezdeményeztük a gyakorlati oktatások magasabb szintre 
emelése miatt a szorosabb együttműködést, a kísérleti terüle
tek helyzetének rendezését. A szakképzési támogatást magas 
összeggel az erdészeti szakközépiskolának adtuk, eszközök, 
berendezések átadásával segítjük az oktatómunkát. Lehető
ség nyílott arra - minthogy az erdészeti szakközépiskola 
tanárai, diákjai, az ERTI kutatói már éltek is vele - , hogy 
egy-egy erdőrészietet a gyakorlati oktatásra, kutatásra, gya
korlati bemutatókra megkapjanak és igényük szerint ott a 
fizikai munkát is maguk végezzék, a TÁEG a munka ellenér
tékét pedig kifizeti. így az erdőkezelőt érintő egyéb költsé
gektől mentesülve még bevételhez is juthatnak. 

A TÁEG - az elmúlt két évben - az oktatási intézmények
től érkező kéréseket - legyen az oktatási, kutatási, rendezvé
nyi felkérés - maradéktalanul teljesítette, sőt rendszeresen 
anyagilag vagy egyéb módon támogatta. Mindezt akkor is 
megtette, mikor 1992-ben az erdőgazdaság oktatási célokra 
költségvetési támogatást egy fillért sem kapott 

Az erdészeti gyakorlati feladatok elvégzésének színteréül 
tökéletesen megfelel az erdőgazdaság területe. Nem része, 
hanem egyben úgy, ahogy van. Mert csak így működőképes. 
Mert csak így biztosítható, hogy az alpesi jellegű növénytár
sulásoktól a mediterrán jellegűekig, a cseri talajoktól a barna 
erdőtalajig, az erdei csemetekerttől a nagyüzemiig, a nevelő
vágástól a végvágásig,a vízi- és aprővadtól a nagyvadig, a kis 

HELYREIGAZÍTÁS! 
Az áprilisi szám 128. oldalán megjelent könyvismerte

tőben leírtakkal ellentétben a dr. Gencsi László - dr. 
Vancsura Rudolf: Dendrológia (Mezőgazda Kiadó, Buda
pest) könyv az egyetemi hallgatóknak 500 forintos áron 
kapható. 

géptől a nagy gépig egységben működve álljon rendelkezésre 
az oktatás számára - és ingyen! 

Az összes soproni erdészeti intézmény - köztük a szakkö
zépiskola - , valamint a város írásos nyilatkozatban rögzítette, 
hogy a soproni erdők ilyen sokrétű elvárásainak kielégítését 
végső célként egy soproni alapítványban látják. A mai átme
neti időszakban nem vagyunk türelmetlenek, hiszen más mó
don is meg lehet oldani a közcélok szolgálatát és más szerve
zet is biztosíthat hasonló eredményt. Arról azonban, hogy a 
soproni erdők ne közös célokat és mindenki érdekeit szolgál
ják, nem mondhatunk le. Az erdőgazdaság továbbra is az 
összes érdekelt fél igényét összhangba hozva fogja feladatát 
végezni. Jó lenne azonban, ha a közcélokra közpénzből támo
gatást is kapna. 

A tanulmányi erdőkkel kapcsolatos döntés és aláírás joga 
nem a TAEG igazgatóját illeti meg - ő csak az erdőt kezelő 
szervezet vezetője - , hanem az állami erdő tulajdonosát. 

Bízunk abban, hogy az erdőgazdasági ágazat mihamarabb 
révbe jut, hogy felelős vezetőink olyan döntést hoznak a 
soproni erdők és szakképzés ügyében, mely a selmeci hagyo
mányokra épülő, magas szintű szakmai oktatást és szellemet 
tovább erősíti az ország erdészeti bölcsőjében, a szakem
berképzésért felelős és aggódó erdészek megnyugvására. 

Ormos Balázs 
igazgató 

Tanulmányi Állami Erdőgazdaság 

/ \ 
Szügyi Zoltán: 

írni kellene már 

a fakérgekről is 
- ahogy csersavas nedveiktőt 
sötétre színeződik a világítóan 
sárgásfehér hegybe keskenyülő 
agancsnyél-. 

És mindegyik másként 
töri meg a fényt 

írni kellene. 

Mert itt is csak egyszer 
történik meg minden. 

\ ) 



DR. S Z E N D R Ő D I LÁSZLÓ 

Amerikai erdészet 
Fejlődő tradíció 

Az Amerikai Egyesült Államok 1900-ban alapított Erdészeti 
Egyesülete (Society of American Foresters - SAF) Richmondban, 
Virginia állam fővárosában 1992 októberében tartotta rendes évi 
kongresszusát és szakmai konferenciáját a címben foglalt gondolat 
jegyében. A konferenciának több mint 1500 regisztrált résztvevője 
volt a kontinensnyi ország minden részéből. 

Az Amerikai Erdészeti Egyesület több mint 19 000 tagot tart 
nyilván, ezzel a világ legnagyobb ilyen jellegű szervezete. Az egye
sület kizárólagosan képviseli az erdészszakmát az Egyesült Álla
mokban, ezenkívül tudományos és oktatási szerepe is van. Feladata 
a tudomány, a technológia, az oktatás és az erdőgazdálkodás gyakor
latának fejlesztése. Tagjai között döntő többséget képeznek a felső
fokú képesítéssel rendelkezők, több mint 18 000 tagnak legalább 
„Bachelor" (4 éves felsőfokú képzés keretében megszerezhető dip
loma) képesítése van. A többiek technikusok, erdészeti alkalmazás
ban álló egyéb szakképesítésűek és diákok. Az egyesület központja 
Bethesdában, Maryland államban van, nem messze a fővárostól. 
Legfelső vezető szerve a tanács, amelynek az elnökön, az elnökhe
lyettesen és az előző elnökön kívül 11 regionálisan választott, sza
vazati jogú tagja van. Az elnököt és a tanács tagjait két évre választ
ják. A federális szervezeten belül részben önállóan dolgoznak az 
egyes államok, illetve régiók egyesületei. 

A vertikális tagozódás mellett horizontálisan hét különböző szek
ció keretében - erdészeti erőforrások felmérése, erdészeti erőforrá
sok védelme, erdészeti ökológia és biológia, erdőművelés, vezetési 
tudomány és tervezés, társadalomtudomány, erdőhasználat és erdei 
termékek - 28 munkacsoport tevékenységét szervezi az Erdészeti 
Tudományos és Technológiai Bizottság (Forest Science and Tech
nology Board). 

Az egyesület jelentőségét és hatalmas szakmai presztízsét mutat
ja, hogy az amerikai gyakorlat szerint csak azoknak az oktatási 
intézményeknek az oklevelét és diplomáját fogadják el technikusi 
vagy mérnöki képesítésnek, amelyeket a SAF elismer. A képzés 
elismertetéséhez az oktatási intézménynek egy akkreditációs vizsgá
lat során bizonyítania kell, hogy oktatási színvonala megfelelő. 
Átlagosan ötévenként felülvizsgálják az akkreditált intézményeket. 
A SAF jelenleg 45 felsőoktatási intézmény erdőmémöki diplomáját 
fogadja el az Egyesült Államokban. Elismert technikus képzés az 
USA-ban 22 intézményben, Kanadában 2 intézményben folyik. A 
technikusi oklevelet általában a középiskola elvégzése után kétéves 
képzés keretében lehet megszerezni. Áz egyesületnek több folyóirata 
van. A Journal of Forestry havonta jelenik meg. A Forest Science -
elsősorban új kutatási eredményeket közlő - folyóirat negyedéven
ként lát napvilágot. Ezeken kívül még három kisebb jelentőségű 
regionális újságjuk van, amelyek elsősorban az alkalmazott erdészet
tel és az erdészeti gyakorlattal foglalkoznak. 

A konferenciát William J. Barton, a SAF jelenlegi elnöke, Le-
onard A. Killian, a SAF appalach-i szekciójának vezetője, és Sharon 
R. Miller, a konferencia általános vezetője nyitották meg. A plenáris 
ülés díszelőadását dr. Carl Sagan csillagász tartotta. Dr. Sagan a 
Cornell Egyetemen a csillagászat és űrtudomány professzora, vala
mint a bolygókat vizsgáló laboratórium igazgatója. Vezető szerepe 
volt a Mariner, a Viking és a Voyager űrexpedíciók sikerében, sok 
kitüntetést és díjat kapott úttörő munkájáért. 

Előadásának témája a globális klímaváltozás volt, amely a legú
jabb kutatások tükrében úgy tűnik, már nem csak hipotézis, hanem 
észlelhető tény. A klímaváltozás alakulásában számos természetes 
faktor - például a vulkáni tevékenység, nagy kiterjedésű erdőtüzek 
hő- és szén-dioxid felszabadító hatása, a tengerek pufferhatása stb. 
- is szerepet játszik a folyamat kifejlődésében és sebességében 
azonban egyáltalán nem elhanyagolható az emberiség energiafel
használásának és környezetszennyezésének hatása sem. 

A konferencián plenáris üléseken és különböző szekciókban több 
mint 200 előadás hangzott el, még a címek felsorolása is meghaladná 
ezen írás kereteit. 

A szekcióülések előadásain kívül 40 posztert mutattak be, továb
bá több mint 60 kiállító ismertette az erdőhöz, erdőgazdálkodáshoz 
és erdei turizmushoz kapcsolódó termékeit vagy szolgáltatásait. Fel
tűnő volt, hogy szinte minden második bemutatóhely számítógéppel 
vagy számítógépes szolgáltatással volt kapcsolatos. A számítástech
nika azonban egy pillanatig sem tűnt öncélúnak, nem helyettesíteni 
vagy uralni, hanem kiszolgálni kívánta az erdészeti gyakorlatot és 
tudományt. 

A konferencia ajánlásokat tett a Veszélyeztetett Fajok Egyezmé
nyének (ESA) módosítására. Az egyezmény módosításának megvi
tatása 1993-ban történne, az ebből következő törvénymódosításokat 
a kongresszusnak kell majd elfogadnia. Az amerikai erdőgazdálko
dás problémái jelentősen eltérnek az európai gondoktól. A teljesség 
igénye nélkül a következő tényeket kell áttekintenünk a különbségek 
megértéséhez. Az Egyesült Államok kontinensnyi ország, egészen 
változatos klimatikus és talajadottságokkal. Erdőterülete jelenleg 
298 millió hektár, ez mintegy 70%-a annak, amennyit Kolumbusz 
találhatott ott, Amerika felfedezésekor. 

Az ország nagy része még ma is viszonylag gyéren lakott. Sűrűbb 
településhálózat és nagyobb népsűrűség csak a keleti és a nyugati 
partvidék szalagján alakult ki. Az erdészeti tudomány és az elméleti 
alapokra épülő erdőgazdálkodási gyakorlat csak e században kezdett 
kibontakozni. Az erdőterületek 45%-a magántulajdonban van, 45%-
ot társadalmi szervezetek kezelnek (beleértve az állami tulajdonú 
erdőket is), és 10%-on a magánipar gazdálkodik. Még 30-40 évvel 
ezelőtt is gyakori módja volt az erdóriasználatnak a javafák kivágása 
és az elegyfajok visszahagyása, ami vegyeskorú, erősen elegyes - de 
magunk között szólva kissé fatömeghiányos - erdőket eredménye
zett. A korábbi évek gondatlan erdőhasználatának nyomait és az 
erdőnevelés hiányát még ma is nagyon sok erdő képe mutatja, 
megerősítve az erdész-körökben jól ismert törvényt - amelyet a 
közvélemény és politikusaink sajnos nem értenek eléggé -, hogy az 
erdőben elkövetett hibák sokszor csak évszázadok alatt hozhatók 
helyre. Az amerikai fafelhasználás igen szemléletesen azzal jelle
mezhető, hogy minden állampolgárra évente átlag egy 30.5 m magas 
és 40 cm átmérőjű fa feldolgozása jut, ez mintegy 2 m faanyagot 
jelent. 

Az amerikaiak viszonya a természethez és az erdőkhöz sokkal 
jobbnak tűnik, mint a miénk. Az akciófilmekben és tv-sorozatokban 
sugallt életmóddal ellentétben az amerikaiak jóval nagyobb, talán 
meghatározó arányban töltik szabadidejüket a természetben sétálás-
sal, sportolással, vadászattal és horgászattal. A vadászat és a horgá
szat állampolgári jogon gyakorolható, egy-egy őz kilövéséért vagy 
az éves horgászengedélyért szinte jelképes összeget kell fizetni. Á 
Down Town, az amerikai belváros legtöbbször csak irodaházakkal 
és parkolóepületekkel van tele, nem központja a kereskedelemnek, 
szórakozásnak, kultúrának és társadalmi elemek. A szórakoztató 
létesítmények általában az elővárosokban és külvárosokban felépí
tett hatalmas bevásárló centrumokhoz kapcsolódnak, ahová a családi 
házakkal lazán beépített lakónegyedekből nehezebb eljutni, mint a 
körülölelő erdőkbe és parkokba. Sokkal több idő jut tehát a termé
szetre, mondhatnánk úgy is, hogy közelebb élnek a természethez. Az 
amerikai szemléletre általában nem jellemző a növények károsítása 
vagy az állatok kiirtásának igénye. Á városi fák általában nincsenek 
összevissza vésve vagy letördelve, rengeteg szelíd mókus szaladgál 
a sűrűn lakott területeken is. Még a rockerek is inkább az épített 
környezet rongálásában fejezik ki életérzéseiket. 

A természetközeli életmód eredményezi az erdők féltését, értő 
szeretetét és az erdészet megbecsülését Amerikában. Az elmúlt 
évben 2,9 milliárd facsemetét ültettek el, jóval többet, mint amennyit 
kivágtak. Több mint nyolc elültetett csemete jutott minden amerika
ira a természetes felújítással, természetszerű erdészeti módszerekkel 
életrehívott sokmilliárdnyi magoncon kívül. 

Az erdőgazdálkodás társadalmi megítélése természetesen Ame
rikában sem problémamentes. Sokszor éri jogos, máskor laikusok 



által jelentősen eltúlzott, megalapozatlan kritika ottani kollégáinkat 
is. A szekcióüléseken elhangzott előadásokból azonban úgy tűnik, 
hogy a tudományos kutatás felvette a kesztyűt, és megpróbál mód
szereket adni a természetközeli erdőgazdálkodáshoz, a biodiverzitás 
megőrzéséhez, a tiszta energiaforrás felhasználásához, nem lemond

va a fa, mint nyersanyag termesztéséről, kitermeléséről és hasznosí
tásáról sem. Próbálják megtalálni az egészséges kompromisszumot 
a két szélsőséges álláspont: az erdők művelésének és hasznosításá
nak teljes felhagyása, illetve az iparszerű üzemmódban kezelt egy
korú, elegyeüen monokultúrák között. 

Végzős erdőmérnökhallgatók 
diplomamunkai 

Erdészeti Géptan Tanszék 
BRALTTY RÓBERT Új présgép alkalmassági 
vizsgálata erdészeti és fafeldolgozási hulladékok 
brikett ál ás ári ál 
O L Á H BÉLA Faaprítéktermelés lehetőségei ne
velővágásokban, véghasználatokban és célültet
vényekben Csurgó térségében 
Erdöfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszék 
B U C S A I C S A B A Bükkös patak vízrendezési ter-
vének elkészítése 
MAJOR RÓBERT és MAJOR T A M Á S Részletes 
útépítési terv készítése 
Erdómüveléstani Tanszék 
DOLGOS ATTILA A valódi szálalás lehetősége
inek vizsgálata a Sopron 179-es tagban 
FETZER ZOLTÁN Fenyő-lomb elegyes állomá
nyok felújítási eljárásainak kidolgozása a Sopro
ni-hegységben 
HIDAS TIBOR Akácmag tulajdonságai a számlá
zás függvényében 
M Á R K U S RITA Gyertyános- tö lgyesek állo
mányszerkezeti és fatermési vizsgálata a sárvári 
Farkaserdőn 
MESICS BERTALAN Különböző faállománytí
pusok fatermési és állomány szerkezeti tulajdon
ságainak összehasonlítása a Soproni-hegységben 
P Á L ZSOLT A Sopron 182. szálaló tag felvétele, 
kiértékelése és a kezelési terv elkészítése 
SÍPOS S Á N D O R A fekete dió termesztési lehe
tőségeinek vizsgálata a Gemenci EVAG területén 
SPLNGÁR PÉTER Ezüsthársas bükkösök fater
mési vizsgálata és értékelése a Zselicségben 
SZŰCS IMRE Talajjavítási kísérlettel összekap
csolt erdőtelepítés megtervezése a solti rádióadó 
területén 

VÍGH G Y U L A Fafajösszehasonlító kísérlet érté
kelése Ágfalva község határában 
Építéstani Tanszék 
PÁKAI PÉTER Lakóépületek fából 
Erdörendezéstani Tanszék 
B E S Z E D A FERENC Nagy területű erdőleltár a 
Hegyvidéki Erdészet területén 
FERENCZY A N D R Á S Egyesfa távolságfüggő 
modellek 
JANCSÓ A N D R Á S A GIS alkalmazása az erdő
gazdaságban (aSopron 105., 106. erdőtagok térin
formatikai feldolgozása) 
KOVÁCSEVICS PÁL A Hegyvidéki Erdészet 
egészségi állapotának értékelése az erdővédelmi 
háló adatfelvétele alapján 
Erdőhasználati Tanszék 
G Ö N D O C Z PÉTER Fakitermelési munkarend
szerek vizsgálata a Zselicségben 
Erdővédelemtani Tanszék 
K A P C S Á N D I JÁNOS A Veszprém környéki ko
párfásítások erdővédelmi problémái 
S Á N D O R A N D R E A A természetes táplálkozási 
repellensek hatása a gyapjaslepke hernyóinak fej
lődésmenetére 
Földméréstani Tanszék 
KOSZORÚS PÉTER Megvalósulási térkép ké
szítése a Szalajka-völgy (Szilvásvárad község) 
alsó szakaszáról 
M O L N Á R A N D R E A A soproni Felső-Lővérek 
je l lemző növényanyagának felmérése 
M U R A I T A M Á S Erdészeti alaptérkép ( M = l : 1 0 
000) pontosság vizsgálata geodéziai mérésekkel a 
debreceni erdős puszták térségében 
Ü zemiani Tanszék 
VLNCZE G Y U L A Az erdei nagyvadgazdálkodás 
ökonómiai kérdései 

Környezetvédelmi Tanszék 
BIKKI PÉTER Az ácsi erdő rekreációs tervének 
elkészítése 
BORSOS BALÁZS keszthelyi-hegység termé
szetvédelmi feltárása 
FÁBIÁN T A M Á S A sopronhorpácsi Kastélypark 
természetvédelmi terület értékeinek felmérése 
KLLNGER ZOLTÁN A Rák-patak vízminőségi 
hossz-szelvényének elkészítése 
LENGYEL TIBOR - PAPP LÁSZLÓ A termé
szetvédelmi célok és a vadgazdálkodás összehan
golási lehetőségei 
S Z A B Ó SZILÁRD Sopron városi zöldfelületei
nek értékelése 
Termőhelyismerettani Tanszék 
V Á R A D Y GÁBOR - ZA Y ADORJÁN A talajok 
savanyosodásának vizsgálata, javításuk szüksé
gessége 
Növénytani Tanszék 
CSÉCSEY JÁNOS Hullámtéri erdő felvételezé
se, felújítási lehetőségei (Tisza-hullámtér, Pély) 
TAKÁCS VERONIKA A tömördi Ambrózy-er-
d ő botanikai felmérése és kezelési javaslai 
Vadgazdálkodási Tanszék 
BICSAK ZSOLT A Délsomogyi Mezőgazdasági 
Kombinát szarvasgazdálkodásának elemzése és 
fejlesztési lehetőségei 
B U D A Y PÉTER A Lajta-Hansági Állami Tan
gazdaság fácángazdálkodásának vizsgálata és to
vábbfejlesztésének lehetőségei 
MACSEK LAJOS A Kiskunsági Nemzeti Park 
apaj -ürbői túzokállományának vizsgálata 
S Z A B Ó PÉTER Különböző vadkárelhárító mód
szerek gyakorlati próbája a BEFAG Pálházi Erdé
szeti Igazgatósága területén 

Összeállította: dr. Varga Szaboksné , 
tanulmányi előadó. 

„Barátka, a kertek barátja" 
Barátposzáta, az Év Madara 

(Sylvia atrícapilla) 

Veréb nagyságú, de karcsúbb, szürke madár. A hímek fekete, a tojók pedig csokoládébama sapkát viselnek. A dús 
aljnövényzetű lomberdők egyik legközönségesebb fészkelőmadara, amely azonban szívesen telepszik meg - ha arra alkalmas 
helyet talál - házikertekben és parkokban is. 



Még egyszer a Lyme-kórról 
A nyomravezető két édesanya volt. USA Lyme városi lakos. Feltűnt nekik, hogy családjukban, ismeretségi körükben egyre 

több gyerek betegedik meg ízületi gyulladásban, észrevételüket írásban közölték a közegészségügyi szolgálattal. 1975-ben 
Allén C. Steene professzor kiszállt a helyszínre, s két utcában tizenkét házban családonként két vagy több ízületi gyulladásban 
szenvedő gyereket és felnőttet talált. Mi lehet az oka? A professzornak feltűnt, hogy a kórelőzmények feltárásakor többen 
megemlítették a kullancscsípést. Belső késztetést érzett: itt segíteni kell! A további vizsgálódásban kitudódott, hogy a csípés 
körül kokárdaszerű bőrgyulladás keletkezett. Ráeszméltek arra is, hogy a kullancs nem csak az ízületeket veszi célba. A 
megbetegedés nem helyi - az egész szervezetet támadja meg. A csípés például a bőr, az ideg és az ízület gyulladásán kívül 
akár jóindulatú daganatokat és érszűkületet is okozhat. 

Amikor már tudták, hogy a kullancs a bűnös, arról még fogalmuk sem volt, hogy milyen kórokozót visz a vérbe. Hét év 
kellett, hogy kiderüljön. Willy Burgdorfer amerikai orvos-ezredes - aki egy kis sziget kullancsállományából vett mintát, mert 
egy másik betegség okát kereste - a vérszívókból kenetet készített és megtalálta a Lyme-i megbetegedések baktériumát: egy 
spirochétát. 

Gerzsenyi Katalin kutató halála mindenkiben, aki ismerte, 
megdöbbenést keltett. De elgondolkozhattak azok az olvasók is, 
akik nem ismerték, de erdőtjárók, és gyakorlatilag bármikor ki 
vannak téve annak, hogy a szörnyű kór hordozójától Lyme-fer-
tőzést kapjanak. Bizonyára nem érdektelen, ha a Magyar Nem
zetben megjelent írásból idézzük Anóka Eszter írónő esetét 
betegségéről, küzdelméről. 

* 
„- 1991-ben július 1. és 14-e között Szlovákiában egy 

alkotóházban időztem. E két hét alatt legalább hét kullancs 
fúródott belém. Akkor még fogalmam sem volt a Lyme-kór
ról. Betegségemet július 20-án állapították meg egy 16-20 cm 
átmérőjű típusos kiütés alapján. Esetem rendkívülinek tekint
hető. Először azért, mert hét kullancs fertőzött meg. A világ 
szakirodalma szerint a kullancsok 30-60 százaléka okoz 
Lyme-kórt. Ha a statisztika az én kullancsaimra is érvényes 
volt, akkor legalább kétszeres, de feltehetően négyszeres 
mennyiségű kórokozó jutott a szervezetembe. Ez tette lehető
vé a korai diagnózist. Hogy ennek ellenére a mai napig 
Lyme-beteg vagyok, szintén különlegességnek mondható. A 
nagymérvű fertőzöttség folytán az elmúlt üzenhet hónap alatt 
a betegség szakaszai sorban és súlyosan folytak le. 

- Az első szakasz: már július 6-án iszonyatos erősségű, a 
nyakszirtre kisugárzó, szűnni nem akaró fejfájásom kezdő
dött. Rettenetes belső forróságot éreztem. Ez azért is megdöb
bentett, mert akkor már tizenhárom éve jógáztam és nyolc 
esztendeje sem fejfájást, sem lázat nem ismertem. Rémisztő 
volt az is, hogy a legegyszerűbb mondatot sem értettem meg, 
és a kérdésekre csak hosszú idő után tudtam válaszolni. Akkor 
sem találtam meg a megfelelő szavakat. Számtalanszor egész 
mást mondtam, mint amit akartam. Elvesztettem a fogalma
kat; az asztalnál ülve nem tudtam megnevezni az asztalt és a 
széket. Jobb arcom és nyelvem megbénult. Egy kutatóorvos, 
aki maga is szenvedett e betegségben, tüneteim hallatán úgy 
vélekedett, hogy nemcsak agyhártya-, hanem agyvelőgyulla
dásom is volt. 

- Július 20-án, amikor a diagnózist megállapították, hét 
levél Maripent írtak fel a csúnya és fájdalmas kiütésem elmu
lasztására. Tíz napon át szedtem. A kiütésem egyre kisebb és 
halványabb lett. Három hét múlva alig volt felfedezhető a 
bőrelszíneződés. De fentebb említett tüneteim tíz hétig kitar

tottak, azután egy hét alatt folyamatosan gyengültek. Vissza
maradt a fáradékonyság, a kihagyó összpontosítás, az indoko-
laúanul erős ingerlékenység és hangulathullámzás. 

- Ezután egy hétig gyógyultnak éreztem magam, azt hit
tem, hogy csak pihenésre van szükségem. Tévedtem, mert 
ezután visszatértek az eddigi tüneteim, fájdalmaim, ha kisebb 
erősséggel is. A betegségem ezen szakasza három hétig tar
tott, miközben az egész kis ízületektől a nagyokig fájdalmas 
gyulladásokat szenvedtem el. 

- Betegségem lefolyásáról több, Lyme-kórral foglalkozó 
kutatónak és szakorvosnak beszámoltam, akiket meglepett, 
hogy milyen gyorsan és pontosan észleltem a tüneteimet és 
tettem meg a belátásom szerint szükséges gyógyító, korrigáló 
és regeneráló lépéseket, s alkalmaztam saját módszereimet. 
Azok nem tartoznak az orvostudományhoz. Tizenhárom évi 
jógatanulmányozás és gyakorlat folyamán kialakul az ember
ben a teljes szervezetre és minden szervre kiterjedő ösztönös
sé váló megfigyelőképesség. Annak tudatos észlelése, hogy a 
központi idegrendszerben - például az agyban - a folyamatok 
a maguk természetes és egészséges módján mennek-e végbe 
vagy sem. Ezzel egyidejűleg kifejlődik a korrigáloképesség. 
Amikor például észrevettem, hogy a fél arcom és a nyelvem 
megbénult, nem tudok artikulálni, emberi beszéd helyett 
olyan hangokat adok ki, akár egy állat, leültem a karosszékbe, 
elővettem egy könyvet, s nagy erőfeszítéssel összpontosítva 

Tiljak: Zagreb város erdőségeinek 
története a 13-19. századból 

A tanulmány a 750. éves jubileumhoz kötődik, amikor 
IV. Béla, .Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Szer
bia stb. királya" 1242. évi november 12-én kelt adomá
nyozó levelében a Grica nevű földbirtokot juttatta a vá
ros polgárainak állandó használatul, meghatározott kor
látozás mellett A történelmi értekezés, térkép csatolásá
val, leírja a birtok természetes határainak megnevezéseit 
a mai ismeretek szerint Ezen a birtokon épült fel a törté
nelmi változások nyomán, a középkori (magyar) várak 
között ismert Medvevár (Medvedívjak), amely Zrínyi, 
Erdődi és Balanityi főurak birtokát képezte. Végül is az 
ismeretlen kiterjedésű (területi egységben nem kifeje
zett) erdőből 700 hold 1903 óta áll Zagreb város nevén. 

(Ref.: Abonyi István.) 



hangosan olvastam hosszú órákig, időnként magnóval ellenő
rizve magamat, azt, hogy mely hang ejtése nem sikerült. 
Midőn elvesztettem a dolgok megnevezésének a képességét, 
addig néztem egy-egy tárgyat, amíg végre előhívtam a nevét. 
Mondjuk: asztal. Ekkor kimondtam, és legalább tízszer meg
ismételtem. Majd a lakásban lévő összes asztallal azonosítot
tam és egyben megkülönböztettem az író-, az ebédlő- és a 
konyhaasztalt. 

Később kimentem a Nagykörútra, s a vasbolttól a csemege 
áruházig minden kirakat minden egyes darabját megszemlél
tem, mindaddig, amíg nevük előhívódon. Továbbá a huszonöt 
évvel ezelőtt szerzett, nem túl nagy német tudásomra támasz
kodva erőltetett ütemben olvastam eredeti nyelven Heinrich 
Böll Csoportkép hölggyel című könyvét. Vagy a betegségnek 
abban a szakában, amikor nem tudtam fogni, kínzó fájdalmak 
közepette óriási erőfeszítéssel felvertem nyolc tojásból egy 
tortát. Ezen idő alatt rendszeresen és mindig az adott bénulási 
fázisnak megfelelően végeztem a Hatha-jóga és a Feldenkre-
uss legkisebb ízületeket megmozgató gyakorlatait. Fájdalom
csillapításul pedig gyógynövényekből készült kenőcsöket, 
olajokat használtam, teákat ittam. Ekkor már gyógyszeres 
kezelést nem fogadtam el, és a kórházba való befekvést hatá
rozottan elutasítottam. Mi okom volt rá? A fentebb említett 
gyógyítási technika következtében mind szellemi, mind testi 
képességeim jobban javultak, mint ezt az orvosok elvárták. 

- Minthogy a penicillinkúra után vizsgált vérminták nega
tívak voltak - illetőleg határesetet mutattak ki - , az az orvos, 
aki a betegséget megállapította, a panaszaimat - hol egyik, 
hol másik nagyízületem fellobbanó gyulladását, fáradtságér
zésemet, a csökkenő teljesítőképességet - egyre türelmetíe-
nebbül fogadta. 

- Amikor hat hétig tartó szívtüneteimmel kínlódtam, nem 
tudtam az illető orvoshoz fordulni, mert szabadságon volt. 
Szerencsére akkor jutottam hozzá a Science című folyóirat
ban a Lyme-kór leírásához. Megtudtam, hogy rettenetes álla
potom a betegség szempontjából „teljesen normális", az úgy
nevezett másodikszakaszra jellemző. E szakaszban külföldön 
átmenetileg szívritmus-szabályozót helyeznek a beteg mell
kasába. A cikk megnyugtatott. Mire az említett orvos vissza
tért szabadságáról, már a második szakasz lezajlott. 

- Betegségem harmadik szakasza 1991. december 26-án 
kezdődött a táplálkozási és az emésztőrendszer megbénulásá
val. Két hétig sem enni, sem emészteni nem tudtam. Csak 
ittam egy keveset. Ekkor ismét jelentkeztek eddigi panaszaim, 
a szívritmuszavar, az időnkénti járásképtelenség, a vázizmok 
állandósult reszketése, egyensúlyzavar, kimerültség, amely 
álmatlansággal és pihenésre való képtelenséggel társult. Fájt 
minden izmom, ízületem, fájt a gerincoszlopom, beszédhan
gom recsegővé változott, ezért kórházi felvételre jelentkez
tem. 1992. január 21-én befeküdtem egy organikus idegosz
tályra, ahova konzíliumba hívták azt az orvost, aki eddigi 
betegségem ellenőrizte. Ő a negatív laboratóriumi leletek 
alapján gyógyultnak nyilvánított. Tehát a szükséges kezelést 
sem kaptam meg. 

Kórházi kibocsátásom után állapotom nem javult. Sok 
ízületi gyulladásom krónikussá vált, s az eddigi panaszaim 
mindegyike, ha csökkenő mértékben is, de fennállt. Húsz 
kilós fogyásom és meg-megújuló fájdalmaim miatt egy másik 
orvoshoz fordultam, akinek munkásságához mind a Lyme-
kór kutatása, mind a gyógyítása tartozik. Az ő vizsgálatai 
alapján pozitív leletek erősítették meg a Lyme-Borreliozist. 
1992. augusztus 28-a és szeptember 29-e közt ismét az orga
nikus idegosztályon feküdtem, ugyanott, ahol januárban gyó
gyultnak minősítettek. Ötvenhat infúzióban rengeteg antibio
tikumot kaptam, és már a tizedik után javulást észleltem. A 
kúra folyamán fájdalmaim enyhültek, összpontosító képessé
gem javult. 

A kapott gyógyszerek az orvosi vélemények szerint hat 
hónap elteltével hatnak, amely alatt teljes kíméletet és nyu
galmat javasolnak a regenerálódáshoz. A kúra után tizenhat 
héttel hat kilót visszahíztam. A bénult idegpályák és izmok 
közül már sok működik. A javulás folyamata azonban nem 
egyenletes. Részint kiszámítható, részint kiszámíthataüan 
időközönként váltakoznak az elviselheteden, elviselhető és jó 
állapotok. De az irány egyértelműen a gyógyulás felé tart. 
Szerencsésnek tekinthetem magam. Azt hiszem, az, hogy 
ötvenegy éves létemre tudok bukfencet vetni, akár órákon át 
összefüggő szöveget diktálni vagy írni, egy ilyen súlyos be
tegség esetén nem mindennapi teljesítmény. 

Ha erőim engedik, könyvet szeretnék írni a Lyme-kórosok-
nak arról, hogy betegségem egyes szakaszaiban én mit végez
tem képességeim megtartásáért és a gyógyulásért. Saját ta
pasztalataim alapján és más Lyme-betegségeket megismerve 
egyértelművé vált számomra, hogy e kór sokirányú támadását 
kivédeni csak a beteg akarásával, tudatosságával lehet. Tisz
tában kell lennie azzal, hogy egy adott pillanatban és állapot
ban mi történik vele, mit tegyen ellene, vagy érte. Nincs olyan 
gazdag ország, amely az egészségügyi ellátásban nyújtani 
tudná azt, amire csak a beteg képes." 

VUKEI.TC: a Felső-Rajna folyatni 
árterületének 

erdei növényzeti és védelmi problémái 
Németországban 

Példaértékű tanulmány a nem németországi szakem
bereknek is, hogy az iff erzheini vízilépcső-környék ártéri 
erdő „átalakítását" hogyan oldották meg, mert az na
gyon hasonló a horvátországi folyam menti erdők keze
léséhez (de vonatkoztathatóan tanulságos a magyaror
szági ártéri erdőkre nézve is). Ugyanis a Rajna menti 
erdőkben is, néhány évtizeddel ezelőtt, még állandó tar
vágásokkal és idegen fafaj ták betelepítésével elrontották 
az ottani, a korábbi termőhelyi viszonyoknak jobban 
megfelelő füzesek és kocsányostölgyesek természetes ál
lapotát, ökológiai viszonyait, amelynekkövetkezménye
ként egyre inkább rontott erdőkké és nemkívánatos kör
nyezetté váltak. Ehhez nagyban hozzájárultak a folyam
szabályozások tökéletlen megoldásai és a gyártelepek 
negatív hatásai. (Megemlítik, hogy eltűntek a környékről 
a gólyák, pusztul óban volt az egész madárvilág, akárcsak 
a környék jellemző víziemlőse, a vidra). Amióta a Rastatti 
Tervezési Intézet (WWF-Auen Institut) hatáskörében, 
tervezési és végrehajtási intézkedések nyomán vissza
tértek a természetes erdők újraalakítására, egyre inkább 
a régi erdőkép jellemző ezekre az árterületi erdőkre. 

(Samarák! ü s t 1992. I-n. Ref.: Abonyi István) 



Az Országos Erdészeti Egyesület 1991-92-ben kiépített 
kapcsolatai, szervezése - melyről e lap hasábjain már olvas
hattunk gondolatokat - eredményeként Roland Miqende aa
cheni Vorstpater meghívására egy hetet tölthettem a Nord-
heim Westfalia és német határmenti belga természetvédelmi 
területen. 

Az előzményekhez tartozik az is, hogy az 1992. évi német
magyarerdészeti oktatóközponü mini szeminárium keretében 
Miqende úr jó tapasztalatokat szerzett az Erdei Művelődés 
Háza munkájáról, és 1992 őszén a Waldjugend vezetőségi 
csoporttal is meglátogatta oktatóközpontunkat. 

Az 1992. évi németországi tapasztalatcsere már a második 
volt, mivel 1991-ben a szolnoki EMH vezetője is tett egy 
szintén egyhetes tanulmányutat. (Erdészeti Lapok CXXVII. 
3. p. 86.) 

Mindkét út teljes költségét a német Környezetvédelmi 
Minisztérium finanszírozta. 

Németországban nagy hangsúlyt fektetnek az erdőgazdál
kodás célkitűzéseinek, feladatainak társadalommal való meg
ismertetésére. Ennek egyik leginkább perspektivikus módjá
nak az ifjúsággal való törődést tekintik. Itt természetesen nem 
az erdészeü oktatásra gondolok - ennek hazánkban is nagy 
múltja, hagyományai vannak - , hanem a társadalom egyéb, 
indifferens, érdeklődő ifjúsága felkarolására, akikből azután 
kikerülhetnek majd az erdészeü utánpótlás emberei is. 

Nordheim-Westfalia tartományban például 6-8 erdőmér
nök, erdész végez patronáló tevékenységet (Vorstpater) és ez 
nemcsak a saját hobbija, hanem komoly erdészeti hátteret is 
bír maga mögött. Az adott erdészetek egy ifjúsági központot 
biztosítanak a Waldjugend csoportnak, amelynek létszáma 
15-20 főtől, 60-80 főig is terjedhet. A felszerelést, üzemelte
tési költségeket az erdészet az önkormányzatokkal közösen 
vállalja. 

Az erdőgazdálkodási és természetismereti oktató tevé
kenységben az erdész közvetlen kollegái, erdészeti szakmun
kások is részt vesznek. 

Az ő munkájuk sem „hakni" jellegű, ezt hivatalosan is 
elismerik. Az erdészeti munkás az ifjakkal való foglalkozásért 
tisztességes munkabért kap. Természetesen az „erdőifjak" 
hasznos tevékenységet, munkát is végeznek, tehát adok-ka
pok jellege van a kapcsolatnak. 

A csoportok profilját a Vorstpater elhivatottsága, érdeklő
dése erősen befolyásolja, de a természetvédelem-erdővéde
lem mindig kiemelt szerepet kap. 

Az erdőgazdálkodás - legalábbis a nem monokultúrás, 
elsődlegesen nem fatermesztési célú területeken - meghatá
rozóan ökológiai alapokon nyugszik. Az erdő társadalmi 
hasznosságának ezért a folyamatos fenntartás szükségességé
nek érvényre juttatása elsődleges szempont. Egy-egy na
gyobb régiónak azután van - általában valamelyik védett 
területhez kapcsolva - egy-egy környezet- és termé
szetvédelmi oktatóközpontja is. Ezeket a speciálisan, jól fel
szerelt központokat, amelyeknek legtöbbször „erdei iskola" 
funkciójuk is van, azután a Waldjugend csoportok is használ
ják. 

Itt az ifjúsági csoportok kb. 8-15%-os költségtérítést fizet
nek, a többit a Környezetvédelmi Minisztérium állja. Ezek az 
oktatóközpontok bentlakásos formában egész évben üzemel

nek. Egy vagy két osztálynyi gyermeket (30-60 fő) fogadnak 
egyszerre, akikkel 2-3 tanár is érkezik. A foglalkozásokhoz 
kiselőadók (8-10 főre) tartoznak. A foglalkozásoknak több 
mint a fele, amennyiben az időjárás engedi, a terepen zajlik. 

Az oktatóközpontokban 2-3 szakember dolgozik, de főál
lásban sokszor csak a vezető, legalábbis, ami a szakszemély
zetet illeti. 

A Waldjugend csoportok az iskolai szünetben érkeznek az 
oktatóközpontokba. 

A tanulmányút során három természetvédelmi központot 
- kettőt Belgiumban - egy erdei iskolát és két Waldjugend 
központot kerestünk fel. Egy héten át, saját gépkocsijával a 
szabadsága terhére Miqende úr kalauzolt, utaztatott. A prog
ramban szerepelt egy erdészeti kutatóintézet (Ausburg), ahol 
ökológiai-genetikai (génbank) kérdésekkel foglalkoznak az 
európai erdőpusztulások kapcsán. Ugyanitt egy felsőfokú er
dészeti iskola megtekintése is helyet kapott. 

Kultúrprogramban sem volt hiány. Felkerestük az eredeti 
szerint újjáépített, patinás hangulatot árasztó idegenforgalmi 
látványosságot, Monschaut. 

Október 23-án a bonni magyar követségen ünnepi hang
versenyen vettünk részt. Meglátogattuk a szép Aachent, ben
ne a több mint ezeréves alapokon nyugvó dómot a magyar 
kápolnával. 

A háromórás hajóút a Bonn fölötti Rajnán már természeti 
élményt is jelentett. 

A hazai környezet-természetvédelmi oktatóközpontok kö
zül (OKTH, majd KGI-KTM szervezés) az EMH bizonyos 
mértékig egyedi profillal bír. A DWJ viszont több szempont
ból hasonlóan - erdőismereti, erdővédelmi szempontból -
közelíti meg az ökologikus alapokon nyugvó „környezeti 
nevelés" kérdését, mint mi. Úgy tűnik, ez Németországban is 
más megközelítést jelent, mint pl. az ottani cserkészeknél 
(Pfadfinder) vagy az iskolai természet- és környezetvédelmi 
oktatás terén alkalmazott módszerek. 

Ez adta a gondolatot, hogy szorosabbra kellene fonni a 
kapcsolatot a két ország e témakörben tevékenykedő fiataljai 
között. Erre jó lehetőséget adhatna a közös cseretáborozások 
megszervezése is. Az együttműködés szakmai anyagok, kiad
ványok, munkafüzetek, feladatlapok cseréjében is testet ölt
het. Mindezek eredményeként a későbbiekben azután az ifjak 
személyes kapcsolatain keresztül kamatozhatna tovább az 
együttműködés. 

A Parkerdőgazdaság az erdő- és természetvédelmi nevelő
oktató tevékenységét egy„A magyar természet- és környezeti 
nevelésért alapítvány" kereteiben fejleszti tovább. 

Az alapítványban megvalósítandó program jelmondata: 
„A természetben a természetért" (In Natura pro Natura). Ez a 
természetcentrikus, alap- és középfokon a teljes közoktatási 
és nevelési kört magában foglaló intézmény (erdei iskola, 
erdei művelődési ház, természet- és erdővédelmi tábor) méltó 
partnere lehet a Deutsche Waldjugend szervezetnek. 

Bízunk benne, hogy a magyar erdészeti oktatási, termé
szet- és környezetvédelmi állami és társadalmi szervezetek is 
- meglátva a magyar környezeti nevelés jó hírének, nemzet
közi rangjának növelésében rejlő egyedülálló lehetőségét -
résztvevőleg támogatják majd célkitűzéseinket. 

Szentendre Géza 

Tanulmányúton, tapasztalatcserén 
a Deutsche Waldjugendnél 



Régi erdélyi földbirtokos család sarjaként 1870. május 
10-én született Szászcsanádon, Alsó-Fehér megyében. A sel-
meci akadémiának 1887-1890 között volt hallgatója, 1892-
ben szerezte meg diplomáját. Négy évig, 1894-ig a zsarnócai 
és besztercebányai erdőhivataloknál gyakornokoskodott, 
majd újabb négy évig, 1898-ig az erdőrendezéstani tanszék 
tanársegédeként dolgozott. Közben 1896-97-ben állami ösz
töndíjjal a müncheni és berlini egyetemen tanult, ahol híres 
botanikusokat hallgatott, köztük a kiváló rendszerező Englert 
is. A növénytannal itt kötelezte el magát örökre, 1899-ben 
ebben a tudományágban szerzett bölcsészdoktori címet a 
kolozsvári egyetemen. Mikor 1898-ban megalakult az Erdé
szed Kísérleti Állomás Selmecen, Tuzson János adjunktus
ként átkerült oda, hol 1904-ig tevékenykedett, s legfontosabb 
erdészeti kutatásait itt végezte. Az 1903-1904-es tanévben 
helyettes tanárként az akadémián a növénytant is előadta. 
Selmecről való elkerülése után nyolc éven keresztül a buda
pesti műegyetemen oktatott adjunktusi, illetve 1905-től ma
gántanári minősítésben. 1912-től nyugalomba vonulásáig, 
1940-ig a budapesti Tudományegyetem Növényrendszertani 
és Növény Földrajzi Intézetét vezette, s a füvészkert igazgatói 
teendőit is ellátta. Tudományos munkássága elismeréséül a 
Magyar Tudományos Akadémia 1909-ben tagjai közé válasz
totta. 

Erdészeti témájú munkálkodása javarészt a selmeci időkre 
vezethető vissza. Behatóan kutatta a vörösfenyő faanatómiá-
ját és élettani viselkedését, melyből doktori értekezését is írta. 
Feltárta a bükk fájának korhadási folyamatát, s kidolgozta a 
konzerválás lehetőségét. Ezenkívül még számos erdővédelmi 
problémával foglalkozott, melyet publikációi is bizonyítanak. 
Selmecbányáról való elkerülése után a botanika több fontos 
területén is működött, mely kutatások eredményeit az erdé

szeti gyakorlatba is igyekezett átültemi. 1912-ben a magyar 
Tudományos Akadémiától megbízást kapott a délorosz pusz
tákra teendő nagy tanulmányútra, hogy azoknak és a magyar 
Alföldnek növényzete között összehasonlító elemzéseket te
gyen. Egy évvel később az Al-Dunától indulva a Nyírségig 
végig is járta alföldünket, s ekkor tárult fel előtte az Alföld 
növényföldrajzi viszonyainak igazi képe. Ez a hatalmas isme
retanyag segítette hozzá, hogy a két világháború közt induló 
alföldfásítási programnak tevékeny részese legyen. Az 1921-
ben alakult alföldi erdőtelepítési szaktanács tagja lett, ebben 
a minőségében számos előadást tartott erdészeti, gazdasági, 
sőt, politikai körök előtt is. 

Ezzel egy időben a Földmivelésügyi Minisztérium támo
gatásával megkezdte egy alföldi növénygyűjtemény soroza
tos kiadását, ugyanis, mint hirdette „az egyes talajminősége
ket és ezek változásait a tudomány mai állása mellett csakis 
és egyedül a növényzet alapján tudjuk megítélni és kifejezni". 
Vallotta, hogy az Alföld valamennyi tájegysége alkalmas a 
fatenyészet számára, a leromlott talajokra, a szikre és a futó
homokra is találhatók megfelelő fanemek. Felhívta a figyel
met az oly fontos fasorok, mezővédő erdősávok létesítésére 
is. Taron faiskolát alapított, hogy külföldi fafajok honosításá
val próbálkozhasson. Szívügye volt Alföldünk sorsa, mely
nek problémáját mindvégig erdészként szemlélte. Tuzson 
Jánosban az elméleti tudós sohasem nyomta el a gyakorlati 
szakembert. 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmányá
nak több mint két évtizedig volt tagja, az egyesület minden 
megmozdulását figyelemmel kísérte. 1943. december 16-án, 
Budapesten az OEE székházában tartott közgyűlésen még 
megjelent, két nappal később, december 18-án ragadta el a 
halál. 

BÁLINT ANDOR EMLÉKÉRE 
1894-1933 

BÁLEMT ANDOR korai halálának 
60. évfordulója lesz 1993. július 22-én. 

Cegléden született 1894-ben. Közép
iskoláit szülővárosában, az erdőmérnö
ki főiskolát Selmecbányán végezte. Egy 
ideig a Sopronba menekült főiskolán 
volt tanársegéd, majd erdőmérnökké 
nevezték ki és a tapolcai erdőhivatal 
vezetője lett. 

Fiatalon, harmincküenc éves korá
ban halt meg Tapolcán, 1933. júüus 22-
én. 

Verseinek legnagyobb részét még di
ák korában írta. Forrásuk egy délibábos 
diákszerelem; ideális vágyódás, méla
bús emlékezés, az örökre elveszettnek 
hitt boldogság lemondó siratása. A ké

sőbb megtalált boldogság és családi élet 
derűs melege az ő bánatra hangolt lant
jából már nem váltott ki több dalt. Csa
ládjának és hivatásának élt. Mély érzé
seiről, a természet és az erdő iránti sze
retetéről már csak barátaihoz írott leve
lei tanúskodnak. 

Volt diáktársai és barátai, akikhez 
élete végéig komoly és tiszta barátság 
vonzalmával ragaszkodott, ezeket a 
verseket azért jelentették meg, hogy 
megőrizzék és ébren tartsák írójuk lelki 
világának, érző szívének, egész kedves 
egyéniségének emlékét azok között, 
akik ismerték és szerették ŐL 

Retkes M. László 

Bálint Andor: 
OTTHON - ITT 
Tudom, hogy otthon már azóta 
Lila virágot nyit az orgona. 
Virágba pattan minden bokor 
S a rétnek selymes zöld a bársonya. 

Otthon minden akác virágzik, 
Az erdő is - tudom - madárdalos. 
Virít a pázsit vadvirága -
Otthon a kiskert rózsaillatos. 

Itt álmodik, itt szunnyad még az erdő, 
Nem nyírnak még a lila orgonák. 
Fenyvesek közt hiába várom 
Az én akácom édes illatát. \ ) 

DR. BARTHA DÉNES 

Tuzson János, mint erdész 
(Emlékezés halálának 50. évfordulóján) 



EGYESÜLETI HÍREK 

ROVATSZERKESZTŐ: 

BARÁTOSSY GÁBOR 
Az erdészettörténeti szakosz

tály idén ünnepli fennállásának 
30. évfordulóját. Az ebből az al
kalomból Sopronba összehívott 
jubileumi szakosztályülést az Er
dészeti és Faipari Egyetem köz
ponti könyvtárában tartották. 

Dr. Csőre Pál, a szakosztály 
egykori elnöke méltatta az elmúlt 
30 év munkáját. Külön hangsú
lyozta a szakosztály szerepét a ha

zai erdészettörténeti kutatásokban, amely kutatások lényegé
ben a szakosztály tagjainak munkájából tevődnek össze. Né
hány szóban kitért a szakosztály nemzetközi kapcsolataira és 
a külföldi erdészettörténeti kutatásokra. 

Stift László dr. Ágfalvi Imre életéről és munkásságáról 
tartott előadást. Dr. Agfalvi Imre a szakosztály első elnöke
kéntjelentős szerepet játszott mind az egyesület keretei között 
elkezdett erdészettörténeti kutatásokban, mind az erdészettör
téneü vizsgálódások céljának és felhasználhatóságának meg
határozásában. Méltatta Agfalvi széles körű ismereteit, em
beri tulajdonságait és szakmai elkötelezettségét 

Dr. Kollwentz Ödön a szakosztály egyik alapító tagjáról, 
Reuter Camillóról emlékezett meg. Ismertette erdészeti és 
természetvédelmi munkásságát, továbbá kitért nyelvtudomá
nyi érdeklődésére is. Ez utóbbi munkája révén a szűkebb 
erdészeti szakmán kívül szélesebb körű elismertségnek is 
örvendett. 

Az ünnepi ülés a Szent Mihály-temetőben ért véget. Dr. 
Ágfalvi Imre hozzátartozói jelenlétében helyezték el a szak
osztály egykori elnökének síremlékén az OEE koszorúját. 

Dr. Oroszi Sándor 

A zalaegerszegi helyi csoport idei első rendezvényét 
1993. március 5-én tartotta a zalaegerszegi Szakszervezetek 
Székházában. Felkért előadóink Schmotzer András, egyesü
letünk elnöke és Steiner József erdőfelügyelőségi igazgató 
voltak. Előadásaik témája: egyesületünk szerepe az erdőtör
vény megalkotásában, illetve új erdőbirtokossági szervezetek 
megalakulása. A témák időszerűségét és érdekességét jellem
zi, hogy a márciusi hóvihar okozta nehéz közlekedési feltéte
lek ellenére szépszámú hallgatóság gyűlt össze. Külön örö
münkre szolgált, hogy a nagykanizsai helyi csoportban lévő 
kollégáink és Müller Imre, Zalaegerszeg város alpolgármes
tere is megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket. Ezt az 
alkalmat szerettük volna felhasználni arra, hogy a régiónkban 
tevékenykedő országgyűlési képviselők figyelmét szakmánk
ra, az erdőtörvény megalkotásának fontosságára ráirányítsuk. 
Meghívásunkat dr. Szigethy István és Mészáros Béla képvi
selő urak fogadták el. 

Schmotzer András előadásában áttekintette azt a több éve 
tartó fáradságos és küzdelmes utat, melyet egyesületünk az 
erdőtörvény megalkotásáért, az erdőgazdálkodást parciális 
érdekek mögé utasító szándékok ellen és a szakma társadalmi 
elismertetéséért folytat. Hangsúlyozta, hogy úrrá kell lennünk 
a belső megosztottságon és ragaszkodnunk kell ahhoz a 
vezérelvhez, melyet a szakma képviseletében az érdekeltek 

„Az erdőgazdálkodás helyzete és gondjai" címűállásfoglalás
ban rögzítettek. Steiner József az új erdőkezelői szervezetek 
megalakulásának és működésének nehézségeit ecsetelte. Bor
sodi példákat felvonultatva, magas szintű jogi ismeretek át
adásával nyújtott segítséget mindazoknak, kik a ma még 
szokatlan úttá lépnek. Mészáros Béla a parlamenti és bizott
sági munka erdőgazdálkodást érintő folyamatait taglalta, dr. 
Szigethy István pedig a törvényalkotás érdekes műhelytitkai
ba engedett bepillantást. 

Az előadásokat a kérdések tömege követte, melyek egya
ránt szóltak a felkért előadóknak és a képviselőknek. A főbb 
témák: erdőfenntartási alap működése és működtetése, priva
tizáció, erdőművelés helyzete az anyagi ellehetetlenülés kö
zepette, a felszámolásra jutó szövetkezetek erdővagyona, ma
gánerdők és birtokosságok, az elharapózott falopások problé
maköre. A több mint négyórás nyílt, őszinte hangvételű és jó 
hangulatú szakmai rendezvényről a helyi sajtó és televízió is 
beszámolt. 

A hozzászólások után rövid taggyűlésre került sor, ame
lyen új tisztségviselők megválasztása szerepelt a napirenden. 

Gazdasági felelősnek Nauratyill Józsefnét választottuk, 
választmányi tagnak Hajdú Tibort javasoltuk. 

• 
Az OEE keszthelyi helyi csoportja 1993. február 25-én 

munkaterven kívüli rendezvényt tartott. Az összejövetelen 
erdészetvezetők és műszaki vezetők, valamint a központ 
szakmai és műszaki vonalon dolgozó munkatársai vettek 
részt, továbbá vendégül láttuk a Veszprémi Erdőrendezőség 
és Erdőfelügyelőség képviselőit Az összlétszám 48 fő volt 

A rendezvény első részében Horváth Dezső vezérigazgató
helyettes adott tájékoztatást az előző nap Budapesten megtar
tott Országos Erdészgyűlésről. Tájékoztatója, valamint más, 
a gyűlésen résztvevő személyekkel történt beszélgetések 
alapján az erdészgyűlést nem üdvözölte egyértelműen a tag
ság. A rendezvény második részében az Erdőrendezési Szol
gálat dolgozói tartottak előadást. 

Elsőként Halász Gábor főigazgató vázolta az ERSZ aktu
ális feladatait, beszélt pénzügyi nehézségeikről. 

Utána Tihanyi Ervin, az ERSZ Térképészeti Osztályának 
munkatársa a rendezvény fő témájaként az Erdészeti Térin
formatikai Rendszert (ETIR) mutatta be a résztvevőknek. 

Végezetül Jancsó György, a térképészeti osztály vezetője 
a rendszer bevezetésekor felmerülő költségekről adott tájé
koztatást. 

Horváth Iván 

Az OEE FM 35. csoportja 1993. március 5-én a Csillag
völgyi úti Információs Központban ülésezett. 

1. napirendi pontként dr. Pálvölgyi Tamás, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat kutatója tartott előadást „Az éghaj
latváltozás hatása az erdei ökoszisztémára a Kárpát-meden
cében" címmel. 

Figyelmet érdemlő fejtegetéséből sok hasznos ismeret fel
újítása mellett az is kitűnt hogy a szakterület kutatói is csak 
alternatívákban tudják prognosztizálni a következő évtizedek 
éghajlatváltozását, az ózonlyuk, a savas esők, az üvegházha
tás várható következményeit (Reméljük, az optimista válto
zat fog realizálódni.) 

A hozzászólók közül Bartha Pál azt hangsúlyozta, hogy az 
erdészek felelőssége - előzőekre tekintettel - napjainkban 



EGYESÜLETI HÍREK 

megnő a tekintetben, hogy az erdősítéseknél minél szélesebb 
genetikai alap biztosítására, természetes felújításra törekedje
nek. Kifejtette továbbá, hogy segítené az erdészek munkáját, 
ha a meteorológusoktól az éghajlatváltozások várható alaku
lásáról térképes kimutatásokat kapnánk. 

Dr. Szász Tibor azt hangsúlyozta, hogy felül kell vizsgál
nunk erdőművelési szokásainkat. Az évszakok bizonyos elto
lódását a maggyűjtéstől kezdve az erdősítések időszakán át 
indokolt követni. Technológiákkal is fel kell készülni az 
esedeges éghajlatváltozásokra. Indokoltnak ítélné az érintett 
szakmák gyakorlói részére bevezetni a meteorológiai ismere
tek postgraduális képzését. Visnyovszky Károly az éghajlat
változások periodicitását firtatta, de az előadó ennek szigni
fikáns meglétét nem látja bizonyítottnak. 

Dr. Varga Béla (alelnökünk) azt hangsúlyozta a témával 
kapcsolatban, hogy a szárazságtűrő fafajokkal végzett kutatá
sokat folytatni kell, a honosítási kísérletek jelentősége nő... de 
épp a számos bizonytalansági tényező miatt semmiképp nem 
javasolható ezek tömeges telepítése. Bízni kell az őshonos 
fafajok alkalmazkodóképességében. Feladatunk, hogy ráéb
resszük a kormányt, a társadalmat, hogy a riói környezetvé
delmi konferencián elfogadott egyezmények az éghajlatvál
tozás, a flóra, a fauna az egész emberiség számára meghatá
rozójelentőséggel bírnak. Betartása elengedheteden köteles
ségünk. 

2. napirendi pontként az Európai Erdészek Szövetsége által 
az elmúlt évi, Rómában rendezett találkozóról adott számot 
Varga Béla. 

Világossá vált a római találkozó résztvevői számára, hogy 
az erdőkkel szemben a társadalmi igény vüágméretekben 
megváltozott. Az erdő termelési funkciójának szolgáltatásait 
csak oly mértékben szabad igénybe venni, hogy ökológiailag 
stabü, természetszerű erdők tartósan fennmaradjanak. Szála-
lásra kell törekedni. 

Ezek szerint elsősorban az integrált erdők jelenéről, jövő
jéről szóltak az előadások, konzultációk. 

A mediterrán térség erdőinek problémái (termelés, legelte
tés, tűz, mezőgazdaság) szerepeltek a találkozó második ki
emelt témájaként. 

A versenyképes mezőgazdasági művelésre alkalmatlan te
rületek erdősítési igénye volt a 3. fő vitatéma. A prognózisok 
Európa 40-től 80%-os erdősítéséről szóltak. 

Az erdészed oktatás, a résztudományok integrálása, a 
Strasbourgba tervezett Európai Erdész Akadémia beindításá
nak kérdéseiről hangzottak még el referendumok. 

A magyar küldöttség - az olaszok segítségével - figyelem
felkeltő létszámmal, eredményesen kivette a részét az Európai 
Erdész Találkozó programjaiból. Hazánkban mutatkozó gon
dok orvoslásánál - anyagiakat nem tekintve - számíthatunk 
az európai erdészkollégákra. 

Az egyesület csoportülésén résztvevő nyugdíjas kollégák 
joggal kifogásolták az aktív egyesületi tagok alacsony nieg-
jelenési számát. Megjegyezték, hogy talán a távolmaradók 
számára is hasznos lett volna, továbbképzést jelentett volna 
ezen a délutánon a programba való bekapcsolódás. 

Virágh János 

• 
A Baranya megyei helyi csoport március 26-án egyesü

letünk elnökét látta vendégül. A megkülönböztetett érdeklő
déssel várt előadáson a nagy számban megjelent tagságot 
Schmotzer András előbb az egyesület hétköznapjairól tájé

koztatta. Elmondta, hogy az egyesület vezetősége milyen 
területeken tudott az elmúlt időben tagsága és a szakma 
érdekében hathatósan fellépni. 

Az előadás során ágazad tendenciákkal is foglalkozott az 
előadó. A hozzászólásokra a szakma iránti elkötelezettség és 
a változásokkal kapcsolatos féltő aggódás volt a jellemző. 

A hozzászólók közül utolsónak jelentkező Tóth Aladár az 
alábbi felhívással fordult tagtársaihoz: 

Kedves Erdész Barátaim! A honfoglalás és az állam
alapítás 1100. éves évfordulójának méltó megünnepléséhez 
hozzátartozik az emlékfák ültetése. Minden erdészt arra kérek, 
hogy kerületében - bárhol is legyen az - a 7 honfoglaló törzs 
emlékére ültessen 7 fából álló kis csoportot. Ne főnökei 
utasítására, hanem mindenki a szívére hallgatva, a saját elkép
zelése szerint, az általa kiválasztott helyre ültesse a kedvenc 
fáit. 

Akinek nincs területe, a kiszemelt terület gazdájától kérjen 
engedélyt az emlékfák ültetésére. 

A fák legtöbbször túlélik ültetőjüket. Az utódok pihenhet
nek majd árnyékukban, és remélhetően gondozni is fogják 
őket. 

Előre is köszönjük a mecseki erdészek nevében 
Tóth Aladár 

• 
Az elnökség március 25-ei ülésén részt vettek az egri és 

szegedi helyi csoportok vezetői. Beszámoltak tevékenysé
gükről, helyzetükről, gondjaikról. A kölcsönös információ
cserén túl számos észrevétellel, javaslattal támogatták az el
nökség munkáját. 

A helyi csoportok és szakosztályok által igényelt működési 
költségeket - a lehetőségekhez mért, arányosan csökkentett 
mértékkel - az elnökség elfogadta. 

Az OEE alapszabályának újbóli átgondolását határozta el 
az elnökség és egyben megbízta a főtitkárt az esedeges mó
dosítási javaslat előkészítésével. 

Az „Erdészeti Síverseny" rendezvényének gazdasági ered
ményéből az OEE felajánl az erdészed szakközépiskolák 
sportolási lehetőségének bővítése érdekében százezer-száz
ezer forintot, melyhez az érdekeltek pályázat útján juthatnak 
hozzá. 

Bakkay László életútja 

Hirtelen jött rövid betegség
ben Budapesten, 1993. március 
7-én elhunyt Bakkay László 
erdőmérnök. Az Abaúj-Torna 
megyei Hilyó községben szü
letett, ahol édesapja szintén er
dőmérnökként szolgált A csa
lád a trianoni országcsonkítás 
után Kecskemétre került, az 
apa alapította a város erdőgaz
daságát Fia a kecskeméti kö
zépiskolai évek után 1934-ben 
Sopronban szerzett erdőmér
nöki oklevelet. Több alkalmi 
munka és rövid katonai kikép
zés után 1 936-ban kapott ideig
lenes állami alkalmaztatást al-



földfásítóként a kecskeméti erdőfelügyelőségen. Egy évet 
csere-erdőmérnökként a német birodalmi erdészetnél dolgo
zott erdőrendezésben. 

A magyar erdészet nagy kalandjában 1939-ben nevezték 
ki m. kir. segéderdőmérnökké a bustyaházai erdőigazgatóság 
-lolhai erdőgondnokságához beosztott erdőmérnöknek. A déli 
országrészek visszacsatolásakor megbízták Szabadka város 
erdőgazdaságának állami kezelésbe vételével, majd két évnyi 
harctéri szolgálat és hadifogság után 1945-ben újra a kecske
méti erdőfelügyelőséghez kapott beosztást. A Bugaci Erdő
gondnokságot vezette 1946-tól 1951-ig, majd a megyei erdő
gazdasági egyesülésnél teljesített rövid szolgálat után 1952-
ben Budapestté, a Földművelésügyi Minisztériumba helyez
ték, ahol jelentős tagja lett az erdőművelés máig is emlegetett 
„aranycsapatának". Itt tökéletesítette és érvényesítette meg
szakításokkal 20 évnyi alföld-erdészkedési tapasztalatait, tu
dását. 

Maradandó emlékeit találhatjuk ennek az akkoriban örven
detesen felpezsdült erdészeü irodalmunkban. Cikkei, külön
böző szakkönyvekben található társszerzősége, szerkesztői 
munkája tanúskodik erről. Mindenek között legbüszkébb le
hetett a hazainyár-magcsemetenevelés eleddig ismeretlen, 
Bugacon kialakított módszerére. Szabadkán és Ráckevén 
kezdett ötletszerű próbálkozások után 1946-1947-ben állítot
ta be üzemi kísérleteit, melyek eredményeként 1953-ban már 
országosan 15 millió csemetét számolhattunk és később lehe
tővé lett a teljes szükséglet kielégítése. Ezt és addigi erdőmű
velési jellegű munkásságát ismerte el az 1978-ban adományo
zott egyesületi „Bedő Albert-emlékérem". 

Az 1964. évben vadászati vonalra került. Először az FM 
Vadászaü Főosztályán dolgozott, majd 1967-ben az Országos 
Trófeabíráló Bizottság elnökévé nevezték ki. Itt és a Magyar 
Vadászok Országos Szövetségében végzett jelentős tevé
kenységet. Irt, kiállításokat szervezett és vitte híres trófeáin
kat külföldi bemutatókra. Tagja volt a Nemzetközi Trófea 
Bizottságnak. Szaktudásával hozzájárult a magyar vadászat 
nemzetközi hímevének öregbítéséhez, számos világrekord 
születésénél „bábáskodott". Hetvenéves korában nyugalom
ba vonult. 

Egyesületünknek - kisebb megszakításokkal - főiskolai 
hallgató korától tagja volt. A háború utáni újrakezdéskor a 
szervezőbizottság vezetői tisztét látta el, 196XM967 között a 
szerkesztőbizottságnak volt aktív tagja, 1967-1971-ben el
nökségi tag, végül 1971-1975 között választmányi bizottsági 
tagságot vállalt. 

Földi maradványait a család és az erdészek népes serege 
kísérte utolsó útjára a kecskeméti Új-temetőben. 

Jérőme René 

• 
JACZHYMCZYK ISTVÁN 

1931-1993 

Hosszan tartó, súlyos betegség után Nagykanizsán elhunyt 
Jaczhymczyk István erdőmérnök, nyugalmazott fahasznála
ti előadó. 

1931-ben Sárváron született. Középfokú iskoláinak befe
jezése után a soproni Erdőmérnöki Főiskolára jelentkezett, 
ahol 1953-ban szerzett oklevelet. 

A gyakornoki idő letelte után az Észak-Zalai Állami Erdő
gazdaságnál erdészetvezető-helyettesi munkakörben dolgo
zott 1958. februárjáig, ezután pályája irányt váltott. A Nyu-

gat-Dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz került Szombathelyre, 
ahol műszaki előadóként dolgozott 1960. október végéig. 
Ezután szíve újra az erdészpálya felé vonzotta, s így került 
Nagykanizsára 1960. novemberében a Dél-zalai Állami Er
dőgazdasághoz, ahol fahasználati előadói munkakört töltött 
be a vállalat központjában. Az 1970-es átszervezések után 
ugyanezt a munkakört töltötte be a Zalai Erdő- és Fafeldolgo
zó Gazdaságnál, ahonnan betegsége miatt 57 éves korában, 
1988-ban nyugdíjba vonult. 

A kollégák mint jó szakmai felkészültségű, lelkiismeretes, 
szerény, pontos munkát végző munkatársra emlékeznek, aki 
emberi kapcsolataiban is közvetlen és derűs személy volt. 
Szakmai tevékenységét több alkalommal is elismeréssel illet
ték. 1969-ben a „Kiváló újító" kitüntetést is megkapta. 

Emlékét a zalai erdésztársadalom kegyelettel megőrzi. 

n 
EMLÉKEZÉS 

Március 1 -jén megdöbbentő hír szakította félbe a kerület
vezető erdészek szokásos havi megbeszélését. Zugonics Jó
zsef kerületvezető erdész 32 éves korában tragikus körülmé
nyek között elhunyt, derékba tört egy lendületes életpálya. 

1979-ben a soproni Erdészeti Szakközépiskola elvégzése 
után került a bánokszentgyörgyi erdészethez műszaki gyakor
noki beosztásba. 1980 tavaszától már beosztott erdészként 
végezte munkáját és készült az erdőgazdálkodási technikusi 
oklevél megszerzésére. Sikeres minősítő vizsgája után elmé
leti felkészültségéhez a gyakorlati tapasztalatokat igyekezett 
megszerezni. 1983-ban került a Baki Erdészethez kerületve
zető erdész beosztásba. 

Jó képességeivel, felkészültségével szakmai feladatait az 
elvárásoknak megfelelően teljesítette a „Jóvölgyi" és „Zala
tárnoki" kerületekben. Önzetlen embernek ismertük, akihez 
sokan fordultak problémájukkal, hisz segítőre találtak szemé
lyében. Élvezhette munkatársai bizalmát, szakszervezeti fő
bizalmi funkcióban tevékenykedett az érdekképviseleti mun
kában. 

A lapban megjelent cikkek szerzői 

Bartha Dénes EFE Sopron 
Bordács Sándor MMI Budapest 
Dobrosi Dénes WWF Budapest 
Halász Gábor FMERSZ Budapest 
Kató Pál nyugd. em. Győr 
Kosztka Miklós EFE Sopron 
László Sándor erdőmérnök Baktalórántháza 
Lesznyák József erdőmérnök Debrecen 
Mikulási Béla felügyelő Kecskemét 
Ormos Balázs TÁEG Sopron 
Ortutay L. Gyula tudósító Róma 
Péterfalvi József EFE Sopron 
Retkes László ny. erdész Kecskemét 
Somogyi Zoltán ERTI Budapest 
Szabó Gábor felügyelő Kecskemét 
Szemerédy Miklós ny. ig. h. Debrecen 
Szendrődy László EFE Sopron 
Szentendrey Géza PÁP Visegrád 
Szügyi Zoltán költő Budapest 
Temesi Géza KTM Budapest 
Tóth Aladár erdőmérnök Pécs 
Varga Szabolcsné EFE Sopron 



Erdész volt, aki a télen kitermelt fák helyére tavasszal 
mindig fiatal csemetéket ültetett. A vágásterület most gazda 
nélkül maradt, másnak kell a felújításról gondoskodni. 1993. 
március 5-én, késői téli hóban kísértük utolsó útjára Vasvá
ron. Hozzátartozók, barátok, tisztelók és munkatársai vettünk 
tőle végső búcsút. 

Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében! 
Horváth Imre 

PLANDER JÓZSEF emlékezetére 

Fájdalmas veszteség érte a zalai erdésztársadalmat, 72 éves 
korában váratlanul elhunyt Plander József erdőmérnök, a 
Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság nyugalmazott műsza
ki-gazdasági tanácsadója. 

Nagykanizsán született 1920-ban. Édesapját, aki tanító 
volt, korán, 12 éves korában elvesztette, s édesanyja, a város 
polgári iskolájának tanára egyedül nevelte. Iskoláit szülővá
rosában végezte, s a piarista gimnáziumban 1938-ban érettsé
gizett. 

A Soproni Magyar Kir. József Nádor Műszaki Egyetem 
erdőmérnöki karán 1944. október 21 -én szerzett erdőmémöki 
oklevelet. 

Pályáját a Batthyány Hercegi Hitbizománynál, Nagykani
zsán kezdi meg, ahonnan az 500/1946. ME rendelet 4. §-a 
alapján 1946. augusztusában állásából elbocsátják. Volt mun
kahelyére 1947. novemberében kerül vissza, majd 1948. má
jus 1 -jétől a MÁLLERD a pölöskei erdőgondnokság vezető
jévé nevezi ki. 1949. augusztus l-jétől állami érdekből azon
nali hatállyal a tomyiszentmiklósi erdőgazdaság vezetőjévé 
nevezik ki. 1949-50 között a határsáv-építkezésekkel kapcso
latosan megrágalmazzák, s az AVH elviszi. A hortobágyi 
kitelepítéstől egy központi telefonfigyelmeztetésre sikerült 
családját Nagykanizsára menekíteni. 

A korszak ismert, igaztalan megbélyegzéseit ő sem tudta 
elkerülni, s egy időre el kellett hagynia szeretett erdészpályá
ját. 1950. szeptemberében Sárvárra kerül, ahol a Mezőgazda
sági Szakiskola előadója. 

Egy év múlva sikerült visszakerülnie a pályára, a sárvári 
erdőgazdaságnál erdőművelési előadói, majd fahasználati 
előadói munkaköröket töltött be. Egy ideig erdőfelügyelőként 
is dolgozott. 

Az 1956-os forradalomban aktívan részt vett, s a Munkás
tanácsban betöltött tisztsége miatt 1957 áprilisában letartóz
tatják, majd állásából elbocsátják. Később jó ajánlatot kap a 
MÁV-tól, de ő ezúttal sem tud megválni az erdészettől. Az 
1957-es esztendő a sok hányattatás után stabilitást hoz a 
szakmai munkájában. Nagykanizsára kerül a Dél-Zalai Álla
mi Erdőgazdaság központjába, ahol fahasználati csoportveze
tőként dolgozik az 1970-es átszervezésig. Ezután 1980-ban 
bekövetkezett nyugdíjazásáig műszaki-gazdasági tanács
adóként dolgozott. 

A fahasználati munkában igen gazdag tapasztalatokra tett 
szert, elismert szakember volt. 

Minden munkahelyén önzetíenül segítette a község, a vá
ros, a közösség építését. 

Elévülhetetlen érdemeket szerzett ilyen minőségben a 
nagykanizsai parkerdő kialakításában. 

Szerette a munkásait, a munkatársakat, csendben segítette 
az elesetteket, az öregeket. 

Igazságot kereső, dinamikus, lelkes egyéniségét kegyelet
tel őrzik meg munkatársai. 

• 
Sági János erdész kollégánk 1993. április 9-én elhunyt. A 

veszprémi erdőgazdaság kincsesbányai kerületében dolgozott 
40 éven át. Emlékét megőrizzük, kitartó munkájának eredmé
nyét pedig őrzi az erdő, ahol élt és tevékenykedett. 

OEE helyi csoport, Veszprém (VERGA RT.) 
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FELHÍVÁS 

ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA 
erdész szakemberek támogatására 

Az ágazatot is érintő gazdasági és társadalmi változások tagjaink, az erdőtechnikusok és erdőmérnökök 
egzisztenciális létét is bizonytalanná tette. 
Szükségesnek tartjuk, hogy az állástalanná vált; vagy ennek veszélyével fenyegetett, illetve az elhelyezkedni 
nem tudó pályakezdő kollégáknak kritikus helyzetükben segítséget nyújtsunk. 
Ezért KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYT kívánunk létrehozni, amelyben nyilvántartást vezetnénk: 

1. Az érintettekről, saját kérésükre. 
1.1. A saját és kapcsolódó szakterületek állásajánlatairól. 
1.2. A szakmához kötődő átképzési lehetőségekről, s szorgalmazzuk újak megteremtését 

2. Segíteni kívánunk jogi és egyéb információk nyújtásával a munkavállalóknak. 
3. A vállalkozások beindításával kapcsolatos kérdésekben szintén szaktanácsot adnánk. 
4. Tervezzük a legrászorultabbak anyagi támogatását 

Aki a fenti célokat elfogadja, anyagilag vagy erkölcsileg támogatja, kérjük jelezze ez irányú készségét, hogy 
a szándékból tett legyen. 
Cím: Erdészeti Lapok Szerkesztősége 

1027 Budapest Fő u. 68. 
A szervezők 
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