
A természetes és természetvédelmi szempontból értékes erdők 
létesítésének és fenntartásának stratégiája Dániában 

A Föld természetes növény
takarójának állapota egyre aggasztóbb, 
s az ennek okán összehívott Rio de Ja-
neiro-i konferenciának nem kell csu
pán politikai nyilatkozatokban, a tró
pusi erdőkkel kapcsolatos harangkon-
gatásban kimerülnie. Legalábbis erre 
az álláspontra juthatott Dánia, amikor 
úgy döntött, hogy a maga kevesebb, 
mint félmillió hektár erdejével hozzá
járul az említett konferencián megfo
galmazott elvek megvalósításához. 

Pedig a dán erdészet is viharos év
századokat élt át. Az eredetileg jórészt 
mezofil lomberdőkkel borított ország
ban a 19. sz. elejére mindössze 3%-ra 
csökkent az erdők aránya. Ezt ugyan 
sikerült napjainkig 10%-ra feltornász
ni, de úgy, hogy közben a honosított 
fenyő-monokultúrák váltak uralkodó
vá, s a természetes erdők területe 1%-
ra csökkent. Ekkor döntött úgy a dán 
környezetvédelmi minisztérium, hogy 
a fenti címmel tervet dolgoz ki az er
dők állapotának javítására, s hogy a 
stratégia megalkotói nem csak az aktu
ális divatirányzatoknak kívántak meg
felelni, bizonyítja, hogy ezzel kapcso
latban nem restelltek a terminológiától, 
az alapelvektől a konkrét erdészeti el
járásokig mindent újragondolni. 

A kb. 50 évre szóló stratégia célja a 
teljes erdei életközösség, a genetikai 
sokszínűség védelme és terjesztése, 
kutatási területek biztosítása, az erdé
szeti tevékenység hatásának vizsgála
ta, valamint a nagyközönség rekreáci
ós igényeinek kielégítése. E célból 

érintetlenül hagyandó területeket jelöl
nek ki, igyekeznek mindenütt a termé
szetszerűséget növelni, felkarolják a 
veszélyeztetett növény- és állatfajokat 
és a hagyományos erdőművelési mó
dokat (szálalás, helyenként sarjaztatás, 
sőt legeltetés). Fenti célokat hármas 
ütemezésben próbálják elérni. Azonna
li intézkedésként az összes állami terü
leten lévő természetes és „ős-szerit" 
erdőt, az összes tölgy-sarjerdőt, legelő
erdőt, bokorerdőt védetté nyilvánítják. 
A 2000. évig meg kívánják valósítani 
legalább 5000 ha érintetlenül hagyott 
erdő és 4000 ha hagyományosan ke
zelt erdő védelmét. Génmegőrzést 
szolgáló területeket jelölnek ki, kutatá
sokat folytatnak, és oktató, felvilágosí
tó munkát végeznek az erdőtulajdono
sok, erdészek, valamint a nagyközön
ség körében. A védett és a hagyomá
nyosan kezelt erdők arányát 2040-ig 
10%-ra, illetve az erdőtelepítésekkel 
arányosan még magasabbra kívánják 
emelni. Természetesen nem feledke
znek meg a tervek időközbeni felül
vizsgálatáról sem. 

A radikális változtatásokon túl a ter 
vkészítőinek józanságát bizonyítja, 
hogy nem kívánnak szakítani az erdé
szet hagyományos céljaival. Továbbra 
is hangsúlyos a faanyagtermelés, de 
mindenütt többcélú gazdálkodást kell 
folytatni a fent megfogalmazott kívá
nalmak figyelembevételével. A straté
gia megvalósítását - már csak a meg
felelő szervezeti felépítés és szakem
bergárda miatt is - az állami tulajdonú 

területekre alapozzák (azokon belül is 
négy stratégiai szintet elkülönítve), de 
számítanak a magántulajdonosok 
együttműködésére is. A felvilágosító 
tevékenység mellett természetesnek 
tartják az együttműködésre hajlandók 
pénzügyi támogatását is. 

A tervezet végül pontosan megfo
galmazza az egyes kezelési módokkal 
kapcsolatos elvárásokat. Az érintetle
nül hagyott erdőkben pl. tiltott min
denféle erdészeti és vízgazdálkodási 
beavatkozás, talajbolygatás (nehézgé-
pek alkalmazása is), viszont szükség 
szerint elvégezhetők kisebb átalakítási 
munkák (bekerítés, mérsékelt fakiter
melés, magvetés). Amennyiben szük
séges, pufferzónát is ki kell jelölni. A 
szálalással a tervszerű gazdálkodást 
hangsúlyozzák a hagyományos rend
szertelen helyett, mint a termé
szetességet is jobban őrző eljárást. A 
művelési tevékenység során mindvé
gig ügyelnek az elegyességre, a felújí
tás pionír fafajait sem kezelik „gyom
faként", sőt hektáronként legalább 5-
10 idős fát hagynak lábon elpusztulni, 
és a kidőlt törzseket sem távolítják el. 

Ami a költségeket illeti: csak a ma
gántulajdonosok „meggyőzésére" 1,7 
milló USD-nak megfelelő összeget 
szánnak... 

T í m á r G á b o r 

Nyírpusztulás 
Csehországban 

A tracheamikózisna k nevezet t 
betegség sokfel é megtámadt a a 
száraz termőhely i minőségbe n 
élő nyírfákat , főle g azokat , ame -
lyek város i környezetbe n találha -
tók. A vegyszeres védekezé s se m 
nyújtott elé g védelme t számukra . 
Az az aggasztó, hogy más fafajra , 
égerekre, juharokra , vadgeszte -
nyére i s átterjedhe t a  betegség , 
ezért nemcsa k a  közterületek , 
hanem a  kiskerte k ilye n fafaj ú 
példányait i s érdeme s rend -
szeresen ellenőrizni . 

( O c h r a n a , p r i rody , 1994. 2. sz . 
Ref.: S z e m e r e y T a m á s n é ) 

T e r m é s z e t e s e r d ö m a r a d v á n y o k e l k ü l ö n í t é s e Németorszá g Rajna-Pfal z tarto -
mányában má r 1966-ba n kezdődöt t el , és m a má r 42 egységen, összesen 50 2 
ha kiterjedésű . A z átlago s területnagysá g 1 2 ha é s rajtu k a  tartományi Erdé -
szeti Kutat ó Intéze t rendszeres , tudományos munká t folytat . 
A munk a célj a a z életközössé g természete s folyamataina k megismerése , 
hogy enne k birtokába n a  gazdaság i erdő k művelés e kell ő alapoko n legye n 
irányítható, iránymutat ó legye n a  természeteshe z közelisé g meghatározásá -
hoz, alkalmat adjo n ritka é s veszélyeztetett fajok megőrzésér e é s megújulásá -
ra. A  látogatóknak „őserdő " látvány t nyújtsana k é s bővítsék a z erdőben zajló 
összefüggések ismeretét . A z eddi g történ t felvétele k csa k a  kiindul ó állapo t 
rögzítését szolgálják , a  gyakorlat számár a haszno s eredményekr e maj d csa k 
az ismételt felvételek alapján , a fejlődésmenetre vonatkoz ó ismerete k bővülé -
sével számíthatunk . A  figyele m m a főle g a z 1990-e s évekbe n viharkárosítot t 
erdőkben kijelöl t maradványo k természete s újulásár a irányul . 

(AFZ 1995. 2. Ref.: J é r ó m e R.) 



Üj német erdészetpolitikai koncepció 
V. Dieterichtől eredeztetik a németek az erdő" többcélú 

hasznosításának eszméjét és a múlt században elért sok jó 
eredményt. A tartamosság lelkesítő eszméje után most azt 
kell látniuk, hogy magas szintű civilizáció esetében a társa
dalom túlzott mértékű igényekkel lép fel, olyanokkal, amik 
túlmennek az ott leírt többcélú hasznosításon. A XIX. szá
zad erdőgazdálkodásának eredményei a tulajdon, az erdő
törvény, az erdőgazdálkodás és a fapiac együttműködésén 
alapultak, s nem csupán a fagazdaság érdekeit nézve, mert 
az erdészeknek mindenkor jó érzékük volt a természet iránt, 
amiben a lakosság jól érezhette magát - még ha az művi is 
volt. Az immár túlzott jőlétű nyugatnémet társadalom rossz 
lelkiismerete most szemünkre veti, hogy a mezőgazdaság 
után másodrangú fajtapusztítók, és kivenni igyekszik az er
dőt felelősségi körükből. 

Ebben a krízishangulatban ültek össze szakemberek ta
valy az év elején a szakirodalom nagy öregjének - F. Bau-
er-nak - stuttgarti házában és igyekeztek szembenézve a 
megváltozott viszonyokkal új erdőgazdaság-politikai kon
cepciót felvázolni. Az eredményről a tharandti erdészeti fa
kultás erdészetpolitikai tanszékvezetője számolt be. A kö
zölt fejtegetések és megállapítások számos érdekes és hasz
nos tanulságul szolgálnak, itt csak a végső, legfontosabb in
tézkedéseket vázoljuk: 

- A magas politika feladata marad a káros kibocsátások 
korlátozása, csökkent mértéke végül is civilizációnk fenn
maradását szolgálja. 

- Az erdőben a természetest kell közelítenünk, de szem 
előtt tartva, hogy ökológiai célok is csak értelmesen, ökonó-
miailag helyesen érhetők el. 

- Gazdaságosság a cselekvéseink legfőbb alapelve. Dön
tő kérdés valamennyi szükséges tevékenység tisztességes 
megfizettetése. Mióta az önfinanszírozást a faárak nem te
szik lehetővé, az erdőgazdaság veszélyben van. 

- A piacgondozás üzemi feladat, tekintet nélkül arra, 
hogy árut vagy szolgáltatást forgamaz. Lehetősége helyileg 
változó, így csakis ott űzhető. 

- Ahhoz, hogy az erdő törvényileg előírt szolgáltatásait 
az államnak felszámíthassuk, teljesítmény vonatkozású el-
számolórendre van szükség. Gyakran felveük, hogy ezt a 
tudománynak készen kellene szolgáltatnia, a valóságban 
azonban ez csak az üzemben alakulhat ki. Nem szabad elri
asszon az a körülmény, hogy a teljesítményekhez az üzemi 
tevékenységek csak önkényesen kapcsolhatók. Le kell vet
nünk tartózkodásunkat, hiszen így van ez más területen, 
mint például az államháztartás területén, ez is emberi, mégis 
hatékony és hasznos mű. 

(DW 1994. 12. Ref.: J é röme R.) 

Az őstulok 
az őse a mai szarvasmarháinknak - így 
tanultuk hajdanán. 

Úgy gondolom, a tuloknak jól tejelő 
tehénné válása jórészt visszafordítha
tatlan folyamat. Ha tehát ma egy istál-
lózott tehenet kicsapnánk a vadonba, 
az aligha változna vissza tulokká, el
lenben hamarosan elpusztulna. 

Talán ki is találta már a nyájas olva
só, hogy mindez a mostani - egyéb
ként nagyon örvendetes - erdőrezervá
tum-létesítő kampány miatt jutott az 
eszembe. 

Nagyfokú naivság lenne arra számí
tani, hogy ha egy erdőt magára ha
gyunk, az automatikusan „őserdővé" 
válik. Erdeink életébe már oly mérték
ben beavatkoztunk, hogy őserdővé vál
toztatásuk majdnem akkora munkát 
igényel, mint amennyit a kultúrerdők-
ké alakítására fordítottunk. Termé
szetesen ez ne vegye el kedvünket a 
rezervátumok létesítésétől. 

Máris örömmel tudom közkinccsé 
tenni, több ezer hektár olyan erdőnk 
van, amelyben már évtizedek óta tilal
mas az emberi beavatkozás, valójában 
pedig már egy évszázada mentesek at
tól. Ezeket nevezhetjük akár meglévő 

rezervátumoknak is. Ezek - sajnálatos 
módon - még nem keltették fel a re
zervátumok szorgalmazóinak az ér
deklődését. Még a Bükk-hegységbeli 
őserdőnket is alig vette igénybe vala
mely tudományág művelője vizsgála
tai céljára. 

Sajnos, meglévő erdőrezervátuma
inkkal kapcsolatban már felfedezhető 
néhány kedvezőtlen jelenség. Az ápo
lások, a nevelés elhagyása következté
ben korántsem fejlődik az állomány a 
remélt természetes erdő, „őserdő" irá
nyába. Ha egy nagy fa kidől, összeom
lik, hiába keressük alatta a fiait, utóda
it, az újulatát. Sokkal inkább egy 
ausztrál bozóthoz hasonló növénytár
sulás alakul ki a nagy fa helyén, mely
ben egy vaddisznó lapul, azt lesve, hol 

talál még néhány szem makkot, kitúrni 
való tölgyfacsemetét. 

Javaslom tehát, az újabb és újabb 
rezervátumok kijelölése mellett ne fe
ledkezzünk meg a meglévők alapos ta
nulmányozásáról. Sok csalódástól, fe
lesleges költségtől kímélhetjük meg 
magunkat, méginkább az utódainkat, 
akikre a mostani ténykedésünk ered
ményeit örökül hagyjuk. 

Az is nagyon üdvös lenne, ha a re
zervátumok körüli buzgalom nem von
ná el figyelmünket a gazdasági erde-
inkben elkövetett sok-sok ésszerűtlen-
ség, természet elleni vétek, egyben 
gazdasági hiba felszámolásának vagy 
legalább a csökkentésének fontosságá
tól. 

Szeretném remélni, hogy jut elég 
energiánk mind a rezervátumokra, 
mind gazdasági erdeinkre; s természeti 
értékek megóvására. 

Reményfy László 

A fa é v e s o r á n P a t e r z e l l b e n -  aho l 30 ha-on eze r idó' s példány ál l - konferen -
ciát tartottak é s ezen létrehozták a  tiszafa barátaina k egyesületét . Tervbe vet -
ték a  jövőben egy-eg y jelentőseb b előfordulá s meglátogatását , hogy a  figyel-
metfenntartsák a  közép-európai állományokra é s megfelelővéleménycserér e 
adjanak alkalmat . A z egyesüle t titkárána k Th. Scheeder jószágigazgató t 
(Fürstenfeld, Dachauer Strass e 52 . D-82256) választották , é s szeretette l vár -
ják a  tiszafa minde n barátját . 

( A F Z 1995. 4. Ref.: J é r ö m e R.) 



DR. Z S O M B O R F E R E N C 

Néhány gondolat az erdészeti 
szaporítóanyag-termesztésről 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő" komoly és szakmailag 
igényes írások elsősorban a szakközönség tájékoztatását 
szolgálják. E funkció mellett, úgy gondolom, fontos lehet 
néhány egyszerű információ közzététele is, néhány adat 
megőrzése az utókor számára. Ez utóbbi szándék vezérel, 
amikor e néhány gondolatot leírom. Azt kívánom bemutat
ni, hogy kik termelik az erdészeti szaporítóanyagot ma Ma
gyarországon. A mai helyzetet kívánom bemutatni, de szük
séges egy rövid, néhány éves visszatekintés is. 

Az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet Erdészeti 
Osztályán rendelkezésre álló statisztikai adatokat elemezve 
az 1988-as adatokhoz hasonlítom az 1994-es adatokat, és az 
ebben az időszakban bekövetkezett tendencia jellegű válto
zásra kívánom a figyelmet felhívni. Az engedéllyel rendel
kező erdészeti csemetekertek tulajdonosait öt főbb gazdál
kodói csoportba sorolhatjuk: 

- erdőgazdaságok, 
- termelőszövetkezetek, társasági formációk, 
- állami gazdaságok, 
- egyéb állami szervek, 
- egyéni magántermelők. 
Az erdőgazdaságok, a klasszikus értelemben vett erdé

szeti szaporítóanyag-előállítók 1988-ban 170 csemetekert
ben termeltek, 2116 ha felületen. A csemetekertek nagysá
gát tekintve előfordult 1 ha-nál kisebb, de 100 ha-nál na
gyobb kert is. A kertek zöme 30-60 ha, illetve 10-30 ha te
rületű volt. A vizsgált 7 év folyamán, tehát napjainkig, az 
erdőgazdaságok kezelésében lévő csemetekertek száma és a 
kertek nagyságrendje gyakorlatilag nem változott. Ma 175 
csemetekertet tartunk nyilván, amelyek 1877 ha felületen 
termelnek. 

Csemetekiemelés Bajosán 

A termelőszövetkezetek csemetekertjei 1988-ban számban 
és területben követték az erdőgazdaságokat. Akkor 105 tsz 

SZAPORÍTÓANYAG-TERMESZTÉS 

kert 435 ha felületen állított elő erdészeti szaporítóanyagot. 
A legnagyobb kertek 10-30 ha nagyságúak voltak, de mel
lettük jel lemző volt az 1-5 ha és 5-10 ha területű kert. Ezek 
1988-ban klasszikus mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
voltak. 

A rendszerváltást követő időszakban sok tsz megszűnt, 
újjászerveződött vagy új típusú magánjellegű társasági for
mációvá (kft., bt.) alakult. Ezért ma már ezt a gazdálkodói 
csoportot termelőszövetkezetek és társasági formációk cso
portjának nevezhetjük. Ez a gazdálkodói típus ma 151 cse
metekertben 864 ha felületen termel erdészeti szaporító
anyagot. A kertek száma 1988-hoz viszonyítva mintegy 
50%-kal megnevekedett és összterületük mintegy a duplájá
ra nőtt. 

E gazdálkodói csoport belső szerkezeti átalakulására a 
következő a jellemző: a hagyományos tsz kertek száma je
lentősen csökkent. Ebben a gazdálkodói csoportban nyil
vántartott kertek számának csak mintegy 55%-át képviselik. 
A fennmaradó 4 5 % már magánjellegű, valamilyen társasági 
forma (kft., bt.) tulajdonában működő csemetekert. 

Jellemzőbb a polarizáció, ha a megtermelt szaporító
anyag mennyiségét tekintjük. Ehhez a gazdálkodói típushoz 
tartozó kertek 1994-ben mintegy 34 millió csemetét termel
tek, de ebből csak mintegy 9 milliót (26,5%) a hagyomá
nyos tsz-kertek, a magánjellegűek pedig 25 miliőt, azaz e 
csoport össztermelésének 73,5%-át. 

Az állami gazdaságok és egyéb állami szervek tulajdoná
ban lévő csemetekertek száma és szerepe az erdészeti sza
porítóanyag-termesztésben nem számottevő. E két gazdál
kodói típus 1988-ban összesen 14 kertet üzemeltetett és 
ugyanennyit üzemeltet ma is. A kertek összterülete akkor is 
és ma is 100 ha alatt van. 

Most essék szó az egyéni magántermelők tulajdonában, 
kezelésében lévő csemetekertekről. Ez az a gazdálkodói 
csoport, amely 1988-től napjainkig a csemetekertek számát 
és összes területét illetően a legdinamikusabb növekedést 
mutálja. 

1988-ban 20 magánkert rendelkezett engedéllyel, össze
sen mintegy 7 ha területen termeltek csemetét, ami az akko
ri országos, összes csemetetermelésbe bevont terület 0,3%-a 
volt. Az akkori 20 kertből 18 kert 1 ha-nál kisebb volt és 2 
kert alig volt nagyobb 1 ha-nál. 1994 végén 703 egyéni ma
gánkertet tartunk nyilván, amelyek összesen 613 ha felüle
ten gazdálkodnak és területi arányuk az országos, összes, 
csemetetermelésbe bevont területhez viszonyítva 17,8%. Az 
egyes kertek nagyságát tekintve, ezeknek a magánkerteknek 
a zöme kicsi, azaz 1 ha-nál kisebb (581 db). Az 1 és 5 ha 
közé eső nagyságú kertek száma már több mint 100, de van 
13 kert, amely már az 5-10 ha-os kategóriába esik és van 
néhány kert, amelyik 10 ha-nál is nagyobb. A magánkertek 
számának szaporodása különösen 1990-től kezdődően fi
gyelhető meg, amely jelenség a rendszerváltással hozható 
összefüggésbe. 



SZAPORÍTÓANYAG-TERMESZTÉS 

Összefoglalva megállapítható, hogy az elmúlt hét eszten
dő" során az említett öt gazdálkodói csoporton belül: 

- az erdőgazdaságok tulajdonában és kezelésében lévő 
csemetekertek számában és területi nagyságrendjében jel
lemző változás nem következett be; 

- a termelőszövetkezetek és társasági formációk tulajdo
nában és kezelésében lévő csemetekertek száma - nem je
lentős mértékben ugyan, de - növekedett, területi nagyság
rendjük megduplázódott. Ezen a gazdálkodói csoporton be
lül már megjelent és dominál a magánjellegű társasági for
mációk - kft.-k, betéti társaságok - tulajdonában lévő ker
tekben történő csemetetermelés; 

- az állami gazdaságok, valamint az egyéb állami szer
vek által üzemeltetett csemetekertek szám- és területaránya 
nem változott; 

- az egyéni magántermelők által üzemeltetett csemete
kertek száma és termelésbe vont területi részarányuk ug
rásszerűen megsokszorozódott! 

Csemetekertek megoszlása gazdálkodói csoportok szerint 

A csemetetermelők helyzetének néhány szavas és igen 
egyszerű elemzése után most nézzük meg azt, hogy az 
1994-ben megtermelt összes csemete mennyiségéből melyik 
gazdálkodói csoport mennyi csemetét termelt (kerekítve): 

az erdőgazdaságok 
- az egyéni magántermelők 
- a termelőszövetkezetek és 

társasági formációk 
(ebből a hagyományos tsz-ek 
társasági formációk (kft. bt.) 

- az állami gazdaságok 
- az egyéb állami szervek 

csemetét termeltek. 
Az országban összesen megtermelt 
csemete mennyisége: 

142 millió db, 
100 millió db, 

34 millió db, 
9 millió db, 

25 millió db, 
1 millió db, 

0,07 millió db 

277,07 millió db. 

Tekercses csemetenevelés 

E néhány számból kiderül, hogy a klasszikus hagyomá
nyú és szakértelmű erdőgazdaságok által termelt csemete
mennyiséggel megközelítőleg azonos nagyságrendben ter
meltek csemetét a magántermelők, mert az egyéni magán
termelők által megtermelt 100 millió csemetéhez ha hozzá
adjuk a kft.-k és betéti társaságok tulajdonában és kezelésé
ben lévő csemetekertekben megtermelt 25 millió csemetét, 
az 125 millió darabot tesz ki (az erdőgazdaságok 142 millió 
darabot termeltek). 

Tehát tömören fogalmazva: ma az erdészeti szaporító
anyag-termelésben a magántermelők tevékenysége mennyi
ségben meghatározó szerepet tölt be. 

Nem akarom és nem feladatom az okokat keresni, a hely
zetet minősíteni, de a számok a következő tényt mutatják: 

- az ország csemetetermesztésbe vont 3439 ha területé
nek 54,6%-án, mintegy 1877 ha területen termelték meg az 
erdőgazdaságok az országos összes csemetemennyiségnek 
51%-át, tehát a 277,07 millióból 142 millió csemetét; 

- ezzel szemben az egyéni magántermelők (és itt hangsú
lyozottan csak az egyéni magántermelőkről beszélek, a kft.-
kről nem!) az országos összes terület 17,8%-án, 613 ha-on, 
a saját, zömében kicsi kertjeikben termelték meg az orszá
gos összes csemetemennyiség 36%-át, tehát a 277,07 milli
óból 100 millió csemetét. 

A most közölt konkrét számok természetesen változnak. 
Történik csemetekerti engedély visszaadása is, de több az új 
engedély iránti kérelem, amely magánszemélyek részéről 
érkezik. Ezek nem módosítják a felvázolt tendenciát, sőt 
erősítik azt. 

N i t r o g é n k ö t ő b a k t é r i u m o k a k o r h a t ó fában 
A nitrogénkötő ' baktériumok kapcsolódás a pillangó s növénye k 
gyökereihez közismer t jelenség . Kevésb é ismert , hog y egye s 
fajokból ige n jelentó' s mennyisé g található a  korhadó fába n is . 
Kanadai vizsgálato k szerin t a z amerika i rezgónyár , valamin t 
papírnyir mérsékelte n korhad ó fájába n populációi k mennyisé -
ge 107g . A vizsgálato k szerin t kapcsola t va n a  nitrogénkötő ' 
baktériumok populációina k szám a é s tevékenységi foka, vala -
minta különböző ' fafajok fájának korhadásr a érzékenység e kö-
zött. 

(Can. J. For. Res. 1991. 21:1299-1304. 
Ref.: Szemerey Tamásné) 
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I annak az ankétnak a témája, 
I amit áprilisban a Magyar 
| Meteorológiai Társaság és az 
| Országos Erdészeti Egyesület 
| szervezett. 
1 Z7/: Ambrózy Pál, az MMT 
1 elnöke nyitotta meg a 
| rendezvényt, majd az előadások 
I sora következett. 
| Az előadásokat kivonatosan 
1 közöljük. 

Dr. Ambrózy Pál 
megnyitja a tanácskozást 

BUSSAY ATTILA 

A világ sok ökológiai rendszerének 
fennmaradásában és megújulásában a tűz 
komoly szerepet tölt be , mintegy e rend
szerek természetes részének tekinthető. 
Magyarország éghajlati , természeti és gaz
dasági feltételei közöt t azonban leginkább 
a tűz pusztító hatása kerül az előtérbe. Az 
erdőtüzek károkozása közül a fák elpuszt í
tását, megsebzését , a keletkezett b iomassza 
pusztulását, a je lentós mér t ékű légszennye
zést és a tüzeket k ö v e t ő talajeróziót kel l ki
emelni . 

A z erdőtüzek kele tkezése szoros kap
csolatot muta t az időjárási tényezőkkel . A 
kérdés feltárását azonban nagymér tékben 
megnehezí t i , hogy két feltételnek egy idő
ben kell bekövetkezni ahhoz, hogy tényle
ges kár keletkezzen. Egyrészről kedvezőt
len meteorológia i feltételek általában 
hosszú ideig tartó fennállásának (kevés 
csapadék, meleg , eset leg szeles időjárás), 
míg másrészről gyújtó forrásnak ( leggyak
rabban sajnos), ember i gondat lanságnak, 
felelőtlenségnek vagy szándékosságnak 
egy adott helyen egyszerre való megléte 
szükséges . 

A z erdőtüzek kialakulásában alapvető 
szerepet kapnak a meteorológiai tényezők 
(elsősorban a hőmérséklet- és a csapa
dékviszonyok) . E feltételek szabják meg 
egyrészről azt, hogy adott helyen milyen 
növényzet alakulhat ki (lehet-e egyáltalán 
ott erdő), azon belül me ly fák alkothatják 
azt (pl. lombos vagy tűlevelű) , mekkora bi
omassza- (éghető anyag) felhalmozással 
kell számolni , a fák évi életr i tmusát (nedv-

J 

időszakok. Ennek alapján a kü lönböző ég
hajlati területeket rangsorolva a mérsékel 
ten meleg éghajlat egyenletes csapadékel
oszlással (Magyarország is ebbe tartozik) a 
ha rmadik legveszélyeztete t tebb. 

Az agrometeoro lógusok a kü lönböző 
éghajlati e l emekből több olyan indexet fej
lesztet tek ki, amelyek a tűz ki törésének va
lószínűségéről , a már é g ő tűz várható terje
dési sebességéről , a tűzvonal égési hőmér
sékletéről , megközel í the tőségéről , az elol
táshoz szükséges erők mér tékéről ad tájé
koztatást . 

Ezek közül az egyik legegyszerűbb, és 
egyszerűsége , valamint kicsiny adatigénye 
alapján felhasználásra leginkább alkalmaz
hatónak a Svédországban használatos 
Angström-féle index tűnt. A májustól ter
j e d ő időszakra használható képlet: 

B = 3,3-5 • R + 7710, 

ahol R a l evegő 14 óra körül mért relatív 
légnedvessége t izedekben kifejezve (0 és 1 
közöt t i szám lehet csak), míg T a levegő 
hőmérsékle te ugyanekkor . Amennyiben az 
index ér téke 1,5 alatt van, akkor nagyon 
kis , 1,5-2,5 közöt t k is , 2,5-3,5 között köze
pes , 3,5-4,5 közöt t magas és 4,5 fölött na
gyon nagy tűzveszélyről beszélhetünk. 

Az erdőtűz és a meteorológiai 
tényezők közötti kapcsolatok 

keringés megindulásá t 
fenológiai fázisok be
következését) is. Vé
gül, de nem utolsó
sorban az időjárás irá
nyítja azt a folyama
tot, amelynek során a 
fe 1 h almo zó do tt szer
ves anyag éghe tő álla
potba kerülhet . Ebből 
a szempontból legve
szélyesebbek a hosz-
szú forró, alacsony 
légnedvességgel páro
suló csapadékszegény 

A leégett terület és az Angslróm-index kapcsolata 
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Nyárádi Gergely (Földművelésügyi Minisztérium Biztonsági Önálló Osztály) alapján 



DR. GELETA FERENC 

Erdőtüzek okainak 
hatásvizsgálata 

Somogy megye több mint 600 ezer hektár területén 29%-
os az erdősültség. A Somogyi Erdő- és Fateldolgozó Gaz
daság kezelésében van 52%-a. 

Ezen a területen végeztem kutatómunkámat az 1950-től 
terjedő 43 évben. 

Az erdőtüzek okait és következményeit befolyásoló té
nyezők vizsgálatára az alábbi főbb csoportokat különböztet
tem meg: 

- esetenként jelentkező abiotikus, 
- periodikusan jelentkező biotikus, valamint az 
- éghajlati emelek csoportjait. 
Esetenként jelentkező abiotikus tényezők 
Nagyobb, összevont szélesebb tartalmú csoportokban, 

keletkezési okok szerint a következők voltak: 

Sor
szám 

A tűz keletkezésének 
oka (1950-195 

eset 

idő; 

2) 43 év 

% 

zak 

(1990-19 

eset 

32) 3 év 

% 

1. 

2. 

Gondatlanság 

Gyújtoqatás 

211 

84 
4 7 65% 
18 

25 

22 

47 „, 
88°/c 

41 

3, 

4. 

5. 

Szikrázás 

Környezeti ok 

Eqvéb ok 

36 

19 

100 

8 

4 

23 9 12 

Összesen 

1 év átlaga 

450 

10,5 

100 56 

18,6 

100 

Az avartűz zárására megfelelő növények: elsősorban a 
fehérvirágú csillagfürt (Lupinus Polyphyllus). Növekedésé
nek, vízigényének és víztartalmának legmagasabb értékei -
a klimatikus adottságok alapján - a Il-III. hónapoktól a VI. 
hónap végéig mérhetők. Nagy vízigényét erős, mélyreható 
gyökérzetével még a legszűkebb csapadékviszonyok között 
is tudja biztosítani és föld feletti lágy szárú tömegében meg 
tudja tartani. 

Vöröshere (Trifolium pratense L.). Erdőirtás helyén, töl
gyesek szélén, parlagterületeken vadon is él. Évelő lágy szá
rú növény, élettartama két év, de vannak hosszabb életűek 
is. Zöldtömege 4,5-8,0 t, nagy víztömeggel. 

Fehérhere (Trifolium repens F.), kúszóhere, vadon élő és 
termesztett változatai ismertek. Zöldtömege bőséges és ál
landó víztartalmával alkalmas tűzzáró növénynek. 

A bőséges víztartalmú, lágy szárú növények megakadá
lyozzák az avartűz „gyalogolását", „futását", illetve kiterje
dését, amely nagyon lényeges a további felsőtüzek (törzs
tűz, koronatűz) kialakulásának meggátlásában. 

A tűzveszélyes időszakokban szükséges ápolási, gyomta-
lanítási munkák megfelelő gyakorisággal történő költséges 
elvégzése helyett - a kaszálási, betakarítási idő jó megvá
lasztásával - takarmánytömeget, vadtakarmányt bizto
síthatunk. Ez a módszer hatásos erdőtűz-megelőző intézke
désnek bizonyult. 

A Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság területén a 
vizsgált 43 évben keletkezett 450 erdőtűzesel évi átlaga 
10,5 tűzeset volt. A csillagfürt és herék kísérleti alkalmazá
sának hat évében - az évi átlag 6,6 erdőtűzeset - évi 3,9 er
dőtűzesettel volt kevesebb. 

DR. GH1MESSY LÁSZLÓ 

Erdőtüzek és azok hatásai erdeinkre V 
Magyarországon a tüzek sokéves 

átlagban évi 600-800 ha erdőt érinte
nek. Kiemelkedően kedvezőtlen évek
ben, kedvezőtlen időjárási körülmé
nyek között ennek a két, két és félsze
rese, ellenkező esetben a fenti értékha
tár felén károsítanak a tüzek. 

Sajnos az erdésztársadalom sem 
volt egészen tisztában az erdőtüzek 
utóhatásaival, s így azok kiterjedését, a 
károk mértékét, a szakmai gyakorla
tuktól függően, változóan ítélték meg, 
s a közel egymillió hektárt kitevő álla
mi erdőgazdasági erdők tűzkárainak 
elemzése gyakorlatilag nem volt lehet
séges. 

Kimondhatjuk azt, hogy a tűzveszély 
mindig és mindenütt fennáll, ha az er
dőben olyan mennyiségű éghető anyag 
van, melynek során a Jelszabaduló hő
mennyiség több, mint az ott lévő víz
mennyiség elpárologtatósához kell. Itt Dr. Ghimessy fászló 

megjegyzem azt, hogy a csapadék ha
tására átnedvesedett száraz anyag igen 
hamar kiszárad, s így ismét tűzveszé
lyessé válik. 

A tűzkárok okaira vonatkozó jelen
tésekből kitűnt, hogy azok az esetek 
80-90%-ában emberi gondatlanságra 
vezethetők vissza. A vasútüzem a gőz
mozdonyok eltűnésével, ma már nem 
jelent nagyobb veszélyt, mint a közúti 
forgalom. Itt a veszélyt a járművekből 
kidobott dohánynemű okozza. A vil
lámcsapás nálunk nem veszélyforrás, 
hiszen ha a tavaszi zivatarokból lecsa
pó villám a száraz aljnövényzetei meg 
is gyújtja, az azt követő heves csapa
dék hamar eloltja. 

Nagyon fontos ismerni a tüzek kö
vetkeztében előálló, a fás szövetekben 
fellépő károsításokat. 

A legtöbb esetben - kivéve a feny
vesek részleges vagy teljes koronatü-
zeit - az átfutó tüzek után a fák lomb
koronája ritkán sérül. A tényleges ká
rok ennél sokkal nagyobbak. Az ok a 
hőhatás következtében a fák é lő sejtje
iben történő" elhalásokra vczelhető 



vissza. Az élő sejtek már az 50"C feletti 
hőmérsékleti tartományban elhalnak. 

Ha a kritikus hőhatás körkörösen éri 
a törzset, rövid időn belül teljes állo
mánypusztulással kell számolni. Ha 
részlegesen, akkor a fák még tovább 
élnek, és a sebzést oldalirányú kallusz-
képződéssel iparkodnak befedni. Ki
sebb sérüléseknél ez néhány év múlva 
befedheti a sérülést. A behorpadt 
törzsrész azonban híven megőrzi a sé
rülés tényét.Az elmetszett törzsrészen 
az évgyűrűk gyűrűs elválása, azok de
formálódása mindig megmarad. 

Négy év múlva ismét megégett tölgyes 

(Foto: Ghimessy) 
A sérülés alatti gyökérzet minden 

esetben elhal. Következmény a fa nö-
vedékének a sérülés arányában történő 
csökkenése, s a tőrész ipari felhasznál
hatóságának megszűnése. A gyökérzet 
elhalása miatt az állomány széldönté
sekre is érzékenyebbé válik, ami külö
nösen a fenyőkre vonatkozik. 

Természetesen a vastagabb kérgű 
fák, különösen akkor, ha a kéregrepe
dések nem túl mélyek, a hőhatásokkal 
szemben ellenállóbbak. 

Ilyen a cser és a már repedezett kér
gű nyír. A kéreg elhalása miatt a kelet
kezett nyirkos, kocsonyás állagú réteg 
különösen kedvező talajt teremt a 
gombás fertőzéseknek, melyek már 
magát a fatestet is megtámadják, s az 
befülledve elveszti szilárdságát. Ez 
legjobban a tartősítóanyagokat nem 
tartalmazó fatesttel rendelkező fafajok
nál jelentkezik. Ilyen elsősorban a ne
mes nyár, az éger. Ez az állomány a 
tüzet követő 4-5 év múlva általában 

50-100 cm magasságban töredezni 
kezd, és ekkorra a faanyag teljesen 
használhatatlanná válik. A fákon min
denütt fel lehet fedezni a fordított V 
alakú sérülések nyomait. Ennek a jel
legzetes nyomait láthatjuk a többszö
rösen sérült nyárkorongon. 

Égési sérülés fametszeten 

A tüzek lombos erdeink avar alatti 
talaját, a talajéletet gyakorlatilag nem 
károsítják, ugyanis annak hőszigetelé
se igen jó. Ezt két észrevételem igazol
ja, mégpedig tavaszi tüzeknél, azokat 
követően, a még alig árnyékolt talajon, 
a lágy szárú növényzet igen hamar ki
hajt, s a tűzzel érintett területek nagy
ságát éppen ezen üde zöld foltok alap
ján lehetett megállapítani. Sok esetben 
találkoztam a feketére égett alom alól 
kihajtó cser-, tölgymagoncokkal. Ter
mészetesen főleg a tőzeges talajokon 
telepített nyárasoknál, ahol a kotus ta
laj begyullad, valamint a kopár vagy 
futóhomokos talajú erdősítéseknél a 
talajt takaró tűalom teljesen megsem
misül. 

A fentiek ismeretéből következik a 
különböző fajú és korcsoportú erdők 
tűz utáni kezelési rendszere. 

- A befejezetlen erdősítésekben a 
tölgy, akác esetében a teljes korcso
portban az erdősítést a tüzet követően 
lehetőleg minél előbb vissza kell vág
ni. Ezek 20%-nál nagyobb pótlást rit
kán igényelnek. 

A teljes talaj-előkészítés nélkül tele
pített óriási gazban lévő nemes nyára
sok, égeresek, füzesek esetén a vissza
vágást és az azt követő egyszálra met
szést csak a tőátmérő 4-5 cm vastagsá

gáig lehet elvégezni, hiszen a tövek 
nagy sebfelületeiből olyan gombás fer
tőzések indulhatnak el, melyek az új 
hajtások töveit is megfertőzik. Itt a 
pótlási szükséglet is lényegesen na
gyobb. A fenyőerdősítéseket azonban 
újra kell kezdeni. 

- A tisztítási korú állományokban a 
tölgy, cser és akác esetén a visszamet-
szést a teljes korcsoportban el kell vé
gezni, és ezt követően többszöri válo
gatás után az ép gyökérzetből szép ál
lományok nevelhetők. Ellenkező eset
ben egy sarjcsokrokból álló rontott er
d ő az eredmény. A fenyőerdősítéseket 
azonnal le kell termelni, és az anyagot 
a fokozott tűzveszély és a károsító gó
cok kialakulásának veszélye miatt 
azonnal meg kell semmisíteni. 

- A gyérítési és véghasználati korú 
állományokból a nemes nyárasokat, a 
füzeseket és az égereseket a kambium
sérülés magasságától függetlenül - a 
faanyag pusztulásának elkerülése vé
gett - azonnal le kell termelni. A töl
gyeseknél és akácosoknál, ha a sérülés 
nem éri el a palást negyed részét, az ál
lományok még fenntarthatók, de a sé
rülés nagyságának megfelelő folyőnö-
vedék-veszteséget tudomásul kell ven
ni. A fenyőállományok letermelése 
azonban, ha nem is volt koronatűz, pa
rancsolóan szükséges. Ezekre az állo
mányokra jel lemző a fokozott tűhullás 
és a törzseken megjelenő gyantafolyás. 

A kárértéket legegyszerűbb a kam
biumsérülés magasságának függvényé
ben meghatározni, tekintetbe véve azt 
a tényt, hogy a fák tőrésze a legértéke
sebb. 

„Csak a íahasználat teszi igazán tarta
mossá az erdőnek szén-dioxid-csök
kentő hatását" - jelentette ki a mün
cheni és a hamburgi egyetem két ve
zető kutatója a legújabb kutatási ered
mények alapján az Építészet '93 sajtó
tájékoztatóján. Az erdő fokozható élet
folyamata és a fa felhasználása során 
kifejtett helyettesítőképessége alapoz
za ezt. A tartamos erdőgazdálkodás
ban a felújítás tovább fogyasztja a 
CO2-L a kiközelített fában pedig felhal
mozott szenet viszünk ki az erdőből. A 
fa feldolgozása a más nyersanyagok
hoz viszonyítva sokkal kisebb energia
igényű, feldolgozva pedig nálánál sok
kal energiaigényesebb elemeket he
lyettesíthet a felhasználásban. Kiszol
gálva végül maga is energiatermelésre 
használható fel. Mindezek összegező
dését teszi lehetővé a tartamos fa-
használat. 

(IH 1993. 5. Ref.: Jéröme R.j 
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(Zambó l'tter előadását akadályoztatása miatt felolvasta Balogh László) 

Az utóbbi két évben a PP Rt. terü
letén több mint 5.0 erdőrészletben 230 
ha-on pusztítottak a lángok több száz 
milliós kárt okozva erdeinkben. Az 
esetek többségében „csak" alomtiíz ke
letkezik legfeljebb a cserjeszintig tör
ténő károsítással. Ritkábban fordul elő, 
hogy az egész állomány a tűz martalé
kává válik. 

E tűzesetek közül is kiemelkedik 
nagyságával az 1993 augusztusában a 
pilisvörösvári kopárokon keletkezett 
erdőtűz, melynek megfékezése több 
mint két hétig tartott, s az erdészeti 
dolgozók, a helyi lakosok és a külön
böző" szervezetek - honvédség, tűzol
tóság - összefogását igényelte. 

A közel 100 ha-ból 35,5 ha-on ko
ronatűz volt, több mint 60 ha-on azon
ban a teljes faállomány elszenesedett 
vagy hamuvá vált. A károsított erdők 
19%-a fiatalos (FE 55% - A 45%), 
39%-a középkorú (FE 96% - A 4%) és 
42%-a-55 év feletti fenyőerdő volt. A 
30 millió Ft-os kárnál - ami az elégett 
vagy használhatatlanná vált cca. 11 
ezer m 3 faanyag értéke - sokkal na
gyobb a pénzben nem kifejezhető, ún. 
immateriális érték, amit leginkább ak
kor érthetünk meg, ha a vörösvári ko
párok múltjába tekintünk. Engedjék 
meg, hogy néhány mondatban felidéz
zek e térségre vonatkozó nevezetes 
eseményt. 

A tűz oltásának hagyományos -
máshol jól bevált - módszerei itt rend
re csődöt mondtak! A lángoló és még 
ép erdőrészletek között nem lehetett 
olyan széles tűzpásztát vágni, hogy a 
levegőbe röppenő égő kéregcserépda
rabkák azt át ne repülték volna. Olykor 
ezek a zsarátnokok 50-60 m-t is meg
tettek a levegőben. Hiábavaló munká
nak bizonyult az égő avarra való 
„föld" lapátolása is, hiszen a kopáro
kon a „termőtalajt" az évtizedek alatt 
felhalmozódott száraz fenyőtűlevél ké
pezte. Nemhogy eloltotta volna, de fo
kozta a tűz erejét. Az egyetlen megol
dás a vízzel való elárasztás lett volna, 
de ez a környék vízszegénysége, a tűz 
nagy kiterjedése, a terület szabdaltsága 
és feltáratlansága miatt lehetetlennek 
bizonyult. A helyzetet tovább rontotta, 
hogy a repülő zsarátnokok a korábban 

Balogh László 

már eloltott területeket ismét meggyúj
tották. Ezeket hiába figyelték a kiálló 
csúcsokon letelepedett tűzőrök, a rend
kívül szabdalt terep és a gomolygó füst 
miatt csak rendre késve jelezhettek. Az 
ilyen szurdokvölgyekkel sűrűn átjárt, 
nagy kiterjedésű, vízszegény és feltá
ratlan területek erdőtüzeinek gyors 
megfékezése csak légi úton valósulhat 
meg! Meggyőződésünk, hogy légi tű
zoltással két hétig tartó emberfeletti 
munkát, több tíz hektár erdőt és fölös
leges kiadást menthettünk volna meg! 

A 96,6 ha leégett terü
letre részletes újraerdősí-
tési terv készült, amely az 
erdőtűz tapasztalatait -
szélesebb és sűrűbb tűz-
pászták, feltáróút-hálózat 
kiépítése, lombelegy bevi
tele - is magában foglalja. 
Az erdősítési terv a 11 
éven keresztül elvégzendő 
munkákat határozza meg, 
mai számításaink szerint 
mintegy 330 millió Ft-os 
költséggel! 

Az 1994-ben elvégzett 
munkák I. üteme: 
a/ fakitermeléssel érintett 

terület 32,2 ha 

kitermelt bruttó 
fatömeg 2990 b m 3 

(további égetés, aprítás 
esetenkénti értékesítés, 
vékonyfa Lepencére?) 

b/ hordalékfogók építése 2888 db 
(független a fakitermeléstől 
az erózió 
megakadályozása miatt) 

cl padkakészítés 49 500 fm 

Összesen kapott támogatás 
1994-ben 14 012 Ft. 

A munkák tovább folytatódnak 
1995-ben is, a hordalékfogó gátak épí
tésével párhuzamosan megkezdődtek a 
II. ütem fakitermelési és vágástakarítá
si munkái. A padkakészítés és magve
tés (FF, CS, A) folytatódik. 

O 
Végezetül Nagy Lajos (BM TPVOP 

Tűzvédelmi Főigazgatóság) elmondta, 
hogy az erdei tüzek oltására nemigen 
felkészültek a hazai tűzoltók. A szo
katlan terepen, ahol a városi viszo
nyokhoz szokott technika jobbára cső
döt mond, a gépkocsi elakad, vízvételi 
hely nincs, vagy csak igen messze, a 
helyismeret hiánya stb. mind az oltás 
gyorsaságának esélyét csökkenti. A 4-
6000 liter víz, amit egy gépkocsi el tud 
vinni, vajmi kevés egy erdőtűznél. Az 
igazi megoldást a „Dromader" típusú 
repülőgép (2500 1/felszálllás) beveze
tése jelentené. 

A Dromader (Foto: MÉM Repülőgépes Szolgálat} 



Az erdő égetése 

Ha az erdő" faállománya bármilyen 
oknál fogva leég, azt erdőkárnak te
kintjük, s nagyságát hektárban is, fo
rintban is kifejezzük. Az avartüzeket 
sajnálatos, de különösebb kárt nem 
okozó eseménynek tekintjük. Ha pedig 
a vágások után visszamaradó gallyakat 
nagy kupacokba rakva elégetjük, mint 
ahogy ezt tesszük 15-20 éve, akkor vá
gástakarításról, rendcsinálásról, az er
dősítés nélkülözhetetlen feltételéről, 
kártevők elleni kötelező védekezésről 
beszélünk. 

Az erdő azonban nem csak faállo
mány, s a gallyak égetése súlyos káro
kat okoz a többi alkatrészben. Közvet
ve, másodlagosan persze a megmaradó 
vagy később felnövő fákra is hatással 
van az égetés. A kár a következőkben 
nyilvánul meg: 

- Kiég a talajból az élet: a felszín
közeli gyökerek, a gombamicéliumok, 
a rovarok, a pókok, a férgek stb. 

- Elégnek a facsemeték, a cserje
csemeték, a gyepszint növényei, s 5-10 
évig meg sem jelenhetnek újra az égett 
foltokon, a vastag hamuval borított, 
égett talajon. 

- Eltűnik a talaj A szintje: a kor
hadó ágak, az avar, a humusz, s ezzel 
csökken a talaj víz- és tápanyagmeg
kötő képessége. 

- Víz és szén-dioxid távozik az er
dőből vagy válik fosszilissá (ez utóbbi 
esetben faszénné), tehát legalábbis szá
razabbá válik a talaj. 

- Degradálódnak (elporlanak) az 
agyagásványok, s ezáltal is csökken 
víz- és tápanyagmegkötő képességük. 

- Ami megmarad, az védtelenné vá
lik a víz erodáló hatásával szemben. 
(Növekszik a vágásokkal is előidézett 
védtelenné válás.) 

- Az égés szélében megjelenik az 
akác. 

Az égetést kártevők elleni védeke
zésként feltüntetni téves érvelés, hi
szen például a luc tömegesen pusztult 
1994 őszén, minden korábbi égetés és 
egyéb „védekezés" ellenére. A gyökér
tapló, a szú stb. gradációját ilyen mó
don nem lehet megakadályozni. Kárte
vő, kórokozó nem lehet egymással (a 
fákkal is) egyenrangú erdőalkatrész, 
hanem csak képzetlen ember, aki nem 
tudja vagy rosszul tudja, milyen az ép, 

egészséges, tartamos, természetes er
dő. 

A gallyak égetése helyett - amely 
tovább növeli erdeink egyébként is ka
tasztrofális erodáltságát - ajánlom az 
alábbi, erodáltságot csökkentő mód
szereket: 

- A kivágott fák gallyait, a kidőlt 
fatörzseket a szintvonallal párhuzamo
san kell elhelyezni, elrendezni. Ez még 
jobb is, mint az erdő természetes rend
je, ráadásul lehetővé teszi a sorok kö
zötti csemeteültetést, ha ez szükséges, 
és elősegíti a természetes újulat megje
lenését is. 

Ezt csinálják kollégáink például Er
délyben. A német erdészek pedig 
összeaprítják a gallyakat, de nem ége
tik el. Van tehát választék, amely nem 
erdőellenes. 

- Ahol nagyon sok gally van, onnan 
a legközelebbi erodált területre kell 
vinni egy részüket (legtöbbször ez a 
szomszéd erdőrészlet), és ugyancsak a 
szintvonallal párhuzamos sorokba kell 
rendezni őket. Ez eróziővédelmet, víz
zel és tápanyaggal való gazdagítást je
lent. 

- A gallyakat vízmosásokba is lehet 
rakni, sőt ezekbe kell is rakni gallya
kat, az erózió megállítása és ellensú
lyozása céljából. 

- Minden gallyal minden területen 
ezt kell csinálni! A tüzelést az erdő 
szempontjából, tehát szakmai szem
pontok szerint, semmi sem indokolja. 

A fatermesztés jelenlegi technológi
ájának egyéb részletei is degradáló 
vagy eróziót, degradációt elősegítő ha
tásúak. Ezek pontos számbavétele, s a 
káros hatásoktól mentes technológia 
meghatározása sürgősen megoldandó, 
sőt részben már meg is oldott feladat. 
Ha a szakma hajlandó foglalkozni a té
mával, vagy legalább az Erdészeti La
pok hajlandó helyet adni neki, akkor 
sző lehet a többi technológiarészletről 
is. 

Az erdészet ma egyre közelít egy 
kizárólag politikusoknak, bankároknak 
nyereséget termelő üzemhez. Legalább 
helyenként meg kellene kísérelni olyan 
üzemi technológiát, amely az erdők 
ép, egészséges állapotát segít közelíte
ni. 

Agócs József 

Erdőtüzek oltására Frankfurtba n Ígére -
tes eljárás t alakította k k i é s szabadal -
maztattak. Egyesít i a  vízárasztá s é s a 
robbantást kísér ő légnyomá s olt ó ha -
tását. Minteg y 2 0 c m átmérőj ű mű -
anyag csöveke t helybe n vízze l tölte -
nek. Ezt felrobbantva a  vizet hideg gőz -
zé porlasztjá k a  tű z frontvonalában , s 
ez, valamint a  légfúvás erő s olt ó hatás t 
fejt ki . A  csöve k hossz a tetszőleges , 
többet i s e l lehe t egymá s folytatásá -
ban helyezni , vag y párhuzamosan , 
egymástól 20-4 0 m  távolságban . A  ví z 
hatását különböz ő késleltet ő szerekke l 
fokozni lehet . A  robbant ó szerkeze t 
elektromos működtetésű , így több oltó -
hely együtte s kezelés e továb b fokozz a 
a hatást . 
A „frankfurti"-na k nevezet t eljárá s 
több országra , egés z Európár a kiterje -
dő tűzvédelm i szolgála t megszervezé -
sének gondolatá t vet i fe l megfelelőe n 
felszerelt közpon t kialakításával . Ri -
asztásra a  szolgála t lég i úto n a  legrö -
videbb id ő alat t elérhetn é a  tüzet , a 
szükséges vízrő l természetese n a z ér -
dekeltnek a  helyszíne n kel l maj d gon -
doskodniuk. 

(AFZ 1995. 7. Ref.: Jéröme R.j 

Gépesítették Svédországban a légve
zeték-nyiladékokba benövő faágak el -
távolítását. Az elektromo s műve k infor -
mációs lapjána k közlés e szerin t heli -
kopterrel működtethet ő körfűrészsor t 
szerkesztettek, amive l a  nyiladékszél t 
végignyeshetik. A  tí z darab , 5 5 m m át -
mérőjű körfűrészlappa l ellátot t szerke -
zet megfelel ő utánfutóva l szállíthat ó a 
földön. A  so r elejé n függ ő meghajt ó 
szerkezet percenkén t 250 0 fordulatta l 
pörgeti a  vágólapokat é s gyakorlatila g 
10 cm mélységi g vágj a a z ágakat . 

(EL 1994.1. Ref.: Jéröme R.) 


