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DR. P A P P TIVADAR 

A természetszerű erdőgazdálkodás lehetőségei 
az Alsó-Duna-hullámtér erdeiben 

A Magyar Hidrológiai Társaság 1993. február 26-27-én a 
Duna jövője címmel Esztergomban kongresszust szervezett, 
melynek célja egy átfogó vizsgálat és állapotfelmérés beindí
tása a Duna teljes hazai szakaszán, továbbá konkrét ajánlások 
megtétele az elkövetkező fél évszázadra. 

Rendkívül megüsztelő volt számomra, hogy a hullámtér 
témakörben előadással képviselhettem az erdésztársadalmat. 
Hogy a szervezők valóban komplex módon gondolkodtak, ezt 
igazolják a kogresszus témakörei is: 

1. Környezetvédelem, környezetgazdálkodás 
2. A Duna élővilága 
3. A hullámtér 
4. Szennyvízelhelyezés 
5. Folyószabályozás, árvédelem 
6 . Duna menti melioráció 
7. Vízellátás 
8. Hajózás 
9. Energiatermelés 
10. Üdülés, sport, turizmus 
11. Hazai és nemzetközi jog 
Úgy vélem, talán nem érdektelen a téma közkinccsé tétele, 

de még izgalmasabb behelyezni azt abszolút „vizes" környe
zetbe. 

A gemenci EVAG területén végzett erdőtervezések jelen
tették az alapját, valamint okát is annak, hogy előadásom az 
Alsó-Duna hullámtéri erdőterületeire korlátozódott, mert ezt 
ismerem erdőrészlet-mélységben. A közelmúlt időszakának 
éppen az ár- és hullámtéri erdőkkel kapcsolatban erősen vi
tatható, szakmai kérdést érintő politikai döntései (lásd: mora
tórium a fokozottan védett természetvédelmi elsődleges ren
deltetésű erdőterületeken) ugyanis meggyőztek arról, hogy 
ilyen horderejű kérdésekben nyilatkozni és dönteni csak tö
kéletes terepi és tárgyi ismeretek birtokában lehet. Itt kell 
megemlítenem magánvéleményként, amennyiben az erdésze
ti ágazatot érintően - az erdészet feje felett - politikai döntést 
hoz valaki szakmai kérdésben, akkor az a tisztességes, ha a 
kinyilatkoztató nyilvánosan felmenti a szakembereket dönté
sének általa be nem látható következményei alól! 

A fentiek előrebocsátása után vonuljunk le az Alsó-Duna 
Bogyiszló-Mohács közötti szakaszára, ismertebb nevén a 
gemenci-bédai erdőtömbökbe. Itt is egy fontos megjegyzés 
kívánkozik előtérbe: 

Méltaüanul kevés figyelmet kapott ez az ökológiailag leg
alább annyira veszélyeztetett és rendkívül értékes terület Bős-
Nagymaros árnyékában. 

Es most nézzük a tényeket: 
A már jelzett Dunaszakasz árvízvédelmi töltések közötti 

összes területe 18 492,5 ha, amelyből erdőterület 15 470,2 ha. 
Rendeltetés szerinti megoszlása az 1. ábrán, korosztályelosz
lása a 2. ábrán látható. A fafaj megoszlását, pontosabban a 
lágy lomb esetében az állománytípusokat a 3. ábra mutatja. 

A fafajösszetétel indokolja azt a tényt, hogy a terület faál
lományainak 70%-a az Í^ÍO éves korosztályokba esik. Az 
állománytípusok eloszlását tekintve a hosszú termesztési cik
lusú keménylombos természetszerű erdők aránya 40% 

Gazdasági erdő 
12 428,2 80% 

Természetvédelem 
2379,9 15% 

2. ábra 
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(14% T, 14% MK, 1% A, 7% FD,4% Ek). Következésképpen 
60% a rövid vágásfordulójú lágylombos állományok aránya, 
amelyből 27% NNY, 16% Fű, 17% HNY. Mint a bevezetőm
ben említettem, ezt az adottságot helyezzük valós környezet
be és ebből az alapállásból elemezzünk tovább. 

A hullámtéri erdők tenyészetének meghatározó tényezője 
a víz, esetünkben a Duna-vízállás. Miként viselkedett a Duna 
az elmúlt közel 170 évben, azaz 1824-től kezdve napjainkig? 
A múlt századi időpont a Duna-szabályozás kezdete. A kelle
mesen kanyargós Duna-meder az árvízvédelem és a hajózás 
kiemelt érdekcinek megfelelően szabályozásra kerüli, mely
nek folyamán: 

1. A Szekszárd és a déli országhatár közötti szakaszon a 
meder hossza 49,9%-kal rövidült! 

2. Azonos vízhozam mellelta folyás sebessége felgyorsult. 
3. A nagyobb sebesség évi 1,32 cm/év medermélyítéssel 

járt együtt (Dr. Lovász György. 1972). 
4. 1880-1960 között a mcdermélyüléssel együtt a Duna 

középvízszintje is 1,5-2 méterrel süllyedt, és tart napjainkban 
is. 

5. Ehhez kapcsolódóan a parti 500-1000 méteres sáv ka
pilláris zónájából is eltűnt a talajvíz. 

„Eredménye" 
1. A part menti füzesek 8-10 éve száradnak! 
2. A középmagas cs magas fekvés gyakorlatilag nem kap 

vízclönlcst. A magassági fekvések 1-2 fokkal szárazabbakká 
váltak, csökkentve ezáltal a nyárasok termőhelyét a kocsá
nyos tölgy javára. 

3. A Iciszapolódott holtágak csak viszonylag rövid idejű, 
650-750 cm-es (bajai vízmérce felett) elöntést kapnak. 

4. Az évek folyamán ezek a holtágak szinte teljesen kiszá
radtak, bennük sasos vegetáció alakult ki. 

5. Az cutrofizáció (emlékezzenek tisztelt Olvasók, a kiliti 
tározónál cz napi téma volt!) itt már 20 eve mindent tönkre
tett! 

Kérdem cn ezek után tisztelt Kollégák! Kit érdekelt ez a 
téma eddig? Meg kell mondjam, hogy a vízügyi szakem
bereket egyáltalán nem, dc sajnos az erdészeket sem kellő 
mértékben. Tény, hogy éppen a gemenci erdőtömbben az 
erdőgazdálkodásnak vollcgy másik „fafajpoliükai" tényezője 
is. Ez pedig a nagyvadállomány. Jelentett cz problémákat az 
erdőfelújításokban az újra termelt állományok minőségében? 
Kár lenne tagadni. Sőt! Dc lény az is, hogy 1990-től kezdő
dően a megkezdeti radikális létszámapasztás 4-5 év múlva 
kézzelfogható eredményeket hozhat. Megítélésem szerint cz 
a probléma a lcgkczclhctőbb. 

A teljesség kedvéért az előadás kapcsán is szólnom kell 
az erdőgazdálkodás-természetvédelem kapcsolatáról a foko
zottan védett területeken. Napjaink egyik legizgalmasabb kér
dése a régióban. A már említett vízgazdálkodás, az ebbő! 
eredő termőhely változások folytán jogosan vetődnek fel, fő
ként a moratórium kapcsán a következő kérdések: 

1. Meddig mehet el a természetvédelem az erdőgazdálko
dás korlátozásában a hullámtérben? 

2. Milyen esélyei vannak a hidrológiai viszonyok további 
romlása esetén őshonos fafajaink (KST, MK, HNY) vissza-
hozatalának a nemes nyár által elfoglalt területekre? 

3. A térségben valójában milyen lehetőségei vannak a 
természetszerű erdőgazdálkodásnak? 

Véleményem szerint már a felvetődő kérdések is jelzik, 
hogy itt nem egyetlen ágazat gondjairól van szó. Konkrétan 
fogalmazva a megoldás jóval túlnőtte az erdészeti ágazat 
határait, itt már „csapatjátékra" van szükség az erdészet, a 
vízügy és a természetvédelem közölt. 

Megvan ennek a lehetősége? Most úgy vélem, megvan! Ezt 
igazolja az „Erdőgazdálkodás - Természetvédelem" rendez
vénye, valamint a „Duna jövője" ankét is. Melyek a legfon
tosabb teendők? 

Vízgazdálkodás területén 
A beiszapolódott fokok kotrással történő kitisztítása, az 

élővízi kapcsolat megteremtése végett. 
A rendkívüli módon leapadt vízszintű holtágak medrének 

tisztítás jellegű mélyítése, amelynek célja a teljesen vízálnem-
eresztő, szinte teflonbevonat minőségű mederfenéknek oldal
víz számára átjárhatóvá tétele. Ezt a munkát már a középmély 
fekvéstől kezdve kell végezni. 

Az előbbi, két kisebb beavatkozás sikere csak 650-750 
cm-es, bajai vízmérce feletti vízállásnál jelentkezik. Valójá
ban a gyökérzet számára a víz elérhetetlen. Ezért bármilyen 
eretnek is a gondolat, de az Alsó-Duna gemenci részén 
vissza kell duzzasztani a vizet. Semmilyen más megoldás nem 
hozhat tartós eredményt a rendkívül nagymérvű medermélyü
lés miatt, amennyiben a hajdani kedvező vízgazdálkodási cs 
ennek megfelelő fatenyészcü viszonyokat el akarjuk érni. 
Ennek - megítélésem szerint - már nincs meg a reális esélye. 

A természetvédelem és erdőgazdálkodás korrekt szakmai 
együttműködésének feltétele az egyeztetett, a szakmai kívá
nalmaknak megfelelő kezelési utasítás, költségelemzés és a 
felmerülő többletköltségek azonnali finanszírozása. 

És ekkor még csak elindultunk! Ezért az sem véletlen, hogy 
Visegrád után áprilisban a PRO SILVA csoport a gemenci 
hullámtéri erdőkkel ismerkedik. 

FELHÍVÁS 
Az Agrárpiaci Rendtartásról szóló 1993. évi VI . törvény vonatkozik a 9 4 - 1 , 94-2 , 94-3 erdészeti termékekre is. Ugyanezen törvény 

alapján a Rendtartás irányításával, működésével kapcsolatos egyes hatásköröket a miniszter és a tárcaközi bizottság mellett a 
terméktanácsok látják el. A terméktanácsok miniszteri elismerésének rendjét a 11/1993. (II I . 24.) FM rend elet tartalmazza. 

A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség, az Országos Erdészeti Egyesület, a Faipari Tudományos Egyesület és a MOSZ Erdészeti, 
Faipari és Vadgazdálkodási Országos Választmánya ezúton felkéri mindazon gazdálkodókat, vállalkozókat és ezek érdekképviseleteit, 
hogy jelezzék részvételi szándékukat a létrehozni tervezett 

ERDÉSZETI TERMÉKEK TERMÉKTANÁCSÁBAN. 
Ennek célja az, hogy az erdészeti termékeket illetően elősegítse a termelés, forgalmazás és felhasználás koordinálását. A tanács 

minden piaci szereplő számára nyílt, és a működési költségeket illetően a résztvevők megfelelő tehervállalása alapján önfenntartó. 
Kérjük, hogy az Erdészeti Termékek Terméktanácsában részvételre vonatkozó szándéknyilatkozatokat- ami fizetési kötelezettséget 

nem jelent- 1993. június 15-ig az érdekeltek a FAGOSZ titkárságára (1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15.) eljuttatni szíveskedjenek. 



Rendhagyó doktori disszertációt 
adott bc az EFE Erdőmémöki Karára 
Tóth Imre ismert és elismert bajai erdő-
mú'vclő kollegánk. 

A rendkívül gazdag életműre alapo
zó, mintegy 150 oldalas tanulmány egy
fajta vallomás cs szakmai végrendelet 
egy ártéren eltöltött erdészpályáról. Ki
tér az ártéri viszonyok ismertetése mel
lett az ártéri gazdálkodás minden csín-
jára-hínjára is, nem feledkezve meg a 
táj- cs természetvédelem szempontjai
ról sem. 

A disszertációból megtudhatjuk, 
hogy a szerző nemcsak az Alsó-Duna-
árlér ökológiai és vegetációs viszonyai 
alakulásának figyelmes elemzője, ha
nem az egykori „Gabcsikovo-Nagyma-
ros erőműrendszer" titkosított erdészeti 
szakvéleményének készítője is volt. 

Az alapvetően visszatekintő, me
moár jellegű írásnak közvetlen aktuali-
lást kölcsönöz az a körülmény, hogy 
napjainkban az ártéri erdők sorsa politi
kai témává vált. 

Különösen tanulságosak a fafajösz-
s/.clétcl változásával kapcsolatos adatai 
a „sztálinista nemcsnyárasítás" vádjá
val szembesítve. Az egykori leírások, 
üzemtervek elemzése alapján megálla
pítható, hogy 120 évvel ezelőtt a bajai 
ártéri erdők több mint 70%-át fűz- és 
nyárállományok borították. Nyomon 
követhető az is, hogy a tölgyesek nagy 

részét a Duna szabályozása után, az ár-
mentesített oldalra került és kivágott 
tölgyesek csereterületeként, mestersé
gesen hozták létre. Szlavóniai makkal a 
századforduló utánig nagy telepítést 
kampányok voltak. 

Pandúron 1923 és 1978 között az 
alábbi fafajarány-eltolódások követ
keztek be: a tölgy aránya 85-ről 68%-ra, 
az akácé 6,2-ről 2,3-ra, a szileké 19,2-
ről 1,7%-ra csökkent, viszont a kőris és 
egyéb kemény lombfáké 5,9-ről 10,8%-
ra, a nyaraké 44,2-ről 57,4%-ra emelke
dett, míg a füzesek területe nem válto
zott (15%). Megdöbbentő a szilek 
visszaszorulása a szilfavész következ
tében. Helyüket nyarak, kőris és juhar 
foglalták el. 

A pörbölyi erdészet háború utáni 
adatait elemezve (1959-1991) megálla
pítható, hogy a tölgy aránya 13,1 %-ról 
17,3%-ra nőtt. A feketedió és a kőris 
aránya 21 %-ról 24,2%-ra emelkedett, 
ugyanakkor a szil és akác együtt 5%-
kal, 1,1 %-ra csökkent. Tehát a kemény
lombos fafajok aránya összességében 
emelkedett. A „nemcsnyárasítás" első
sorban a feketenyár, a feltöltődött füze
sek és kismértékben a fehérnyár kárára 
történt. 

Más kérdés természetesen az ősho
nos génkészletben bekövetkezett válto
zás, valamint az advenü'v amerikai kőris 
és zöldjuhar térnyerése. Ezek a folya

matok florisztikai és genetikai szem
pontból egyaránt kedvezőtlennek minő
sülnek. 

Befejezésül kiemelném még az 
1881-1990 közötti hidrológiai változá
sok elemzéséből a következőket. A víz
rendezések következtében nőtt az ár
hullámok magassága, lefutásuk ideje 
azonban rövidült. Megnőtt viszont az 
igen alacsony vízszintállások időtarta
ma. Összességében a talajvízmélységet 
meghatározó középszint 100 év alatt 
117 cm-t csökkent. Ez természetesen a 
medermélyítéssel és a jelenlegi aszá
lyos csapadékjárással is összefügg. 

Havi átlagokat figyelembe véve a 
vízszintcsökkenés a tavaszi-kora nyári 
időszakban kisebb mértékű, ősszel 
(szeptember-október) viszont a 150— 
180 cm-t is meghaladja. Egyáltalán nem 
meglepő tehát, hogy vízigényes ártéri 
fafajaink rendre súlyos károsodást mu
l a tná , még mederközeiben is. 

Tóth Imre munkája a felsoroltakon 
kívül még sok más erdőművelési, ne-
mesítési „csemegét" tartalmaz, számta
lan olyan aprónak látszó, de fontos 
megfigyelést is, amelyekre csak hosszú 
évek küzdelmes gyakorlata taníthat 
meg. Az írás a szerző korábbi tanul
mányaival összeszerkesztve megérde
melné a közreadást, szélesebb szakkö
zönségünk okulására. 

Dr. Mátyás Csaba 

DR. BODA ZOLTÁN - DR. KOLONITS JÓZSEF 

Vegyszeres gyomirtás az erdőgazdálkodásban 
korszerű herbicidek alkalmazásával 

Összefoglalás 

Az erdőgazdaságoknak mind nagyobb terhet jelent az erdősí
tésekhez szükséges csemeték megtermelése, valamint az erdőfel
újítások, erdőtelepítések több éven át történő ápolása. Különösen 
a csemetekertek és csemelések, erdősítések erdőápolási munká
ihoz, legnagyobb „ellenségünk", a gyom visszaszorításához -
elsősorban anyagi fedezet hiánya miatt - mind nehezebb a szük
séges munkaerőt és a megfelelő technikát biztosítani. Ezen az 
égető problémán próbálunk enyhíteni a tartós hatást nyújtó her
bicidek erdőápolási munkákba történő bevezetésével. 

A vizsgált vegyszerhaló anyagok kiválasztásánál a hatásos 
alkalmazhatóságon kívül fontos szempont volt a kömyezetkímé-
lés és a gazdaságosság. Az ismertetésre kerülő korszerű herbici
dek segítségével kiegészíthető a gyakorlatban már jól bevált 
készítmények hatásspektruma. Bevezetésükkel nemcsak az ápo

lások biztonságát, a munkák intenzitásának fokozását, minősé
gének javítását, hanem a tartós hatás megteremtésén keresztül 
50-60%-os költségmegtakarítást is elérhetünk. 

1. Bevezetés 
Az erdőfelújítások, erdőtelepítések elsődleges célja a gazda

ságilag fontos fatermelés folyamatosságának elősegítése. A cse
metéket csemetekertben folyamatosan, kiültetés után pedig több 
éven át, azok záródásáig, ápolni kell. Igaz ugyan, hogy az erdő
gazdaságokba egyre több gép vonul be, ezek azonban rendkívül 
drágák, bizonyos talaj- és terepviszonyok között nem alkalmaz
hatók. Az erdőterületek legnagyobb része viszont éppen ezekre 
a mezőgazdaságilag nem művelhető, meredek, lejtős területekre 
esik. Ezért hazánkban is előtérbe került a vegyszeres gyomirtás, 
amely egyes esetekben teljesen pótolja a növényápolás gépi-kézi 
munkáját, legtöbbször pedig annak hathatós kiegészítő része. 

Az Alsó-Duna-ártér változása 
(egy életműről írt disszertáció tükrében) 



A herbicidek és arboricidek hatásától a vegyszeres erdőapo-
lások során elvárható fontosabb kívánalmak: 

- legyenek környezetkímélők, nagy szelektivitással és széles 
hatásspektrummal; 

- hatástartamuk általában egy vegetációra, illetve őszi és 
tavaszi fenofázisra terjedjen ki, kivéve az arboricideket, ame
lyekkel tartós hatás érhető el; 

- kívánalom továbbá, hogy a kezelések folyamán a készítmé
nyeknek ne legyen áttételes káros hatása a szomszédos növény
kultúrákra. 

Ezért vált szükségessé a korábban elterjedt klór-triazinok: 
Buvinol (Aktinit PK + klorinol), Aktikon (Aktinit PK), Hungazin 
(Aktinit PK), Atrazin (atrazin) stb., valamint a hormonbázisú 
szerek: Dikonirt (2,4-D), Dikotex (MCPA), Banvel (dikamba), 
Trifenoxi-100 (2,4,5-T-izoamilészter) stb. szűkebb alkalmazá
si területre való szorítása, vagy használatának betiltása (Trifeno-
xin-100). Egyes gyomnövények a klór-triazinokkal szemben 
ellenállóak, toleránsak. így pl. a betyárkóróErigeron canadensis 
L.), a galajfélék (Galium spp.), és a kenderkefűfélék (Galeopsis 
spp. L.) 

2. Vizsgálati hely, anyag és módszer 
Az elvárt követelményeknek eddigi megfigyeléseink alapján 

a következő korszerű herbicid-arboricid készítmények feleltek 
meg: Acenit 50 EC - Alirox 80 EC - Anelirox 80 EC - Fusilade 
S - Gallant 125 EC - Garlon 3 A - Glean 75 DF - Glialka-Goal 
2 E - Lontrel 300 - Lucenit 80 WP - Muronit 500 EC - Velpár. 

Ezek közül részletesen az Acenit 50 EC, Anelirox 80 EC, 
Gallant 125 EC, Garlon 3 A, Glean 75 DF, Goal 2 E, Lontrel 300, 
Lucenit 80 WP, Muronit 500 EC hatásának vizsgálati eredmé
nyéről számolunk be. 

A vizsgálatokat csemetekertekben (Kál, Bogács, Alatka, Dej-
tár) 

kisparcellás viszonyok között 1,00 - 10,0 m2-en 
félüzemi viszonyok között 0,5 - 1,0 ha-on 
üzemi viszonyok között (erdősítésekben) 1-10 ha-on 

(MEFAG, IEFAG, VEFAG), általában négyszeres ismétlés
ben végeztük. 

Az iránydózisok és a szerre vonatkozó előírások alkalmazása 
az engedélyokirat szerint történt. 

A variánsok beállítása és az értékelések egy-egy készítményre 
és kombinációra vonatkozóan általában 5 évet vesznek igénybe 
(így a gyomnövények és fafajok fenofázisai, a talaj kötöttsége, 
humusztartalma, a hatástartam és mechanizmus, a hatásos dózis 
stb. szerint). 

Az értékelések százalékosan és ennek megfelelően a nemzet
közileg elfogadott EWRC (Europen Weed Research Council)-
skála alapján folyamatosan történnek. (Kitűnő, 100-99%-os her-
bicidhatás és semmi vagy igen enyhe, 0-1%-os fitotoxicitás 
esetén az EWRC értéke = l-es és 2-es.) 

Az ismertetett készítményeknél csak azok a gyomnövények 
kerültek felsorolásra, melyekre az EWRC értéke 1-2, azaz 98% 
feletti hatásfokot adtak. 

3. Eredmények 
3.1. A készítmény neve: Acenit 50 EC 

Hatóanyaga: 50% acetoklór 
Alkalmazott hatásos dózis: 4-5 l/ha 
Fafaj neve: fenyő és lombos fafajok 2. éves és idősebb cseme
téi, valamint nyár- és fűzfélék dugványozására 
Hatásspektrum: magról kelő egyszikű és egyes kétszikű gyo
mok 
Gyomnövények: SET sp., ECHCR, RAPRA, SINAR 
Fenofázis: nyugalmi állapotban, tavasszal 
Ajánlható kombinációk: Acenit 50 EC - 5 l/ha 
+ Malorán 50 WP - 1,5-2 kg/ha 

Nyár és fűz kivételével: 
Acenit 50 EC - 5 l/ha 
+ Lucenit 80 WP - 0,8 - 1,0 kg/ha vagy 
Acenit 50 EC - 5 l/ha 
+ Aresin - 2 kg/ha 
(50% monolinuron) 

3.2. A készítmény neve: Anelirox 80 EC 

Hatóanyaga: 36% EPTC + 36% butilát + 8% AD-67 
Alkalmazón hatásos dózis: 7-9 l/ha 
Fafaj neve: fenyőfélék, lombos fafajok és akác 
Hatásspektrum: magról kelő egy- és kétszikű gyomok 
Gyomnövények: ECHCR, DIGSA, SETGL, AGRRE, RAPRA 
Fenofázis: Praesowing (6-8 cm mélyen bedolgozni) vetés 
előtt 4-6 héttel 

3.3. A készítmény neve: Gallant 125 EC 

Hatóanyaga: 125 g/lhaloxifop 
Alkalmazott hatásos dózis: 4 l/ha 
Fafaj neve: LF, EF, FF 
Hatásspektrum: magról kelő és évelő egyszikű gyomok 
Gyomnövények: ECHCR, DIGSA, SETGL, AGRRE 
Fenofázis: posztemergens (kihajtott állapotban) 
Ajánlható kombináció: Gallant 125 EC - 4 l/ha 
+ Goal 2 E - 2 l/ha 
(egy- és kétszikű gyomok irtására) 

3.4. A készítmény neve: Garlon 3 A 

Hatóanyaga: 44,4% triklopyr 
Alkalmazott hatásos dózis: 50%-os (1:1 arányú) vizes 
szuszpenziója a tuskók friss vágáslapján a háncs kenésére; 
15-20%-os hígítású permetlével a be nem párosodott cserjék, 
kihajtott gyökér- és tuskósarjak kérgen át való permetezésére, 
esetenként levélen át is 
Hatásspektrum: fák és cserjék, tuskók és hajtások 
Gyomnövények: RUBUS, ROSCA, PRUSP, CRATA, 
ROBPS, QUERO, CAPBE 
Fenofázis: egész vegetáció alatt 

3.5. A készítmény neve: Glean 75 DF 

Hatóanyaga: 75% klórszulfuron 
Fafaj neve: LF, EF, FF 
Hatásspektrum: kétszikű gyomok levélen és talajon át történő 
eltávolítására 
Gyomnövények: CHEAL, GALTE, ANTAR, POLPE, 
SENVU, CIRAR 
Fenofázis: a fenyők nyugalmi állapotában, rügyben, ősszel 
Ajánlható kombináció: Glean 75 DF - 15-20 g/ha 
+ Glialka-121/ha 
(20% glifozát) 
(egy- és kétszikű gyomok irtására) 

3.6. A készítmény neve: Goal 2 E 

Hatóanyaga: 240 g/l oxifluorfen 
Alkalmazott hatásos dózis: 1-2 l/ha 
Fafaj neve: LF, EF, FF, VF.DF, JF 
Hatásspektrum: magról kelő kétszikű gyomok 
Gyomnövények: CHEAL, POROL, AMARE, POLYG, 
SISYM 
Fenofázis: preemergensen és posztemergensen 
Ajánlható kombináció: Goal 2 E - 2 l/ha 
+ Gallant 125 E C - 4 l/ha 
(egy- és kétszikű gyomok irtására) 



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! Ausfuhr-
liche Beschreibungen liegen 
béreit, wie diese Automaten 
sich von den Maschinen 
unterscheiden, mit denen 
Sie bisher noch arbeiten 
müssen. Bitté 
anfordern. 

r. 

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

An Michael Weinig AG, Postfach 1440, D-97934 Tauberbischofsheim, 
Telefon (0) 9341/86-0,Telefax (0) 9341-7080 
Bitté senden Sie mir informat ionen über.. . 

( } Prof imat 23, 
^ ^ d e r 230 m m breit hobelt oder prof i l 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 Prof imat 45, 
der moderné Weinig Alleskönner f ür alle, 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 bedienerf reundliche 
Hobel- und Kehlmaschine 
suchen. 

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

einem Bruchteil der bisherigen Zeit ablángen, 
schlitzen, lángsprof ilieren, 
Clasleisten austrennen, 
ausriBfrei umfrásen und 
Sprossen fer t igen kann. 
Mit dem sich mein Aus-
stoR vergröBert und 
auch Kleinserien lukrativ 
werden. 

Firma: 

Ort: 

StraBe: 

Telefon: Zustandig:. 



3.7. A készítmény neve: Lontrel 300 

Hatóanyaga: 300 g/l 3,6-diklór-pikolinsav 
Fafaj neve: LF, EF, FF, B, tölgyfélék 
Hatásspektrum: évelókétszikű gyomok szelektív irtása 
Gyomnövények: CIRAR, PAROF, POLYG 
Fenofázis: posztemergensen, kihajtott állapotban lévő fafajok 
kezelésérc 

3.8. A készítmény neve: Lucenit 80 WP 

Hatóanyaga: 80% diuron 
Alkalmazott hatásos dózis: 0,8-1,0 kg/ha 
Fafaj neve: LF, DF, EzF, B, tölgyfélék és lombos fafajok su-
hángjai 
Hatásspektrum: magról keló kétszikű gyomok 
Gyomnövények: ERICA, GALTE, AMARE, GAL spp. 
Fenofázis: nyugalmi állapotban, 2. éves és idősebb korban 
Ajánlható kombináció: a Muronit 500-nál kerül ismertetésre 

3.9. A készítmény neve: Muronit 500 EC 

Hatóanyaga: 300 g/l acetoklór + 200 g/l klórbromuron 
Alkalmazott hatásos dózis: 6-10 l/ha 
Fafaj neve: LF, DF, EzF, B, tölgy-, nyár- és fűzfélék 
Hatásspektrum: egy- és kétszikű, magról keló gyomok 
Gyomnövények: AMARE, CHEAL, ECHCR, DIGSA, ERICA 
Fenofázis: fenyő és lombos fafajok 2. éves és idősebb cseme
téinél nyugalmi állapotban, míg a tölgy-, nyár- és fűzféléknél 
vetés, illetve dugványozás után preemergensen 
Ajánlható kombináció nyugalmi állapotban: 
fenyőknél: Muronit 500 EC - 6-8 l/ha 
+ Lucenit 80 WP - 0,6-1,0 kg/ha 
lombos fafajoknál: Muronit 500 EC - 8-10 l/ha 
+ Lucenit 80 WP - 1-2 kg/ha 
Tölgyfélék vetésénél, nyár- és fúzfélék dugványozásánál 
Lucenit 80 WP nem alkalmazható! 

4. Az eredmények megvitatása 
A vizsgált készítmények felhasználása a szaporítóanyag és 

telepítések kezelésekor a megfelelő talajmechanikai munkákkal 
kombinálva eredményes és üzemi alkalmazásra javasolható. A 
készítmények és a leírt kombinációk hatásosak az egy- és kétszi
kű gyomnövények irtására. Az új posztemergens készítmények 
a vegetációs periódusban is felhasználhatók, szelektív eredményt 

adnak. A korszerű herbicidek gyakorlatba történő bevezetéséhez 
általában a műszaki feltételek adottak. 

5. Veszélyesebb (vizsgált) gyomnövények jegyzéke 
Rövidítés Latin név Magyar név 
AGRRE - Agropyron repens L. - Tarackbúza 
AMARE - Amaranthus retroflexus L. - Szőrös disznóparéj 
ANTAR - Anthemis arvensis L. - Parlagi pipitér 
CARBE - Carpinus betulus L. - Közönséges gyertyán 
CHEAL - Chenopodium album L. - Fehér libaparéj 
CIRAR - Cirsium arvense L. - Mezei acat 
CRATA - Crataegus L. - Galagonya 
DIGSA - Digitaria sanguinalis L. - Pirók ujjasmuhar 
ECHCR - Echinochloa crus-gallt L. - Közönséges kakaslábfű 
ERICA - Erigeron canadensis L. - Betyárkóró 
GAL spp. - Galium spp. L. - Galajfélék 
PAROF - Parietaria qfficinalis L. - Falgyom 
POLYG - Polygonum spp. L. - Keserűfűfélék 
POLPE - Polygonum persicaria L. - Baracklevelű keserűfű 
POROL - Portulaca oleracea L. - Kövér porcsin 
PRUSP - Prunus spinosa L. - Kökény 
QUERO - Quercus spp. L. - Tölgy félék 
RAPRA - Raphanus raphanistrum L. - Repcsényretek 
ROBPS - Robinia pseudo-acacia L. - Fehér akác 
ROSCA - Rosa canina L. - Gyepűrózsa 
RUBUS - Rubus spp. L. - Szederfélék 
SENVU - Senecio vulgáris L. - Közönséges aggófű 
SET spp. -SetariaP.B.L. - Muharfélék 
SETGL - Setaria glauca P.B. (L.) - Fakó muhar 
SINAR - Sinapis arvensis L. - Vadrepce 
SISYM - Sisymbrium L. - Zsomborfélék 

Kultúr fafajok jegyzéke 
Rövidítés Magyar név Latin név 
DF - Duglászfenyő - Ppseudotsuga menziesi FRANCO 
EF - Erdeifenyő - Pinus silvestris L. 
EzF - Ezüstfenyő - Picea pungens (L.) KARST. 
FF - Feketefenyő - Pinus nigra ARN. 
JF - Jegenyefenyő - Abies alba MILL. 
LF - Lucfenyő - Picea abies (L.) KARST. 
VF - Vörös fenyő - Larix decidua MILL. 
A - Fehér akác - Robinia pseudo-acacia L. 
B -Bükk - Fagus silvatica L. 
T - Tölgyfélék - Quercus spp. 

D R . F Ü H R E R E R N Ő 

Az ökológiai alapú erdőművelés 
növeli erdeink stabilitását 

Erdeink szemmel látható jegyek (levélvesztés és elszíne
ződés, ágelszáradás) alapján is megítélhető egészségi állapot
romlásában az abiotikus és biotikus tényezők egyaránt szere
pet játszanak. Ezek hatása a földrajzi elhelyezkedéstől és a 
termőhelyi viszonyoktól függően hol egymást erősítve, hol 
pedig egymást gyengítve érvényesül. Ezért az erdészeti kuta
tás égetően fontos feladata az erdőkárok okainak meghatáro
zása és az ok-okozati összefüggések egyértelmű feltárása. 
Ennek ismeretében tudunk olyan ágazati szintű döntések elő
készítésére javaslatot tenni, a gyakorlatban olyan erdőműve
lési eljárások bevezetését szorgalmazni, melyek következetes 

megvalósításával a tartamos erdőgazdálkodás feltételeit és 
állományaink stabilitását megőrizhetjük, adott esetben javít
hatjuk. E cél eléréséhez nem elegendő az erdészek ilyen 
irányú törekvése, hanem össztársadalmi összefogásra, a ha
tártudomány-területek képviselőinek jó szándékú segítségére 
is szükség van. 

Az ökoszisztéma-szemlélet fokozatos fejlődésével és tér
hódításával szorosan összefüggő tartamos erdőgazdálkodás 
ma már nem csupán 

- az erdők materiális javainak (élőfakészlet, növedék) tar
tós biztosítását (Hartig, 1795), 



- az crddk területének megtartását és emelését {Cotta, 
1804), 

- az erdő és a termőhely termőképességének (védelmi 
funkció) megőrzéséi (Kasthofer, 1846), 

- az erdő értéktermelő képességének fenntartását (Borgg-
revve, 1884), 

- az erdő szociális funkcióinak (munkahelyteremtő, köz
jóléti szerep stb.) hosszú távú teljesülését (Dieterich, 1939), 
hanem az. erdő ökológiai szemléletű megközelítéséből adódó
an az erdei ökoszisztéma, annak légnemű, folyékony és szi
lárd fázisú anyagforgalmának, a benne élő állat- és növény
fajok, valamint ezek termőhelyükkel kialakított kapcsoaltai 
sokféleségének megőrzését és fenntartását (Ulrich, 1987), 
vagyis az ember erdőhöz való viszonyát, az ember és az erdő 
közötti kapcsolatrendszer milyenségét (Gártner, 1991) jelen
ti. Ezért az erdészeti tevékenységről alkotott össztársadalmi 
kép helyes kialakítására a jövőben az eddiginél jóval nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk (televízió, rádió, sajtó, nevelés). 

Az erdő stabilitásának problémája 
A termőhelykutatás során tisztázódott a termőhelyi ténye

zők szerepe, valamint a fák és állományaik növekedésére és 
fejlődésére gyakorolt hatásuk {Járó, 1972). A termőhelyi 
tényezők, a klíma, a talaj és a hidrológiai viszonyok jellemzik 
azokat a feltételeket, egyben megszabják azokat a korlátokat 
is, melyek között természetesen kialakult és mesterségesen 
létrehozott erdőtársulások és faállományok egyes fái bizo
nyos vitalitással, az állományok, a populációk pedig bizonyos 
stabilitással rendelkeznek. 

Természetesen az egyes fák vitalitását a környezed adott
ságok mellett a genetikai tulajdonságok is befolyásolják. Eze
ket pedig a fafajmegválasztással alapvetően és hosszú terme
lési időszakra behatároljuk. 

Tehát a termőhelyi viszonyokhoz igazodó fafajmegválasz
tás az egyesfafajok vitalitása és az erdőtársulások stabilitása 
szempontjából döntő jelentőségű, ezért erdőgazdálkodásunk
nak meghatározó és központi tevékenysége. 

Vitalitás fogalmán a gyakorlatban - attól függően, hogy 
mely szakterület szemszögéből határozzuk meg - mást és 
mástértünk (Dimitrij, 1991 a). 

Az erdész-botanikusok a növekedés tulajdonságai, a fater-
méses szakemberek a növekedés erélye és mértéke oldaláról 
közelítik meg. Akkor tartanak egy fát vitálisnak, ha annak 
teljesítőképessége, szervesanyag-produkciója nagy. Az erdő
védelemmel foglalkozó szakemberek (patológusok) vitális
nak azokat a faegyedeket nevezik, amelyek különböző bioti-
kus és abiotikus károsítással szemben ellenállóak. A kettő 
együtt a legritkább esetben érhető el, hiszen jó és erőteljes 
növekedés laza szövetű fát eredményez, ami viszont az ellen
álló képesség csökkenéséhez vezet. A vitalitás fogalmán tehát 
a fák azon képességét értjük, melynek segítségével a külön
böző körülményekhez - genetikailag meghatározott életrit
musukkal - optimálisan alkalmazkodni tudnak (Dimitrij, 
1991 b). Amíg a fák vitalitása fiziológiai tulajdonság, addig a 
fák stabilitása az erdészed gyakorlatban inkább fizikai érte
lemben érvényesül. Erdőben az egyes fák stabilitását azok 
vitalitása mellett sok egyéb tényező is befolyásolja. E ténye
zők közül fontosak az alaki és állományszerkezeti tulajdon
ságok. 

Az egyes fák stabilitását erdőneveléssel jelentős mértékben 
javíthatjuk. Egy jó növekedésű és a biotikus károsítókkal 
szemben ellenálló egyed - azaz egy vitális fa - akkor rendel
kezik megfelelő stabilitással, ha pl. az állékonysága (magas
ság és átmérő viszonya) magas, megfelelő horizontális és 
vertikális irányú gyökérzete van, és így tovább. Vagyis egy 
faállomány stabilitásának előfeltétele az, hogy az állomány 
megfelelő szerkezetű legyen, és egyes egyedei nagy vitalitás
sal és stabilitással rendelkezzenek. Egy ökoszisztéma, egy 
erdőtársulás stabilitását pedig a további tényezők (pl. mikro
organizmusok megfelelő működése, optimális humuszképző
dés stb.) egyenkénti és együttes érvényesülése, az ökoszisz
téma fejlődési dinamikája és stádiuma is befolyásolja (Majer, 
1989). Az elmondottakból következik, hogy ahol a termőhe
lyi viszonyok megengedik, a fafajmegválasztás és erdőneve
lés folyamán nagyobb figyelmet keli indítanunk: 

- az ökológiai szemlélet érvényesítésére, 
- a termőhelyi adottságok, valamint azok várható és előre 

jelzett változásának igen alapos megismerésére, 
- a stabilitást elősegítő állományápolásra és védelemre, 

valamint 
- a megfelelően megválasztott állománykímélő használat

ra. 
Az említett célok biztos gazdasági háttér mellett erdész 

szakembereink magas színvonalú ökológiai-erdőművelési is
mereteken nyugvó türelmes tevékenységével érhetők csak el. 
Sajnos ma még az erdő materiális haszna és az erdőgazdálko
dás eredményessége ennek feltételeit nem teremti meg. Éppen 
abban bízunk, és kérjük a társadalom, a közvélemény, a 
szomszédos tudomány- és szakterületek (botanikusok, ökoló
gusok, természet- és környezetvédők) képviselőinek közre
működését, hogy az erdőgazdálkodásban az ökológiai alapo
kon nyugvó erdőművelés célkitűzései és elvei messzemenő
kig érvényesülhessenek. 

Új célkitűzések és időszerű feladatok 
az erdőművelésben 

Az erdőművelés azon emberi tevékenységek közé tartozik, 
amely a múlt bázisára épülve a jelen gyakorlatával és célki
tűzéseivel a jövő erdőképét hozza létre. Ebből adódóan az 
erdők mai állapota a korábbi (távoli és közeli) behatások 
eredménye, mai kezelésük a jelenlegi erdőművelési gyakor
latot tükrözi, és ennek hatása csak később, évtizedek elteltével 
mérhető le. 



Az ökológiai körülményekben bekövetkezett gyors, sok 
esetben drasztikus változások (vízrendezés, üvegházhatás, 
légszennyeződés) és azok előre nem várható hatása kérdéses
sé teszik fatermesztésünk hatékonyságát, gazdasági szem
pontból fontos fafajaink biztonságos termesztését. Ezzel egy 
időben az erdő egyéb funkciói, elsősorban környezet-, termé
szetvédelmi és közjóléti szerepe, egyre nagyobb jelentőségű
ek lesznek. Mindkét okból kiindulva - hasonlóan mint a 
közép-európai országokban (Heyder, 1986, Kohlstock, 1991, 
Ottó, 1991,Thomasius, mS.Weidenbachetai., 1989,1992) 
- szükséges erdőművelésünk céljait és feladatait átgondolni, 
ha indokolt, újból meghatározni. E vonatkozásban, tekintettel 
a társadalom erdővel szembeni elvárásaira, megfontolandók 
a következő szempontok: 

LJ Erdeink természetes változatosságának, biológiai diver-
zitásának megőrzése, ezen keresztül magas ökológiai sta
bilitás elérése elsőrendű erdőművelési követelmény. 

Az erdészeti tájakra jellemző természetszerű erdőtársulá
sok fenntartása, területük növelése alapvető érdekünk. Úgy
nevezett tájidegen - azaz nem őshonos és exóta fafajok alkal
mas termőhelyre telepítése növeli a táji sokszínűséget, az 
erdőtársulások (állománytípusok) sokféleségét, egyúttal haté
kony eszköze a gazdálkodás és teljesítőképesség fokozásának 
is. Nagy területű elegyetlen állományokat e fafajokból azon
ban ne hozzunk létre. A fafajok és erdőtársulások sokfélesége 
mellett ügyeljünk a genetikai változatosság megtartására. A 
helyi és táji, vagyis az őshonos fafajok és állományaik egyes 
típusainak megőrzése a legfontosabb feladatunk. Termé
szetesen nem következik ebből az, hogy a több generáción 
keresztül végrehajtott genetikai szelekció (származási körzet) 
előnyéről a jövőben le kelljen mondanunk. 

Végül a sokféleség és változatosság magában foglalja az 
egyes erdészeti tájakra jellemző, más és más ökológiai alapo
kon nyugvó erdőművelési gyakorlat (felújítás, vágástípus 
stb.) tájankénti megőrzését is. 

ö A minőségi fatermesztés (termelési cél) érdekében a ter
mőhelyek termőképességének megtartása és fokozása 
fontos erdőművelési követelmény. 

Tisztázandó, hogy mely fafajok termeszthetők egyáltalán, 
és melyeket érdemes a termőhely és a teljesítmény szerint 
elsősorban termeszteni. Alapvető igény, hogy a termőhely 
potenciális termőképességét optimálisan hasznosító fafajú és 
állományszerkezetű célállományokat alakítsunk ki. Ezek az 
állományok szolgálhatják a fatermelés hosszú távú bizton
ságát úgy, hogy a termőhely termőképessége ne csökkenjen. 
A termőképesség optimális hasznosítása nem engedi meg a 
termőhely maximális hasznosítását (ültetvényszerű erdőgaz
dálkodás helyett természetszerű), de azt sem, hogy a termő
hely termőképessége hosszú távon kihasználatlan maradjon 
(rontott erdők). 

Tekintettel az ökológiai és biológiai adottságokra, a faál
lományok vágáskorát az értékesebb választékok termelése 
végett emelni kell, ezáltal a fák legértékesebb, idősebb korban 
képzett növedékét is hasznosíthatjuk. 

ö Az erdők stabilitása lényeges szerepet játszik az erdő 
védelmi és rekreációs funkciójában, ezért megőrzése és 
fokozása elsőrendű feladat. 

Tartamos, tervszerű és kíméletes (állomány, termőhely) 
erdőgazdálkodást csak ökológiai és állományszerkezeti 

szempontból stabil erdőkkel lehet folytami. A termőhelytí
pus-változatokra épülő fafajmegválasztással és intenzív ápo
lással, neveléssel létrehozott elegyes, lehetőség szerint több
szintes állományok ezt a célt messzemenőkig szolgálják. Er
dészeti szempontból azonban nemcsak a szálankénti elegyes-
ségre kell gondolnunk, hanem az erdőtömbön és erdőrészle
ten belül a csoportos elegyítésre is. A korai és erős belenyú
lások lehetővé teszik a korona-törzs arány (h/d) megfelelő 
kialakítását, egyben az állomány optimális elegyességét és 
vertikális tagolódását eredményezik. 

A gazdálkodás folyamán mindenképpen meg kell tarta
nunk lombos állományaink fajgazdagságát. Bükköseinkben, 
tölgyeseinkben a kísérő fafajokat, a kőriseket, juharokat, hár
sakat, a gyertyánt, a cseresznyét fel kell karolni, és mind a 
felső, mind pedig az alsó szintben elegyíthetjük ezeket. Ha
sonlóképpen javasolható bükkösökbe - a termőhelyi viszo
nyoktól függően - fenyőfélék, erdei- és vörösfenyő, valamint 
luc elegyítése. A kísérő fafajok felkarolása nem okoz különö
sebb többletfeladatot. Fontos, hogy az állományápolások köz
ben kíméljük azokat. Sajnos eddig kevés figyelmet szentel
tünk ökológiai szempontból fontos szerepükre a talajfeltárás
ban, a humuszképződésében és egy fajban gazdag rovarfauna 
megőrzésében. 

ö A természetesfelújítás arányának növelése erdőművelési 
tevékenységünk kiemelt célja. 

Elsősorban az őshonos, lassan növő fafajú állományokban 
(bükkösök, gyertyános tölgyesek és tölgyesek) szükséges a 
magról történő természetes felújítás arányának fokozása. Ez
zel a biológiai változatosság, a stabilitás és a termőképesség-
fenntartás követelményeinek egyaránt eleget tehetünk. A 
nagyvad magas létszáma, az erdők egészségi állapotromlása, 
a termőhelyi tényezők kedvezőtlen irányú változása a termé
szetes felújítás eredményességét sajnos csökkenti, illetve 
gondosabb és türelmesebb szakmai tevékenységet követel. A 
magtermő fák védelme alatt elvégzett felújítás nemcsak öko
lógiai, hanem gazdasági szempontból is előnyös lenne. Ezzel 
a legértékesebb, időskori ritkítási növedék is hasznosíthatóvá 
válna. A hazai termőhelyi viszonyok mellett viszonylag rövid 
ideig tartó felújításra (ernyős felújítóvágás) van csak lehető
ség, az újulatnak pedig minél előbb meg kell jelennie, meg 
kell erősödnie a nagymértékű gyomosodás miatt. Ahol a 
sikeres természetes felújítás nem végezhető el, ott az alátele-
pítéses felújítóvágást célszerű előnyben részesíteni a tarvá
gással szemben. Ezzel az anyaállomány mikroklimatikus vé
dőhatását is hasznosíthatjuk. 

D A minőségi fatermesztés megköveteli az ápolások és gyé
rítések szakszerű elvégzését. 

A szakmailag jól megtervezett, lehetőleg korai és erős 
belenyúlások az állományok minőségét és stabilitását, ele
gyességét és szerkezetét, produktivitását, a ráfordítások és 
hozamok nagyságát alapvetően meghatározzák. Mindenkép
pen szükséges az előhasználatok arányának (50%) emelése. 
Az egyes gyérítési modellek és a javafák kiválasztása éssze
rűsíti és megkönnyíti a gyérítések kivitelezését. 

LJ Az erdő károsodásának elkerülése, illetve csökkentése 
szakmai tevékenységünk fontos része. 

A termelésből és a közelítésből adódó károk gyakran a 
hiányos szervezésre vagy gondatlanságra vezethetők vissza. 
A jobb ellenőrzés és szakmai felkészültség, valamint a minő-



ségi munka anyagi elismerése e vonatkozásban is hatékony 
javulást eredményezhetne. 

Kevés figyelmet fordítottunk eddig a nagyméretű, igen 
nagy súlyú közelítőgépek talajtömörítő, ezen keresztül gyö
kérzetkárosító hatására. Ezek hátrányait gazdasági szempont
ból kimutatni nagyon nehéz. A felső talajrétegben a tömörö
dés hatására lejátszódó kedvezőtlen fizikai és kémiai tulaj
donságok miatt azonban ezen károk a jövőben mindenképpen 
kiküszöbölendők. 

Az elmúlt 10-15 évben az erdőművelés sikerességét legin
kább a túlzottan elszaporodott nagyvadállomány kártétele 
csökkentette. Ezért elkerülheteüen az opümális - még elvi
selhető mértékű vadkárt okozó - vadlétszám meghatározása, 
az állománynak erre a szintre történő apasztása. 

A környezeti viszonyokban mutatkozó kedvezőtlen válto
zások, elsősorban a termőhely vízgazdálkodásának rosszab
bodása, adott körülmények között a levegőszennyeződés des
tabilizáló hatása ellen erdőművelési beavatkozásokkal véde
kezni sajnos jelenleg nem lehet. Az ökológiai adottsághoz, 
vagyis a változó termőhelyi viszonyokhoz igazodó termé
szetszerű erdőgazdálkodással azonban a kedveződen hatások 
némileg csökkenthetők. 

Cl A természetszerű erdőművelés a természetvédelem legha
tékonyabb eszköze, ezért megvalósítására mindenképpen 
törekednünk kell. 

A természetes állapotnak megfelelő, fajban gazdag, több 
szintű és összetett szerkezetű erdő sok esetben egyedüli élet
terc a ritka növény- és állattársulásoknak. Ebből adódóan ezen 
erdők fenntartása és gondos ápolása egyúttal hatékony termé
szet- és környezetvédelem is. Ezért a védelem szempontjából 
sokkal ésszerűbb és eredményesebb a nagy területen megva
lósítandó természetszerű erdőgazdálkodás, mint a kis terület
re korlátozódó természetvédelmi koncepció (tájvédelmi kör
zet, rezervátum stb.) érvényesítése. A természetszerű erdő 
mai felfogásunkban eltér a természetes, ember által nem, vagy 
csak részben kezelt erdőtől, mert benne a természetes erdő-
társulás fafajai mellett, ahhoz eredendően nem tartozó, idegen 
(vendég) fafajok is előfordulhatnak. A természetszerű erdők
ben ezen fafajok elegyedésének mértéke és formája, az erdő 
szerkezetének megváltozása azonban csak olyan mértékű le
hel, hogy az a termőhely termőképességét tartósan ne csök
kentse, és az erdő egészségi állapotát, illetve stabilitását ne 
veszélyeztesse. 

A szakszerűen kezelt természetszerű erdő nemcsak ellenál
lóbb a káros környezeti hatásokkal szemben, nemcsak több és 

jobb minőségű faanyagot szolgáltat, hanem a jóléü és szociá
lis funkciók ellátására is alkalmasabb. Ezért ma az erdészektől 
sokszor számonkért szálaló erdőgazdálkodás - a többszintes 
és elegyes állományok mindenáron történő létrehozása, az 
ápolások és gyérítések, valamint a tarvágásos üzemmód ará
nyának csökkentése - az esetek többségében, mint ahogy erre 
már mások (Majer 1986, Koloszár, 1992) is szakmai érvekkel 
rámutattak, ökológiai szempontból sem indokolt. 

Legfontosabb szakmai feladataink 

Az erdőkárokkal összefüggésben mintegy 15 éve megkez
dett igen intenzív vizsgálatok az ökoszisztéma-kutatások szá
mára is fellendülést jelentettek. Sajnos azonban több igen 
fontos kérdés, így: 

- a különböző fafajú erdei ökoszisztémák szerkezete és 
működése, 

- a természetes regenerálódás folyamatai, 
- a stabilitás és szervesanyag-képzés összefüggése, vala

mint 
- az ökoszisztémában lejátszódó természetes folyamatok

hoz igazodó erdőművelési beavatkozások vonatkozásában 
még további ismeretekre van szükségünk (Heinsdorfés Hqff-
mann, 1992). 

A konkrét gyakorlati feladatok magas szakmai követelmé
nyeknek megfelelő ellátásához elengedheteden: 

- a termőhelyu'pus-változatokra épülő fafajmegválasztási 
irányelvek korszerűsítése, illetve újbóli meghatározása. Ez 
figyelembe veszi a megváltozott ökológiai viszonyok (vízren
dezés, klímaváltozás, levegőszennyeződés) hatásait is; 

- az ökológiai alapokon nyugvó, természetszerű erdőmű
velés megvalósítása. Az ilyen erdőművelés nem kötött szabá
lyokon, nem sablonszerűén végrehajtott gazdálkodáson alap
szik, hanem tudományos eredményekkel alátámasztott bioló
giai és ökológiai ismeretek birtokában a helyi adottságokhoz 
és termőhelyi viszonyokhoz igazodó, szabadon, a szakmai 
felkészültségtől függően megválasztott beavatkozásokat al
kalmaz; 

- a gyakorlat, az oktatás és a kutatás ökoszisztéma-szem
léletű gondolkodásának megerősítése és a felmerülő szakmai 
problémák egymás munkáját segítő közös megoldása. 

A vázolt feladatok megvalósításával az erdészek a társada
lom bárm inemű kihívásának és elvárásának mind a fatermesz
tés, mind pedig a természet- és környezetvédelem terén 
messzemenőkig eleget tudnak és fognak is tenni. 

(A hivatkozott irodalom 
a szerzőnél megtekinthető.) 

Az Európai Közösség tagállamai 1987óta azonos módszerekkel vizsgálják az erdők egészségi állapotát (16x16 
km-es nemzetközi rácsháló), és minden évben összevetik az adatokat 

1990-ben ez a felmérés kiszélesedett öt másik európai ország részvételével: Ausztria, Csehszlovákia, Magyar
ország, Lengyelország, Svájc. A kár mérése, becslése a lombozat sűrűségének, természetellenes elszíneződésé
nek és a termőhely (pl. talaj) vizsgálatán alapszik. Az 1990-es mérések szerint az Európai Közösség tagállamaiban 
a fák 15,1%-a (defolizáció) károsultnak tekinthető. 

A közép-európai országokban ez az érték több, mint kétszerese az előbbinek, azaz 35,3%. 
A legnagyobb arányú károkat Lengyelországban, Csehszlovákiában és Németország bizonyos részein ta

pasztalták. 
A lombozat sűrűségében bekövetkező negatív változások a tűlevelűek esetében valamivel nagyobbak (Ny-

Európa 15,4%, Közép-Európa 38,4%), mint a lomblevelű fáknál (Ny-Európa 14,9%, Közép-Európa 25,5%). 

(Forest Health Report, 1991. Ref.: Csépányi Péter) 



A program végrehajtó testülete olyan útmutató kidolgozá
sát kezdte meg 1985-ben, mely a kitűzött célok elérésére 
három, egymásra épüló vizsgálati szintet különít el. 

Az első szint a nagy területű reprezentatív felmérésekkel 
foglalkozik, melyek viszonylag egyszerű tevékenységekből 
állnak, s így részben könnyen egységesíthetők, részben hely
zetfeltáró jellegüknél fogva alapul szolgálnak a következő 
szintek bonyolultabb vizsgálataihoz. A második szinten állan
dó mintaterületeken végzett intenzív vizsgálatok valósulnak 
meg, míg a harmadik szint az ökológiai bázisterületek kutatási 
programja. Mivel e két utóbbi terület a feltárt jelenségek 
magyarázatát hivatott szolgáltatni, nagy szerep jut benne az 
egyes országok kutatási hagyományainak. 

A mintavételi helyek kiválasztása véletlenszerűen, orszá
gonként változó méretű, szabályos hálózat rácspontjainak 
felhasználásával történt. Az eltérő jellemzőjű hálózatokból 
fakadó hátrányok kiküszöbölése miatt került kialakításra egy 
egész Európát lefedő 16x16 km-es hálózat is, mely 1990 óta 
szolgál alapul az ún. transznacionális elemzéshez. Ez utóbbi 
hálózat természetesen nem önálló mintapontokkal dolgozik, 
hanem az egyes alaphálók megfeleltethető pontjait használja 
fel. 

Magyarország 1985-ben csatlakozott a programhoz, de az 
útmutatóval teljes egészében megegyező filozófiájú vizsgála
tok elvégzésére először 1988-ban került sor. Cikkünkben az 
Erdőrendezési Szolgálat által végzett nagy területű felmérés 
módszerével, eredményeivel foglalkozunk, és csak utalunk az 
egyre szerteágazóbb kutatást jelentő második és harmadik 
szintre, mely az ERTI egyik fontos kutatási programja. 

A nagy területű felmérésben a sztereografikus vetületi 
rendszer tengelyeihez illesztett, az egész ország területét le
fedő 4x4 km-es rácsháló erdőterületre eső metszéspontjai 
jelölik ki a véleüen mintavételi helyet. A hálózat telepítési 
munkái 1987-ben történtek, ennek során összesen 1027 olyan 
rácspontot sikerült kijelölni, melyek minden szempontból 
alkalmasak voltak mintapont kialakítására. 

A mintavételi helyek pontonként négy mintaterületből áll
nak, melyek a rácsponttól 25-25 m-re helyezkednek el a négy 
fő égtáj irányában, területenknt hat, összesen 24 mintafával. 
Olyan állomány viszonyok között, ahol egyedi mintafák kije
lölése a túl nagy egyedszám, vagy a nagyon kis méretek miatt 
nem lehetséges, ott szabályos kör alakú mintaterület került 
kijelölésre, amelyen belül állományfelvétel történik. 

A felmérés módszere 
A vizsgálatok alapját az az erdőpusztulásra vonatkozó 

elméletek által is támogatott feltételezés képezi, hogy a lom
bozat megbízható indikátora a fák kondíciójának. A levél
vesztés és a levélelszíneződés meghatározása után következ
tetni lehet a fák egészségi állapotára, sőt bizonyos összeha
sonlítások megtételére is lehetőség nyílik. 

A rendkívül elegyes, főleg lombos fafajokból álló, igen 
eltérő vágáskorokkal kezelt állományok, valamint az erdővé-

delmi kutatásoknak a biotikus károsítok fontosságára utaló 
eredményei alapján a nemzetközi útmutató honosítása során 
a felvételek körét jelentősen kibővítettük. A mintafák dend-
rometriai jellemzői, valamit a levélvesztés és elszíneződés 
mellett lehetővé tettük a mintafák teljes leírását kódolt, s így 
számítógéppel feldolgozható formában. Megfelelő kódjegy
zék összeállításával biztosítottuk, hogy a gyökér, a törzs, a 
kéreg, a lombozat valamennyi károsodása, valamint a test
tájakhoz nem kötött károsítások, mint pl. a termőhely károso
dása vagy a vad által okozott kár is regisztrálható legyen. 

Talajvizsgálatok 
A Nemzetközi Együttműködési Program 1992-ben útmu

tatót fogadott el a talajok egységes elven történő vizsgálatára. 
A nagy területi felvételek (I. szint) mintaterületeinek vizsgá
lata a talajok általános kémiai, fizikai állapotáról ad alapin
formációt. Részletesebb, a talajban lejátszódó változások ki
mutatását lehetővé tevő vizsgálatokat kell végezni a II. szintű 
- 16x16 km-es hálózat - mintapontokban, ahol az első min
tavételeket az ERTI már elvégezte. 

A nagy terüleü kárfelmérés mintapontjaiban 1991-93-ban 
lezajlik a hagyományos erdészeti termőhelyfeltárás, mely a 
termőhely talajszelvényhez kötődő leírását és az alapvető 
talajvizsgálatokat foglalja magába (pH, Y1, Y2, mész, szóda, 
összes só, hy, Ka, 5 h vízemelés, humusz, szükség esetén 
mechanikai összetétel és tápanyagvizsgálat N, P, K). Minden 
talajmintából 1/2 kg archiválásra kerül, így a további vizsgá
lódás lehetősége hosszú távon adott. 

A 4x4 km-es hálózatban végzett 
kárfelvételek 

Mivel a nagy terüleü kárfelmérés mintavételi pontjainak 
kijelölése nem a nagy területi erdőleltár tervezési alapelvei 
szerint történt, hanem a már nemzetközileg elfogadott grid 
(hálózat) módszert vettük át, különösen fontos a minta repre
zentativitásának vizsgálata. Az összehasonlítás alapja az Or
szágos Erdőállomány Adattár (erdőleltár), melyetaz Erdőren
dezési Szolgálat kezel. Az adattár magában foglalja az erdő
rendezés során erdőrészlet (adagos nagysága 5 ha) mélység
ben végzett erdőleírás és tervezés adatait, valamint a 10 éves 
tervezési időszak közben elvégzett erdészeti beavatkozáso
kat 

A nagy területű kárfelmérés mintája országos szinten jól 
reprezentálja az erdőleltár szerinti fafajmegoszlást (1. ábra). 
Említésre méltó eltérés csupán az egyéb kemény lomb (EKL) 
és a nyarak (NY) csoportjánál van. A szisztematikus mintaki
jelölés miatt a kárfelvételnél várható volt a szórványosan 
előforduló egyéb lombos fafajok magasabb aránya, hiszen az 
erdőrendezéskor végzett erdőleírásoknál 5% alatti elegyarány 
esetében csak megjegyzésben regisztráljuk a fafajokat. A 
nyáraknái a rövid vágásforduló okozta változások és a minta
vétel kritériumai miatt a mintából kimaradt erdősávok, szór
vány nyárasok adnak magyarázatot. 

Az ENSZ/EGB 
„ICP Forest Programme Task Force" IX. ülése elé 

(Az áprilisi számban megjelentek folytatása) 



Fafajmegoszlás 1992-ben 
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Korosztálytábla 1992-ben 
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Hasonlóan jól követi a minta az országos korosztálymeg
oszlást (2. ábra). Az első korosztályban látható eltérés a 
kárfelvétel mintavételezési módszeréből fakad. Fiatal állomá
nyokban ugyanis csak akkor jelöljük ki a mintapontot, ha 
annak tarlós fennmaradása már remélhető. Ebből következik, 
hogy a nagy területű felvételeknél a jövőben sem fogja az első 
korosztály elérni az országos arányt. Bár a fiatal állományok 
felvétele a természetes mortalitás gyakran magas értéke miatt 
bizonytalanságokkal terhelt, fontosnak tartottuk széles körű 
bevonásukat a vizsgálatokba. Kedvezőnek tekinthető a 100 
évnél idősebb állományok nagyobb aránya, hiszen ezek az 
erdőgazdálkodás kiemelt értékei, állapotukra a vágáskorok 
megállapítása, a tartamos gazdálkodás elősegítése végett kü
lönös figyelmet kell fordítani. 

Összességében a nagy területű kárfelvétel kb. 21 ezer 
mintafája jól reprezentálja az ország erdőállományát. Óva
kodni kell azonban attól, hogy néhány ritkábban előforduló 
fafajra vagy kisebb területi egységre vonatkozó következte
téseket vonjon le bárki a kárfelvételből. A reprezentativitás 
kisebb elemszámoknál már nem megfelelő. 

Az 1992. évi kárfelmérés eredményei 

Mivel a felvételek során a levélvesztés és elszíneződés 
kiemelt jelentőséget kap, a fák egészségi állapotának megíté

lése, összehasonlítása is ezek alapján történik. 1992-ben 
21 172 fa felvételét végeztük el. A mintahelyek kb. 75%-án 
egyedi felvétel, 25%-án pedig állományfelvétel történt. Le
vélvesztés alapján a fák 42,4%-a minősült tünetmentesnek, 
19,8%-a volt közepesen vagy erősen károsodott, az elpusztult 
fák aránya 1,7%. A lombos fafajoka tünetmentes fák 41,4%-
os arányával némileg rosszabb képet mutatnak a fenyőknél, 
amelyeknél ez az arány 47,6%. 

A fafajok között a legerősebben károsítottak az akác, az 
egyéb tölgyek, valamint a kocsányos és kocsánytalan tölgy 
(33,6%; 33,0%; 25,5%; 24,7% a 25%-nál erősebb levélvesz-
tésű fák aránya) (3. ábra). A regisztrált (10%-nál nagyobb) 
levélvesztés alapján egyértelműen a tölgyek és az akác álla
pota a legkritikusabb. 

Legegészségesebbnek a bükk, a luc és a gyertyán bizonyult 
(8,7%; 9,2%; 14,3% a közepesen vagy erősebben károsodott 
fák aránya). A bükk és a gyertyán esetében alig van elhalt fa 
(0,25%), a lucnál ez az érték viszont 2,7%, jócskán megha
ladja az országos átlagot. 

Kiugróan magas a kocsánytalan tölgynél az elhalt fák 
részaránya (3,7%), melynek mértéke természetesen jelzés 
értékű, de csak az egészségügyi kitermelések mértékének, 
eloszlásának ismeretében lehet az elhalások ütemét pontosan 

3. ábra 

Levélvesztés 1992-ben 
nemzetközi kárfokozatok szerint 
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értékelni. A tölgynél a kiugró érték elsősorban a hervadasos 
megbetegedés okozta megnövekedett mortalitást jelzi. 

Európai mércével mérve különösen szokatlan a lucfenyő 
jó állapota. Figyelembe kell azonban venni, hogy a mintegy 
350 mintafából csupán 28 darab idősebb 60 évnél. A fiatal 
lucosok zöménél még nem jelentkezik az idősebb állomá
nyokra sajnos jellemző gomba (Heterobasidion), szú- vagy 
vadkár okozta erőteljes leromlás. Az összességében jónak 
tűnő állapot mellett Sopron környékén, a Zempléni-hegység
ben számottevő károkat észleltünk. 

A levélvesztés mellett a levélelszíneződés ad további in
formációt a fák egészségi állapotáról. Mivel erdeink 85%-át 
lombos fafajok alkotják, értékelése némileg eltér a főleg 
fenyőkkel rendelkező országok gyakorlatától, ahol a tűleve-
lek sárgulása gyakran összefügg a légszennyezés közveüenül 
vagy a talajon keresztül érvényesülő káros hatásaival. Ha
zánkban eddig csak lokálisan, konkrét szennyezőforrás köze
lében lehetett egyértelműen a légszennyezés közvetlen hatá
sának tulajdonítható levélsárgulást megfigyelni. Az aszály 
gyakori oka a korai levélelszíneződésnek, az őszi lombhullás 
- szélsőséges esetben- augusztusi megindulásának. A lomb
leveleket károsító gombák, tetűszívások szintén okozhatnak 
sárgulást. A fentiekből következően a levélvesztéshez hason
lóan az elszíneződést sem tekintjük a légszennyezés indiká
torának, hanem a fa állapotát tükröző jellemzőnek. 

A lombkorona elszíneződése kiemelkedően magas volt az 
akácnál és a gyertyánnál (50,4%; 49,4%), a mintafák 13%-
ánál meghaladta a 25%-os mértéket (4. ábra). Az okok közül 
ki kell emelni a július-augusztusi forró, aszályos időszakot, 
mely a száraz termőhelyen álló akácosokat, a gyakran máso
dik koronaszintben lévő gyertyánt a többi fafajnál jobban 
megviselte. A tartós szárazság miatt leromló termőhelyeken 
a legyengüli állományokat fokozottan támadták a gomba és 
rovar kártevők, ennek ellenére a fafajok zöménél a 25%-nál 
erősebb elszíneződés aránya 5-8% között maradt. Fenyőkön 
a sárgulás általában a legidősebb tűévjáraton jelentkezik, amit 
nehéz elkülöníteni a természetes tűváltástól. 

Erdeink egészségi állapotának helyes megítéléséhez hoz
zátartozik minden azonosítható kár felvétele, hiszen ezek 
gyakran szoros összefüggésben vannak a lombkorona, a fa 
állapotával. Az 5. ábra mutatja be a főbb kárcsoportok előfor
dulási gyakoriságát. Ki kell emelni, hogy a regisztrált károk 
jelentősége nagyon eltérő. Például a gyakran előforduló levél
rágás korántsem jelent akkora veszélyt, mint a ritkábban 
előforduló, de pusztulást is okozó hervadasos megbetegedés 
a tölgyeken, vagy a gyökérrontó tapló fertőzése a fenyőkön. 

Jószerével minden fafajt érzékenyen érint a vadkár, ezért 
néhány megjegyzést feltédenül indokolt hozzáfűzni. A nagy 
területű kárfelvétel a mintavételezés miatt - fiatal állományok 
alacsonyabb részaránya - nem lehet tökéletesen alkalmas a 
vadkárok kimutatására. Látszólag nem túl jelentős a vadkár 
6,5%-os előfordulása. Számításba kell azonban venni, hogy a 
csemeték, fiatal fák hajtásainak lerágása, kérgének lehántása 
gyakran vezet az egyedek pusztulásához, de mindenképpen 
növedékkiesést, a faanyag nehezen kimutatható minőségrom
lását okozza. Még a középkorú állományokban is gyakori a 
hántás, dörzsölés okozta sebeken keresztül bejutó gombabe
tegségek miatti pusztulás (hárs, luc). 

Az 1988-1992 időszakban észlelt változások 
Az erdő életében öt év nem hosszú idő. Az egészségi 

állapot változásait ugyan már ilyen rövid perióduson belül is 

5. ábra 
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6. ábra 

Levélvesztés 1988-1992 
25%-nől nagyobb károsodás 
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ki lehet mutatni, de feltédenül figyelembe kell venni, hogy 
ilyen jellegű átfogó vizsgálatok a korábbiakban nem történ
tek. Nem tudjuk tehát még megbízhatóan meghatározni azt az 
intervallumot, amin belül a változások normálisnak tekinten
dők. Az eddigi tendencia azonban sajnos nem ad okot túlzott 
optimizmusra. 

A levélvesztés alakulását szemlélted fafaj és fafajcsoport 
bontásban a 6. ábra. Nyilvánvalóan korlátozott az 1988-as 
felvétel összevethetősége, hiszen első felvétel gyanánt még 
nem tudtuk az egységes szemléletet kellően biztosítani, a 
felvétel részben a módszer tökéletesítését volt hivatott szol
gálni. Összességében az 1991-es év kivételével, amikor stag
nált az állapot, évente 14-14, majd 6%-kal csökkent a tünet
mentes fák aránya, tehát a romlás jelentős mértékű. 

A tölgyek kivételével, ahol folyamatosan számottevő le
vélvesztést regisztráltunk, minden fafajnál kiugróan magas az 
1990-es év levélvesztése, ami egyértelműen a rendkívüli csa
padékhiánynak tulajdonítható. (Hozzávetőlegesen 100 mm-
rel kevesebb csapadék hullott az átlagosnál.) A már említett 
1992-es július-augusztusi hőségre a molyhos tölgy, az akác 
és a gyertyán erős levélvesztéssel reagált. Ezzel szemben a 
mindeddig romló tendenciát mutató nemes tölgyeknél első 
ízben jelzett javulást a felvétel, ami valószínűleg az 1991-es 
kedvezőbb csapadékviszonyoknak is tulajdonítható. 



Összegezve az eddigi tapasztalatokat, továbbra is indokolt 
kiemelt erőfeszítéseket tenni a tölgyek állapotának javítása 
érdekében, pl. a termőhely fokozott védelmével, a számos 
biotikus eredetű károsítás mérséklésével. Némileg meglepő 
az akác rossz, sőt romló egészségi állapota, ami számottevő 
károsítok hiányában elsősorban a környezeti feltételek válto
zásának tulajdonítható. Termőhelyi okokra és biotikus káro-
sítókra vezethető vissza a nyarak és fenyők stagnáló, kedve
zőtlenül magas levélvesztése is. Megnyugtató állapotúnak 
csak a bükk és többé-kevésbé a cser tekinthető. 

A felmérések során begyűjtött információk a további elem
zések széles köréhez szolgálnak megbízható adatbázisként. 
Ezek az elemzések az erdészeti adatok körében már jelenleg 
is folynak, a távolabbi cél azonban minél több, az egészségi 
állapot szempontjából lényegesnek tekinthető adat (pl. talaj, 
csapadék, talajvíz, légszennyezés, gradációk stb.) bevonása, 
komplex értékelése. 

Az európai felmérés eredményei 

Az együttműködés hat éve alatt megvalósított egységesítés 
viszonylag magas szintje ellenére is meglehetősen nehéz 
európai szintű összehasonlításokat tenni. Ennek oka az eltérő 
sűrűségű mérőhálózatokban is keresendő, bár ezt a problémát 
1990-től kezdve a transznacionális háló alkalmazása áthidal
ja. 

Továbbra is jelentős különbségek tapasztalhatók azonban 
az etalonnak tekintett tünetmentes állapot megítélésében. En
nek illusztrálására elegendő az erdeifenyő (Pinus silvestris) 
Skandináviában található állományai és a hazai homoki feny
vesekben található egyedek közötti morfológiai különbségek
re utalni. 

A fent említett problémák ellenére is lenyűgözőek a minta 
méretei, hiszen Európa 211 millió ha erdejéből 166 millió ha-t 
reprezentál a több mint 36 ezer mintaterület közel 700 ezer 
mintafája. 

Az összehasonlítás alapját a 25%-nál erősebben károsodott 
mintafák előfordulása képezi. A tapasztalatok szerint ez az 
értékhatár az, amely fölött már valódi károsodási folyamatok 
jelentkezhetnek, s kevésbé kell számolni viszonylag rövid 
ideig ható, elsősorban klimatikus eredetű stresszek hatásával. 

Magyarország az utolsó felmérések alapján a közepesen 
károsodott erdőkkel rendelkező országok csoportjába tarto
zik. A felmérések kezdetei óta nem sikerült olyan modellt 
kialakítani, amelyik a károsodások térbeli és időbeli alakulá
sát megfelelően leírná. Az azonban egyértelművé vált, hogy 
a legerősebben károsodott területek a Cseh és Szlovák Köz
társaság, Lengyelország, valamint a volt NDK területén talál
hatók (7. ábra). 

7. ábra 
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Sikerült kimutatni azt is, hogy a nagy tengerszint feletti 
magasságban fekvő, idős korú állományokban jelentősebb 
károsítások tapasztalhatók. Ez utóbbi tényt többen összefüg
gésbe hozzák a légszennyezés hatásával is. 

Az elmúlt időszak összehasonlításából az is látszik, hogy 
a károsítások tekintetében az egyes országok egymáshoz való 
viszonya nagyjából változatlan maradt az évek során, a káro
sítások nagysága azonban elsősorban az erősen károsított 
területeken növekedett. 

A légszennyezés szerepének megítélésében ugyancsak je
lentős különbségek tapasztalhatók az egyes országok között. 
Ausztria, a Cseh és Szlovák Köztársaság, Németország, Li
echtenstein és Lengyelország a légszennyezést tekinti elsőd
leges tényezőnek az erdőpusztulás kialakulásában. A többi 
európai ország a légszennyezést a lehetséges prediszpozíciós 
tényezők egyikének tartja. Indokolja ezt az a tény is, hogy a 
szennyező anyagok koncentrációja és az erdők állapota között 
igazán szoros korrelációt találni eddig nem sikerült. Ez alól 
kivételt talán csak a már említett közép- európai terület jelent. 

A Programme Task Force valamennyi jelentésében hangot 
adott annak a meggyőződésének, hogy a légszennyezés csök
kentése javíthat a károsodott erdők állapotán, és megállíthatja 
az erdőpusztulás esetleges továbbterjedését. Az erdőknek a 
talaj- és vízgazdálkodásban betöltött szerepe, valamint az 
üvegházhatás okozta felmelegedés fenyegetése további akci
ókat sürget. 

Csóka Péter - Szepesi András 

Százezer hektár erdőrezervátumnak Ausztriában történő létesítését szorgalmazza a Világ Természetvédelmi 
Alap (WWF), túlmenően a meglévő őserdő-rezervátumokon, az ország jellemző erdőtípusait magában foglaló 
természetközeli erdőrészekben az erdőgazdálkodás megszüntetésével. Ezeknek akkora kiterjedésúeknek kell 
leriniök, amelyen a természetes ökológiai folyamatok háborítatlanul zajlanak, a korábban használat alatt állt 
részletekben az csereden állapot visszaállítható. 

Ausztriában az állami erdők területe 600 000 ha, legnagyobbrészt ebből történhet a kijelölés, a többiben 
kártalanítás vagy kisajátítás lehetséges. Kívánatosnak tartja az alap valamennyi erdőben a gazdálkodás ökolo-
gizálását is. A mai „tartamosság" már nem elég, csupán a növedékre való figyelem nem menti fel az erdőgaz
dálkodást a vád alól, hogy a mezőgazdaság után második helyen áll az élőlények fajszegényítői között 

(ÖFZ1992.12. Ref.: Jéróme R.) 



Ha részletes útbaigazítást akarunk adni a fejlesztéshez, előbb 
meg kell vizsgálni a jelenlegi helyzet kialakulásának körülmé
nyeit, majd meg kell próbálni pontosan felbecsülni a jövő felté
teleit. 

Az erdőrendezés alapvetően két szempontból vizsgálható: 
- az ajánló szempontjából a mechanikai lehetőségek és a 

módszer filozófiája alapján, 
- az alkalmazó, azaz a tulajdonos vagy a kezelő szempontjá

ból. 

Visszapillantás 
A történelem előtti idők tűzzel végzett erdőirtásaitól eltekint

ve egyre nőtt a területigény településre, földművelésre, nőtt a 
faszükséglet tüzelésre, építkezésre és fokozódott a faigény a só-, 
fémkitermelésrc cs -feldolgozásra. 

A bőségtől... 
A XV. századig Közép-Európában a meglévő erdők bősége

sen kielégítették az igényeket. Korlátlanul leheteti a bőségből 
meríteni. A XVI. század elején már gyakoriak a hiányok, a 
szükségleteket már csak távolabbról lehetett kielégíteni. Ennek 
következményeként megjelent a szállítás problémája, elkezdő
dött a faúsztatás, tutajozás. 

Az ipar részére szükséges faszenet - a szállítási energia meg
takarítása miatt - a fakitermelés helyén állították elő. 

... a szabályozott gazdálkodásig 
Az első erdőrendtartások a faszükséglet tartamos kielégíthe

tősége érdekében jöttek létre, esetenként már tartalmazva a jövő 
gazdálkodás terveit is. Salzkammergutban már 1617 óta többek 
között emelik a vágásfordulók időtartamát (vágáskor), szabá
lyozzák a véghasználati fatérfogatot. Az első fatermési táblák 
1785 körül készültek, de fejlesztésük csúcspontja mintegy 100 
év múlva, az elmúlt századfordulóra tehető. Az erdészeti térké
pek szórványosan, a XVIII. század első felében tűntek fel. Ebben 
a környezetben fejlődölt ki az ellenőrzés, abból a tartamosság 
gondolata, ez utóbbi inkább a fogyasztás, mint a termesztés szem
pontjából. Ezekkel a kérdésekkel egyidejűleg a tudomány és az 
oktatás is foglalkozón. Az erdőrendezést említi Beckmann 1759-
ben Útmutató egy ápoló (gondozó) erdőgazdálkodáshoz c. mun
kában, és 1871 -ben adta ki Judeich az Erdőrendezés című köny
vét. Azóta lett az erdőrendezés meghatározó. 

Hol állunk ma 
az erdőrendezéssel? 

Az erdőrendezcs feladatait például a baden-württembergi tar
tomány 1971. évi erdőrendezési utasítása a következők szerint 
körvonalazza: „Az erdőrendezés feladata az üzemi események 
felülvizsgálata, a gazdasági eredmények megítélése és az üzem
menet - a szakmai és a gazdasági alaptörvények figyelembevé
telével - tervszerű szabályozása." Ebben a definícióban az öko
nómiai szempontok a meghatározóak. Én ezt eddig nem hangsú
lyoztam, de most, mivel gazdálkodni ökonómiai háttér nélkül 
lehetetlen, most kell, hogy kapcsolódjon, helyet kapjon az erdő-
rendezés fejlesztésében. 

Tartamosság, mint alapelv 
Az erdőrendezés alapeszméje a tartamosság, mely nálunk 

szinte kizárólag a szabályos erdőmodellre épül és az erdővagyon 
értékének megtartására irányul. A szabályos erdőmodell kimun
kálásához esetenként, mint pl. a Távol-Keleten, valószínűségi 
modellt alkalmaznak. A tervezés és az ellenőrzés a tartamosság 
biztosítéka, a tulajdonos egyetértésével. Az üzemtervezést ma 
már számítógépes programmal, általános szolgáltatóirodák vég

zik. A fakészlet meghatározásához korszerű fatermési táblák, 
illetve különböző grafikus és statisztikai módszerek állnak ren
delkezésre. A térinformárciókat túlnyomórészt, mint korábban 
is, a térképek adják, melyek alapja egyre gyakrabban ortofotó. 

Rendezésuntság? 
Az erdőtulajdonosok részéről bizonyos rendezésuntság ta

pasztalható, szemben a századforduló lelkesedésével, ami külön
böző tényezőkre vezethető vissza. A kutatás és az oktatás alig 
foglalkozik az átfogó erdőrendezéssel. Egyrészt, mert jelenleg 
nem várható alapvető új felismerés, másrészt a nyugaton kiala
kult specializálódás nem vizsgálja az erdőrendezést mint össze
fogott ismeretcsoportot, hanem azt részterületekre bontja. 

Erdőrendezés, mint alibi? 
Mint ismert, Ausztriában nincs erdőrendezési kötelezettség, 

így nincsenek erdőrendezési irányelvek, ebből adódóan szakági 
megbontás sincs. Hozzájárult még ehhez, hogy Németországban 
a második világháború alatt és az azt követő években bevezetett 
egyedi értékelésen alapuló adótörvény hatásaként úgy befolyá
solták az erdőleltározást és a -tervezést, hogy ez az adókötele
zettség éppen elviselhető alsó határát mutassa ki. Ezért nem 
rendelkeznek pontos információkkal a tulajdonosok, és nincse
nek megfelelő ismereteik a helyes döntésekhez. 

Költségokokból a gyakran 10 évet is meghaladó revízió 
(üzemtervmegújítás) becsléseken alapuló döntésekre kényszerít. 

Gyakran hallhatók ma olyan kijelentések, hogy „nem is kell 
olyan pontosan tudni". így lesz az egyszer pontos információ
rendszerből, mint amilyen az erdőrendezés volt a századfordu
lón, egy alibi, amivel állítólag minden bizonyítható. 

Az erdőrendezés alibi jellegének fontos eredménye mégis 
van: 

- egy kialakult vágásforduló (vágáskor), mely szükség esetén 
vagy folyamatosan változtatható, 

- egy nagyléptékű üzemi térkép. 

„Erdőrendezés 2000-ben" 
Egy erdőgazdaság működtetéséhez, mely egyre jobban ki van 

téve a nyomott nemzetközi áraknak, ahol az észak- és dél-ame
rikai export betört a hagyományos fapiacra, nem elégséges a fent 
leírt erdőrendezés. Egyre nagyobb az igény a jobb, pontosabb és 
átfogóbb információkra. Az információk növekedését megkíván
ják még az egyre jelentősebb környezeti problémák, az erdei 
károk mérésének és értékének rendszere és a tájrendezési szol
gáltatások. 

Feltételek 
- Számítógépre épüljön. Minden adatot, függetlenül attól, 

hogy betű vagy szám, koordináta vagy kód, digitálisan kell az 
adathordozókon tárolni. 

- Egy flexibilis erdőleírási program tegye lehetővé az állo
mányváltozások mindenkori aktualizálását és a gazdálkodás ér
tékelését. 

- Egyre több könnyen kezelhető program kifejlesztése szük
séges, amelyek lehetővé teszik olyan - különösen üzemgazdasá
gi - elemzések elvégzését, melyekre korábban, a kézi kiértékelés 
miatt, nem volt lehetőség. 

A számítógépek veszélyei 
Ausztráliában és Új-Zélandon a programok egész sora áll 

rendelkezésre, melyek a fenti feltételeknek megfelelnek, de ezek 
nagy területű ültetvényekre készültek, alig veszik figyelembe az 
ökológiai alapelveket, hozamcentrikusak, nincs kapcsolatuk a 
gazdálkodás tárgyával, az erdővel. A háromdimenziós ápolási 

OTHMAR GRIESS 

Van jövője az erdőrendezésnek? 



változatokkal bővíteti grafikus növekedésmodellek megkívánják 
a valóságnak megfelelő bemenő adatokat, cs semmi esetben sem 
lehel a helyszíni munkát mással pótolni. A természeti tényezők 
elhanyagolása, a nyolctizedes pontosság a számítógép túlértéke
léséi jelenti. 

A térkép továbbra is fontos segédeszköz marad 
Egyrészt a külső munkákban, másrészt mint nyilvántartás és 

mint döntési segédlel. A digitális térképkészítés nem sejtett lehe
tőségeket nyújt. A vele szemben támasztott igények és követel
mények meghatározásánál keresni kell a költség hasznosság op-
timumát. 

Fejlesztés az erdőgazdaságokban 
Ez függ a tulajdonos érdekeltségétől a tartamos gazdálkodás

ban, illetve az összbevétel és az erdő hozamának arányától. Egy 
kis erdőbirtoknak, melynek hozama az összbevételnek csekély 
hányada és a tartamosság igénye időszakos, biztosan nincs olyan 
információigénye, mint egy egyéb bevétellel nem rendelkező 
erdőgazdaságnak. 

Az első lépés az információszükséglet meghatározása, ami 
általában meghaladja egy normál erdőrendezés információtartal
mai. A lovábbi kérdés, hogy az erdőrendezési munkák mely része 
legyen sajái kivitelezésű, ami attól függ, hogy van-e PC-je vagy 
milyen számítógépet kíván az erdőgazdaság beszerezni. A PC 
fejlődése és elterjedése szabad teret ad a számítógépes feldolgo
záson alapuló erdőrendezésnek. így a beruházási lehetőségek 
szerint alkalmazhatók a „képernyőre vetített üzemterv"-től a 
„folyamatos erdŐrcndezés"-ig kidolgozott rendszerek, és a folya
matosan aktualizált térképek sem jelentenek különlegességet. 

Eddig csak néhány nagygazdaság tartott fenn saját erdőrende
zési csoportot, de az utóbbi évtizedekben ezeket is inkább felszá
molták, és kiadlak a munkát szolgáliatóirodáknak. Általában az 
erdőrendezés erős visszafejlesztése várható, kivéve a térképésze
tet. Ez viszont, mivel komoly beruházásokat igényel, túlsúlyban 
a szolgáltatóirodáknál lesz. 

A modul erdőrendezési programok 
szükségessége 

Modul programokat kell kidolgozni, hogy minden üzem saját 
szükségletének megfelelőt válasszon, egyéni igényeivel kibóvít-
hesse. A lehetőségek nagy része azonos a mai igényekkel. A 
számítástechnikai eszközök teljesítőképességének állandó növe
kedése a jövőben sokkal szélesebb lehetőséget nyújt az erdőren
dezésnek, melynek teljesítése elsősorban az eszközberuházás 
függvénye. 

Fontosak a pontos bemenő adatok 
Azoknak, akik a függelék 2.2 vagy az ezt követő erdőrende

zési eljárásokat alkalmazzák, azt tudom tanácsolni, hogy csak 
valóban megbízható bemenő adatokkal dolgozzanak. Az erdő
rendezésben, ahol a természet tárgyával meglehetősen hosszú 
tervidőszakban dolgoznak, igencsak érvényes az adatfeldolgozás 
azon igazsága: szemét be, szemét ki! Hibás fatermesztési model
lek, alulbecsült minőség és sűrűség mellett nem lehet valós 
fakészlctadatot szolgáltatni, a feldolgozás eredménye használha
tatlan. Hibás térképek, akkor is, ha azokat centiméter pontosság
gal digitalizálták, nem szolgáltatnak valós területeket és távolsá
gokat. 

Európa az élen 
Jelenleg az erdőrendezés az egész világon azon fáradozik, 

hogy a modem adattechnikát a jelenlegi fejlettségi állapotához 
igazítsa, adaptálja. 

Az általam vezetett RJFRO szakcsoport, az „Erdőrendezés és 
üzemgazdaság", a múlt év szeptemberében tartotta éves ülését 
Írországban „Az információtechnológia felhasználása az erdő-
rendezésben" és októberben az „Erdőlel tárqz ás felügyelet" szak
csoporttal együtt Japánban az „Integrált erdőgazdálkodási infor
mációs módszer" témákban. ~"~ 

Folyamatban van a terv- és leltározási stratégiák kidolgozása 
az eltérő erdőgazdálkodási módszerekre, az egyértelműen fater
mesztési rendeltetésű, nagy területű, rövid vágásfordulójú ültet
vénygazdálkodástól egészen a kis, paraszti erdőgazdálkodásig. 
Fatermesztési és fatermési táblamodelleket dolgoznak ki MIS, 
DSS és GIS lineáris programok optimalizálásával. Egy valóban 
integrált erdőrendezési program leltár-, terv- és ellenőrzési me
chanizmussal, melyek egy GIS-sel dolgoznak, jelenleg Ausztri
ában állíthatókelő. ANeueWelt szerint, az erdőgazdálkodás élen 
jár a számítógépek alkalmazásában, és az idő újra feltalálja az 
erdőrendezést. Leginkább az ellenőrzés fontos elemei - kiemel
ten a tervezés ellenőrzése - hiányoznak a mai rendszerekből. A 
programok erősen ökonómiai beállítottságúak. Irigyelhetők 
Nyugat-Európa egyetemei és kutatóintézetei, mert beigazolódik 
a számítógépes adatfeldolgozás bátor alkalmazása, az erdőgaz
dálkodás fejlődésében az erdőrendezés európai filozófiája előre
mutató, ugyanúgy, mint erdészeink jó és széles körű szakmai 
képzése. 

Erdőrendezés a túlélési stratégiáért 
Az érdeklődés az erdők állapota iránt mindaddig növekszik, 

míg magánerdőbirtokok vagy magánbirtokként vezetett erdőgaz
daságok léteznek. Az erdőrendezés fejlődését kívánják a növek
vő gazdasági nehézségek, a túlélés határainak jobb megismerése 
és a túlélési stratégia kidolgozása. Erihez több kell, mint a mai 
információhálózat, nemcsak a hozadékvizsgálat és üzemgazdál
kodás stb. kellenek, hanem a környezeti információk is szüksé
gesek. A feldolgozás csak számítógéppel lehet eredményes, az 
közömbös, hogy saját rezsiben vagy szolgáltatásként. A lehető
ségek adottak, akár a felszereltségtől, akár a programtól függően. 
Fontos lenne a programok minőségi egybevetése és egy mini
mumkövetelmény-katalógus kidolgozása. A szakosztály már jó 
ideje foglalkozik ezzel, de a fejlesztés ez ideig nem fejeződött be. 
Azt, hogy milyen lesz az erdőgazdálkodásban az erdőrendezés 
helyzete, a beruházási stratégia fogja meghatározni. 

Az erdőrendezés végrehajtása 
1.0 Jelenlegi módszer 

A revíziókat időszakonként, vagy szükség szerint, tervezőiro
da végzi el. 

2.0 Saját PC és szolgáltatás 
2.1 A revízió után saját PC-n egy tervezőiroda programját 

installálva az eddigi üzemtervet a képernyőre kivetített tábláza
tokkal vagy nyomtatással kicserélik. A táblázatok bármely for
mában beadhatók, illetve kívánt tartalommal és formában doku
mentálhatók. A térképek akár hagyományos úton, akár digitali
zálással állíthatók elő. A revíziókat elvégezheti egy tervezőiroda 
a tulajdonos megbízásából, a dokumentált használatok eseten
kénti ellenőrzésével. 

2.2 Egy üzemgazdasági kisegítő modult installálnak, mely 
képes üzemgazdasági modellszámításokra, és így az üzemterv 
érvényességi idején belül adatokat szolgáltat döntéshez és ellen
őrzéshez. 

2.3 A tervezőiroda revíziója után a 2.2-ben leírtaknak megfe
lelő programot installálnak, és azt kiegészítik egy erdőrendezési 
modullal. Ehhez saját szakember alkalmazása szükséges, így az 
erdőleltár bármely időben aktualizálható, és az adatok a gazdál
kodás irányítására is felhasználhatók. Ebben az esetben a térké
pek digitalizálása szükséges, mert az aktualizált térkép segítség 
a döntésben. 

2.4 A 2.3-ban leírt programokkal az erdőrendezés saját rezsi
ben történik, a térképek digitalizálását és készítését tervezőiroda 
végzi. 

3.0 Minden saját rezsiben 
A 2.4 szerint, de a térképek digitalizálása és előállítása is saját 

rezsiben történik. Ennek előfeltétele egy GIS program. A tema
tikus térképek előállításának feltétele egy thermoplotter vásárlá
sa, ami megkérdőjelezi gazdaságosságát. 

(ÖFZ1992.1. Fordította: Gáspár Hantos Géza) 



A megfelelő sugárzó anyag elhelyezési technológia hiánya 
a FÁK államok területén számos igen komoly problémát 
vetett fel. Mivel geopolitikailag közel állunk ehhez a térség
hez, fel kell vázolni a természetes flórát érő hatások eddigi 
tapasztalatait. 

Az uráli és a megelőző dél-uráli, továbbá a csernobili 
adatok a hírzárlat alól kezdenek felszabadulni, ezért ezek a 
kártételek nyomon követhetők. A csernobili baleset után azok 
a botanikusok, akik az erdőségekben okozott károkat sugár
biológiai módszerekkel felmérték, tudomásom szerint sajná
latosan már elhunytak. Az uráli balesetkor biztonságos hírzár
lat működött, de végül is a fáradt fűtőrudak szennyezésként 
való elhelyezését szolgáló konténerek anyaghibája miaui bal
eset folytán a csernobili sugárszint kétszázszorosa szabadult 
fel. A felszabadult sugárzó szennyező anyag nemcsak 
mennyiségében, hanem minőségében is eltért a csernobiliétól. 
Ott ugyanis égő épületelemekkel keveredett maganyag hullott 
az erdőségre, néhol lokálisan, de heterogén módon eltérő 
mintázatú kártételt okozva. Ilyen helyeken az erdőpusztulás 
maradéktalan, ámde foltszerű természetű. Ezzel szemben az 
uráli kártétel következménye homogén kopárképződésben 
írható le. 

Az USA területén is tapasztalható jelentős erőművi kártétel 
atomerőművek esetén, de ezek nem szaporító erőművek, nem 
balesetkataszttófakövetkezményekhanenelsősorbaivízszeny-
nyezési problémák, ahol vagy radioaktív nyomokkal (Nagy
tavak medencéje), vagy a hűtővíz magas hőmérsékletével 
kapcsolatos kártételekkel lehet csupán találkozni, azaz köz
vetlenül alig érintve a lakosság közegészségügyi helyzetét 

Enyhébb hatású izotópok: kevéssé kontaminánsok 

14. C. Enyhén ható lágy forrás. A kutatási feladatok szá
mára legelterjedtebben alkalmazott radioaktív izotóp. Lágy-
sága a lágy béta sugárzásból ered. A háttérsugárzás lényeges 
összetevője, amely a növényi biokémiában (C-ciklus) is sze
repetjátszik. 

Debrecenben és Paks környékén nőtt erdei fák évgyűrűi
nek és leveleinek vizsgálata alapján megállapították, hogy az 
atmoszféra 14 C-tartalma monoton csökkenő századokon át. 
Azonban kb. 1980-ban az előző évtizedek szovjet légköri 
robbantásainak hatására és az ottani reaktorok emisszióira 
visszavezethető módon már növekvő kontamináció 27%-a 
volt a fent említett természetes (kozmikus sugárzás hatására 
képződő) 14 C-szintnek. 

86 Rb. Olcsón előállítható, igen gyakori, kutatócélokra 
alkalmazott izotóp, mely viszonylagos veszélytelensége miatt 
elterjedten használatos. Biokémiai reakciókban a K helyett is 
beépül kémiai rokonsága miatt. Az előzőnél keményebb su
gárforrás, de hosszú felezési ideje ellenére a növényi szöve
tekre ható radioaktivitásnak csak kis hányadát képezi a Rb-
akti vitás. 

210 Pb és 210 Po. Fűzleveleken és nyárlevélnél mérték a 
légköri robbantások után a fenti két izotópot. Nyárlevélen a 
szőrözöttség miatt magasabb volt e két izotóp koncentrációja, 
42,2 Bk/kg Pb izotópnál, és 11,8 a Po izotópnál szintén a fenti 

dimenzióban. A Po izotópot 138 napos felezésű egyetlen 
mesterségesen előállított transzurán-izotópként gyakran 
használják lágy alfa-sugárforrásként. 

Tartós kontaminációt képező, így veszélyesebb izotópok 

60 Co. Igen gyakran és a legrégebben használt izotópok. 
Igen nagy erejű, több százezer kCi aktivitású kobaltforrásokat 
(ún. besugárzó állomásokat) használnak. Ezekkel az izotó
pokkal vizsgálták az erdőbiológiában a radiobiológiai hatáso
kat. Vágásterületeken, bozótosban, vegyes erdőben és feny
vesekben (Pinus silvestris) végeztek kísérleteket. A zuzmók 
1000 r-sugárzást elviseltek, a vágásterület gyomflórája 360 
r-nál pusztul, az erdeifenyő 10-30 r között pusztul el. A 60 Co 
tehát igen erős gamma-sugárforrás, amelyet részletesen kü
lönböző fenyvesekben vizsgáltak sokat. Megállapították, 
hogy igen kis sugárzásnál 10 r alatt is az erdeifenyő növeke
dését gátolja. 

Sugárérzékenysége e sejteknek a mitózisban jelentkezik, a 
sejtosztódás korai profázisában. Erdeifenyőnél 20 r-nél, a 
többi növényi sejtnél 200 r-nél. 

A 60 Co-val végzett kísérletek bizonyították, hogy ez az 
elem nemcsak az állati takarmányok, de a növényi táplálkozás 
számára is igen fontos. Ennek az izotópnak az alkalmazása a 
talajmeszezési kezelések eredményességéről is sok adatot 
felderíthetővé tett, így elsősorban termésnövekedés érhető el. 

90 Sr és 137 Cs. Gyakran együttkontamináló, és a jód, 
tellur, cézium, nemesgázokkal, néha plutóniummal a legsú
lyosabb katasztrófák nyomán jut ki a légtérbe. Az Sr és a Cs 
egyformán megtapad és megtelepedik lombon, kérgen, ava
ron és talajban, de a 137 Cs jobban eltávolítható, mint a 90 Sr. 
Gombában viszont megmarad a 137 Cs. Itt népélelmezési 
problémát is okozhat, amint azt olasz kutatók kimutatták 
észak-itáliai felmérésükkor a csernobili katasztrófa után. 

A radioaktív por ellen az erdő ugyanúgy hatékony filter, 
mint a közönséges por esetében. Münchenben 1959-ben a 
belvárosban 15-ször nagyobb radioaktivitást mértek, mint az 
erdősített villanegyedben. A gombák 137 Cs felhalmozása 
alapján bizonyított, hogy az uralkodó szél szerinti erdősze
gély sokkal több radioaktivitást tartalmaz, mint a fasorok, 
erdők védte földek azonos növényzete. A felezési idő ellenére 
a hulló levelek, tűk, kéreg révén a talajban koncentrálódik a 
radioaktivitás. A 137 Cs (de a 90 Sr veszélye) az aljnövény
zetben élő bogyós termésekre és gombákra is vonatkozik. 
Érdekes felismeréseket hozott azoknak az erdei ökosziszté
máknak a vizsgálata, amelyek atomerőművek üzemelésének 
megszűnése után nem kapnak többé forró vizet. Az érintett 
patakok, vizek rövid idő alatt benépesülnek állatokkal. Sokkal 
lassabban regenerálódnak azonban flóraelemekkel. Legnehe
zebben a fás, erdei vegetáció jelenik meg újra, s ezért ezekben 
a növénytársulásokban a cserjék és évelő növények lesznek 
az uralkodók. Széles körű vizsgálatok ellenére sem tudták 
minden részletében tisztázni a környezet drasztikus hő-
szennyezése okozta biológiai láncreakciókat és a háttérben 
meghúzódó élettani és biokémiai változásokat. 

Mottó: 

LÁSZLÓ PÉTER 

Atomkatasztrófák és a közép-európai erdei 
makroökoszisztémák 



Európában sem ismeretlen a spontán kártétel, ahol is észak
csehországi uránszurokérc-előfordulásnál vizsgálták meg a 
tűlevelű erdők válaszreakcióit lucfenyő esetén. Hasonló kí
sérletek történtek német és angolszász nyelvterületeken is, 
ahol „sugárállomásokat" telepítettek kísérleti célból fenyves
állományban, vegyes lombú állományban, lombhullató erdő
ben, erdős sztyeppe jellegű bokros állományban, magas füvű 
és zuzmóval borított alacsony füvű társulásokban. A sugártű
rő képesség a fenti sorrendben növekedik, azaz az erdeifeny
ves-társulások sérültek legelőször, utoljára pedig a zuzmóval 
társult alacsony gyep károsodott jelentősen. 

Nagyon komoly sugárzási forrásokra derült fény, illetve 
került gyanúba elsősorban is a nyugati erdőpusztulásokkal 
kapcsolatban. 

Ezek - az elektronsugárzások és röntgensugárzások külön
féle fajtáitól eltekintve - nagy része elektromágneses sugár
zási tartományba esik. A kérdéskör teljesen új és vitatott 
területe az erdőbiológiának. Ezért precíz kutatási eredmé
nyek nincsenek, ha csak az nem, hogy bizonyítottan nem 
okozói az erdőpusztulások zömének. A következőkben tisz
táznám az egyes radioaktív izotópok gyakoriságát, növény
élettani hatását és a kellemetlen kísérőjelenségeket is, főleg 
közegészségügyi vonatkozásban. Tehát téves az a megítélés, 
miszerint a sugárforrás csak az állati sejtekben okoz problé
mákat. Az eddig ártaüannak tekintett UV-sugár is komoly 
rombolást végez a levelek sejtjeiben, amint azt az ózonpajzs 

romlása miatt beinduló kutatások során kiderítették. A többi 
sugárzásnak is jelentős befolyása van (pl. az elektromágneses 
sugárzásnak is, amelyet a Kertészeti Egyetem Géptan tanszé
kén kutattak sokáig). A legkifejezettebb károsító hatás azon
ban a radioaktív sugárzás hatása Az alfa- és a bétasugárzás 
igen hamar elnyelődik, ám a közveden forrásközeiben lévő 
növényi sejtre igen nagy rombolást fejt ki, hiszen igen nagyok 
a roncsoló részecskék. A gammasugár hatása áthatóbb és 
messzire elhelyezett növényi sejtben is képes elváltozásokat 
előidézni. 

Megjegyzés: 

Aktivitás: a radioaktív anyagnak az a mennyisége, amely
ben a másodpercenként lezajló átalakulások száma 3,7x10 
db. Ez a C, azaz curie. 

Aktivitás: 1980 óta használt jelölésben a becquerel. Az 1 
becquerel (Bq) az aktivitási sugárforrásban másodpercenként 
1 bomlás zajlik le (1 Bq = 15 ). 

Elnyelt dózis: besugárzott tömeg térfogateleméhez rendelt 
általános energiafelvétel 100 erg/g = rad. 

Egészségügyi dózis: 1 Gray = 100 rad. Halálos dózis 4-5 
Gray. 1 Gray neutrondózis 10 Gray gammadózissal egyenér
tékű. 

Aktivitás sugárzó nukleonsürüséggel.: Bq/kg főleg talaj
mintáknál használatos. 

DR. BARTHA DÉNES 

Veszélyeztetett növényfajok és az erdőgazdálkodás 
Mottó: 

Az erdőben nem csak köbméterek vannak! 

Bevezetés 
A hatvanas évek közepe óta tájegységek, országok, földré

szek flórájának és faunájának változásáról, veszélyeztetettsé
géről a vörös könyvek, a vörös listák adnak számot. A hazai 
Vörös Könyv (szerk.: Rakonczay Z.) kicsit megkésve, 1989 
végén látott napvilágot, s a veszélyeztetett fajokat négy kate
góriába sorolja. Senki előtt sem lehet kétséges, hogy a múlt, 
de főképpen a jelen erdőgazdálkodása egyik jelentős veszély
forrás a fajokra, s rajtuk keresztül a biodiverzitásra nézve. A 
következőkben - a botanikus szemüvegén keresztül, de a 
gazdálkodás érdekeit sem mellőzve - a magyarországi erdők 
növényvilágának veszélyeztetettségéről, a veszélyforrások
ról, a lehetséges megőrzési módokról kívánok számot adni. 

Veszélyeztetett növényfajok 
A hazai edényes flóra (harasztok, nyitva- és zárvatermők) 

2409 fajából 840 az erdőben élő (szilvikol) faj. Ha a vörös 
könyv szerint veszélyeztetettségi kategóriákba sorozva ösz-
szehasonlítjuk a hazai flóra össz- és veszélyeztetett fajszámát 
a szilvikol flóra össz- és veszélyeztetett fajszámával (lásd 
táblázat), akkor a következő megállapításokat tehetjük: 

- a hazai növényfajok több mint egyharmada (34,9%) 
szilvikol, 

- a veszélyeztetett növényfajok közel kétötöde (39,0%) 
szintén erdőben élő faj, 

A hazai és a szilvikol flóra megoszlása 
veszélyeztetettségi kategóriák szerint 

Hazai flóra 
(») 

Szilvikol 
flóra 

(b) 

b/a 
% 

Fajszám (A) 2409 840 34,9 

Kiveszett 36 9 25,0 

Kipusztulással fenyegetett 41 13 31,7 

Aktuálisan veszélyeztetett 127 58 45,7 

Potenciálisan veszélyeztetett 406 158 38,9 

Veszélyeztetett összesen (B) 610 238 39,0 

B/A% 253 283 

- a szilvikol flóra erősebben veszélyeztetett (28,3%), mint 
a teljes hazai flóra (25,3%). 

Ha a dendroflórát (fa- és cserjefajok) emeljük ki, akkor 
még rosszabb képet kapunk. A151(159) őshonos fás növény
fajunkból 45, tehát majdnem 30% valamilyen mértékben 
veszélyeztetett. Sajnos öt faj (csipkés gyöngy vessző, feketedő 
fűz, komlógyertyán, bérci ribiszke, tőzegrozmaring) már ki is 
pusztult. 

A kipusztult fajokhoz hasonlóan tehetetlenek vagyunk a 
kipusztulással fenyegetett fajokkal (13 db) szemben is. Csak 
rendkívül gyors intézkedésekkel, jelentős korlátozásokkal, 
költségráfordítással őrizhetők meg. Erre pedig semmi esély. 
Reménykedhetünk viszont még az aktuális és különösen a 
potenciálisan veszélyeztetett fajok esetében. 



Az erdőgazdálkodás mint veszélyforrás 
Az élővilágot és élőhelyeket érő veszélyeztető tényezők 

nyilván komplex módon hatnak, itt most csak az erdészeket 
érintő főbb okokat soroljuk fel, bár ezek mindenki előtt ismer
tek: 

- a nagy területű tarvágások, a természetközeli gazdálko
dási módok elcsökevényesedése, 

- az idegen földi fafajok túlzott mértékű alkalmazása (a 
hazai erdőterület felén nem őshonos fafajok állományai áll
nak), 

- a monokultúra-szemlélet, 
- a nagygépek termőhelyromboló tevékenysége, 
-a vegyszerhasználat. 
Nem valószínű, hogy a fenti veszélyforrások közül akár 

egy is megszüntethető. Sőt, a változó érdekérvényesülés miatt 
a veszélyforrások gyarapodásával, fokozódásával kell szá
molnunk. Ehhez igazodva kell kialakítani megőrzési stratégi
ánkat, amennyiben az élővilág sokféleségét, erdeink biodiver-
zitását fontosnak tartjuk. 

A megőrzés módja 
Mintegy 300 000 hektár erdőterületünk ugyan védelem 

alatt áll, a természetvédelem erdekeit - nagy nehézségek árán 
- csak a töredéknyi fokozottan védett területeken sikerül 
érvényesíteni. Vannak védett növényfajaink is, a jogi szabá
lyozás - mint passzív természetvédelem - azonban ebben az 
cselben is crőüen marad. Ha azonban a védett/veszélyeztetett 
erdei növényfajok élőhelyeit megvizsgáljuk, azt tapasztaljuk, 
hogy legnagyobb részük a gazdálkodás szempontjából kevés
bé érdekelt területen él. Ezek: 

- bokorerdők, pusztai és sziklai cserjések, 
- karszterdők, 
- szikla-, szurdok- és törmeléklejtő-erdők, 
- magashegyvidéki és sziklai bükkösök, 
- keményfás ligeterdők, 
- patak menü éger- cs kőrisligetek, 
- láperdők, 
- a megmaradt, regenerálható, alföldi kocsányos tölgyes 

erdőtömbök (homoki, lösz-, sziki és gyertyános-tölgyesek). 
Ahhoz, hogy a fenti élőhelyek az élővilág menedékterüle

teivé válhassanak 
- generálisan valamennyi potenciális területet védetté kell 

nyilvánítani, 
- teljes mértékben ki kell vonni őket az erdőgazdálkodás 

alól, 
- természetvédelmi kezelésbe kell őket adni, 
- az erdőtervezésnél elkülönítve kell őket kezelni. 
A fenti társulások jelenlegi erdőterületünknek csak 4%-át 

teszik ki (!), s intenzív erdőgazdálkodásnak nem éppen a 
legmegfelelőbb területek. A most kialakítás alatt álló erdőre
zervátum-hálózatnak is bázisterületei lehetnének valarneny-
nyien. Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy a jelentősebb kiterjedésű társulásoknak (bükkösök, 
gyertyános-tölgyesek, cseres-tölgyesek stb.) is legyen repre
zentánsa hazánkban. Ezekről a már meglévő fokozottan vé
dett területek gondoskodnának. 

Vissza- és előretekintés 
A fenti kezdeményezés - a mai természetvédelem által 

szorgalmazott élőhelyvédelem - nem új hazánkban. Már a 
sokat emlegetett 1879-es erdőtörvény is gondoskodott a véd

erdők kijelöléséről, melyek nagyjából egybeestek a fenü tár
sulásokkal. S közel negyedszázada Csapody István és 
Szodfridt István már javaslatot tett természetes erdőü'pusaink 
védelmére (Az Erdő, 1970), ami a védett területek kijelölésé
hez jó alapot nyújtott. Csak rajtunk múlik, hogy a közeljövő
ben elfogadásra kerülő erdő- és természetvédelmi törvény 
gondoskodjon védett erdőtársulásokról, a növény- és állatvi
lág menedékterületeiről. S ha ezek kijelölésre is kerülnek, 
nem szabad elfelednünk, hogy a nem védett természetközeli 
erdőtársulásokban - a mai gyakorlattól jócskán eltérve -
természetközeli erdőgazdálkodást kell folytatnunk! Ha nem 
ezt tesszük, akkor ne legyen erdész a nevünk. 

Posztgraduális képzés indul a Soproni Universitas keretében 
1993 szeptemberétől. 
1. EMBA (európai vezetési fokozat), 1,5 éves intenzív képzés, 
felsőfokú végzettségű - néhány év gyakorlattal rendelkező -
szakemberek részére, az egyetem Közgazdasági és Vezetésfej
lesztési Intézete irányításában, a legkiválóbb hazai és külföldi 
szakemberek bevonásával. Szakvezető: dr. Csalh Magdolna int. 
ig. egy. tanár. 
Várhaló részvételi díj: 90 000 Ft/fő/szemeszter. 

2. Vállalkozó gazdasági szakmérnökképzés 2 éves levelezős 
formában, elsősorban erdő- és faipari mérnökök részére az 
alábbi szakirányokon: 
- vállalkozás ügyvezető szakirány, 
- marketing és kereskedelem szakirány, 
- minőségbiztosítás és kontrolling szakirány, 
- környezet manager mérnök szakirány. 
Részvételi díj: 18 500 Ft/fő/szemeszter 
Szakvezető: dr. Herczeg János egy. docens. 

3. Mérnöktanári képzés 2 éves levelezős formában, műszaki 
vagy agrár felsőfokú végzettségűek részére. 
Részvételi díj: 8300 Ft/fő/szemeszter. 
Szakvezető: dr. Lükő István tanszékvezető egy docens. 

4. Müszaki oktatói képzés 3 éves levelezős formában, techniku
sok vagy érettségivel rendelkező szakmunkások részére. 
Részvételi díj: 7900 Ft/fő/szemeszter. 
Szakvezető: dr. Lükő István. 

5. Faanyagvédelmi szakmérnökképzés 2 éves levelezős formá
ban, felsőfokú szakirányú végzettségűek részére. 
Részvételi díj: 14 000 Ft/fő/szemeszter. 
Szakvezető: dr. Varga Ferenc tanszékvezető egy. docens. 

6. M ütárgyállomány-védelmi szakmérnökképzés 2 éves levele
zős formában, fa- és papírszakirányú egyetemi végzettségűek 
részére, továbbá közgyűjtemény-vezetőknek. 
Szakvezető: Tasnádi György osztályvezető. 
Részvételi díj: folyamatban. 

7. Mülárgyállomány-védelmi mérnökképzés 3 éves levelezős 
formában, fa- és papírszakirányon végzett üzemmérnökök és 
restaurálorok részére. 
Szakvezető: Tasnádi György osztályvezető. 
Részvételi díj: folyamatban. 
Valamennyi képzés helyszíne: Sopron 
Jelentkezési határidő: 1993. június 18. 
Felvilágosítás és jelentkezés: 
Erdészeti és Faipari Egyetem Tanulmányi és Továbbképzési 
Osztály 

Wilfing János osztályvezető-helyettes 
9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 1. 

Telefon: 99-311-100. Fax: 99-311-103. 



TERMÉSZETVÉDELEM - KÖRNYEZETVÉDELEM 

S O M O G Y I I L O N A CSILLA 

A növényvilág sokféleségének megőrzése 
Az élővilág sokféleségének (diverzitásának) rohamos 

pusztulására nap mint nap figyelmeztetnek a tudósok, kuta
tók. Ennek a felgyorsult változásnak részesei és tanúi va
gyunk, ami a fajok ezreinek, a génformák sokaságának eltű
nését okozza. Ezáltal az évmilliárdos evolúciós folyamat kí
méletlenül csökevénycsedik, a földi élet változatosságának 
összessége sérül, elszegényedik. Nagyságrendileg is nehéz 
lenne megadni, hogy az élet hányféle formája osztozik a 
Földön. Eddig durván 1,4 millió fajt írtak le, de ez nem jelenti 
a teljes fajszámol. 

Az élővilág sokféleségének rohamos csökkenése arra utal, 
hogy máris kezdetét vette a fajok nagyarányú kihalása és a 
további veszteségek sora elkerülheteden. Annak érdekében, 
hogy a biológiai elszegényedés folyamatát csökkentsük, na
gyon átgondolt intézkedéseket kell alkalmaznunk. Ha a világ 
biológiai örökségét meg akarjuk tartani, legésszerűbb straté
giának bizonyul a természetes élőhelyek védelme. Ezen terü
letek tényleges védelme gyökeres változást igényel az embe
riség szemléletében, illetve a társadalomnak önként kell kor
látoznia a földi javak kiaknázását. A sokféleség megóvása 
végett meg kell tanulnunk a természet oldaláról nézve is 
gondolkodni és racionális alapokra helyezni a túlélés, az 
cicibenmaradás lehetőségeit. Mint minden faj, mi is szorosan 
függünk más fajoktól. A sokféleség minden ökoszisztéma és 
minden gazdasági rendszer alapeleme. 

Az egyre érzékenyebbé, sérülékenyebbé váló bioszféránk
ban egyre kevesebb egyed képes az őt érő hatásokat tolerálni. 
A kedvezőtlen hatások következtében a biológiai sokfélesé
get érintő legismertebb jelenség a természetes állat- és nö
vényvilág lajspektrumának csökkenése. 

A már kipusztult és a kipusztulással fenyegetett fajok nagy 
száma, illetve számos faj állományának rohamos csökkenése 
megindította a természetvédelemmel kapcsolatos tevékeny
ségeket. A természetvédelmi erőfeszítések főként a nemzeti 
parkok és a/, egyéb védelem alatt álló területek élőhelyeinek 
megőrzésére irányultak. Ma már majdnem 7000, nemzeti 
szinten védett terület található a világon, ez a szárazföld 
felszínének 4,9%-át, összesen 651 millió hektárt tesz ki. 

A Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) irányítá
sávalmára hatvanas években megkezdődött a vörös könyvek, 
vörös listák összeállítása, melyek a már kipusztult és a kipusz
tulással veszélyeztetett állat- és növényfajok katalógusai. 

A genetikai tartalékok megőrzése napjainkban főleg növé
nyi formában (nemzeti parkok, botanikus kertek) vagy szárí
tott, hűtött magminták formájában történik. A természetes 
változatosságot hordozó formák megőrzését biztosítja továb
bá a biotechnológiai módszerekkel történő génrezerváció, 
illetve a mesterséges körülmények között tenyésztett klónok 
fenntartásának kutatása is. Ezek a mesterséges tenyészetek (in 
vitro) olyan rendszerek, amelyek a természetes folyamatokat 
utánozzák. Mivel igazán természetes állapot sehol nem talál
ható a Földön, szükség van a minimális emberi beavatkozá
sokra. 

Ahhoz, hogy a védett területek hosszú távon működni 
tudjanak, elég nagynak kell lenniük, hogy a zavarok csak kis 
részüket érintsék. Az olyan élőlények, amelyek túl kevés 

egyedszámú populációból állnak, nem lesznek képesek gén
jeik, fajaik és feladataik teljes tárházát fenntartani. Ahol csak 
ilyen kisebb darabkák maradtak fenn, ott sokkal aktívabb és 
néha költségesebb intézkedések szükségesek. 

A geneükai tartalékok megőrzésére irányulnak egyes in 
vitro szövettenyésztési technikák is, melyeket eddig főleg 
dísz- és gyógynövényekre dolgoztak ki. Az in vitro mikrosza-
porítás jelentősége manapság már nem csak dísznövényeknél 
jelentkezik. Fás kultúrák in vitro mikroszaporításával is töb
ben foglakoznak, és számos fajra sikerült kidolgozni ezt az 
eljárást. Ezzel a módszerrel fenntartott génrezerváció szüksé
ges akkor, ha oly kevés egyedszámú fajokkal állunk szemben, 
amelyek önmaguk nem vagy kevésbé képesek szaporodni. 
Ezek a fajok sokszor a kipusztulás határán vannak, ezért 
fennmaradásuk érdekéhen emberi beavatkozásra van szük
ség. 

A kipusztulással fenyegetett fajok egy könyörtelen szelek
ciós folyamat eredményeként megmaradt példányok, me
lyeknek a túlélésben jelentős szerepük van. Ezek a fajok az 
evolúciós események csekély számú győztesei, ezért elmond
hatjuk, hogy bizonyos „edzettségre" tettek szert. Azért, hogy 
a még meglévő fajok, illetve a fajokat alkotó egyedek geneti
kai többszálúságét ne hagyjuk elveszni, alkalmazzuk az in 
vitro szövettenyésztést, mikroszaporítást. 

Az in vitro kultúrák kialakításánál nagyon fontos a csíra
mentes állapot elérése. Ezt köved a növények mesterséges 
felszaporítása, regenerálásuk. Az edzési folyamatok alatt fel
készítjük a növényeket a természetes élőhelyre történő 
visszatelepítésre, ahol további védelem és ellenőrzés mellett 
a fajok természetes szaporodását kell elősegíteni. Ha az így 
repatriált egyedek magukra hagyva is fennmaradnak és sza
porodnak, munkánkat eredményesnek mondhatjuk. 

Mivel kevés egyedszámú, geneükailag instabil populáció
val dolgozunk, ügyelni kell arra, hogy minél több egészséges 
egyedről gyűjtsünk mintát, a geneükai sokféleség megőrzése 
végett. 

Amíg a végső célt elérjük, nagyon sok és hosszadalmas 
kísérleten kell átverekednünk magunkat. Ez a mesterséges 
felszaporítás csak addig szükséges, amíg a visszatelepítés 
után magára hagyott populáció önmaga szaporodni képes 
lesz. 

A biodiverzitás megőrzéséhez sok változásra van szükség, 
melyek túllépnek a fenntartható fejlődésről szóló cikkeken, 
vitákon. Egy elveszett növény értékét nem tudjuk felbecsülni, 
és eseüeg csak évüzedek múlva érezted hatását a sokféleség 
elvesztése. 

Az emberek és a természet kapcsolatának helyreállítása és 
fenntartása napjaink égető problémája. Az élővilág kapcso
latrendszerének működési feltételei nemcsak biológiai, ha
nem társadalmi paraméterektől is erősen függenek. A költsé
ges eljárásokkal helyreállított rendszereket és a meglévő ter
mészetes állományokat az emberi tudatlansággal, fegyelme
zetlenséggel örökre elveszíthetjük. Ám a biológiai sokféleség 
megőrzése mindenképpen a fenntarthatóság, a bőséges vá
lasztási lehetőségek örökül hagyása a jövő nemzedékeinek, 
ami alapvető erkölcsi kötelességünk. 



TÓTH ZOLTÁN 

Gondolatok a zuzmókról* 
Az erdő alkotórészei közül hajlamosak vagyunk csak a 

nagyméretűeket (vad, fák) fontosságuknak megfelelő mérték
ben tárgyalni, az egyebek (pl. alacsonyabb rendű növények) 
fölött általában átsiklunk, gyakran észre sem vesszük azokat. 

Ilyen mellőzött, alig ismert élőlények a zuzmók, melyek 
ugyanúgy részei az erdőnek, mint a bükk vagy a gímszarvas. 
A következőkben a zuzmók bemutatásán keresztül azok 
„hasznosításának" lehetőségére hívnám fel a figyelmet. 

A zuzmók hihetedenül tág ökológiai tűrőképességű növé
nyek. A Földön szinte mindenütt megtalálhatók mind a tund
rákon, mind az esőerdőkben. Nagy „hibájuk" viszont, hogy a 
levegőszennyezésre szinte kivétel nélkül nagyon érzékenyek. 
A zuzmótelepek károsodása, pusztulása a légszennyező anya
gok igen kis koncentrációjának hatására is bekövetkezik. A 
pusztuló zuzmótelepek figyelmeztetnek: az adott terület leve
gőminőségének kezdődő romlását és a többi ellenállóbb faj 
potenciális veszélyeztetettségét jelzik. A zuzmók említett tu
lajdonságuk miatt a bioindikátorok közé tartoznak. Bioindi
kátorok azok az élőlények, melyeknél a szennyező anyagok 
kis koncentrációjának hatása is életfolyamataik megváltozá
sát okozza, s a bekövetkező változások jól megfigyelhetők. A 
bioindikátorok előnyei: 

- komplikált és drága kémiai és fizikai mérések nélkül is 
megbízható eredményekhez juthatunk általuk a környezet 
állapotáról, 

- az adott környezed változás mértékét és irányát is látha
tóvá teszik, 

- megmutatják a toxikus anyagok eloszlását, 
- a vizsgált területet ért komplex szennyeződés élő szerve

zetekben előidézett hatását jelzik. 
A zuzmók olyan bioindikátorok (ún. negatív jelzőfajok), 

melyek hiányukkal jelzik a környezetszennyezést (nagy SO2 
tethelés hatására zuzmómentes övezetek, ún. zuzmósivatagok 
alakulnak ki). Nagymértékű érzékenységüket felépítésükből 
adódó sajátosságok okozzák. A zuzmók a természet különle
ges növényei, melyek gomba és alga szimbiózisának köszön
hetően alakultak ki. Annak ellenére, hogy a zuzmót két kü
lönböző élőlény alkotja, a zuzmó új növényfajként, alkotóré
szeitől eltérő, oszthatadan egységként jelenik meg. Egyes 
kutatások szerint a zuzmószimbiózis közel áll a parazitizmus
hoz, mivel a zuzmógomba az algán élősködik, vagyis parazi
taként viselkedik. Ennek eredményeként a zuzmóalga életké
pessége életminimuma határára kerül - életfeltételeinek 
rosszabbodását nem képes elviselni, vagyis a levegőszennye
ződés hatására elpusztul. Ez pedig a gomba s így az egész 
telep pusztulását vonja maga után. A zuzmók levegőszeny-
nyező anyagokkal szemben tanúsított nagymértékű érzékeny
ségét az alábbi okok tovább fokozzák: 

- kis klorofilltartalmuk miatt anyagcseréjük, növekedésük 
lassú, regenerációs képességük korlátozott; 

- vízháztartásuk szinte teljes egészében a levegő páratar
talmától, illetve a csapadéktól függ, ezáltal asszimilációs és 
regenerációs idejük is igen rövid; 

- a kutikula hiánya miatt sok anyag bejuthat a telepbe; 
- a vizet és a tápanyagokat szinte teljes mértékben a 

levegőből veszik fel; 

- fő aktivitási idejük télre esik, amikor a levegő S02-tar-
talma kétszer olyan nagy, mint nyáron; 

- nem képesek szervezetüket méregteleníteni, mint pl. a 
lombos fák teszik ezt lombhulláskor. 

Már a múlt században észrevették, hogy egyes ipari terü
letek környezetéből, városok belsejéből eltűntek a zuzmók. A 
vizsgálatok szerint a zuzmóflórára a legdrasztikusabb hatás
sal a levegőszennyező anyagok közül a SO2 (savas eső), a HF, 
az O3 és a nehézfémek vannak. Ma Magyarországon mintegy 
900 zuzmófaj él, számuk azonban a növekvő környezet
szennyezés miatt folyamatosan csökken. A zuzmók érzékeny
sége fajonként változó, kéregzuzmók, lombos zuzmók, bokros 
zuzmók, szakállzuzmók sorrendben nő. Legérzékenyebbek te
hát a szakállzuzmók és a bokros zuzmók, melyek telepe apró 
bokorhoz hasonlít A telep a szakállzuzmóknál szakállszerű, 
fonalas szerkezetű, az aljzatról lecsüngő, míg a bokros zuz
móknál dúsan elágazó szalag alakú, általában felálló. Ebbe a 
csoportba tartozik a közismert rénszarvaszuzmó és a Bibliá
ban égi mannaesőként megjelenő mannazuzmó. A következő 
ellenállóbb csoportot az erdeinkben legnagyobb számban 
megjelenő lombos vagy leveles zuzmók alkotják. Ezek telepe 
az aljzaton lazán fekszik, arról könnyen leválasztható, levél
szerű, lapos, a szélein többé-kevésbé felemelkedő. Fakérgen, 
talajon, kövön egyaránt előfordulnak. A zuzmók legellenál
lóbb csoportját az ún. kéregzuzmók alkotják. Telepük egész 
alsó felületével az aljzathoz tapad, arról sérülés nélkül nem 
választhatók le. A telepek felülete sima, pikkelyes, kockakő
szerű vagy szemcsés. Leggyakrabban kőzeteken vagy fakér
gen fordulnak elő. 

Magyarország erdei közül a zuzmók nagy páraigénye miatt 
a leggazdagabb zuzmóvegetációt a hűvös, párás, kiegyenlített 
klímájú erdőkben (hegyvidéki bükkös, jegenyefenyves bük
kös) találjuk. Ezek a társulások hazánk legmagasabb hegysé
gein (Bükk, Börzsöny) és a Dunántúl legnyugatibb részén 
(Vend-vidék, Kőszegi hg.) fordulnak elő. Az itt megjelenő 
zuzmófajok száma meghaladhatja a százat; a leveles zuzmók 
dominanciája mellett jelentős a bokros és szakállzuzmók ará
nya is. A hegyvidékekről az Alföldhöz közeledve sem csök
ken jelentősen a zuzmőfajok száma, viszont a zuzmótársulá
sok fajösszetétele megváltozik: a szárazságot jobban tűrő 
leveles zuzmók javára csökken a bokros és szakállzuzmók 
száma. Érdekes és jelentős a száraz, meleg erdeink (karsztbo
korerdők, sziklaerdők) sziklakibúvásain megjelenő kéregzuz
mó-társulások hihetetíen fajgazdagsága. Ellenpéldaként a fa-
ültetvényeket lehet felhozni, melyekből sok más élőlény mel
lett a zuzmók is kiszorulnak, csak néhány fajuk tengődik a 
nemesnyárasok, erdeifenyvesek fáin. 

Az egyes fajok toleranciahatarát meghatározták, így egy 
terület zuzmóflórájának fajösszetételéből következtetni tu
dunk a levegőszennyezettség mértékére. Ha az eltérő faj
összetételű zuzmótársulások területi elterjedését térképen áb
rázoljuk, akkor a levegőszennyezettséggel azonos mértékben 
terhelt területek azonos zuzmótársulással jellemezhető öve
zetekként jelennek meg. Ezt a meggondolást a zuzmótérképe
zés alapjának tekintjük. A zuzmőtérképezés már több, mint 
100 éves múltra tekint vissza. 

' Az OEE pályadíjjal kitüntetett tudományos diákkön pályamunka kivonata. 



Máig a világ szinte minden nagyvárosáról, míg Magyaror
szágon Budapest, Debrecen és Szeged városáról készült ilyen 
felmérés. Magam Sopronnak - ennek a tiszta levegőjéről híres 
városnak - készítettem el a zuzmótérképét. 

A térképezés módszere: a város útszéli és parkokban lévő 
fáit mind átvizsgáltam, és a zuzmólelőhelyeket térképen je
löltem (csak fán élő zuzmókat kerestem, hiszen esetükben 
nem érvényesül az aljzat savas esőt kompenzáló hatása). A 
térképen ezek után három zónát különítettem el: 

1. zuzmósivatag: fán élő zuzmók nem tenyésznek a nagy 
légszennyezettség miatt (a belváros egésze és Sopronbánfal-
va), 

2. küzdelmi zóna: egyes ellenállóbb zuzmófajok fordulnak 
csak elő (külső városrészek), 

Tisztelt 
Környezetvédelmi 
Tanácskozási 

(Országgyűlés Nyí l tNap- 1993. március 31.) 
Röviden szeretném megköszönni a meghívást és a felszó

lalás lehetőségét a mai tanácskozásra. 

Úgy gondolom, szimbolikus jelentősége van annak is, hogy 
ezt a tanácskozást a Parlamentben tartjuk, ami jelzi, hogy nem 
valamiféle törvényen kívüli akadékoskodó emberek vagy 
szervezetek vagyunk, hanem a törvényes polgári kezdemé
nyezések részei, illetve részesei. 

Elve az alkalommal, rövid tájékoztatást szeretnék adni a 
ráckevei Peregi parkerdő megvédési akciónkról, amely a mi 
kis helyi bős-nagymarosi problémánk volt. 

Szomorúan tapasztalhatjuk, hogy az önkormányzatok sok 
helyen anyagi hivatkozással fillérekért eladnák a jövőt, sajnos 
ez a helyzet alakult ki városunkban is. 

Ráckevén egy közkedvelt városszéli kiránduló-, pihenő
erdőben benzinkutat akartak építeni. 

A városi képviselőtestületet megszédítette a MOL Rt. aján
lata, és annak ellenére, hogy már két benzinkút is van Rácke
vén, még egyet akartak építeni ide a parkerdőbe. 

Ami tragikomikus az ügyben - és kérem, hogy jól figyel
jenek - , a MOL Rt. a parkerdei benzinkutat környezetbarát
nak próbálta beállítani! Kérem, hogy legyenek éberek, és 

3. normál zóna: természetes zuzmóvegetáció (Lövérek). 
Eredmények: 
1. A város zuzmóflórája szegényes, főleg a levegőszeny-

nyezéssel szemben ellenállóbb fajokból áll. 
2. A belváros egészén az ún. zuzmósivatag övezete húzó

dik, vagyis itt olyan nagymértékű a levegőszennyezés, hogy 
azt a fán élő (epiphyton) zuzmók már nem képesek elviselni. 

3. A módszer erdőben is alkalmazható: ha az erdőben a 
szakáll- és bokros zuzmók dominálnak, a levegőszennyezett
ség mértéke jelentéktelen; lombos zuzmók dominanciája ese
tén az erdő levegője közepesen terhelt, a kéregzuzmók domi
nanciája pedig a szennyeződés oly nagy mértékét jelzi, amely 
mellett az erdei fás vegetáció léte veszélyben van (erdőpusz
tulás). 

semmilyen környezetbarátnak nevezett benzinkutat ne enged
jenek természeti értékek közepébe építeni. 

Ha a farkas báránybőrbe bújik, attól az még farkas marad 
- ahogyan a népmese mondja. 

Mi tiltakozó akciót szerveztünk, amely sikerrel is járt: 
- a lakossági tiltakozást sikerült megszerveznünk, és végig 

ébren tartani, 
- az FM Erdészeti Főosztálya nem hátrált meg - külön 

köszönet illeti ezért Dauner Martont és dr. Rada Antalt - és 
nem járult hozzá az erdő kivágásához, 

- a sajtó, a TV, a Rádió, az újságok munkatársai végig 
objektíven és szimpatikusán adtak tájékoztatást a küzdelem
ről. 

Amit itt külön szeretnék hangsúlyozni és megköszönni, az 
dr. Rott Nándor elnök úr munkája volt, aki vette a fáradságot, 
és személyesen nézte meg a szóban forgó területet, annak 
természeü, műemléki és kegyeleti értékeit, az Árpád-kori 
templomalapot, és személyesen is állást foglalt e fontos ter
mészeti érték megóvásáért. 

Végül a terület hosszú távú védelme érdekében előterjesz
tést tettünk a Budapesti Természetvédelmi Igazgatósághoz, és 
reméljük, hogy aminiszter úr is egyetért javaslatunkkal, hogy 
a ráckevei Peregi parkerdő legyen országos védelemre mél
tó természetvédelmi terület. 

Úgy gondolom, hogy a fontos természeü értékek védelmé
ért nem lehet és nem is szabad évente küzdeni, azok védelmét 
egyértelműen és hosszú távra kell biztosítani. 

Kívánom a t. Miniszter Úrnak, hogy sok ilyen előterjesztést 
kapjon, és kérem, hogy azokat kedvezően fogadja. 

Dr. Czerny Károly 
erdőmérnök 



Kórházak biológiai védelme fitoncidokkal 
Fitoncidoknak nevezik a növények által kitermelt olyan anyago

kat, melyek a mikroorganizmusokra, egyes alacsonyabb rendű gom
bákra, a legegyszerűbb állati szervezetekre pusztító hatással vannak. 
Ezek az anyagok, melyekkel a növény önmagát védi a kórokozókkal 
szemben, az ember egészségét is nagymértékben szolgálják. A fiton-
cidok pusztító hatásának nemcsak azok a mikroorganizmusok van
nak kitéve, melyek közvetlenül rátapadnak a növényre, ahol a fiton-
cid szövetnedvékkel érintkeznek, hanem azok a mikroorganizmusok 
is, melyek a növény körül levő környezetben (levegőben, talajban, 
vízben) vannak. Ebben az esetben a fitoncidok illó frakciói hatnak 
rájuk, és így sok növényt nyilvánvalóan a szó valódi értelmében 
baktériumölő és gombaellenes Övezet veszi körül. 

A növények fitoncid hatásuk révén erősen befolyásolják a kör
nyező levegő mikroflóra-állományát mind mennyiségi, mind minő
ségi tekintetben. Természetesen nagyon kedvező a mikroklíma ha
tásuk is. 

A fitoncidok saját természetük szerint elég bonyolultak, ezek 
lehetnek: alkoholidok, glukozidok, aldehidek, szerves savak és cser-
zőanyagok. A növényekben ezek illó vegyületek alakjában vannak, 
melyek a levegőben kiválasztódnak. A növények élettevékenységé
nek folyamataiban keletkeznek, valószínűleg sebzés, megtámadott
ság esetén fokozott mértékben. 

A növényzet fitoncid képességének foka több tényezőtől függ: a 
növény fajtájától, az évszaktól, a vegetációs időszaktól, anapszaktól, 
a meteorológiai viszonyoktól. Sorrendet is állítottak fel, mely növé
nyek a legnagyobb fitoncid termel ők. Érdekes, hogy az első kettő 
megegyezik a népi gyógyászat sok évezredes tapasztalatával: 
hagyma, fokhagyma, atlanti cédrus, jegenyefenyő, tiszafa, erdeife
nyő, boróka. 

Egyes kutatók a borókát a cédrus mögé tetszik. Kísérleti körül
mények közt a hagyma-fokhagyma-cédrus illóolaj-termelése már 
három perc múlva elpusztítja a kórokozókat. Érdekes, hogy ez az 
érték a lucfenyőnél 60 perc. Viszonylag erős fitoncid hatása van a 
tölgyeknek, gyertyánnak, juharnak, diónak, nyírnek. 

Néhány újságcikk témánkból: 
Szocsi egyik klinikájának különleges kertje van. A kutatások 

szerint egyes növényfajták termelte illékony anyagok létfontosságú 
gyógyszerként hatnak az emberre. Több növény hatásos, de a boró
kával egy sem versenyezhet, hisz ennek egy hektárja hozzávetőlege
sen 30 kilónyi védőanyagot termel mindössze egy nap alatt. Még 
valamit ehhez. Ez a mennyiség elegendő lenne egy nagyváros terü
letén élő betegségokozó mikrobák teljes elpusztításához. Kaukázus 
és Krím-félsziget szanatóriumaiban alakították ki elsőként az ilyen 
gyógyhatású zónákat. 

Kertészeti Lapok, 1982. 11. oldal: Baranyában fitoncid növény
zetből kertsarkot rendeztek be, melyet tüdőszaunának rendeztek be 
és neveztek el, és így is használják. A napi „tüdőterhelést" gyógyít
ják, frissítik fel magukat az ott-tartózkodással. 

Látható, hogy a természet milyen komoly segítséget nyújt az 
embernek, hogy megvédje magát a betegségek ellen. Napjainkban 
nagyon sok orvos fordul újra a természetes gyógymódok felé, termé
szetesen a modem technika és tudomány eredményeit nem lebecsül
ve, de kihasználva az ökológiai egyensúly évmilliók alatt kialakult 
csodáit. Sok kórház küzd olyan fertőző mikroorganizmusokkal, me
lyek hozzászoktak ahasznált antibiotikumokhoz, de a fertőzés leküz
dése is állandó probléma. 

Ezeken segíthet viszonylag a fentiek ismerete. Ha olyan fitoncid 
növényekből álló védőgyűrűt telepítünk kórházaink köré, melyek 
illóolaj-termelése átjárja a kórház levegőjét, akkor hozzájárulhatunk 
csírátlanításukhoz, a betegek gyógyulásához. A tervezésnél ismerni 
kell a környezet meteorológiai viszonyait, a széljárásokat, a termő
helyet és ezek ismeretében kell kiválasztani a kívánt fafajokat, nö
vényeket. Természetesen az esztétikai szempontok is nagyon fonto
sak, de szerencsére a használható növények általában dekoratívok, 
így ilyen nehézség nincs. Törekedni kell a laza ültetési hálózat 
kialakítására, hogy minél nagyobb levél- és tűtömeg tudja az illóolaj
termelést szolgálni. Megfelelő út és pihenőhely kialakításával a nem 
fekvőbetegek közvetlenül részesülhetnek anövényzet segítségében. 

Körmenden a régi kórház mellé egy nagyon szép modem új 
kórház épült. A vezetőség hozzájárulásával és lelkes támogatással 
megpróbálkoztunk egy ilyen biológiai védőövezet kialakításával. 
Mivel itt az északi szél a döntő és szerencsés módon itt volt szabad 
hely, laza hálózatú (4x4 méteres) Cédrus atlantica állományt létesí
tettünk. Szabályos hálózatban, hogy a gépi kaszálás megoldható 
legyen. Fagyérzékenységük ellenére szépen növekednek, reméljük 
rövidesen kifejthetik áldásos tevékenységüket. A többi nagyobb 
szabad területre lucfenyőt ültettünk költségkímélés céljából. Termé
szetesen megfelelő úthálózatot is kialakítottunk, mellette padok és 
pihenőhelyek lesznek. Az épületek közé fekvő borókát ültettünk, 
főképp a fertőző osztály és a tüdővizsgáló ablakai alá. A sok sötét 
tónusú fenyőt nyírekkel és vörös levelű cserjékkel, fácskákkal oldot
tuk fel, hogy az esztétikai hatás is érvényesüljön. 

A nagyon jó kertész szakgárda gondoskodik a növényzet fenn
maradásáról és megfelelő növekedéséről. Bízunk benne, hogy az itt 
megvalósult munka követésre talál és mi, erdészek is hozzájárulha
tunk munkánkkal egy jó ügy szolgálatához. 

Cebe Zoltán 

Erdőgazdálkodás alatt ma azt a 
tevékenységet értjük, amellyel az er
dő-ökoszisztéma által nyújtott javakat 
a társadalom számára tartamosán hoz
záférhetővé tesszük. A lehetőségeket 
és a fennálló korlátokat az erdészeti 
kutatás tárja fel, és az oktatás tudatosít
ja. Mindezek időbeli kezdeteit az 1760. 
és az 1830. évek közé tehetjük és Né
metország területén találhatjuk. Innen 
sugárzott ki német szakemberek köz
vetítésével az egész világra a követke
ző sorrendben: 

(AFuJ 1993.2/3. Ref.: Jéröme R.) 

Európa 
1720. Oroszország - Fokel et al. 
1737. Dánia/Norvégia - Von Langen et co. 
1809. Magyarország, Svédország - Wilckens, Radolff 
1824. Franciaország - Baudrillart 
1832. Görögország 
1840. Csehország - Sacnsen 
1848.' Olaszország, Spanyolország - Balesüeri, Pascual-Gonzales 
1858. Finnország - von Berg 
1860. Románia, Lengyelország - Adolph, von Berg 
1866. Anglia - Schlich 
1920. Törökország - Bayern 

Európán kívül 
1849. Holland - India 
1858. India - Brandis 
1868. Japán 
1876. USA - Fernow et al. 
1907. Kanada 



A H Ó N A P KÉRDÉSE 

Kell-e nekünk őserdő? 
A múltkoriban vonaton utazva hallottam, amint a tájat néze

getve egy nagymama unokájának magyarázta a fasor és az erdő 
közötti különbséget. Az ő egyszerű elgondolása szerint az erdő 
olyan faállomány, amelyen nem látni keresztül. Abban a pilla
natban, az adott körülmények között ez az erdőfogalom elégnek 
bizonyult. Bizonyos szinten maradva helyes is, onnan a vonatab
lakból nézve, míg a gép elrobog mellette. De ha már megállunk 
és elgondolkozunk egy picit, akkor biztosan rádöbbenünk, hogy 
az erdő sokkal, de sokkal több ennél. 

Mindenki, aki valamilyen kapcsolatba kerül az erdővel, felál
lít magában egy erdőképet. Ezt a fogalmat azok alapján alakítja 
ki - akár tudatosan, akár tudat alatt - , hogy Ő hogyan viszonyul 
az erdőhöz, mit hasznosít abból. Ez a gyakorlati erdőfogalom, 
mely mindig embercentrikus. Emellett létezik egy elméleti erdő
fogalom is, amely már jobban megközelíti a valóságot. Ez tudo
mányos célból születeti, szépen megfogalmazott gondolat. Ott is 
van minden valamirevaló szakember könyvespolcán, a tudatából 
azonban többnyire hiányzik. Mert hiába írjuk le hosszú monda
tokban ökológiai szemléletű definícióinkat, ha a gyakorlatban 
csak pénzforrásnak tekintjük erdeinket, és csak így vagyunk 
képesek kifejezni az értékét. Miért nem látható be, hogy ez 
hosszú távon helytelen szemlélet? Ha belátható, akkor miért nem 
lehet tenni valamit ellene? 

A vegctációlérképek adatai szerint hazánk területét kb. 85%-
ban borította erdő az emberi beavatkozás kezdete előtt. Ma 18% 
körül van hazánkban a faállományok területe. Mert akkor ráadá
sul erdők voltak, ma pedig csak faállományok vannak. Vegyük 
észre a különbségei! Es lám, Mari néninek ebben is igaza van! A 
nemesnyár-ültetvényen keresztül lehet látni, tehát az nem is erdő. 

Ez az egyik oka annak, hogy valamikor az erdészeknek na
gyobb tekintélyük volt, mint manapság. Hiszen az erdővel gaz
dálkodónak nem csupán az önnön érdekeit kell figyelembe ven
nie, hanem a társadalmi igényeket is szem előtt kell tartania. Az 
erdőt nem hasonlíthatjuk össze a bányával, a hajógyárral, a 
bankkal vagy a sertésteleppel, mert az erdő létezése elengedhe
tetlen feltétele a mi létezésünknek. Ahhoz pedig, hogy az erdők 
léle ne legyen veszélyeztetve, meg kell szüntetni az erdőgazdál
kodásban a nyereségérdekeltséget, és valóban gazdálkodást kell 
folytatni az erdőkkel: nemcsak kapni, adni is kell az egyensúly 
érdekében! A rövid vágásfordulóval kezelt faállományok, a táj
idegen fajok, a fajták, a monokultúrák alkalmazása a drasztikus 
átalakítások és változtatások mind-mind egy degradáltabb álla
pot felé vezetnek. Nem kell vernéi látásmód ahhoz, hogy belás
suk erdőpusztító tevékenységünk szomorú jövőjét. 

Az is igaz azonban, hogyha a jelenlegi stratégiánkon az erdő 
erdekei szerint változtatunk, akkor a pillanatnyi anyagi hasznunk 
csökkenni fog. De az erdőgazdálkodásból származó jövedelem 
egy résznek elvesztése nem nagy anyagi veszteség ahhoz képest, 
amit pénzzel nem mérhető dolgokon nyerünk vissza. Mert ki 
tudja megmondani, hogy mennyit ér például annak a tájnak a 
látványa, ahol „bükkfák smaragdja sápadoz halk őszi lombo
kon"? Ezért csak gazdasági alapokon nem szabad vizsgálnunk 
ezt a kérdést. A termelési célt tehát ne csak a biztonságosan 
elérhető pénzügyi hozam határozza meg! Hiába mondjuk ki vagy 
állapítjuk meg, hogy figyelembe kell venni a helyi jóléti és 
környezetvédelmi szempontokat is, hiszen amíg egy faállomány
ban a fatermesztés az elsődleges cél, addig senki sem fog törődni 
ökológiai meg rekreációs gondokkal. 

Szükség van tehát egy olyan program kidolgozására, amely 
erdőterületünk egy részét erdővé alakítaná vissza. Ezeken a 
területeken semmilyen gazdasági tevékenységet nem szabadna 

végezni, kizárólag olyan beavatkozásokat, amelyek segítenék a 
természetes rendszer fejlődését. Igaz, ez igen nehéz szakmai 
feladat lesz, hiszen nincs összehasonlítási alapunk, nem ismerjük 
pontosan az utat és a célt. Ezért szinte sötétben tapogatózás az 
egész program. Minden tudásunkat összpontosítanunk kell, mert 
nehéz úgy gyógyítani, ha nem ismerjük az egészséges állapotot. 
Vigyázni kell arra is, hogy kísérletezéseinkbe a „páciens" bele 
ne pusztuljon. Igazi szakmai virtust jelent hát ez a feladat: lehet 
villogtatni végre a tudást és az alkotókedvet egy olyan vállalko
zásban, amely nehezebb az eddigieknél, építeni ugyanis mindig 
nehezebb, mint rombolni. De építeni szükséges! Mert ha az 
ember azt is hiszi, hogy leigázhatja a természetet, attól még 
ugyanúgy a része marad - csak nem éppen okos része. Hogyan 
is hajthatná egyik rész a hatalma alá a másikat, mikor egymással 
függőségben vannak? 

Nehezek tehát a ránk váró feladatok, és jelentősen eltérnek 
majd az eddig alkalmazottaktól. Nem fejlett agrotechnikára, 
hanem olyan szakértelemre és gondolkodásra van szükség, ami
lyent eddig még egyik iskolában sem tanítottak. Az erdőrezervá
tumok, őserdők és részben a természetszerű faállományok létre
hozására és fenntartására ugyanis a ma alkalmazott erdészeti 
technológiák alkalmatlanok. 

A megvalósítás előtt azonban még a tervezés is komoly prob
lémát jelent. Néhány dologban segítséget nyújthatnak meglévő 
külföldi tapasztalatok, ám nem szükséges ezeket a lehető legpon
tosabban lemásolni. Volt már rá példa, hogy nagyrabecsült szak
emberek is tévedtek, azonkívül mi sem vagyunk kevésbé tehet
ségesek: kitalálhatunk jobb módszereket is. Az erdőrezervátu
mok területarányára vonatkozóan sem kell feltétlenül a külföldi 
adatokra támaszkodnunk. Itt a faültetvények és a természetszerű 
faállományok területarányát kell figyelembe venni, hiszen ha azt 
akarjuk, hogy egyensúly legyen (vagy arrafelé közelítsünk), 
akkor a mérlegnek vagy arra az oldalára kell pakolni, ahol 
kevesebb van, vagy arról az oldalról kell elvenni, ahol több. 

Gyakorlati szemel nézve az erdőhálózat létrejötte nem Öncélú 
dolog. Folyamatainak tanulmányozása segítséget nyújt a fater-
mesztésben is: az erdő dinamikájának ismeretében pontosabb 
képet kaphatunk a faegyedek fejlődésétől kezdve a társulási 
folyamatokon keresztül egészen a bioszféra működéséig, s ezt a 
fatömegtermelésben hasznosítani tudjuk. A fejlettebb rendszer 
ismerete több lehetőséget nyújt az egyszerűbbek létrehozásában, 
így azt hiszem ezt felesleges részletesebben ecsetelnem. 

A címben feltett kérdésre tehát feltétlenül igennel kell felel
nünk. Ha alaposan átgondoljuk ezt a problémát, akkor rájövünk 
arra, hogy a minőségi és a mennyiségi fatermesztés mellett 
erdőkre is szükségünk van. A faállományokat így három részre 
kell elkülönítenünk. 

1. erdőrezervátum, őserdő, mely teljes önregenerációs képes
ségű (vagy olyanná alakítandó), benne gazdálkodás nem folyik; 

2. természetszerű faállomány, mely részleges önregenerációs 
képességű, benne minőségi fatermesztés folyik a tartamosság 
elvének szigorú betartásával és minél stabilabb ökológiai rend
szer létrehozásával; 

3.faültetvény, mely önregenerációra nem képes, benne agro
technikai eljárásokkal mennyiségi fatermesztés folyik. 

Ezzel a kompromisszumos megoldással mindenképpen meg 
kell barátkoznunk, ha nem akarjuk veszélyeztetni Földünk, s 
ezzel az emberiség létét is. Az erdők ugyanis nem azért vannak, 
hogy emberi felhasználásra faanyagot biztosítsanak: a funkció
juk ennél sokkal jelentősebb! 

Purger Zoltán 



2. táblázat 
Fontosabb értékelési esetek 
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Nem elégséges erdőgazdálkodási (fafajmegválasztási, fel
újítási, nevelési stb.) ténykedésünket csak biológiai és fater-
méstani oldalról értékelnünk, hanem ezen beavatkozások 
közgazdasági kihatásait is elemeznünk kell. A fenti állítást 
felesleges bizonyítani, hiszen egy dolgot több oldalról vizs
gálva teljesebb képet kapunk annak lényegéről. 

Minden értékelésnél figyelembe kell venni bizonyos alap
elveket. A legfőbb értékelési elvnek az elővigyázatosság és 
biztonság kell lennie. Az értékelésen belül a teljesítményeket 
és vagyonértéket (aktívák) ne túl magasan, míg a befekteté
seket és kötelezettségeket (passzívák) valamivel magasabban 
vegyük fel. A gazdasági fejlődés egészének bizonytalansága
ira és az üzemi kockázatokra való tekintettel ez az alapelv 
indokolt. 

Az óvatosság jut kifejezésre az egyenlőüenségi elvben, 
amely szerint az üzem teljesítményeire és jövedelmeire a 
legkisebb érték elvét, kötelezettségeire pedig a legnagyobb 
érték elvét alkalmazzuk. 

Az összehasonlíthatóság a Schmalenback által felállított 
alapvelv (kontinuitási elv) szerint a célok érdekében az érté
kelési elvnek és az értékeléshez felvett adatoknak az összeha
sonlítási időszak alatt állandónak kell lenniük. 

1. táblázat 
A tartamosság kritériumai (Speidel, 1968 után) 

TARTAMOSSÁG 

STATIKUS 
(valamely állapot tartamossága) 

DINAMIKUS 
(teljesítmények, hatások, cselek

vések, célok tartamossága) 

1. Erdőterület 1. Növedék 

2. Fakészlet 2. Fatérfogathozamok 

3. A fakészlet értéke 
3. Pénzhozamok 

a/ nyershozam 
b/ tiszta hozam 

4. Az üzem vagyona 4. Értékgyarapodás 

5. Tőke (tőkefenntartás) 5. Védőhatás 

6. Üdülési, pihenési lehetőség 

7. Sokféle szolgáltatás 
(multiple use) 

TAKÁCS LÁSZLÓ 

Néhány gondolat az erdők értékelhetőségéről 
A tartamos erdőgazdálkodás feltételeit szintén érdemes 

megvizsgálnunk (1. táblázat). A táblázatból láthatjuk, hogy a 
tartamos gazdálkodásnak nem kizárólag ökológiai feltételei 
és erdőrendezési, erdőnevelési megkötöttségei, hanem meg
határozó módon közgazdasági háttere is van. 

Mely esetekben merülhet fel az értékelés szükségessége? 
A 2. táblázatban erre sorolunk fel néhány példát. Az x a 
szükséges, a (x) az esetleg előforduló értékelést, a - pedig az 
„eljárás nem alkalmazandó"-tjelenti. (Az összeállítás a német 
erdőértékelési irányvonal alapján készült.) Az egyéb értéke
lések címszó alatt összefoglalt alpontokhoz szükséges néhány 
kiegészítés: 

al Különleges használat és megterhelés 
- a különféle, a szokásostól eltérő drágább, esetleg ol

csóbb, de mindenképpen hatóságilag előírt erdőhasználati 
eljárás (pl. üzemmód vagy technológia) figyelembevétele; 

- a megterhelés pedig nem egyéb, mint pl. jelzálog vagy a 
szabad földforgalmon kívül felsorolt, x-szel jelölt esetek. 

bl Jóléli funkció 
-jelenleg meglehetősen nehezen értékelhető, de a szakiro

dalomban több eljárás is fellelhető. 
cl Vadászati érték és értékcsökkenés 
- a bérlőt és a bérbeadót a területet érintő különböző 

munkálatok (pl. útépítés) a vadászaü értékre nézve károsíthat
ják; 

- az ideális vadászterülettel az adott területet összehason
lítva a bérleti díj megállapítása objektívebbé tehető. 

Németországban Wolf is kidolgozott a probléma megoldá
sára egy eljárást, de a viszonyok különbözősége miatt ez 
nálunk abban a formában nem alkalmazható. 

dl A magasabb ráfordítás a valamilyen okok miatti költség
növekedést jelenü. 

el A vágáséretlenség (Hu ) az a kár, amely az idő előtti 
letermelés miatt (pl. villanypászta miatti termelés) ért ben
nünket. Számításának alapja: 

H„ _ Hp — A m u m - b m m 



A vágáséretlenség mellett meg kell említenünk azt az 
esetet is, mikor az állományunkat valamely előírás (pl. termé
szetvédelem) miatt nem tudjuk az optimális korban kitermel
ni, ezért a faanyag álgesztesedik és így értéktelenebbé válik, 
s jogosan elvárt bevételeink csökkennek. Tehát túltartási kár
ról is beszélhetünk, melynek értéke: 

H t = A u - A u + m , 

ahol m a túltartás éveinek száma. Továbbá ebben az esetben 
még az újraerdősítés is m év hátrányt szenvedett. 

// Szegélykárok 
- olyankor kell velük számolni, ha például útépítéskor a 

bevágások miatt a kitettség függvényében a vízgazdálkodási 
fok megváltozik, s ez a változás a faállomány egy részének 
(szegélynek) a növekedését kedvezőtlenül befolyásolja, vagy 
a kialakult szegély miatt egyéb (pl. széldöntés) kár érte az 
állományt. 

Amint az előzőekben már említettük, Németországban 
ezen esetekben az értékelési eljárások többé-kevésbé kidol
gozottak, de nálunk még az értékelési alapelvek megállapítása 
is csak részben történt meg. 

Hogyan tudnánk viszonylag egyszerűen egy erdőgazdál
kodó vagyonát értékelni? - merül fel a kérdés. 

Schwenke 1968-ban leközölt eljárása (lásd ábra) megfele
lőnek mutatkozik a cél elérésére. Ennek segítségével ugyanis 
elkezdhetjük (a kárértékelések esetében elkerülheteden) az 
erdőrészletenkénü számításokat. Egyrészt erdőterveink tar
talmazzák az alapadatokat, másrészt a többi adat viszonylag 
könnyen előállítható. Az 1. részben tulajdonképpen nem egy 
normálértéket határozunk meg, hanem egy háromdimenziós 
mátrixot. 

Országos fatermési tábláink, valamint az országos költség
normák és a választéktáblázatok segítségével számíthatjuk a 
normálértékeket. 

A 2. rész a normálénak adott értékelendő erdészed üzemre 
való transzformálása (módosított normálérték), továbbá a va
lós korosztályviszonyok szerinti számítás. A korosztályok 
átlagos korából számítandó százalék mibenlétét szükséges 
még magyaráznunk. 

Ez nem egyéb, mint a százalékos kifejezése annak, hogy 
az m-edik korosztály és az m+l-edik korosztály közt lévő 
átlagkor, lineáris kapcsolatot feltételezve (a viszonylag kis 
időintervallum miatt) a kor és az értéknövekmény közt, hány 
százalékát érte el a faállomány az m és m+\ korosztály közt 
lévő értéknövekménynek. 

Erdőgazdálkodási egység értékelése (Schwenke, 1968 után) 

Fafaj FTO Válasz tékonként i 
ár 

A ezebAlyoi fizemosztilyok 
választékmegoszlÉsa 

Fa termés Atlagot 
vélasztékár 

Nyershozam 

TiszWhozam 

Költségek 

Normá i é r t é k 

I 
A koroszt. A koroszt. Az é l l omény és a t e r m ő  A korosztályok 
éti. kora éti. sOr. he ly sajátosságai területe 

Módosított 
normfilérték 

I 
Korosztályok értéke 

hektáronként 

A korosztályok 
értéke 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy erdeink bizonyos 
szolgáltatásai már értékelhetőek, sőt szükséges is lesz értéke
lésük. Amennyiben az erdőtervek készítésének időpontjában 
a közgazdasági értékelést is elvégeznénk, olyan adat birtoká
ba jutnánk, melynek segítségével erdővagyonunk változását 
jobban nyomon tudnánk követni. Az erdeinket érő károk 
értékelése pedig azért is fontos, hogy egy adott erdőgazdálko
dó értékelésénél azt számításainkba be tudjuk építeni. 

Az értékelési eljárások precíz kidolgozása természetesen 
még további kutatásokat kíván. 

Svájc felfedezi az akácot 
A magasabb igényeknek kitett ele

mek számára alkalmazott tölgy magas 
ára a svájci fakutatás figyelmét az eddig 
felhasználásra kevésbé került fafajok 
közül - a jó tudományos kapcsolatok 
révén megismert kiváló eredmények 
ösztönzésére - az akác felé is fordult. A 
zürichi műszaki egyetem idén március 
3-6-án tartott továbbképző nemzetközi 
konferenciájának témájául az eddigi 
eredményeknek magyar közvetítésével 
történő megismertetését tűzte ki. Meghí

vott előadókként dr. Molnár Sándor, 
soproni egyetemünk fatechnológiai tan
székének vezető egyetemi tanára, felesé
ge Posch Paula adjunktus és dr. Láng 
Miklós docens vettek részt és tartottak 
előadásokat a konferencián, ismertették 
a Magyarországon elért eredményeket. 

A svájci szempontokat és tapasz
talatokat Ernst Gehri, a zürichi egyetem 
fatechnológia professzora és Ladislav 
Josef Kucera, magyar születésű, Zó
lyomban végzett és jelenleg ugyancsak 
a zürichi egyetemen a fakutatási tanszék 
vezető, címzetes egyetemi tanára fejtette 

ki. A konferencia anyagát 75 oldalas, 
színvonalas kiadványban jelentette meg 
a zürichi egyetem fatechnológiai tanszé
ke. Dr. Molnár elmondása alapján kitűnő 
szemléltető anyagul szolgált a Nagykun
sági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság ré
széről kiszállított egy kamionnyi akácfa, 
melyhez Szebeni László vezérigazgató 
és Donkő Károly főmérnök szolgált a 
helyszínen megfelelő felvilágosítások
kal. Kitértek a kereskedelmi lehetősé
gekre is, és remélhető, hogy akácunk 
újabb felhasználási területek elé nézhet. 

Jéröme René 



Minden szakember előtt ismert, hogy a különböző fatömeg-
becslési eljárások akkor közelítik meg a törzsenkénti becslés 
pontosságát, ha az adott eljárásnak megfelelő számú mintatér 
kerül felvételre. 

Az egyes eljárások munkaidő-, munkaerő- és munkaeszköz
szükséglete nagymértékben eltér egymástól, amely nem mindig 
áll egyenes arányban a becslés pontosságával. 

Az erdőtervezési irodáknál dolgozó kollégák rákényszerültek 
olyan becslési módszert alkalmazni az ismert okok miatt (pénz
szűke, ideiglenes munkára nehéz embert kapni), amit egyedül is 
tudnak végezni. 

Az általam több éve alkalmazott módszert kívánom most 
ismertetni, bízva abban, hogy elsősorban az erdőtervezők, de a 
többi kolléga is kipróbálja, és az ő tapasztalatukkal gazdagodva 
pontosabbá tehető az eljárás. 

Szeretném előrebocsátani, hogy eddig csak itt az Alföldön 
alkalmaztam akác-, nemes nyár- és kocsányostölgy-állományok
ban. 

A kombinált becslés ismert fatömegbecslési eljárásokból te
vődik össze. Az egyes becslési eljárások kombinálásával azért 
próbálkoztam, hogy azok egymás előnyeit kihasználják. (Egy
más pontatlanságait, körülményességét kiküszöböljék.) 

Az elvárásom az volt, hogy hektáronként maximum két felál
lással dolgozzam. Az ötletet az optikai távolságmérőm adta. 

Nem mechanikusan gyérített nemesnyár-állományokban -
ahol az átmérőeloszlás és a magasság kis határok között mozgott 
- az átlagfás becsléshez „csak" a hektáronkénti tőszámot kellett 
elfogadható pontossággal meghatározni. 

Ekkor kezdtem el a 20 méteres körben megszámlált tőszámból 
a hektáronkénti darabszámot megállapítani. 

Könnyen belátható, hogy egy hektáron maximum 5 db 20 
méter sugarú kör helyezhető úgy el, hogy azok össze ne érjenek. 

A Bitterlich-relaszkóp alkalmazási lehetőségeit is újra átnéz
tem. 

A becsléshez használt munkaeszközeim 

- relaszkóp melltámasszal! (Melltámasszal pontosabb a „G" 
meghatározása, az átmérőméréshez pedig szinte nélkülözhetet
len.), 

- optikai távolságmérő, 
- feltekerhető 150 cm-es „centi", rárajzolva az átmérőbeosz

tás, 
- jegyzőkönyv, irón. (Szükség esetén egy diktafon sokkal 

jobb.) A jegyzőkönyv egy dossziéban a melltámasz és a mell 
közé rakható. A „centi", az optikai távmérő a zsebben elfér, és 
így menet közben mindkét kéz szabad! 

Afelvétel 

1. körbefordulás - relaszkóppal meghatározom a „G"-t. 
2. körbefordulás - relaszkóppal meghatározom a „Hi"-t. 
3. körbefordulás - optikai távmérővel meghatározom 20 m 

sugarú körben a fák darabszámát. 
4. körbefordulás - optikai távmérővel meghatározom a hoz

zám legközelebb lévő 5. fa távolságát deciméterben. (Prodan-
módszer.) 

5. körbefordulás - megbecsülöm a záródást. 
6. körbefordulás-kiválasztom az átlagátmérőjű és magasságú 

fát. (Ha lehet tőlem kb. 20 méterre, és a haladási irányomba 
essen.) 

7. az optikai távolságmérővel felállók az „átlagfától" 20 mé
terre és relaszkóppal megmérem a magasságát és az átmérőjét. 
(Amíg szükségét érzem, az átmérőt mindig ellenőrzöm a „centi
vel" is.) 

Figyelve az állományt, kiválasztom a következő mintateret. 

A jegyzőkönyv 

G Hi R20 Pr H D Z % 
22 9 57 4,80 21 20 75 

- relaszkóppal a hektáronkénti körlap a = „G" 
- relaszkóppal a 25 méteres skálán a 62,7 méternél magasabb

nak látszókat számolva fordulok körbe a = „hi" (Úgy, mint 
a magasságmérésnél, itt is a fa tövét és tetejét célozva.) 

Ez csak kezdetben lassú. Később sokkal gyorsabban megy, 
mint a „G" mérése, mert ott sem kell sokáig nézegetni a tőlem 
pár lépésre lévő 40 cm átmérőjű fát. 
- az optikai távolságmérő segítségével megszámolom a 20 

méteres körben lévő fákat a = „Ni" 
- optikai távolságmérővel megmérem az ötödik fa távolságát 

deciméterben a = „Pr" 
- megbecsülöm a záródást a - „Z%" 
- relaszkóppal megmérem az „átlagfa" magasságát a = „Hl" 

és ugyaninnét az átmérőjét is a = „Dl". 

A felvétel feldolgozása 

Minden adatnak kiszámítom a számtani átlagát és ezzel dolgo
zom. 

1. A „G" és a fafaj-alakmagassági táblázat (akác 21 m, 20 cm) 
segítségével: 

VI = G x fHf = 22 x 10,5 = 231 m 3 

2. A „G" és az egységes alakmagassági táblázat (akác 21 m, 20 
cm) segítségével: 

V2 = G x eHf = 22 x 10,8 = 238 m 3 

(Az egységes alakmagasság a Sopp-tábla 56. oldalán található 
grafikus formában, amit a számítógép segítségével már több 
éve numerikus tábla alakban használunk. Az 1 db 21 m, 20 cm 
akác fatömege 0,335 m 3 . Megkeresve a táblázatban a 20 cm 
átmérőnél a 0,335 m3-hez legközelebb álló fatömeget 10,8 
„eHf'. Ennek az alakmagassági grafikonnak az alkalmazását 
azért kezdtem el, és tettem át numerikus formába, mert nem 
hiszem el, hogy a pl. 20 m, 21 cm-es akácnak is 10,5 az 
alakmagassági szorzója, úgy mint a 20 m 35 cm átmérőjűnek.) 

3 . R20-ból a hektáronkénti darab: Ni = R20 x 10 000 / 
(20x20x3,14) = 57 x 7,96 = 454 db/ha 
A 21 m, 20 cm-es akác fatömege = 0,335 m 3 

V3 = 454 db x 0,335 = 152 m 3 

4. Prodannal N2 = 45 000 / (r x r x 3,14) = 45 000 / (4,8 x 4,8 x 
3,14) = 622 db/ha 
V4 = 622 x 0,335 = 208 m 3 

5. Fatermési táblából - 26 éves 21 m magas akác 100% sűrűség 
mellett 280 m 3 fatömegű. 

T Ó T H ISTVÁN 

Kombinált fatömegbecslés 



V5 = 280 x záródás /100 x sűrűségszorzó Eddigi tapasztalataim 
V5 = 280 x 0,75 x 1,1 =221 m 3 

6. Visszaoszlva a 221 m3-t az egy fa fatömegével. 
N3 = 221/0,335 = 660 db/ha 

7. Átlag darabszám - N (átlag) = (NI +N2 +N3) /3 = 578 db/ha 
8. Hirata-méréssel átlagmagasság: Hi = z 

H2 = 100 x négyzetgyök (2z/N) = 100 x négyzetgyök (2x9 / 
578) = 18 méter 

9. A „G"-bó1 és az átlagos darabszámból visszaszámolt átlagát
mérd D2 = 21 cm 

Í0. A 18 m 21 cm-es akác fatömege = 0,341 m 
Az átlagos darabszámmal szorozva 
V6 = 578 x 0,341 = 197 m 3 

11. V (átlag) = (VI + V2 + V3 + V4 + V6) / 6 = 208 m 3 

12. A két magassági adat átlaga 19,5 m - 20 méter 
A kél átmérő állaga 20,5 cm - 21 centiméter 
Az átlagos „G"-t az átlagátmérőből és az átlagos darabszámból 
számolva: 20 m2-t kapunk. 

13. A meghatározott átlagadatok: 

H D G N V 
20 m 21 cm 20 m 2 578 db 208 m3 

LAKATOS JÓZSEF 

Beszámoló 
a keménylombos faaiapanyag cellulózipari hasznosítása 

érdekében végzett kísérletekről és azok eredményéről 

Az egyes becslési módok közötti viszony több esetben visz-
szájára fordul. (Hol az egyik, hol a másik becslési móddal a 
legtöbb a fatömeg.) Ennek pontos okát sajnos még nem tudom, 
csak feltételezéseim vannak. 

A Hirata-módszerrel megállapított átlagmagasság pontosabb 
a többi módszeméi. (Hajlamosak vagyunk felsómagasság-áüa-
got mérni.) 

Elegyes állományokban is jól alkalmazható, de itt a Hirata-
módszer a kis darabszámmal szereplő fafajoknál nem ad jó 
eredményt. 

A legutóbbi ellenőrzés tapasztalata 

Az irodának 1 ha-os mintaterületet kellett kijelölni, és az 
útmutatóban előírt becslési módokkal a fatömeget megbecsülni. 

A törzsenkénti becslés adatai: 
H D G N V 
21 m 20 cm 18,8 m 2 600 db 203 m 3 

A hosszú távú fakitermelési prognózis az 1990-2030 kö
zötti időszakban az országban fokozatosan növekvő mennyi
ségű, 1,4-2,3 millió nrVév olyan faaiapanyag áll rendelkezés
re, amit cellulózgyártásra cs agglomerált lapgyártásra lehet 
felhasználni. 

E nyersanyagbázis 65-70%-áta keménylombos fafajok (T, 
Cs, B, Gy, A stb.) alkotják. 

A rendelkezésre álló, zömmel keménylombos faanyag cel
lulózipari hasznosítása az országban több évtized óta napiren
den levő kérdés, ami azonban különböző okok, részben meg
felelő gyártástechnológia hiánya miatt mindeddig megoldat
lan. 

A cellulózipari rostos féltermék előállítására különböző 
gyártási eljárások ismeretesek, ezek azonban egyrészt nagyon 
költségesek, másrészt nem kipróbáltak a hazai, meghatározó
an keménylombos fafajokra. 

Az országban, ezen belül is kiemelten az észak-magyaror
szági térségben rendelkezésre álló, zömmel keménylombos 
faanyag ipari hasznosításának elősegítése érdekében az ER
FATERV Kft. - mint szakmai tervező és fejlesztő intézmény 
- 1990-ben megvalósíthatósági előtanulmányt készített az 
APMP technológia alkalmazásával egy 50 000 m 3/év kapa
citású rostüzem létesítésére. 

A tanulmány ún. „zöldmezős" telepítés feltételezésével 
számította a megvalósítás költségigényét, a termelés várható 
hozamát, költségeit és gazdaságossági mutatóit. Egyben fel
tárta, hogy további konkrét vizsgálatra, üzemi méretű kísérleti 
gyártásra van szükség a magyarországi fafajok felhasználásá
val: 

- az alapanyag célszerű összetételének, keverési arányá
nak, 

- a technológiai vegyszerigény és adagolás, valamint 
- az előállítható rostanyag minőségi jellemzőinek megha

tározása végett. 
Ennek alapján 1991 végén és 1992 elején a 91-97-14-

0063 OMFB sz. műszaki-fejlesztési szerződés keretében (az 
OMFB, az FM és öt EFAG szakmai és pénzügyi támogatásá
val ) félüzemi jellegű technológiai kísérletsorozatra, majd 
kiegészítő lapképzési laborvizsgálatra került sor a hazai fafa
jokkal a feldolgozás technológiai paramétereinek meghatáro
zására és az előállított rostanyag papíripari felhasználhatósá
gának tisztázására. 

A gyártáskísérleü vizsgálatokat az ANDRITZ Sprout-Ba-
uer cég USA Ohio államban, Springfield városban működő 
kutató- és kísérleti fejlesztő üzeme végezte, szerződéses meg
bízás keretében. 

A kísérleti vizsgálathoz hét fafajból összesen mintegy 4 
tonna faanyagot kellett kiszállítani, melyet a Borsodi és a 
Felsőüszai EFAG biztosított. 

A papíripari szakértők közreműködésével három fafaj-
elegy került előzetesen meghatározásra, amelyekkel a kísér
letsorozatot célszerű volt lefolytami: 

Cl C2 C3 
cser 50% cser 30% cser 40% 
tölgy 30% bükk 30% tölgy 20% 
akác 20% gyertyán 15% bükk 15% 

erdei- és gyertyán 15% 
feketefenyő 25% nyár 10% 
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Fafajelegy 
jele Sorozat jele 

Impregná-
lási lépcső 

száma CSF °SR 
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(TAPPI) % 

kPa.m 2 /g mN.m 2 /g N.m/g 

Pépkihozatal 
(mosott) % 

Cl A4 2 201 51,6 60,9 0.2 2,3 14,3 7,4 

C1 A9 3 167 56,1 74,7 0,3 2,5 16,3 85,6 

C1 A25 3 303 40,5 69,5 0,1 1,5 9,9 87,3 

C1 A45 3 169 55,6 67,9 0.6 3,3 23,2 87,4 

Cl A50 2 168 55,7 60,8 0.5 2,9 20,0 87,4 

C2 A15 2 251 45,8 75,7 0,3 3.6 15,9 93,5 

C2 A30 3 273 43,5 79,0 0,2 3.4 13,7 91,3 

C2 A40 3 164 56,1 78,3 0.7 5.6 26,5 89,4 

C3 A35 3 239 47,1 80,8 0,2 2,1 14,0 89,2 

C3 A20 2 202 51,5 79,3 0,3 2,6 16,0 88,7 

A gyártáskísérlet során alkalmazott alapberendezések: 
560 GS típ. Impressafiner (impr. tömörítőcsiga), 
401 típ. Refiner (kéttárcsás nyomásos őrlő). 
A kísérlet folyamán összesen 10 különböző gyártási soro

zatot végzett a kísérleti üzem az alábbi tényezők változtatá
sával és a beállítások eredményeinek meghatározásával: 

- Impregnálási lépcsők száma: 2, illetve 3. 
- Őrlési lépcsők száma: 2, 

a második lépcső 4 rostfinomítási fokozattal (az őrlőtárcsák 
közötti hézag, illetve ezzel a felvett villamos teljesítmény 
állításával). 

A 10 kísérletsorozat legfontosabb - a legmagasabb őrlési 
energiafokozat mellett elért - számszerűsített eredményeit a 
táblázat foglalja össze. 

A kísérleti vizsgálatok összesítő értékelése 

l.Az APMP gyártáskísérlet 
a/ Bebizonyította, igazolta azt, hogy a magyarországi ke

ménylombos fanyersanyag cellulóztermék (ultrahozamú cel
lulóz mint papíripari töltelékanyag) gyártására felhasználha
tó. 

b/ Meghatározta a konkrét gyártási paramétereket; ezen 
belül tisztázta azt, hogy a keménylombos alapanyag feldolgo
zásakor a technológiai folyamatban: 

- egy áztatási fokozatot célszerű alkalmazni a vegyszeres 
feltárás előtt (a színezőanyagok erőteljes kioldására); 

- háromlépcsős impregnálás szükséges e fafajokhoz; 
- a kéüépcsős rafinálás a magasabb őrlési teljesítményfo

kozat mellett ad kedvezőbb tulajdonságú rostanyagot; 
- meghatározta a célszerű vegyszerarányt és -adagolást (a 

nyersanyag-összetételnek és a termék minőségi mutatóinak 
megfelelően). 

cl Meghatározta a felhasználható alapanyag célszerű 
összetételét. Egyértelművé tette, hogy a vizsgált fakeverékek 
közül: 

- a C2 jelű, 25-75% fenyő-keménylombos tartalmú keve
rék adja a legkedvezőbb eredményt Ez az összetétel már 
önmagában közel újságpapírnak megfelelő értékű rostanya
got ad. Következésként tehát az alapanyag fenyőtartalmának 
növelésével az APMP rosttermék minősege és mutatói tovább 
javíthatók; 

- a Cl jelű, teljes egészében keménylombos (tölgy, cser, 
akác) összetételű alapanyagból alacsonyabb szilárdsági tulaj
donságú és fehérségi értékű rostanyag állítható elő. így ez 
önmagában nem használható fel, nátroncellulózhoz keverve 
viszont alkalmas lehet barna papírtermék előállítására; 

- a C3 jelű nyersanyagkeverék nem tekinthető célszerű 
összetételnek. Az ebből nyert rostanyag mutatói azt jelzik, 
hogy a rövid rostú bükk, gyertyán és a nyár fafajokat nem 
célszerű a tölgy-cser fafajokhoz keverni, miután ezek nem 
javítják a termék szilárdsági tulajdonságait. 

2. A kiegészítő vizsgálatok eredménye 
A kiegészítő hazai lapképzési vizsgálatok igazolták azt, 

hogy az APMP technológiával előállított rostanyag - az elő
zetes várakozásnak megfelelően - mint papíripari töltőanyag 
felhasználható a hosszú rostú fenyőcellulózhoz keverve. 

Az APMP rostanyag - az adagolási aránytól függően -
egyrészt javítja a papír bizonyos tulajdonságait (volumenitás, 
opacitás, merevség), másrészt rontja a papír szilárdsági tulaj
donságait. 

Az adagolásnak a szilárdsági tulajdonságok szabnak ha
tárt. 

Az APMP cellulóztermékek önmagukban nem, de rost
összetételben jól használhatók előnyös tulajdonságaik mi
att. 

Elsősorban a fatartalmú papíroknál a facsiszolat kiváltásá
ra alkalmazhatók, mintegy 25% keverési arányig, illetve a 
fanyersanyag fenyőtartalmától függően ennél nagyobb arány
ban is. 

A kiegészítő vizsgálatok megmutatták a hazai fabázisú 
rostanyaggyártás fejlesztési lehetőségét és irányát. 

Ezek szerint az APMP ultrahozamú cellulóz, mint töltő
anyag - a nyersanyag összetételétől függően - felhasználha
tó: 

- tíssue papír alapanyagaként, 
- író-nyomó papír gyártásához és 
- esedegesen újságpapírgyártásnál is számításba jöhet. 
Összességében tehát úgy ítélhető meg, hogy az ismertetett 

cellulózipari gyártáskísérlet és lapképzési laborvizsgálat 
eredményei műszaki-technológiai oldalról megadják az ala
pot a keménylombos faanyagbázison történő hazai rost
anyaggyártás megvalósításához. 



DR. P. BURSCHEL 

Vadkármegelőzés * 
Már a bevezető idézet is ellentmondásra ingerel. „Erdő- és 

vadgazdaság egysége" soha sem létezett, bármennyire han
goztatták is. Vadászat gyakorlásában az ökonómiai szempon
tok sohasem voltak jelentőségteljesek, inkább a vadászati 
lehetőségre irányult az erdőben tevékenykedők és feletteseik 
számára. Erdőben a vadgazdálkodás, akar a múltban, ma sem 
lehet gazdaságos. Áll ez főként akkor, ha számításba vesszük 
azt az aránytalan ráfordítást, amit magasan képesített és ennek 
megfelelően fizetett egyének által gyakorolt lelövés, vagy 
méginkább az, hogy a megfelelő vad elejtése érdekében ide
gen vadászok ilyenek általi kísértetése jelent. Közben még a 
vadhús ára is drámai módon lejjebb ment. Alapozza ezt egy
részt az a körülmény, hogy vadhús kerített helyen célszerűb
ben és jövedelmezőbben is előállítható. Ennélfogva mégin
kább áll, hogy a nagyvadnak erdőn tartása mindenekelőtt a 
vadászatot, a vadászok örömét szolgálja. A vadgazdálkodás 
mindig csak ráadásnak minősült. 

Hasonló módon kritikával kell fogadnunk Nüsslein idézett 
mondását is, mely szerint éppoly könnyű nagyvad nélkül jó 
erdőművelést folytatni, mint nagy vadászélményt szerezni 
akkor, ha nem kell az erdőre ügyelni. A művészet ezzel 
szemben mindkettőt elérni. Ennek az ügyes idézetnek a ke
resztje azonban, hogy az erdők még Nüsslein életében, már 
ott, ahol művelés és vadászat egy kézben volt, vagyis az 
állami erdőkben, reménytelenül a vadászatnak voltak szentel
ve - elriasztó következménnyel az erdőművelésre nézve. 

Természetközeli erdő és vadászat 
Ez semmi esetre sem maradhat így, ha komolyan vesszük 

a természeteshez közelebb álló erdőre irányuló követelést, 
úgy ahogyan az a nagyközönség részéről megnyilvánul és 
ahogyan az - az erdőművelő számára legfontosabb pontként 
- az erdő és az erdőgazdaság ökonómiai és ökológiai helyzete 
érdekében megkerülhetetlen. Természeteshez közelebbi er
dőművelés óriási területeken követeli a fenyveseknek lombo
sokká átalakítását. Térségünknek végül is lombos fafajok a 
természettől meghatározói. Ezek csaknem kivétel nélkül ked
velt táplálékai a nagyvadnak. Ez a dilemmája az erdőművelés 
és vadászat összehangolásának, ami eddig mindig az előbbi 
kárára zajlott. Wagenknecht által felhozottról, mely szerint 
„minden, ami a vadnak használ, egyben az erdőnek is jól jön", 
erről valóban nem lehet beszélni. A csőd enyhítésének leg
főbb lehetősége a kerítés, erdőművelés és vadászat elkülöní
tése ott, ahol a vad kényes erdőművelési célokat veszélyeztet. 
Ennek kihatását a müncheni egyetem tanerdején mutathatjuk 
be. Ez jellegzetes fenyvesüzem, amit alaposan átalakítunk. 
Bár csak őzek vannak benne, és már hosszabb ideje erősen 
vadásszuk, mégis szükség volt439 ha-on több mint 90 kerítést 
építeni.A sokat esküdött erdő-vad egységről már szó sincs. 
Mivel ez nem lehet a bölcsesség teteje - gondoljunk csak az 
ilyen területen való kitermelési nehézségekre, az állandó ke
rítésfelügyeletre, az esztétikai bosszúságokra és a vállalhatat-
lan költségekre - más megoldást kell találni ennek a két. 
érdekellentétes, bonyolult együttesnek kezelésére. 

A költségekre vonatkozóan meg kell jegyezni, a Bajor 
Legfelsőbb Számvevőszék figyelmeztetett nemrég, hogy 
egyedül 1991-ben a Bajor Szabadállam összesen 7700 km 
kerítés létesítését szubvencionálta az adópénzekből, s ez meg
felel a München-Peking távolságnak. 

Mit kell tenni? 
Az a csülkösvad, ami nem honos térségünkben, csak a 

vadászat gazdagítását jelenti. Erdőművelésileg és ökológiai
lag csak többletterhet jelent. Vonatkozik ez elsősorban a 
dámra és a muflonra. Semmi alap sincs ezért ezek állományá
nak további megtartására. A természetesen honos csülkösvad 
állományát minden eszközzel arra a mértékre kell csökkente
ni, ami elviselhető az erdőművelési célok eléréséhez oly
annyira, hogy azok minden kerítés nélkül megvalósíthatók. 
Hogy ez a cél elérhető-e és milyen mértékben, az könnyen 
lemérhető az ellenőrző kiskerítéseken belül és kívül tapasz
talható felújulás összehasonlításával, ha egyébként nem volna 
szembeötlő. Minden ilyen felismerésnek oly egyszerűnek és 
gyorsnak kell lennie, amilyen csak lehetséges. Bonyolult, 
munkaigényes vizsgálatok, vadállománybecslések, vegetá
ciófelmérések és egyéb hasonlók, avagy az erdőrendezésnek 
hosszabb időszakokban történő állapotfelvételei csak megne
hezítik és elhúzzák a sürgető megoldást. Itt gyors, a minden
kori állapotnak megfelelő elhatározások szükségesek, amit 
minden erdőművelő a helyszín egyszerű jelzéseiből le tud 
vezetni, persze csak úgy, ha az erdész elsősorban erdőművelő 
és nem vadász. 

A földhasznosítás természetközeliségének rendkívül fon
tos mutatója az az energiamennyiség, amit a napenergia ki
egészítéséül be kell vetni, hogy azt termelékenységében meg
tarthassuk. Energia földmegmunkálás, trágyázás, növényvé
delem, nemesítés stb. formájában. A többletenergia mindig 
magas a mezőgazdaságban és csekély az erdőgazdaságban. 
Ebben rejlik az erdőgazdaságnak nagy, ökológiai előnye, ezt 
jelenti a természethez közelisége. 

A vadnak mindenféle etetése megtöri az erdőgazdálkodás
nak ezt a sajátosságát. Ennek megfelelő a következménye is. 
Ez más szóval azt jelenti, hogy a vadat nyáron mezőgazdasági 
ökoszisztémában mértéktelenül kedvező táplálkozási viszo
nyok között tartjuk. Ezt nyári etetésnek tekinthetjük. Hogy az 
ily módon lehetővé tett magas számú populációt veszteség 
nélkül tovább tarthassuk a vadászat részére, az állatokat télen 
át is etetni kell. A vadászati üzem az etetéssel azt teszi, amit 
az erdőgazdaság tudatosan elkerül - az erdei ökoszisztéma 
produktivitásának mesterséges megnövelését. A vadállo
mány így nem alkalmazkodik a táj eltartóképességének mini
mumához, hanem a nyári ellátást többlettakarmányozással 
egész éven át fenn kell tartani. Téli elhullás ezáltal csaknem 
kizárt és a lelövés legtöbbnyire úgy kerül megállapításra, 
hogy a magas állományszám megmaradjon, még a szaporu
latot se lőjék ki. Ebből származik a vadállomány növekedése. 
Miután a vad az ilyen manipuláció után sem veszti el „vadsá-
gát" kellő mértékben, táplálkozása nem korlátozódik teljesen 

* DER W ALD c. szaklap 1993. 2. számában megjelent el lenvélemény lapunk 1992. 4. számában Dr. E. Wagenknecht, eberswaldei professzor által hasonló 
címen megjelentetett írásra, amelyben 6 a vadnak az erdőgazdasági üzemtervekben termőhelyi faktorként kezelését javasolta. Fordítót la: Jérőme R. 
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a nyújtott takarmányra, hanem minden egyebet, a fás növé
nyek felújulásával együtt felszed, mindazt ami ízlik: tölgyet, 
juhart, kőrist, jegenyefenyői és gyakran még a bükk is eltűnik 
az újulatból, ha kis mennyiségben van jelen. Mivel lucot és 
erdei/feketefenyőt nem, vagy csak kevéssé csíp le, nem tűn
nek el, csak késleltetett lesz fejlődésük, így ezek végül ott is 
állományt alkotnak, ahol a cél egészen más. Ezért, ha termé
szeteshez közeli erdőt természethez közeli vaddal akarunk, 
akkor az etetést - az ökoszisztémának ezt az erdőművelésileg 
fordított kezelését - meg kell szüntetni és a vadállománynak 
az adott lehetőségekhez kell alkalmazkodnia. 

Mutatis mutandis - vonatkozik ez az állati táplálékbázis 
bővítésérc vonatkozó trágyázásra is. Ettől már csak azért is el 
kell határolódjunk, mert a magas értékű nitrogén-immissziók 
az öreg állományoknak - hó, vihar és újszerű erdőkárosítások 
hatására-kiritkulása amúgy is beállta vad életlehetőségeinek 
javítása sorába. Valószínű, hogy a vad táplálkozási lehetősé
gei az erdőben még soha olyan jók nem voltak, mint manapság 
- anélkül, hogy trágyáznánk. 

A vadszántókkal, -legelőkkel és egyéb, nem erdészed föld
használati módokkal az erdőben ugyanaz az eset, mint az 
etetéssel. Ugyancsak megteremtik a magas vadlétszám létfel
tételét anélkül, hogy elejét vennék az újulat lerágásának. Az 
erdőművelő számára ezek - ha már megvannak - csak úgy 
tűrhetők meg, ha általuk a vad kilövése meggyorsítható, hogy 
ezek révén az egyetemen és szakfőiskolákon erdőművelésileg 
cs ökológiailag alaposan kiképzett erdész szakembereknek 
drága idejüket a fcltcücnül szükségesnél nem nagyobb mér
tékben kelljen fordítani olyan mindennapi tevékenységre, 
amihez nem kell több, mint egy, mindenki által könnyen 
elérhető vadászjegy. A többnyire bonyolult előírásokkal és 
szokásokkal szabályozott kilövési eljárást lényegesen meg 
kell könnyíteni. Mindenekelőtt a kilövési kvótát kell felemel
ni jelentősebb mértékben a sutavad vonatkozásában, kerítésen 
belül a vadat tilalmi idő alatt is lőhetővé kell tenni, a trófea 

jelentőségét a válogatásban nem csak az őzekre vonatkozóan 
kell végleg megszüntetni. Őz, dám és muflon vadászatát 
mennyiségileg hosszú távon függetleníteni kell a kilövési 
kvótától. 

Teljes védelem - erdőművelési érdekből 
Egyes állatfajokra való vadaszatot viszont erdőművelési 

szempontból meg kell szüntetni. Ilyenek mindenekelőtt a 
madarak. Semminemű alapja nincs erdőművelésileg, ökoló
giailag vagy természtvédelmileg annak, hogy erdeinkben elő
forduló valamilyen madárfajra is vadásszanak. Hogy erdé
szek még szajkót lőjenek, azt a madárfajt, amely mindenfajta 
nehézmagvak terjesztésével eléggé nem becsülhető szolgála
tot tesz, csak botránynak mondhatjuk. Erdőben tehát madárra 
semmiféle vadászatot! 

Végül még itt vannak az eredetileg sokkal fajtagazdagabb 
és eredményesebb ragadozók maradványai térségünkben: a 
róka, a borz, a nyestek és egyes kisebb fajok. Erdőművelési 
szempontból valamennyien a legnagyobb mértékben jelentő
sek: fontos, gyakran legfontosabb táplálékuk az egérfélék. 
Ezek a rágcsálók - mindenekelőtt is a pockok - a csülkösvad 
után a legnagyobb veszélyt jelentik a lombos kultúrák számá
ra. Elfüvcsítenek lombos újulatokat és ezek gyakran csak 
olyan irtószerekkel hozhatók rendbe, amik nemcsak a kárte
vőknek, de más állatoknak, köztük az őket ragadozóknak is 
ártanak. Az erdőművelő teljes védelmet kell, hogy követeljen 
valamennyi olyan ragadozónak, amelynek az egérfélék a táp
lálékbázisa. Ha az állatvilágban az erdőművelésnek jelentő
ségteljes segítői vannak, akkor éppen ezek azok. És, ha alkal
milag nyulat, őzgidát is ejtenek, csak annál jobb: a nyúl a 
lombos újulatokban gyakran éppoly bosszantó, mint az ege
rek, és azt az őzet, amely ilyen „természetes" módon végzi, 
azt nem kell tetemes munkaidő ráfordításával elejteni, azzal 
az idővel, amit sokkal jobban hasznosíthatunk mással, pl. 
egyre igényesebb erdőműveléssel. 

A muflonról... 
Igen részletes elemzést olvashattunk a muflonról a Nimród 1992. decemberi számában. Megállapításaival egyet is lehet érteni, 

talán csak erdészeti vonatkozásai kivételével. 
A szerző „nagy területű tarvágásokat, tarvágásos erdőfelújítási technológiát" említ. Ha azonban jobban megfigyeli, azt láthatja, 

hogy a muflon élőhelye környékén nem tarvágásos, hanem felújítóvágásos erdőfelújítás történik. S mint írja, ez „alapjaiban 
bolygatja meg a terület növénytársulásait". Ám e „megbolygatást" nem tarthatjuk kizárólag az ember káros tevékenységének. 
Amikor az ember még nem vágott fát az erdőn, az erdő végét a széldöntés, a tűzvész okozta. A növényvilág akkor is 
„megbolydult". Az öreg erdő helyén feltört a vágástéri növényzet, benne természetesen a facsemeték is. A felnövekvő facsemeték 
aztán fokozatosan fölékerekedtek a cserjéknek, füveknek, gyomoknak, majd koronájuk záródva, bekövetkezett a „nudum" 
állapot. Egészen a következő szélviharig, vagy az ember végezte felújítóvágásig. A növénytakaró ilyen időszakos változása tehát 
ősi természeti jelenség, nem pedig az ember „káros" tevékenységének a következménye. 

Ami pedig a felújítóvágások „nagy területét" illeti, megfigyelésem szerint a nagyobb területű újulat kiheveri a vad károsítását, 
azt könnyebben lehet megvédeni. Az 1-2 hektáros fiatalosnak elég egy szarvascsapat, egy muflonnyáj néhány napos „látogatása", 
és a több évi munkánk máris veszendőbe ment. Fölösleges lenne ezért a nagyobb felújításokat e szempontból kedvezőtlenebbnek 
feltüntetni. 

Szó esik még az erdei tisztásokról, mégpedig, hogy azok csekély száma is oka a károsításnak. Csakhogy a vad éppen télen 
van táp lá lék szűkében, amikor a tisztásokon semmit nem talál. Azt a finom füvet meg egyébként sem találták fel, amit a vad 
jobban kedvelne a fácskák fiatal hajtásánál. A tisztások területének növelése tehát korántsem csökkentené a vad - legnagyobb 
- téli károsítását, de a nyárit is aligha. 

A vadföldek területének növelésétől is sokat vár a szerző. A vadföld nagyon alkalmas a vad odacsalogatására, de tudni kell, 
hogy az ott termelt takarmány legalább tízszer annyiba kerül, mint amennyiért a piacon megvehető. A vad táplálása, s ezzel a 
károsítás csökkentése céljára tehát a vadföldek aligha alkalmasak. 

Elismerve a muflonra vonatkozó értékes megállapításait, az erdőre vonatkozókat még ki kell egészíteni a fentiekkel - úgy 
gondolom. 

Reményfy László 



V A D G A Z D Á L K O D Á S , V A D Á S Z A T 

Összegezés 

Az erdőművelés és vadászat szokásos egy kézben való 
kombinálása oda vezetett - vagy legalábbis nem akadályozta 
meg - , hogy Németország erdei nagy részének állapotát a 
vadászat határozza meg. A vadon élő állat vaddá vált. Az 
erdőnek nagy területű átalakítási - károsult helyeken megújí
tási - szükségessége olyan feladatok elé állítja az erdőgazdál
kodást cs az erdőművelést, amik csak a 200 évvel ezelőttiek
kel hasonlíthatók össze, amikor az erdőgazdaság és erdészeti 
tudomány a kezdeteinél tartott. Természeteshez közelebbi és 
ezzel állckonyahb, dc ökonőmiailag is biztosabb erdők azon
ban csak úgy lehelnek, ha az erdészek viszonyukat a vadászat
hoz megváltoztatják cs gondoskodnak arról, hogy ez a meg
változott felfogás a törvénykezésben is érvényesüljön. A va
donok) állalokkal való bánás tekintetében az erdőművelő 
erdész szakemberek cs a magán erdőbirtokosok számára ve
zérelvként a következők kell szolgáljanak: 

Erdőművelés. Az erdőművelési célokat nagyon kevés rá
fordítással - pl. kerítés nélkül - kell elérni. Ezért erdőműve-
lésileg meghatározott mértékű vadállományt kell csak fenn
tartani. 

A szajkó-vclés nagy értékű erdőművelési segítség, ezért 
teljes tilalmat rá! Az cgcrfclék nagy veszélyt jelentenek a 
lombos újulatra, ezért teljes védelmet a ragadozókra! 

Természetvédelemé.*ökológia. Valamennyi otthonos állat
fajt fenn kell tartani ott, ahol ezt az élettér lehetővé teszi. A 
természetszerű erdőművelés az életfeltételeket ezek, és sok 
növényfaj számára a jelen mértéken túl meg fogja javítani. 
Kell azonban, hogy a vadon élő állatok állománysűrűségét 
sohase a vadászai határozza meg, hanem a természeteshez 
közeli erdőállományhoz alkalmazkodjék. Etetés csak ott jöhet 
szóba, ahol valamely állatfaji - alkalmasint szarvast - a táji 
adottságok ellenére tartani kell. Állatfajokra, amelyeknek erre 

nincs szükségük, nem kell vadászni. Vonatkozik ez minden 
madárra, de a ragadozókra is. 

Állatvédelem. Semmiféle olyan vadászati módot sem sza
bad gyakorolni, ami állatvédelmileg meggondolandó, mint pl. 
a csapdázás alkalmaüan fegyverek használata, anyaállatok 
elejtése bármilyen állatfajhoz is tartoznak. 

Vadászati jog. Az előírásokat természetesen be kell tartani. 
Ahol változtatás szükséges, azt erdészeü részről kell szorgal
mazni. Vonatkozik ez pl. bizonyos állatfajok kilövésének 
tervezéses megszüntetésére, a védelmi időszak hosszára és a 
kötelező trófeabemutatás eltörlésére. 

Vadászat gyakorlása. A vadászatot minden nem állami 
erdőben az erdészek ellenőrizzék. Ők képzettségüknél fogva 
alkalmasak az erdőművelési, természetvédelmi, állatvédelmi 
és vadászatjogi követelmények érvényesítésére. Csak ezért 
viselik a vadászati felelősséget - ezt a fogalmat általánosság
ban értve - a nem állami erdőkben és csak ezért nem kerülnek 
ezek a vadászatok bérbeadásra. A vadászat gyakorlása ezzel 
szemben, amennyire csak lehet, elkötelezet* "adászokat '" e s " 
sen a mindenkori erdészeti szervezetben (védkerület, erdőhi
vatal). 

A vadászjegyen túl semmiféle különös képzettségre itt 
nincs szükség, nem kell ide erdőművelésileg és ökológiailag 
több éven át magasan képzett szakember, aki ennek folytán 
drága is. 

A szerző tudatában van annak, hogy tételei nem fognak 
osztatlan elismerésre találni, annál inkább ellenkezésre. Több, 
mint 45 éves erdészeti munkája azonban meggyőzte arról, 
hogy igényes erdőművelést csak úgy lehet folytatni, ha meg
oldja a vadászproblémát. Kismértékben ez nem megy. Na
gyon szükséges ezért, hogy erdészeinkben olyan munka- és 
szemléletmód alakuljon ki, amely végül is erdőt-termc-
szetvédelmet-ökológiát a vadászat fölé helyezi. A vadászatot 
tehát az erdőművelés szolgálatába állítja. 

FAKITERMELÉSI 
MUNKAKULTÚRA ALAPÍTVÁNY 
H-9400 Sopron, Roth Gyula u. 3. Tel/fax: 99/320 010 

Más szakmákhoz hasonlóan, a fakitermelésben is egyre nagyobb szerepe van a kulturált munkavégzésnek. 
Ezért létrehoztuk a Fakitermelési Munkakultúra Alapítványt, amelynek célja a fakitermelésben dolgozók 

munkakultúrájának fejlesztése, továbbképzésének biztosítása, fakitermelő versenyek szervezése. 
Magyarország - mint az 1970 óta létező Nemzetközi Fakitermelő Verseny elindítója - eddig minden 

versenyen részt vett. Nemzetünk hírnevének tartozunk annyival, hogy ez továbbra is lehetséges legyen, 
legközelebb 1993. augusztus 23-27. között, Svájcban. 

A Nemzetközi Fakitermelő Versenyeken történő részvételen kívül a fakitermelési munkakultúra terjesztése 
erdekében szakmai kiadványok megjelentetését, továbbképzések és rendezvények szervezését, valamint 
szakirányú kutatások támogatását tervezi az alapítvány. 

A Fővárosi Bíróság 11. Pk. 67459/3. sz. végzésével 2846-os sorszám alatt bejegyezte, az APEH pedig 
18041088-1 -01 adószámmal nyilvántartásba vette az alapítványt. 

Az APEH Fővárosi Igazgatósága 7130573174 sz. határozatában hozzájárult ahhoz, hogy az alapítvány 
adőalapcsökkenlő kedvezmény igénybevételéhez levonásra jogosító igazolást adjon támogatóinak. 

Az alapítvány számláját az AGROBANK Rt. soproni fiókja vezeü. Számlaszáma: 339-98918/0211-8005. 

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ÖN IS A FAKITERMELÉSI MUNKAKULTÚRA ALAPÍTVÁNYT! 



A Vízügyi Közlemények 1992. évi 3. füzetében dr. Führer Ernő a Soproni-hegységben, 1988-90. években (vegetációs és 
nem vegetációs időszak) három erdőgazdasági szempontból fontos fafaj csapadék-visszatartásának (intercepciójának) vizsgálati 
eredményeit tette közzé. 

Megállapította, hogy „hidrológiai szempontból a lombos állományok kedvezőbbek, mint a fenyők. Különösen azért, mert télen 
- amikor a vegetáció vízfelhasználása elenyésző - a lombos állományok csapadék-visszatartása jóval kevesebb. Az erdész tehát 
már a fafajmegválasztással hosszú időre előrevetítve meghatározhatja egy erdősült táj vagy vízgyűjtő vízháztartását." 

Kutatásainak hidrológiai és erdészeti jelentőségét mérlegelve rámutatott arra, „hogy az erdőgazdálkodás és vízkészlet-gazdál
kodás célja között bizonyos ellentét jöhet létre. Ebben az esetben el kell dönteni, hogy egy adott vízgyűjtőn belül a rövidebb 
vágásfordulóval (fenyvesítés) megtermelt nagyobb mennyiségű fatömeg vagy a vízgyűjtő vízháztartásának javítása a fontosabb". 
Ugyanis - szögezi le a szerző - , „az őshonos lombos fafajaink rovására történő lucosítás - a táj vagy a vízgyűjtő vízháztartása 
szempontjából - kedvezőtlen lehet." Az erdésznek mindenképpen meg kell szívlelni a szerző azon megállapítását, hogy „a jövőben 
a tiszta víz az erdőgazdálkodásnak épp oly produktuma lesz, mint a fatömeg vagy egyéb erdei melléktermék." 

Dr. Csötönyi József 

ROVATVEZETŐ: BARÁTOSSY GÁBOR 
Beszámoló az OEE Budapesti 

ERSz helyi csoportjának 1993. 
április 17-ei rendezvényéről. 

Az OEE Budapesti ERSz helyi 
csoportja éves munkatervének 
megfelelően egynapos családias ta
nulmányutat szervezett a Börzsöny 
hegységbe április 17-én. A cél az 
egyik legkevésbé ismert, ám az 
egyik legérdekesebb magyarorszá
gi középhegység felé fennálló tarto
zásunk lerovása volt. A táj, a termő

hely, a geológiai és növényföldrajzi adottságok és az ottani 
élővilág egy nap alatt lehetséges mélységű megismerése. 

A tanulmányút megszervezésében házigazdaként segítséget 
adott a váci Erdőtervezési Iroda. Kiemelkedő szakértelmével és 
önzetlen ismeretterjesztési tehetségével a nagyszerű Móró Fe
renc erdőmérnök kolléga tette minden résztvevő számára hasz
nossá, tanulságossá és emlékezetessé a napot. 

A bejárt útvonal Nagymaros - Hegyestető - Szent Mihály-
hegy - Zebegény volt. A vasúttal történő fel- és levonulás, a 
napos jó idő még csak fokozta a kellemetességeket. 

Tóth Miklós 

Helyi csoportunk, az éves tervnek megfelelően, idei első 
rendezvényét 1993. március 5-én tartotta a zalaegerszegi Szak
szervezetek Székházában. Felkért előadónk: Schmotzer András, 
egyesületünk elnöke és Steiner József erdőfelügyelőségi igazga
tó voltak. Előadásaik témája: egyesületünk szerepe az erdőtör
vény megalkotásában, illetve új erdóbirtokossági szervezetek 
megalakulása. A témák időszerűségét és érdekességét jellemzi, 
hogy a márciusi hóvihar okozta nehéz közlekedési feltételek 
ellenére szép számú hallgatóság gyűlt össze a kezdési időpontra. 
Külön örömünkre szolgált, hogy a nagykanizsai helyi csoportban 
lévőkollégáink 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 
szakmánkra, az erdőtörvény megalkotásának fontosságára ráirá
nyítsuk. 

Meghívásunkat dr. Szigethy István és Mészáros Béla képvise
lők fogadták el. 

Schmotzer András előadásában áttekintette azt a több éve tartó 
fáradságos és küzdelmes utat, melyet egyesületünk az erdőtör
vény megalkotásáért, az erdőgazdálkodást parciális érdekek mö
gé utasító szándékok ellen és a szakma társadalmi elismertetésé
ért folytat. Hangsúlyozta, hogy úrrá kell lennünk a belső meg
osztottságon és ragaszkodnunk kell ahhoz a vezérelvhez, melyet 
a szakma képviseletében az érdekeltek „Az erdőgazdálkodás 
helyzete és gondjai" című állásfoglalásban rögzítettek. 

Steiner József az új erdőkezelői szervezetek megalakulásának 
és működésének nehézségeit ecsetelte. Borsodi példákat felvo
nultatva, magas szintű jogi ismeretek átadásával nyújtott segít
séget mindazoknak, kik a ma még szokatlan útra lépnek. 

Mészáros Béla képviselő a parlamenti és bizottsági munka 
erdőgazdálkodást érintő folyamatait taglalta, dr. Szigethy István 
képviselő pedig a törvényalkotás érdekes műhelytitkaiba enge
dett bepillantást. 

Az előadásokat a kérdések tömege követte, melyek egyaránt 
szóltak a felkért előadóknak és a képviselőknek. A főbb témák -
a teljesség igénye nélkül - , melyek terítékre kerültek: az erdő
fenntartási alap működése és működtetése; a privatizáció; az 
erdőművelés helyzete az anyagi ellehetetlenülés közepette; a 
felszámolásra jutó szövetkezetek erdővagyona; a magánerdők és 
birtokosságok; az elharapózott falopások problémaköre. 

A több, mint négyórás nyílt, őszinte hangvételű és jó hangu
latú szakmai rendezvényről a helyi sajtó és televízió is beszámolt. 

A hozzászólások után rövid taggyűlésre került sor.melyen új 
tisztségviselők megválasztása szerepelt a napirenden. 

A helyi csoport gazdasági felelősének Nauratyill Józsefnél 
választottuk, választmányi tagnak Hajdú Tibort javasoltuk. 

Zalaegerszegi helyi csoport 

A soproni helyi csoport március 17-re szervezte rendezvé
nyét „A soproni erdők erdőrendezési koncepciója" címmel az 
EFE rektori tanácstermében. A téma bevezető előadását dr. 
Király LAszló, tanszékvezető egyetemi tanár tartotta. Ebben a 
Sopron város körzetében lévő erdők üzemtervezési kérdésköré
ből elsősorban a Hegyvidéki Erdészet egészét, ezen belül a 
túltartott, illetve az új üzemtervi időszakban vágáséretté váló 
lucfenyvesek hozadékszabályozását, az erősen megemelkedett 
korosztályi szerkezet tervezői kérdéseit érintően fejtette ki véle
ményét. Összegzésében annak adott hangot, hogy hiba lenne a 
szakmailag megalapozott véghasználati előírás mértékét utólag, 
mesterséges beavatkozással, külső tényezők alapján korlátozni. 

Az előadást 17 hozzászólás követte. Ezekből kivétel nélkül 
kicsengett a soproni erdők jelenéért és jövőjéért érzett közös 
felelősség hangja. 

A rendezvény tapasztalatait az érintettek jól tudták hasznosí
tani a két soproni erdészet üzemtervi előzetes jegyzökönyveinek 
április 6-7-i tárgyalásai során, valamint Dauner Márton főosz
tályvezetőnek a témakört érintően tett április 8-i, személyes, 
helyszíni látogatása alkalmával. 

A rendezvény és az utána lefolytatott tárgyalások eredménye
ként, az üzemtervező kollégák munkájának köszönhetően min
den bizonnyal olyan erdőtervek fognak születni, melyek a szak
ma közös kincsének, a soproni erdőknek a javát fogják szolgálni. 

Román József 

A Magyar Szocialista Párt Erdészeti Csoportja állásfoglalása 
1993. április 21-én megalakult a Magyar Szocialista Párt 

Országos Agrártagozatának Erdészeti Csoportja. Az alakuló ülés 
résztvevői áttekintették a magyarországi erdők és az erdészet 
helyzetét. 

Megállapították, hogy a szocialisták erdészeti politikája csak 
azon a felismerésen alapulhal,amely szerint a globális és ezen 
belül a lokális létfennmaradás alapfeltétele a megfelelő környe
zet, melynek döntő, mással nem helyettesíthető eleme az erdő. Ez 
szakszerű, a szűken értelmezett gazdasági érdekeltségeken túl
mutató társadalmi és nemzeti elkötelezettségű tevékenységet 
követel. 



Az MSZP Erdészeti Csoportja egyetértően csatlakozott az 
Országos Erdész Gyűlés állásfoglalásában megfogalmazott ja
vaslatokhoz. 

Hangsúlyozta, hogy: 
- az állami erdők egységét a jövőben is meg kell őrizni; 
- az ország összes erdejére kiterjedő szakhatósági és igazga

tósági feladatok ellátására szakmailag önálló Országos Erdészeti 
Hivatalt kell létrehozni; 

- a tartósan állami tulajdonban maradó erdők tulajdonosi 
jogainak érvényesítése csak a létrehozandó Országos Erdészeti 
Hivatal felügyelete alá rendelt, 100%-ig állami tulajdonú kezelő 
szervezet kialakításával lehetséges; 

- az erdők létét veszélyeztető, kizárólag profitorientált rész
vénytársasági formát még átmeneti megoldásnak sem lehet elfo
gadni; 

- az állami erdők egységének megmaradása érdekében, a már 
kárpótlásra kijelölt állami erdőkön túlmenően erdőt csak az új 
Országos Erdészeti Hivatal, illetve létrehozásáig az illetékes 
szakminisztérium egyetértésével, a mezőgazdasági területek 
(parlag) elfogyása után lehessen kárpótlásra kijelölni; 

- a jövőben az erdőt érintő kárpótlási eljárások során a föld 
aranykorona-értéke mellett a faállomány reális értékét is vegyék 
figyelembe; 

- a tulajdonviszonyok-jelenleginél gyorsabb ütemű-rende
zése után mielőbb meg kell kezdeni az erdőtelepítést. 

A szocialista erdészek kifejezésre juttatták együttműködési 
készségüket az erdők sorsáért felelősséget érző valamennyi szak
mai és társadalmi szervezettel. 

Budapest, 1993. április 21. 
A Magyar Szocialista Párt 

Erdészeti Csoportja 
• 

Az erdőművelési szakosztály február 22-i rendezvényén 
(melyen 43-an vettünk részt) munkatervének megfelelően „A 
számviteli törvény erdőművelési vonatkozásai" és „Az Országos 
Erdészeti Alap működése" című témákat tűzte napirendre. Előa
dók Osváth Györgyné és Merkel Gábor voltak. 

A témaválasztásban az erdők művelésével, fenntartásával 
kapcsolatos növekvő aggodalom játszott szerepet, melyet az erre 
vonatkozó új jogszabályok inkább súlyosbítottak, mint enyhítet
tek. Az előadásokat követő vita a szóban forgó jogszabályok 
számos ellentmondását tárta fel - sajnos ezek közül többre nem 
kaptunk megnyugtató magyarázatot. 

Reményfy Lászlóné 
• 

Az OEE gyÖri csoportja, a Burgenlandi Erdészeti Egyesület, 
a Fertő-tavi Nemzeti Park, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazga
tóság és a Szombathelyi Erdőfelügyelőség képviselői február 
18-án „Az elmúlt évtizedekben végrehajtott víz szabályozások 
hatása a rábaközi erdőkre" témakörben helyszíni bemutatóval 
összekapcsolt tanácskozást tartottak Kapuváron. A vitaindító 
előadást Varga Endre erdészeti igazgató és Kovács Mihály sza
kaszmérnökség i vezető, a helyszíni bemutatókat pedig Kocsis 
László és Korodi Sándor műszaki vezetők tartották. A rábaközi 
tölgy-kőris-szil ligeterdők talajvizét lesüllyesztő vízszabályozá
sok és a „cseri" erdőket sújtó csapadékhiány tette aktuálissá a 
rendezvényt. 

A résztvevők az alábbi ajánlásokat tették: 
- Az elszórtan elhelyezkedő ligeterdő-tömbökre külön-külön 

talajvíz-feltöltést szolgáló öntözési tervet kell készíteni. Ahol 
lehet, ott meg kell építeni a duzzasztóműveket, fenékgátakat, és 
haladéktalanul meg kell kezdeni a talajvíz gravitációs úton tör
ténőfeltöltését. 

- A meglévő csatornák felújításával, átalakításával és vízzel 
történő feltöltésével meg kell próbálni a folyóktól távolabb eső 
erdőtestek talajvíz-utánpótlását, a környező mezőgazdaság érde
keinek figyelembevételével. 

- Az erdők (és a társadalom) hosszú távú érdekét szolgáló 
öntözővizet ökológiai célzatú víznek kell tekinteni és igénybe
vételét ingyenessé kell tenni. Ennek elfogadtatására a KEFAG 
forduljon az illetékes hatósághoz. 

- A talajvízhiány következtében másodlagosan fellépő, de a 
pusztulást felgyorsító fagyöngy- és fakínfertőzést vissza kell 
szorítani. 

- A burgenlandi erdészkollégákkal egyetértve fogalmazódott 
meg, hogy a kocsányos tölgy a szomszédos tájainkon olyan 
válságba jutott, hogy megmentése végett közös megfigyelő és 
információs kapcsolatot kell kialakítani. 

- Az elsősorban légköri szárazság miatt válságba jutott, fol
tosán száradó „cseri" fenyveseket a táj természetes és a termőhe
lyet legjobban tűrő csertölggyel kell leváltani. 

- Követelmény legyen a jelenlévők számára az, hogy a jövő
benminden, a tájat érintő beavatkozás esetén az erdők érdekében 
határozottabban kell fellépni. 

A tanácskozás után a résztvevők a rábaközi erdészet iharosi 
kerületében a Kis-Rába partján lévő tölgy-kőris erdőket, a szo
bavölgyi kerületben a fenyőpusztulást és cser magvetéssel törté
nő felújításokat, a fertődi kastélyhoz kapcsolódó kerületben a 
tölgy száradásokat tanulmányozták. 

Balsay Endre 
• 

Az erdészettörténeti szakosztály idei második ülését Buda
pesten tartotta. Dr. Kollwentz Ödön az erdőfelügyelet, az erdő
felügyelőségek történetéről készített dolgozatát ismertette. Tör
téneti vizsgálódásában kiemelte az erdőfelügyelet jelentőségét a 
többféle tulajdonú erdőkben, országos erdőbirtokban. A múltból 
leszűrt tanulság: csak szervezett, erős erdőfelügyelettel valósít
ható meg az erdészeti szakmai cél: az erdők fenntartása, területük 
lehetőség szerinti növelése. A hozzászólók, dr. Hajdú István, dr. 
CsÖtönyi József és Szakács László szintén ez utóbbi gondolatot 
erősítették meg. 

Dr.Nagy Domokos Imre „A Kis-Balaton 1945és 1952között" 
címmel tartott előadást. A hazai természetvédelem 1945 utáni 
történetének jelentős eseményét, ti. a Kis-Balaton védetté nyil
vánításának és kezelésének viszonyait számtalan dokumentum 
feldolgozásával mutatta be. A védetté nyilvánítás folyamatában 
külön is kiemelte az erdészek szerepét. Szakács László hozzászó
lásában kiegészítéseket tett a Kis-Balaton 1945. évi állami tulaj
donba vételének körülményeihez, dr. Hajdú István pedig az 
előadó meggyőző, élvezetes stílusát dicsérte. A szakosztályülés 
az egyesületi kitüntetésekre tett javaslatok megtárgyalásával ért 
véget. 

Dr. Oroszi Sándor 

A lapban megjelent cikkek szerzői 
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Hasznos alapterülete: 60,0 nr 
Beépíthető tetőtér: kb. 60,0 m 
Irányára: 1 021 000 Ft + áfa 
(Alapozás, cserép, szakipar, elszállítás, 
illetve tetőtér-kiépítés nélkül) 
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Hasznos alapterülete: 81,3 m2 

Beépíthető tetőtér: kb. 50,0 m2 

I rányára: 987 000 Ft + áfa 
(Alapozás, cserép, szakipar, elszállítás, 
illetve tetőtér-kiépítés nélkül.) 

Szociálpolit ikai kedvezmény + hitel + bankkölcsön, mint családi házra, igényelhetők. Házilag is összeszerelhetők, 
de kérésre vezető szerelőpárt biztosítunk a falak feláll ításához (28 800 Ft + áfa). A tetőszerkezetet helyi ács 

szakember is összeszerelhet i . Feláll í thatok: 6-8 nap alatt. Lakhatóvá tehetők: kb. 60 nap alatt. 
Kiválóan hőszigetelt falak: K = 0,53. Födémek: K = 0,35. 

M E G R E N D E L H E T Ő K ÉS MEGTEKINTHETŐK: 
A R C H I T E K T Ú R A - G Y O R S L A K Ó H Á Z KFT. Bemutató telepe, RÁCKEVE, Eötvös u. 67. 

Fél fogadás: hétfőtől póntekig 9-12 és 14-17 óráig, szombaton 9-12-ig. 
Telefon: (24) 385-289. Telefax: 22 -3501 . 

Ügyintéző: dr. Czerny Károlyné üzemigazgató, Bede Miklós és Groszmann József üzletkötő. 
Olcsóbb és nagyobb gyorslakóházakat is forgalmazunk. (If júsági, Családi , Alpesi stb.) 

Kérésre részletes, ingyenes tájékoztató prospektust küldünk. 




