
fogja az akác fája. Ugyancsak ide ültettünk elszórtan celtis- és vadcseresznyecseme
téket, azzal a megokolással, hogy a későbbiekben az akác- és erdeifenyőállományok 
alsó szintjében fontos talaj ápolási feladatot látnak majd el. Nem feledkeztünk meg a 
hazainyárakról sem. Fehér- és szürkenyár egyedeket laza hálózatban 10 X 1 0 m-es 
kötésben ültettünk ki, növekedésük egyelőre kielégítő. Nagyobb jelentőséget kell ad
nunk a töltetékfajok közül a jövőben a mezeijuharnak és a nyírnek. A felhalmozódott, 
összemosott völgy eletekben önmagától betelepszik a mezei juhar, mint közismerten 
jó elegyfa. 

A telepítés sűrűségét a földrajzi helyzet, a talaj- és éghajlati adottságok, valamint 
a fafajok biológiai tulajdonságai szabják meg. Itt a kedvezőtlen erdőtenyészeti adott
ságokra tekintettel, sűrűbben, ha-ként 10—12 000 csemetét kell ültetni. A fenyőmag
vetések ezt teljes egészében kimerítik, mert itt két év után ritkítanunk kell az egye
deket a gyökérkonkurrencia és a fejlődés kedvezőbbé tétele miatt. 

Most, hogy az újrahasznosítandó területek 90%-án már elvégeztük a munkálato
kat, külön meg kell emlékeznünk Bertán József és Markos Ferenc kerületvezető erdé
szek áldozatos, valamint Dévényi Antal Bedő-díjas erdészetvezetőnk koordináló mun
kájáról. Munkatársaink fáradtságot nem kímélve és minden akadályt legyőzve végez
ték és végzik munkájukat ezeken a területeken, ahol is részben a főváros közelsége, 
részben az ipartelepek elszívó hatása miatt az állandó munkásgárdának a kialakítása 
jelentette talán a legnagyobb nehézséget. Sikerült azonban 30—40 főből álló állandó 
gárdát kiképezni, ezeknek a munkáját hirdeti a jövőben a kopár hegyeknek bekap
csolása a termelésbe, a népgazdaság vérkeringésébe. 

Budapest 4200 hektáros erdőterülete parkerdő és városkörnyéki erdő, 
amelynek elsőrendű rendeltetése, hogy a dolgozók tömeges pihenését szolgálja, 
hogy levegő javító szerepével a lakott területek portól, füsttől és egyéb káros 
szennyeződéstől való védelmével , a szélerő és hőmérsékleti ingadozások csök
kentésével elősegítse a lakosság egészségvédelmét, s hogy esztétikailag, tájszé-
pészetileg kielégítse fejlődő szocialista városunk igényeit, fokozza Budapest ter-
mészetarita szépségét. Olyan gazdálkodási módot kell tehát megvalósítani a fő 
város erdeiben, amely minden tekintetben megfelel az erdők zöldövezeti ren
deltetésének, a használatot alárendeli az egészségügyi-esztétikai szempontoknak. 

A távlati célok kitűzésében alapvető szerepet játszik az erdőrendezés. 
Üzemtervekben kell rögzíteni azokat a sajátos feladatokat, amelyek a park
erdei gazdálkodás igényeiből fakadnak: 

a) új erdők, zöldterületek létesítésével fokozni a főváros erdősültségét: 
b) gyorsannövő fafajokkal, előhasználati ál lományok telepítésével gyorsí

tani a zöld területek kialakítását; 
c) biztosítani, hogy az erdők maximálisan betöltsék egészségügyi, esztétikai, 

egyéb védő stb. szerepüket; 
d) fokozni az erdők hozzáférhetőségét, feltártságát és ellátását mindazon 

létesítményekkel, amelyek a dolgozók városon kívüli tömeges üdülését 
szolgálják; 

<?) az ál lománynevelés kedvező feltételeinek megvalósításával javítani — 
a zöldövezet igényeinek megfelelően — az ál lományok fafaj összetételét, s 
fokozni az erdők hozamát; 

f) az erdők átalakítási tervében előírni a parkerdő célnak megfelelő szer
kezetét, függően a termőhelyi adottságoktól; 
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g) meghatározni a véghasználat (átalakító vágások) mértékét. 
A z új erdők telepítését illetőleg a Kormány 1027/1960. (XI . 4.) sz. határo

zata értelmében a városrendezési tervvel összhangban kell kijelölni mindazo
kat a területeket, amelyek e célra számításba jöhetnek. Elsőrendű feladatként 
kell meghatározni az alacsony erdősültségű pesti oldal fásításainak fokozását 
es a meglevő állományok parkerdő jellegének növelését. 

Üzemtervben kell tárgyalni a telepítésre javasolt fafajokat, a termőhelyi 
igényeknek megfelelően. A fajtagazdagság növeléséhez, a tájalakító fásításhoz, a 
szegélyek, allék stb. létesítéséhez szükséges fafajok megválasztását az egészség
ügyi-esztétikai szempontok és a szakmai követelmények összeegyeztetésével 
kell végezni. Csak az adott terület éghajlati, talajtani, földrajzi stb. viszonyai 
közt kellően fejlődő fafajok alkotnak teljes értékű, magas életkort elérő állo
mányt. 

Az erdősítések tervezésénél rögzíteni kell a célfeladatot és ebből kiindulva 
kell meghatározni az állomány fafaj összetételét, szerkezetét, az erdősítés módját 
stb. Az ipari üzemek környékére például füst és gáztűrő fafajokat telepítünk, 
úgy, hogy az állomány szerkezete biztosítsa a lakott terület felé áramló levegő 
szűrését, a por és füst akkumulálását. Szanatóriumok, üdülők környékén a le
vegő fitoncid tartalmát, gyógyító hatását növelő fafajok telepítését szorgalmaz
zuk. A z erősen látogatott kirándulóhelyre tervezzünk új parkerdőt, facsoportok
kal, tisztásokkal tarkított, díszítő elemekben gazdag, egyenlőtlen záródású állo
mányok kialakításáról gondoskodunk a városkörnyéki erdők zárt állományaival 
szemben. 

Minden telepítésnél törekedni kell arra — különösen az erdősületlenebb 
kerületekben —, hogy a fiatal ál lományok mielőbb megfeleljenek a kitűzött 
céloknak. Ezt azonban csak az aránylag rövid életkorú, gyorsannövő fafajok 
biztosítják. Ajánlatos tehát a gyorsannövő fafajokból előhasználati állományt 
létesíteni és velük együtt nevelni a lassannövő fafajokból a jövő zöldövezeti ál
lományát. 

Fontos telepítési feladat az utak, pihenőhelyek, tisztások stb. díszítő ele
mekkel való gazdagítása, amelyet szintén az üzemtervben kell erdőrészleten
ként előírni. Az üzemterv rendelkező részében kell tárgyalni a parkerdő feltá
rására vonatkozó irányelveket. A sétaút-hálózat, padok, pihenők, esőházak, 
sportlétesítmények meghatározott terv szerinti építése biztosítja, hogy erdeink 
valóban kultúrparkká, pihenőparkká váljanak. 

Az erdőnevelési tevékenység üzemtervi szabályozásával rögzítendők a nagy
hozamú, több koronaszintű, díszítő elemekben gazdag állományok kialakításá
nak módjai. Az ápolóvágásoknak fokozniuk kell a zöldövezeti ál lományok spe
ciális jellegét. Az állományápolás tennivalóit mindig az adott termőhelynek s 
az egészségügyi, tájszépészeti vagy védőjellegnek megfelelően kell meghatá
rozni — az alapelveket konkrét állományokra alkalmazva. Látogatottabb he
lyeken, közelebb a városhoz a díszítő-táj alakító ápolóvágások alkalmazása az 
elsődleges feladat, amelynek során a tisztások, facsoportok, egyedülálló fák 
hangsúlyozása a fontos. A városkörnyéki erdők zárt állományaiban az egész
ségügyi jellegű ápolóvágásokat kell előtérbe helyezni és a gomba- vagy rovar
károsított, rossz alakú és növedéket nem adó fákat kell eltávolítani. Ismét 
másutt, például a szanatóriumok környékén, a levegő fitoncid tartalmát erő
sebben növelő egyedek érdekében kell végezni az ápolást. 

A zöldövezeti erdőkben különös gondot kell fordítani a szegélyek kialakí
tására. Meghatározandók azok az intézkedések, amelyek az erdőszélek formá
jának alakítását, a színhatások hangsúlyozását stb. célozzák. 



Az átalakítás szükségességét minden esetben az egyes erdőrészlet állapota 
szabja meg, tehát erdőrészletenként kell tervezni. Átalakítás szükséges, ahol: 

a) rovar- vagy gombakárosítás, tűzkár, széltörés és széldöntés lép fel; 
b) az állomány erősen kiritkult vagy pusztul; 
c) már sikeres felújítás van; 
d) az állományok bármilyen oknál fogva elvesztették egészségügyi, egyéb 

védő stb. szerepüket. 
Ezekben az állományokban meg kell határozni az átalakítás, illetve felújí

tás módját, idejét, tartamát. A munka általában fokozatos kell, hogy legyen, 
nagy területeket nem szabad vágás alá vonni. Alapvető vágásmódnak a fokoza
tos, csoportos felújító és szálaló vágást kell tekinteni, amely lehetővé teszi a te
rület előzetes felújítását. 

A használat mértékének megállapításakor abból kell kiindulni, hogy a gaz
dálkodás elsődleges célja nem a faanyagtermelés, azonban az állományok meg-
nem felelő állapota, túlérettsége (a zöldövezeti erdőkben vágásérettségi kornak 
azt a határt kell tekinteni, amikor az erdő már nem képes betölteni szerepét, s 
később esetleg már a feltétlen kerülendő tarvágást kellene alkalmazni), a terve
zett átalakítás, illetve a fafaj összetétel megváltoztatása, a szegéljek, tisztások 
stb. kialakítása miatt szükségessé válhat a véghasználat (átalakító vágás). Is
merve az átalakítandó területek fatömegadatait, az erdőművelési-zöldövezeti 
szempontok szigorú szem előtt tartása alapján határozhatjuk meg a termelhető 
fatömeget. 

Mindezek az irányelvek, az erdőgazdasági üzemtervben rögzítve, a célkitű
zések rendszerbe foglalását jelentik. Erre lehet építeni — a városfejlesztési ter
vekkel összhangban — a konkrét feladatok részletes kidolgozását, a speciális 
beruházási igényeket és csak ezen keresztül lehet megvalósítani a zöldövezet 
fejlesztésének célkitűzéseit. 

Néhány gondolat üzemterveinkről 
R A K O N C Z A Y Z O L T Á N 

Mivel egy-két éven belül az ország teljes erdőterületére elkészülnek a korszerű 
tízéves üzemtervek, s egyúttal megkezdődik a lejáró üzemtervek felújítása, ill. újak 
készítése, nem lesz korai fontolóra venni az elkövetkezendő időszak erdőrendezési 
politikáját. 

Jelenleg az erdőgazdasági üzemtervek községhatáronként és birtokosonként ké
szülnek. Annak idején nagyon helyesen, valószínűleg az az elv vezette a felsőbb veze
tést a községhatáronkénti üzemtervezésre, hogy azok stabilabbak voltak, mint az 
erdészeti szervezet. E rendszer sok előnye mellett az erdészeti szervezet megszilárdu
lásával előtérbe kerülnek a hátrányok. A sok munkával és elég nagy költséggel 
készülő rendkívü), értékes adathalmazt nehezen áttekinthetővé, sok esetben nehezen 
használhatóvá teszi. Így pl. a Mátrai Erdőgazdaság 1962-re, amikor mind a 61 000 ha 
erdeje üzemtervezve lesz, több mint 260 üzemtervvel fog rendelkezni, tehát egy üzem
terv átlagosan 234 ha erdőt fog tartalmazni. Ez nagyon kicsi terület. A gazdasági 
vezetés számára az üzemtervek számai csak hosszadalmas rendszerező munka után 
használhatók. Időközben a viszonyok megváltoztak. A z erdészeti szervezet kialakult, 
ritkák az átszervezések, különösen erdészeti szinten. A z utóbbi években gyakoribbak 
a községhatárváltozások — községegyesítések, községalakulások stb. — mint az erdé
szet határainak változásai. A közigazgatási egységek átszervezése szerintem a jövő
ben még gyakoribb lesz. 

Helyes lenne tehát a jövőben az üzemterveket erdészetenként készíteni. Ennek 
első előfeltétele lenne az erdészetek határainak végleges megállapítása, ill. rögzítése 


