
hangja, a koncentrálás lehetősége és szükségszerűsége, a szakosításból adódó előnyök 
maximális kihasználásának elérése érdekében az eddigi módszerektől eltérően kénysze
rítően jelentkezett a 10 éves teljes üzemtervi periódusra ráépülő középtávú fahasználati 
operatív tervezés szükségessége. A terv készítése folyamatban van és az ERTI kutatások
ra épül. — Könnyen érthető ez, ha arra gondolunk, hogy a gazdaságosan végrehajtható 
munkát meg kell előznie az alap-feltárásnak, meg kell előzni legalább egy évvel a vágás
téri feltárásnak, s mindezt összefogóan látni kell abban az évben, amikor a fakitermelést 
előre megtervezzük. Ha mindehhez hozzászámítjuk az erdőművelés természetes felújí
tási törekvését, akkor lehet igazán belátni a munka összefüggéseinek mély értelmét és 
erdőgazdálkodási jelentőségét. A területünkön ma már általánosan alkalmazott vágás
téri feltárás nemcsak a fakitermelés és anyagmozgatás eszköze, hanem kerete és össze
fogója a teljes erdőgazdálkodásnak. 

A rendszeresen, majd egy évtizede, előrelátóan folytatott vágástéri feltárás követ
kezménye, hogy ma általános a komplex fakitermelési technológia alkalmazása. Csak 
extrém esetekben fordul elő, hogy hagyományos módszerrel dolgozunk. A technika tö
kéletesedésével, munkásaink szakmai ismereteinek fejlődésével a munkamódszereink is 
egyre tökéletesednek. Nálunk ez az egyszerű komplex munkamódszerből kiindulva, az 
összetett komplex munkamódszer egyre szélesebb körű alkalmazásában jut kifejezésre. 
Ez azt jelenti, hogy a fakitermelő munkacsapat nem a vágástéri út mellett, hanem a vas
úti rakodón adja át a fát. A közelítő eszközök mellett a kiszállítás és szállítás gépei is a 
munkacsapat irányítása alá kerültek. A munkacsapat kiegészült a szállítóeszközökkel 
és a kitermelés és szállítás egy megszakítás nélküli folyamat lett. Az erdőgazdaságunk
ban kialakított összetett komplex munkamódszer képes arra, amit eddig kizárólag a 
hosszúfás technológiák előnyéül tudtak be, — nevezetesen, hogy a kitermelt fa 24 órán 
belül MÁV vagonba kerülhet. 

Ezzel el is jutottam oda, amit ma a legtöbben a fakitermelési módszerek kulcskérdé
sének tartanak: a tő melletti vagy rakodói felkészítés kérdéséhez. — Véleményünk sze
rint csak azok a módszerek alkalmazhatók általánosan, amelyeknek eszközei az egész 
munkafolyamatra összehangoltan alakultak ki és megfelelő mennyiségben rendelkezésre 
állnak, továbbá minden előfeltétel megvan felhasználásukhoz. Felméréseink szerint az 
egy rakodóra való gravitáltatás szempontjából erdőgazdaságunk kedvező helyzetben 
van. Ládi rakodónkon ugyanis 4—5 év múlva évenként 100—120 000 m 3 fa halad át. 
Ehhez befejezés előtt áll az alapfeltárás fő útjainak a megteremtése. Az összevont, gé
pesített rakodó kialakításához is rendelkezünk megfelelő területtel. Tervünk az, hogyha 
a gépi közelítés, szállítás és rakodás gazdaságosan alkalmazható eszközei rendelkezé
sünkre fognak állni, továbbá az automatizálás elemeit tartalmazó hosszúfa feldolgozó 
gépsorok és fűrészüzemek is elérhetők lesznek, rátérünk majd a hosszúfa alsó rakodói 
felkészítésére. 

Azt hiszem, megállapítható: annak ellenére, hogy a hosszúfás módszer ellenzőinek 
tartanak bennünket, a hosszúfás alsó rakodói felkészítés előfeltételeinek megteremtésé
ben sokkal előbbre járunk, mint azok, — eltekintve egy-két kivételtől —, akik megfelelő 
feltárás és technikai berendezés nélkül, gyakran a divat kedvéért kisebb-nagyobb volu
menben a hosszúfás módszert alkalmazták, de a sok nehézség láttán a következetes to
vábbfejlesztésről lemondtak. Véleményünk szerint egy módszer csak általános bevezetés 
esetén értékelhető. A fahasználat és az erdőművelés terén csak szívós és kitartóan foly
tatott előkészítő munka után lehet a belterjesség előfeltételeit biztosítani, mert a munka 
eredménye csak az erdőgazdálkodás egészére gyakorolt hatásában mérhető fel. Ezért az 
1957-ben elkezdett munkát továbbfolytatjuk. Ma már minden erdészetünknél folyamat
ban van, s előreláthatóan 1974 végére Lillafüreden elsőnek fejezzük be az erdészet egész 
területét átfogó, az országban és világviszonylatban is egyedülálló feltáróhálózat kiala
kítását azért, hogy egy teljes erdőgazdasági egység tevékenységével bizonyíthassuk, hogy 
a realitásokhoz következetesen alkalmazkodó fejlesztési tevékenység adja a legjobb 
eredményt. 

Szűkülés az erdők többoldalú hasznosításának kérdéseiről az erdőgazdaságban 

DR. TÖTH SÁNDOR: Az erdők közjóléti szerepe 

A z erdészet célkitűzései a múltban érthetően általában gazdasági jellegűek 
voltak, az utóbbi időben azonban mindinkább előtérbe kerül a közjóléti feladatok 
hangsúlyozása. Mai szemlélettel az erdészeti munkák tervezésénél messze túl kell 
nézni az erdő határain és a gazdasági szemlélet szűk kereteiből kilépve olyan 



komplex tervezést kell megvalósítani, amely figyelembe veszi az adott terület sok
oldalú hasznosítását, a művelési ágak várható alakulását, a hasznosítással járó 
területrendezéseket, a regionális tervezésből az erdőre háruló feladatokat, különös 
tekintettel az erdők jóléti szerepének fokozására, feltártságának növelésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület sokat tett az erdők többoldalú hasznosításá
nak megvalósításáért. Ennek jegyében folyik a jelenlegi közgyűlés szakmai ülés
szaka, ahol első esetben kap ilyen nagy nyilvánosságot az erdők és fásítások köz
jóléti szerepe is. Ez a rendeltetés világviszonylatban előtérbe kerül. Az ülésszak 
keretében elhangzó előadások bevezetőjeként néhány gondolatot vetek fel az er
dők közjóléti funkcióinak értékelésével, problémáival kapcsolatban. Megszívlelen
dő a kérdés felvetése. Leibundgut megfogalmazásában az erdőművelés lényege 
ma már a gazdasági, biológiai és szociális megfontolások szintézise. Az erdő egyre 
inkább tömegméretű park, természetvédelmi övezet, termelési tényező és jövedel
mi forrás. Egy-egy szempont kidomborítása az erdők, fásítások elsődleges ren
deltetésének meghatározását adja. A szempontok szintézisével, optimális össze
hangolásával, a különböző hasznosításból adódó ellentmondások kiküszöbölésével 
az erdész a többoldalú hasznosítást valósítja meg. Ennek fontos része, sajátos er
dészeti feladat a városi erdők, a zöldövezetek kialakítása, amely elsődleges szere
pet játszik az erdők közjóléti szerepének fokozásában. A Balaton környék egysé
ges zöldövezetének létrehozása is egyike e kérdéseknek. Ezért is helyes az Erdé
szeti Egyesület vezetőségének döntése, hogy a Balaton mellett rendezett vándor
gyűlés szakmai programjában adott helyet az erdők közjóléti szerepével kapcso
latos előadásoknak. 

Az erdők ilyenirányú rendeltetésének tanulmányozása az erdészeti kutatás 
széles területét foglalkoztatja. A kutatások fő területe a védő-, az üdülési-egész
ségügyi, az esztétikai és a kulturális hatások vizsgálata. A védőhatás az erdők és 
fásítások por, füst, gáz, zaj és egyéb káros tényezők elleni közvetlen szerepében, 
víz, talaj, erózió elleni védő hatásában, levegőtisztító, hőmérséklet és páratarta
lom szabályozó szerepében jut kifejezésre és az erdő környezetében élő emberek 
életkörülményeit közvetlenül befolyásolja. Az erdő, mint üdülőtérség, kiránduló
hely, turisztikai objektum közismert szerepet játszik a tömeges üdültetésben, de 
ugyanígy az erdőben elhelyezkedő üdülők, szanatóriumok, táborok, campingek 
egészséges környezetének, nyugalmának megteremtésében. 

Az erdők értéke felbecsülhetetlen a településeket, az üdülőhelyeket övező táj 
formálásában, tájképének alakításában, hangulatának meghatározásában. Az er
dős és fás környezet esztétikai élményt nyújt, kifejezője a táj és természetvédelmi 
kultúrának, eszköze a tömegek esztétikai-kulturális nevelésének. Az erdők közjó
léti szerepét — nem kisebbítve az erdők és fásítások talaj- és vízvédő jelentőségét 
— elsősorban az üdülő-térség fogalomra korlátozhatjuk, amely többé-kevésbé 
magában foglalja a felsorolt jóléti hatásokat. Az üdülő térség meghatározás egy
aránt vonatkoztatható a városi erdőkre és az üdülőhelyeket övező fásításokra, ál
lományokra. Nem követünk el tehát hibát, ha az üdülőhelyeket körülvevő erdőket 
a városi erdőkkel, mégpedig a látogatottságból kiindulva a nagyvárosi erdőkkel 
azonos szinten kezeljük. 

A zöldövezeti igény számadatai rendkívül ellentmondásosak, valójában fel-
mérhetetlenek. Célszerűségből igazodni lehet például a városrendezési normatí
vákhoz, azonban helyesebb a lehetőség határain belül törekedni az erdők területi 
növelésére, a rendelkezésre álló szabad területek erdősítésével a minél összefüg
gőbb tömbök kialakítására, a maximális táji, egészségügyi és védőhatás érdekében 
a szervezett üdülőerdőgazdálkodás kialakítására. Kiindulási alap, hogy az embe
rek igénye a természet nyújtotta egészséges mozgás, a természeti élmény. A termé-



szetes üdülőhelyet, a tömeges üdültetést szolgáló erdőterületet nem pótolhatják a 
mesterségesen létesített városi parkok és egyéb zöld területek. Mindenki számára 
megközelíthető, korlátlan, az évszaktól vagy időjárástól, az emberek korától és 
egészségi állapotától független csendes, az eredetiség benyomását keltő természe
tes környezet kialakítása legyen az erdészet célja. 

A nagyvárosi erdők látogatottságából levont következtetések alapján az üdü
lési igény kielégítésénél a következőkre kell figyelmet fordítani: 

1. A város vagy üdülőövezet, a tömegeket vonzó üdülő központ, turista objek
tum, vendéglátóipari létesítmény stb. körül rövid pihenéshez, néhány órás 
kikapcsolódáshoz berendezett, padokkal, kényelmes sétautakkal, ivóvízzel el
látott parkerdő, korlátlan mozgást, természetes környezetet nyújtó erdő kell. 

2. Félnapos, egész napos sétához sétautakkal, padokkal, esőházakkal, menedék
házakkal ellátott sétaerdő szükséges. Ilyen sétaerdő alapjai lehetnek a külö
nösen szép, tájélményt nyújtó erdőrészek, vizeket, forrásokat, erdei tisztáso
kat magukban foglaló erdők, a környék panorámáját feltáró kilátók, a törté
nelmi és természeti emlékek környékén levő állományok. 

3. Egy vagy többnapos sétához jelzett turistautakkal, gyalogösvényekkel, sáto-
rozás céljára alkalmas helyekkel, menedékházakkal, turistaházakkal stb. el
látott erdő szükséges, amelyben a kirándulási célt a természetes környezet, a 
hosszabb túra, a terepadta nehézségek leküzdése, esetleges sátortáborozás, 
hétvégi kirándulás stb. adja. 
Az első két esetben az erdők igénybevétele fokozott. Háttérbe szorul a gazdál

kodási cél. Nem általános erdőművelésről, hanem jóléti gondoskodásról, üdülő
erdő-gazdálkodásról beszélünk. A harmadik csoportba sorolt üdülési igény az er
dők rendszeres használata szempontjából nem döntő. Bennük legfeljebb a camping 
és egyéb táborozóhelyek, autós pihenők létesítésével kell számolnunk — jelenték
telen területigénnyel. 

Hogy az erdők betölthessék közjóléti szerepüket, a gazdasági szempontoktól 
eltérő követelményeknek kell megfelelniük. Ezek közül a legfontosabbak: a) üdü
lési szempontból — ami az előbbi csoportosításból már ki is tűnik — a megfelelő 
berendezettség, utak, sétautak, padok, esőházak, kilátók, várostervezési méretben 
üdülőtelepek, campingek, szanatóriumok, turistaházak, vendéglátóipari létesít
mények, közlekedés stb. létesítése; b) egészségügyi-higiéniai vonatkozásban a 
megfelelő szerkezet, szél, por, füst, zaj stb. elleni védelem, füst és gáztűrés stb. 
c) esztétikai vonatkozásban a változatosság, a dekoratív hatás, az erdőjelleg ki-
domborodása, az egészséges, impozáns méreteket elérő fák jelenléte, a tájképi gaz
dagság, a tisztások kialakítása, színek, fény-árnyék kontrasztok kiemelése stb. 

Az erdők közjóléti szerepe növelésének alapja a zöldövezeti üzemszervezés, 
amelyhez a gazdasági szempontoktól eltérő követelményeknek megfelelően gyűjt
jük be a szükséges információkat. Az általános tájékozódás terjedjen ki az üdülő
övezet vagy városi lakosság számára, az erdők látogatottságára, a természetes kör
nyezet adottságainak leírására (terep, éghajlat, víz stb.), a közlekedés részletes is
mertetésére, az erdők berendezettségére, amelyek nélkülözhetetlenek a tömeges 
üdültetés megtervezéséhez, a kiránduló központok kialakításához, az állományok 
üdülési érdeknek megfelelő formálásához. A területi információ lényeges eleme a 
termőhely és erdőtípus felmérése, a talaj, a fafaj-megoszlás, a korosztály, a nö
vénytársulások feltérképezése, az elegyedési forma, az állományok eredetének, 
szerkezetének stb. jellemzése, a részletes területkimutatás művelési áganként, 
használati módonként, feltüntetve az egyes zöldterület-féleségek megoszlását fon-
tosabb rendeltetés szerinti csoportosításban (belterületi erdők, üdülőerdők, város 
környéki erdők, védőfásítások, út- és vasút kísérő fásítások, egyéb zöld létesítmé-



nyek), az erdők lehetséges területének kimutatása, az erdősültségi százalék fel
tüntetése stb. Az erdők állapotára vonatkozó információk közt legfontosabb: az 
állományok tájképi jellemzése, az állományok és fafajok esztétikai értékelése, az 
állományok életképességének (minőségének) felmérése, a fafajok gáztűrő-képessé-
ge, károsodása, a fafajok fitoncid hatása stb. 

Az erdők üdülési-egészségügyi és esztétikai szerepe szempontjából fontos sze
repet kell tulajdonítani az erdők állapotára vonatkozó információknak. A válto
zatos tájkép, a különböző erdőtáj kirándulási cél, más és más tájélményt, évsza
konként változó hangulatképet, komfortérzetet, tehát különböző üdülési lehető
séget nyújt az erdőt járónak, amit nemcsak a fák jelenléte, hanem a színek, a for
mák is hangsúlyoznak és végső soron a sajátos klíma és térérzet keltésével, mint 
bonyolult fizikai, pszichológiai, esztétikai tényezők jelentkeznek. 

Az állapot jellemzés alapja az állományok tájképi megoszlása az erdők szerke
zeti felépítése szerint. A tájkép meghatározása az egy- és többszintűség, vagyis a 
vízszintes és függőleges záródás lomb és fenyő bontásban, a terület borítottsága, 
amely lehet félig nyitott és nyitott, csoportos vagy egyes fákkal borított, a belát
ható perspektívákat illetően pedig rövid, közepes és nagy távlatot nyújtó tisztás 
vagy panoráma. Minden elkülönített tájkép sajátos erdőtáj jellemző formával, 
színhatásokkal, esztétikai élménnyel. A tájképi megoszlást kiegészíti az állományt 
alkotó fa- és cserjefélék színhatásának vizsgálata, melynek alapján értékelhető az 
állomány típusának összképe, színhatásának meghatározója, a tájalakítás fel
adata és eredménye — a táj alakító vágások hatása. 

A színhatások értékelésénél hangsúlyozni kell, hogy ezek fafajonként változ
nak, tehát egy-egy fafaj domináló szerepe az adott erdőn belül a színek dominálá-
sát is jelenti. Adott fafajok egy-egy erdőtípusra jellemzők, tehát az erdőtípusok 
jellemző színhatásai meghatározhatók. A fafajok megfelelő elegyítésével kellemes, 
harmonikus és kontraszt hatást lehet elérni, míg az állományok elegyetlensége 
egyhangúságot, monoton árnyalatot ad az egyes fafajoknál (pl. akác). A színek, a 
fény és árnyék játékával jelentős térhatást is érhetünk el. 

Az üdülőerdők értéknövekedésének fokmérője az állományok átlagkorának 
növekedése. Az üdülőerdőgazdálkodás feladata a nagyhozamú, tartós, dekoratív 
állományok kialakítása, az erdős környezet állandó fenntartása, az erdei levegő 
nyújtotta komfortérzés megteremtése. A méreteiben impozáns, idős fák maradan
dó esztétikai gyönyört képesek adni. Az öreg erdő a pihennivágyók kedvenc helye. 
A budapesti erdőkben végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a kedvelt kiránduló 
központok nagy része a középkornál idősebb állományokban helyezkedik el. 
Ugyanakkor a fiatalos és rudaskorú állományok látogatottsága minimális, a kirán
dulók csak a tisztásokat keresik fel. Egyenes összefüggés van az állományok hozam 
szerinti értékelése és látogatottsága között is. Vizsgálataink szerint a nagyhozamú 
elegyetlen és elegyes bükkösök, gyertyános tölgyesek, tölgyesek látogatottsága 
nagy, zöldövezeti értéke kiemelkedő. Közepes látogatottságúak a gyengébb hoza
mú lomb kultúrerdők, cseres tölgyesek, fekete- és erdeifenyvesek, sekély talajú 
azonális erdők stb. és elenyésző a rontotterdők, az alacsony hozamú cserjés tölgye
sek, akácosok, feketefenyvesek stb. zöldövezeti értéke. Az erdők közjóléti szerepé
nek növelését célzó fontos intézkedés tehát az alacsony hozamú és zöldövezeti ér
tékű állományok rekonstrukciója. 

A rekonstrukciónál általában figyelembe kell venni, hogy a tájarculat a láto
gatottság fontos feltétele. Keresettek az ősiség benyomását keltő, a szín és forma
gazdag napos, vidám erdőtájak. Az egyhangú erdőrészek, a helytelen irányú fafaj
csere következtében fafaj összetételükben szegényedő állományok színhatása rom
lik, üdülőértéke csökken. A természetes környezet, a változatosság, a vidám han-



gulatos erdőtáj, a komfortérzés és alapvető kényelem megteremtése, az üdülő
erdők értékének meghatározója. Üj zöldövezet létesítésénél, a meglevők átalakí
tásánál ezek a legfontosabb szempontok. Ugyanitt kell figyelembe venni, hogy az 
elszigetelt erdőfoltok és a kultúrerdőtájak csak helyi jelentőségű vonzási körzetet 
képeznek. Igénybevételük elsősorban csak rövid sétára történik. Ugyanakkor a 
természetes erdők tömegeket vonzanak. Igénybevételük a rövid séták mellett egy-
és többnapos kirándulás céljára is történik. 

Nem elhanyagolható szempont erdeink fásításának értékelésénél az általános 
jóléti hatásoktól elválaszthatatlan kulturális jelentőségük. A természet és táj
kultúra szeretetére nevelés mellett az erdők, fásítások állandóan ható természeti 
élményükkel az ember világának kimeríthetetlen ismeretanyagát szolgálják, nem 
beszélve ezen ismeretek rendszerbefoglalásáról, amit az erdőben elhelyezkedő 
dendráriumok, arborétumok, természetvédelmi területek, madárvédelmi terüle
tek, vadaskertek, geológiai képződmények, munkásmozgalmi és történelmi emlé
kek stb. jelentenek, észrevétlenül, nyitott tankönyvül szolgálva az erdőtjáró szá
mára. 

Kultúréletünk állandó eseményei a sportrendezvények. A szabad természeti 
környezetben zaj dó sport mindig magas értékelést kapott és egyre nagyobb töme
geket vonz. Mint aktív résztvevőket és lelkes szemlélőket egyaránt leköti a téli 
sportok látványa, a sí, a ródli, nem kevésbé a hegymászás, a vadászat, a lovas
sport, a vitorlázás, a terepversenyek, a turista versenyek. Ezek a sportágak bátor
ságot, kitartást, leleményességet, alapos természetismeretet követelnek meg mű
velőiktől és bizonyos mértékig mindig kiváltságosak maradnak. Ahogyan az em
ber keresi az ősiség benyomását keltő környezetet és megtalálja az erdőben, úgy ad 
valamit az itt zajló sport is a természet és az ember örök küzdelméből, ahol nem 
egyszerűen a testi erő győz a versenyben, hanem mindig egy kicsit az ember is a 
természet felett. 

Az erdős környezet nyújtotta sportlehetőségek közül ki kell emelni a vadásza
tot, amely a sport mellett az anyagi javak figyelemreméltó forrása is és eredmé
nyéivel hazánk erdőségeit, természetvédelmi kultúránkat nemzetközi hírnévre 
emeli. Az ágazatok közötti összhang helyes megteremtésével a vadászat elismer
ten foglal első helyet erdészeti melléktermék tevékenységünkben. Vadgazdálkodá
sunk magas szintje a magyar erdészet és kiváló művelőinek érdeme, eredményei 
a kultúra nemzetközi értékeivé váltak és demonstrációi erdész-vadász szakembe
reink szakmai hozzáértésének, lelkesedésének. Vadászati eredményeink bemuta
tása mindig eseménynek számít itthon és külföldön. Világrekord trófeáink nagy 
szenzációt jelentettek és megbecsülést szereztek vadgazdálkodásunknak. Gemenc, 
Gyulaj, Gödöllő, Kaszó neve nemzetközi fogalommá, a hazai és nemzetközi turisz
tika sokat emlegetett objektumává vált. Az erdő és vad közötti ellentmondás fel
oldása szót érdemel a vadászatnál. A vadászati érdekek egyoldalú hangsúlyozása 
az erdő korlátozott hasznosítása felé fordítva a figyelmet, gazdaságilag elviselhe
tetlen károk forrásává válik, hosszú időre kiható befolyást gyakorol az erdőgaz
dálkodás fejlesztésére vagy olyan anyagi megterhelés elé állítja az erdészetet, hogy 
ez már a vadállomány létét veszélyezteti és kimagasló kulturális értékek elveszté
sét vonja maga után, természetszerűen csökkentve az erdők jóléti szerepét is az
zal, hogy az intenzív vadkárelhárítás, a permetezés, a kerítés, a kátrányozás me
rően szembenáll a jóléti erdő fogalmával. 

HÉDER SÁNDOR: Keszthely—Hévíz zöldövezetének kialakítása 
Az erdők közjóléti szerepe a Budapest környéki erdőkön kívül itt a Balaton mellett 

a legnagyobb hazánkban. Ennek a ténynek a felismerése és nagynevű erdész elődeink 
tapasztalatai alapján főhatóságunk már 1955-ben létrehozta a Balatonkörnyéki Fásító 


