
Es régen?... 
Az erdő nem a piacgazdaság, helye

sebben a szabadkereskedelem tárgya, 
hanem életlehetőségünk biztosítója, 
mert a nagyon fogyó oxigént állítja 
elő. A Föld 30 százalékát képező er
dőterület világviszonylatban csökke
nőben van, és egy ország akkor ellátott 
fában, ha összterületének 25 százaléka 
erdő. A magyarországi erdőterület ma 
csak 18 százalékos, tehát még erdősí-
tenünk kell. Tudnunk kell azt is, hogy 
erdeink túlhasználtak, mert az ipari 
szükséglet és a gazdálkodás költségei
nek biztosítása erre kényszerítette a 
szakgárdát. 

Még súlyosabb megterhelés is je
lentkezett a múlt század végén és szá
zadunk elején. Európában sűrűn léte
sültek olyan részvénytársaságok és 
pénzintézeti vállalkozások, amelyek 
óriási erdőterületeket vettek meg, me
lyeken kitermelték a vágható faanya
got és elvonultak anélkül, hogy a vá
gásterületeket újraerdősítették volna. 
Magam is alkalmazott voltam a svájci 
Commercial Bank 150 ezer hektáros 
kárpátaljai birtokán, mely 20 évi mű
ködésre szerveződött. A fentiekből kö
vetkeztethető, hogy a soproni egyetem 
javaslata, az erdőmérnökök piacgazda
sági továbbképzése, „menedzselése" 
eredményre nem vezethet. Erre csak a 
faipari mérnököknek van szüksége. 
Hogy mit lehet tenni? Idézem a múltat. 

A soproni Bánya- és Erdőmémöki 
Főiskolán az 1922-23. tanévben hu-
szonhatan voltunk elsőévesek. Akkor 
gyötrelmes volt a tananyag. A gazda
ságiakon felül a teljes műegyetemi 
mélyépítési és méretezési szakok 
anyagával is annyira megterheltek 
bennünket, hogy négy év alatt a hu
szonhatból csak egy fő végzett, egy 
irodai erdész. 

Kifogásainkra Sébor János tanárse
géd, a földmérés későbbi tanára tud
tunkra adta, hogy mi huszonhatan aka
runk oklevelet szerezni, de az ország
nak csak hat erdőmérnökre van szük
sége. Ezért igyekeznek bennünket al
kalmassá tenni más területen is. Aztán 
az ötvenéves találkozón megjelentek a 
különféle erdőmérnökök, azaz mérnö
kök, vállalkozók, még hajógépgyáros 
is. 

Kató Pál 

INTERFORST '94 
Tartamosság, mint az erdőgazdálkodás vezérelve 

Az INTERFORST '94 kongresszusának témája: 
Erdő és fa a környezet szolgálatában 

Erdészeké az érdem, hogy több mint 
100 éve bevezették szókincsükbe a tarta
mosság fogalmát. Tartamosság alatt értető
dött mindenekelőtt a folytonos, egyenletes 
és lehetőleg sokféle fahozam. Az erdőgaz
daság eddig az egyetlen üzemig, amelyik 
ezt a vezérelvet követi és forrásait tartamo
sán hasznosítja. Nem vágat többet, mint 
amennyi utánano. Nyomatékosan jut ez ki
fejezésre a nem károsított területek részben 
300 m3/ha fakészletében. 

Több konferencia és publikáció foglal
kozott az utóbbi időkben a tartamosság 
gondolatával. Ez arra mutat, hogy vala
mennyi emberi tevékenységnek a tartamos
ságra kellene irányulnia. Értetődik ez alatt 
a források állandó és lehetőleg egyenletes 
használata, anélkül, hogy ez az élet termé
szeti és szellemi alapjait rombolná. A tar
tamos használat tehát ellentéte a javak ál
landó pusztításának. 

A tartamosság ma sokszínűen jelentke
ző szó. Megkíséreljük az erdő szolgáltatá
saira is vonatkoztatni. Ezt a fogalmat is 
minden lehető és lehetetlen kapcsolatra al
kalmazzák. Azokat az alaptételeket, ame
lyek ezek mögött rejlenek, meg kellene ha
tározni. Alapjában véve ezzel valami ma
gától értetődőt kívánunk. Mégis úgy tűnik, 
hogy nagy a távolság éppen a tartamosság 
gondolatának megvalósításában a fogalom
tisztázás és a hatásos ténykedés között. 
Többek között a riói 1992-es konferencia 
mutatta meg, hogy mekkora a szakadék az 
ilyen követelmények és tényleges történé
sek között. 

Az Ökológiai követelmények minden 
gazdasági vállalkozást a tartamosság vezér
elvének új dimenzióival szembesítenek. A 
tartamos fejlődés elgondolását kell beve
zetni és megszilárdítani, ami igen igényes 
vezetési feladatot jelent. 

A tartamos fejlődés az energiaforrások 
helyes kezelésétől függ. Szektorális ener
giapolitika egymagában ennek nem tud 

eleget tenni. A technológiai út túl gyenge 
és csak kevés országban vezet tovább, 
azokban, amelyeknek általános érvényű 
szociális, intézményi, kulturális és gazdál
kodási előírásai vannak. A megújítható 
energiákra alapozódó energiarendszerre va
ló áttérés a gazdaság és a társadalom struk
turális alkalmazkodását követeli. 

A tartamosság mint ökológiai és etikai 
vezérelv az erdőgazdaságban bevált. A fo
galmat ma ki kell terjesztenünk mindazon 
szolgáltatásokra, amelyeket az erdő Euró
pában kifejt. Az erdészeti szempontokon 
túlmenően ezt a vezérelvet általánosítva 
minden egyéb probléma megoldásában is 
érvényre kell juttatni. 

Alig van még nyersanyag, amire a „tar
tamos fejlődés" éppen ma olyan nagymér
tékben vonatkozna, mint a fára. A fa öko
lógiai előnyei azonban ökonómiai téren 
nem érvényesülnek. A sokat vitatott CO2-
elvonás első lépés lehetne ebben az irány
ban. A „tartamos fejlődés" szempontjából 
felül kell vizsgálni, javítani a fafelhaszná-
lási politikát. 

A tartamosság eszméje jelentőségében 
és időszerűségében korántsem csökkent. 
Ellenkezőleg, a következő évtizedekben 
sokkal mélyebben kell tudatosítani. Ebben 
az erdészeknek úttörőknek kell maradniok, 
küzdeniük kell a tartamosság érvényre jut
tatásáért az erdőgazdálkodásban. Nyitniok 
kell a társadalmi környezethez, és ösztön
zőknek kell lenniük éppen nem erdőgazda
sági kérdések megoldásában. 

Az Interforst '94 (1994. július 5-10., 
München) az „Erdő és fa a környezet szol
gálatában" témájú konferenciájával további 
mérföldkő lesz az ez irányú fejlődésben. 
Érdemes szakemberek fogják kinyilváníta
ni, hogy az erdő és a fa milyen szolgálatot 
tesz a környezetnek, és mit kell figyelembe 
venni ahhoz, hogy ezek a hatások tartósak 
és tartamosak legyenek. 

Jéröme René 

Folytatható-e a fuzsuhánggal végzett 
őszi faültetés a Száva mentén? 

1981 októberében kétéves rehérfüz-klónokat különböző lombhullató vegy
szerrel kezeltek avégett, hogy befolyásolják a korábbi lombhullatást, hogy a 
Száva őszi árhullámának elvonulása után is alkalmasak maradjanak a kiülte
tésre/ mintegy 30 napi késéssel a szokásos ültetési időt követően. Megállapítá
suk szerint ez a kísérlet is bebizonyította, hogy a Száva mentén az őszi faültetés 
a legsikeresebb a kétéves (2/2) erős gyökeres dugvánnyal, amely a legjobb meg
maradást mutatja. Ilyen küiltetés levélhullatás után, az első fagyot követő na
pon a legeredményesebb. Tehát bevált a módszer, hogy 30 napos késleltetett 
ültetés a levélhullajtó kezeléssel célszerű. 

(Sumarski list. 1993. 6-8. Ref.: Abonyi István) 



E R D Ö R E N D E Z É S 

KUCSARA MIHÁLY 

Az erdészeti kisvízgyűjtő 
Az erdővel borított területek sokoldalú rendeltetésének egyre 

hangsúlyosabb része a vízháztartás javítása és a talajvédelem, ame
lyek elsődlegesen vízgyűjtőkben értelmezhetők. A domb- és hegy
vidékek vízgyűjtő területekre tagolódnak, s az itt dolgozók ezt 
az egyszerű tényt nem hagyhatják figyelmen kívül tevékeny
ségükben. Ilyen tevékenység a domb- és hegyvidéki erdőgazdál
kodás is. 

A vízgyűjtő terület elsősorban domborzati és hidrológiai foga
lom. Általános megfogalmazásban egy olyan terület, amelynek fel
színén mozgó, összegyülekező víz egy meghatározott közös befo
gadó felé gravitál, amely lehet valamely vízfolyás szelvénye vagy 
szakasza. A vízgyűjtő tehát mindig valamely befogadóhoz rendel
hető, s ennek megfelelően kiterjedése is attól függ - egyebek mel
lett -, hogy a befogadó melyik szelvényére vagy szakaszára vo
natkoztatjuk. 

A vízkörforgás folyamatának vízgyűjtőbeli szakaszát tekintve 
a vízgyűjtő terület sajátosságai között kiemelkedő fontosságú a 
növényzettel való borítottság. Ebben az összefüggésben az erdők, 
a több évtizeden keresztül folyamatosan jelenlevő többszintű nö
vénytakarójukkal, valamint az avarral borított, alig bolygatott ta
lajuk révén jól megkülönböztethető, sajátos hatást mutatnak a 
más jellegű vegetációjú területekhez képest. Az erdő befolyása 
meghatározó lehet a vízkörforgás vízgyűjtőbeli szakaszában, azaz 
a vízgyűjtő hidrológiai viszonyainak alakításában. A kapcsolat köl
csönös, hiszen mint közismert, az erdő létfeltételei között a hid
rológiai viszonyoknak alapvető szerepük van. 

Erdészeti kisvízgyűjtőnek az olyan - túlnyomórészt erdővel bo
rított - vízgyűjtőt nevezhetjük, amelynek nagyságrendjét az erdő
területtel kapcsolatos erdészeti szakmai szempontok alapján fogal
mazhatjuk meg, amelyet azután egyfajta igénynek is tekmmetürik 
az adott területtel szemben. Ennek megfelelően az erdészeti kis
vízgyűjtő olyan területnagyság, amely legalább akkora, de nem 
sokkal nagyobb, mint ahol már kialakítható a vízháztartási 
szempontból is optimálisnak tartott erdőszerkezet. A területnek 
van egy minimális nagysága, amely az erdőszerkezet gyakorlati 
kialakíthatósága miatt szükséges ahhoz, hogy az állományok, az 
erdőrészletek megfelelő változatosságot, megoszlást mutathassa
nak. A kiterjedés felső határértékének meghatározása elvi jelentő
ségű, mivel ezzel elősegíthető az alapelv megvalósulása, neveze
tesen, hogy ahol már lehetséges, ott valóban kialakításra ke
rüljön az optimális erdőszerkezet. A maximális területnagyság 
tehát tulajdonképpen szakmai megfontolás, illetve megállapodás 
kérdése, de feltétlen függ az adott nagyobb térség domborzati, víz

hálózati rendszerétől is. Első megközelítésre erdészeti kisvízgyűj-
tőként a legalább 50-100 ha, de legfeljebb 2-3 km2 kiterjedésű 
terület látszik elfogadhatónak. 

Az erdészeti tevékenységet szolgáló erdőbeosztásnak alkalmaz
kodnia kell a terület domborzati tagolódásához, amelynek termé
szetes egysége a vízgyűjtő terület. Erdobeosztásunk nincs mindig 
tekintettel erre. Figyelembe veszi ugyan a domborzatból adódó 
különféle sajátosságokat, de a vízgyűjtő területet - mint a nagyobb 
térség hidrológiai rendszerének önálló elemét - nem tekinti a ter
vezés és gazdálkodás lényeges alapjának, esetleg egységének. A 
vízgyűjtőben való gondolkodásnak az is akadálya, hogy a haszná
latban lévő térképeken még gyakran nem találhatók szintvonalak 
vagy olyan szembetűnő jelek, amelyekből az önálló vízgyűjtő te
rületekre következtetni lehetne. Az üzemtervek sem tartalmaznak 
kifejezetten a vízgyűjtőkre vonatkozó információkat, adatcsopor
tokat, terveket vagy elképzeléseket. 

A sok-sok tagból, illetve erdőrészletből álló erdőterületet (er-
dészetnyi területet) akár erdőrendezési, akár erdőgazdálkodási 
szempontból nézzük, gyakran célszerű bizonyos részekben kezelni 
a jobb áttekinthetőség miatt. Eme áttekinthető részek kialakítása 
különféle szempontok figyelembevételével, számos tényező köl
csönhatásától függ, így a domborzattól is, amely önmagában az 
egyik legfontosabb tényező, s amely számos más megfontolásra 
is hatással lehet. Ebből is következik, hogy ahol csak lehet, ott 
legyen a terület természetes része, azaz a vízgyűjtő, a nagyobb 
területek erdészeti célú tagolásának is egysége. Törekedjünk a 
vízgyűjtőben való gondolkodásra, ami csak szándék és szemlélet 
dolga, mégis ajánlatos lenne, ha erre egy kicsit „adminisztratíve" 
is ösztönözve lennénk. Célravezető lenne az üzemtervek adatait 
vízgyűjtőnként is tagolni, ami semmi mást nem jelentene, mint 
azt, hogy az üzemtervi adatok összesítését nemcsak erdészet vo
natkozásában, hanem vízgyűjtőnként is elvégeznék. így a vízgyűj
tőnként! kedvező állományszerkezet kialakítása, kialakulása sokkal 
inkább megoldott lenne, mintha az csak a jó szándékra és a spon
taneitásra lenne bízva. Erdészeti tevékenységeink során a vízgyűjtő 
területnek az eddigieknél fokozottabb figyelembevétele egyébként 
semmilyen erdészeti szakmai elvnek nem mondana ellent. 

A domb- és hegyvidéki erdőterületekkel kapcsolatban az el
mondottak összefoglalásaként megfogalmazható az a cél, hogy a 
megfelelő szerkezetű, fafaj- és korösszetételű erdőállomány ne 
csak egy erdészet nagyságrendű terület átlagában, hanem víz
gyűjtőnként, vízgyűjtő területegységenként is meglegyen, miál
tal az erdő létfeltételei is kedvezőbbé válnak. 

Norvég kutatók v e g y e s korú és egykorú faállomá
n y o k összehasonl í tó vizsgálatát végezték el, tekintet
tel a megtermelt faanyag minőségére,, mennyiségére és 
a fakitermelés költségére. Megállapították, hogy a ve
gyes korú állományok produkciója valamivel gyengébb 
volt, mint a hasonló egykorú állományoké. Számításaik 
szerint a fakitermelés köbméterre vetített költségei a fo
kozatos felújítóvágásban mintegy 25-50%-kai magasab
bak a felujitóvágás megkezdésekor, mint tarvágás ese
tében. Ezek a költségek a későbbiek során csökkennek 
A vegyes korú állományok létesítését és a természetes 
felújítást azért támogatják, mert az ilyen állományok
ban számottevően jobb minőségű faanyag termelhető 
meg. Ennek kivitelezéséhez azonban a kutatók szerint 
az erdőművelés jelentős átalakulása szükséges. 

(Research paper of Skogforsk 14/92. 
Ref.: Jakab Jenő) 

A trágyázás hatása 
az erdeifenyő fájának minőségére 

Az erdeifenyves trágyázása és a fa minősége 

Finnország erdeifenyveseiben megszokott gyakorlat 
az erdők trágyázása. A Fólia Forestalia Helsinkiben 
megjelentetett 801. száma arról számol be, hogy a nit
rogén-, foszfor- és mészadagolás milyen hatású volt a 
fák ágasságára és fájuk rrtinőségére. A kiszórt trágyák 
közül meghatározó szerepet a nitrogén töltött be, ha
tására nemcsak a törzsnövedék emelkedett, hanem az 
ágak hossza és vastagsága is nagyobb lett Az ágak a 
trágyázás nyomán gyorsabban elhaltak, mint trágyá-
zatlan társaikon, növelte a fatérfogatot, ám a geszt szi-
lárdanyag-tartalma csökkent a térfogategységre szá
mítva. 

(Ref.: Jakab Jenő) 



B O R D A C S S Á N D O R - G R O S Z R Ó B E R T 

Erdész = favágó? 
(lapasztalatok a gyermeki ismeretekről) 

„Védjük a fákat, bokrokat, 
Az életre talán esély csak így maradhat! 
Jönnek a favágók, vágják a fákat. 
Az erdész csak nézi, hisz neki ez a hivatása." 
(Részlet egy, a „Környezetvédelem - gyerek
szemmel" pályázatra érkezett versből) 

írásunk címe egy, az utóbbi időben egyre fontosabbá váló 
témát feszeget. Hogyan látják az emberek az erdőt, az azt mű
velő erdészt és ennek összegzéseként szakmánkat is? Az, hogy 
a társadalom milyen véleményt alkot ezekről a fogalmakról, 
jórészt azon múlik, milyen hatások érik gyermekként, fiatal
ként az embert. A környezeti nevelés, a környezeti tudatfor
málás hatásos eszköz lehet(ne) az erdészszakma társadalmi 
rangjának, elismertségének növelésében. Hogy milyen ma az 
erdő és az erdészszakma megítélése a fiatal generáció körében? 
A kérdésre nem kívánunk sommás véleményt adni. Néhány, 
az elmúlt időszakban készített mintavétel eredményét közöljük. 
Mindenki maga formálhat véleményt, hogyan látja a jövő ge
nerációja az erdőt, a szakmát és bennünket, erdészeket? 

Erdő és ember a 4H eszmeiségében 

1991 óta szervez rendszeresen a Magyarországi 4H Klubok 
Szövetsége gyermektagjai részére természetismereti táborokat 
Visegrád-Mogyoróhegyen. (A Szövetséget bemutató írás a ja
nuári számban olvasható.) Az egyhetes táborban olyan - első
sorban alföldi, 5-8. osztályos - gyerekek vesznek részt, akik 

1. táblázat 
Erdészeti tevékenységek ismertsége általános iskolás 
gyerekek között a 4H Szövetség 1993. évi táborában 

Tevékenység 
meghatározása 

Gyako
riság 

Tevékenység 
meghatározása 

Gyako
riság 

Fairtás - favágás 2 2 Elszaporodott állatok ritkítása 3 

Ál lat - és növényvédelem 2 2 Faszállítás 2 

Ál latok e te tése 18 Cserjefelnevelés 2 

Fa- és erdőtelepítés 18 Tisztítás 2 

Faültetés 17 Faszaporítás 2 

Növény- és állatgondozás 14 Környezet- és természetvédelem 2 

Vadászat 13 Fák jelölése 2 

Kártevők irtása 8 Fák rendszerezése 1 

Egyensúly fenntartása 8 Erdő tisztán tartása 1 

Fák ritkítása 7 Famegmunkálás 1 

Fácántenyésztés 6 Segítségnyújtás 1 

Elpusztult és beteg fák kivágása 5 Áltatok gyógyítása 1 

Faápolás - fanevelés 4 Felújítás 1 

Erdőfelmérés 4 Talajmintavétel 1 

Növények és ál latok megfigyelése 3 Vadál latok házi fe lnevelése 1 

A felméré s a táborba érkezé s napján készült . A 4. kérdésre adot t vá-
laszokat a gyerekek önállóan , írásba n adták . Összesen 58 választ értékel -
tünk ki , ebből 2  válaszoló semmi t ne m tudott írni . Átlagosa n 3 -4 tevé-
kenységet tudta k megnevezni , a  legtöbb megnevezés száma 7 (2 fő) volt. 
A táborb a jelentkezet t gyereke k természetvédelm i érdeklődése átlagon 
felüli. 

A KISKUNSÁGI ERDO- ES FAFELDOLGOZÓ 
GAZDASÁG KISKUNHALASI ERDÉSZETÉNÉL 

félmillió szürke nyár-
(Populus Canescens) 2/0-ás, 

200 ezer akác-
(Robina pseudoacacia) 1/0-ás csemete, 

másfél millió 2/0-ás magágyi feketefenyő-csemete 
ELADÓ. 

Ar: 
megyegyezés szerint 

Érdeklődni: 
Polyvás Mihály műszaki vezetőnél lehet. 

Telefon: (06) 77-322-649 



év közben rendszeresen és aktívan tevékenykednek a helyi 4H-
klubban. Tevékenységük általában a növénytermesztés, kerté
szet, kisállattenyésztés témakörét öleli fel. 

A táborba érkezés napján rövid felmérést végzünk, milyen 
ismeretekkel rendelkeznek a gyerekek. A kérdések minden év
ben a következők: 

1. Milyen vadon élő állatfajokat ismersz? 
2. Milyen vadon élő növényfajokat ismersz? 
3. Mi az erdő? 
4. Milyen erdészeti munkákat ismersz? 
A válaszok általában az első két kérdésre nemzetségek, csa

ládok szintjén megfelelőek (pl. bagoly, szarvas, fenyő, ibolya), 
fajokat azonban csak 30-50%-uk ír. A 3. kérdésre adott vála
szokban leggyakrabban előforduló kifejezések: élőhely, életkö
zösség, növénytársulás, fák. sokasága, állatok búvóhelye. A 4. 
kérdésre legtöbbször a következő tevékenységeket írják: fairtás 
- favágás, faültetés - fatelepítés, vadetetés - vadgondozás, va
dászat - vadirtás. Az 1. táblázat egy tábori csoport ismere
teinek felmérését összegzi. A válaszoló gyerekek között már 
voltak visszatérő táborozók is, a jobb válaszok legnagyobb ré
szét ők adták. 

A táborozás végén a munkacsapatok részvételével vetélke
dőt szervezünk, ahol ugyanezek a kérdések ismét elhangzanak. 
Megfigyelhető, hogy az első két kérdésben 50-100%-os arányt 
képviselnek a fajnevek, néha az élőhelyet is megnevezve. A 
3. kérdésre adott válaszok megfogalmazása pontosabbá válik, 
lényegében azonban nem változnak. A 4. kérdésre adott vála
szokban már jelentős, kb. 40-9O%-os arányt képviselnek a 
szakkifejezések, mint pl. erdőtelepítés, erdőfelújítás, csemete
nevelés, fakitermelés, gyérítés stb. A tábor befejeztével persze 
nem lesz minden 4H-ás fiatal szakértő természetvédővé, öko-
lógussá, erdésszé. A megszerzett ismeretek jelentős része 
passzív tudássá alakul, esetleg elvész. Nem is lehet ilyen rövid 
ido alatt másra törekedni, mint az érdeklődés felkeltésére, tu
datos témairányításra. A sok köszönőlevél és a rendszeresen 
visszatérő gyerekek azonban bizonyítják, ez a cél elérhető. Az 
innen elkerülő gyerekek mindenesetre az erdészt már nem te
kintik egyszerűen csak favágónak. 

Sünik, cserkészek, erdészek 
Fiatal erdőmémökök, egyetemi hallgatók vezetésével évek 

óta működnek a soproni és szombathelyi Süni-klubok. Tevé
kenységükről, munkájukról olvashattunk már az Erdészeti La
pok 1992/4. számában. A klubtagok 8-14 éves gyerekek, akik 
intenzív érdeklődéssel foglalkoznak a természettel, annak óvá
sával. A megismerés révén még jobban megszeretik a termé
szeli környezetet, így a szeretett tulajdon, az élő környezet 
megóvására is jobban és tudatosabban törekednek, mint nem 
klubtag társaik. A rendszeres hétvégi foglalkozásokon, de főleg 
a nyári táborozások alkalmával a klubvezetők és meghívott 
előadók segítségével lehetőség nyílik tárgyi ismereteik bővíté-

2. táblázat 
Soproni egyetemi hallgatók véleménye 

az erdészeti tevékenységről 
(Balekoktatás alatt készült felmérés} 

Hasznos-e az erdész munkája? Igen (87%) Nem (13%) 

Találkoztál-e már személyesen erdésszel? Igen {31%} Nem (69%) 

Milyen benyomásokat szereztél róluk? Pozitív |57%) 
Negatív 114%) 
Embere válogatja (29%) 

Mikor kerül véghasználatra egy tölgyes? 80-120 év (54%) 30-50 év (46%) 

sére, természeti szemléletük alakítására. Mivel a csoportok 
éveken keresztül együtt dolgoznak, az ismeretek egymásra 
építhetők, ezért tudásuk és a természethez való viszonyuk is 
látványos fejlődést mutat. Felmérések szerint a veterán Sünik 
tudásszintje egészen kiemelkedő és főleg a fajismeret, valamint 
a természeti összefüggések területén a biológiai fakultációs 
gimnazisták szintjét is felülmúlja. A saját gyakorlati - sokszor 
igazi munkában szerzett - tapasztalataik révén az erdészetről, 
erdőgazdálkodásról alkotott képük meglepően (vagy éppen tel
jesen érthetően?!) reális. 

Hasonló helyzetet mutat egy - szintén erdómémök vezeté
sével működő - környezetvédő cserkészcsapat tagjainak erdő
ről, természetről, emberről alkotott képének elemzése. A magas 
szintű szakmai irányítás és a természettel tartott szoros kap
csolat eredményeként a csapattagok fokozatosan a környezeti 
problémák iránt fogékony, kreatív személyiségekké alakulnak. 
Az elvégzett felmérés szerint tárgyi tudásuk, szemléleti látás
módjuk átlag feletti. Például az erdő fogalmi meghatározásá
ban 50%-osan szerepel az életközösség kategória; a termé
szetvédelem-környezetvédelem viszonyrendszerét mintegy 
80%-uk helyesen határozza meg. Erdészeti szakismereteik még 
hiányosak, kevés munkafolyamatot ismernek, az erdész felada
tai között az ápolási, védelmi munkák kerülnek előtérbe, de 
szemléletük tükrözi az erdő-erdőgazdálkodás-ember hármas vi
szonyának pozitív megítélését. 

Ahol a gyertyános tölgyek nőnek... 
A fenti dicsérő megállapítások nem légből kapottak. Egy-

másodikos biológia fakultációs gimnáziumi osztályban elvé
gezve a Süniknél is alkalmazott felmérést, meglepő eredmé
nyeket kaptunk. Az osztályban tanulók mintegy 2/3 részének 
tudása, tárgyismerete a napi lecke és tanulás szintjén megreked. 
Az összefüggések nem tisztázottak, a biológiai rendszerek al
kotóelemeinek szerepe ismeretlen vagy alig ismert. Fajismere-
tük szegényesebb, mint az említett csoportoké, ráadásul az is
meretanyag bizonyos részei, feltehetőleg az összefüggések tisz
tázatlansága miatt, nagyon keverednek. így fordulhatott elő, 
hogy a hazai lombos fafajok felsorolásakor a válaszok 1/3-ában 

„Őserdő" rezervátumok fenntartása - körülményeink között - meglehetősen problematikus. Legalábbis ez derül ki 
egy 50 fős német kirándulócsoport beszámolójából. A két meglátogatott rezervátum (Boubin 920-1100, Zofin 730-830 
m magasságban) a Cseh-erdőben, illetve Novohradské hory bükkös hegységben - lucos régióban fekszik. 

Boubin (Kubany) egy 620 ha-os pufferzónában 47 ha kiterjedésű. A 870 mm évi csapadék és 4°C átlaghőmérséklet 
mellett LF 53, B 35, JF 12, 682 m élőfakészlet. Feltűnt a jegenyefenyő visszaszorulása a felső szintben, csaknem teljes 
hiánya az újulásban. Utóbbit nagyrészt túltartott nagyvadállományának tulajdonították. 

Zofin 98 ha, 915 mm csapadék és 4,3°C átlaghőmérséklet mellett B 62, LF 23, JF 14,676 m 3 élőfakészlet Közép-Európa 
elsőnek kijelölt rezervátuma. Benne az elmúlt 150 év alatt szálalás folyt és egyes belenyúlás - többnyire száradékolás 
- ami főként a fekvő anyag hiányán mutatkozik. Határvidék jellegénél fogva benne a nagyvad különösen elszaporodott, 
s ennek szabályozását csak 1989 óta veszik komolyan, de így is kétséges az állománycsökkentés. A múlt század közepén 
még a jegyenyefenyő volt benne az uralkodó. Ez fokozatosan kipusztult és a lucnak indított utat, de teret engedett a 
bükknek is, ami ma a fő fafaj. Hasonló a helyzet a környéken is. A jegenyefenyő visszaszorulásában főként a vadkár 
a ludas. Egyetlen hatásos védekezés a kerítés lehetne, de ekkora kiterjedésű kerítés létesítése rendkívül költséges, 
fenntartása a gyakori fakidőlések miatt csaknem lehetetlen. 

(AFZ 1993.12. Ref.: Járomé R.) 



találkozhatunk ilyen fajnevekkel, mint: gyertyános tölgy, cse
res tölgy. De ugyancsak nem ismerik a megtanult fajok jelleg
zetességeit, ökológiai tulajdonságait, az élővilágban betöltött 
szerepüket. 

A felmérés pontszámai nagy szórást mutatnak. Ugyanis ál
talában 41-50 pont között teljesítettek, de a legjobb és leg
rosszabb teljesítmény között hatalmas eltérés adódott (31-73). 
Ugyanez a süniknél jóval kedvezőbb képet mutat, ott 77 és 92 
pont a két szélső érték. Igaz, a felmérés körülményei között 
voltak eltérések - a gimnazisták egyénileg, a Sünik csoporto
san töltötték ki a kérdőívet - , de ha figyelembe vesszük, hogy 
a Sünik esetében 11-15 éves gyerekekről van szó, akkor is 
jelentősnek látszik a különbség. 

Erdész leszek... 

Az előbbiek ismeretében nem érdektelen, hogy milyen erdő-
és erdészképet alkot magának az egyetemre felvételt nyert 
hallgatóság. Első évfolyamos erdész- és faiparos-hallgatók kö
zül 26-an válaszoltak arra a kérdőívre, amelyet a közeljövőben 
középiskolások között szeretnénk kitölteni. A megkérdezettek 
közül gimnáziumot 13, erdészeti technikumot 3, egyéb közép
iskolát 10 fő végzett. Az erdőhöz, a természethez való viszo
nyuk a kérdésekre adott válaszok alapján jónak mondható. Az 
erdő és erdész funkcióit és szerepét taglaló kérdések közül né
hányat a 2. táblázatban elemzünk. A számok magukért beszél
nek! 

A válaszolók szerint az erdő védelmi-életfenntartói szerepe 
fontosabb, mint a gazdasági és közjóléti funkció. Ugyanígy 
mutatkoznak a szakemberekkel szemben támasztott igények is. 
A szakemberek legfontosabb feladatait a következőképp rang
sorolták: 

1. Biztosítsa az erdő fennmaradását. 
2. Vigyázzon az erdőre és a benne levő növényekre, álla

tokra. 
3. Fával lássa el az országot. 
4—5. Vágassa ki az erdőt és vadásszon. 

Eritrea: 
A semmiből a megújulás felé 

Az erdők irtása, az erdőterület csökkenése vi
lágszerte aggodalmat okozó tény. Szerencsére el
lenpéldát is ismerünk. Ilyen az Etiópiától nemré
giben különvált Eritrea. 

Mint a Ceres nevű FAO kiadvány hírül adja, 
1992-ben a jórészt sivatagos területű országban 27 
millió facsemetét ültettek el. Többnyire Eucalyp-
tus és Leucaena fajokat. Az ültetés 20%-os pótlást 
kívánt, ezt 1993-ban megvalósították. A csemeték 
előállításában 50 csemetekert működött közre. 
Számlik ma már 80-ra emelkedett. A csemetéket 
az erdőőrök osztják ki a lakosoknak, akik az ül
tetésen kívül a megőrzés kötelezettségét is vállal
ták. Feladatuk jó ellátása érdekében a kilencvenes 
években közel másfél ezer parasztot képeztek ki. 
Az erdőtelepítések sikerét víztározók építésével 
szolgálják és kézzel fúrt kutakat is üzembe he
lyeztek. 

(Ref.: Alishum Ahmed 
ösztöndíjas erdőmérnök, 

EFE Termőhelyismerettani Tanszék) 

Elgondolkodtató az a tény is, hogy személyes kapcsolata, 
ismeretsége erdésszel csak 31%-nak volt. Ebből is csak alig a 
fele ítélte benyomásait pozitívnek, 30% pedig az embere vá
logatja minősítéssel élt. Hasonlóan véleményezték az erdész 
munkájának hasznosságát. Például az erdész gazdagítja kör
nyezetét (50%), pusztítja azt (9%), illetve az egyénektől függ 
(41%). 

Általános szakmai-biológiai ismeretanyaguk sokszor még 
az általános műveltség szintjét tekintve sem nevezhető kielé
gítőnek. Ugyanez mondható el környezet- és termszetvédelmi 
ismereteikről. Főleg az összefüggések és a természeti rend
szerekre jellemző kapcsolatok hiányos ismerete miatt a tudás
anyag jelentős része a levegőben lóg. 

Erdész = favágó? 

A bemutatott néhány kivonatos példa természetesen nem 
tükrözi híven az egész magyar ifjúság keresztmetszetét, vala
mint a különböző felmérések eredményei sem vethetők össze 
közvetlenül, mégis érdemes rajtuk elgondolkodnunk. 

Miért alakul(t) így a gyerekek véleménye? Az, hogy ilyen 
szélsőséges nézetekkel találkoztunk, talán nem a véletlen mü
ve. Hiszen miért, mitől gondolja egy általános iskolás gyerek, 
hogy az erdésznek hivatása a favágás (el)nézése. De nem vé
letlen az sem, hogy megfelelő tájékoztatás után a hasonló korú 
és érettségú gyerekek értik már, mit jelent és főleg miért szük
séges az erdő müvelése. 

Vajon megteszünk-e mindent, hogy minél többen legyenek 
az erdőt és erdészt jól ismerő, néhány év múltán a felnőtt tár
sadalomba lépő fiúk és lányok? Foglalkozunk-e eleget az er
dészet megfelelő arculatának kialakításával? Persze sokan 
mond(hat)ják, nekem nincs ilyenre időm, energiám, türelmem! 
A kioktatás szándéka nélkül állítjuk, erre kell, hogy időnk és 
türelmünk legyen! Ha ismeretterjesztő munkánk eredménye
képpen néhány ifjú ember már nem vonja meg a későbbiekben 
az egyenlőségjelet, akkor tényleg elmondhatjuk magunkról: 
AZ ERDÉSZ * FAVÁGÓ! 

A mohák, 
mint a környezetkárosodás jelzői 
Régóta használják a növényfajokat a környe

zeti adottságok jelzésére. Újabban a mohákat is 
nagyobb figyelem övezi, mert - szemben az edé-
nyes növényekkel - több vonatkozásban jobban 
használhatók erre a célra. Alkalmassá teszi őket 
erre az a képességük, hogy teljes felületükön ve
szik fel a tápelemeket, nemegyszer a károsító 
anyagokat is, és ennek látható jelei is mutatkoz
nak rajtuk. Egész éven át jelen vannak egy he
lyen, szemben gyakran az egynyári növényekkel, 
amelyek csak rövidebb ideig használhatók jelző
növényekként Végül előnyük az is, hogy a vad
károsítás nem érinti őket, tehát jelzőértékük emi
att is csorbítatlan. 

Mivel a mohák a környezet változásaira élén
ken válaszolnak, jelzőértéküket meg kell becsülni 
a környezeti károsodások észlelése céljából. Ezért 
javasolják, hogy állandó mintaterületeket kell ki
jelölni mohás helyeken, és borítottságuk, faji 
összetételük rendszeres felvételével felhasználni a 
romló környezeti adottságok felismerésére. 

(Forstarchiv, 1993. 64. 226. 232. o. 
Ref.: Bidló András) 



Süni-tábor Ivánkában 
A múlt év augusztusában rövid ideig gyerekzsivaj verte 

fel az ózdi erdészet területén lévő Ivánka-puszta idilli 
csendjét. A munkásszálló falai régen láttak már annyi em
bert egyszerre. Az erdészet utolsó, saját fakitermelő brigádja 
is már egy éve felbomlott, csak a vadászok szállnak meg 
néha egy-egy éjszakára. 

Az egyetemisták által vezetett soproni Süni-klub ez évi 
nyári táborát szervezte itt az erdőgazdaság közreműködésé
vel. Volt itt minden, ami egy ilyen természetismereti tábor
hoz kell. Délelőttönként egy-egy túra keretében ismerkedtek 
a gyerekek az erdei életközösségekkel, a vidék jellegzetes
ségeivel, az erdőgazdálkodással. Még egy kis falukutatás is 
történt, melynek során a gyerekek a közeli lárdánháza tör
ténetéről, a helybeliek gondjairól, erdővel való kapcsolatá
ról érdeklődtek az egyszerű emberektől, akik meglepődve 
bár, de készségesen válaszoltak. Délutánonként a gyerekek 
szabadon választhattak a különféle programok közül: 
strand, lovaglás, botanizálás, rovarászás, játék. És mivel 
axióma, hogy a GYEREK soha nem fáradt, vacsora utáni 
programokról is gondoskodni kellett. Ebben segített Bartus 
Zoli bácsi, a nyugdíjas erdész, aki vadlesre vitte az érdek
lődőket. A legvirgoncabbak éjszakai túrára mehettek. Igaz, 
húsz gyerek mellett nem sokat lehet hallani az éjszaka hang
jaiból, de az élmény óriási volt. A napok így gyorsan el
teltek. Az utolsó napot túravetélkedő (számadás a táborban 
tanultakról), jutalomosztás egy kis árverezés keretében 
(pont ilyen az erdők árverezése is, csak nem ilyen tiszta), 
és este tábortűz zárta, ahol mindenki megkapta a tábor pró
báinak kiállását igazoló passzust, melyen szerepelt a kiér
demelt vulvó is. Azóta büszkén viselem a „Sünipapa" nevet. 

Az többször előfordul, hogy az erdőgazdaság helyet biz
tosít néhány ilyen tábornak, segít a technikai feltételek meg
teremtésében, de az már igen ritka, hogy a tábor közvetlen 
szakmai irányításában is részt vegyen. 

Na, de miért is jó az, hogy ilyen nem igazán szakmába 
vágó munkába bekapcsolódunk? 

Sajnos tényként foghatjuk fel, hogy az emberek lénye
gében nem ismerik az erdőt, elsősorban a belőle nyerhető 
hasznot látják. Az erdészszakmáról, az erdőgazdálkodásról 
pedig csak néhány romantikus kép él bennük. Ezt bizo
nyítja, hogy a társadalmi életben, a politika terén szakmai 

elgondolásainkat nem tudjuk érvényesíteni. Példaként az er
dők kárpótlását, illetve az erdőgazdálkodás profitorientá
ciójának a emgszüntetésére való meghiúsult törekvést em
lítem. 

Sok helyen fejünkhöz vágják, hogy az erdőt pont az er
dészektől kell megvédeni. Valljuk be, nem minden ok nél
kül mondják. Ezt az erdőkre, az erdészekre káros helyzetet 
meg kell szüntetni, és ebben nekünk kell lépni. A Süni-tá
borban való közreműködés is ilyen lépés. A táborban részt 
vett gyermek később bizonyosan nem csak a pénzt látja az 
erdőben és nem az erdészektől fogja félteni az erdőt. 

E témához kapcsolódik a kihasználatlan, lassan, de biz
tosan tönkremenő erdei épületek hasznosításának a kérdése. 
Szinte kínálják magukat arra, hogy táborozásra, környezeti 
nevelésre alkalmas helyeket alakítsunk itt ki. Ezt nem egye
dül kell véghezvinni. Nekünk „csak" az a dolgunk, hogy 
megtaláljuk a megfelelő partnereket (önkormányzatok, is
kolák, természetvédelem) és közösen megkeressük a pénz
forrásokat. 

Végre ne az események után kullogjunk, hanem mi kez
deményezzünk! Csak így lehet hitelünk a jövőben. 

Szabó Lajos 

ÚJ VÁSÁROK 
ÚJ STRUKTÚRÁK 

A WIENER MESSE 1994-ben számos új és új
jászervezett rendezvényével különösen intenzí
ven kíván hozzájárulni a prognosztizált gazdasá
gi fellendüléshez. Újak a bécsi vásárnaptárban a 
LA DONNA, a TABEXPO, a MODELLBAU és a 
NAUTIC '94, átalakítják, illetve átszervezik a 
SCHUH und LEDÉR és az IFABO kiállítást Új
donság az is, hogy az új kiállítási felületek gyors 
létesítése következtében az összes rendezvényre 
a Práterben lévő vásárközpontban kerül sor. 

Kemény támadást indított a Világ Természetvédelmi Alap (WWF) az Ausztriában folyó erdőgazdálko
dás ellen. Az elmúlt év októberében 35 080 aláírással alátámasztott petícióban különösen az állami erdő
gazdálkodást vádolta a nemzetgyűlés előtt a természet károsításával. Ugyanakkor adakozásra hívta fel a 
nagyközönséget a 2,4 millió schillingre tervezett kampányköltség finanszírozásához. Az erdőgazdálkodást 
általában, és benne különösen a tarvágást, a károsnak ítélt feltárást, a gyakori monokultúrát kifogásolta. 
Az állami erdőknek 20%-át, a magánosok 5%-át követelte mentesíteni a gazdálkodás alól. Mindenhez az 
állami erdőre vonatkozó törvény módosítását javasolta. 

Az erdőtulajdonosok és az állami erdők személyzete felháborodva tiltakozik a vádak ellen. Felhozzák, 
hogy Ausztriában az erdő állapota jó, a fajlagos fakészlet nő, az erdőterület gyarapodik. Az erdészek ter
mesz tközelibben dolgoznak. A tarvágások területe 1978 óta 30%-kal csökkent, felújításban a luc már az 
országosan távlatira tervezett 60%-ot tesz ki. Az erdőgazdálkodásban az ökoszisztéma-szemlélet uralkodik, 
és számos megelőző erdővédelmi intézkedésre lehet hivatkozni. 

(ÖFZ 1993. Í Z Ref.: Jéróme R.) 



DR. BARTHA DÉNES 

Alig ismert fafajaink I. 
A hazai fafajok között van néhány olyan, amelyek jelentős területet foglalnak el hazánkban, erdészeü szempontból is 

fontosak, de a gyakorlat a rokon fajoktól nem választja el őket. Pedig a morfológiai különbségeken kívül ökológiai 
sajátosságaik is mások, s nyilván ez nem közömbös a szaporítóanyag-termesztésben és erdőművelésben sem. A most 
induló sorozatban ezeket a rokon fajokat kívánjuk bemutatni, hangsúlyozva azt, hogy terepi tapasztalatok - az eddigi 
elhanyagolás miatt - alig állnak rendelkezésünkre. Ezért arra kérjük gyakorlatban dolgozó kollégáinkat, hogy megfigye
léseiket, tapasztalataikat jelezzék nekünk, s segítsenek az „alig ismertségből" kiemelni ezeket a fajokat. 

Mezei szilek 

Simalevelű mezei szil 
vagy 

kislevelű mezei szil 
(Ulmus minor 

MILLER) 
Nagy termetű, 30 m magasra is meg

növő fa. Ágai vízszintesen vagy tompa
szögben illeszkednek a törzshöz, alsó 
ágai lehajtók. Törzse alul gyakran terpe-
szes, tuskóról, gyökfőről jól, gyökérről 
mérsékelten sarjad. Kérge durvábban re
pedezett. 

Fiatal hajtásai vékonyak, többnyire 
kopaszak, ritkábban elszórtan szőrösek, 
kissé fénylők. Levelei 4-8 cm hosszúak, 
2,5—4 cm szélesek, a levélváll erősen 
részaránytalan. A levéllemez vastag, si
ma, fényes felületű, az oldalérpárok szá
ma 8-12. A levelek felületén kezdetben 
elszórt serteszőrök lehetnek, ezek ké
sőbb lekopaszodnak. A levélfonákon az 
érzugban fehér szakáilakat lehet látni. 
(A sarjak levelei nagyobbak, szőrösek.) 
Levélnyele 10-15 mm hosszú. Fiatal 
hajtása, levélnyele és levélfonáka vörhe
nyesen mirigyes. A levél összbenyomás 
alapján a gyertyánéhoz hasonlít. 

Termése fordított tojásdad, 15-20 
mm hosszú. A makkocska a szárny csú
csához áll közel. 

Közép- és Dél-Európában, Észak-Af
rikában és Nyugat-Ázsiában honos, el
terjedésének kontinentális súlypontja 
van. A sflc és az alacsonyabb dombvidék 
fája. Elsősorban keményfás ártéri liget
erdőkben és üde alföldi kocsányos töl
gyesekben él. A szilfavész ezt a fajt ká
rosítja a legjobban. 

al Ulmus minor 

b/ Ulmus procera 

Érdeslevelű mezei 
szil vagy angol szil 

(Ulmus procera 
SALISB.) 

Közepes termetű, legfeljebb 
25 m magasra nő. Erőteljes, he
gyesszögben illeszkedő, felfelé 
irányuló ágai vannak. Tuskóról, 
gyökfőről és gyökérről is jól sar
jad, a törzs alsó részén gyakorta 
találunk vízhajtásokat. Kérge fi
nomabban repedezett. 

Fiatal hajtásai vastagabbak, 
maradandóan szőrösek, gyakrab
ban párásak. Levelei 6-10 cm 
hosszúak, 3,5-6 cm szélesek, ke
rekdedebbek, a levélváll gyen
gébben részaránytalan. A levélle
mez vékonyabb, felül érdes, in
kább matt felületű, az oldalérpá
rok száma 10-12. Levélfonáka 
maradandóan szőrös, az érzugok-
ban szintén szakállas. A levélszél 
élesebben fűrészes, a levélfogak 
előreirányulók. Levélnyele 4-6 
mm hosszú, szőrös. Fiatal hajtá
sa, levélnyele és levélfonáka nem 
mirigyes. 

Termése inkább kerekded, 10-
15 mm hosszú. A makkocskát a 
termés közepén találjuk. 

Nyugat- és Közép-Európában, 
a Balkánon honos, elterjedésének 
szubatlanti súlypontja van. A 
hegy- és dombvidék fája. Első
sorban a cser és kocsánytalan 
tölgy szárazabb erdőtársulásaiban 
él. A szilfavész közepes mérték
ben károsítja. 




