
egy, hosszú évekre érvényes és használható gyűjteményt adni szakembereink: 
erdészeti szerveink vezetői és munkatársai, jogászaink és kutatóink kezébe. 
Ki-ki munkája során a törvénygyűjteményt forgatva, mindenkor megtalálhatja 
azt az anyagot, törvényi részt és szabályozást, amire szüksége van, ami érde
kes számára. 

Nem volt érdektelen a kutató számára összehasonlítani a tíz külföldi erdő
törvényt az 1961. évi erdőtörvényünkkel. Ügy érezzük, hogy ebből az össze
hasonlító munkából a mi „öreg" törvényünk •— szerkezeténél, korszerű, modern 
álláspontjánál és széles körű mondanivalójánál fogva — kedvező elismeréssel 
kerül ki. 

Reméljük, hogy ezzel a munkával sikerül segítséget és munkaeszközt is adni 
erdészeink és jogászaink kezébe. Bízunk abban, hogy tevékenységünkkel és e 
kétkötetes anyagunkkal hozzá tudunk járulni erdőgazdálkodásunk és faiparunk 
munkájának további javításához és egy még sikeresebb és időtállóbb erdőtör
vény elkészítéséhez. 

Dr. Vágó Ödön 

A Mezőgazdasági Kiadó, a közelmúltban jelenttette meg DR. STEFANOVITS PÁL 
szerkesztésében, 8 szakíró közreműködésével, a biológiai környezetvédelemmel fog
lalkozó, 

Talajvédelem, környezetvédelem 

című, 231 (243) oldalas könyvét. Mint a könyv hátsó oldalán olvasható: a mező
gazdaság anyagi-műszaki fejlesztése az érintett területek lényeges változását vonja 
maga után. A különféle ökoszisztémák között jellegzetes kölcsönhatások jönnek lét
re, s a környezeti változások hasznosan vagy károsan befolyásolják az élővilág, ebben 
az ember létfeltételeit. A talajművelés gépesített megoldása, a műtrágyák alkalmazá
sa is következményekkel jár. Megváltozhat pl. a talajok vízgazdálkodása a víz és 
a talajok kapcsolata. Egyik legfontosabb feladatunkká válik a vízvédelem, az öntö
zés talaj- és környezetvédelmi megoldása. Napjaink kérdése a nagyvárosok, az ipar
telepek környezetvédelme. Mindezekről 7 fejezetbe csoportosítva, táblázatokkal, áb
rákkal, grafikonokkal gazdagon ellátva, szó van a tanulmányokban. 

A dolog természete szerint a mezőgazdaság szempontjai, vonatkozásai állnak az 
előtérben. Azonban főleg a talajjavítással (savanyú, szikes, sós talajok), a víz-
és a szélerózióval foglalkozó részek, a gyomirtó szerekkel, a herbicidekkel, azok 
talajra, környezetre kifejtett hatásával, a szennyvizek káros-hasznos vonatkozásaival, 
az öntözéssel összefüggő fásítások lehetőségeivel az erdészeknek is célszerű meg
ismerkedniük. 

A könyv a talajra vonatkozó ismereteket és tennivalókat hangsúlyozza, leszögezve: 
a talajnak, mint önálló természeti jelenségnek, a földfelszínt érintő fizikai, kémiai és 
biológiai hatások összegezőjének olyan állapotát kell kialakítani és megőrizni, amely
ben mind a természetes, mind az emberi irányítás alatt álló ökoszisztémákban ját
szott szerepének eleget tud tenni. 

Erdészeti vonatkozásokban is aláhúzom a talaj művelésről mondottakat. Figyelmet 
érdemeltek a felszíni fejtések, a bányahányók felszínalakító következményei, hasznosí
tásuknak elsősorban ránk váró feladatai, a talajsavanyodás, a meszezés erdészeti 
vonatkozásai. A szikjavításról mondottak bennünket inkább a kísérletek beállítá
sán, a fásítások szaktanácsadásán át érdekelnek. A savanyú, többnyire kovárványos 
homok a vízháztartás jellegétől függően (erről nem sokat olvashatunk a könyv
ben), fafaj választási tervfeladatunk csupán. 

Érdekes a víz- és a szélerózió okozta talajpusztulás hatásvizsgálata. Megoldása 
csak táji tervezésen keresztül volna komolyan megfogható, ahol az eltérő dombor
zati adottságok, művelési ágak mellett, a lakott települések kívánalmainak kielégíté
séhez a folyó- és állóvizek, valamint az erdők szolgáltatják mindenkor és mindenütt a 
biztos, természetszerű alapokat. A természetben minden mindennel összefügg és így 
önmagában a mezőgazdaság sem fogja még ott sem megállítani a környezet károso
dását, ahol nagy, összefüggő területekkel (Tiszántúl) rendelkezik. 



A műtrágyázásról mondottak bennünket a csemetetermelés, esetleg a nyárültet
vények, a magot termelő plantázsok vonatkozásában érdekelhetnek. 

Annál időszerűbb mindaz, amit a gyomirtó szerekről olvashatunk. Csemetekertjeink
ben, íőleg az erdősítéseinkben, egyre inkább már csak a gyomirtó szerek kiszórásával 
tudjuk az ápolás, a vízellátásuk megőrzésének a feladatait végrehajtani. 

Az ármentesítések, a lecsapolások, a vízrendezések előnyös-hátrányos hatása még 
sok gondot fog nekünk is okozni, pl. a dunai vízlépcsők megépítése után. Minderről 
persze nem, sokat mondhattak nekünk a fejezetek írói. Viszont az öntözött mező
gazdasági területek sómérlege alapján nekünk is fel kell majd figyelnünk a hajdú
sági, a bihari erdőfoltok esetleg megváltozó környezethatására. 

A szennyvizek, a higtrágya alkalmazásának a lehetősége a csemetekertekben, eset
leg a nyárültetvényekben merülhet fel. A könyvben közölt tapasztalatok felhasznál
hatók. A levegő ipari szennyezésének az erdő — reménytelenül — mindig csak 
a kárvallottja lesz. 

A könyv hasznos, gondolatokat ébresztő olvasmány, minden erdőműveléssel fog
lalkozó szakember kezébe való, 36 forintért megvásárolható. 

Dr. Babos Imre 

Dr. Szontagh Pál—dr. Tóth József: Erdővédelmi útmutató 
Másfél évtizede annak, hogy az erdészeti figyelő jelzőszolgálat az Erdészeti Tudo

mányos Intézet kezdeményezésére, megkezdte működését főhatósági utasításra. A kez
deti lépéskor az intézet erdővédelmi osztálya összeállított egy útmutatót, amely át
meneti segítséget szolgált nyújtani a jelzőszolgálatban tevékenykedő szakembereknek. 
Már akkor is tudtuk, hogy az a kiadvány nem adhat minden vonatkozásban kielégítő 
segítséget. Ezért egy régóta dédelgetett gondolatunk válik valóra, amikor az ERTI 
erdővédelmi osztályának két lelkes munkatársa; dr. Szontagh Pál és dr. Tóth József 
tollából olyan „Erdővédelmi útmutatót" bocsáthatunk rendelkezésre, amely nemcsak 
az erdészeti figyelő jelzőszolgálatban tevékenykedő munkatársaknak ad segítséget, ha
nem minden gyakorlati szakember számára is hasznos kézikönyv. A legfontosabb 
kórokozók, kártevők és károk részletes ismertetése, felismerésükre összeállított jó 
határozókulcsok, bőséges fényképanyag és rajz a biztosítéka annak, hogy az út
mutató hasznos segítője lesz mindazoknak, akik hazánk erdeinek egészségi állapota 
megóvásán fáradoznak és azoknak is, akik látó szemmel akarják figyelni az erdő 
élővilágának változását. 

Az útmutatóban közölt leírások az ERTI erdővédelmi osztálya kutatóinak kutatási 
eredményei alapján születtek. Ezért is nem tartalmaz külön irodalmi ismertetőt. Nem 
foglalkozik az útmutató védekezési technológiákkal, javaslatokkal. Ez nem is fel
adata. Erre vonatkozó irodalom más könyvekben a szakközönség rendelkezésére áll. 

Ajánlom az útmutatót a szakközönségnek azzal az örömteljes érzéssel, hogy hazai 
eidővédelmi szakirodalmunk egy értékes munkával bővül. 

Dr. Pagony Hubert 

A fakitermelés technikai fejlesztése és a természetvédelem a Szovjetunió hegyvidéki 
erdeiben címmel közölnek tanulmányt Gorsenin, N. M. és Belaja, N. M. a Lesznoj 
Zsurnal 1977. évi 4. számában. A szerzők megállapítása szerint, a tudományos tech
nikai fejlődéssel egyre nagyobb méreteket ölt az ember beavatkozása a hosszú evo
lúciós folyamatban kialakult ökológiai rendszerek egyensúlyára. A hegyvidéki régiók 
ökológiai rendszerei összetételükben, hatásukban különösen bonyolultak, így az 
egyensúly megbomlása súlyos következményekkel járhat. A hegyvidéki erdők jelen
tősége különösen abban nyilvánul meg, hogy nagymértékben lassítják a degradációt, 
megóvják az ökológiai rendszer egyes komponenseit a károsodástól, mint pl. a nö
vény- és állatvilágot, a vízgazdálkodást, talajeróziót stb., meghatározzák a környezet 
dinamikus egyensúlyának feltételeit. 

A sokrétű funkcióból eredően, szükségszerű az erdőhasználat fogalmának megvál
toztatása — mely alatt csak fahasználatot értelmeztek — új meghatározására, az ösz-
szes nyersanyagkészletre és szociális sajátosságokra terjedő, komplex, folyamatos 
erdőhasználat fogalmára. Mindezek alapján a hegyvidéki erdők racionális használata 
és védelme komplex megközelítést igényel. 

A Szovjetunióban a hegyvidéki erdők területe 348 millió ha, az összes erdőterület 
30 %-a. A faanyagkészletük meghaladja a 25 milliárd m?-t, olyan értékes fafajokból, 
mint a tölgy, bükk, vörösfenyő, lucfenyő stb. Ezek a fafajok 70 %-ban vágásérett 
állományokat alkotnak. 



A hegyvidéki erdők összetett funkciójából adódóan, a kitermelés és felújítás haté
kony gépesítése sokkal bonyolultabb feladat, mint síkvidéken. Az eddigi tapasztalatok 
alapján, a szerzők a vágástéri anyagmozgatásra egyértelműen a kötélpályás rendsze
reket tartják megfelelőnek. Ennek ellenére a kötéldarus anyagmozgatás részaránya 
állandóan csökkenő tendenciájú, ami a megfelelő kötéldarutípus hiányára vezethető 
vissza. Egyes típusok üzemeltetése nem gazdaságos, más típusokból nem tudják ki
elégíteni az igényeket. Ennek következménye, hogy a traktoros közelítés terjed a 15°-
ot meghaladó lejtőkön is. A Kárpátokban pl., a traktoros közelítés részaránya 40—90 
% között, a fogaitos mozgatás 5—30 %, kötéldarukkal való közelítés mindössze 
10—40 % között váltakozik, miközben traktoros közelítést 25—30°-ot meghaladó lejtő
kön is alkalmaznak, főleg gazdaságossági megfontolásból. A tendencia káros követ
kezményének és a gazdasági háttér igazolására, a szerzők a következő tényezőket 
porolják fel: 

Traktorral való közelítéskor 1 ha-ról 150—500 m 3 talajt hordunk el, vagyis cca. 
1 m 3 faanyagra 1 m : ! talaj veszteség jut. Pótlása a mai technika szintjén sem képzel
hető el. Egy 18 cm-es termőtalajréteg kialakulásához mintegy 1400 évre van szük
ség. Közép-Ázsiában a 25—30 évvel ezelőtt, teraszos műveléssel telepített erdőállo
mányokban a felső talajréteg humusztartalma mindössze 0,5—1,0 %-ot ért el. Más
részt, A. M. Pravdina adatai szerint Azerbajdzsánban 100 ha hegyvidéki erdő 80 
ezer m 3 csapadékot értékesít talajvízként. 

A felsoroltakon kívül az erdők „természetes oxigéngyárak" is. Az NSZK-ban vég
zett mérések szerint, minden ha erdőterület 2000 DM jövedelmet hoz. mely ösz-
szeg gyógykezelési megtakarításokból, munkaképesség-fokozásból tevődik össze. Egyes 
számítások szerint, az erdők felüdülést nyújtó haszna az NSZK-ban hússzorosával, 
Japánban 50-szeresével haladja meg a faanyag értékesítéséből származó bevételeket, 
A technika megválasztásakor a gazdaságosság; számításoknál ezeket a körülménye
ket feltétlenül figyelembe kell venni. 

A technikai fejlesztés irányát, teendőit a hegyvidéki erdőgazdálkodásban a szerzők 
a következőkben fogalmazták meg: 
— a feladatokhoz és körülményekhez jobban igazodó, üzembiztos, gazdaságos kötél

darurendszerek kialakítása, 
— a használati módok tökéletesítése a kötéldarus és légi közelítés követelményeinek 

figyelembevételével. 
Technikai oldalról tökéletesíteni kell a kötéldarukat szerkezeti vonatkozásban, 

csökkenteni önsúlyukat, fokozni élettartamukat stb. Alkalmazásuk 15—20° feletti lej
tőkön célszerű, míg 35°-nál meredekebb lejtőkön a légi közelítés eszközei tekinthetők 
perspektivikusnak. 

A vágásmód szempontjából egyértelműen károsnak nyilvánítják a szerzők a nagy 
kiterjedésű tarvágásokat. 

Az eddig alkalmazott, csoportos vágások, szállaló vágások helyett kötéldarus köze* 
iítéshez a vonalas (pásztás) vágást javasolják, ezek mintegy 10—15 %-os terme-
'ékenységnövelést tesznek lehetővé. 

(Ref.: dr. Walter F.) 
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