
szintes, tömődött talajú bányaudvarból, a mozgásban levő 30—35°-os hányórézsükből és 
a 60°-ot meghaladó meredek bányafalakból. 

A bányaudvarok a kopárfásítás különböző módszereivel fásíthatók. Terepplasztika 
szempontjából különös jelentőségük nincs, mert vertikális kiterjedésük nem nagy. A 
rajtuk felhozható, legfeljebb 5—10 m magasra felnövő állomány is csak vonalszerűén 
jelentkezik, de fásítása mégis szükséges, mert hőkatlan okozója lehet, mely a környező 
részletek fásítását is akadályozza. 

A mozgásban levő meddőhányók rézsűi a tájképben már igen zavarólag hatnak, így 
befásításuk szükséges. A rézsűk fásítására különleges módszert dolgoztunk ki, hogy a 
telepítéssel, azok pótlásával, ápolásával, kezelésével járó, rajtuk való mozgás a meddő
anyag megmozdulása, megcsúszása nélkül lehetővé váljon. Cövekekkel, karókkal bizto
sított és szorosan rakott kövekből feljáró utakat és a rétegvonalakkal párhuzamosan ve
zetett, hasonló módon épített és biztosított munkautakat terveztünk. Ezzel a természe
tes rézsű megbontása nélkül lehetővé válik a terepen való mozgás a munkások számára. 
A vízszintesen vezetett munkautakat 6 m-enként terveztük, melyekről alul egy sor, fe
lette 2 sor csemete ültethető. A közbülső területsávokon magvetéssel lehet bolygatás nél
kül erdősíteni. 

Ezzel a módszerrel a meddőhányók rézsűi elfedhetők, hátra vannak a bányafalak 
rendkívül meredek, helyenként 90 m magas közel függőleges csupasz felületei. Ezek 
nem egyöntetű sima felületek, közben akadnak rajtuk kisebb-nagyobb lépcsőzések, pár
kányok, enyhébb dőlésű részletek. Ezeken a felső peremről lehulló termőföld megrakó
dik, és ilyen helyeken egy-egy pionír növény is megtelepszik. A természet véletlenszerű 
telepítési módját utánozva lehet itt is célt érni. A bányaíal felső pereméről előcsírázta-
tott, földdel kevert magot kell kiszórni a párkányokra, peremekre. Erre a célra ajánl
ható fafajok: sajmeggy, virágos kőris, nagylevelű hárs, sóskaborbolya, pukkanó duda
fürt, hólyagos mogyoró, húsossom, fagyai és egyéb szárazságtűrő pionír fajok magvai. 
A magvetést esős időben, eső után kell végezni, és 8—10 naponként legalább 3 ízben meg
ismételni. Az ismétlésnek azért van itt jelentősége, mert a mag kikeléséhez, a csíranövé
nyek életben maradásához, fejlődéséhez, megmaradásához a mostoha termőhelyi felté
telek között nagyobb valószínűséget lehet adni. 

A kopár sziklafelület további összezsugorítása a sziklafalak felső peremére lecsüngő 
futónövények, és a sziklafalak tövében kúszó futónövények telepítésével érhető el. 

A bányafalak fásítással történő teljes elfedése nem lehet célunk, eltekintve attól, 
hogy megoldhatatlan feladat is lenne. A tervezett eljárással a nagy, kopár felület tago
lását, megbontását kell elérni, hogy a zöld növénycsoportok, cserjefoltok között előbuk
kanó sziklafalak, bazaltzsákok, a kopár egyhangúság helyett a változatos, vadregényes 
élményhatást váltsák ki. 

CEBE ZOLTÁN: Erdeink előkészítése az idegenforgalomra 

Romantikus felfogás, hogy az ember, kilépve a városból, belépve a természetbe, egy
szerre otthon érzi magát, újra természeti lény lesz. Rousseau embere sem tudta ezt meg
tenni, hát akkor hogy sikerülne ez a mai embernek, akit ezer szál köt a városhoz, a civi
lizációhoz. Ez az ember idejének százalékban alig kifejezhető részét tölti a szabadban, 
ízlését a mai élet kultúrája befolyásolja, így alakult ki szépérzéke, és ennek a szépérzet
nek megfelelőt keres kint a természetben is. Ahogy a női szépségideál is szinte évtize
denként változik, úgy változott meg a természeti szépség értékelése is az elmúlt évszá
zadokban. A zaklatott, városban élő ember legtöbbször már nem a fenséges, megrázó 
élményt keresi, hanem az intimebb, nyugodtabb látványt. Erdeink általában megfelel
nek ennek, így várható, hogy a közeljövőben nagy tömegű, szinte népvándorlás jellegű 
roham fogja érni területeinket, melyre fel kell készülnünk. Ez a felkészülés az erdei 
munka jellegénél fogva hosszabb időt vesz igénybe, így nem tűr halasztást, azonnal hozzá 
kell fognunk mind erdeink érdekében, mind a társadalom iránt érzett kötelességtu
datból. 

Bennünket általánosságban a három idegenforgalmi fő-forma érdekel: 
átmenő jellegű, 
hétvégi és ünnepnapi, 
táborozó, campingező. 
Természetesen nagyon fontos a turista-forgalom fogadása is, de ennek problemati

kája ismert. Nézzük részletesen a bennünket érdeklő kérdések megoldását. 
Nagyobb forgalmú utak mentén, hol ezek erdőket érintenek, feltétlenül számítani 

kell az autós utasok megállására pihenés, étkezés, kisebb javítások céljából. Ezek kul
turált fogadására, kártételének elhárítására autóspihenőket kell létesíteni. 



Helykiválasztásuknál elsődleges a védelmi cél, másodlagos az esztétikai. Lehetőleg 
kiritkult, idősebb állományokba telepítsük, melyen keresztül jelenleg is nyiladék, út 
— vagy utak —, futnak ki az országútra. Nagyon előnyös, ha körforgalmat lehet létesí
teni két út segítségével. Fiatalosok, kultúr-erdők közelségét lehetőleg kerüljük. 

Berendezésüknél fontos a célszerűség és a tartósságra való törekvés. Vastag, hasított 
tölgy anyaggal dolgozzunk, kihangsúlyozva az erdészeti jelleget, mert a pihenőhelyek 
egyúttal erdészeti propaganda céljait is szolgálják. A stabil, nehéz asztalok, padok ellen
állnak a rongálásnak, hosszú életűek, az erdő örökkévalóságát képviselik. Nyír és fenyő 
anyag használatát minden körülmény közt kerüljük. 

Az állandó karbantartás, takarítás nélkülözhetetlen, mert csak így tudjuk biztosítani 
a kulturált ott-tartózkodást. 

Tűzvédelem, tűzpásztával, esetleg árokkal való körülvétel elengedhetetlen feltétel. 
Tűzrakás nem engedhető meg. 

Az autóspihenőben való tartózkodás átlagos ideje kb. V2—2 óra. Szolgáltatásokra 
nem szabad berendezkedni, étel-ital árusítása — még ha más szerv is végzi — rendkívül 
sok kellemetlenséggel jár. A mi legnagyobb szolgáltatásunk a csend, a kulturált környe
zet, a szép táj. 

Létesítési, fenntartási költségek bennünket terhelnek, hisz zömmel védelmi célt 
szolgálnak, de elősegítik a jóléti funkció kielégítését is. A KPM is az eddigi tapasztala
tok szerint rendszerint hozzájárul a létesítési költségekhez, főképp, ha a közelben út
építés folyik, részint anyaggal, energiával, táblákkal. Természetesen a pihenők létesítését 
előzőleg mindig meg kell beszélni a KPM és a közlekedésrendészet illetékeseivel. 

A többnapos hétvégi forgalom, szabadságtöltés, közös ifjúsági táborozások színhe
lyei ezek. Az itt tartózkodás ideje rendszerint már hosszabb. Az itt levők be vannak 
rendezkedve a táborozásra, főzésre, sátorverésre, nagyobb mozgáslehetőséget igényel
nek. Döntő különbség a kempingekkel szemben, hogy a kényelmi berendezések sokkal 
alacsonyabb rendűek, és az, hogy a táborban az egyes elhelyezkedők, esetleg elhelyez
kedő csoportok sokkal nagyobb helyet foglalnak el, mint a kempingben, jobban bele 
illeszkednek környezetükbe. 

Elhelyezése rendszerint nagyobb erdei tisztás szélén, vízszerzési, tűzrakási lehető
séggel. Nem fontos zárt egységnek lennie, lehet elhúzódó, tagolt terület, sőt az egyes 
esetekben jó is, mert az egyes csoportok elkülönülhetnek egymástól. Természetesen na
gyobb csoportok táborozatatásánál a zárt terület előnyösebb. 

Ha a tisztás nedves, árkolással, vízrendezéssel a víztelenítést meg kell oldani. Párás 
völgyek nem alkalmasak táborhelynek. 

A sátrak helyét ki kell előre jelölni, hogy árnyékban, fák közt legyenek elhelyezve. 
Bozótirtással, — sátrak helyén gyökerezéssel —, a területet tisztán kell tartani. Ha az 
állomány idős, akkor rendszerint eléggé ritka, ha nem, akkor legalább egy 50 méteres 
sávot kell fellazítani, hogy a zárt erdő komorságát feloldjuk. 

A tűzrakások helyét is előre ki kell képezni a tisztáson, megfelelő gondossággal. A 
jó tűzrakóhely készítése a legbiztosabb védelem, a tűz elleni védekezés kezdése itt a leg
hatásosabb. Körülbelül 1 méter átmérőjű, 30 cm mély gödröt kell ásni — kissé lejtős 
szélekkel — és az így kialakított tűzgödörből a szél nem tudja kifújni a parazsat. Pere
mét 50 centiméter szélességben felsaraboljuk és állandóan tisztán tartjuk. Szolgafa fel
állítása elengedhetetlen. Minden tűzhely részére használt bádoglemezből fedőt készí
tünk, melyet lánccal a szolgafához erősítünk. Ezt a kialvó tűzre helyezve 100%-os biz
tonságot ad. 4—5 sátorra számítunk egy tűzrakóhelyet. 

Az 50 méteres kiritkított és tisztán tartott táborozási sáv erdőfelöli szélén állandóan 
tisztántartott tűzpásztát létesítünk. 

A táborhely rendszerint nagyobb erdőtömbben helyezkedik el, mozgási körlete 4—5 
kilométer, itt a közlekedést bejáró ösvényekkel biztosítani kell. 

A létesítések költségei vitathatatlanul bennünket terhelnek, hisz védelmi jellegük 
van, és az erdő jóléti funkciójának egyik legfrappánsabb gazdagítói. Karbantartásukat, 
védelmüket nagyban segíthetik a turista, természetjáró szövetségek, egyesületek, társa
dalmi szervek, úttörők, KISZ-csapatok. 

A táborhely kulturált lehetőség a pihenéshez, letelepedéshez, hol az igénybevevő 
lehetőséget kap a saját tevékenységének biztosításához, ezzel szemben a kemping már 
meghatározott szolgáltatást jelent, rendelkeznie kell egészségügyi, műszaki, szolgáltató 
létesítményekkel, így jelentős a kettő közti különbség. Az erdészettel való összefüggés 
is látszólag jóval kevesebb, mint az előzőknél. Még rendkívül sok az olyan lehetőség ha
zánkban, mely nincs kihasználva és idegenforgalmi szerveinknek még hosszú ideig 
akad tennivalójuk ismert és kevésbé ismert nevezetességeink mellett, kempingek létesí
tésében. Egy kemping létesítése, üzemeltetése komoly anyagi erőt kíván, így — érthetően 



— ott létesülnek először, ahol valami vonzerő van, és ehhez idomítják a terepet, fásí
tással adva meg a kívánt formát. 

Távlatokban gondolkodva azonban előtérbe lép az erdészet szerepe. Feltétlenül je
lentkezni fog nagy tömegű olyan igény is, mely csupn a szabadban való tartózkodás, a 
kikapcsolódás, a városból való menekülés kielégítését szolgálja, tehát nem idegenfor
galmi nevezetesség lesz a célpont, hanem mondhatnánk az „öncélú" tartózkodás, a ter
mészetben való feloldódás. Ez a feloldódás azonban nem jelenti a megszokott kényelmi 
eszközök feladását, hanem azok beillesztését az új környezetbe. Ilyenek a villany, folyó
víz, angol-W. C , gáz, posta, telefon stb. 

Megalakulnak az erdei kempingek. Legjobb táborhelyeinket, legszebb feltárt vidé
keinket fenn kell tartanunk ezek számára, üzemi munkánkat e figyelembevételével kell 
itt végeznünk, nehogy egy rosszul vezetett vágással, felesleges erdősítéssel, rossz út
nyomvonal vezetéssel tönkre tegyük lehetőségeinket. 

Az üzemeltetés kérdése vitás lehet. Lehet, hogy az új gazdasági mechanizmusban 
Kifizetődik a saját létesítés és üzemeltetés, de valószínűbb, hogy idegen szerv üzemelteti 
majd, de a hely és a környezet biztosítása mindig a mi feladatunk lesz ,hisz a szocialista 
életközösségben mindenkinek a közösség érdekét kell szolgálnia, mégha látszólag ellen
tétben is áll a képviselt ügy a pillanatnyi vállalati érdekkel. 

Az erdőkben kevés olyan hely van, mely ideális a kemping létesítésére, mert sok 
kedvező tényező találkozása szükséges ehhez. A legfontosabb a jó feltártság, a könnyen 
megközelíthetőség. Főképp az autón érkezőkre kell alapoznunk. Nagyon fontos a tér
élményt adó perspektíva, hogy az erdő súlya feloldódjon. Tehát a kemping lehetőleg egy 
erdőtömbre támaszkodó tisztáson legyen, előtte rét vagy völgy, melynek távlata pihenteti 
a szemet. Az erdő ligetes legyen, nem teljesen zárt. Előnyös az U-alakú kiképzés, hol az 
U nyitott része a rétre, tisztásra, völgyre néz. Tagolt terület nem jó, mert a kemping zárt 
egység, jóval szorosabb, mint a táborhely, hisz a szolgáltatásokat nem lehet megoldani 
szétszórtan. Természetesen azért nem lesznek olyan zsúfoltak, mint a mostani Balaton
partiak, de egy zárt egységnek mindenképpen ki kell alakulnia. Párás völgyfenekek nem 
alkalmasak. 

A hely kijelölése után meg kell határozni az elvégzendő műszaki feladatokat, a léte
sítmények valószínű helyét ki kell jelölni. Elvégzésükre csak a konkrét kivitelezéskor 
kerül sor. Ezzel szemben az erdészeti feladatok elvégzéséhez nem tudunk elég korán 
hozzá kezdeni. Ezek a következők: 

1. A kempingek perspektívájában, környezetébe eső területek kijelölése. 
2. A távlati és rövidlejáratú terveket ezeken a területeken az esztétikai és műszaki 

kialakításhoz alakítani. 
3. Tűzvédelmi, védelmi szempontok figyelembe vétele (ne telepítsünk a közelbe 

érzékeny fenyő fiatalosokat). 
4. Az erdőterület határok ligetes kialakítása erősebb gyérítésekkel. 
5. Kulturerdeink mestersékeltségének feloldása alsószint telepítésekkel. 
6. Közelbe létesítendő utak nyomvonalánál az esztétikai szempontok érvényesítése. 
7. Cserkelő, séta-úthálózat létesítése. 
8. Vágásvezetéssel a rálátások biztosítása. 
9. A környezetben levő, oda nem illő, de nélkülözhetetlen, táj képileg zavaró létesít

mények fásítással való fedése. 
A fenti feladatok egy része mint üzemi feladat is jelentkezik, de nagyon lényeges, 

hogy munkánkat mindig az a szempont vezesse, hogy a gazdasági funkció mellett a te
rületnek fontos jóléti funkciót is el kell látniaj és ha ezt figyelembe vesszük, akkor ké
sőbb nagyobb áldozatok nélkül tudunk eleget tenni a felmerülő követelményeknek. 

Összefoglalva az eddig elhangzottakat, tudom, hogy sok gyakorlatban dolgozó kar
társamnak utópisztikusnak és az erdészmunkától idegennek tűnnek a mondottak, pedig 
nem így van. Akaratunktól független, objektív tény, hogy a közeljövőben erdeink jóléti 
funkciója iránt hatalmas mértékben nő az igény, ezt elkerülni nem tudjuk, mindenkép
pen fogadni kell. Tudomásul kell vennünk, hogy az erdő nemcsak fagyár, hanem az erdő 
komplex hasznosítása nélkül civilizált társadalom nem maradhat fenn, és az erdő jóléti 
funkciójának kielégítése az erdész ugyanolyan feladata, mint a gazdasági funkcióé. 

A szomszédos szocialista államok hasonló gondokkal küzdenek, de előrehaladottabb 
stádiumban. Lengyelországban az erdészetet készületlenül érte a nagy roham, komoly 
károk keletkeztek. Le kellett zárni a látogatók előtt az erdőket, mely intézkedés rendkí
vül komoly konfliktust okozott, az erdészetet általános támadás célpontjává téve. Cseh
szlovákia jobban felkészült, de a szabad szombat bevezetése pont napjainkban nehéz 
problémákat vet fel a hétvégi forgalomban, nagy anyagi erőket vonnak el a szakszerve
zeti üdüléstől, hogy fogadni tudják a szabadba tóduló tömegeket. 


