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Mezõgazdasági könyvhónap – Vajdahunyadvár

A megnyitó minden évben kiemelkedõ
eseménye a mezõgazdasági könyvek és
szakfolyóiratok kiadóinak, melyet mi
sem bizonyít jobban, mint a Mezõgazdasági Múzeum dísztermét ilyenkor megtöltõ munkatársak, újságírók látványa.
No meg a meghívott elõadók, akik ez alkalommal dr. Pálinkás József (jobb
oldali kép), a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és dr. Horn Péter Prima
Primissima-díjas akadémikus.
Pálinkás József emlékeztetett rá,
hogy a Kárpát-medence földje és adottsága világviszonylatban is kiváló, de mit
sem ér az adottság, ha azt a tudással kiegészítve nem használjuk ki. És itt van
kiemelt szerepe a szakirodalomnak, a
könyveknek és a szakfolyóiratoknak.
Mivel földmûvelõk voltak felmenõi, fokozottan érzi, hogy a könyvek elsõsorban a földet mûvelõknek szólnak. Ám
az oktatás folyamatához sem nélkülözhetõ a könyvekben megjelentetett tudáskomplexum, a kellõ szûrõkön átment tudáshalmaz. A földet védeni kell.
Elõdeink a haza földjét védték Nándorfehérvárnál, Egernél, Szigetvárnál, éppúgy, mint ma, amikor a szennyezéstõl
és a nemzetnek nem hasznos tulajdonlástól védjük.
Horn Péter kiemelte, hogy a könyvhónapok sorát ez alkalommal nyitotta
meg elõször az Akadémia elnöke. Az
emberi kultúra alapja a mezõgazdálkodás volt, melyet oly magas fokon mûveltek õseink. Akiknek nem voltak csodamûszerei, melyek a mai szakembert olykor vakká teszik. Manapság „nem látjuk
a fától az erdõt” mondotta az akadémikus. Az a mérhetetlen információ, mely a
kommunikációból ránk zúdul, kellõ felkészültség és tudás hiányában csak megzavar, elbizonytalanít, felszínessé tesz.
A sok ezer éves tapasztalatból vett
tudás olykor sokkal erõsebb, mint a
modern mûszerek és vegyi anyagok se-

gítségével alkalmazott tudás Az elõbbi
környezetbarát, míg az utóbbiról az
esetek többségében ez nem mondható
el. Példaként hozta fel, hogy a rómaiak
idejébõl származó rajzok alapján láthatjuk, hogy a szõlõmûvelési módok tökéletesen azonosak a maiakkal. Ha nem
felkészült fiatal veti bele magát az inter-

netes világba, az többet árt, mint amenynyit használ.
A könyvek a jövõben is oly fontosak
lesznek, mint a történelem során voltak.
Az év szakújságírója díjat Galambos
Béla kapta, aki erdésznek indult, s lett a
Kelet-Magyarország munkatársa.
Pápai Gábor

Érdekességek a természetben

Gelsei bükkfa. Fotó: Vaski László

A harmadik oldal

M

egalakult – 2010. január 26-án – a 16 fõbõl
álló Országos Erdõ Tanács. A kormányzat, a
gazdálkodás, az érdekvédelem, az oktatás, a
kutatás és a természetvédelem szakterületeirõl választottak egyike az Országos Erdészeti Egyesület mindenkori elnöke. A háromévente megválasztásra kerülõ testület a tartamos erdõgazdálkodás meghatározó kérdéseire adandó válaszaival segíti az FVM minisztert. Már
az alakuló, az ügyrendet pontosító elsõ ülés is elõre vetített három ilyen markáns kérdést. Talán nem is meglepõ, hogy az évtizedek óta megoldatlan erdõ- és vadgazdálkodás ellentétpárjai most is elsõként kerültek terítékre. Vagy az idõhiány miatt elnapolt erdészeti kommunikáció vajon mikor tudja elfogadhatóan és közérthetõen közvetíteni a társadalom–erdész–erdõ hármasának egymásrautaltságát, akár csak egy jó szóvivõ
személyében? Jó közvetítõ lesz itt a Tanács? És tud-e
majd kellõ erélyt tanúsítani és bíráló érvényû tanácsot
adni miniszterének, amikor 60 év – erdõterületet bõvítõ erdõtelepítés – mélypontját elemzi a 2009-es gazdasági évvel kapcsolatban?
A különbözõ érdekeltségû szervezetek képviselõi –
akik az erdõgazdálkodást szakmailag is és annak társadalmi szerepét is eltérõ módon ítélik meg – akkor tudnak együttmûködni, ha az alapkérdésekben egységes
álláspontra jutnak. Ebbõl eredõen az Erdõ Tanács küldetésében benne foglaltatik az elmúlt évek hibás döntéseinek korrekciója és – a szakmai igazságra való törekvés mellett – a jelen reális értékelése. Minden döntésébõl
sugározzon az erdõ tisztelete mellett, az erdõ fõ termékének, a fának a megbecsülése; s tükrözõdjön az ökológia és ökonómia egymásra hatása. A Pro Silva (az erdõért) és a Pro Holz (a fáért) nemes mozgalmaknak
egy pályán kell haladniuk. Legyen munkálkodásának
elõterében az a fontos alapelv, hogy erdõ nélkül nincs
földi élet, a fatermék nélkül pedig nincs civilizáció. Az
erdészszakma minden területérõl érkezõ kérdésdömpingbõl – a legfontosabbak elõtérbe helyezésével – válogasson. Megelõlegeznék hármat, így: mi a magyar társadalom elvárása a magyar erdõtõl; hol a határa a
mérsékelt égövi magyar erdõ teherbíró képességének; továbbá mi a magyar erdészetet megilletõ hely az egységes erdõkezelésben és az erdészeti szolgálat, valamint a
kormányzati szerep vitelében?
Az Erdõ Tanács úgy segítse az FVM mindenkori miniszterét az erdõre vonatkozó döntéseinek meghozatalában, hogy azok a magyar erdõ és erdészet, s így a társadalom érdekét szolgálják. Ha pedig azt tapasztalja, hogy
mûködése hiábavaló, látványosan oszlassa fel magát.
Dr. Pethõ József
az OEE elnöke
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Viszonyom a természethez
Madas László gondolatai
A pilisi erdõk bükkösei és tölgyesei
több tízezer esztendeje állnak ott, ahol
ma is zöldellnek. Éppen napjainkban
igazán csoda ez, amikor a maradandónak látszó is olyan illékony, amikor az
improvizáció uralma szertefoszlatja az
állhatatosságot és elhessegeti a jövõért
való felelõsséget. Az erdõ legidõsebb
tanúfái 150 évesek lehetnek és a múlt
reformkorában keltek ki az akkori
anyafákról lehullott magvakból. Most
ugyanolyan idõket élünk, és a megvénült fák alatt ugyancsak megtelepedett
az új generáció. Vajon megélnek ezek is
újabb 150 esztendõt? Most,
amikor néhány fiatal erdész
barátommal az erdõt járom,
és a sok fa közül kiválogatjuk
az ígéreteseket, amelyeknek
még 100 esztendeig a helyükön kellene maradniuk, a jövõért érzett felelõsség üli
meg az ember lelkét. Közben
az is kísért, hogy az erdõ nem
csupán egymás mellett álló
fák csoportja, hanem a legfejlettebb életközösség (ökoszisztéma), amelyben a fákon
kívül cserjék, a gyep, a moha
és a talajszint növényei, a talajon és a talajban élõ gombák, baktériumok, vírusok és moszatok, véglények, fonálférgek, atkák, hangyák, darazsak, rovarok régiója, madarak, rágcsálók, kis és nagy emlõsök, növényevõk és ragadozók élnek együtt egy sok
ezer éves életközösségben, amelyben
az egymáshoz kapcsolódás állandó
mozgást kiváltó egyensúlyi helyzetben
létezik.
A mai civilizált társadalom ettõl a
csodálatos erdei életközösségtõl azt kívánja, hogy legyen jövedelmezõ nyersanyagforrás, tömegméretû park és tájvédelmi övezet. A feladat szinte megoldhatatlan, mert egymásnak ellentmondó igények fogalmazták meg az érdekeket. A remény mégis arra készteti
az embert, hogy terveket készítsen a jövõt illetõen.

Hogyan lehet az erdõ jövedelmezõ
nyersanyagforrás?
A magyar nyelv ugyanazt a szót használja az élõ és a holt fa megjelölésére. Ezért
állhat elõ az a fonák helyzet, hogy a fakereskedõnek mást jelent a fa, mint a
természetvédõnek. Az egyiknek a fa áru,
42

amelyet adni-venni lehet, a másik azt kiáltja, hogy a fa a természet egy darabja,
egy kis természetes oxigéngyár, portisztító és zajvédõ zöld fal, ami nélkül nem
élhet az ember. A latin „arbor” és „lignum”, vagy a német „der Baum” és „das
Holz” szavak szabatosan elhatárolják
egymástól a két különbözõ állapotú fát.
Ettõl ugyan az alapvetõ konfliktusok
nem oldódnak meg, de azt világosan
tudni lehet, hogy az „üzlet” ott kezdõdik,
amikor az élõ fából holt fa lesz.
Mivel a jórészt sarj eredetû pilisi erdõk fájának nagyobbik része gyenge

minõségû, ezért egy olyan fafeldolgozó-ipart hoztunk létre, amely a rossz
minõségû alapanyagból is képes magas
értékû készterméket is elõállítani. E célnak megfelelõ üzemekben a felfûrészelés, darabolás, hossztoldás, ragasztás
mûveleteinek a végén új alapanyagként
jelentkezõ táblákból és tömbökbõl
olyan végtermékeket lehet elõállítani,
mintha a Pilis erdeiben csupa hatalmas
és jó minõségû fa állna. 1967-ben egy
versenytárgyaláson elnyertük az akkor
épülõ Budapest Szálló háromezer négyzetméternyi falburkolatának az elkészítését, amely vállalkozásnak a sikere
megalapozta a pilisi fafeldolgozás jövõjét. Beléptünk ugyanis az építõ- és vendéglátóipar mozgásterébe, rangos építészekkel kerültünk kapcsolatba, és
részt vettünk több jó nevû szálloda, étterem, sörözõ, kultúrház belsõépítészeti munkáiban falburkolatok és berendezési tárgyak gyártásával, majd bekapcsolódtunk a budapesti temetõk ravatalozóinak rekonstrukciós munkáiba, végül ráálltunk fafeldolgozásunk eredményét hosszú távon biztosító koporsógyártás kifejlesztésére és nagybani

gyártására. Korszerû faiparunk ma már
jövedelmezõ nyersanyagforrássá tette a
pilisi erdõket, az erdei ökoszisztémák
megõrzése mellett.

Hogyan lehet a Pilisi Parkerdõ
tömegméretû park?
Egy prognózis szerint 2000-ben London,
Párizs, München és Frankfurt városokból
egyetlen verõfényes hétvégén annyi ember fog kirajzani a természetbe, ahány
ember az európai népvándorlás idején a
I. és V. században összesen megmozdult.
Már a 60-as években számoltunk azzal,
hogy a tömegturizmus hullámai bennünket is el fognak érni. Úgy véltük, hogy a pilisi táj
fejlesztésében érdekelt valamennyi szervezet összefogásával ki lehet dolgozni egy
olyan programot, amely a 66
ezer hektárnyi területen valamiféle térbeli rendet teremt,
lehetõvé teszi valamennyi
funkció érvényesülését, gondoskodik az érintkezési felületek korrekt kapcsolatáról, és
mindez együtt biztosítja a táj
kiegyensúlyozott fejlõdését,
ill. a megjelenõ értékek fennmaradását. Egyik rangos tervezõintézet
vállalkozott a program elkészítésére. A
különbözõ szakterületek: infrastruktúra,
településfejlesztés, városrendezés, turizmus, szabadidõipar, a mûemlék-, természet- és környezetvédelem, munkaerõ,
energia, mezõgazdaság, erdõgazdaság,
közigazgatás hozzáértõ szakértõibõl
összeállt csapat megszerkesztette a Pilisi
Táj Fejlesztési Programját. Az elkészült
mû páratlan volt a maga nemében, és
azóta sem készült hozzá hasonló.
A Program a tömegturizmus kezelését
a környezetvédelem érdekeinek figyelembevételével javasolta megvalósítani.
Az üdülõ- és kiránduló-népesség igényeit egyrészt a települések belterületein,
másrészt szálláshelyek létesítésével az
erdõszéleken, vízpartokhoz csatlakozó
és utakra fûzött változó funkciójú fogadóállomásokon, vízparti strandokon és
kulturális szórakozást nyújtó községközpontokban vagy mûemlék-együttesekben tervezte kielégíteni. A pilisi erdõk
mélye képviselte a csendes zónát, amely
zavartalan nyugalmat kínált a természetjárás és kutatás számára. A Program
megvalósításában fontos szerepet kapott
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Visegrádnak kirándulóközponttá történõ kiépítése. Ezt a ma 1600 lelkes egykori királyi székhelyet hétvégeken 20-25
ezer kiránduló lepte el, és a túlzsúfoltság
szinte elviselhetetlen terhet rótt a lakosságra. Egy országos pályázat elnyerése
lehetõvé tette, hogy Visegrádot és 500
hektárnyi erdõs környékét magas színvonalú idegenforgalmi fogadóállomássá
alakítsuk ki. Ennek során az erdészet érvényesíteni tudta a természetvédelem és
a tájesztétika érdekeit, a természet és erdei környezetének harmóniáját, a létesítmények tájba ágyazását és funkcionális
egymáshoz kapcsolását, a fának mint
építõanyagnak nagyfokú alkalmazását.
Autóutakat és gyalogos sétányokat,
szennyvízcsatornákat és vízvezetékrendszert, villamos- és telefonkábel-befektetést, autóskempinget és jurtatábort, erdei
vendégfogadókat és falusi tanyát, vadóvodát, lovas iskolát, erdei termálfürdõt
és sípályákat épített az erdészet egy jól
összeállított terv alapján. A tervek nagy
részét Makovecz Imre készítette, akivel a
sors ezekben a lázas tempójú idõkben
sodort egymás mellé. A tehetsége, a természetben gyökerezõ stílusérzéke, a
megálmodotthoz való szilárd ragaszkodása, megalkuvás nélküli igazságkeresése kerek egésszé tudta formálni a természetet a mesterségessel. Tudta, hogy az
erdõ maga a templom és az emberi alkotások csak mellékoltárok lehetnek benne. A gyermekek számára hívogató, barátságos fészkeket teremtett, mert meggyõzõdése, hogy amelyik gyermek jól
érzi magát az erdõben, és a füvek, a fák,
az állatok jó barátai, abból emberséges
felnõtt lesz. Amikor elõször kigyulladt a
szentjánosbogarakat idézõ lámpák fénye
és az öreg bükkfák alá telepített közös
fõzõhelyen a tábortûz lángja vörösre festette a fából készült cserény egymáshoz
simuló szárnyait, valamennyien éreztük,
hogy új mesevilág született az emberek
örömére és hasznára. Az erdészet saját
kezelésbe vette azokat az erdei vendéglõket, kempingeket és létesítményeket,
amelyek az embereknek a természethez
való kötõdését fölerõsítik. Természetvédelmi és történelemtanító táborok szervezõdtek, és az ország minden részérõl
érdeklõdõ gyermekcsoportok érkeztek.
Fiatal erdészek, madarászok, régészek
foglalkoztak a gyermekekkel, akiket az
éjszakai vadlesek, gomba- és növényismeretek, madárvédelem, madárgyûrûzés, lovaglás, sziklamászás, íjászat és a
játszórétek játszóeszközei a természetben való biztonságos tartózkodáshoz
edzettek. Visegrád 2 ezer éves római
emlékei éppen úgy belekerültek az él-

ményforrások közé, mint a magyar középkor visegrádi építményei. A Duna
partjáról felfutnak az utak a hegyek csúcsára, ahonnan a kirándulók szeme elkalandozhat akár 100 km távolságra is,
és az urbánus ember lelke kiszabadulva
az utcasarkok és közlekedési lámpák
korlátai közül, kinyílhat a természet
szépségeinek a befogadására.

A civilizált társadalom harmadik
igénye az erdõvel szemben az,
hogy legyen tájvédelmi övezet
Egyértelmûnek látszik, hogy a természetet leginkább az embertõl kell megmenteni. Az ember valójában tudathasadásos
életet él. Mi vagyunk az egyetlen állatfaj,
amely a környezetébõl furcsán kilógva
kényelmetlenül érzi magát. Lehetséges,
hogy sajátos, kettõs természetünknek
köszönhetõ mindez, lévén egyszerre biológiai és kulturális lények. Az évmilliókig
tartó biológiai evolúció termékei vagyunk és ugyanakkor a kulturális evolúció is hat ránk, amelyet pedig az eredmények igen gyors, esetenként az emberi
élet idõtartamán belüli elõrehaladás jellemez. Egyik lábunkat a biológiai evolúciós múltban vetjük meg, a másikkal óvatosan egyensúlyozunk a viharzó kulturális jelenünkben. Talán az emberi élet
ezen alapvetõ ellentmondása rejlik a mai
gondjaink hátterében. Egyedül állunk az
állatok között környezetünk szennyezésének és kifosztásának, ezáltal veszélyeztetésének a mértékével. Környezetünk
lerombolására az utóbbi százegynéhány
év kulturális haladása tett képessé bennünket. A környezetrombolással szemben biológiailag kialakult gátlásaink nincsenek. A jelenlegi környezeti gondjaink
másik forrása fajunk puszta létszáma és
az ebbõl származó túlzsúfoltság az emberiség egyik legsúlyosabb problémája,
ami szintén a biológiai és kulturális evolúció konfliktusából származik. Miután a
kultúra révén beavatkozunk egy különben hatékonyan kiegyensúlyozott biológiai rendszerbe, nincs más hátra, minthogy további kulturális beavatkozásokkal megpróbáljuk visszaállítani a biológiai egyensúlyt.
Mindenekelõtt jogi biztosítékokat kívántunk szerezni a pilisi táj értékeinek a
megõrzésére. Sikerült a Pilist Tájvédelmi Körzetté nyilvánítani, amelynek rendeltetése lett:
a) Védje a táj jellegzetes arculatát,
kedvezõ természeti tulajdonságait, és
õrizze meg természeti értékeit.
b) Õrizze meg a táj kultúrtörténeti értékeit, biztosítsa a tudományos kutatómunkához szükséges természeti feltéte-
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leket, segítse elõ a természeti és kultúrtörténeti értékek megismerésére irányuló ismeretterjesztést. A legjelentõsebb természeti értékek fokozottabb
védelmére 6200 ha nagyságú területet
szigorúan védetté nyilvánítottak. A táj
kezelésével az erdészetet bízták meg.
A pilisi erdõ adottságai és eredményei felkeltették a nemzetközi figyelmet
és érdeklõdést is. 1981-ben az UNESCO
„Az ember és a bioszféra” programjának részévé vált a Pilis, amennyiben a
világ 240 bioszféra rezervátumának
egyikévé deklarálták. Az indokok között szerepel, hogy mintaszerûen oldotta meg egy világváros tömegeinek kulturált üdülését a természetben, fontos
feladatot teljesít az ifjúság figyelmének
a környezet felé való fordításában, és sikeresen oldja meg a természetszerû erdõgazdálkodás feladatait. Úgy reméltük, hogy ez a nemzetközi kiemelés további biztosítékot fog nyújtani a táj védettségének.
Ma a legnagyobb veszélyt a természetes ökoszisztémák felbomlása és
megsemmisülése jelenti. E folyamatnak
legszembetûnõbb jelei, hogy egyes növény- és állatfajok végnapjaikat élik,
más állatfajok túlszaporodnak, erdeink
pusztulásnak indulnak. További katasztrofális jelenség a táj rohamos elszennyezõdése, aminek oka az egyes
ember nemtörõdömsége éppen úgy,
mint a gazdasági szervezetek önzõ, rövid távú érdeke, amely nem törõdik a
cselekvéseik hosszú távú ökológiai és
humán hatásaival és azok kockázatával.
Végül megállíthatatlan folyamatnak tûnik a mesterséges (urbánus) ökoszisztémák terjeszkedése a tájban, ami szinte
halálos gyûrûbe fogja a természetet.
A környezetvédelem mindennapi
gyakorlata hasonlít a háborúk kézitusájához, amikor ember ember ellen harcol, ez esetben azért, hogy a hosszú távú ökológiai és humán érdekek érvényesüljenek a pillanatnyi, gátlástalan
önérdek ellenében. Talán a kisebb-nagyobb részsikerek buzdítják az embereket arra, hogy ne adják fel a harcot,
mert annak kimenetele sokszor rajtunk
múlik, esetleg valamennyiünkön. Reményt keltett, hogy sikerült visszatelepíteni a hollót a Pilisbe. A múltkor
hosszan figyeltem a párválasztásukkor
bemutatott mûvészi repülõmutatványaikat, amikor is 24 pár kavargott a ragyogó kék légtérben. Mindenekelõtt fel
kellett számolnunk azt a sok évtizedes
gyakorlatot, mely foszforral mérgezett
tojások ezreit helyezte ki a ragadozó
madarak és a dúvadak irtására, ami
43

mérhetetlenül aljas beavatkozás volt a
természetes életközösségbe. Ezután az
Állatkertbõl hollópárokat szereztünk és
azokat lassan „visszavadítottuk”. Ami
messze meghaladja az erõnket, az a
mesterséges ökoszisztémák megjelenésének és terjeszkedésének megakadályozása a tájban. Budapest létrehozta az
ország legszennyezettebb levegõjû, legzajosabb, legtöbb szemetet produkáló,
a Duna vizét legjobban szennyezõ ökoszisztémáját. Ellene nincs mentség. A
Dunai Cement Mûvek (DCM) 1964 óta
rombolja a Börzsöny elõhegyét, a Naszályt, és évente több ezer tonna cementport bocsát a levegõbe, amelyet
Vác felé fú a szél. 1981-ben megindult a
Nagymaros-Visegrád vízlépcsõ építése,
és innen közelrõl úgy látszott, hogy háborítatlanul halad a megvalósulás felé.
Éveken keresztül csupán helyi jelentõségû vitákat folytathattunk, hogy Visegrádot és Duna-partját, ha nem is ökológiai, de legalább infrastrukturális hátrányok ne érjék, csak amikorra vízlépcsõ
léte vagy nemléte a politikai hatalom
megdöntésének egyik próbakövévé
vált és a dominókockák egymást lefektették, akkor csillant fel a remény, hogy

a táj talán megmenekül egy új mesterséges ökoszisztéma végzetes következményeitõl. Közben a pilisi táj legértékesebb magjának a feldúlását jelentõ terv
készült a Prédikálószéki szivattyús csúcserõmû megépítésérõl. A terv szerint a
10 millió m3-es víztározó medence a
Keserû-hegy tetejére került, amely területet a Tájvédelmi Körzet szigorúan védetté, a Bioszféra Rezervátum pedig
magterületté nyilvánította. Ez a mesterséges ökoszisztéma a pilisi tájra sokkal
nagyobb csapást jelentene, mint az alatta veszteglõ vízlépcsõ. Mivel ennek az
ipari létesítménynek a tervét nem titkosították, ezért már kezdettõl fogva elkeseredett küzdelmet folytattunk a koncepció ellen. Amikor végül is nyilvánosság elé került a vita, a közvélemény
nyomása lassan visszakozásra kényszerítette az elõterjesztõket. Ma úgy tûnik,
hogy az egész programot - az elkészült
kiviteli tervekkel együtt - levették a napirendrõl és a hazai villamosenergiatermelést új alapokra helyezik. A kört
bezárja a Dorogon kiépült nagy kémiai
ipartelep, amely nemcsak bûzös gázokat bocsát a levegõbe, hanem mérgezõ
hulladékot is termel, a Dorogi Szénbá-

nyák „Eocén programja” pedig a pilisi
medence karsztvízkészletének a megsemmisüléséhez vezethet.

Milyen sors vár ezek után a több
ezer esztendeje minden tavasszal
újra kizöldülõ bükköseinkre és
tölgyeseinkre?
Az egészséges környezethez és az ép
természethez való alapvetõ jogunkat
szervesen és hatékonyan be kellene
építenünk a politika, a gazdaság, az oktatásügy, a tömegtájékoztatás, a közlekedés, a közerkölcs és a közmûveltség
struktúrájába, mert független garanciák
nélkül a demokrácia önmagában hatástalan a környezetrombolással szemben.
Évek telnek el, amíg érvényesülnek
majd a frissen született jogállamiságunknak az egész társadalmat megreformáló jótékony hatásai.
Addig alighanem beveszem magam
az „Erdõanya völgyének” bükköseibe,és elüldögélve egy mohás kövön figyelem a csodálatos erdei életközösség finoman kiegyensúlyozott életét,
míg újra elkezdek hinni az örökkévalóságban.
Forrás: Zöld Virtus

Madas László emlékére
Dr. Madas László a Pilisi Parkerdõ Zrt.
jogelõdjének a Pilisi Állami Parkerdõgazdaságnak nyugalmazott igazgatója
nemcsak remek szakember volt, hanem
a fiatalok párfogója és segítõje is. Sok
korábbi erdõmérnök-hallgató köszönhette diplomatervének elkészítéséhez
nyújtott önzetlen, bölcs tanácsait és
iránymutatását. Számtalan cikket írt,
szakkönyveket fordított, illetve részt
vett mások könyveinek és cikkeinek
lektorálásában. Személyesen 1996-ban
kerültem kapcsolatba Madas Lászlóval,
így szerencsém volt, hogy sok szakmai
kérdésben konzultálhattam vele. Lefordította Herman Krutzsch „Waldaufbau”
címû könyvét („Erdõk megújítása”), és
a Couvet erdeiben megkezdett szálalás
eredményeit tartalmazó füzetet („A kiválasztó szálaló-üzemmód és az ellenõrzõ-eljárás Couvet község erdeiben”),
amellyel nagyban hozzájárult a természetközeli erdõgazdálkodás hazai fejlõdéséhez. Részt vett a magyar Pro Silva
mozgalom megalapításában is.
1954-ben indította el az Erdõanyai
Szálalóvágást, amelynek munkáit élete
végéig irányította és ellenõrizte. Ez a
szakmai munka az országban egyedül44

álló, hiszen ilyen hosszú tartamú és folyamatosan végzett erdõmûvelési szakmai kísérlet nem nagyon létezik a hazai
gyakorlatban. A területen végzett munka hatására több foltban ma már felismerhetõk a szálalóerdõk jellegzetességei, ugyanakkor az erdõfelújítási gyakorlatban a néhány évtizeddel ezelõtt
ritkaságnak számító szálalóvágásos erdõfelújítás is egyedülálló minõségben
megtalálható a területen. A Pilisi Parkerdõ Zrt. fontos feladatának tartja e
szép munka folytatását és bemutató területté történõ fejlesztését. Az Erdõanyai Szálalóvágás bejárása sok tanulmányutat tett feledhetetlenné az erdõmérnök-hallgatók számára, és bizonyára
sok szakember szívében hintette el a
természetközeli erdõgazdálkodás fontosságát. Laci bácsi nagyon szerette és
fontosnak tartotta a fiatalokkal való törõdést, a fiatal szakemberek segítését.
Laci bácsit szintén gyakran foglalkoztatta az erdészet jövõbeli sorsa, a
szakma további fejlõdésének kérdései.
Féltette az erdészetet, hogyha nem újul
meg, milyen sorsot remélhet? Miért is
szép annyira ez a hivatás? Az Õ szavaival élve „az erdész egy adott pillanat-

ban akár 300 éves idõtartamot is átfog,
miközben egy 150 éves idõs fa és az
alatta lévõ 5-10 éves újulat mellett áll –
amely további 150 évet is megélhet –,
és hogy milyen beavatkozásokat végez,
azt ennek tudatában kell eldöntenie”.
Mit üzen Madas László a szakmának
és a jövõ erdészeinek? Úgy érzem azt,
hogy az erdészet megújul, ha mi erdészek képesek vagyunk az új befogadására és a változásra, persze úgy, hogy a
régi értékeket is megõrizzük. Tegyünk
hát így! Nyugodj békében Laci Bácsi!
Csépányi Péter
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A növõtérszám és az életkor
Dr. Madas László új módszert alkalmazott a törzsszámváltozás hatásának vizsgálatára. A visegrádi erdészet területén
elhelyezkedõ különbözõ korú bükkállományok felsõ szintjébe tartozó vékonyabb és vastagabb törzsekbõl álló kis
biocsoportokból 120 évet átfogó 2 fejlõdési sort állított. A fejlõdési sort a következõ korú egyedek képviselõi által állították össze: 119-79-52-43-23-12. Ezeken belül két növekedési sort állítottak
fel. Az 1. sor alacsony törzsszámú, viszonylag nagyobb növõterülettel rendelkezõ, vastagabb egyedekbõl álló, laza szerkezetû állomány, míg a 2. növekedési sor vékony egyedekbõl álló, sûrû állományt képvisel, melynek törzsszáma mindig több, mint kétszerese
volt az 1. állománynak.
Szükséges az alábbi fogalmak tisztázása: Növõtérnek a fák koronájának a
külsõ felület és a talaj felszíne közötti
területet nevezzük. A növõtérnek a talaj
felszínén jelentkezõ vetülete a növõterület. (Madas L. 1968). A koronaátmérõ
és a mellmagassági átmérõ viszonyát
Seebach vizsgálta elõször 1845-ben és a
kettõ hányadosát növõtérszámnak nevezte el. Növõtérszámon Madas azt a
számot érti, amellyel ki lehet fejezni az
erdõben növõ fa koronanagyságát és a
fa biológiai kapcsolatát. Ez a biológiai
kapcsolat az adott körülmények között
(kor, záródás, fafaj, termõhely, génállomány stb.) egy bizonyos koronanagysághoz egy meghatározott törzsvastagságot rendel. (A koronanagyságot kifejezhetjük a koronaterület átmérõjével, a
törzsvastagságot pedig a mellmagassági
átmérõvel). A Madas L. (1968) által készített ábra meghatározó a szálaló szerkezetû erdõk alakításának folyamatában:
Az ábra abcisszáján az átmérõk szerepelnek egyre növekvõ sorrendben, az
ordinátáján a növõtér-számok, míg a legyezõszerûen elhelyezkedõ vonalak az
életkorokat jelzik. Látható, hogy a korral
viszonylagosan csökken a növõtérigény,
mindkét növekedési sorra vonatkozóan.
A vékonyabb fa (2) növõtérszáma – azonos korban – mindig kisebb, mint a vastagabb fáé (1). „ A kisebb koronájú és éppen ezért vékonyabb fának viszonylag
kisebb növõterületre van szüksége, mint
a vele egyidõs vastagabb, nagyobb koronájú fának.” Ez a megállapítás merõben
ellentmond Seebach szabályának, amely
szerint a vastagabb törzsnek a vékonyabbhoz képest viszonylag kisebb a

növekedése. „Ahhoz tehát, hogy egy fa
jobban vastagodjék, mint eddig, nem
lineárisan, hanem progresszíven nagyobb növõtérre van szüksége. A
progresszivitást a koronavetületi átmérõ és a mellmagassági átmérõ hányadosának a növekedése fejezi ki!”
(Részlet Horváth Dániel „A vágásos és a szálalóerdõ közötti átmenet értékelése visegrádi
Erdõanyában” c. diplomamunkájából (2008))

Elsõ találkozásom
dr. Madas Lászlóval

növõterülete.” A növõtérszám csökkenést a kor okozza, „a növõtérszám csökkenése csupán olyan összefüggésben
van az átmérõ növekedésével, amennyiben az átmérõ a fa öregedésével nõ”. Az
életkor szerepe a perdöntõ, amely mind
a mellmagassági átmérõnek, mind a növõtérszámnak a változását elõidézi.
Fekete Lajos így fogalmazott: „A viszonyszám értéke a korral csökken.”
Ha valamelyik életkort képviselõ sugár
mentén (pl. kék vonal) átváltunk a 2-es
görbérõl az 1-es görbére, akkor azt láthatjuk, hogy a vastagabb átmérõ felé
haladva a növõtérszám viszonylagosan
növekszik. (kéknél: 15,8-ról, 17,2-re).
Az is kiolvasható, hogy a fa növõtérszáma fiatalabb korban nagyobb, mint
idõsebb korban. Ez azt jelenti, hogy fiatalabb korában a vastagságához képest
nagyobb növõtérre van szüksége, mint
idõsebb korban. Másképpen úgy is lehet fogalmazni a fenti jelenséget, hogy
a fa vastagodását megelõzi a korona

Laci bácsi otthon várt, beléptem a szobába, hangos szóval és szeretõ – jó
erõs! – kézfogással fogadott, majd az
íróasztalhoz vezetett és leültetett. „Erdõanya, hol is kéne keresni benne – hol
lenne a legjobb?” kérdezte saját magát.
Majd beültünk a terepjáróba. Öcsi fenn
vár minket” – mondta a mellette ülõ
mûszaki vezetõnek, és rögvest szóba
elegyedett vele, miközben éles szemekkel kutatta az erdõt.
Hirtelen megálltunk – kézfogás, vállon veregetés – „hogy vagy?, mi a helyzet?, mi történt?”, Laci bácsi mindenkit
név szerint ismert, mindenkihez volt
egy kedves szava. Valóban érdekelte,
hogy mit mondanak az emberek! Személyes kapcsolata volt nemcsak az erdõvel, de a benne dolgozó emberekkel
is. Aztán hopp, elõkerült Öcsi bácsi is,
és Laci bácsi szeme még jobban csillogott. Megérkeztünk. „Öcsi a nyiladék
mentén kéne, itt van több generáció is,
de várj, felmegyek, megnézem jó lesz-e
itt” – mondta és már indult is. Egy óra
alatt megtaláltuk a Laci bácsi által jónak
talált és elfogadott mintaterületet. Aztán
Laci bácsi odahívott egy nagy matuzsálem mellé; „Ugye nem láttál még sehol
sem ilyen nagy koronájú fákat, Dani?” –
kérdezte. Nemmel bólintottam. 2006
nyarát írtuk…
Horváth Dániel

Kedves Támogatóink!
Köszönjük mindenkinek, aki tavaly a személyi jövedelemadója
1%-ának felajánlásával segítette a

PRO SILVA HUNGARIA

közhasznú társadalmi szervezetet. Tavaly 231 eFt gyûlt össze a számlánkon, melyet
szakmai rendezvények kiadásaira és a szervezet mûködési költségeinek fedezésére
fordítottunk. Ha ebben az évben is az ökológiai alapokon álló erdõgazdálkodás szélesebb körû elterjesztését kívánja támogatni, kérem rendelkezõ nyilatkozatára a
következõ adószámot írja:

18581034-1-10

Köszönettel:
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A szakigazgatás 2009. évi tevékenysége
Hazánkban 2 030 800 hektár erdõgazdálkodási célú terület van, ami 20,4%os erdõsültséget jelent. Az erdészeti
igazgatási feladatokat az MgSzH Központ Erdészeti Igazgatóság és a tíz megyei MgSzH Erdészeti Igazgatóságok
látják el. A megyei MgSzH Erdészeti
Igazgatóságok nevükkel ellentétben regionális illetékességi területtel bíró elsõ
fokú hatósági szervek. Fõ tevékenységük a tervszerû és ellenõrzött erdõgazdálkodás biztosítása.
A 2009. évben az erdészeti igazgatást
érintõ legfontosabb esemény az erdõ
védelmérõl és az erdõrõl szóló 2009.
évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: új
Evt.) parlament általi elfogadása volt.
Az új jogszabályi környezet jelentõs változásokat hozott magával, mely komoly
kihívásokat tartogat az erdészeti igazgatás számára is.
Az igazgatásnak a jogszabályi elõírásokhoz kell igazítania eljárásrendjét, informatikai rendszerét (Erdészeti Szakigazgatási Információs Rendszer), fel
kell készülnie a körzeti erdõtervezés
teljes átalakítására, újfajta adatszolgáltatási kötelezettségeknek való megfelelésre és a NATURA 2000 területek fenntartási terveinek készítésére.
Az erdészeti igazgatás a 2009. évben
a következõ feladatokat látta el:
Erdõleltár készítése az ország erdõvel borított területére. Évente a teljes erdõterület egy tizedén kerülnek megújításra az Országos Erdõállomány Adattár
állapot- és tervadatai.
Az erdészeti igazgatás egyik legfontosabb feladata az erdõgazdálkodási tevékenységek szakmai és jogszabályi
alapját garantáló körzeti erdõtervek készítése, melyeket a földmûvelésügyi miniszter hagy jóvá, és amelyek az egyes
erdõgazdálkodók tevékenységéhez kötelezõen elkészítendõ erdõgazdasági
üzemtervek, az új jogi környezet szerint
erdõterv-határozatok (erdõtervek) alapjait képezik.
2009-ben a körzeti erdõtervek átmeneti idõben készültek. Összeállításuk
idején még az 1996. évi LIV. törvény
volt hatályban, de jóváhagyásuk már az
új Evt. alapján történt.
Az új Evt. eltörölte az üzemtervet, így
a továbbiakban az erdõgazdálkodó jogait és kötelezettségeit a körzeti erdõterv alapján megállapított erdõterv-határozat tartalmazza. A határozatot az illetékes erdészeti igazgatóság hivatalból
vagy az új Evt. hatálybalépése elõtt jóvá46

hagyott körzeti erdõterv alapján az erdõgazdálkodó kérelmére állapítja meg.
2009-ben az elõzõ évi terepi felvételek alapján 15 db erdészeti tervezési
körzetre készült körzeti erdõterv, 13 állami erdészeti területre pedig üzemterv,
ezek összesen 217 ezer ha területet
érintettek. A magán-erdõgazdálkodók
számára készített üzemtervek, illetve
erdõterv-határozatok száma mintegy
3400 darab volt.
A körzeti erdõtervezés része az alapés tematikus térképezés, mely magába
foglalja a légi felvételek kiértékelését és
a földi geodéziai méréseket. Az ország
teljes erdõterületére digitális erdészeti
térképi adatbázis áll rendelkezésre. Az
erdészeti szakemberek munkájuk során
légi felvételekkel is támogatott modern
térképezési eszközöket, eljárásokat,
szoftvereket használnak fel.
Az erdészeti igazgatás tevékenyen
részt vett az országos és megyei területrendezési tervek, valamint a Natura
2000 fenntartási tervek készítésének folyamatában, valamint erdõfejlesztési
tervek készítésében (Sokorói-dombság
és a Mecsek erdõfejlesztési terve, „Termálvölgybõl – Erdõhátra” erdészeti térségfejlesztési terve).
Az MgSzH a Magyarország összes erdeinek csaknem naprakész adatait tartalmazó és kezelõ Erdészeti Szakigazgatási Információs Rendszert (Országos
Erdõállomány Adattár) mûködtet, melynek része a digitális erdészeti térképbázis, az erdõgazdálkodói nyilvántartás,
az erdõkre (általános adatok, termõhelyi adatok, faállományadatok, fakitermelési és erdõsítési tervadatok) és az
erdõkben végzett tevékenységekre vonatkozó információk.
A nemzetközi és belföldi adatszolgáltatási tevékenység keretében – többek között – adatokat szolgáltat a Join
Forest Sector Questioneer, a Forest Resource Assesment (FRA 2010, a FAO világ-erdõleltára) számára, a Kiotói Jegyzõkönyvhöz készítendõ gázleltár elõkészítéséhez, az MCPFE 2011 – elõkészítõ
munkákhoz, az EFDAC adatszolgáltatáshoz. Kiemelt terület a KSH felé és a
Területfejlesztési és Területrendezési
Információs Rendszerhez (VÁTI Kht.)

történõ évi rendes adatszolgáltatás, valamint az erdõgazdálkodásról szóló
éves Miniszteri Jelentés elõkészítése.
A körzeti erdõtervek készítése mellett az erdészeti igazgatás legfontosabb
feladata az erdõgazdálkodás felügyelete. Ez magában foglalja az éves erdõgazdálkodási tervek elfogadását (az új
Etv. szerint az erdõgazdálkodási tevékenységek bejelentésére van szükség),
valamint az erdõkben folyó gazdálkodás (erdõmûvelési és fahasználati tevékenységek) ellenõrzését.
2009-ben több mint 60.000 erdõrészlet esetében történt meg az erdõsítések
mûszaki átvétele, jegyzõkönyvezése és
ezek feldolgozása. Közel 30 000 erdõrészletet érintett az elvégzett fahasználati munka átvétele és leszámolása. Körülbelül 40 000 egyéb hatósági ügyben
született határozat.
Másodfokú hatósági tevékenysége során az MgSzH Központ Erdészeti Igazgatóság 2009 végéig, várhatóan mindösszesen 1000 ügyben hoz határozatot.
Az erdészeti igazgatás szakemberei
tevékenyen részt vettek az új erdõtörvény, a megjelenés elõtt álló végrehajtási rendeletek, valamint a támogatási
rendeletek elõkészítésében. Ez a munka igen jelentõs erõforrásokat kötött le
az intézménynél.
Az igazgatás végzi az erdészeti támogatási jogcímek végrehajtásának szakmai koordinációját, és részt vesz a tervezett jogcímek kialakításában is.
2009-ben folyamatos volt az NVT-s
támogatások – MgTE, valamint a régi
nemzeti támogatások kifuttatása (erdõfelújítás, erdõtelepítés).
Megtörtént az adózók által a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából „Az erdõk közjóléti célú védelmét
és bõvítését szolgáló feladatok” címû
jogcím pályázatainak elbírálása.
Új támogatási jogcímek indultak be
EMVA forrásból, úgymint az erdészeti
potenciál helyreállítása, az ültetvénykorszerûsítés, a fás és lágy szárú energiaültetvények létesítése, az erdõ-környezetvédelmi kifizetések, az erdõ szerkezetátalakításához nyújtandó támogatások, valamint az erdõ gazdasági értékének növelése.

Új honlapcím

www.mgszh.gov.hu
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Az Erdõvédelmi Mérõ és Megfigyelési Rendszer (EMMRE) keretén belül az
erdészet igazgatás 2009. évben esedékes feladatai közé tartozott a nagy területû egészségi állapotfelmérés (Erdõvédelmi Hálózat), a Faállományok Növekedésének Megfigyelése (FNM) rendszer mûködtetése, valamint e területen
a hazai és nemzetközi koordinációs tevékenység ellátása. (Az említettek mellett az EMMRE kiterjed a vadkár, erdõtûz, valamint az éghajlatváltozás felmérésére, követésére is.)

2009-ben az EVH 1200 mintapontot
magában foglaló hálózatában összesen
78 mintaponton, 1872 db mintafa
egészségi állapotának felvételére került
sor. A tevékenységet a – 2009-ben indult – Life Plus FutMon projekt keretén
belül az EU finanszírozza.
A felvett adatok alapján az egyedek
55%-a tünetmentes, ami kedvezõ változás az elõzõ évi 44%-hoz képest. A vizsgált fák 27%-a gyengén károsodott, 12%a közepesen károsodott, míg 3%-a erõsen károsodott. Az elhalt fák aránya vál-

tozatlanul 3%. A vizsgálatok a magyar erdõk egészségi állapotának további javulását mutatják az elõzõ évekhez képest.
2009-ben az EMMRE-rõl, annak tárgyévi eredményeirõl a szélesebb szakma
részére rövid tájékoztató kiadvány készült. Ugyancsak idén az EMMRE-t, annak az elmúlt húszévi tevékenységét és
az összegyûjtött adatok elemzésébõl
származó részletes információkat tartalmazó szakmai kiadvány is megjelenik.
MgSzH Központ
Erdészeti Igazgatóság

Írjuk fel mi is a mérlegegyenlõséget!
Mi erdészek, a minket érõ kritikára hajlamosak vagyunk – tisztelet a kivételnek
– rögtön vérig sértõdni, a mundér becsületét körömszakadtáig védeni, ahelyett, hogy az igazságot igyekeznénk a
legrövidebb idõn belül kideríteni.
Nagyjából ez történt most is, amikor
„kívülrõl” kritika érte szakmánkat, miszerint – hogy csak a lényeget idézzük
–, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont tanulmányának állítása szerint: „a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal … által hivatalosan közölt fakitermelési adatok nem megbízhatóak.”
Ezen állításukat az 1990 – 2007 idõszakra vonatkozó vizsgálatukra alapozzák.
Tisztelt illetékes erdõmérnök kollégák! Összpontosítsunk csak erre az idõszakra vonatkozó élõfakészlet-változásra! Elsõ lépésben untig elég, ha egy,
azaz egy „darab” mérlegegyenlõséget –
„famérleget(?)” – felírunk az igazság
megközelítésére, amely így hangzik:
Új élõfakészlet = régi élõfakészlet +
növedék – (mortalitás + fakitermelés)
Ha elfogadjuk a tanulmányban szereplõ két idõpont élõfakészlet nagyságát (millió m3-ben kifejezve), akkor már
„csak” a hiányzó adatokat kell beírnunk:
342 = 288 + ? – ( ? + ? )
Segítségnek idézzük KIRÁLY LÁSZLÓ
erdõmérnök professzori útbaigazítását!
„Elõször is megvizsgáljuk, hogy a rendelkezésre álló adatok kielégítik-e az
egyenlõséget. Ha nem, akkor az adatokat – az ellentmondás megszüntetése
céljából – korrigálni kell, a megbízhatóbb adatokat kisebb, a kevésbé megbízhatókat nagyobb mértékben, a földmérés által alkalmazott közelítõ és szi-

gorú kiegyenlítõ számítás módszereit,
illetve elveit alkalmazva.”

Király László professzor
mérlegegyenlõségei
De mit illik tudnunk a mérlegegyenlõségekrõl? Erdõmérnöki tudományunknak ezt a fejezetét KIRÁLY LÁSZLÓ dolgozta ki. Egy egész erdõmérnök-generáció tudhatná, vagy olvashatta volna –
ha már az egyetemi elõadásain nem lehetett jelen – BONDOR ANTAL szerkesztésében 1986-ban megjelent Erdõrendezés c. könyv egyik fõ fejezetében, Az
erdõrendezés fejlesztésének lehetõségeiben, az idevonatkozókat.
Arról van szó, hogy egy idõszakra
vonatkozóan az erdõállomány szerkezetének változásait, a változások minõsítését hogyan kell erdõmérnöki módon
elvégezni. „A vizsgálat célja a jelenlegi
állapot kialakulásának jobb megértése
és az elmúlt idõszak változásainak megismerése, gazdálkodásának bírálata. A
vizsgálat alapja mérlegegyenlõségek felállítása területre, élõfakészletre, és ha
mód van rá, törzsszámra.”
„Elrettentésképpen” még jegyezzük
meg, hogy mindhárom mérlegegyenlõséget, a „mindösszesen (skalárokkal)”
felírtakat, tovább részletezhetjük, éspedig: „fafajcsoport-bontásban (vektorokkal), korosztálybontásban (vektorokkal), fafajcsoport-korosztály bontásban
(mátrixokkal), egyéb bontásban, illetve
mélyebb tagolással. (Vektoron számsor,
mátrixon számtáblázat értendõ.)”
Egy kis erdészettörténet. „Nincs új a
nap alatt.” Szakmánkon belül korábban is volt nagy vita hazánk erdeinek
élõfakészletérõl, folyónövedékérõl, na
meg a kitermelhetõ fatérfogatokról.
Annak idején éppen K IRÁLY L ÁSZLÓ
mérlegegyenlõsége kapcsán kellett
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megtudnunk, hogy „nem annyi az
annyi”. És most megint idézzünk: „Az
elmúlt 30 évre vonatkoztatva (19501980), az ismert országos adatokat behelyettesítve, számos ellentmondásra
bukkanunk…” – írja KIRÁLY professzor.
A fenti idézetben le is írja egy változatát az élõfakészlet korrigált mérlegegyenlõségének:
257 = 170 + 267 – 30 – 150

Befejezésül
Tehát az elsõ lépést – már, mint az élõfakészletünk legvalószínûbb változásának ismeretét, magyarán a mérlegegyenlõség felírását – nem kerülhetjük
meg. Ennek tisztázása után jöhet a részletes válasz, például a fent említett
REKK-tanulmány állításaira. A jövõben
úgy elõzhetnénk meg ezeket az utólagos magyarázkodásokat, ha minden évben nyilvánosságra hoznánk legalább
ezt a korrigált mérlegegyenlõséget, természetesen a hozzá tartozó szakszerû
magyarázattal együtt.
Dr. Szélesy Miklós

Honlapjaink:
www.oee.hu
www.erdeszetilapok.hu
www.forestpress.hu
www.erdo.hu
www.mgszh.gov.hu
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Megalakult az Országos Erdõ Tanács

Reményeink szerint 2010. január 26-a
jelentõs napként vonulhat be a hazai erdõgazdálkodás történetébe. Ezen a napon tartotta meg ugyanis elsõ, alakuló
ülését az Országos Erdõ Tanács. A szervezet tagjait az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény 21. §-a értelmében Gráf József, az erdõgazdálkodásért felelõs miniszter kérte fel. Az ily
módon létrejött miniszteriális tanácsadó
testület javaslattevõ, véleményezõ
funkciót lát el, többek között az erdõ
védelmét és a fenntartható erdõgazdálkodást érintõ kérdésekben, az erdõgazdálkodás széles társadalmi és tudományos területeinek szakmai megalapozásában, és nem utolsó sorban az erdõgazdálkodói érdekeltség, valamint az
erdõkhöz fûzõdõ közérdek összehangolása érdekében. Mindnyájan tudjuk,
hogy szakmánknak milyen régóta kívánt óhaja valósul meg ezzel a testülettel, amelynek segítségével közvetlen
kapcsolat jön létre az ágazat államigazgatási vezetése, valamint a tudomány
képviselõi, a civil szféra és az erdõk
ügyét hivatásuk szerint alapvetõen befolyásoló erdõgazdálkodók között.
A feladatok minél hatékonyabb
elvégzése érdekében a 16 tagú Tanács
munkájában ezen érdekképviseleti csoportok egyenlõ arányban vesznek részt.
Az Országos Erdõ Tanács tagjai és
azok delegáló szervei:
Bajánházy László, Pénzügyminisztérium, Bojtos Ferenc, Környezet és
Természetvédõ Szervezetek Országos Találkozója, dr. Borovics Attila, Erdészeti Tudományos Intézet, Duska József,
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Frenyó Gábor, Környezet- és Természetvédõ Szervezetek Országos Találkozója, dr. Gálhidy László, Környezet
és Természetvédõ Szervezetek Országos
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Találkozója,
Gyöngyössy Péter, Környezet- és
Természetvédõ
Szervezetek Országos Találkozója,
Horváth Ferenc,
Fagazdasági Országos Szakmai
Szövetség, prof.
dr. Náhlik András, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Lapos Tamás, Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, Luzsi József, Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége, dr. Pethõ József, Országos
Erdészeti Egyesület, dr. Standovár Tibor, Eötvös Lóránd Tudományegyetem,
Varga Béla, Pro Silva Hungaria Egyesület, prof. dr. Varga Szabolcs, Magyar
Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottság, Wisnovszky Károly, Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.
A Tanács titkársági feladatait az
FVM Természeti Erõforrások Fõosztálya munkatársa, Bárány Gábor vezetõ-tanácsos látja el.
Az elsõ ülésen Gráf József miniszter
távollétében Gõgös Zoltán államtitkár köszöntötte a tagokat. Beszédében kifejtette, milyen fontos feladat hárul erre a szervezetre, amely reményei szerint egy valóban jól mûködõ, és a maga nemében
egyedülálló tanácsadói és javaslattevõ
szerepkört lát el, ezért várhatóan kiemelkedõ szerepe lesz az erdõt érintõ ágazati
döntéshozatal elõkészítésében. Alapvetõen fontosnak tartotta a mind szélesebb
körû megegyezést az erdõk érdekében:
„A Tanácsnak döntéshozatalai során
a kompromisszumok felé kell törekedni, ami természetesen nem lesz konfliktusoktól mentes, de minden remény
szerint egy hosszú távon is gyümölcsözõ kapcsolat megalapozója lesz.”
Ezek után az államtitkár kitért a minisztériumi támogatáspolitika, valamint
az új erdõtörvény végrehajtási rendeleteinek megalkotásából adódó feladatok
ismertetésére. A magán-erdõgazdálkodás támogatására lehetõség szerint a jövõben is kiemelt figyelmet kell fordítani, illetve fontos célnak nevezte meg az
Erdõvédelmi Szolgálat felállítását, valamint a Natura 2000-es erdõterületeken
tervezett támogatási rendszer kialakítását is, amely az uniós természetvédelmi
korlátozások miatt keletkezõ többlet-

költségek és jövedelem-kiesés kompenzálását szolgálhatja.
A Tanácsülés, melynek ideiglenes levezetõ elnöke dr. Nagy Dániel, a Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Természeti Erõforrások Fõosztályának
vezetõje volt, elsõként a Tanács elnökének megválasztásáról döntött. A választásra kétfordulós titkos szavazás keretében került sor, melynek elsõ fordulójában
a jelöltállítás történt meg. Ezek alapján a
tisztség betöltésére jelölést kapott: dr. Borovics Attila, dr. prof. Náhlik András, dr.
Pethõ József.
Dr. Pethõ József a jelöltségérõl lemondott. Indoklásában kifejtette, hogy
az Országos Erdõ Tanácsi tagságát az
Országos Erdészeti Egyesület áprilisban
újonnan megválasztott elnökének kívánja átengedni, amely választáson õ
már nem óhajt indulni.
A második fordulóban az így elõállt
két jelölt közül a tagság az Országos Erdõ Tanács elnökéül prof. dr. Náhlik
Andrást választotta meg.
A nap folyamán a testület elsõ lépéseként saját ügyrendjének megalkotásával foglalkozott, majd ezt követõen beszámolók keretében tájékozódott az erdészeti jogszabályalkotás, valamint az
erdészeti támogatási rendszerek – köztük kiemelten az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatások – jelenlegi helyzetérõl,
és annak 2010. évi várható alakulásáról.
Napirendjére tûzte és tárgyalta a Nemzeti Erdõprogram 2010. évi kiemelt feladatainak megvitatását, valamint a 2010.
évi Erdõk Hete rendezvénysorozat programjának és idõpontjának meghatározását, amely a korábbi évek tapasztalatai
alapján az erdõ-erdõgazdálkodás-társadalom kapcsolatának erõsítését szolgálja.
A Tanács napirendi pontjai között
szerepelt továbbá az erdészeti kommunikáció jelenlegi helyzetének áttekintése, illetõleg jövõbeni fejlesztési lehetõségeinek meghatározása is, azonban az
idõ rövidségére és a téma kiemelt szerepére való tekintettel a Tanács a kérdés
tárgyalását egyhangúlag a következõ,
várhatóan március utolsó hetében tartandó ülésére halasztotta.
A Tanács késõbbi üléseirõl, illetve a
meghozott döntésekrõl, állásfoglalásokról a minisztérium honlapján, illetve
minden bizonnyal az Erdészeti Lapok
hasábjain is folyamatos tájékoztatást
kapnak az Egyesület tagjai.
Bárány Gábor, Lapos Tamás
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DR. PÁLL MIKLÓS*

Hogyan becsüljünk vadkárt
erdõsítésben?
Igazságügyi szakértõként az utóbbi idõben több olyan esettel is találkoztam,
amikor az erdõsítésekben keletkezett
vadkárokat becslõ szakértõk egymástól
teljesen eltérõ módszerrel értékelték a
vadkárosítást és olykor sajnos nagyságrendben is különbözõ kárértékhez jutottak. Nyilvánvaló, hogy nem szolgálja
sem az érintett felek, sem a szakértõk,
de az erdészszakma érdekeit sem, ha
adott esetben a bíróság elõtt azon kell
vitatkozni, kinek van igaza, ki, miért,
melyik módszert választotta, és fõként a
becsült kárérték – amit pedig valakinek
meg kell fizetnie(!) – miért ennyi és
nem annyi. Éppen ezért lenne kívánatos az egységes elvek szerinti vadkárbecslés. Ha minden kárbecslõ szakértõ
azonos becslési módszert alkalmazna,
az megszüntetné e visszás helyzetet és
bizonyosan emelné az erdész szakértõk
tekintélyét.
A következõkben – a teljesség igénye nélkül és helyenként jelentõsen leegyszerûsítve – szeretném bemutatni a
leggyakrabban használt becslési eljárásokat, azok hibáit és korlátait, a gyakorlatban elõforduló módszertani tévedéseket. Mielõtt erre rátérnék, néhány
alapfogalom tisztázása szükséges:

Az erdõsítés értéke
Aki kárértéket becsül, annak tisztában
kell lennie az adott tárgy, dolog, „jószág”
valós értékével. Mennyit is ér tehát 1 ha
erdõsítés? Az erdõérték-számítás elvei
szerint a fiatal erdõ faállományának értéke az úgynevezett költségértékkel
egyenlõ. Ez leegyszerûsítve azt jelenti,
hogy egy adott korú erdõsítés annyit ér,
amennyibe a létesítése rendes körülmények között az értékelés idõpontjáig került. A költségérték becslése erdõértékszámítási feladat, aminek az elvégzéséhez
már mélyebb ismeretek szükségesek.
Szerencsére, az esetek döntõ többségében erre nincs szükség, mert rendelkezésre állnak olyan adatsorok, melyek
megmutatják az egyes fõfafajok erdõsítéseinek költségértékét országos átlagban.
Az adatok az ERTI-tõl szerezhetõk be,
ahol dr. Marosi György vezetésével évente számítják azokat. Példaként nézzük kivonatosan a tölgyeseket, 2008. évi költségszinten, általános költségek nélkül:
* igazságügyi szakértõ, Erdõmester 96 Bt.
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A mennyiségi vadkár
Mennyiségi kárról akkor beszélünk, ha
az erdõsítés megsemmisül, a csemeték
elpusztulnak, tehát az erdõsítés értéke
nulla lesz. A mennyiségi kár után az erdõsítést meg kell ismételni, illetve a hiányokat pótlással kell felszámolni.

A minõségi vadkár
A minõségi károsításnál a csemeték
nem pusztulnak el, csupán növekedésük, fejlõdésük esik vissza az elvárthoz
képest. A véghasználati kor eltolódik,
illetve ismétlõdõ károsítás esetén olyan
minõségromlás következik be, amelyik
akár a véghasználati korban is befolyásolja az egyed minõségét, várható választék összetételét.

A vadkár becslése a hatályos jogszabályok szerint
A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény (továbbiakban: Vtv.) jelenleg hatályos 81. §-ának (4) bekezdése alapján, a
kár becslését „a miniszter által rendeletben megállapított egyszerûsített vadkárbecslési szabályok szerint” kell lefolytatni.
Kifejezetten a vadkárbecslésrõl szóló miniszteri rendelet azonban nem jelent
meg. A Vtv. végrehajtási rendelete, a
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.), a 83. § (2) bekezdésében foglalkozik az erdei vadkárok értékelésével:
„A Vtv. 75. § (1) bekezdése alkalmazásában erdõgazdálkodásban okozott
vadkár az erdõsítésben a vad rágása,
hántása, túrása, taposása, törése által a
csemeték elhalását elõidézõ, vagy a
csúcshajtás lerágásával, letörésével a csemeték fejlõdését akadályozó, továbbá az
erdei magok elfogyasztása által a természetes erdõfelújulás elmaradását okozó
károsítás. Az így keletkezett vadkárigény
legkésõbb az erdõtelepítés, illetve az erdõfelújítás befejezését követõ ötödik év végéig érvényesíthetõ. A károsított csemetére
vegetációs idõszakonként egy alkalommal érvényesíthetõ kárigény. A kár pénzértékben történõ megállapításához a külön jogszabály szerint számítandó újraerdõsítési költséget kell alapul venni.”
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Az idézett jogszabályhelynek három
lényeges eleme van:
– Különbséget kell tenni az elhalást
okozó károsítás (mennyiségi kár) és a
fejlõdést akadályozó károsítás (minõségi kár) között.
– A kárigény vegetációs idõnként
egy alkalommal érvényesíthetõ.
– A kár pénzben történõ megállapításához az újraerdõsítési költséget kell
alapul venni.
A Vhr. 84. § (2) bekezdése a rendelet
19. számú mellékletére hivatkozik, ahol
mintajegyzõkönyv áll rendelkezésre.
Az erdõgazdálkodásban okozott károk
végleges becslésének mintajegyzõkönyve a 13. pontban tartalmazza az újraerdõsítési költséget. A 14. pontban
kell szerepeltetni a keletkezett kár értékét, ami a zárójelben található útmutatást követve, a károsult redukált terület
és az újraerdõsítési költség szorzata.
Az újraerdõsítési költség fogalmát az
erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996.
évi LIV. törvény állapította meg, amit
azonban a 2009. július 10.-én hatályba lépett új erdõtörvény (2009. évi XXXVII.
tv.) hatályon kívül helyezett. Ettõl eltekintve, és pusztán szakmai szempontból
vizsgálva, az újraerdõsítési költség az „erdõfelújítás és erdõnevelés normatív támogatása befejezett értékének kétszeres
összege”, tehát egy állandó érték volt. Tölgyes esetében 2008-ban 602 eFt/ha, géppel járható mesterséges felújításban.
Összehasonlítva a tölgyes újraerdõsítési költségét az elõbbiekben idézett
költségérték-adatokkal, látható, hogy
az újraerdõsítési költség az elsõ éves
költségértéktõl is elmarad, az idõsebb
erdõsítések költségértéke pedig lényegesen magasabb.
Ha gépiesen követjük a vadkárbecsléshez közzétett mintajegyzõkönyv útmutatását és a károsult redukált területet (sikeres terület * kár %) az újraerdõsítési
költséggel beszorozzuk, egyfajta mennyiségi kárértéket kapunk. Mivel az újraerdõsítési költség állandó érték, a különbözõ korú erdõsítéseknek a korral növekvõ
értékét már nem lehet kifejezni vele és a
becslés a valós kártól eltérõ kárértékhez
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vezet. A tölgyes példánál maradva, a 100 %
mennyiségi kárt szenvedett erdõsítés becsült kárértéke így 602 eFt/ha 1 éves korban is, meg 5 éves korban is.
Az esetek többségében a minõségi károsítás, a rágáskár a jellemzõ, ami nem jelenti az erdõsítés teljes megsemmisülését, tehát a kárérték sem lehet azonos az
erdõsítés értékével. A 100% minõségi károsítással terhelt tölgy-erdõsítésben keletkezett kár nem lehet ugyan úgy 602
eFt/ha, mint a mennyiségi kárnál.
Az elmondottakból következik,
hogy a jogszabályban elõírtak mérlegelés nélküli követése nem teszi
lehetõvé a mennyiségi és a minõségi károk megkülönböztetését, az újraerdõsítési költség alapul vétele
pedig, a valós értéktõl jelentõsen eltérõ kárértékhez vezet.
Elfordul, hogy egyes kárbecslõk erdõtelepítés esetén – a jogszabályi elõírástól eltérõen – az erdõtelepítés normatív támogatásával számolják az újraerdõsítési költséget. Olyan esettel is találkoztam, amikor a szakértõ uniós támogatású telepítésénél az uniós támogatási egységárakkal számolt. Összehasonlításul 1 ha tölgyes újraerdõsítési
költsége a különbözõ egységárakkal a
táblázatban látható.
Az egyes értékek jelentõs különbségébõl következik, hogy a felhasználásukkal végzett kárérték-számítás nagy
valószínûséggel téves eredményre vezet. A tényleges kár értéke nem lehet a
támogatás mértékének függvénye.

A vadkár becslése a Márkus-Mészáros módszerrel
Dr. Mészáros Károly „Az erdei vadkár
pénzbeni értékelése” cím alatt 2002-ben
publikálta elõször az eljárást, ami a dr.
Márkus László által kidolgozott rágáskár értékelési módszer továbbfejlesztett
változata. Ezt a módszert tanítják az
egyetemi oktatásban is és azóta már
számos helyen ismertették a szakközönség elõtt. Az eljárás az erdõértékszámítás elvein nyugszik és a valós kárérték sokkal árnyaltabb, kifinomultabb
becslését teszi lehetõvé.
A becsült vadkár alapvetõen két részbõl áll: a növekedés-elmaradásból
adódó kárból (S1) és a minõségromlásból származó kárból (S2). Indokolt esetEgységárak
Erdõfelújítás nemzeti
Erdõtelepítés nemzeti
Erdõtelepítés uniós 2004-2007
Erdõtelepítés uniós 200750

ben a kár értékéhez hozzáadódnak még
a kényszerû védekezési költségek (Kvéd)
és a kényszerû helyreállítási többletköltségek (Kelh). Képletben kifejezve:
Sösszes = S1 + S2 + Kvéd + Kelh
A növekedés-elmaradás alatt azt
kell érteni, hogy az erdõsítés a rágáskár
miatt elmarad fejlõdésében, állapota a
valós korának rendes körülmények között megfelelõ állapothoz képest csak
egy korábbi kornak megfelelõ állapotban van. A vadrágás következtében a
valójában ötéves tölgyes úgy néz ki,
mint ha csak hároméves lenne. A valós
állapothoz becsülhetõ kort gazdasági
kornak nevezzük. A növekedés-elmaradásból származó kár értéke:
S1= ÁKÉn-ÁKÉk
ahol: ÁKÉ = az erdõsítés költségértéke, n a valós kor és k a gazdasági kor.
A képlettel a mennyiségi kár és a minõségi kár egyaránt kifejezhetõ, hiszen
ha az erdõsítés megsemmisül, a gazdasági kornak megfelelõ költségérték
(ÁKÉk) 0 Ft lesz.
A minõségi kár esetében a jogszabály csak az adott évi vadkár érvényesítését teszi lehetõvé, tehát a valós kor és
a gazdasági kor különbsége legfeljebb
egy év lehet!
Lássuk a tölgyes példáját, ha ÁKÉ4 =
975 eFt/ha, ÁKÉ5 = 1060 eFt/ha.
A 4 éves tölgyesben keletkezett 100%
mennyiségi kár értéke: S1 = ÁKÉ4 = 975
eFt/ha.
A 4 éves gazdasági korú tölgyesben
érvényesíthetõ 100 % minõségi kár:
S1 = ÁKÉ5 - ÁKÉ4 = 1060 eFt/ha 975 eFt/ha = 85 eFt/ha
A minõségromlásból adódó kár
becslése azon a feltevésen alapszik,
hogy a visszarágott vagy akár többszörösen visszarágott csemeték minõsége a
késõbbiekben rosszabb lesz, a választék-összetételtõl függõ értékkihozatal
elmarad az elvárttól. A kárérték becsléséhez el kell végezni a csemeték minõsítését egy ötfokozatú értékelõ skála segítségével. A minõsítés alapján számítható egy 0,6 és 1,0 között változó átla-

Újraerdõsítési költség
2*(280 eFt + 21 eFt) = 602 eFt
2*(540 eFt + 5 eFt) = 1090 eFt
2*(1979 € + 358 €) ~ 1309 eFt (280 Ft/€)
2*(1520 € + 236 €) ~ 983 eFt (280 Ft/€)

gos minõségi szorzó (M), ami megmutatja az adott erdõsítés minõségromlás
miatt csökkentett értékét.
4 éves tölgyesünk gyenge károsítása
esetén a minõségi szorzó (M) 0,85, tehát
a csökkentett érték M * ÁKÉ4 = 0,85 * 975
eFt/ha = 829 eFt/ha. A keletkezett kár
értéke:
S2 = (1 - M) * ÁKÉk = (1 - 0,85) * 975
eFt/ha = 146 eFt/ha
Ez az eljárás önmagában még csak az
eddig keletkezett összes minõségromlásból adódó kárt mutatja ki, amit kumulált
kárnak neveznek. Ahhoz, hogy az adott
évi vadkárból származó minõségromlást
el tudjuk különíteni a korábbi károktól, a
minõsítést külön el kell végezni a korábban keletkezett károkra, az utolsó évben
keletkezett károkra és végül az együttes
kárképre. Az adott évben minõségromlásból származó kár csak akkor érvényesíthetõ, ha az erdõsítés állapota romlott a korábbi állapothoz képest. A gyengén károsított erdõsítés minõségi szorzója 0,85,
míg a közepesen károsítotté 0,75. Ha a
tölgy erdõsítés állapota eszerint romlott az
elõzõ évhez képest, az érvényesíthetõ kár:
S2 = (0,85 - 0,75) * ÁKÉk = 0,1 * 975
eFt/ha = 98 eFt/ha
Az eljárás fõbb elveinek ismeretében
megállapítható, hogy a Márkus-Mészárosféle módszer, ellentétben az elõször ismertetett jogszabály szerinti módszerrel,
alkalmas a mennyiségi és a minõségi károk elkülönítésére. A növekedés elmaradásból adódó kár az ERTI költségérték
adataival egyszerûen és gyorsan becsülhetõ. Ami nehézkes és számos szubjektív
elemmel terhelt, az a minõségromlásból
származó kárelem meghatározása.
Az alkalmazás során elõfordult hibák, melyekkel találkoztam:
– az éves kár értékelésénél a szakértõ nemcsak egy év növekedés elmaradásával számolt, hanem több év különbözetét vette figyelembe,
– a szakértõ nem az ERTI költségértékeivel számolt, hanem a normatív támogatás értékével,
– a szakértõ csak minõségromlással
számolt, a növekedés elmaradást figyelmen kívül hagyta, pedig ha nincs növekedési elmaradás, akkor kár sem lehet.

Javaslatok
Az elmondottakból levonható a következtetés: mielõbb jogszabály-módosításra van szükség a vadkárbecslés szabályait illetõen! Miért?
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A hatályos Vhr. szerinti „egyszerûsített” vadkárbecslési szabályok gépies alkalmazása a valós kártól olykor jelentõsen eltérõ kárértékekhez vezet, a mennyiségi és a minõségi kár megkülönböztetését pedig, egyáltalán nem teszi lehetõvé.
A becslés alapjául rendelt újraerdõsítési költség fogalmát meghatározó jogszabályt, az 1996. évi LIV. törvényt hatályon kívül helyezték, tehát az újraerdõsítési költség „külön jogszabályban”
nem szabályozott.
A jogszabály módosítása akkor szolgálná leginkább a kívánt egységesítés
elvét, ha az alkalmazandó módszerekrõl nem rendelkezne, ellenben mûködési feltételként szabná a becslést végzõ szakértõk számára a megfelelõ tanfolyami szintû képesítés megszerzését
és a kötelezõ idõszakos továbbképzést.
A Vhr. jelenleg csak szakirányú középvagy felsõfokú végzettséget és legalább
ötéves szakmai gyakorlatot ír elõ azoknak, akik fel kívánnak kerülni a vadászati hatóság vadkárbecslõi névjegyzékébe. Az erdõsítések vadkárosításának
becslésére legalkalmasabbnak tûnõ

Kiáltvány
Az elmúlt évek erdészeti szakmapolitikájában és piaci környezetében bekövetkezett sorozatos változások, reformok miatt
az erdészeti szaporítóanyag-termelés nagyon nehezen vált kiszámíthatóvá. Annak ellenére, hogy pár éve még több tízezer hektár elsõ kivitelû erdõ telepítésérõl
szóló hírek terjedtek a szakmai körökben,
napjainkra már oda jutottunk, hogy az erdõsítések elmaradása miatt sok erdészeti
szaporítóanyag-termelõ lesz kénytelen
felszámolni a tevékenységét.
Károsan érintette az ágazatot az a
tény, hogy az erdõsítési pályázati támogatások megnyerései, illetve az elnyert
összegek kifizetése olyan mértékben
megnehezedett, megváltozott, hogy sokak számára nehezen teljesíthetõ feltételrendszerek alakultak ki. A gyakorlat
azt igazolja, hogy a jelenlegi támogatási
rendszerben a támogatásokhoz való
hozzáférés olyan mértékben bonyolulttá vált, hogy – információink szerint –
2009-ben országosan alig pár ezer hektár elsõ kivitelû erdõsítésre érkezett be
pályázat. Ezeknek eredményeként a piac erõsen kínálativá vált, a felvásárlások
pedig nyomott áron történnek.
A gazdasági válság miatt lelassult –
vagy elmaradt – infrastrukturális beruházások (pl.: autópálya-fásítások, par-

Márkus-Mészáros-eljárást csak 2002ben publikálták a szerzõk, természetes,
hogy a szakértõk jelentõs része nem ismeri azt.
A Márkus-Mészáros féle rágáskár értékelési eljárásnak egy egyszerûsített változatát javaslom alkalmazni a mindennapi
vadkárbecsléseknél. A vadkár két eleme
közül a növekedés elmaradásból származó kár az, amit viszonylag nagy biztonsággal és egyszerûen meg lehet állapítani! A minõségromlásból eredõ kár becslése – eltekintve a szubjektív elemekkel
terhelt jelentõs munkaráfordítástól – elméleti oldalról is vitatható.
Ha belegondolunk abba, hogy egy
8000 db/ha-os tõszámú erdõsítésbõl
véghasználatra csak néhány száz darab
egyed marad, akkor könnyen belátható: a minõségromlás feltételezése csak
100 %-os károsítás esetén lehet megalapozott, bár tényszerû kísérletekkel eddig még ezt sem bizonyította senki. Minél kisebb a károsítási %, annál valószínûbb a károsult egyedek kiszelektálódása a nevelõvágások során, tehát alig
van vagy nincs minõségromlás.

A minõségromlás értékét kifejezõ minõségi szorzó 0,6 és 1,0 között változhat.
Vagyis a legjobban károsított erdõsítés értéke az etalon-állomány 60 %-a, függetlenül a fafajtól és a termõhelytõl. A leggyengébb minõségû faállomány csak tûzifát
biztosít. Az értékkülönbözet a leggyengébb és a legjobb állomány között nem
lehet azonos és nem lehet 40 % egy cseresben ugyanúgy, mint egy minõségi tölgyesben, de nem lehet azonos a különbözõ fatermési osztályokban sem.
E két érv a mellett szól, hogy a minõségromlásból eredõ kárt, ezen a módon, csak kivételes esetben, megfelelõ
adatfelvétel és kellõ szakismeret birtokában alkalmazzuk.
Összefoglalva az elmondottakat, saját gyakorlati tapasztalataim alapján azt
javaslom, hogy az erdõsítésekben keletkezett vadkárok becslése egységesen a
Márkus-Mészáros-féle becslési eljárás
egyszerûsített, a minõségromlást figyelmen kívül hagyó változatával történjen.
Ehhez elengedhetetlen az elavult jogszabályi háttér módosítása és a vadkárbecslõ szakértõk továbbképzése.

kosítások) ugyancsak piacszûkülést és
árcsökkenést eredményeztek.
Az amúgy is rossz piaci helyzetben
lévõ – és így likviditási gondokkal küzdõ – termelõk számára sokszor a különbözõ hatósági díjak (szemledíjak) fizetése is nagy problémát jelent.
Mivel a külföldi piacokon is túltermelés jelentkezett, az exporttal, illetve
átszállítással (EU-n belüli) járó kereskedelmi lehetõségek is csökkentek vagy
az üzletek erõsen nyomott árakon köttetnek meg.
A rossz piaci helyzetnek köszönhetõen a termelõknél „bennszorultak” a
megtermelt erdészeti szaporítóanyagok,
amelyek nagy része az idei 2009/2010-es
szezonra már a túlméret (vagy túlkínálat)
miatt eladhatatlanná vált és megsemmi-

sítésre kerül/került, ami szintén költséget jelent a termelõknek.
Az alkalmi munkavállalók után fizetendõ járulékok 2010-re nagymértékben meg fognak növekedni (akár 40%kal/fõ). A jelenlegi rossz gazdasági
helyzetben nagyon nehéz lesz ezt az
összeget kigazdálkodni. Véleményünk
szerint az erdészeti szaporítóanyag-termelés nem bír ekkora terhet kitermelni.
Az elmúlt idõszakban az MGSZH felügyelõi rendszerében (a felügyelõk
számában és területi lefedettségében)
bekövetkezett változások miatt a felügyelõk önhibájukon kívül, fizikailag
nem/vagy csak jelenõs csúszásokkal
tudják a jogszabályokban elõírt ellenõrzéseket idõben elvégezni. Ennek eredményeként a csemetetermelõk a folyamatosan csúszó szemléket, ellenõrzéseket, mint felesleges bürokratikus terheket élik meg.
A fentiek fényében kérjük a döntéshozókat, hogy lehetõségeikhez mérten
segítsék termelõinket, könnyítsék a rájuk nehezedõ terheket.
A nehéz idõket átvészelni közös felelõsségünk! Erõsítések nélkül nem lesz
erdészeti szaporítóanyag-termelõ, de
szaporítóanyag-termelõ nélkül nem
lesz elültetendõ csemete, így jövõbeni
erdõ sem!
Erdészeti Szaporítóanyag
Terméktanács
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DR. KOHÁN ISTVÁN*

Az ültetvényszerûen termesztett 'I-214'
nyárasok részleges talaj-elõkészítéssel
történõ felújítása (szlovákiai tapasztalatok)
Bevezetés
A nemes nyárak eredményes ültetvényszerû termesztésének egyik elõfeltétele
a teljes talaj-elõkészítés alkalmazása. Ez
azonban maradéktalanul csak az ültetvényszerû nyárasok elsõ generációs telepítése esetében valósítható meg. A
teljes talaj-elõkészítés ugyanis az elsõ
generációs nyárasok kitermelése után a
tuskóirtás elvégzését, a tuskók eltávolítását, valamint a vágásterület letakarítását foglalja magában. Bizonyos feltételezések szerint ugyanis a tuskóirtás mellõzése következtében a visszamaradt
tuskók gyökerein különféle károsítók
telepedhetnek meg – mint például a Saperda, Armillaria, Dothichiza sp. –, ami
veszélyes lehet a fiatal nyárfák egészségi állapotára. Ugyanakkor ismeretes,
hogy a tuskóirtás elvégzése rendkívül
költséges, és számos egyéb nehézséggel jár. A betegségekkel szemben ellenálló nyárak esetében a számukra optimális termõhelyeken – egyes tapasztalatok szerint – a tuskóirtás nélküli, ún.
részleges talaj-elõkészítés jelenthet
megoldást a második generációs ültetvényszerû nyárasok eredményes termesztése esetében. Egyes nézetek szerint ez az eljárás mindenekelõtt az elsõ
generációs nyárasok felújításánál jöhet
számításba, míg a második generációs
nyárasoknál ezt a felújítási módot általánosságban már nem javasolják. Ugyanakkor azonban nem zárják ki teljesen
ebben az esetben sem a nemesnyárasok részleges talaj-elõkészítéssel történõ telepítését, amit viszont csak néhány
évi szünet után, a területen mezõgazdasági termelést, esetleg ugar alkalmazását követõen tartják megvalósíthatónak.

A kísérleti terület ökológiai
jellemzése
A kelet-szlovákiai síkságon számos ültetvényszerûen termesztett és vágáskort
elért ’I-214’ nyáras kitermelése és felújítása vált idõszerûvé. Kísérleti területünkön a vágáskort elért és különbözõ hálózatban ültetvényszerûen telepített ’I214’ nyáras kitermelése után elvégeztük
egy második generációs ’I-214’ nyáras
telepítését. A telepítésnél az eredeti, vagy* Erdõmérnök, Kassa
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is az elsõ generációs nyáras erdõsítési
módszereit alkalmaztuk azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben – más
lehetõség nem lévén – teljes talaj-elõkészítés helyett részleges talaj-elõkészítést
alkalmaztunk. Kísérletünket Szlovákia
területén, a Felsõ-Bodrogközben létesítettük, mely terület földrajzilag az Alföld északkeleti nyúlványát képezi,
melynek tengerszint feletti magassága
107 méter.
Éghajlati szempontból ez a terület
meleg, gyengén száraz, aránylag hideg
téllel és hosszan tartó napsugárzással
jellemezhetõ. A levegõ évi átlagos középhõmérséklete 9,4 °C, míg a vegetációs idõszakban 16,5 °C . A vegetációs
napok száma 200-220 körül van, az évi
napsütéses órák száma pedig 1916 órát
tesz ki. A napfényre és melegre igényes
’I-214’ nyár eredményes termesztése
ebbõl a szempontból megfelelõnek
mondható. Az évi átlagos csapadékmennyiség 597 mm, amelybõl a vegetációs idõszakra mintegy 362 mm esik,
ám a talajpárolgás évente elérheti a 450
millimétert is. A területen a meghatározó genetikai talajtípus az idõszakos vízhatású, jó levegõ- és vízgazdálkodású
vályogos barnaföld, mely gyengén savanyú kémhatású. Az altalaj szintje a
vegetációs idõszakban 2,5 méter körül
mozog, ami a vízrendezés elõtti idõszakhoz viszonyítva megközelítõleg 0,5
méteres süllyedést jelent. Az említett
ökológiai tényezõk az ’I-214’ nyár ültetvényszerû eredményes termesztését
minden tekintetben lehetõvé teszik.

A kísérleti terület létesítésének
körülményei
A vágásterület letakarítása után a kitermelt nemesnyáras sorközeiben altalajlazítást végeztünk olyan mélységben,
ahogyan azt a tuskók gyökerei lehetõvé
tették. Egyidejûleg a volt nyárfasorokban kézi talajlazítást végeztünk. Mivel a
kitermelt nemesnyárast szabályos, 3x2,
4x4, 5x5, valamint 8x4 méteres hálózatban telepítettük, ugyanilyen hálózatokat alkalmaztunk az új nyárfaültetvény
létesítésénél is. Az ültetéshez ’I-214’
nyár egyéves, egészséges, jó minõségû
csemetéit használtuk fel, 80–100 cm
mély ültetõ gödrökbe történõ mélyített

ültetés alkalmazásával. Az alkalmazott
hálózatok közül a 3x2 méteres speciális
ültetvényben az elsõdleges termesztési
cél farostfa, míg a 4x4 méteres, 5x5 méteres és 8x4 méteres induló hálózatú kísérleti területeken lemez-, illetve fûrészipari rönk elõállítása volt. A telepítéstõl
számított 8 éven át évente sorközi talajápolást végeztünk kétszer a vegetációs
idõszakban, míg a sorokban évente
ugyancsak két alkalommal kézi talajlazítást végeztünk kapálással három éven
át. A negyedik évtõl kezdõdõen koronaalakítást, majd pedig a szükségletnek
megfelelõen nyesést végeztünk valamennyi nyárfán. Tekintettel az induló
hálózatokra, gyérítést csupán a 3x2 méteres hálózatnál alkalmaztunk 50 százalékos eréllyel, kombinált módszer alkalmazásával, s így a hálózatot 3x4 méteresre bõvítettük.

A termesztési kísérlet értékelése
A tizedik tenyészeti év végén, a vegetációs idõszak befejeztével a különbözõ
hálózatú kísérleti területek minden
egyes nyárfaegyedén megmértük a magasságot és a mellmagassági átmérõt. A
mérések által szerzett növekedési adatok alapján számítottuk az egész állomány átlagos magasságát (H/m), valamint átlagos átmérõjét (D1.3/cm).
Ugyancsak kiszámítottuk a vastagfa és
az összesfa térfogatát (V/m3/ha), annak
átlagfa térfogatát (v=V/N/dm3/fa), a fatérfogat átlagnövedékét (Vb/m3/ha),
valamint a körlapösszeget. Az egészállomány fatérfogatát a Mecko-féle nyár
fatömeg (fatérfogat) táblák alapján állapítottuk meg (Mecko,1993).
A különbözõ hálózatú kísérleti területek állományainak növekedési viszonyairól az 1. táblázat adatai tájékoztatnak. A táblázatban a növekedési adatok
számbeli értékelésén kívül azok százalékos értékelését is elvégeztük oly módon, hogy a 100 százalékot minden
egyes tényezõnél a 4x4 méteres hálózatban telepített kísérleti terület adatai
képviselik. A növekedési adatok összehasonlításának értékelésébõl kitûnik,
hogy a 4x4 méteres hálózatba telepített
nyáras termesztési technológiájának alkalmazása kedvezõ hatással volt az
egészállománynak több fontos ténye-
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Az ültetvényszerûen termesztett ’I-214’ nyáras részleges talaj-elôkészítéssel
történt második generációs adatai 10 éves korban

zõjére, úgy mint annak átlagos magasságára, az 1 hektárra esõ fatérfogatára
és a fatérfogat átlagnövedékére, mind a
vastagfa, mind pedig az összesfa vonatkozásában. Ugyancsak ennél a hálózati
variációnál volt a legnagyobb az egészállomány 1 hektárra esõ körlapösszege
is. Százalékos értékben kifejezve ez a
különbség a 4x4 méteres hálózat és a
többi alkalmazott hálózat között az átlagos magasság esetében 0,5 –45,0 között
volt. Ugyanakkor ez a különbség a vastagfa – térfogat esetében százalékos értékben kifejezve – 7,3–34,3, míg az
összesfa esetében 2,7–40,6 százalék között mozgott. Ugyancsak lényeges százalékos különbséget találtunk az egész
állomány körlapösszege esetében is,
amely a 4x4 méteres, valamint a többi
alkalmazott hálózat között 0,4–37,0
volt. A ritkább, vagyis az 5x5, illetve 8x4
méteres hálózatra alkalmazott technológia viszont kedvezõ hatással volt az
egészállomány átlagos átmérõjére, valamint a vastagfa és az összesfa átlagfájának térfogatára. Ez a különbség azonban nem jelentett többlethozamot a 4x4
méteres hálózatban telepített nyárasokhoz képest.
A kísérleti területeken a növekedési
és fatermési tényezõkön túlmenõen értékeltük az ’I-214’ nyár egészségi állapotát is, természetesen szintén 10 éves
korban. Különös figyelmet szenteltünk
a levélrozsda (Melampsora ssp.), a
nyárlevél foltosító-gomba (Marssoniqa
brunnea), valamint a nyárkéregfekély

(Dothichiza populea) elterjedésére. E
megfigyelés eredményeként megállapítottuk, hogy az említett károsítók eddig
nem befolyásolták negatívan az ’I-214’
nyár egészségi állapotát. Lényegében
inkább csak a sûrûbb, 3x2 méteres telepítési hálózatú területeken fordultak
elõ, ám ott is csak elszórtan, s így nem
jelentettek nagyobb veszélyt.

Összefoglalás
Tanulmányunkban az ’I-214’ nyár növekedését, fatermését, valamint egészségi
állapotát értékeltük második generációs
kísérleti területen, a Felsõ-Bodrogköz
szlovákiai termõhelyi viszonyai között,
10 éves korban. A kísérleti terület létesí-

Megjelent...
...az Acta Silvatica & Lignaria Hungarica legújabb száma.
A periodikában néhány, a gyakorlat
számára is érdekes cikket olvashatunk,
melyekre – a teljesség igénye nélkül –
hívjuk fel a figyelmet.
Rédey – Meilby: A gyérítés hatása a
mellmagassági átmérõ növedékére akácállományokban.
Lakatos – Molnár: A bükk (Fagus silvatica) tömeges pusztulása DélnyugatMagyarországon.
Nahlik – Sándor – Tari – Király: A
gímszarvas területhasználata és mozgásaktivitása egy magas erdõsültségû és
egy mozaikos erdei élõhelyen.
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tésekor a vágáskort elért és különbözõ –
3x2, 4x4, 5x5 és 8x4 méteres hálózatban
ültetvényszerûen termesztett ’I-214’ nyáras kitermelése után a tuskókat nem távolítottuk el. A vágásterület letakarítása
után a volt sorközökben ún. részleges
altalajlazítást végeztünk, míg a volt
nyárfasorokban kézi talajlazítást alkalmaztunk. Mivel a kitermelt nemesnyárast a már említett szabályos hálózatokban telepítettük, ugyanilyen hálózatokat
alkalmaztunk az új nyárfaültetvény létesítésénél is. Az értékelések azt mutatták,
hogy a közepes, vagyis a 4x4 méteres
hálózatban létesített nyáras termesztési
technológiájának alkalmazása pozitívan
hatott az egészállomány átlagos magasságára, az egy hektárra esõ fatérfogatra,
annak átlagnövedékére, valamint a körlapösszegre. Az 5x5, illetve 8x4 méteres
induló hálózatra alapozó termesztési
technológia viszont kedvezõ hatással
volt az átlagos átmérõre, és a vastagfa
átlagfájának térfogatára. Ez a tény azonban nem jelentett többlethozamot a 4x4
méteres hálózatban telepített nyárasokhoz képest. Az ’I-214’ nyár egészségi állapotának értékelésekor megállapítottuk, hogy az elszórtan elõforduló károsítók nem befolyásolták a nyárfák
egészségi állapotát, ami elõreláthatólag
– tekintettel, hogy rövidesen elvégezzük
a nevelõvágásokat – a vágáskorig megmarad. Eredményeink kiértékelése
alapján megelégedéssel nyugtáztuk,
hogy az ’I-214’ nyár ültetvényszerûen
termesztett állományainak kitermelése
után elõreláthatólag elegendõ lesz a második generáció létesítésénél a tuskók
eltávolítása nélküli részleges talaj-elõkészítés, ami jelentõs költségmegtakarítást
jelent majd a teljes talaj-elõkészítéssel
szemben.
***
A Kelet-Mecsek erdészeti fõvárosa
Kárász címmel jelentette meg történelmi
visszatekintését dr. Tóth Aladár fõerdõmester. A szerzõ, aki a térségben szolgált,
a legszükségesebb leíró rész után a hajdani erdészet területén dolgozókról ad
közre kimutatást az erdészetvezetõktõl
az adminisztrátorokig. Vagyis mindenkirõl, aki az erdészetnél dolgozott. A szerzõ alaposságát ismerve az eljövendõ kutatók bizton támaszkodhatnak adataira.
A helytörténészek pedig az „Ez is Kárászon történt…” fejezetben lejátszódott eseményekkel ismerkedhetnek.
***
A vándorgyûlés programja elérhetõ
a www.vandorgyules.hu honlapon.
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Ismét a folyamatos erdõborításról
A környezet, a táj arculatát alapvetõen meghatározza a rajta fekvõ erdõtakaró, ezért a közvéleményt is
érzékenyen érinti annak állapota.
Irritáló a nagy kiterjedésû tarvágások megjelenése.
A zöld szervetek, civilek részérõl – de
az erdészkörökben is – jelentkezett az
igény olyan erdõgazdálkodásra, melynek
során alapvetõen nem változik meg az erdõ képe. Ilyen régi-új gazdálkodási mód a
nem vágásos, szálaló üzemmód. Ezt, és a
hozzá vezetõ átalakító üzemmódot a köznyelv és a szakma is azonosította a folyamatos erdõborítás fogalmával. (Elvben az
új erdõtörvény is így rögzíti.) Ekkor a területet érett/klimax faállomány borítja, melynek folyamatos megújulását a szórtan elõforduló kis lékekben megjelenõ újulat biztosítja. A korban, méretben differenciált
egyedekbõl álló, elegyes fafajösszetételû,
kellõ távlatból állandóságot mutató erdõ a
változatlan életközössége mellett azonos
tájképi megjelenést is biztosít.
A folyamatos erdõborítás ilyen értelmezése azonban azt sugallja, hogy a fenti erdõképpel rendelkezõ állomány az
erdõ, mely ha állandóan fennáll, akkor
folyamatos az erdõborítás. Ez egyezik a
közfelfogásnak az „öreg erdõ az erdõ”
szemléletével. Ezt a „civil” elvet is alkalmazza az új erdõtörvény, amikor a fiatal
erdõt, fiatalost „felújítandó vágásterületnek” nevezi. (A Wright-fívérek is állítólag rosszul számoltak, mégis repültek.)
De az erdõ fogalma ennél összetettebb, ezért az erdõ fogalmának a kisajátítása helyett pontosítani kellett volna
– folyamatos teljes, klimax,érett,optimális,struktúrált stb.- erdõ borítás – a
megfelelõ jelzõ alkalmazásával.
A természetes erdõ élete során különbözõ fejlõdési fázisokon megy át (szukcesszió) a fiatalostól az érett, majd összeomló/megújuló fázisig, de a fejlõdés
nagy- vagy kis erdõciklusának minden fázisában erdõ marad, csak más jellemzõkkel. Tehát erdõ az összefüggõ fiatalos is,
de egészen más az életközössége, mint
egy idõs állománynak. Fiatalos tömbök
természetes úton is kialakulhatnak – gondoljunk a közelmúlt hatalmas széltörés/döntéseire francia,német földön, a
Tátrában, Erdélyben, vagy a rendszeres
görög, francia, horvát erdõtüzekre. Ezek
a természetben „természetesek”, idõvel
helyreállnának, azonban emberileg katasztrófának fogjuk fel . Ezeknek felelnek
meg a nagy tarvágások.
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A szálalásnál
nincs vágásterület
(nem
vágásos
üzemmód), a rendszeres, sûrûn ismétlõdõ beavatkozásokkal az összképet
tekintve egy érett
(klimax) fejlõdési
fázisban tartjuk viszsza az erdõt, kis foltokban mesterségesen elõidézve (néhány fa kivágásával) a felújulási szakasz indulását.Az erdõfejlõdés kis ciklusának kis területekre korlátozottsága (lékdinamika) kellõ távolságból állandó (bár kissé himlõhelyes) erdõképet mutat, a bolygatások utáni szakadatlan helyreállítás így
dinamikus egyensúlyként jelentkezik.
A többségében alkalmazott vágásos
gazdálkodásnál a tarvágások esetében
az erdõfelújulás a több száz éves, másodlagos nagy erdõciklus szerint alakulna, ha magára hagynánk(szekunder
szukcesszió) – mint hajdan Kanadában,a
Szovjetúnióban. De kicsi az erdõterületünk, rövid az életünk, ezért „felpörgetjük” az erdõfejlõdést: eltávolítjuk a megjelenõ pionír fafajokat, vágástéri lágyszárúakat, beültetjük/vetjük a fõállomány
fafajait, nevelõvágásokkal segítjük a záróállomány kialakulását, majd gyorsan le
is vágjuk – és kezdjük elölrõl az egészet,
a felgyorsított erdõfejlesztést.
A természetes erdõfelújítást alkalmazó
vágásos üzemmód – a fokozatos felújítóvágás, szálalóvágás – is folyamatos erdõborítás, méghozzá a legelterjedtebb.
(Azzal, hogy a folyamatos erdõborítás fogalmát kisajátították az átalakító/szálaló
üzemmódnak, az erdészeket „bevitték/bementek? az erdõbe” – végül is ott a
helyük.)
A fokozatos felújítóvágásnál a területen
egyenletesen vagy csoportosan, vonalasan, kombináltan elhelyezkedõ, különbözõ fejlõdési fázisban levõ erdõ állandóan
jelen van.Tájképi megjelenése változatos
– „a változatosság gyönyörködtet.”
A vágásos gazdálkodás esetén magasabb mûszaki minõségû fát termesztünk,
az erdõ védelmi, közjóléti funkciója teljesítése mellett. Az erdei életközösség
szempontjából jelentõs bolygatásnak számít. Az erõs környezeti változások következtében az egyes populációk alkalmazkodhatnak, elvándorolhatnak, kihalhatnak. Kis vágásterület esetén a lokális ki-

halás elõny is lehet, az erdõfejlõdés során
visszatelepülve idõszakosan ragadozó/parazitamentes fejlõdésnek indulhatnak. Feltétele, hogy van honnan visszatelepülni – ezért fontosak a hagyásfa csoportok, a közelben lévõ idõs állományok.
Ezek az igazán öreg erdõk hiányoznak.
A feldolgozáshoz legkedvezõbb állapotú fa „mûszaki” vágásérettségi kora a
fele, harmada a biológiailag lehetséges
korának, így a gazdasági erdõkben általában hiányoznak a 120-150 év feletti erdõk. Ezek arányának növelését szolgálják
a kijelölt/jelölendõ fakitermeléstõl mentesített erdõk. A kiesõ köbméterek hoszszú távú pótlására újra kellene éleszteni a
tetszhalott erdõtelepítési programot.
A megfelelõ méretben, minõségben
alkalmazott vágásos üzemmód változó,
alkalmazkodó, rugalmas, gazdag életközösséget alakít, változó erdõképpel.
A szálalás és a gazdálkodás-mentesség eredménye az életközösség és látkép
folyamatossága.Biztosítja az erdei ökoszisztéma megõrzését. Egy populáció
fentmaradásának feltétele, hogy élõhelye
ne zsugorodjon ötöde alá (a fragmentációs küszöböt általában 20 % körülinek találták) – így az erdõtörvény által a természetközeli erdõkben elõírt 20, majd 33
%-os folyamatos erdõborítás elvben az
erdei ökoszisztéma folyamatosságát biztosítaná. (Az ország 20% feletti védettségi
szintje elvben ezt majdnem minden ökoszisztémára megadná.)
Az eltérõ termõhelyeken álló, különbözõ erdõkhöz, és társadalmi elvárásokhoz a gazdálkodási módnak is alkalmazkodnia kell. Eredményeképpen az életközösségek megõrzése mellett változatos,
a védelmi, közjóléti elvárásoknak megfelelõ, esztétikus tájképet, gazdálkodási hozamot biztosító erdõborítás alakul ki.
Scholtz Péter
erdõmérnök
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80 éve született dr. Csapody István
Immár nyolc esztendeje, hogy eltávozott közülünk a 20. század kiemelkedõ (talán mondhatjuk: elsõ
számú) hazai erdész-botanikusa, dr.
Csapody István. Életútját, szakmai
munkásságát, az erdészeti és növénytani tudomány területén elért
eredményeit halálát követõen többen, több helyütt méltatták. Születésének 80. évfordulóján egykori tanítványokként a szakmai pálya rövid áttekintése mellett néhány emlékkép felidézésével, személyes
hangvételû sorokkal szeretnénk
emlékezni a neves tudósra és követendõ példát mutató emberre.
Csapody István 1930-ban született
Sopronban, neves polgári családban.
Az elemi iskolák és a bencés gimnázium elvégzése után a Pázmány Péter Tudományegyetemen (a mai Eötvös Loránd Tudományegyetemen) szeretett
volna továbbtanulni, azonban felvételét
kitüntetéses érettségije ellenére elutasították. Végül 1949-ben az Erdõmérnöki
Fõiskolán kezdte meg tanulmányait, s
jó növényismerete miatt már hallgató
korában részt vett a Fehér Dániel vezette Növénytani Intézet oktatómunkájában. Évfolyamtársai is tõle tanulták a
növényismeret alapjait, s hatására formálódott ki az 1950-es évek legendás,
hazánk több területén (elsõsorban a
Dunántúlon) együtt kutató, Csapody
István, Szodfridt István, Tallós Pál alkotta erdész-botanikus csoport. Késõbb
valamennyien bekapcsolódtak az akkori flóra- és vegetációkutatási munkákba,
és számos publikációval írták be nevüket a hazai botanika történetébe. Ilyen
irányú tevékenységük szervesen kapcsolódott a termõhelyismeret-tan és az
erdõtipológia ugyanerre az idõszakra
esõ felíveléséhez.
Az erdõmérnöki diploma megszerzése után rövid ideig különbözõ beosztásokban a Fõiskolán dolgozott, de
1958-ban világnézeti okok miatt állásából elbocsátották. Ezt követõen a Tanulmányi Erdõgazdaságnál talált munkát, ahol a termõhelyfeltáró csoport
vezetõje lett (a csoport részletes történetét lásd a 70. oldalon). Az erdészeti
tudományok (elsõsorban a termõhelyismeret-tan és az erdõtipológia) terén
elért legfontosabb eredményei az erdõgazdaságnál töltött idõszakra esnek,
Csapody István ekkor vált a hazai erdészeti botanika elsõ számú – tegyük hoz-

zá: külföldön is elismert – szakemberévé. Többek között ebben az idõszakban készítette el a Soproni-hegység vegetációtérképét, az erdõtipológiai térképezés módszertanának máig legrészletesebb leírását, valamint (a korábbi
„zöld könyvek” sorozatban) az erdõgazdasági tájak növényföldrajzi jellemzését. A Kisalföld, a Fertõ-mellék és a
Soproni-hegység vonatkozásában erdõtörténeti kérdésekkel foglalkozott, erdészeti bibliográfiákat készített, Sopron
környéki florisztikai kutatásokat végzett, és számos ismeretterjesztõ írást is
publikált. Erdész és botanikus szerzõtársakkal együtt ekkor (1962-1963) készítette el az erdõtipológia szempontjából kiemelkedõ jelentõségû lágy szárú
növények ökológiai jellemzését, illetve
a hazai erdõk ökológiai fajcsoportjainak rendszerét. A vegetációtanban legismertebb munkái – a hazai szelídgesztenyések és gyertyános-tölgyesek monografikus feldolgozása – is ekkoriban
jelentek meg.
Természetvédelmi
vonatkozású
munkássága az 1975-ös munkahely-változtatás után teljesedett ki. Nyugdíjba
vonulásáig (1991) a Nyugat-Dunántúli
Természetvédelmi Felügyelõség munkatársa, botanikai felügyelõje volt, de
késõbb, külsõsként, még a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság munkáját
is segítette. Sokat kutatott a Fertõ-tó, a
Fertõmelléki-dombvidék
(Dudlesz,
Szárhalom) és a Kisalföld (Röjtökmuzsaj környéke) tájain, de az Alpokalja
vidékérõl is számos növénytani szakcikke, kutatási jelentése látott napvilágot ebben az idõszakban. Az 1982-ben
megjelent „Védett növényeink” címû
könyve a hazai természetvédelmi növénytan egyik (akkor hiánypótló) alapmûve, az 1990-es évek elején felnõtt fiatal botanikus generáció sokat forgatott
kézikönyve.
Teljes életmûve 187 szakcikkre és 5
könyvre terjed ki. Nem volna azonban
teljes a róla kialakított kép, ha szakirodalmi munkássága mellett nem szólnánk szépírói vénájáról is. Ennek egyik
legkitûnõbb példája a fent említett „Védett növényeink” címû könyv, de számos ismeretterjesztõ írása, könyv- és
életmû-ismertetése, vitaindító jellegû
cikke is egyértelmûen jó tollú íróról tanúskodik.
Csapody István szakmai munkásságának részletes ismertetése meghaladja
ezen írás kereteit, csupán felvillantani

Erdészeti Lapok CXLV. évf. 2. szám (2010. február)

szerettük volna az életút fontosabb állomásait és a szakmai munka jelentõsebb
tételeit (részletes életrajza az Erdészeti
Lapok 2002. áprilisi számában, illetve további vele kapcsolatos írások a NYME
Növénytani és Természetvédelmi Intézete honlapján olvasható). Írni szeretnénk
viszont a személyes emlékeinkrõl: milyennek láttuk mi az erdész-botanikus,
tanító-oktató Csapody Istvánt.
Az elsõ emlékképeink az 1990-es
évek elejérõl bukkannak fel, amikor is
Pista bácsit több alkalommal láthattuk az
egyetem Növénytani Tanszéke tájékán,
vagy éppen a Lõverek sétányain. Közelebbi ismeretséget és számunkra jelentõsebb elsõ találkozást az 1992-1994 között elsõ ízben megszervezett, az oktatói
felállás és a hallgatói kör szempontjából
is legendás, természetvédelmi szakmérnöki képzés elõadásai jelentettek. Ezeken Pista bácsi a „Növényvilág védelme”
címû tárgy keretein belül csillogtatta
meg botanikai tudását, növényismertetéseit és diavetítéseit mindig élvezettel
hallgattuk-néztük. Ekkor szembesültünk
azzal, hogy a tudós Csapody István ízigvérig tanító is, színesen és élvezetesen
ad elõ, szívesen beszél mások elõtt, még
akkor is, ha csak korosztályának ismert
alakjairól sztorizik. Ilyen eset volt, amikor az említett tanfolyamon, két óra közötti szünetben, az egymást váltó két
elõadó, a két egykori erdész-botanikus
évfolyamtárs Csapody István és Szodfridt István üdvözölte egymást. A „Szervusz Pista! – Szervusz Pista!” köszöntések után fültanúi lehettünk egynéhány
régi, termõhelyfeltárási és növénytani
kutatómunkához kapcsolódó rövid történet felelevenítésének is.
Végzésünket (1994) követõen az évfolyamunkból többen is az egyetem, illetve annak Növénytani Tanszéke „környékén” maradtunk, s akkoriban
kezdtünk komolyabban foglalkozni Sopron környékének florisztikai kutatásával. A téma szinte magától értetõdõen
vezetett Pista bácsihoz, így gyakran kerestük meg különbözõ szakmai kérdéseinkkel. Késõbb, az egyetemi PhD
képzés keretében Pista bácsi vállalta a
„Fitocönológia” címû doktori tárgyat,
így az 1995/1996-os tanévben alkalmunk nyílt rendszeres elõadásait hallgatni, s a számunkra izgalmas kérdésekrõl alaposan kifaggatni.
Pista bácsi az órákat a lakásán tartotta.
Az elõre egyeztetett idõpontban (általában kéthetente) rendre megjelentünk, s
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miután megküzdöttünk az elõszobában
élénken mozgolódó óriási vizslával (a
Dani nevû morózus eb a rossz nyelvek
szerint Fehér Dánielrõl kapta a nevét), elfoglaltuk helyünket a tetõtéri szobában.
Az elõadások a növénytársulástan alapjai
mellett érintették a geobotanika történetét, a különbözõ mintavételezési, módszertani, adatfeldolgozási kérdéseket.
Részletes áttekintést kaptunk a hazai botanikusok (köztük az erdész-botanikusok) szakmai munkásságáról, de Pista bácsi nem riadt vissza egy európai kitekintéstõl sem, így a svájci, német, cseh, lengyel, finn, délszláv és orosz fitocönológiai
és erdõtipológiai iskolákról és munkákról
is sok információhoz jutottunk. Vizsgafeladatként egy-egy hazai erdõtársulás-csoport feldolgozását kaptuk, s beszámolóinkat a csoport tagjai elõtt kellett megtartanunk. Pista bácsi az elhangzottakat –
mint afféle levezetõ elnök – kiegészítette,
összegezte, s mindannyiunk okulására
felhívta a figyelmet a hibákra.
A hazai terepbotanika rendszerváltás
utáni fellendülése, a „scientia amabilis”
csipkerózsika-álmából történõ feléledése Õt is megérintette. Ennek hatására
megjelent néhány friss, Sopron környéki területet, illetve az Alpokalját érintõ
botanikai munkája. 1996-ban nagy lelkesedéssel vezette a fiatal botanikusok
terepi programját a Soproni-hegységben és a Szárhalmi-erdõben, jól bírva a
fizikai megpróbáltatást és ennek végén
a közös sörözést is.

Egészsége ekkoriban azonban már
megromlóban volt. Igazi terepi emberként ez kedvét is szegte, visszahúzódóvá, számunkra nehezen megközelíthetõvé vált. Az 1990-es évek végén még
részt vett a Soproni-hegységi flóramû
elõkészítésében, kiadatlan adatait, kommentárjait szorgalmasan gépelte és továbbította a szerkesztõnek. A rendszeres
munkában azonban betegsége egyre inkább akadályozta, s a növénykatalógus
összeállításának utolsó fázisában már
nem tudott közremûködni. A nagy mû
végül is 2004-ben jelent meg, ezt azonban Pista bácsi sajnos már nem érte meg.
Szakmai és emberi hányattatásaiért
talán némi elégtételt jelentett a 2000
szeptemberében a Nyugat-Magyarországi Egyetemen átadott dr. honoris
causa cím. Az egyetem, mely egykor eltaszította, tiszteletbeli doktori cím adományozásával ismerte el szakmai és oktató munkáját. 2001-ben megkapta a
hazai tudósoknak adható legrangosabb
elismerést, a Széchenyi-díjat is. A tiszteletbeli doktori elismerés átadása alkalmából írt gratuláló sorokra Pista bácsi
már remegõ kézzel megírt lappal válaszolt, s végül 2002 januárjában fekete
keretes lapot hozott a posta, hirdetve:
eltávozott közülünk Dr. Csapody István
erdõmérnök, botanikus.
Kedves Pista bácsi! Emlékét megõrizzük!
Szmorad Ferenc
Tímár Gábor

Nyílt levél
„Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Margittai Miklós Elnök Úr részére
Tárgy: panasz bejelentése
Tisztelt Elnök Úr!
Sajnálattal értesítjük Önt arról, hogy
2009. április 30-ai megbeszélésünk során történt megállapodásban foglalt
ígéretek csak részben valósultak meg.
Nevezetesen a mezõgazdasági területek
elsõ erdõsítéséhez kapcsolódó kiegészítõ beruházások, konkrétan a vadkár
elhárító kerítések utólagos finanszírozási lehetõsége maradt el.
Emlékeztetõül szeretnénk felidézni,
hogy 2008 évben a falugazdászokhoz
került át az erdõtelepítések kifizetési
kérelmének beadása a többi területalapú jellegû támogatással együtt. A mellékletben felsorolt erdõgazdálkodóink
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esetében azonban a jogszabály szerint
az erdõsítések elsõ kivitelével együtt az
elsõ évben elszámolható kerítésépítési
költségek – mint kiegészítõ beruházások – nem kerültek a kifizetési kérelem
részeként benyújtásra.
Gazdálkodóink a mulasztást a kifizetési kérelmeknek helyt adó határozat
kézhez vételekor érzékelték. Megkeresésükre fenti megbeszélésünk során elõterjesztettük azon kérésünket, hogy kivételes eljárás keretében utólag is finanszírozásra kerülhessenek ezen kiegészítõ beruházások, mely kérésünkre az
Elnök Úr és jelenlevõ kollegái részérõl
pozitív választ kaptunk. Megállapodtunk
arról, hogy az érintett esetekben rendes
fellebbezés benyújtására ne kerüljön sor,
hanem a jogi fõosztályhoz csupán az
érintettek névsorát és szükséges adatait
jutassuk el. A mi részünkrõl ennek haladéktalanul eleget is tettünk.

Harc az erdõkért
Az erdõk védelme az egyik legfontosabb lépés az üvegházhatás elleni védekezésben. A tekintélyes világszervezet,
a WWF szerint a káros gázkibocsátások
20 százaléka összefüggésbe hozható az
erdõk kivágásával. Jelenleg Bangkokban tárgyalják azt a jelentéstervezetet,
amely pótolná a Kyotói Egyezmény utáni idõszak hiányát, és végre bekerülne a
koppenhágai dekrétumba a világ erdeinek fokozott védelme.
Jól tudjuk, a növények a légkörben
lévõ szenet elnyelik, s az természetes
módon a fában, illetve a talajban marad.
Az elnyelt szén azonban káros szén-dioxidként vagy más gázként távozik, hogy
ha az erdõket kiirtják vagy háborgatják.
Az angol kormányzatnak készült Sternjelentés már jelezte a földhasználat változása, mint például az erdõk kiirtása
vagy az erdõk eróziója, a szénkibocsátások 18 százalékáért tehetõ felelõssé. Abban az esetben, hogy ha melegedik az
éghajlat, akkor az erdõk eróziója még
nagyobb veszélyt jelent. Szakértõk úgy
vélekednek, hogy súlyos és visszafordíthatatlan változások állhatnak be bolygónk természetes, élõvilágában, ha nem
lesznek az erdõk védelmében és pusztulásának megakadályozásában is hatékony lépések a káros gázok visszaszorítását illetõen.
(www.greenfo.hu)

A jogi fõosztály részérõl ezt követõen az a visszajelzés érkezett, hogy jogorvoslati kérelmünk hivatalos formában történõ benyújtására mégis csak
szükség van, mely kérésnek mi szintén
haladéktalanul eleget tettünk.
Hosszas várakozás után 2009 év végén valamennyi fellebbezésünket elutasította a jogi fõosztály.
A történteket, az eljárást és azok körülményeit rendkívül méltánytalannak érezzük, mind a magunk, mind ügyfeleink
vonatkozásában, miután – azt hiszem joggal – becsapottnak érezzük magunkat.
Kérem Elnök Urat, saját hatáskörében
eljárva – ígéretüknek megfelelõen - szerezzen érvényt a megállapodásunkban
foglaltak maradéktalan betartásának.
Válaszát és mielõbbi intézkedését
várva:
Tisztelettel:
Asztalos István
Szabó Nándor
Mihók István
Nyírbátor, 2010. január 19.”
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DR. BARTHA DÉNES*
Az év fája

Az ezüst hárs (Tilia tomentosa Mönch)
Nevezéktana
A hársak tudományos nemzetségneve
(Tilia) az ókori latin nyelvben már e fajokat jelölte, s vélhetõen a görög <ptilon>
= szárny szóból származtatható, ami a
terméseik repítõkészülékére („szárnyára”) utal. Az ezüst hárs érvényes fajneve
(tomentosa) CONRAD MOENCHtõl, Kasselben mûködõ botanikaprofesszortól,
1785-bõl származik, amely molyhosat jelent, s a hajtásrendszer sajátos tulajdonságát rejti magában. Gyakran használt szinonim neve a Tilia argentea, ahol a fajnév szülõatyja 1813-ban RENÉ LOUICHE
DESFONTAINES párizsi botanikaprofesszor
volt. Az argentea latin kifejezés ezüstöset
jelöl, szintén a faj jellemzõ faji bélyege
alapján. KITAIBEL PÁL, a magyarföldi botanika egyik legnagyobb alakja a mecénásával, WALDSTEIN ÁDÁM gróffal együtt
megjelentetett impozáns háromkötetes
mûvében (Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae) 1799-ben a
WILLIAM AITON által 1789-ben adott Tilia
alba nevet (alba = fehér) vette át. KITAIBEL PÁL egyébként 1796-ban elsõ máramarosi útján Nagykárolynál találta meg
az ezüst hársat. Még egy hazánkat is érintõ névadásról kell megemlékeznünk. A
Selmecbányán is oktató, majd Mária Terézia udvari botanikusaként mûködõ NICOLAUS JACQUINnek a fia Tilia pannonica,
azaz magyar hársként írt róla 1832-ben.
Bár a gesztus – az akkori idõszakban –
mindenképpen méltányolandó, a késõi
névadás sajnos csak a szinonimák sorát
bõvítheti.
A hárs magyar nemzetségnév állítólag
az õsi finnugor nyelvbõl ered, oklevelekben már a XI. századtól elõfordul a
hás, hásfa megnevezés. A magyar nevet
a háncs szóval is kapcsolatba hozzák (a
hársak háncsát évszázadokig kötözésre
használták), ezt a nézetet a nyelvtudomány azonban nem teljesen osztja. Vélhetõen az Erdélyben használt szádokfa,
száldokfa, szódokfa is ezzel kapcsolatos,
mint ahogy arra a GROSSINGER JÁNOS KERESZTÉLY által 1797-ben megjelentetett elsõ magyar dendrológiai munka is utal:
„Daciam versus Szodok, aut Szádokfa
audit”. Magyar fajnevei többnyire a latin
fajnevek megfelelõi: ezüst, ezüstlevelû,
fehér, fehérlevelû, molyhos, magyar
hárs.
* Tanszékvezetõ, NyME, Növénytan Tanszék

Alaktana
A másik két õshonos hársfajunktól
(nagylevelû és kislevelû hárs) néhány
bélyeg alapján határozottan elkülönül
az ezüst hárs. Az egyik legfeltûnõbb tulajdonsága, hogy hajtásain, különösen a
levélfonákon, de a virágzaton és még a
termésen is csillagszõrök figyelhetõk
meg, míg a másik két hársfaj levelei kopaszak vagy csak egyszerû szõrökkel
fedettek, legfeljebb az érzugokban talá-

lunk náluk szakállakat. Ezüstösszürke
lombozatáról – különösen szeles idõben – már messzirõl felismerhetõ. A 610 virágú álernyõben nyíló aránylag kicsiny virágok szirmai összezáródók, hónaljukban egy-egy mellékszirom (sztaminódium = mézfejtõ) van. A porzók
rövidebbek a szirmoknál, számuk 5075, azaz egy-egy falkában 10-15 porzó
található. A legkésõbben virágzó hársfajunk, bódító illatú virágait július elején nyitja. A nagylevelû és a kislevelû
hársnál a virágok nagyobbak, a szirmok
szétterülõk, a mellékszirmok hiányoznak, a porzók olyan hosszúak vagy
hosszabbak, mint a szirmok, számuk
kevesebb, 25-40 közötti. Az ezüst hársnál hamarabb, május végén, júniusban
virágoznak.

Elterjedése

Az ezüst hárs akvarellje Kitaibel Pál mûvében
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Elterjedési területének súlypontját a
Balkán-félsziget adja, megjelenik még
Kis-Ázsia északnyugati részén is. Behatol továbbá a Pannon-medencébe, ahol
az Északkeleti-Kárpátok lábánál találjuk
legészakibb elõfordulását. Ide, a Munkácstól északra fekvõ Szerencsfalváig a
posztglaciális idõszakban az Erdélyiszigethegység tagjainak (pl. Réz-hegység, szilágysági Bükk-hegység, Avas)
nyugati dombjain, lejtõlábain kapaszkodott fel az ezüst hárs. (Megjegyzendõ, hogy ez egy fontos flóra- és faunavándorlási útvonal, amely a kontinentális klímájú Nagyalföld és a magashegy57

A dél-dunántúli elõfordulások javarészt bükkösökben, gyertyános-kocsánytalan tölgyesekben és cseres-kocsánytalan tölgyesekben lelhetõk fel,
de megjelenik a mészkedvelõ tölgyesekben, a szikladomborzatú erdõkben,
a sík vidéki részeken gyertyános-kocsányos tölgyesekben is. A Nyírségen a homoki tölgyesek jellemzõ, mára kissé elfeledett elegyfája. További lokális elõfordulásai egyéb társulásokban is megtalálható, ami a faj tág ökológiai tûrõképességét jól jelzi.

Változatossága

1. ábra. Az ezüst hárs elterjedési területe (Forrás: Meusel, 1967)

ségek között tette lehetõvé bizonyos fajok elõrenyomulását. A fafajok közül
többek között a magyar tölgy is itt hatolt észak felé.) Az Erdélyi-szigethegység keleti részén már kifejezetten ritka,
s az Erdélyi-medencében is a Nagybánya – Marosvásárhely vonaltól nyugatra
találjuk csak meg. Marosvásárhelytõl
aztán határozottan délnek tart, s a Vöröstorony-szorosnál, az Olt völgyén fut
ki Olténia és Munténia vidékére. A Nagyalföldön csak a peremi helyzetben lévõ
Nyírségen, Beregi-síkon és Delibláton
találjuk, utóbbi helyen kimondottan
gyakori. A Kárpát-medencében a másik
északi elterjedési határát maga a Balaton adja.
Vertikális megjelenését a sokszor
idézett FEKETE – BLATTNY mûbõl (Az erdészeti jelentõségû fák és cserjék elterjedése a Magyar Állam területén I-II.)
tudhatjuk meg. A Kárpát-medencében
elsõsorban a dombvidékek lakója, legmagasabban a Délmagyarországi-hegyvidékhez tartozó Domugleden találjuk,
itt 916 m tszf. magasságra kapaszkodik
fel. Az egyes nagytájaknál elért átlagos
magasságait az alábbi táblázat szemlélteti:
Tengerszint
feletti
magasság (m)
Északkeleti-Kárpátok
512
Déli-Kárpátok
692
Délmagyarországihegyvidék
710
Erdélyi-szigethegység
630
Erdélyi-medence
467
Horvát Alpok
900

Elõfordulása
KITAIBEL PÁL fent idézett munkájában
szokatlanul pontos elõfordulási adatokat
közöl a történelmi Magyarországra nézve: „Crescit in Comitatu Tolnensi, Baranyensi, Syrmiensi [Szerémség], Bihariensi, Szathmariensi, inque Croatia & Banatu.” A mai Magyarország területén legnagyobb elõfordulási foltja a Dél-Dunántúlon van, ahol Belsõ-Somogyban, a Dráva-síkon és Tengelicen ritkább, KülsõSomogyban, a Zselicben, a Mecseken, a
Villányi-hegységben, valamint a Tolnaiés Baranyai-dombvidéken gyakoribb. A
Nyírségre csak a délkeleti részen nyomul be, itt nagyon megritkult. Érdekes
elõfordulása van a Beregi-síkon, a beregdaróci Közös-erdõben és a Dédai-erdõben, továbbá a barabási Kaszonyi-hegyen találjuk néhány – nagyobbrészt sarjcsokros – példányát.

A mintegy 40 fajt számláló hárs nemzetségben az ezüst hárs a Lindnera, azaz a
csillagszõrös hársak szekciójába tartozik. Hozzá hasonló két faj akad, a KeletÁzsiában élõ Tilia mandschurica és az
atlantikus Észak-Amerikában megtalálható T. heterophylla. Az ezüst hárs – a
többi Európában élõ hársfajhoz hasonlóan – nagyfokú fajon belüli változatosságot mutat. Ezeket olyan kiváló botanikusok, mint BORBÁS VINCE, SIMONKAI
LAJOS és különösen a budapesti tanítóképzõ tanára, WAGNER JÁNOS behatóan
tanulmányozták. Számos változat, forma ismert hazánkból is, amelyek fõleg
a levelek alakjában, nagyságában, karéjosodásában, szélének fûrészeltségében, vállának megjelenésében, továbbá
a termések alakjában, barázdáltságában, felületében különböznek egymástól. Az évek során több kultúrváltozatot
is szelektáltak, s vontak köztermesztésbe. Ilyen a sokáig fajnak tartott cv. Petiolaris, amelyet 1818-ban Hollandiában
állítottak elõ, s hosszú levélnyelével,
csüngõ hajtásaival hívja magára a figyelmet. Büszkék lehetünk arra, hogy a
hazai nemesítõ munka eredményekép-

Nagytáj
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2. ábra. Az ezüst hárs magyarországi elôfordulása (Forrás: Bartha – Mátyás, 1995)
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pen 6 magyar fajtával is gazdagíthatjuk
a faiskolai választékot:
cv. Balaton – koronája gömbölyded, a
faiskolákban jó törzsnevelése miatt kedvelt.
cv. Bori – koronája tojásdad alakú,
lassú növekedésû.
cv. Szeleste – Szabályos, karcsú, tojásdad alakú koronát nevel, ágai mereven felállók, ezért útfásításra kiválóan
alkalmas, gyors növekedésû fajta.
cv. Teri – Ellaposodó koronájú, lassú
növekedésû.
cv. Wagner János – koronája lazán
szétesõ, virágai rózsaszínûek.
cv. Zentai ezüst – koronája fiatalon
csaknem oszlopos, késõbb karcsú kúp
alakú, levélfonákja feltûnõen ezüstös
szõrzetû.
A jelentõs fajon belüli változatosságon túl a gyakori hibridizáció is nehezí-

ti a hársak ismeretét. Az ezüst hárs természetes úton csak nagyon ritkán ké-

pez hibrideket, mesterséges úton azonban több hibridfajt állítottak elõ. Ezek
közül hazánkban hármat említhetünk:
1. A budapesti tudományegyetem botanikaprofesszorának nevét õrzõ Jurányihárs (T. x juranyiana) (a kislevelû
hárssal képzett hibrid), 2. a híres kalocsai érsekrõl és a botanikusok pártfogójáról elnevezett Haynald-hárs (T. x haynaldiana) (a nagylevelû hárssal alkotott hibrid) és 3. a kislevelû és a nagylevelû hárssal együttesen létrejött háromszoros hibrid (T. x arpadiana).
Egyéb más, Európán kívüli hársfajokkal is hibridizálták, ezeknek hazánkban nincs jelentõsége, viszont az amerikai hárssal (T. americana) 1875 körül
SPÄTH faiskolájában keletkezett hibridfaj
(T. x moltkei) 15-25 cm nagy lazán csillagszõrös leveleivel nagyon kedvelt
külföldön.

Farkasboroszlánok a Vajdaváron
A farkasboroszlán (Daphne mezereum)
azon védett (10 000 Ft) cserjénk, mely a
Magyar-középhegység, és a NyugatDunántúl számára alkalmas élõhelyen
sokfelé elõfordul, sehol sem gyakori.
Csoportos nagy egyedszámú telepei sehol sem alakultak ki. Hazánkban a bükkös és bükkel elegyes erdõtársulások
kísérõ faja. Az üdébb, nedvesebb élõhelyeken tenyészõ tölgyesekben is
megjelenik, a Kárpátokban pedig 2000
m-ig is felhatol.
A farkasboroszlán cserjéi a 120 cm-t
ritkán haladják meg. Fája citromsárga
színû. Lehámozott kérge régen drogként volt ismeretes, mellyel idegzsábát
és szénanáthát is gyógyítottak. Illatos,
rózsaszínes-lilás virágai kora tavasszal
lombfakadás elõtt csak a másodévesnél
vagy idõsebb szárakból fakadnak, ezért
szárvirágoknak is nevezik. Levelei késõbb, a lombfakadással egy idõben jelennek meg fõleg a növény csúcsán, és
szórva. Magva átfekvõ, ezért viaszéretten rétegeléssel tárolható. Az egész növény, de fõleg a piros színû bogyós termése daphnin és mezerim nevezetû
méreganyagot tartalmaz. Ezek az anyagok a vérkeringést és idegmûködést zavarják és gátolják, 10 bogyó már halálos
adag lehet. Állítólag a farkas is elpusztul
tõle, innét a magyar neve, hogy farkasboroszlán
Ennek a védett cserjénknek a HevesBorsodi-dombság erdészeti tájnak nevezett terület központi homokköves részén is található egy eddig kevésbé is-

meretlen kisebb állománya. Az élõhelyei a homokkõvidék sasbércszerûen
kiemelkedõ sok hegyvidéki vonással
rendelkezõ központi magjából induló
völgyeinek alját borító hegyi bükkösökben található. A Tarna-folyó felsõ folyása, és a Hangony-patak közötti hegyesdombos vidéket a helyiek Óbükknek, a
szakirodalom Vajdavár-hegycsoportnak
ismeri. Az itt található homokkõhátak
az Ökör-hegyben (542 m) tetõznek, és
kilenc másik csúcs is meghaladja az 500
m magasságot, köztük a Vajdavár-hegy
(520 m) is. A környezetébõl látványosan kiemelkedõ Vajdavár-hegycsoportban három erdészeti klímakategória, a zárt tölgyes (cseres, ill. kocsánytalan tölgyes), a gyertyános-tölgyes és a

Erdészeti Lapok CXLV. évf. 2. szám (2010. február)

bükkös klíma van jelen. Az érdekesség
viszont az, hogy a vertikális inverzió, a
fordított léghõrétegzõdés miatt ez megfordult. Tehát itt a magasabban lévõ tetõket borítják a cseresek és tölgyesek,
alattuk találhatók a gyertyános tölgyesek, és a hûvös, sokszor fagyzugos völgyek alján és az északi oldalakban a
bükkösök. A bükkösökben rengeteg a
magashegységi elem: a sugár kankalin
(Primula elatior), a fehér acsalapu (Petasites albus), és a kárpáti endemizmus
az ikrás fogasír (Dentaria glandulosa).
Ezért ezek a bükkösök a 250-400 m tengerszint feletti magasság ellenére is magashegyi bükkösöknek (Aconito-Fagetum) tekinthetõk. Legelterjedtebb talajtípus a barnaföld, a rozsdabarna erdõtalaj, és a peremterületek löszös részein
pedig az agyagbemosódásos barna erdõtalaj.
A farkasboroszlán ismert elõfordulásai a fagyzugos völgyek 250-300 m tengerszint feletti magasságban tenyészõ
természetszerû védett bükkelegyes erdei: Arló16/E, 16/F, 16/D, Zárrét-völgy
(a burkolt feltáró út mellett is). Arló
20/C, Bábos-völgy, Arló 18/A, NagyNádú bejárata, Váraszó 13/D, Hosszúág-lápa. A Zárrét-völgyben 30 cserje,
máshol 2-10 egyed található.
Mivel több hasonló adottságú élõhely is van a területen, remélhetõleg
számos helyrõl elõ fog kerülni ez a görög nimfáról, Daphneról elnevezett
szép cserjénk.
Katona Csaba
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IFJ. BAKAY LÁSZLÓ*

A házi berkenye (Sorbus domestica L.)
elõfordulása a Börzsönyben
Az Ipoly Erdõ Zrt. és a LLP Erazmus
jóvoltából megadatott a lehetõség,
hogy 2009 nyarán létrejöjjön egy
börzsönyi házi berkenye térképezés, amelyben az Ipoly Erdõ Zrt., a
Szlovák Mezõgazdasági Egyetem és
a Duna Ipoly NP munkatársai is
közremûködtek.

Miért éppen a házi berkenye?
A házi berkenye vagy fojtóska azokhoz
az erdei gyümölcsfa-fajokhoz tartozik,
amelyeknek az elõfordulása nem olyan
gyakori. BARTHA (1996) szerint e faj Magyarország területén erõsen visszaszorult
- annak ellenére, hogy KÁRPÁTI (1960)
még a 60-as évek elején azt állította: a házi berkenye állományai nincsenek radikálisan veszélyeztetve. A házi berkenyét
napjainkban leginkább öreg szõlõkben
vagy elhagyatott gyümölcsösökben találjuk meg, az egykori kultúrtáj egyfajta torzóiban. Erdõben nem gyakori, mivel a
magas fényigénye csökkenti a túlélés
esélyeit (PAGANOVÁ, 2008). Egyszóval azt
is állíthatjuk, hogy pionír fajként viselkedik. Így, erdész segítsége nélkül kiszorul
olyan helyekre, ahol több fény, de egyben kevesebb víz áll a rendelkezésére.
Ezek közé a kopár déli, délnyugati fekvésû oldalak tartoznak, ahol berkenyénk a molyhos tölggyel és a virágos
kõrissel együtt igyekszik boldogulni.
Elvétve találhatunk olyan példányokat
is, amelyek a fõállomány koronaszintjében vannak, vagy akár föléje is törnek.
A háziberkenye-populáció csökkenése
Európa-szerte ahhoz vezetett, hogy nagyobb figyelem irányult nemcsak a házi
berkenye, de a többi erdei gyümölcsfafajok felé is. Ezek a tények indokolják,
hogy figyelmünk éppen a házi berkenyére terelõdött, mint egy igen szárazságtûrõ faj felé, melynek fontossága kéz
a kézben fog növekedni a klímaváltozás
elõrehaladtával.

Mit illene tudnunk a
házi berkenyérõl?
Körülményeink között a házi berkenye
– állományban – ritkán éri el a 20 m magasságot. Németországban találtak példányokat állományban, amelyek elér* a Szlovák Mezõgazdasági Egyetem Nyitra,
Kertészeti és Tájépítészeti Kar
email: lazlo.bakay@gmail.com
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A házi berkenye (Sorbus domestica L.) átmérô- és magasság viszonyai a Börzsönyben

ték a 30 m-t. Itt néhány példány 140
évesen elérheti a 60-70 cm mellmagassági átmérõt. Fatömeg-produkciója Németország erdeiben összehasonlítható
a tölgy II. és III. minõségi osztályával
(KAUSCH-BLECKEN, 2000), ami a magyar
erdõkben gyakorlatilag elképzelhetetlen. Nálunk a törzse nehezen tisztul és
többnyire az ágrendszere is problematikus. Sokszor nagyon éles szöget bezáró, ún. kodomináns ágak keletkeznek, amelyek statikai problémákhoz
vezetnek az ágak megterhelésénél. Mivel a fojtóska fényigényes faj, hajlamos
arra, hogy rövid törzset építsen és megalapozza a koronáját. A fája a barkóca
berkenye fájához hasonló, csak valamivel sûrûbb. A geszt sûrûsége 0,88 g/cm3
– ezzel a legsûrûbb geszttel rendelkezõ
európai fa (!). A gyümölcse – mint takarmány – pozitívan hat az egyes vadfajok emésztõrendszerére ezzel növeli az
erdõállomány vadeltartó képességét. A
házi berkenye fennmaradását fõleg az
emberi tevékenység befolyásolja – önmagában, természetes úton csak elvétve újul fel.

A börzsönyi térképezés
eredményei
39 lelõhelyen 158 példányt azonosítottunk, és mértünk be. A 158 példányból
35 példány (22%) volt fiatalkorú magonc
vagy sarj, 60 példány (30%) termett.
A vizsgált példányok négy eltérõ gyümölcsformát mutattak: f. maliformis – almaforma: 29 példány (18%), f. pyriformis
– körteforma: 25 példány (16%), f. micropyriformis – aprókörte-forma: 2 példány (1%) és f. zempleniensis – aszim-

metrikus körteforma 3 példány (2%). A
példányok átlagban 6,13 m magasak, a
korona átmérõje átlagban 4,15 m és a
d1,3=15,6cm. A legmagasabb példány 16
méteres volt (lelõhely: Ötperces pihenõ).
A legnagyobb átmérõvel rendelkezõ, állományban vegetáló példány a királyréti
Hársasban található (d1,3=34,5cm), a
legvastagabb, erdõn kívül létezõ fa a
diósjenõi Szõlõhegyen termõ, óriás példány (d1,3m=74cm). A leggazdagabb lelõhely a királyréti Madaras oldalban található (15 példány). A legmagasabban fekvõ lelõhely a Kecske-hát bércen található
(tengerszint feletti magasság 610 m), de
ezek a példányok nem teremnek. A 39
lelõhely közül kb. a felében volna kívánatos az erdész beavatkozása, hogy az
ott lévõ populáció fennmaradása biztosított legyen.

Javasolható lépések?
A házi berkenye fennmaradása céltudatos hozzáállást igényel, hiszen megvan
a kiinduló pont - a térképezés eredménye. A fojtóska-populáció stabilizálása
a Börzsönyben két munkálatból állna.
Az elsõ munkálat a jelenlegi állomány
fenntartása lenne, az „in situ” génmegõrzés. A lelõhelyeken, ahol a háziberkenye-populáció veszélyeztetett, a problémát nagyon egyszerûen meg lehet oldani lékvágással, esetleg az elnyomott
példányok támogatásával. A kiszabadított egyedek többnyire 2 év lefolyása
után „térnek észhez”, és kezdenek teremni. Ha az elsõ cél valamilyen okból
csõdöt mond, a B – tervhez kell folyamodni. Ez lenne az „ex situ” génmegõrzés.
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Legkorszerûbb technika Nyárlõrincen
A „Robuszta” Kft. szervezésében bemutatót tartottak az egyik legkorszerûbb fakitermelõ gép terepi munkájáról. A finn gyártmányú PONNSE
Dual nem egyszerû fakombájn, hanem egyben szállítóeszköz is.
Az elegyetlen természetes fenyõerdõk adottságaihoz konstruált gép szemmel láthatóan otthon érezte magát az
olykor villás, ágas-bogas alföldi fenyvesben is.
Elsõre a gép rakodó tudományát
mutatta be a finn gépkezelõ, aki egyben oktatója is a magyar kezelõ személyzetnek. A vágástéren lévõ rakatokat pillanatok alatt a szállító adapterre
helyezte, majd „kígyószerû” manõverrel pakolta le a rakodón. Ezt a munkafolyamatot már többször láttam hasonló
bemutatókon. Ám amikor átállt a „harveszteri” feladatra, tátva maradt a szám.
A produkció láttán, sejtem hogy a gépészek is megnyalták volna mind a tíz ujjukat, vagy legalábbis hangosan csettintettek volna. A két részbõl álló szállító
„pótkocsit” a munkagép nem egészen
egy perc alatt a vágófej mellé helyezte,
majd azzal a mechanikus és hidraulikus
kapcsolatot megteremtve már pöfögött
is halkan az új bemutatóhely felé. A
precízen kidolgozott részletmûveletek
láttán tudatosult, hogy a konstruktõrök
semmit nem bíztak a véletlenre.

A termelés helyén aztán elemében
volt a masina. A vágó- és gallyazófej lágyan átölelte, erõsen magához szorította
a soron következõ törzset, majd a puha,
sivító hang jelezte, hogy itt többrõl van
szó, mint egy ölelésrõl. A fej elfordult,
majd puhán elfektette a törzset. A tolóhengerek azonnal mûködésbe léptek és
élesebb-tompább reccsenéssel hullottak
is a gallyak a földre. Még egy-két tologatás jobbra-balra, és a számítógépbe kódolt méret szerinti hosszúságra darabolódott a törzs. Ha villás volt az áldozat, az
sem jelentett gondot a vágófejnek. Felváltva gallyazott, majd a villás résznél kivágást hossztolt. Késõbb megtetszett egy
sudár törzs a kétségtelenül csodaszépen
formatervezett berendezésnek, mert, az
ölelés után lassan kúszott felfelé és szabadította meg ágaitól az eladósorba jutott egyedet. Mielõtt a csúcsra ért volna,
még egy utolsó tisztogatás a törzsön,
azután jött a puha, sivító hang.
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A rutinfeladatok után mutatta be igazi tudományát a fakombájn. Egy ágasbogas szürkenyár-egyedet éppúgy méretre vágott, mint a sudár fenyõket.
Igaz kicsit többet bajlódott vele. A kétkedésre, hogy vajon egy tölgyesben
ugyanezt meg tudná-e csinálni, egy
Dunántúlon járt kollégánk megerõsítette, hogy igen.
Tóbi István igazgató elmondta, hogy
most kóstolgatják a gép teljesítményének lehetõségét, de az már biztosnak
látszik, hogy az alföldi állományokban
is megállja helyét. A családi vállalkozásban több tízmillióért megvett géppel
nemcsak saját erdejében fog dolgozni,
hanem bérmunkát is vállal.
A bemutató végeztével a gépkocsihoz menet láttam, hogy az éppen darabolást végzõ fakitermelõ vállalkozók
aggódva pillantanak a gép felé.
Kép és szöveg:
Pápai Gábor
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Õshonos-e a fenyõ az Északi-középhegységben?!
Zabar kicsiny település a Északi-középhegységben (Mátraerdõ, Matricum), a
Tarna-folyó forrásvidékén a szlovák határ közvetlen közelében. Az erdész kíváncsiságát azonban rögtön felkelti a
falu nevének jelentése. Érdekes, mert a
Zabar név a szláv Sobur, Soban, Zaborie fenyves mögötti jelentésbõl származik. Az eddigi ismereteink szerint azonban ezen a részén a fenyõ nem tekinthetõ õshonosnak. A falut az elsõ okleveles említése 1332-ben mégis „Sobur”
fenyves mögötti helynek nevezi. Zabar
õslakosai szláv telepesek voltak, és
mint ismeretes a hegylakó erdei szlávok
jól ismerték, és ismerik a fákat. Északabbra a Kárpátokban az õsi szállásterületeiken a fenyõ gyakori fafaj, ezért
nem keverhették össze más fával. Ezért
gondolkodóba ejti az embert, hogy miért nevezhettek egy falut fenyves mögötti helynek a fenyõket jól ismerõ szlovákok ott, ahol fenyõ nem él.
Magyarországon a lakosság köztudatába a falu neve úgy került be, hogy
az ország egyik leghidegebb pontja.
Évrõl évre ezen a környéken mérik
leghidegebb hõmérsékleteket. Januári
havas napokon nem ritkák a mínusz
25°C-os hidegek sem. A korai fagyok a
völgyek alján már októberben jelentkeznek, és kései fagyokkal még május
elején is találkozhatunk. Ezért a magyarországi Vajdavár (Óbükk), a Medves, és a szlovákiai Cseres-hegység
(Cerová vrchovina) 250-350 m magasságú dombjai közé szorult település
ma is sokat szenved a hidegtõl. Ez a terület az Ipolytól a Sajó völgyéig igazo-
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Kelô nap a ködös párás zabari-medencében

dott ehhez az érdekes fagyzugos viszonyokhoz. Itt a völgyek alján olyan
magashegységi reliktumfajok maradtak fenn a fagyzugos csapdákban, melyek csak jóval magasabb térségekben
vannak jelen (sugár kankalin, fehér
acsalapu, ikrás fogasír).
A fagyzugos völgyek flóracsapdái –
melyek ma is hidegek –, megõrizhették
a jégkorszak utáni felmelegedés fenyõnyírkorszak (idõszámítás elõtt 700010000 év) erdeifenyõvel elegyes nyíresek maradványait. Magyarországon is
ismerünk több ilyen helyet. Fenyõfõ õsfenyvesét, és az Alpokalja erdeifenyveseit is e jégkorszak utáni idõszak, maradványainak tekintik. Ezért elképzelhetõ,
hogy
megfelelõ klimatikus viszonyok között a Kárpát-medence más területein is maradhattak fenn fenyvesek, csak ezeket a
nagy középkori
erdõirtások eltüntették. A fenyõ,
mint ismeretes, a
lombos fákkal ellentétben, szinte
egyáltalán
nem
vagy
elenyészõ

mértékben sarjad. Ezért ha valahonnét
kivágták az összes fenyõt, ezzel gyakorlatilag kiirtották.
Ha viszont így volt, akkor felvet egy
másik kérdést is, hogy tekinthetõ-e a fenyõ õshonosnak ezen a vidéken, hiszen az újabb bükk-korszakban (Krisztus elõtt 800-tól napjainkig) is élhettek.
Az, hogy ez milyen fajta fenyõ volt,
csak késõbbi kutatások, esetleg elõkerült leletek, dokumentumok bizonyíthatnák. Az õsi oklevélben (600-700 évvel ezelõtt) említett fenyõk lehettek a
jégkorszak utáni õsi erdei fenyvesek
maradványai, de a klimatikus viszonyok a jegenyefenyõvel elegyes bükkösöket, de még a lucfenyõt sem zárják ki,
hiszen a fagyzugokban megmaradt lágy
szárú magashegységi növényzet ezen
erdõk típusjelzõje.
Zabar környékén az 1960-as évek
fenyõprogramjának eredményeiként
ma is található erdeifenyõ, feketefenyõ, lucfenyõ, és az ezekhez fûzõdõ
Fenyves-tetõ helynév is. Ez azonban
ne zavarjon meg senkit, ezeknek a fáknak semmi köze az általam említett õsi
névhez.
Kép és szöveg: Katona Csaba

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!
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Orosz fiatal vadászok a Nyírségben

A NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti
Részvénytársaságnál folyó vadgazdálkodási munka, valamint a magyar vadászati hagyományok megismerése volt a legfontosabb célja
annak a tanulmányútnak, amelynek során 18 orosz fiatal töltött el
néhány napot november elején Kelet-Magyarországon. Az erdõgazdaság több egységéhez eljutottak: a
Gúthi Erdészetben tájékoztatást
kaptak a társaságnál folyó nyírfajdvisszatelepítési programról, és ellátogattak az itteni vadaskertbe is. A
Debreceni és Nyíregyházi Erdészetben pedig az erdõgazdálkodási
munkákat tanulmányozták.
Oroszországban 208 millió hektár vadászterületet és 2270 vadgazdálkodási
egységet tartanak számon, a vadászok
száma eléri a kétmilliót – adott tájékoztatást Irina Dorosina, az Orosz Vadászok és Halászok Szövetségének képviselõje, a csoport vezetõje. A 76 helyi
egységben dolgozó szervezet feladatai
közé tartozik a vadgazdálkodás szervezése, a sport- és hobbihorgászat koordinálása, a vadászkutya-tenyésztés összefogása, de közremûködnek az orosz és
a külföldi felsõsoktatási intézmények
közös képzéseiben is. Oroszországban
tavasszal fõként vízimadarak (kacsák és
libák) vadászatára van lehetõség, de helyenként a barnamedve-vadászat is engedélyezett. A nyilvántartások szerint
121 ezer medve él az országban, az éves
teríték 2800 és 3000 között mozog.
Õsszel a többi között jávorszarvas, õz,
vaddisznó, hegyi kecske nyomát kutatva indulhatnak el a vadászok. A 630
ezer jávorszarvasból valamivel több
mint 16 ezret, a 180 ezer vaddisznóból
12 ezret, a 670 ezer szibériai õzbõl pedig
18 ezret hoznak terítékre évente. Külön-

legesnek számít a farkas: az utóbbi idõben ugyanis annyira elszaporodott,
hogy egész évben vadászható, volt

olyan esztendõ, amikor 45 ezer került
puskavégre – mondta Irina Dorosina.
A szakmai útra az Orosz Vadászok és
Halászok Szövetsége (Roszohotribolovszojuz) és az Országos Magyar Vadászati
Védegylet által idén júniusban megkötött
együttmûködési megállapodás kapcsán
nyílt lehetõség. A két szervezet közös
programokat kíván indítani a vadtenyésztés, vadgazdálkodás, vadászatszervezés,
a trófeabírálat, valamint az ökológiai és
vadászati turizmus területén. A különbözõ költözõ állatfajok megfigyelése mellett
a tudományos, módszertani és kutatási
konferenciák szervezése, valamint az
utánpótlás nevelése is a célok között szerepel. A tervek szerint hamarosan magyar
fiatalok utaznak Oroszországba, hogy az
ottani vadgazdálkodást tanulmányozzák.
Kép és szöveg: Vereb István

Román szakemberek
látogatása
Román munkavédelmi és munkaügyi
szakemberek látogattak a napokban
Magyarországra. A Simona-Maria Iancu
munkaügyi igazgató és Eugen Cirmanciu munkavédelmi igazgató által vezetett küldöttség tagjai a térség állami erdõgazdaságánál alkalmazott eljárásokra
is kíváncsiak voltak. A NYÍRERDÕ Zrt.
Baktalórántházi Erdészetében kialakított erdészeti tanpályán a biztonságos
munkavégzés gyakorlását tanulmányozták. A tanpálya két évvel ezelõtt készült
el, a munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt pályázati forrásból. Amellett,
hogy fakitermeléssel foglalkozó vállalkozókat és közmunkásokat képeznek,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakiskolák fiataljainak gyakorlati oktatása is
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itt történik. A bemutatót követõen a szakemberek az erdészet ófehértói erdei rakodóján megismerhették az elsõdleges
fafeldolgozás helyi technológiáit és
azok végtermékeit.
Bíró Imre, a Baktalórántházi Erdészet
igazgatója és Börzseiné Udvarhelyi Sarolta termelési fõelõadó az elsõdleges
fafeldolgozás munkavédelmi elõírásairól is tájékoztatta a román vendégeket.
A hazai szakembereket Szemán Mihály,
az OMMF Észak-alföldi Munkavédelmi
felügyelõség igazgatója és Kertész Sándor, az OMMF Észak-alföldi Munkaügyi
Felügyelõség igazgatója vezette, a találkozón mód nyílt a két országban alkalmazott eljárások összehasonlítására is.
Vereb István
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Vadgazdák az ország közepén
Az OEE Vadgazdálkodási Szakosztálya a NEFAG Zrt. vendégeként tartotta ez évi második összejövetelét
november elején, Pusztavacson.
Pusztavacs az ország földrajzi közepére esik, a Nagykunsági Erdészeti
és Faipari Zrt. mûködési területe. Az
itteni dámállomány valaha nem csak
jó hírû volt: a jellegzetes, hasadt-szeldelt lapátokat az Országos Erdészeti
Egyesület tagjai a júliusi vándorgyûlésen, a szlovákiai Szentantal kastélymúzeumában is megcsodálhatták.
Nem véletlenül: Pusztavacs is,
Szentantal is a Coburg hercegek
birtoka volt.
A jelenlévõket Bikkiné Tóth Ágnes
vezérigazgató köszöntette a vadászházban, és mutatta be a cég tevékenységi
körét, gazdálkodásának fõbb adatait.
Amint elhangzott, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 32 ezer
hektárnyi erdõt kezelnek, a feladatokat
három erdészet – Szolnok, Pusztavacs
és Monor – látja el. A fahasználat az árbevétel 70 százalékát adja, az erdõfelújítás évi 2300-2400 hektár között alakul.
Összesen 159 hektárnyi csemetekert
van a cég tulajdonában, egyet közülük
bérbe adnak. Két fûrészüzemük fõleg
akáckarókat és -oszlopokat állít elõ,
nagyrészt francia megrendelésre.
A NEFAG jelentõs közjóléti célú létesítményekkel is rendelkezik: Újszászon,
Karcagon, Szolnokon parkerdõt – utóbbi helyszínen vadasparkkal –, Pusztavacson a vadászház mellett ökoturisztikai
központot, erdei iskolát mûködtetnek,
13 kilométernyi kerékpárutat, erdei tornapályákat tartanak fenn. Igazi érdekes-
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ség a 19 hektáros Tiszaigari Arborétum,
amely 400 fa- és cserjefajt mutat be.
A legérdekesebb erdei mellékhaszonvétel a szarvasgomba: Közép-Európa
egyik legfontosabb lelõhelye található a
társaság mûködési területén. Ezek között is a legjelentõsebb – a talaj- és a klímaviszonyoknak köszönhetõen – a 164
hektáros, bekerített jászkiséri Tomi-erdõ. Itt az idén az aszály ellenére is 400
kilogrammot sikerült begyûjteni a becses csemegébõl, kutyák segítségével. A
bekerített részen kívül esõ területekre
szarvasgombagyûjtõ engedélyeket adnak ki, amit egy évre 50 ezer forintért vásárolhatnak meg az érdekeltek.
Az elmúlt években a NEFAG 60 és 195
fõ között foglalkoztatott közmunkásokat,
a program költsége létszámtól függõen
70 és 160 millió forint között alakult. A
cégnek jelenleg 156 dolgozója van, ami
183 fõrõl csökkent le. Amint Bikkiné
Tóth Ágnes elmondta, a humánerõforrásgazdálkodásban még vannak tartalékok,
de nem szabad elmenni a végletekig!

Elõadása után Tóth Zsolt, a NEFAG
fõmérnöke szólt a cég vadgazdálkodásáról, elsõ helyen említve e tevékenységi kör marketing-hozadékát, ami persze
az eredményekben nehezen mérhetõ.
– A cég két vadászterületen folytat
vadgazdálkodást – mondta. – Pusztavacs nagyvadas, kiterjedése 9130 hektár, Karcag-Apavára pedig 5100 hektáros és apróvadas. Pusztavacson a dám
és az õz a fõ vadfaj. Utóbbira a gyenge
testû, legfeljebb közepes trófeát felrakó, erdei típusú bakok a jellemzõk, de
felszaporodott a vaddisznó és váltóvadként elõfordul a gím is.
Érdekességként megemlítette, hogy
az utóbbi években megtelepedett Pusztavacs környékén az aranysakál. Apavárán is fõ vad az õz, mellette fácán és tõkésréce kibocsátásával csábítják a vadászokat. Itt évente terítékre kerül 120140 mezei nyúl is.
Szólt ezután arról, hogy Pusztavacson az 1990-es években a „csak a halott dám a jó dám” jelszóval az 1500 da-
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rabos törzsállományt 300-ra csökkentették, fõleg az erdõfelújításokban okozott károk miatt. A korábban jó hírû trófeák emiatt el is tûntek a területrõl, s
csak nyolc éve kezdtek hozzá a tudatos
állományfejlesztéshez.
A mûködési terület vadásztársaságaival a NEFAG igyekszik jó kapcsolatot
fenntartani, de – amint Tóth Zsolt fogalmazott – a kezelt erdõterületeket vadászó földtulajdonosi közösségek fizetési
hajlandósága erõsen változó…
Ezután Fehér Sándor, a pusztavacsi
erdészet igazgatója tartott elõadást a helyi dám múltjáról, jelenérõl és tervezett
jövõjérõl. Az elsõ 12 dámot Coburg
Ágoston hozatta ide 1853-ban, öt évvel
késõbb a szaporulattal együtt szabadon
engedték õket. Az állomány 1910-re
350 egyedre gyarapodott.
– Európai hírû volt a pusztavacsi
dám, ezt, vagy legalább a hazai elismertséget szeretnénk visszaállítani –
mondta Fehér Sándor. – Ennek részeként 2002-ben dámos kertet is alapítottunk, a túltartottság veszélyeinek csökkentésére. Jellemzõ az is, hogy a barcogás a mi erdeinkben zajlik, de tél végén
az állomány nagy része kimegy a környezõ területekre.
Elmondta, hogy a jó állomány kialakítása nagy egyedszámot és határozott
szelekciót igényel, emellett az élõhely
nyugalmát is biztosítani kell, a vadföldek arányát pedig növelni. Mivel természetes vízfolyás nincs a területen, csõkutakat helyeztek üzembe és itatómedreket alakítottak ki, valamint napelemes
kutak üzembe helyezését is tervezik. A
takarmányozás is folyamatos, azt a
megnövekedett egyedszámhoz igazítva
alkalmazzák. A kukorica mellett sok lédús takarmány is jut a vadnak. Agancsnövelõ tápokat nem alkalmaznak.
A törzsállomány mostanra beállt.
A selejtezésrõl elmondta, hogy pár éve
még csak a hasadtlapátos bikákat lõtték,
de az állomány gyarapodásának, a válogatás lehetõségének köszönhetõen ma
már a trófeák szimmetriájára is ügyelni
tudnak. A selejtezést igyekeznek a fiatal
állományból megoldani, így a középkorú
bikák között már ritka a hibás agancsú.
Utóbbiakat kímélik is, hogy öreg korukra
a lehetõ legnagyobb trófeát rakják fel. A
gondok között említette, hogy ezeket a
kímélendõ dámbikákat nem egyszer a
szomszédok lövik meg. A tisztánlátás
miatt hat-nyolc környezõ vadászterülettel
együtt évente rendeznek trófeamustrát –
ennek alapján legalább azt tudni lehet,
hogy melyik vadat ne várják vissza a következõ barcogás idején… Amint fogalma-

zott, még az érmes bikát sem irigylik senkitõl, de azt tudniuk kell, hol tart az erdészet állománya. A fejlõdést jól jelzi, hogy
egyre magasabb az érmesek aránya. Jelenleg a mintegy 600 darabos törzsállomány fele szabad területen, másik fele
pedig a 400 hektáros vadaskertben él.
A vadászat megkönnyítésére fogatok
is rendelkezésre állnak, zömmel belföldi vadászokat fogadnak. Elmondta,
hogy a disznóállomány növekedése ugrásszerû a területen, ennek pedig az erdõfelújítások látják kárát. A síkon biztonsági okokból nem egyszerû hajtóvadászatot szervezni, de ez még mindig
az állomány szabályozásának legjobb
módja – a befogás mellett.
A területen a tarvad – mind a dám,
mind az õz – jól eladható, fõleg Budapest és az M5-ös autópálya közelsége
miatt számíthatnak a vendégekre.
Végül a szakszemélyzetrõl szólt: a 13
ezer hektáros területen 12 kerületvezetõ erdész és három hivatásos vadász
dolgozik. A jövõben, a nyugdíjazásokkal párhuzamosan az erdész-vadászok
arányát növelni szeretnék.
A következõ elõadó, Wisnovszky
Károly, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság igazgatója elõször azt hangsúlyozta,
hogy a XXI. századi erdõ- és vadgazdálkodásnak ökoszisztémában kell gondolkodnia.
– A természetesség szent! – mondta.
– Az állami területek 20-40 százalékán
nem szabad eltérni a szálaló üzemmód-

tól! Törekedni kell arra is, hogy a természetes állapotok mindinkább visszaálljanak. Elõbbiek bevezetése persze gondot fog okozni, különösen a vaddisznóállomány túlszaporodása miatt.
Elmondta, hogy a vadaskertekbõl kizárják az erdõgazdálkodást mindaddig,
amíg olyan záródási hiány nem keletkezik a faállományban, ami miatt muszáj
lesz azt elrendelni.
Szólt arról, hogy a nagyvad aránya a terítékben folyamatosan nõ, az utóbbi évekre 90 százalékosra emelkedett az apróvadéhoz képest – ez az arány az 1960-as
években még csak harmincvalahány százalék volt, elõtte pedig még ennyi sem.
Az erdészeti és a társadalmi elvárásokról kifejtette, hogy a meghatározott jogszabályi környezetben a vadgazdálkodásnak is az elõbbiekhez kell alkalmazkodnia. „A lokálisan túlszaporodó nagyvadállomány több kárt okoz, mint a szél,
a tûz, a jég, meg minden egyéb környezeti hatás együttvéve” – hangsúlyozta.
A tanulmányút az ez évben elejtett
dámbikák trófeáinak bemutatójával, a
pusztavacsi dámos és vaddisznós kert
megtekintésével folytatódott, majd este
kötetlen beszélgetés következett. Másnap a vendégek tovább ismerkedhettek
a pusztavacsi erdészet területével, beiktatva egy látogatást a vadászlõtérre is.
Köszönjük a NEFAG Zrt. munkatársainak a kiválóan szervezett, tartalmas
rendezvényt!
Faragó Zoltán
újságíró

Véget ért a szociális makkgyûjtés
Befejezõdött a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Részvénytársaság által meghirdetett szociális makkgyûjtési program.
Összességében majdnem 350 tonna termést vettünk át az elmúlt év végéig, ebben az a mennyiség is benne van, amelyet az erdõgazdaság által foglalkoztatott közmunkások szedtek össze. A legnagyobb volumenben az õshonos kocsányos tölgy makkját gyûjtötték be az
emberek, ebbõl 280 tonnát adtak le. Feketedióból 35 tonna jött össze, vörösés csertölgybõl pedig megközelítõleg
ugyanannyit, 17-17 tonnát vettünk át.
Valamivel több mint 11,5 millió forintot
fizettünk ki a rászorulóknak – foglalta
össze Fekete György, az erdõgazdaság
mûszaki vezérigazgató helyettese.
Kaknics Lajos vezérigazgató az akció
meghirdetésérõl elmondta: a NYÍRERDÕ
november elején hirdette meg a termésfelvásárlási programot Szabolcs-Szat-
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már-Bereg és Hajdú-Bihar megyében. A
tavalyi kiemelkedõ makktermés adta az
ötletet arra, hogy – az országban egyedülálló kezdeményezéssel – ezen keresztül próbáljanak segíteni a térség rászorulóin. Így szerették volna a nehéz
körülmények között élõ, fõként cigány
származású családokat átmeneti munkához és jövedelemhez juttatni. A program a tulajdonos, Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. jóváhagyásával valósult
meg.
A szociális programban az erdõgazdaság valamennyi erdészete részt vállalt, a legnagyobb mennyiségû makkot
Szabolcsban a Nyíregyházi, Hajdú-Biharban pedig a Hajdúhadházi Erdészet
vette át. A NYÍRERDÕ Zrt. elsõsorban a
szaporítóanyag-termelésben és az erdõsítésekben kívánja felhasználni a felvásárolt termést.
Vereb István
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Hitelszövetkezet erdõgazdálkodóknak
„Tegye csak mindegyik maga kötelességét s ne valamit egyebet; hanem
azt ugyan emberül.”
(Széchenyi István: Hitel)
Schumacher angol közgazdász olyan
ökonómiai körvonalazásra tett kísérletet, amely az embereket szolgálja. Alapgondolata az emberléptûség. S mivel az
ember kis léptékû lény, azért mondja
azt, hogy kicsi-szép.
Világjelenség volt a régi idõkben, hogy
a kistelepülések, a falvak, egyes csoportok pénzügyi szolgáltatói a tagi érdektõl
vezérelt, a tagot szolgáló szövetkezeti hitelintézetek legyenek, mert a haszonelven
mûködõ részvénytársasági bankok nem
találták meg ezekben a régiókban, ezekben a szervezetekben a számításaikat.
Ezen hitelintézetek célja az volt,
hogy tagjaiknak megfelelõ hitelt szerezzenek, mégpedig részben a tagok üzletrészeibõl, befektetéseibõl, részben idegen tõkébõl. Ezek voltak azok a csatornák, amelyeken át a nagybankoktól a
pénz a kisiparosok mûhelyébe és a kisgazdák gazdaságába eljutott.
A szövetkezetek sajátosságai röviden
a következõk:
– autonómia,
– önsegélyezés,
– gazdasági demokrácia,
– önkéntesség és kölcsönösség,
– szociális felelõsségvállalás,
– szövetségi, ill. szövetkezeti gondolkodásmód,
– egymással szembeni etikus viselkedés.
Ezen utóbbi gondolat nagyon lényeges, mert erre nagyon szükség van egy
megfelelõen mûködõ gazdaságban.
Zsolnai László közgazdász a következõképpen ír errõl: a gazdasági önérdek és az etika nem mindig jár kéz a
kézben. Az etika bizonyos esetekben és
bizonyos mértékig mégis szolgálhatja a
profitérdeket. Egy vállalkozás nem
egyoldalú pénzteremtõ gépezet, hanem
társadalmi képzõdmény is. Ezek alapján lehet azt mondani, hogy bizonyos
dolgok nem azért születnek meg, mert
azok hasznosak, hanem azért, mert
azok helyesek és jók.
A nagy világvallások példát mutathatnak, amelyek a világ- és létmegõrzést szolgálják, biztosítják a természeti
rendszerek megõrzését és az emberi
közösségek megélhetését:
– A keresztény gazdasági rend az
emberi személy méltóságát hivatott
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szolgálni. Ennek a célnak rendelõdik
alá az egyén, a vállalkozás és az állam.
– A judaizmusban kettõs morális kötelezettséggel bír a vállalkozó, egyrészt
a profitszerzésben csak addig mehet el,
amíg azzal kárt nem okoz másoknak
vagy a természeti környezetnek, másrészt nyeresége egy részét karitatív célokra kell adományozni.
– A taoista gazdaság az egyén belsõ
egyensúlyára és a társadalmi harmóniára épít, kihasználva a yin és yang erõk
egymásra hatását, összjátékát.
– A buddhista gazdálkodás egyfajta középutat testesít meg a modern gazdálkodás és a tradicionális gazdálkodás között.
Sem a fékeveszett gazdasági növekedést,
sem pedig az évszázados stagnálást nem
akarja. A helyes megélhetés módját és az
erõszakmentes megoldásokat keresi.
Õszentsége a XIV. Dalai Láma a következõket mondta:
„Ha meg akarod változtatni a világot,
elõször próbálj valamit jobbá tenni,
megváltoztatni magadon. Ez segít megváltoztatni a családodat, a barátaidat, aztán így kell folytatni egyre nagyobb és
nagyobb körben. Minden, amit teszünk,
hatással lesz valamire és valakire”.
Magyarország erdeinek jelenlegi területe, állapota több évszázados emberi tevékenység során alakult ki. Az utóbbi
mintegy 80 évben fokozatosan emelkedõ ütemben gyarapodott, ami a nagyarányú erdõtelepítéseknek és fásításoknak
köszönhetõ. Az eltelt évek során változott a gazdálkodás, változott az erdõk tulajdonosainak összetétele és változott az
ökonómiai feltételrendszer.
Az erdõfenntartási járulék 2008. január 01-tõl megszûnt, helyette új biztosítéki rendszer felállítása kívánatos,
amelyet az erdõrõl, az erdõ védelmérõl
és az erdõgazdálkodásról szóló hatályos
2009. évi XXXVII törvény is meghatároz
bizonyos esetekben. Szükséges a biztosítéki rendszer bevezetése a szakhatósági
és a tulajdonosi oldalról, hiszen ha az erdõgazdálkodó nem azonos a tulajdonossal, akkor ez mindenképen hasznos, az
erdõsítés biztonságosabb. A biztosíték
tulajdonképpen egy államilag rendszeresített mellékkötelem, amely garantálja,
abban az esetben, ha az erdõgazdálkodó
nem áll helyt az erdõfelújításért, azt nem
a tulajdonosok költségére, hanem a biztosíték terhére lehetne elvégezni.
Az erdõgazdálkodás rendszerében az
erdei haszonvételekbõl befolyó jövedelmek és költségek idõben és nagyság-

rendben is változóak. A „fapiacon” különbözõ „erõsségûek” a megjelenõ résztvevõk. Ha egy közös akarat mentén, piaci elvek szerint, összefogás jön létre az
erdõgazdálkodás különbözõ szereplõi
között, akkor ezen egységek kiegészítik egymást, közösen létre tudnak
hozni egy, az önkéntesség és a kölcsönösség elvén mûködõ pénzügyi
rendszert, ami lehet egy már mûködõ
vállalkozásra épülõ, hálózatának bõvítésével létrejövõ, vagy újonnan felállítandó
szervezet – az elõbbi olcsóbb, költséghatékonyabb és gyorsabban megszervezendõ, míg az utóbbi egy speciális, szakágazatra létrehozandó közösség.
Ha hitelintézeti szervezetben gondolkodunk, akkor a hatályos törvények
szerint a hitelszövetkezeti forma a
legmegfelelõbb – példa erre az országban jelenleg mûködõ 5 hitelszövetkezet,
amelyek többsége az agrárszférához kötõdik, de van egy közöttük amelyet,
speciálisan a közlekedési szakágazat részére hoztak létre hajdanában –, mert
ez egy olyan speciális pénzintézet,
amely csak a tagjai számára nyújt
pénzügyi szolgáltatásokat, betartva
és érvényesítve egyfelõl a pénzpiaci
normákat, másfelõl a szövetkezeti
alapelveket. Ez azt jelenti, hogy miközben a gazdaságos mûködést tartja szem elõtt, a tagsági érdek is vezérli. Érvényesül Széchenyi István Hitel
címû könyvében leírt gondolat „A hitel
tágabb értelemben azt jelenti: hinni s hihetni egymásnak.”
A leendõ erdõgazdálkodási szakágazatra létrejövõ szervezet tagjai az erdõtulajdonosok, az erdõgazdálkodók, az
erdészeti szakszemélyzet és faipari vállalkozások lehetnének.
A fentiek alapján így létre tud jönni
egy olyan szövetkezeti közösség, amely maga kívánja megoldani saját
gondját; a magánszemélyek, valamint az egyéni és társas vállalkozások finanszírozási problémáin tud
segíteni; a megtakarításaikat pedig
biztonságosan, átláthatóan tudja
kezelni.
A rendszer másik pozitívuma lesz az
erdõtulajdon – amely egy korlátozott jogokkal rendelkezõ jószág –
valós piaci értékének kialakítása,
ami megfelelõvé teszi például, hogy hitelezés fedezeteként teljes mértékben
elfogadhatóvá váljon. A kiépülõ rendszeren belül biztonságosan ki lehet alakítani ennek a feltételrendszerét.
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A Tiszántúli Elsõ Hitelszövetkezet
Tizenöt évvel ezelõtt, 1994-ben a Hajdú-Bihar megyében lévõ mezõgazdasági szövetkezetek és jogutódjaik, valamint magánszemélyek úgy döntöttek, hogy a pénzügyi szolgáltatások területén is ki kívánják használni a szövetkezésben rejlõ elõnyöket, mert úgy
gondolták, hogy az összefogás, a szövetkezés csak hasznos lehet, hiszen az
alulról jövõ kezdeményezéssel létrejövõ, demokratikus elveken alapuló szövetkezeti szervezõdés mindig tagjait
szolgálja, ezek alapján megalakították
a Tiszántúli Elsõ Hitelszövetkezetet, a
hatályos szövetkezeti és pénzintézeti
törvények maradéktalan betartása mellett. A hitelszövetkezeti szervezõdés
tehát a szövetkezeti agrárszektorból
indult, az okok az egyéni és társas vállalkozások finanszírozásának elégtelenségében, a megtakarítások biztonságos, átlátható elhelyezésének igényeiben keresendõk.
A társaság létrehozásának elõzménye is volt. A mezõgazdasági szövetkezetek az 1970-es években likviditási
gondjaikat enyhítendõ Kölcsönös Támogatási Alapot (KTA) hoztak létre.
1995-ben az egyébként igen jól mûkö-

dõ szervezetet a jogszabályi változások
következtében meg kellett szüntetni.
A Tiszántúli Elsõ Hitelszövetkezet az
elmúlt tizenöt évben a legfontosabb
pénzintézeti tevékenység végzésére vonatkozó engedélyeket megkapta.
– betét gyûjtése;
– pénzkölcsön nyújtása (hitelezés,
faktorálás);
– pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;
– kezesség és bankgarancia vállalása;
– bankszámla-kezelés;
– pénzügyi szolgáltatás közvetítése
(ügynöki tevékenység);
– letéti szolgáltatás.
A Hitelszövetkezet, mint minden hitelszövetkezet, szolgáltatásait kizárólag
csak a tagjai körében, érdekében és ellenõrzése mellett végezheti. A Hitelszövetkezet taglétszáma folyamatosan nõ,
több mint 1700 tagja van, melynek
90%-a természetes személy. A Hitelszövetkezet ügyfélköre továbbra is
szinte teljesen az agrárszférához kötõdik, nagy része mikro és kisvállalkozás. Az új belépõ tagok fõleg az alapító tagok tagjai, illetve azon szervezetek,
magánszemélyek közül kerülnek ki, akik
valamilyen üzleti kapcsolatban állnak az
alapító szervezetekkel.

A Hitelszövetkezet mûködési területe döntõen az Észak-Alföld régióra,
ezen belül is elsõsorban Hajdú-Bihar
megyére koncentrálódik. Jelenleg a
debreceni központi egységen kívül a
megye 6 településén mûködtet egységet a Hitelszövetkezet.
A Hitelszövetkezet folyamatosan teljesíti az üzleti tervben rögzítetteket. Az
elmúlt évek pozitív mérleg szerinti
eredménye mellett az tekinthetõ a legnagyobb eredménynek, hogy a Hitelszövetkezet számos tevékenység végzéséhez szerzett jogosítványt, folyamatosan fejleszt, az intézmény mûködõképes, megfelelõ színvonalon, biztonságosan ki tudja szolgálni tagjait.
A Hitelszövetkezet többek között
tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA), mely garanciát vállal a hitelszövetkezetnél elhelyezett betétekre és
a Hitelszövetkezetek Elsõ Hazai Önkéntes Betétbiztosítási és Intézményvédelmi Alapnak (HBA), mely az intézményvédelmet látja el.
(Tiszántúli Elsõ Hitelszövetkezet
2004-ben megjelent „Az elsõ tíz év 19942004.” kiadványa, valamint az alábbi
honlap alapján: www.hitelszov.hu)
Puskás Mihály

Több mint ezer közmunkás
Az erdõmûvelõ közmunkaprogramok
elindítása óta egy idõben soha annyi állástalant nem foglalkoztatott a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt., mint ebben
az évben. A 2010. január közepétõl augusztus végéig tartó programban átlagosan 1100 ember dolgozik majd Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar
megyék állami tulajdonú erdeiben. A
program teljes költségvetése meghaladja az egymilliárd forintot. A Szociális és
Munkaügyi Minisztérium Közmunka
Tanácsa 612 millió forinttal járul hozzá,
a tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. támogatása megközelíti a
327 millió forintot. A Nyírségi Erdészeti
Zrt. önrésze 105 millió forint – tájékoztatott Kaknics Lajos, ez erdõgazdaság
vezérigazgatója.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg és HajdúBihar megyék közel 60 ezer hektár állami tulajdonú erdeit kezelõ NYÍRERDÕ
Zrt. minden erdészeténél dolgoznak
majd közmunkások. A közmunkások
fele a rendelkezésre állási járadékban
részesülõk közül kerül ki, és eléri a
30%-ot mind a romák, mind a 45 év felettiek aránya. A programban részt ve-

võk 90%-ának legfeljebb nyolc általános iskolai végzettsége van. A társaság
vállalta, hogy a program lezárulta után
minden tizedik munkavállalót három
hónapon keresztül – támogatás nélkül –
tovább foglalkoztat.
Az utóbbi években hagyomány,
hogy képzés is kapcsolódik az erdõmûvelési közmunkaprogramokhoz. Ez
idén sem lesz másként: 110-en vehetnek majd részt motorfûrész-kezelõ
szakképzésben. A szakképesítést 240
órában fogják elsajátítani a közmunkások, melybõl 96 óra elméleti, 144 óra
pedig gyakorlati képzés. Megtanulják
az erdõ- és mezõgazdaságban a hat
centiméternél nem vastagabb fák döntését, darabolását. A képzés végén a sikeres vizsgát tett hallgatók bizonyítványt kapnak. A megszerzett végzettséggel a motorfûrészt a gazdaság egyéb
szféráiban is használhatják, például ácsmunkálatokban, vagy parkgondozói feladatok ellátása során is.
A programban részt vevõk feladatai
között – az általános erdõmûvelési tennivalókon túl – turistautak, tanösvények karbantartása; akácosok, nyára-
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sok nyesése, vágástakarítás és szemétgyûjtés is szerepel. Munkához jutnak a
különféle csemetekertekben, elvégzik a
közjóléti eszközök felújítását, valamint
az erdõvédelmi vadkárelhárító kerítések karbantartását és javítását. Nagy jelentõségû munka a különbözõ korosztályú erdõállományokban az idegenhonos özönfajok (gyalogakác, zöldjuhar,
amerikai kõris, kései meggy) visszaszorítása, kitermelése. Napi nyolc órás
munkájukért a minimálbérnek megfelelõ 73 500 forintra jogosultak havonta. A
közmunkások munka- és védõruhát,
valamint étkezési utalványt is kapnak.
A közmunkaprogramok – amellett,
hogy alkalmasak Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék országos átlagot meghaladó munkanélküliségi arányának csökkentésére – elõsegítik a
fenntartható erdõgazdálkodást, valamint
az erdõmûvelési és erdõkezelési feladatok végrehajtását. Fontos cél az állami
erdõvagyon értékének, ápoltságának
növelése; a társadalom által igényelt
közjóléti és természetvédelmi erdészeti
feladatok idõben történõ megoldása.
Vereb István
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Támogatás egyszerûen
Néhány éve az Erdészeti Lapok hasábjain a bajor példát ismertettük,
ami megoldást ad a természetvédelmi korlátozások kezelésére az „aki
rendel az fizet” egyszerû elve alapján. Most egy újabb, ezúttal osztrák
példán szeretnénk bemutatni, hogyan is mûködik a vidékfejlesztés
erdészeti része a Lajtán túl.
Tagtársunk osztrák kapcsolatai révén hozzájutottunk az egyik osztrák tartományi kamara (NÖAK) információs
füzetéhez, amely az ottani, mintegy 46
ezer magánerdõ-tulajdonost informálja
az erdészeti támogatások lehetõségeirõl. Információnk szerint ez a kiadvány
már a támogatási periódus kezdetén, tehát 2007-ben a térség erdõtulajdonosainak rendelkezésére állt.
A füzet tartalmazza azokat az erdészeti
jogcímeket, amelyek a támogatási ciklus
(2007-2013.) alatt kihirdetésre kerülnek.
Így az erdõtulajdonosok elõre tudtak és
tudnak tervezni, válogatni az egyes pályázati jogcímek között és ezáltal elõre ismerni az egyes lehetõségek feltételeit és a támogatás intenzitásának mértékét. A teljesség igénye nélkül kiemelnénk azokat a
jogcímeket, amelyek a magyar támogatási
programból hiányoznak, de az osztrákoké tartalmazza: csemetekertek, magplantázsok gépekkel, öntözõ berendezéssel,
hûtõházzal való bõvítése, biomassza feldolgozás segítése (szállítás, tárolás, szárítás), az erdõtulajdonosok egyesülésének
támogatása, erdõgazdasági termékek értéknövelése, raktárak korszerûsítése, erdõvédelem szúkárosítás ellen, intézkedések fiatalosok vadkár elleni védelmére,
madárvédelem, tölgyek fagyöngy elleni
védelme, erdei tanösvények, kiránduló
erdõk, rendezvényszervezés
Néhány példa, hogy mit is nyújt, milyen feladat elvégzése fejében az osztrák rendszer:
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– Fiatal lombos fák koronaalakító
metszése: 250 euró/ha.
– Erdõtulajdonosok egyesületének
támogatására a dologi és személyi költségek 80%-a.
– Útépítésre, a bruttó költség 40%-a.
– Szú elleni védelem: 22 euró/fogófa.
– Madárvédelem: 25 euró/madárodú,
élõ odvas fa meghagyása 100 euró/fa,
holt odvas fa meghagyása 50 euró/fa.
– Idõsebb facsoportok (0.2-1.0 ha-ig)
meghagyása fészekvédelem céljából
Natura 2000-es erdõterületen 200
euró/ha/év.
– Csemetekertek támogatására a támogatás intenzitás a nettó költség 35-%-a.
– Természetes felújítás kiegészítése
értékes fafajokkal: 1000 euró/ha.
– Felújítóvágás Natura 2000-es erdõterületen 350 euró/ha.
– Természetes felújítás kiegészítése
értékes fafajokkal Natura területen a támogatás mértéke a nettó bekerülési
összeg 60%-a.
A pályázónak lehetõsége van kiválasztani a térségben hozzá legközelebb
található koordinátort, aki részletes információt ad az egyes erdészeti jogcímekrõl, valamint segítséget nyújt a pályázatok elkészítésében. Ezt a címlistát
a kiadvány szintén tartalmazza.
A pályázatok kiértékelési, ellenõrzési folyamata és a támogatás folyósítása
összehasonlíthatatlanul egyszerûbb,
kevésbé bürokratikus a hazainál!
Végezetül a kicsi, de jól szerkesztett
füzetet forgatva, a célirányos, egyszerû,
ám magas szinten támogatott feladatokat, elvárásokat olvasva felvetõdik a
kérdés: miért kellett nekünk ugyanezeket a jogcímeket hihetetlenül lassan,
agyonbonyolítva, számtalan uniós lassító szûrõn átküldve, hatalmas pénz, idõ
és energia ráfordítással elindítani, vagy
még el sem indítani? Bizony mást sem
kellett volna tenni, mint néhány jól mû-

ködõ külföldi támogatási rendeletet lefordítani, kicserélni az elõlapot, átírni a
helyet, a dátumot és feladni Brüsszelbe
2007-ben az elsõ járattal. Az uniós költségvetési ciklusból eddig eltelt idõ alatt
ugyanis egyetlen kézzelfogható eredményt tudott a magyar bürokrácia felmutatni a vidékfejlesztés erdészeti vonatkozásában: tönkretették azt a magányos, korábban legalább úgy-ahogy
mûködõ jogcímet, az erdõtelepítést is,
aminek egyáltalán valami köze volt az
erdészethez. Vegyük végre észre, hogy
a saját rendszerünk többszörösen többet követel a különbözõ erdészeti jogcímeken pályázóktól, mint az uniós minimum-elvárások! Ezt a terhet a saját létezését kétségbeesetten igazolni kívánó
bürokráciánknak „köszönhetjük” csak
és kizárólagosan, ezt nem kenhetjük –
mint annyi mást – Brüsszelre.
Látni kell, hogy az általuk létrehozott
támogatási rendeletek oly mértékben
pályázóellenesek, agyonszabályozottak
és alacsony pénzekért oly sokat kérnek,
hogy a gazdálkodók a közelébe se mennek. Akit pedig még ez sem riasztott el
kellõképpen és mégis vakmerõen belevág, azzal majd elbánik az MVH. A kifizetések vég nélküli csúsztatásával, a pályázók anyagi kivéreztetésével, majd néhány jól elhelyezett, az uniós elvárásokat
messze meghaladóan rosszindulatú és
célzatos ellenõrzéssel, végül kellõ kivárás után a büntetések kivetésével és a támogatások megvonásával.
Lassan el kellene gondolkodni három
év eltelte után azon is, hogy mondjuk
100 eurónyi támogatás kifizetéséhez
mennyit is költöttünk a saját, ezzel foglalkozó apparátusunk fenntartására és mûködtetésére, az alvállalkozók és tanácsadók pénzelésére, a használhatatlan, késve elkészülõ, méregdrága számítógépes
rendszerekre, szoftverekre, úgy általában
erre a nagy habzásra a támogatások körül?. Arra is kíváncsiak lennénk, vajon
mennyi kamatot vágott zsebre a magyar
állam a támogatások kifizetésének
visszatartásával, valamint a behajtott
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büntetések után és vajon mire fordította
ezt a tisztességtelen hasznot?
Legyen számunkra követendõ tehát
a jövõben az osztrák módszer, hiszen
idõben, elõre elkészített jó programmal
segíthetjük a több sebbõl vérzõ magán
erdõgazdálkodást.
Ami a „sógoroknál” bevált, jól mûködik, azt Magyarországon nem szükséges
újból kitalálni és agyonbürokratizálni..
Rövidesen lejár ez az EMVA támogatási ciklus (2013), ezért már most célszerû elkezdeni a tervezést a következõ
támogatási periódusra –, hogy úgy ne
járjunk, mint 2007-ben.
MEGOSZ

Az erdõ és a zöld gondolat
I. Nemzetközi Erdészeti Kommunikációs Konferencia,
Pécs, 2010
A vándorgyûlés csatlakozó rendezvénye 2010. május 20-án, a
Dóm Múzeumban
Védnök: Stumpf István (a Századvég Alapítvány elnöke)
Levezetõ elnök: Náhlik András (a NymE EMK dékánja, az
Országos Erdõ Tanács elnöke)
Részletek és program a márciusi számban

OEE tisztújítás 2010
Tisztelt Tagtársak!
Az OEE Elnöksége 16/2009. (december 15.) sz. határozatában megválasztotta az Országos Választási Bizottságot.
Az Országos Választási Bizottság (továbbiakban OVB) hét tagból áll, melybõl 6 tagot a régiók jelöltek, tagjainak
felsorolását és elérhetõségüket az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
Ennek alapján az OVB megkezdte a
munkáját Egyesületünk Alapszabályának és a Választási Szabályzatnak megfelelõen.
Ezúton, az OVB nevében, tisztelettel
kérem, hogy olvassák el az OEE honlapján a hatályos választási szabályzatot, és a választási bizottság tagjaival
szoros együttmûködésben bonyolítsuk
le a 2010. évi helyi és országos egyesületi tisztségviselõk, valamint a küldöttek
jelölését és megválasztását.
A feladatokat és azok sorrendiségét,
határidejét az alábbi forgatókönyv tartalmazza.
1. Az OVB ülése: 2010.01.15 .
Helye: 1054 Bp., Kossuth tér 11.
Napirendek: – az OEE 2010. évi választásairól készült forgatókönyv elfogadása;
– a helyi csoportok, szakosztályok,
szakosztály jogállású tanácsok (továbbiakban: választási körzetek) választásainak elõkészítése,
– jegyzõkönyvek formai, tartalmi
egységesítése,
– jelöltlisták és hiteles szavazólapok
kiadásáról bizottsági döntés;
– a 2010. évi választások szervezésének, koordinálásának, a Választási Szabályzat elõírásainak megfelelõ egyeztetése, egységesítése, az OVB munkájának részletes megtárgyalása.

2. A választási körzetek részére a választási értesítés elküldése 2010. 01. 20.
3. Az OVB választások elõtti egyeztetései Folyamatos – 02.05-ig.
4. A választási körzetekben a Helyi
Választási Bizottságok választása, tisztújítás lebonyolítása, 2010. 03. 30. a
megválasztott helyi tisztségviselõknek
és küldötteknek nyilvántartásba vétele.
2010.04.15.
5. Az országos tisztségekre való jelölésrõl elfogadó nyilatkozatok beszerzése, jelöltlista elkészítése 2010. 04. 28.
6. Az OVB ellenõrzi az országos tisztségre jelöltek listáját és véglegesíti 2010.
04. 28.
7. A tisztújító küldöttgyûlés meghívójának, a jelöltek bemutatását tartalmazó írások kiküldése 2006. 04. 30.
8. A tisztújító küldött közgyûlés megtartása, a jelölõlista alapján a szavazólapok elkészítése, a szavazás lebonyolítása, a szavazatszedõk megválasztása, a
szavazás értékelése, a választás eredményének megállapítása és a küldött
közgyûlés nyilvánossága elõtti ismertetése, beszámoló az OVB munkájáról.
2010. 05. 14 .
9. A választás lefolytatásáról jegyzõkönyv készítése 2010. 05. 14.
10. A jelölésekkel, választással kapcsolatban felmerült vitás kérdések, vizsgálata, elbírálása 2010. 05. 17.
11. A megválasztott országos vezetõk nyilvántartásba vétele 2010. 05. 17.
12. Az Országos Erdészeti Egyesület
2010. évi választása eredményeinek kihirdetése a Vándorgyûlés nyilvánossága elõtt, ünnepélyes „õrségváltás” 2010.
05. 19 .
A szakosztályi és szakosztály jogállású tanácsoknál a választásokat – az
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OEE titkárságával elõzetesen egyeztetve – a Díjbizottság feladataival való
összeegyeztetés végett, az OVB képviseletének megszervezhetõségére és tanácsterem esetleges biztosítására való
tekintettel az idõszak elején javasoljuk
lebonyolítani, január és február hónapokban.
Kérem, mihamarabb határozzák meg
a választások idõpontját, amelyrõl a lehetõ legsürgõsebben, de legkésõbb január
végéig, értesítsék az OVB elnökét és illetékes tagját, valamint válasszák meg a helyi választási bizottságok tagjait.
A szakosztályok és helyi csoportok
neve mellett feltüntettük az illetékes
OVB tag nevét.
A küldött közgyûlésre a helyi csoportoknál megválasztandó küldöttek
számát a 3. sz melléklet tartalmazza,
melyet a jelenleg nyilvántartott létszám
alapján, az alapszabályban foglaltak
szerint számoltunk ki, és adunk meg.
A küldöttigazolványokról az OEE
Titkársága központilag gondoskodik.
Az országos választások elõkészítéseként elnökségi tisztségeket betöltõ
személyek jelölése szükséges (Alapszabály 11. §) OEE elnöke, három alelnök
(általános, technikus, magán erdõgazdálkodó), Erdészeti Lapok Szerkesztõbizottságának elnöke, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke és négy tagja, valamint
az adott régió képviselõje tisztségekre.
A Szakosztályok régióképviselõt és
küldöttet nem választanak.
A választási ülések meghívójában kötelezõen fel kell tüntetni, hogy amennyiben az ülés a megjelentek száma miatt
határozatképtelen, az ismételt ülést fél
órával késõbb a meghirdetett napirendi
pontokban újra összehívják.
Az ülésrõl az OVB elvárása szerinti
jegyzõkönyvet kell a befejezést követõen kitölteni a megadott minták szerint
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és azt a jelenlévõ OVB tagnak átadni,
vagy az OEE titkárságra megküldeni. (4.
sz. melléklet, szakosztályok részére 5.
sz. melléklet)
A választások lebonyolításának megkönnyítésére, a formailag is egységes
szavazások megtartása érdekében közre
bocsátjuk az OVB által javasolt szavazólap-mintát. (6.–8. sz. mellékletek) Természetesen minden más – az Alapszabályban és a választási szabályzatban
foglaltaknak megfelelõ – helyben kialakult forma is elfogadható. Felhívom a fi-

gyelmet, hogy a leadott szavazólapok a
jegyzõkönyv mellékletét képezik.
A Helyi Csoportok az ülés tervezett
idõpontját szíveskedjenek a régióban illetékes OVB taggal úgy egyeztetni,
hogy az illetékes OVB tag az ülésen
részt tudjon venni.
A rendezvényre kérem, hogy a jelenlegi régióképviselõt is szíveskedjenek
meghívni.
Kedves Tagtársak!
Az OVB munkájának eredményessége
érdekében, minél szélesebb körben moz-

gósítsuk tagtársainkat. A rendezvényeken
való aktív részvétel és véleményalkotás
biztosíthatja, hogy az elkövetkezõ négy
évben olyan – az egyesületünkért tenni
akaró – személyek nyernek megtisztelõ
bizalmat a tagságtól, akik eredményesen
végzik az Alapszabályunk szellemében e
nemes tevékenységüket a köz, azaz tagjaink (és szeretett szakmánk) javára.
Erdészüdvözlettel:
Wisnovszky Károly sk.
az OVB elnöke
(Mellékletek a honlapon)

A Tanulmányi Állami Erdõgazdaság
(Sopron) termõhelyfeltáró csoportjának
története
2009-ben volt ötven esztendeje,
hogy a soproni székhelyû Tanulmányi Állami Erdõgazdaság termõhelyfeltáró csoportja megkezdte mûködését. A termõhelyés erdõtipológia „hõskorában”
alakult csoport munkája sok szempontból úttörõ jellegû volt, napjainkban azonban már kevesen vannak, akik ennek az idõszaknak az
eseményeit jól ismerik. E problémát orvosolandó, a csoport kutatóival (dr. Csapody István, dr. Pallay Mária) mintegy tíz éve készített
riportok, különbözõ kéziratos
anyagok, valamint szakfolyóiratokban közölt publikációk alapján
most megkísérelem a termõhelyfeltáró csoport történetét és eredményeit egy kissé megvilágítani, s
a szélesebb szakközönség számára
is ismertté tenni.

Elõzmények
A termõhelyfeltáró csoport létesítésének alapötlete abban az idõszakban fogant, amikor a hazai erdõgazdálkodás
vezetõi megkezdték a termõhelyi és erdõtipológiai adottságokra épülõ erdõgazdálkodás szakmai alapjait lerakni, s
azokat a Babos Imre-féle erdõgazdasági tájbeosztásnak megfelelõen összefoglalni. Ez a korszak – az 1950-es évek
vége – a táji erdõgazdálkodás és az ún.
„zöld könyvek” születésének korszaka,
s egyben a honi erdõgazdálkodás (szigorúan szakmai szempontból vett)
„aranykora” is. Talán ekkor foglalkozott legtöbbet az erdészszakma az er70

dõgazdálkodás biológiai–ökológiai
alapjaival, s erre az idõszakra volt jellemzõ az erdészek és botanikusok szoros együttmûködése, rendszeres szakmai tapasztalatcseréje.
A táji erdõgazdálkodás elõkészítésének országos mozgalma idején Sallay
Ferenc, a soproni Tanulmányi Állami
Erdõgazdaság igazgatója, valamint dr.
Gál János, az Erdõmérnöki Fõiskola Erdõtelepítéstani és Fásítási Tanszékének
vezetõje kezdeményezésére került napirendre egy soproni székhelyû kutatócsoport alakításának gondolata. A megalakulás éve 1959 volt, s két fõállású
szakember alkalmazásáról döntött az
erdõgazdaság vezetõsége. A csoport
vezetõje az 1958-ban az Erdõmérnöki
Fõiskoláról eltávolított Csapody István,
munkatársa abban az évben végzett,
friss diplomás erdõmérnökként Pallay
Mária lett. A csoport munkáját éveken
keresztül segítették a fõiskola hallgatói,
s alkalmanként a szombathelyi erdõrendezõség munkatársai is.
A termõhelyfeltáró csoport létesítésének közvetlen célja az erdõgazdaság
termõhely-feltárási munkáinak ellátása
volt, de komplex termõhelyi–erdõtipológiai–faterméstani kutatások révén az
eredmények ezen a célkitûzésen – mint
látni fogjuk – messze túlmutatnak.
A termõhelyfeltáró csoport székhelye Sopronbánfalván, a Fenyõ tér 1. sz.
alatt, a dr. Mátyás Vilmos vezette ERTIállomás irodaépületének emeletén volt.
Itt egy kis irodahelyiség, egy talajvizsgálati laboratórium, valamint egy laborelõkészítõ volt a csoport birtoka. Innen

jártak ki terepmunkát végezni, s itt folytak a belsõ feldolgozási munkák is.

Kutatási területek, módszertan
A csoport fõ kutatási területe kezdetben
a Soproni-hegység volt, ahol mindjárt
az alakulás évében gondosan megtervezett termõhelyi, erdõtársulástani és
faterméstani vizsgálatok indultak. A
munkálatok a Sopron városhoz közel
esõ területeken, így elsõként a Récényi
úttól keletre, a Váris, Károly-magaslat,
Dalos-hegy, Nagyfüzes, Kánya-szurdok
térségében kezdõdtek, majd a Récényi
úttól nyugatra, a Köves-árokig terjedõ
területen (Fáber-rét, Várhely, Muck, Ultra) folytatódtak.
A munkálatok vegetáció-térképezéssel kezdõdtek, az ehhez használt
1:5000-es méretarányú alaptérképet a
fõiskola Földméréstani Tanszéke készítette. Mivel az egyik fõ cél a termõhelyi
és erdõtársulástani összefüggések megismerése volt, a vegetáció-térképen elsõként a potenciális természetes erdõtársulások állományait tüntették fel. Kisebb területre ezenkívül készült egy állománytípus-térkép is, melyre viszont
már a tényleges faállomány-típusok
elõfordulásait rajzolták.
A vegetáció-térkép és állománytérkép megrajzolása után került sor a részletesebb vizsgálatok helyszínéül szolgáló ún. próbaterületek kijelölésére. A próbaterületek a hegység különbözõ természetes és származék jellegû állománytípusait kívánták megmintázni, így a gyertyános-tölgyesek és mészkerülõ tölgyesek mellett ezek fenyvesített származék-
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A soproni-hegységi Kolostor-erdô és környéke erdôtípus-térképe a „zöld könyvek” elsô, általános kötetében.

erdeiben és elegyetlen fenyvesekben
(erdeifenyvesek, lucosok, feketefenyvesek stb.) is jelöltek mintaterületeket.
Kezdetben átlagosan 4 hektárra jutott
egy-egy próbaterület, ez azonban az állományok összetételétõl, mintázatától
függõen némileg változhatott. A négyzet
alakú próbaterületek nagysága elõbb
10x10 m, késõbb 20x20 m volt. A ránk
maradt kéziratos anyagok alapján a Köves-ároktól keletre esõ helységrészen
összesen 248 db kijelölt és feldogozott
próbaterületrõl van információnk.
A próbaterületeken belül talajszelvény-gödrök készültek, s a helyszíni talajvizsgálatok mellett a legtöbb esetben
laborvizsgálatokra (humusz%, hy%, kapilláris vízemelés stb.) is sor került. A
helyszíni talajvizsgálati jegyzõkönyveken a talajszelvényeket precíz, aprólékos rajzokkal dokumentálták. A leírásokat és laborvizsgálatokat Csapody István és Pallay Mária végezték, de néhány szelvény leírása dr. Járó Zoltán
nevéhez fûzõdik (utóbbi esetekben a
laborvizsgálatok az ERTI budapesti telephelyén történtek).

A Csapody István által készített erdõtársulástani felmérés a klasszikus
növénycönológia módszertana szerinti
felvételezéssel történt: a mintaterületeken elõforduló edényes növényfajok
és mohák borításértékei (ún. A-D skála
alkalmazásával) szintenként kerültek
feljegyzésre. Ez a módszer a cönológiai
elemzések lehetõsége mellett (a próbaterületek állandósított sarokpontjai
miatt) az újbóli felvételezés és összehasonlító értékelés lehetõségét is megteremtette.
A faterméstani felmérések során a
mintaterületeken álló faegyedek fafaját,
átmérõjét, magasságát (Blume-Leis),
törzsminõsítését (Polanszky-féle osztályozás) és koronaméreteit „Állományfelvételi lap”-on tüntették fel. Ezen felül
jónéhány mintaterületen készült koronavetület-térkép, mely a törzsenkénti
adatokkal együtt a mintaterület szinte
teljes faállomány-szerkezeti dokumentációját adta. Pressler-féle fúró használatával próbálkozások történtek továbbá növedékvizsgálatokra is. Az idõigényes törzsenkénti felvételezéseket elsõ-
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sorban erdõmérnök-hallgatók, Béky Albert, Füzi István, Gergácz József, Tamás Katalin és mások készítették. A
próbaterületek állományfotóit Zsilvölgyi László fényképezte.
A csoport 1963-tól a Soproni-hegyvidék belsõ területeire, így a Brennbergbánya környéki bükkös erdõkre is
kiterjesztette tevékenységét. Ebben a
térségben szórványos, próbaterületek
kijelölése nélküli talajvizsgálatok, továbbá bükkösökre és égerligetekre irányuló növénycönológiai felvételezések folytak. A természetes erdõtársulások mintázatát rögzítõ potenciális vegetációtérkép kidolgozásában ezen a
területen már erdõtervezõk (Gyetvai
György, Takács Zoltán és mások) is
részt vettek.
A termõhelyfeltáró csoport 1960-tól
az erdõgazdaság más területein is bekapcsolódott a termõhelyfeltáró munkába. A Dudlesz-erdõ és a Szárhalmierdõ területén a fentebb ismertetett metódussal, próbaterületeken indultak
vizsgálatok, s kisebb részterületeken erdõtípus-, illetve vegetációtérképezés is
kezdõdött.
Egyes kisalföldi területek erdeiben
(Fertõszentmiklós, Iván, Röjtökmuzsaj, Sopronhorpács, Sopronkövesd
stb. környékén) fõleg talajszelvényvizsgálatok (mintegy 100-150 db) folytak. A kutatások itt a termõhelyleíróadatok pontosítása mellett elsõsorban
az erdõsítési munkák megalapozását
szolgálták, de a Répce-síkról tucatnyi
olyan jegyzõkönyv is maradt ránk,
mely erdõállományok melletti csemetekertek („vándor-csemetekertek”)
elõzetes talajtani vizsgálatát bizonyítja. A talajvizsgálatokkal érintett erdõrészletek területérõl, illetve néhol (pl.
Nagylózs) nagyobb területekrõl erdõtípus-térképek készültek. Ezenkívül
az említett tájegységekben kisebb-nagyobb intenzitással az erdõtársulások
felvételezése is folyt.

A csoport eredményei
– A termõhely-feltárási munkák során
legalább 450-500 talajszelvény helyszíni
és (részben) laboratóriumi vizsgálatát
végezték el a térségben (a jegyzõkönyvek jórészt ma is megvannak). A feltárások elsõsorban a soproni-hegységi savanyú és podzolos barna erdõtalajok,
továbbá a kisalföldi kavicsos-agyagos
aljzaton kialakult ún. cseri talajok ismeretéhez járultak hozzá. A nagy mintaszám a Soproni-hegység, a Fertõmelléki-dombvidék, a Dudlesz-erdõ és a
Répce-sík genetikai talajtípusainak, ter71

mõhelyi kombinációnak kielégítõ ismeretét eredményezte.
– Az erdõtársulástani tanulmányok
alapján elkészült az erdõgazdaság kezelésében levõ erdõk erdõtipológiai
osztályozása. A természetszerû és mesterséges állománytípusokra vonatkozó
eredmények fontos kiegészítést jelentettek a dr. Majer Antal vezette tipológiai iskola munkájához és hazai erdõtipológiai rendszer kidolgozásához, véglegesítéséhez. Csapody István ezenkívül leírta az Iván, Röjtökmuzsaj környéki kötött talajú, kavicsos termõhelyek
(„cseri talajok”) cseres-kocsányos tölgyes állományait, s azt új erdõtársulásként vezette be a hazai növénytársulástani szakirodalomba (1974).
– A faterméstani vizsgálatok a Soproni-hegység kocsánytalan tölgyes, gyertyános-kocsánytalan tölgyes és fenyves
állománytípusainak növekedési és fatermési viszonyaira vonatkozó ismereteket bõvítették. Különbözõ termõhelyekre és fafajokra több száz famagassági görbét szerkesztettek, s az eredményekbõl számos tanulmány (biológiai
felsõmagassági osztályba sorolás, biológiai felsõmagasság és termõhelyi osztályok összefüggései, fafajok összehasonlító növekedésvizsgálata, genetikai talajtípusok és erdõtársulások összefüggései, a talaj törmeléktartalmának hatása a faállományok növekedésére) született.
– A termõhelyi viszonyokra, a genetikai talajtípusokra és erdõtípusokra vonatkozó információk segítették a 47. és
48. erdõgazdasági tájként nyilvántartott
Soproni-hegyvidék és Soproni-dombvidék erdõmûvelési irányelveinek lefektetését, amit a Nyugat-Dunántúl erdõgazdasági tájcsoportról írott és 1963ban megjelent „zöld könyvben” Csapody István és Neuwirth János (az erdõgazdaság akkori erdõmûvelési csoportvezetõje) foglalt össze. A csoport kutatási eredményein alapult jórészt a 44. és
49. erdõgazdasági tájak (Kemenesalja
és Hanság) termõhelyi és erdõtársulástani jellemzése is.
– A soproni-hegységi erdõtípus-térképezés tapasztalatai alapján Csapody
István tollából elkészült a hazai erdõtipológiai-térképezési útmutató. A „zöld
könyvek” elsõ, általános kötetében
közreadott módszertani leírásnál mintapéldaként a soproni-hegységi Kolostorerdõ (és környéke) erdõtípus-térképét
láthatjuk.
– Erdõrendezõk közremûködésével
elkészült a Soproni-hegység hazai oldalán található állami erdõterületek po72

tenciális (a természetes erdõtársulások
termõhelyi mintázat szerinti elrendezõdését mutató) vegetáció-térképe. Az erdészeti üzemtervi térkép léptékének
(1:10 000) megfelelõ nyomtatott térkép
néhány példányban, a Szombathelyi Erdõrendezõség kiadásában jelent meg,
de a Köves-ároktól keletre esõ hegységrész természetes erdõtípusokat is feltüntetõ, kézi kidolgozású térképe
1:5000-es léptékben is ránk maradt.
– A fenti térképek már elkészülésük
idején rögvest gyakorlati kérdések
megalapozását szolgálták. A Sopronihegység 1963. évi erdõrendezési munkái során ugyanis már hangsúlyosan
elõtérbe került az erdõgazdálkodás,
erdõmûvelés tipológiai alapokra helyezése. Az erdõrészlet-határokat részben az erdõtípus-határokhoz igazították, a gyérítések erélyét, jellegét, illetve az erdõfelújítási módot erdõtípusoktól függõen állapították meg, s a 20
éven belül kitermelésre, illetve alátelepítésre besorolt állományok részletesebb vizsgálatával az erdõsítésekhez
szükséges csemeteszükséglet is jelentõsen változott.
– 1968. évi vizsgálatok alapján az érvényben levõ „Erdõnevelési utasítás”
kiegészítéséhez és továbbfejlesztéséhez
a termõhelyfeltáró csoport a Sopronihegység területén beállított állománynevelési kísérletek területérõl (összesen
21 helyszínrõl) közölt helyszíni talajvizsgálati és állomány-felvételi adatokat, továbbá 19 táblázatban leltárszerûen összefoglalta az erdõgazdaság területén elõforduló valamennyi termõhelytípust és erdõtípust.
– Az egyetemi gyakorlati oktatáshoz
az erdõgazdaság a Soproni-hegység területén felvett mintaterületek adatlapjait
és térképeit 1966-ban átadta az Egyetem Erdõmûveléstani Tanszéke részére.
Az erdõgazdaság és a tanszék különbözõ kutatási programokban számtalan
esetben mûködött együtt, s ezekben a
munkákban – volt szó talajtani vizsgálatokról, erdõsáv-kutatásról, vagy növénytani felvételezésrõl – a termõhelyfeltáró csoport is mindig kivette a részét. A csoport tagjai közremûködtek
továbbá az erdõgazdaság dolgozóinak
továbbképzésében is (Pallay Mária
egyik 1959. évi elõadásának témája például „A termõhelyfeltárás jelentõsége
és jövõbeni felhasználása a Hegyvidéki
Erdészetnél” címet viselte).
– A csoport kutatási eredményeibõl
két doktori disszertáció is készült. Csapody István „Termõhelyfeltárás és vegetációtérképezés a Soproni-hegységben”

címû dolgozata a várisi hegységrész termõhelyi és erdõtársulástani viszonyait
elemzi, Pallay Mária „Faterméstani
vizsgálatok a soproni várisi erdõben”
címû összeállítása pedig ugyanezen terület termõhelyi és faterméstani összefüggéseit részletezi.
– Járulékos eredmények között említhetõ számos florisztikai és növénytársulástani tanulmány, a Laitaicum flórajárás hazai részének erdõtársulás-jellemzése, továbbá a „Fertõ-táj flórája és
vegetációja” (1975) címû monográfia
összeállítása Csapody István tollából.

Zárszó
A csoport az 1959 és 1971 közötti idõszakban végzett intenzív termõhelyfeltáró tevékenységet, ezt követõen már
csak névleg létezett. 1971-ben a Fenyõ
téri bázishelyet felszámolták, a labor
felszerelését (az egyik erdészeti középiskolának) elajándékozták, a csoport
tagjai pedig „beköltöztek” az erdõgazdaság Templom utca 4. sz. alatti központjába (ma itt mûködik az Erdészeti
Múzeum). Ezután dr. Csapody István
(1975-ig, amíg az erdõgazdaságnál dolgozott) erdõmûvelési feladatokkal foglalkozott, dr. Pallay Mária pedig a mûszaki erdészetnél tevékenykedett.
A termõhelyfeltáró csoport eredményei – mint láttuk – részben beépültek
az országos és térségi szakmai kiadványokba, a helyi erdõgazdálkodási
üzemtervekbe, továbbá hasznosultak a
felsõfokú erdészeti oktatásban is. A kéziratos anyagok közül sajnos jónéhány
jegyzõkönyv és térkép (például a Szárhalmi- és a Dudlesz-erdõ vegetáció-térképe) elkallódott az elmúlt évtizedekben, de a kutatási anyagok jelentõs része dr. Csapody István hagyatékából a
NYME Növénytani és Természetvédelmi Intézetéhez került, s napjainkban is
elérhetõ, kutatható.
A korabeli vizsgálatok közül a termõhelyi feltárások ma is megismételhetõek, az esetleges változások detektálhatók lennének. A faterméstani felmérések azonos állományokon történõ újbóli elvégzése már sok esetben kétséges, mivel a csoport által megmintázott
állományok jelentõs részét már letermelték vagy megbontották. A sopronihegységi próbaterületek fél évszázad
után megismételt erdõtársulástani (cönológiai) felvételezése és a hegység újbóli vegetációtérképezése azonban
megtörtént, a változások kiértékelése,
illetve az eredmények publikálása a közeljövõben várható.
Szmorad Ferenc
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A Budapesti HM-csoport története
A Csoport alakulására és mûködésére
vonatkozóan nincsenek pontos adataink, mivel az Erdõgazdaság többszöri
költözése miatt a régi dokumentumok
már nem lelhetõk fel, a régi tagok már
többnyire nem élnek.
A Csoport valamikor a hatvanas évek
végén alakult, az Erdõgazdaság 1966. évi
létrejöttét követõen. Tagjai a Magyar Néphadsereg Budapesti Erdõ-, Mezõ- és Vadgazdaságának dolgozói, valamint a Honvédelmi Minisztérium erdészvégzettségû
alkalmazottai közül kerültek ki, késõbb
más szakmai szervezeteknél dolgozó erdészek is csatlakoztak a Csoporthoz (erdõfelügyelõség, ERTI stb.). A Csoport létszáma az utóbbi 15-20 évben 25 és 54 között ingadozott. A korábbi idõszakban – a
Kaszói Erdõgazdaság kiválását (1984.)
megelõzõen – magasabb is volt.
A Csoport elnökei:
1972-1980. Kerekes Géza igazgató
1980-1990. Kotány György fõmérnök, késõbb igazgató
1990-1994. Balsay László fõmérnök,
késõbb megbízott igazgató, majd vezérigazgató-helyettes
1994-1998. Lukács Sándor elnök-vezérigazgató
1998- Keresztes György vezérigazgató-helyettes
A Csoport titkárai:
1970-1972.
Parádi Ferenc
1980-1985.
Szircsák Ferenc
1985-1990.
Pálhalmi János
1990-1994.
Járási László
1994-2002.
Pálhalmi János
2002-2006.
Meggyesfalvi István
2006-2009.
Simon Sándor
2009Dénes Margit
A Csoport gazdasági felelõsei:
1972-1994.
Pálhalmi János
1994-2002.
Vinczéné Szabó Anna
A Csoport tagjainak országos egyesületi megbízatásai:
Ványai Sándor vezetõségi tag
Solymosi József szerkesztõbizottsági
tag
Palatitz Ferenc
több, mint
20 éven keresztül küldött
A Csoport megalapította 2008-ban a
Csoport Tiszteletbeli tagja címet. Az elsõ tiszteletbeli taggá a Csoport egyhangúlag dr. Koltay Andrást választotta
meg hosszú csoporttagsága és éveken
keresztül tartó önzetlen segítségéért.

Tiszteletbeli tagok és a megválasztás
éve:
2008. Dr. Koltay András
2009. Dr. Csóka György
A Csoport és tagjai – a lehetõségeikhez mérten – rész vettek az Egyesület
munkájában, rendezvényein, néhány
tanulmányútján és a saját szervezésû
szakmai megmozdulásokon. A Csoport
küldöttsége többnyire részt vett a vándorgyûléseken 1972. óta bizonyosan,
valószínûleg mindegyiken. Sok szakosztály-rendezvényen vettek részt a tagok az évek során. 2009-ben a Csoport
tagjai a következõ szakosztályokban
képviseltetik magukat:
Erdészeti Fakereskedelmi Szakosztály
Erdõhasználati Szakosztály
Erdõmûvelési Szakosztály
Erdõvédelmi Szakosztály
Közgazdasági Szakosztály
Vadgazdálkodási Szakosztály
Informatikai Szakosztály
Közönségkapcsolati Szakosztály
Erdészeti Erdei Iskolák Szakosztálya
A Csoport évente két-három önálló
rendezvényt, csoportgyûlést tart, a részvétel általában 20-35 fõ közötti (az elõadókkal együtt). Az utóbbi 5-6 évben általában e gyûlések egyikén az Egyesület
és a Csoport belsõ ügyei (választások, díjazási javaslatok, éves program, beszámolók) jelentik a programot, a másik kettõ valamelyik erdészetnél, szakmai tartalommal kerül megrendezésre. Itt a program egy (gyakran aktuális) szakmai problémakör (például: gyapjaspille-gradáció, új jogszabályok, természetvédelem,
szálalás, stb.) köré szervezõdik, egy-két
külsõ elõadó (például dr. Csóka György,
Sódor Márton, Csépányi Péter, Varga Béla, dr. Koltay András, dr. Takács László)
meghívásával és félnapos erdei programmal. A csoportgyûléseken évente történik a külföldet járt kollégáink utazásáról
szóló útibeszámolóinak vetítettképes
elõadása is. A csoportgyûléseken állandó
meghívottak:
a Csoport tagjai,
az Erdõgazdaság dolgozói,
a régióképviselõ,
a tiszteletbeli tagok,
az erdõfelügyelõink.
Süttõn az új erdõtörvényrõl Vaspöri
Ferenc (MgSzH Veszprém) és Dobos
Antal (DINPI) adott elõ.
2008-ban Az Erdõgazdaság csapata
(két fõ: egy versenyzõ és egy edzõ-menedzser) részt vett az OEE által szerve-
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zett erdészversenyen, közepes eredményt elérve.
A Csoport gyakran fogadja az OEE
más csoportjainak küldöttségét. Több alkalommal volt nálunk a szombathelyi
csoport küldöttsége, valamint jártak nálunk a somogyi, a gyulaji, a bakonyi, a
gyõri, a gödöllõi csoport képviselõi, a Közönségkapcsolati és a Megújuló Energia
Szakosztálya.
Jelenleg érvényes meghívása van az
Erdészeti Fakereskedelmi Szakosztálynak és a Budapesti ÁESZ-Csoportnak
(egyesületi keretek között) az Erdõgazdasághoz.
A Csoport tagjai az utóbbi években
több alkalommal vettek részt (8-25 fõs létszámmal) másik csoportok meghívására
másik erdõgazdaságok területén (Szombathely, Gyõr, Hõgyész, Monostorapáti) a
szakmai eredmények megismerésére.
Egy alkalommal az OEE Közép-Magyarországi Régiójának ülése az Erdõgazdaság süttõi vadászházában került
megrendezésre.
A Csoport tagjai néhány alkalommal részesültek egyesületi elismerésben:
Kaán Károly-díj: Emmer Bernát
nyugdíjas (1988.)
Balsay László nyugdíjas (1996.)
Józsa László nyugdíjas (2008.)
Elismerõ oklevél: Pálhalmi János (1982.)
Solymosi József (2003.)
2000-ben a millennium tiszteletére, a
Madarak és fák napja alkalmából a HM
Budapesti Erdõgazdaság Zrt. területén,
a bujáki Sasbércen (az azóta felújított
kilátó tövében) avatta az FVM EH, a
KÖM TVH, az OEE – Káldy József és Török Henrik képviseletével – azt a márvány emléktáblát, amely a szakma (erdészet-vadászat-természetvédelem)
összetartozását, összefogását demonstrálja. A kis ünnepség fényét az Erdõgazdaság képviseletén túl a helyi önkormányzat képviselõinek jelenléte és
az iskolások ünnepi mûsora is emelte.
A Csoport mûködése a HM Budapesti
Erdõgazdaság Zrt. által foglalkoztatott tagok – fõleg a kerületvezetõk – számára
rendkívül fontos, mert csak így tudják a
kapcsolatot tartani az erdészeten kívüli
kollégákkal és így van lehetõségük – az
Erdészeti Lapok olvasásán kívül – a szakma változásait követni, új szakmai ismereteket szerezni, új nézõpontokat, szemléletmódokat megismerni.
Pálhalmi János
Keresztes György
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A Bp.-i FVM Helyi Csoport története
1. A helyi csoport alapítása (a
munkahelyi körülmények, idõpontok leírása)
1967. július 1-én jött létre a Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium
(MÉM) az addigi Földmûvelésügyi Minisztérium, az Élelmezésügyi Minisztérium és az Országos Erdészeti Fõigazgatóság (OEF) összevonásával.
Az addig önálló fõhatóságként, kormányzati szintû, integrált ágazatirányító
szervezetként (100 fõt meghaladó létszámmal) mûködõ OEF beolvadásával
(megszûnésével) – szervezeti kereteit
tekintve – véget ért az erdészet ún.
„aranykora”. Az OEF utolsó vezetõje
Földes László miniszterhelyettes (1956
után belügyminiszter-helyettes) volt.
1970-ig átmeneti idõszak következett, több minisztériumon belüli és külsõ ágazati átszervezéssel. A MÉM-en
belül ún. „funkcionális” szervezeti felépítés keletkezett (ami a mai napig is
fennáll, váltakozva 15-30 fõosztályi
szintû szervezeti egységgel), majd jelentõs személyi mozgással egyidejûleg
elkezdõdött a fõvárosi, a szakmát érintõ
munkahelyek aprózódása. Az ebben a
helyzetben megjelenõ igények eredõjeként alakult meg (több, mint 400 fõs létszámmal) az OEE Budapesti Bizottsága,
majd Helyi Csoportja késõbb MÉM Helyi Csoportja. Egyébként a MÉM-ben
ekkor – már nem önálló ágazati irányítás jogkörével – Erdészeti Hivatal mûködött, dr. Sali Emil erdõmérnök vezetésével.
Az 1970-es évtizedben kizárólagos
erdészeti szakmai profillal a MÉM-ben,
lényegében csak az Erdõrendezési Fõosztály rendelkezett (vezetõje dr. Sali
Emil volt).
Az 1980-as évtizedben – részleges
ágazatirányítási autonómiával bíró – Erdészeti Hivatal szervezõdött, 50 fõ feletti létszámmal, dr. Királyi Ernõ közgazdász (korábban vízügyi vezetõ), 1990
elsõ félévében Gémesi József erdõmérnök vezetésével.
A rendszerváltáskor a MÉM-bõl ismét Földmûvelésügyi Minisztérium
(FM) lett egészen 1998-ig. amikor is elnevezése (és feladatköre) Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumra
(FVM) változott. Az FM-ben, késõbb
FVM-ben 1990-tõl 1993-ig Erdészeti és
Faipari Fõosztály, majd 1993-tól 2004-ig
(fõosztályi jogállású, de még 20 fõ feletti létszámú) Erdészeti Hivatal, ezt követõen 2006-ig (ismét) Erdészeti Fõosztály
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mûködött (1990-tõl 1999-ig Dauner
Márton erdõmérnök-közgazdász, 1999tõl 2005-ig Barátossy Gábor erdõmérnök, végezetül 2006-ig Klemencsics
András erdõmérnök vezetésével). Ezen
utolsó esztendõ szerves folytatásaként
2006-tól a Természeti Erõforrások Fõosztályán belül egy 7 fõs Erdészeti Osztály maradt, ahol kizárólag az erdészet
ügyeivel foglalkoznak jelenleg az FVMben. (A Természeti Erõforrások Fõosztálya vezetõi: 2006-tól Csóka Péter erdõmérnök, 2007-tõl Kiss János erdõmérnök voltak, 2008-tól pedig dr. Nagy
Dániel erdõmérnök-jogász. Ez már a
XXI. század felgyorsult tempója…)
Az OEE Budapesti FVM Helyi Csoport jelenlegi taglétszáma 100 fõ, zömében nyugdíjas kollégák.

2. Az eddigi tisztségviselõk
Elnökök:
Rakonczay Zoltán erdõmérnök
1967–1985 (MÉM fõosztályvezetõ helyettes. OTvH elnökhelyettes, KVM miniszterhelyettes)
Dr. Rácz Antal erdõmérnök 1985–
1990 (MÉM Vadgazdaság-felügyeleti Fõosztály vezetõje)
Dr. Rada Antal erdõmérnök 1990–
1998 (FM Erdészeti és Faipari Fõosztály
fõosztályvezetõ-helyettese)
Merkel Gábor erdõmérnök 1998–
2002 (FVM Költségvetési Fõosztály fõosztályvezetõ helyettese)
Virágh János erdõmérnök 2002–
2006 (FVM Közgazdasági Fõosztály vezetõ fõtanácsosa)
Holdampf Gyula erdõmérnök 2006tól (FVM Erdészeti Fõosztály /Hivatal/
ny. fõosztályvezetõ-helyettese /elnökhelyettese/)
Titkárok:
Czebei Sándor erdõmérnök 1967–
1978 (MÉM Vállalat-felügyeleti Fõosztály osztályvezetõje)
Dr. Csötönyi József erdõmérnök
1978–1990 (MÉM Munkaügyi és Szociálpolitikai Fõosztály fõelõadója)
Virágh János erdõmérnök 1990–
2002 (FM Erdészeti és Faipari Fõosztály
fõmunkatársa)
Karádi László erdõmérnök 2002-tõl
(FVM Erdészeti Hivatal fõtanácsosa)
Gazdasági felelõsök:
Molnár Kálmán erdõmérnök 1967–
1980 (MÉM Erdõrendezési Fõosztály fõelõadója)

Merkel Gábor erdõmérnök 1980–
1985 (MÉM Erdészeti Hivatal osztályvezetõ-helyettese)
Beró Csaba erdõmérnök 1985-tõl
(MÉM Erdészeti Hivatal fõmunkatársa)

3. Nevezetes, kiemelt rendezvények, események (az egyesületi
életben feljegyzésre méltók leírása)
1970. évi Vándorgyûlés Budapesten,
amelyen részt vett dr. Dimény Imre
MÉM miniszter, hangsúlyozva azt, hogy
az erdészet-fagazdaság nem mostohagyermeke az agrár-élelmiszergazdaságnak. dr. Madas András akkori OEE elnök szerint ez mérföldkövet jelentett az
ágazat akkori helyzetében.
Az 1980-as évtizedben a Budapesti
MÉM Helyi Csoport patronálta a Nagykovácsi Erdészeti Nevelõotthont. Ebben a tevékenységben Simon László
akkori erdõmérnök tagtársunk szerzett
elévülhetetlen érdemeket.
Helyi Csoportunk már több. mint
négy évtizede, rendszeresen, évente váltakozó helyszíneken valósít meg tapasztalatcserével egybekötött tanulmányutakat az ország valamennyi erdészeti
tájegységén.
Éves rendszerességgel kerültek sorra
– elsõsorban erdészetpolitikai jelentõségû – szakmai rendezvények az adott
korszak meghatározó egyéniségei elõadásaival kombináltan. (A teljesség igénye nélkül: Dr. Madas András – Halász
Aladár: „A népgazdasági tervezés fagazdasági vonatkozásai”; Dr. Mayer
Antal: „Új irányelvek az erdõmûvelésben”; Mersich Endre: „Eszközgazdálkodás a fagazdaságban”; Szendrey Ernõ:
„Az erdõ-, mezõ- és vadgazdálkodás
összhangja”; Göndöcs Imre: „Fagazdasági vállalatszervezés”; Cornídes György:
„Laosz erdõgazdasága”; Dr. Keresztesi
Béla: „Beszámoló a VIII. Erdészeti Világkongresszusról”; Zágoni István: „Beszámoló a faanyag-helyettesítési FAO –
Konferenciáról” stb.)
Helyi Csoportunk mindenkori ágazatpolitikai súlyát jelzi, hogy tagjaink
között tarthattunk, illetve tartunk számon egy államtitkárt, két miniszterhelyettest, négy minisztériumi hivatalvezetõt, továbbá hivatalvezetõ-helyettest,
két erdészeti vállalatcsoport portfóliómenedzsert, valamint több minisztériumi (fõhatósági) fõosztályvezetõt, fõosztályvezetõ-helyettest és osztályvezetõt.
Végül ki kell emelni a Helyi Csoport
fõvárosi integrátori szerepét, amit az el-
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telt több, mint négy évtized „viharai”
során sikeresen valósított meg, s amelyet jól jellemez tagjaink munkahelyeinek a teljesség igénye nélküli felsorolása: az erdõrendezés és az erdõfelügyelet mindenkori fõvárosi szervezetei, a
természetvédelem mindenkori fõható-

sági és fõvárosi szervezetei, OT, ERDÕTERV-ERFATERV,ERDÉRT,ERTI,OMMIMMI, Fagazdasági Egyesülés-FAGOK,
ÁGOK, TOT-MOSZ, AGROKER, STAGEK, KOEK MAVAD Rt., UVATERV,
IUCN, ÁVÜ-ÁPVRt., EU Bizottság, Pilisi
Parkerdõgazdaság, Állami Biztosító,

Mezõgazdasági Múzeum, Fõvárosi Önkormányzat, honvédségi Erdészet,
szakmai Szakszervezetek, szaksajtó
Szerkesztõségek stb.
Holdampf Gyula
OEE Budapesti FVM Helyi Csoport
elnöke

Kihelyezett szakosztályülés a Zemplénben
Az Országos Erdészeti Egyesület Erdõk
a közjóért és Közönségkapcsolatok szakosztálya 2009. november 12-13-án tartotta soron következõ kihelyezett szakosztályülését. A szakosztálytagokat
ezúttal az Északerdõ Zrt. látta vendégül
Zemplénben. A kihelyezett ülés résztvevõit Papp Gyula, az Északerdõ Zrt. vezérigazgató-helyettese a sátoraljaújhelyi
Polgármesteri Hivatal dísztermében fogadta.
Dobó István, az Erdõk a közjóért szakosztály elnöke üdvözlõ beszédében elmondta, hogy az Országos Erdészeti
Egyesület történetében egyedülálló vállalkozásba fogtak. Az erdõk a közjóért
kötet elsõ kiadása 2007-ben jelent meg,
átdolgozott második kiadása nemrég készült el 2200 példányban. Ebbõl a tervek
szerint valamennyi, legalább 500 lakossal
rendelkezõ hazai település polgármestere kézhez fog kapni egy példányt a következõ idõszakban. A kötetben azokat a
korszerû erdõgazdálkodással kapcsolatos
legfontosabb ismereteket foglalták össze,
melyek a nem hagyományos erdészeti tevékenységek közé tartoznak.
A védett értékek bemutatásához megfelelõ infrastruktúrára van szükség, ezeket a látogatók igényeinek megfelelõen
kell kialakítani. Kiemelte azt is, hogy az
erdészszakmán belül már megindult a paradigmaváltás, melynek célja a folyamatos erdõborítás elérése, ennek megfelelõen megindultak az átalakító munkálatok
is. Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely
polgármestere az Erdõk a közjóért tanulmánykötet átvétele után elhangzott köszöntõjében kiemelte, hogy az elmúlt
idõszakban is szoros együttmûködés volt
a város vezetése és az Északerdõ Zrt. között. A város közjóléti fejlesztéseivel kapcsolatban elmondta, hogy a társaság kezelésében lévõ területen, a libegõ szomszédságában négyszintes kalandparkot
létesítettek. Ugyancsak a tervek között
szerepel egy tanösvény kialakítása is.
A szakosztálytagok a Sátoraljaújhelyi
Kalandpark építésének részleteivel a
helyszínen ismerkedhettek meg. Szappanos István üzemvezetõ elmondta, rész-

ben uniós forrásból épül Közép-Európa
leghosszabb (2270 m) bobpályája, melynek összköltsége 280 millió forint. Itt lesz
Európa leghosszabb mûanyag sípályája
is, melynek hossza eléri majd a 410 métert. A beruházás összköltsége 198 millió
forint. A tervek között szerepel az 514
méter magas hegyen egy panoráma-kilátó, illetve hazánk elsõ símúzeumának
megépítése is.
A libegõ, illetve az idén nyáron megnyitott bobpálya az elmúlt három hónapban összesen 82 ezer látogatót vonzott. A
bobpálya kipróbálása után Füzérre érve a
szakosztálytagokat Horváth Jenõ polgármester fogadta, aki szintén kapott egy
példányt az Erdõk a közjóért kötetbõl. A
polgármester a település életérõl szólva
elmondta, szlovák partnereikkel közösen
beadtak egy pályázatot, és az így elnyert
forrásból felújítják az egykori történelmi
utakat. Az út kerékpárútként, illetve faanyagszállításra fog szolgálni. A település
korábban erdõgondnoksági központ
volt, ezért rendbe hozzák az erdészeti
emlékhelyeket is. 2009. november 10-én
Füzéren tartották a tervezett zempléni
nemzeti parkról szóló megbeszélést, melyen 30 polgármester, 40 gazdálkodó, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium munkatársai, valamint az Északerdõ
Zrt. képviselõi vettek részt. Miután a természetvédelmi kezelési terv és a társadalmi elfogadottság is hiányzik, a helybeliek
nem támogatják a nemzeti parkká nyilvánítást. A látnivalókban gazdag nap végén
a szakosztálytagok a Füzéri várhegy tetejérõl csodálhatták meg a környezõ hegyekre nyíló kilátást, majd következett a
háromhutai vadászházban található szállások elfoglalása.
November 13-án a Hegyközi Erdészet
területén található közjóléti létesítmények
(kilátó, illetve védkunyhó), majd Pálházán az Erdészeti Múzeum megtekintése
szerepelt a programban. Ezt követõen
Füzérradványra vezetett utunk, ahol a
kastélyt, illetve annak parkját tekintettük
meg. A helyreállítási munkálatokról Bozsó Gyula, az Északerdõ Zrt. által végzett
felújítások irányítója adott tájékoztatást. A
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Füzérradványban található kastély hazánk egyik legnagyobb kastélya, mely a
XIX. század második felében, Károlyi Ede
építkezései nyomán nyerte el jelenlegi
formáját. A késõreneszánsz kastélyt 18571859 között Ybl Miklós tervei alapján építették át romantikus-eklektikus stílusban.
A reneszánsz kastély belsõ kialakítása
Károlyi Ede fiának, Lászlónak a nevéhez
fûzõdik. 1936-37-ben a kastélyt a kor követelményeinek megfelelõen luxusszállóvá alakították át, mely rövid idõ alatt
nemzetközi hírnevû gyógy- és üdülõhellyé vált. A II. világháborút követõen az
épületet államosították, majd 1948-tól
1991-ig tüdõszanatóriumként mûködött.
1995-ben kezdõdtek az épület helyreállításához szükséges kutatások, a felújítási
munkálatokat 1996-ban kezdték el.
A kastély jelenleg múzeumként mûködik. Az épületet 140 hektár kiterjedésû festõi arborétum veszi körül, mely
Borsod-Abaúj-Zemplén megye legszebb
és legnagyobb parkja, 1975 óta természetvédelmi terület. Az egykori gyümölcsöskertbõl a Károlyi-család tájba illõ angolparkot alakíttatott ki, az õshonos fafajok mellett számos ritka tûlevelû, illetve
lombhullató fa- és cserjefajt telepítettek.
Emellett két tavat is létesítettek, melyeket sétautak vettek körül, ahol számos
vízimadár talált otthont. A vagyonkezelõ
Északerdõ Zrt. irányításával a helyreállítási munkálatok 2004-ben kezdõdtek, a
területet kitisztították, megindult a növényzet felmérése. A park eredeti állapotának helyreállításához szükséges
mintegy 200 millió forintot a „Gyûjteményes növénykertek és védett történeti
kertek megõrzése és helyreállítása” címen kiírt KEOP-2009-3.1.3 kétfordulós
pályázatból kívánják biztosítani.
A 2010-ben benyújtandó tervben a
park vizes élõhelyeinek rehabilitációja, a
hidak helyreállítása mellett a kipusztult
növényfajok pótlása, valamint az értékes
famatuzsálemek felmérése, megõrzésének kidolgozása is szerepel. A kétnapos
rendezvény a senyõi vadászházban ért
véget.
Papp Mónika
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A Csongrád megyei HCs. életébõl…
2009. december 02-én, szerdán kirándultunk Csongrádra. Házigazdánk és a
helyi programok szervezõje Losonczi
Zoltán tagtársuk volt.
Az Õ szervezésével és kalauzolása
mellett városnézésre, majd szakmai és
kulturális programra kerül sor. Nem árt
néha, hogy a Csoport együtt legyen.
Ezen a kiránduláson 27-en vettünk
részt.
A városnézés az Erdély egyes részeire jellemzõ stílusban épült Városházán
kezdõdött. A szépen rendben tartott
épület magán viseli valamikori polgármesterének keze nyomát. Piroska János emlékének tisztelegve állandó kiállítás van festményeibõl. Dr. Piroska János festõmûvészt akvarelljei, tájképei
és csendéletei tették híressé, és aki a 30as években a város polgármestereként
jelentõs, a város mai arculatát is megha-

tározó építõ munkát végzett. A következõ helyszín a Városházával szemben
álló Nagyboldogasszony római katolikus templom volt. Itt orgonazenét hallgattunk és megcsodáltuk a két éve egy
hívõ által adományozott kristálycsillárt.
Kibuszoztunk a történelmi belvároson
keresztül a Körös-torokba, a város üdülõövezetébe.
A városnézés után a Diána Felnõttképzõ Intézetben Wass Albert erdélyi
író, költõ életérõl és mûveirõl tartott ismertetõt dr. Hovorka Istvánné tagtársunk. Szavalatot mondott Pozsár Ferenc elõadómûvész.
A kulturális programok mellett szakmai programra is sor került. Derzsi Miklós a „Tisza Faaprítékot Termelõk Termelõi Csoportja Szövetkezet” igazgatóság elnöke elõadást tartott a szövetkezet tevékenységérõl és a megújuló

Közmunkások az erdõkben
Immár hagyomány, hogy amikor beköszönt a tavasz, sok munkanélküli jut feladathoz.
Jó kezdeményezésnek bizonyult a
közmunka program, hisz egyrészt országosan sok ezer embernek ad – ha
idõlegesen is – megélhetést, másrészt
pedig a cégeknél is elkél a dolgos kéz.
Így történik ez a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.-nél is, ahol hosszú
évek óta tavasztól õszig közmunkásokat foglalkoztatnak. Az idén, április 27én indult a program és október 26-ig
tart. Tehát fél éven át alkalmaznak átlagosan csaknem kétszáz embert, akikbõl
hetvenheten rendelkezésre állási támogatásra jogosultak, hatvankilencen pedig roma származásúak.
A közmunkásokat huszonhét JászNagykun-Szolnok és Pest megyei településrõl vették fel. S ami külön elõny,
hogy közülük tizenhárman motorfûrészkezelõi, tizenhatan pedig erdei melléktermékgyûjtõ és -hasznosító képzésben
vesznek részt. Vagyis tanulnak, s így
esélyük lehet arra, hogy esetleg a NEFAG Zrt.-nél véglegesen is elhelyezkedhessenek.
Persze a többiek sem fognak unatkozni, hisz akad feladat bõven. Így az új
erdõsítések ápolása, kapálása, tõrevágása, egyszálazása csaknem 2500 hektáron rájuk vár. De el kell végezniük
205 hektár erdõ nyesését, 74 hektáron a
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sarjak leverését, 10 hektáron a vágás takarítását, s építeniük kell 5000 folyóméter vadkárelhárító kerítést. S az utak
karbantartása, a szemét összegyûjtése is
a feladataik közé tartozik.
S ezzel még mindig nincs vége a felsorolásnak, mert néhány ezer órát felemésztenek a csemetekerti, a parkerdõfenntartási munkák, valamint a közjóléti eszközök karbantartása.

Új belépõk
Zalaegerszegi Helyi Csoport:
Gyõrvári Attila egyéb felsõfok, Oszkó
Dániel tanuló, Molnárné Vitális
Anikó erdõmérnök, Vas László egyéb
felsõfok, Kósa Gyula erdésztechnikus, Csóbor Ákos erdõmérnök; Veszprém FVM Helyi Csoport: Fülöp Tímea erdõmérnök; Egyéni tag: Pláser Lajos egyéb felsõfok, Margittai
Endre erdõmérnök; Soproni Helyi
Csoport: Rétfalvi Lajos faipari mérnök; Kecskeméti Helyi Csoport:
Szegedi Máté egyéb felsõfok, Dunai
Veronika egyéb felsõfok, Dobrosi Dénes erdõmérnök, Kiss Réka Mária;
Miskolci Helyi Csoport: Kurucz
Gábor erdõmérnök, Horváth Zsuzsanna erdõmérnök, Bors László erdõmérnök; Visegrádi Helyi Csoport: Limp Gábor erdõmérnök

energia elõállításához szükséges faültetvényekrõl. Egyúttal meghívta az érdeklõdõket 2010 tavaszán Piricsére
energiatermelés céljára telepített faültetvény bemutatására.
Ebéd és borozás – mert Csongrád
elismert borvidék is egyben – közben jó
hangulatú beszélgetés kezdõdött.
Érdekességként megnézhettük Losonczi Áron üvegbeton mintadarabjait
is.
A kirándulás tanulságaként elmondhatjuk, hogy az egyesületi élet mozgatója a helyi kis közösségek összetartása
és tagjainak aktív részvétele a csoport
életében. A távoli tájak megismerése
mellett nagyon fontos a lakóhelyeink
értékének ismerete is és az ezen munkálkodó emberek megbecsülése
Sere Ferenc
Helyi Csoport titkára
Ezeket a feladatokat a közmunkások
a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.hez tartozó erdõkben, negyvennégy település határában végzik el.
S ami egyáltalán nem lényegtelen: a
programban részt vevõ emberek napi
nyolcórás munkájukért a minimálbérnek megfelelõ 71 500 forintot kapnak
havonta. A NEFAG Zrt. a program keretében ellátja õket a szükséges munkaés védõruhával is. A program lejárta
után lehetõség van továbbfoglalkoztatásra is, amivel élni is szoktak az arra érdemes közmunkások.
Nagy Tibor
NEFAG Zrt.

Ezek a japánok!
Az elkövetkezendõ 10 évben a jelenlegi
24 százalékosról 50 százalékosra szándékozik fejleszteni a japán kormány az ország önellátó képességét faanyagból. A
faanyagtermelés költségeinek csökkentéséhez erdészeti feltáró utak építését
szorgalmazza.
Az új terv célja, hogy élénkítse az erdészeti ágazatot és munkalehetõséget
teremtsen a hegyi falvakban. Az úthálózat sûrûségét a telepített erdei kétharmadán a fejlett erdõgazdálkodásáról ismert
Németország erdészeti úthálózatához
hasonlóan, 100 méter per hektárra akarja fejleszteni.
(ForestPress)
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Búcsú Madas Lászlótól
A Erdészeti és Faipari Egyetem elsõ évét
1964. június 27-én, Magyarországi Szent
László király napján abszolváltam Sopronban. Ugyanígy végzett néhai Eõry
Gyula barátom és évfolyamtársam is. Ebbéli örömünkbõl kifolyólag felmentük
az Alpesi vendéglõbe egy sörre.
– Mit csinálsz a nyáron? – Kérdezte
Gyula iszogatás közben.
– Dolgozom.
– Te Bánó! – Mondta Gyula élénken.
Gyere Visegrádra! Én el tudom intézni,
hogy a visegrádi erdészetvezetõ alkalmaz téged a nyárra. Madas Lászlónak
hívják. Tudod, ez egy rendkívüli ember…
Néhány nap múlva Madas László
elõtt álltam Visegrádon. Vigyázzállásban, fegyelmezetten, a munkavállalásra
felkészülten. Úgy, ahogy egy zöldfülû
baleknak állnia kell egy nagyhírû és
nagynevû Firma elõtt. Õ azonban mit
sem adott erre. Vidáman mosolygott.
Szemébõl az emberség, a szeretet, a bizalom és sok egyéb hasonló más sugárzott. Meleg, barátságos szavakkal köszöntött, miközben többször és rendesen hátba sózott. Ezután jobb kezét a
jobb vállamra téve maga mellé húzott,
és néhány szóval ismertette a munkámmal kapcsolatos elképzeléseit olyan természetességgel, olyan barátságossággal, mintha mindig is ismertük volna
egymást, mintha Õ mindig is az én
Nagy Barátom lett volna. Mondandóját
befejezve beugrott a Gál Jenõ vezette
dzsipjébe és elhajtott.
Ahogy egyedül maradtam – valamilyen egészen boldog lelkiállapotban –
,Eõry Gyula jellemzésére gondoltam…
Valóban… Ez egy rendkívüli ember. Véleményem az évtizedek során semmit
sem változott. Most, a ravatal elõtt állván is csak az élet kérlelhetetlen törvényei kényszerítenek arra, hogy az igeidõt megváltoztassam: Madas László egy
rendkívüli ember volt. Tõle búcsúzom
most az Országos Erdészeti Egyesület
Elnöksége és tagjai, a pilisi erdészek,
valamint elsõsorban a Visegrádi Erdészet területén levõ településeken élõ jelenlegi és múltbéli erdõgazdasági dolgozók nevében.
*
Madas László életútját egy nekrológ
keretében ismertetni lehetetlen. Csak a
kitüntetései felsorolása kitenne önmagában egy búcsúbeszédet. Mindezeken
felül lelki szemeimmel itt látom magam
elõtt Õt, amint szemöldökét felhúzva,
jobb keze mutató ujját felemelve, derûs

szemeit rám szegezve, mosolygó arccal
mondja: Tudod, tudod tél van, hideg
van. Röviden mondd, mert fáznak a barátaim…
– 1920. július 26-án születik Sopronban a Muck erdészdinasztia harmadik
generációsaként.
– Az erdõmérnöki diplomát 1942ben szerzi a József Nádor Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem soproni
Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Karán.
– ’42-’43 között a Kar Út- és Vasútépítési Tanszékének adjunktusa.
– ’43-’49 között háborús szolgálat,
melybõl 3,5 év hadifogság.
– ’49-’54 között számos államerdészeti beosztást tölt be.
– ’54-’68 között a Visegrádi Erdészet
erdészetvezetõje.
– ’69-’83 között a Pilisi Állami Parkerdõgazdaság igazgatója.
– 1983-tól nyugállományba vonul.
*
Élete meghatározója volt a sport. Már
az egyetemi tanulmányok megkezdése
elõtt magasugrásban ifjúsági magyar
bajnok volt. Egyetemistaként az Egyetem atlétacsapatának vezéralakja.
Egyszer például Tatabányára indult
egy atlétikai versenyre, de a gyorsvonat
nem állt meg Tatabányán, így be kellett
utaznia Budapestre. Pesten vett egy
sportújságot, és látta, hogy egy tehetségkutató verseny lesz a BBTE (ma VASAS) pályán. Kiment a versenyre, elindult 100 méteren, és megverte az akkori magyar bajnokot.
1943 nyarán már elhagyta az Egyetemet, amikor augusztusban országos atlétikai bajnokságot rendeztek Pesten. A
MAFC Sopron számított rá, õ pedig
igent mondott a rajtra. Tréning nélkül
indult a versenyen. Élete legjobb eredményével, ráadásul az év legjobb magyar magasugró eredményével gyõzelemre vitte Sopron ötös magasugró csapatát. Országos bajnokok lettek. Neves
sportújságíró készített vele riportot,
melybõl nagy cikket írt. Címe: „A legszerényebb magyar atléta”. Egyik vallomása a cikkben: „A sport életem elválaszthatatlan része, hozzátartozik a lélek és test harmonikus összhangjához;
Az eredmény nem fontos, ha jön, örülök neki.”
*
Erdészhivatására mi sem jellemzõbb,
mint a 82 éves korában írt önéletrajza
elsõ mondata: „Erdésszé válásom 1920ban, megszületésemmel kezdõdött.”
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Polihisztor erdész volt. Nemcsak értett
az erdõgazdálkodás minden ágazatához, hanem egyaránt szívén is viselte
mindegyiket. A vadgazdálkodást éppúgy, mint az erdõmûvelést, avagy az erdõfeltárást, avagy a jóléti erdõgazdálkodást. Tengernyi mondandóm lehetne…
De csak egy-két szilánk:
Az erdésztársadalom Madas Lászlónak köszönheti, hogy a Biolley-féle szálalás magyar kísérleti eredményeit tanulmányozhatja a Visegrád, Erdõanyabükkösben. A területet az ’50-es évek
közepén õ alakította ki, és amellyel õ
foglalkozott évtizedeken keresztül. A
nemzetközi összehasonlításra is alkalmas, szabályszerûen és folyamatosan
mért és dokumentált kísérleti területen
meg lehet tekinteni a szálaló erdõk
minden lényeges elemét.
– A „Közelítés és szállítás hegyvidéki
erdeinkben” címû könyvet Pankotai
Gáborral együtt írják.
– Német szakírók remek munkáit
fordította magyarra.
– Sok-sok értékes cikke jelent meg.
*
Munkásságában mind nagyobb súlyt
kap a természet, ezen belül az erdõ és
az ember kapcsolata, kölcsönhatása.
Felismeri, hogy ennek a kapcsolatnak a
kölcsönösen jó kialakítása a civilizációnk egyik létkérdése lett. Pilisi tájfejlesztési munkálkodásának egyik mérföldköve az 1969. január elsején alapított Pilisi Állami Parkerdõgazdaság,
melynek igazgatójául õt nevezik ki.
1973-ban munkásságára már felfigyel
az Európa-díjat odaítélõ Goethe Alapítvány is, melynek mind az elnöke, mind
a Kuratórium valamennyi tagja ellátogatott Visegrádra. A vendégeket elvarázsolta a táj szépsége. A Kuratórium tagjait azonban nemcsak a táj varázsolta el,
hanem Madas László egyénisége is. Ünnepélyesen kijelentették, hogy éven77

ként itt, a mi Pilisünkben volna kedvük
eldönteni: ki és miért kapja az éppen
esedékes Európa-díjat…
Madas László nélkül nem fürödhettünk volna sok évig a Lepencei Sportfürdõben. Madas László nélkül nem
épült volna meg a Mogyoróhegyi Kiránduló és Oktató Központ.
Szakmai munkásságáról mindez
azonban még dióhéjba történõ foglalat
sem volt.
*
Élete vezérelvei voltak:
– Szerényen nyerni és elegánsan veszíteni, valamint:
– ha elbuktál, állj fel!
Nemcsak vallotta õket, hanem így is
élt.
Számtalan történetet mondhatnék az
emberségérõl, nagyúri modoráról, de
csak egyet engedhetek meg magamnak:
Amikor 1968 õszén a Pilisbe kerültem, Pilismaróton kaptam egy kis lakást. – Mikor tartasz egy lakásszentelõ
tarokkpartit? – kérdezte.
A szervezõi elõkészületek közben
vált köztudottá, hogy Madas Lászlót
1969. január elsejével a Pilisi Állami Parkerdõgazdaság igazgatójának nevezik ki.
Ekkor úgy gondoltam, hogy részemrõl,

Erdõanyai zsoltár
Madas László emlékére

– Üdvöz’ légy, mi Urunk,
Erdõnket teremtõ!
Hozzá hû fiadnak
Mindensége, nemtõ:
Ifjonti tölgyek,
Bükkök színe, árnya,
Lombjuk káprázata,
S mindegyikük társa,
Kõrisek, juharok
S az egész rengeteg…
Egyhelyben is élet,
Értelem, szeretet,
Küzdelem és szépség,
Feltörekvés száz szám’,
Végtelen szabadság
– Gyökereik láncán…

a balek-mérnöktõl közvetlenkedés lenne a szervezés további folytatása. Január közepén azonban úgymond õ „vont
felelõsségre”: Mi lesz a lakásszentelõ
partiddal?
A partit egy január végi hétfõ délutánra szerveztem meg. Ugyanerre a
napra szervezett a Miniszterelnökség
egy Pilismarót-hamvaskõi kormányvadászatot, ahol a politikai házigazda Fehér Lajos miniszterelnök-helyettes, a
szakmai házigazda pedig Madas László
parkerdõ-igazgató volt. Így meghiúsult
a részvétele a partin. – Gondoltam én.
Õ azonban másként gondolta:
Este fél nyolc körül fejezõdött be a
hamvaskõi program, amikor Fehér Lajos közölte: Madas elvtárs, magát én viszem haza. A miniszterelnök-helyettes
Mercédesze rövid idõ alatt a Madas-ház
elé ért Visegrádon. A két férfi elbúcsúzott egymástól. Madas László bement a
lakásába, köszöntötte hitvesét, akivel
vidáman még azt is közölte: Még nem
értem haza, percek múlva indul a buszom. Ezután elköszönt, majd kisietett a
Visegrád–Kápolna buszmegállóhoz.
Felszállt a 20.45-ös autóbuszra. 29 perc
múlva már ismét Pilismaróton volt a
templomnál. Innen csak egy kilométert
gyalogolt, majd kopogott a lakásajtómon, és bejött a lakásba. Megígértem,
hogy eljövök hozzád. Itt vagyok. Ezt értékeld!
*
Nyugállományba vonult. Ezt az életformát nem neki találták ki. Szigorú fogadalmat kötött: „A Parkerdõ székházába csak akkor megyek, ha hívnak, és
csak akkor vállalok feladatot, ha ellenszolgáltatás nélkül végezhetem. Nem
kívánok még véletlenül sem félreérthetõ helyzetet okozni.”
Ahogy teltek a nyugdíjas évek,
ugyan mindinkább aggódóbb lett, de
mindig derûsen mondta: Csak egy, ami

felderít: A pilisi erdõk jövõ tavasszal is
kizöldülnek!
Vágyott szakmája gyakorlására. Erdõbéli fiával – ahogyan Koncz Antal kerületvezetõ erdészt nevezte – gyakran
járt ki Erdõanyába. Ilyenkor üdült fel,
ilyenkor tudta feledni jelen világunk sötét foltjait. Elkeseredettnek sosem láttuk. Önuralma határtalan volt. Barátjának 2008. év végén írt levelében írja:
„Hálásan élvezzük feleségemmel az
együtt megöregedés istenadta örömét
és biztonságát, így könnyebben viseljük
el a vénülés megpróbáltatásait.” Készült
a nagy útra. Csendben, magába zárkózottan, de félreérthetetlenül.
*
Madas Lászlót az élet számtalan kitüntetéssel halmozta el: Sok-sok kitüntetést
kapott a közigazgatás, az oktatás, az erdõgazdálkodás, a környezetvédelem területén végzett tevékenykedéséért. Európa-díjas mérnök, a Bedõ Albert-díj, a
Munka Érdemrend arany fokozatának
birtokosa, Visegrád Város díszpolgára, az
Országos Erdészeti Egyesület Tiszteletbeli Tagja, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje birtokosa, vasdiplomás erdõmérnök. Mégis, ha én emlékezni fogok Madas Lászlóra, akkor nem a címei, nem a kitüntetései jelennek meg elsõként elõttem, hanem a nagy tudású, a
segítõkész, a bajtársias, az emberséges,
az elegáns stílusú, a fenséges udvariasságú Tanítómester, a Példakép.
*
Madas László úgy halt meg, ahogyan
egész életében élt: A szentestét nagy
családja körében szeretettel övezve töltötte el. Udvariasan megvárta a Megváltó eljövetelét, majd utána röviddel, hitvese jelenlétében, szerényen elment…
Õ már a Mindenhatónál van. Az üdvözültek boldogságával ott is marad
mindörökre…
Bánó László

Majd’ száz év türelemBurkot Idõnk tör fel,
Míg Karácsony éjjel
A Szentlélek jön el,
És karodba fonva,
Magához ölel, mint
Most, úgy mindörökké.
Amen!
Visegrád, 2009. Szilveszter
Apatóczky István
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XXI. visegrádi karácsonyi tarokk játékok
Az OEE Visegrádi Helyi Csoportja és a Pilisi Parkerdõ Zrt. december 27-én Visegrádon tartotta az immár hagyományos karácsonyi tarokkjátékokat. A XXI. alkalommal megrendezett parti ugyan a szó szoros értelmében nem jubileumi, de a tarokkozók között ennek a számnak magától értetõdõen is jelentõsége van, aminek
okán egy kis összefoglalóval készültünk.
Ténylegesen már a XXX. alkalom körül
tartanak a partik, de az elsõ emlékkönyvben is rögzítettek szerint 1987. december
27-én került megszervezésre a rendezvény, mely három év kihagyással azóta is
folyamatosan szervezõdik, minden év
utolsó hónapjának 27. napján. Az alapötlet Bánó Lászlótól, az akkori Pilis Helyi
Csoport titkárától származott, amit ezúton
is köszönünk neki. A játékoknak néhány
évig a Budapesti Erdészet, a többi évben
a Parkerdõ visegrádi központja adott otthont. Az összejöveteleken 30-50 fõ szokott részt venni, de volt év amikor 67 fõ
vett részt (XIII. tarokkjátékok, Budapest).
A meghívók névre szólóak, melyekre a
meghívottak egy fõ vendéget hívhatnak.
A versenyben, mely általában 10 órától 16
óráig tart, a helyezéseket a XXI. fogások
számában bíráljuk el és a három legtöbbet fogót és a három legtöbbet megfogottat díjazzuk. A fogásokat megfelelõ adatrögzítéssel az emlékkönyvbe írjuk. Az
emlékkönyv digitális változata a
www.parkerdo.hu oldalon a Helyi Csoport híreinél megtalálható, így mindenki
kedve szerint elevenítheti fel a nevezetesebb játékokat. A beírásokat olvasgatva
talán a legemlékezetesebb partit játszhatta Pálvölgyi Ágnes a bemondott XXI fogással 2004-ben, amit ellenfelei kontrával
jutalmaztak, melyet követõen a játékosok
megfogták Gombos Zoltánt. Az Erdészeti

Lapokban az akkori szervezõk beszámoltak az 1995-tõl 1999-ig tartott partikról,
melyet most felelevenítve évente közreadjuk a december 27-i visegrádi eseményeket. A digitális archívumban fent említett cikkeken kívül tarokkal kapcsolatban
összesen csak az 1991-es évfolyamban
megjelent Tarokk-sarok található, mely
tanulságos játszmák idézésére és rejtvények feladására szorítkozott Mosonyi Géza rovatvezetõ tollából.
Az egyetlen, a visegrádi partitól különbözõ utalás az Erdészeti Lapokban, a
dél-alföldi tarokkjátékokról szól, melyet
1999 májusában a Bugaci Erdészetnél
szerveztek 10-22 óráig. Reményünket fejezzük ki, hogy a partik azóta is tartanak.
A 2009. évi játékokra is nagy gonddal készültünk. A köszöntõ szavak után
megemlékeztünk egy perces néma vigyázzállással az elmúlt évben elhunyt
tagtársainkról, így Madas Lászlóról
(akinek halálhírérõl ekkor értesült a társaság), id. Hajdú Istvánról, Szél Edérõl,
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id. Wisnyovszky Károlyról. A partin
nyolc asztalnál 42 játékos ült. A nap háziasszonya Kissné Szabó Gabriella volt,
aki lelkesen készítette a finom zsíros
kenyereket az ebédhez. Közben fia,
Kiss Balázs, mint egyetlen egyetemista
résztvevõ, próbált a helyezettek közé
bekerülni. Néhány megfogott „szerencsés” nyakába Hibbey Alpár dédapja, a
Selmeci Akadémiát 1871-ben elvégzõ
Novák Béla bányamérnök, a Körmöcbányai Magyar Királyi Pénzverde fõmérnökének hajdani XXI. nyakdísze
került. A versenyt 16.15-kor zártuk és az
eredményösszesítés után a helyezések
az alábbiak szerint alakultak:
Legtöbbet fogók:
I. helyezett: Schneider Gábor 2 fogás
II. helyezett: Lutonszky Zoltán
1 fogás (10:45)
III. helyezett: Tóth Kálmán 1 fogás
(11:15)
Legtöbbet megfogottak:
I. helyezett: Csanád Bálint 3-szor
megfogott
II. helyezett: dr. Szász Tibor 2-szer
megfogott
III. helyezett: Duchon Loránt 1-szer
megfogott (11:25)
Az idei kevés XXI. fogás (összesen
15) okán a helyezéseket idõrendi sorrendben bíráltuk el. A fõdíjat a Gyökerek és lombok eddig megjelent köteteit,
Bánó László jóvoltából az elsõ helyezett
Schneider Gábor kapta. A többi díjat a
Parkerdõ ajánlotta fel.
A versenyt követõen három asztaltársaság fél hétig folytatta a játszmákat.
A jó hangulat, baráti beszélgetések családiassá tették az egész napot.
Szöveg és kép: Kálmán Miklós
Helyi Csoport titkár
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