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Bertram Blin levele Madas A n d r á s n a k 
Igen Tisztelt Madas Professzor Úr! 

Nagy örömmel közölhetem Önnel, 
hogy az Osztrák Erdészeti Egyesület El 
nöksége - tiszteletbeli tagja Walter 
Purrer javaslatára - úgymond „per accla-
mationem" (egyhangúan) határozatot 
hozott, hogy Önnek, igen tisztelt kollé
ga a Lcpold Ritter von Grabner-
emlékérmet adományozza. A z Osztrák 
Erdészeti Egyesület ezt az emlékérmet 
az 1852-ben létrehozott Birodalmi Erdé
szeti Egyesület alapítójának emlékére 
szavazta meg. A z emlékérem odaítélé
sére illetékes Elnökség ennek az emlék
éremnek az. adományozásával köszö
netet és elismerését akarja kifejezni 
azok iránt, akik egyrészt nem tagjai az 
Osztrák Erdészeti Egyesületnek, vagy 
Tartományi Egyesületnek, másrészt 
nagy szolgálatot tettek a határokon át
nyúló együttműködés és a hivatásos 
szakmai állomány összetartozásának 
erősítésében. Nemcsak személyes ta
pasztalatból, hanem pályafutásából úgy 

látja az Elnökség, hogy ezek az 
előfeltételek - az Ön esetében - több
szörösen adottak. A z Ön fáradozásai 
abban az időben is érvényesültek, ami

kor a határokon átnyúló hivatásos kap
csolatok sokkal nehezebbek voltak, 
mint ma. Ez a megtiszteltetés, amelyet 
eddig 4 érdemes személyiség nyert el, 
köszönetünket és elismerésünket kí
vánja kifejezni. 

Remélem, hogy köszönetünknek és 
értékelésünknek ezen jelét Ön nem 
fogja elhárítani, ezért szabad legyen 
ehhez szívélyesen gratulálnom. Az 
emlékérem átadásának szervezési 
kérdései pillanatnyilag még nincsenek 
tisztázva. Igazodni fogunk ahhoz, hogy 
egészségi állapota mikor és hogyan 
teszi lehetővé Bécsbe jövetelét egy kis 
ünnepségre. 

Л Választmány és az Osztrák Erdé
szeti Egyesület Közgyűlése ezt az értesí
tést és a kitüntetési javaslatot örömmel 
fogja elfogadni. 

Az Ön készséges híve 
Bertram Blin 

erdőigazgató, erdőtanácsos h.c.D.I. 
az Osztrák Erdészeti Egyesület elnöke 

T ó t h J á n o s t u d o m á n y o s k i tün te tése 

Tóth János és felesége, Gisèle 

2(K)S. március 10-én nizzai otthonában 
köszöntötte a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Erdőmérnöki Kara, az ERTI és a 
K E F A G küldöttsége a súlyos tótegsé-
gétól lábadozó dr. Jean TÓTH (Tóth Já
nos) erdőmérnököt. 

Л küldöttség tagjai közül dr. V A R G A 
Szabolcs dékánhelyettes a „PRO SYLVI-
CULTURA, NATURA ET VENATORIA" 
oklevelet a dísztőrrel, dr. MARC )S1 György 
az ERTI nevében a „VADAS JENŐ E M -
I.ÉKÉRMET" nyújtotta át ez alkalomtól 
Jean TOTH-nak. Dr. B O N D O R Antal, a 

K E F A G Rt. igazgatósági elnöke a rész
vénytársaság ajándékát - egy alföldi ta
nyát ábrázoló, romantikus festményt -
adta át a kitüntetettnek. Л kitüntetésekkel 
az intézmények hálájukat és elismerésü
ket fejezték ki azért az önzetlen támoga
tásért, amit Jean TÓTH az elmúlt 40 év 
alatt nyújtott a Franciaországba látogató 
magyar erdészeknek, kutatásaival hozzá
járult az egyetemes erdészeti tudomány 
fejlőtléséhez, és szakmai tekintélyével 

elősegítette a kitűnő magyar-francia er
dészeti kapcsolatok kialakulását. 

Az 1994-ben nyugdíjba vonult dr. 
Jean TÓTH ma sem tétlen. A cédrusok 
erdőművelési tulajdonságairól monog
ráfiát írt. Л könyv megjelenés előtt áll 
Franciaországban. 

Hosszú, tevékeny életet és egészséget 
kívánunk Nizzában élő erdőmérnök kol
légánknak! 

Kép és szöveg: Barna Tamás 

Mtirosi György az ERTI nevében adta át a kitüntetést, jobbról Tóth János fia, Pascal. 



A harmadik oldal Tartalom 

Annak idején, közvélemény-kutatóiként, évente 
négy. úgynevezett ..omnibusz" (mindenről, vagyis 
több témát érintő) felmérési végeztünk. Ezerfős, 

életkorra, nemre. lakóhelyre reprezentatív mintával dol
goztunk, és ritkán fordult elő. hogy megtagadták volna a 
válaszadást. Nagy izgalommal vártuk a kérdezőbiztosok 
állal visszahozol! kérdőívekel. és kíváncsi érdeklődéssel ol
vasgatlak a válaszokai lizl ellem át szerkesztőtársaimmal 
a közelmúltba)], amikor nézegettük az Erdészeti Lapok 
áprilisi számához csatolt és visszaküldöli kérdőívekel. Azt 
a nyolcvan-egynéhányat. A csaknem háromezer példány
ban megjelenő folyóirat olvasói közül ennyien tisztellek 
meg válaszaikkal a szerkesztőséget, a lapot, azon keresz
tül a szakmát, maglikai. Külön köszönet érte! 

A nemzetközi es a hazai tapasztalatok szerint a postai 
úton eljuttatott kérdőívek egyharmadát küldik vissza a kér
dezetlek. A ml ívünk az ilyenek klasszikus [K'ldája voll. Bíz
va a kollégák szakmai elkötelezettségében, érdeklődésében, 
legalább ezer visszaküldőit kérdőívre számítoltam. De in
kább többre. Az természetes, hogy a válaszolok mintegy fe
li' nyugdíjas kolléga. Számukra egy ilyen kérdőív nemcsak 
véleménynyilvánítási lehelőség. hanem maga a ka/KSolat a 
szakmával. Az viszont természetellenes, hogy 25 év alatti 
csak egy akadt, és tanuló egy sem. Bimm-bamm! 

Örvendetes, hogy a válaszolók, szinte kivétel nélkül, 
»linden lapszámot elolvasnak. Kevésbé örvendetes, hogy 
nem tudják másokról, kollégáikról, vajon ők elolvassák-e? 
Úgy tűnik, nem téma az Erdészed lapok. Bimm-bamm.' 

örvendetes, bogy huszonöt olyan szerzőt nevezlek meg. 
akinek az írásait szívesen olvassák. Kevésbé önvndeles. 
hogy kénytelenek (vagyunk) hiányolni a szakma vezetőinek 
írásait. A legtöbben az őírásaikai várnákéi. Bimm-bamm.' 

( )rrendeles. hogy a válaszoló kollégák többsége szerint az 
Erdészeti Lapokat más szaklapokhoz hasonlóan mindenki 
szamara hozzáférhetővé kellene lenni. Kevésbé örvendetes, 
hogy több mini egyharmaduk szeriül viszont, nem. Marad
jon szamizdat az Erdészeti Ixijx^k? Bimm-bamm.' 

Az életkori megoszlásból adódóan, az már csak hab az 
adat-tortán, hogy a válaszolok többsége nem internetezik, 
és nem is látná szívesen a lapokat a világhálón. Még azok 
sem mind. akik egyébként használják ezt a médiumot 
Bimm-bamm! 

Kedves Kollégák' Azt gondolom, hogy ezek a jelenségek 
súlyos tünetek. Az erdésztársadalom helyzetének, lelkiál
lapotának, önértékelésének jelzései. Vészjelzései. 

Megkongattam a vészharangot Bimm-bamm! Bimm-
bamm' Bimm-bamm! 

Ideje elkezdenünk az Újjáépítkezést! 
Zétényi Zoltán 

postaOforestpress.hu 
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K O N K O L Y N E dr. GYURO EVA 
Az év fája 

A k ö z ö n s é g e s b o r ó k a (Juniperus 
communis) ku l tú r tö r téne t i , ker tészet i 
é s táj i v o n a t k o z á s a i 
Л boroka légies, könnyed, ám szikár, a 
szárazságot, a zord környezeti feltétele
ket jól tűrő, hazánkban természetesen is 
előforduló, tűlevelű örökzöld lás növé
nyeink egyike. 1 la kultúrtörténeti tekin
tetben nem is összevethető .1 tölggyel, a 
hárssal, vagy más, korábban az év fája
ként választott fafajjal a hozzá kötődő hi
tek és mítoszok gazdagságában, mégis 
sok helyütt feltalálhatjuk a száraz vidé
keken és kertjeinkben is. Nem is gondol
nánk, hogy az. öröklét szimbólumaként 
találjuk St. Gallen kolostorában és azt 
sem, hogy megannyi gyógyhatása miatt 
megbecsült növény. Ott pedig, ahol nem 
volt kisanatos .1 / elterjedése, pl. .1 lege
lőkön, ott fáját hasznosították vagy szú
rós tűi okán sövényt alakítottak belőle. A 
fajgazdag boróka nemzetségben a 
Juniperus communis mellett számos 
olyan fajt, alfajt és változatot ismerünk, 
amelyek történeti kertekben és mai 
zöldfelületeinkben is kedvelt, sokrétűen 
hasznosítható növények. 

A boróka a néphitben és a 
gyógyászatban 

A Németországban kiadott Fás Növé
nyek Enciklopédiája (Enzyklopädie der 
Holzgegewächse) szerint a mesékben, 
a mondákban és a dalokban a boróka a 
talányok, titkok növényeként ismert, 
amely véd a boszorkányok, a varázslók 
és egyéb démoni erők ellen. Azt tartot
ták, hogy cseppjei a jövőbelátás tehet
ségét adták. Az észak-német műhelyek
ben mindmáig őrzik a szokást, misze
rint borókatűt szórnak a földszinti pa
dozat alá az egerek ellen, hiszen szá
mukra a útlevelek áthághatatlan aka
dályt jelentenek. 

A boróka hazánkban a karácsonyfa 
elterjedése idején, a 19. század elején a 
népi rítusok szereplőjévé vált. 
Jankorics Marcell írja: „karácsonyfái 
hazánkban - úgy tudjuk elsőként 1825-
ben a martonvásári kastélyban állítottak 
és gyújtották meg gyertyáit. A kedves 
szokás hamar elterjedt, elsőként főúri, 
majd, polgári körökben. A század má
sodik felében már a módosabb falusi 
rétegek körében is népszerűvé vált. 

Századunkban lett általánossá. A pa
rasztság a saját karácsonyi szokásaihoz 
igazította. Házról házra jártak vele a 
betlehemesek és az aprószentek napi 
korbácsoláskor nem az addig szokásos 
zöld ággal, hanem örökzöld borókaág
gal simogatták' meg az asszonyokat". 

A német enciklopédia beszámol arról, 
hogy a középkorban a boróka a legfonto
sabb gyógynövények közé tartozott. A to
bozbogyóból nyert cseppek gyomor
erősítőként, vértisztítóként és féregűző-
ként hatottak, különösen vérkeringést 
erősítőként alkalmazták. A homeopátiá
ban a lx>rl:>etegségek, vese- és reumatikus 
bántalmak gyógyszereként használják. 

Ezzel cseng össze Melius Péter Her
báriumának leírása a de Iunipero'-ról, 
melynek magyar neve „gyalogfönnyű-
fa." Magja a fönnyűmag, olyan mint egy 
borsszem, írja a szerző. Belső hasznai
ról így szól: „A fönnyűmagot idd meg 
borban főzve, igen jó hurut ellen, 
tüdőnek, melynek fájása ellen. Vizeletet 
indít. Megszakadtaknak igen jó". Külső 
hasznaiként említtetik a hasfájás, oká-
dás, gyulladt szem, orrvérzés elleni ha
tása. A Herbárium magyarázó jegy
zeteiből megtudhatjuk, hogy a Junipe-
rus communis L. 1753. gyógyhatását i l 
ló olaja (Aetheroleum Juniperi) adja, fo
kozván a kiválasztást, a fehérjék lebon
tási termékeinek és a kloridoknak a 
szervezetből való kiürülését és gátolván 
a vesekőképződést. Melius beszámol 
arról is, hogy a nehézszagú boróka 
Quniperus sabina) ezzel szemben 
en >sL-t] mérgező és 
abortiv hatású 
szerként ismert. 

A borókabo
gyóból készült 
párlat kedvelt sze
szesital, Felvidé
ken borovicská-
nak, Erdélyben 
fenyővíz.nek neve
zik. A tobozbogyó 
szárítva is és fris
sen is konyhai fű
szerként használa
t o s Lábra 

A kerítések fája 
A füveskönyvek és tudományos mun
kák beszámolnak a boróka gyógyászati 
szerepéről, sokrétű jótékony hatásáról, 
de kevéssé ismert, hogy e pionír faj fá
ját használták sok helyütt a kertek, a ka
szálók és a legelők elválasztására szol
gáló kerítésekhez is. Erre találtam pél
dát a svédországi Hrabygden környé
kén, ahol a vidéki térségek elhagyása, a 
gazdálkodás, a legeltetés megszűnése 
következtében a táj teljes beerdősü-
lésének, bezáródásának folyamatát 
megfordították és újra élő, művelt tájat 
hoztak létre. Óvják és felújítják többek 
között a borókafából készült kerítése
ket is ( 1. ábra), amelynek kettős haszna 
van. Egyrészt a csökkeni állatlétszám 
miatt a gyepeken felverődött borókától 
megtisztítják a területet és megóvják a 
jellegzetes, szép tájelemeket, a fakeríté
seket. Egykoron, amikor a tájat az ott 
élők fiiként állattartással és extenzív 
gyümölcslét illesztessél hasznosították, 
ezek a fakerítések szolgáltak a gyümöl
csösök védelmére, az állatokat ezekkel 
és nem villany pásztorral tartották a lege
lők bizonyos részén. Alacsony boróka-
lá-kerítés jelezte a kerthatárokat a fal
vakban és szegélyezte a külső legelők 
felé vezető utat. tie a falu szélén a fejes
hez fenntartott gyepes kertet is. A svéd
országi példában az elnéptelenedő 
szórványtelepülésen egy több mint tíz. 
éve működő civil szervezel tevékenysé
ge eredményeként fordult meg a táj el
hagyásának folyamata és ennek része-

218 E r d é s z e t i Lapok C X L . é v f . 7-8. s z á m (2005. j ú l i u s - a u g u s z t u s ) 



ként fenntartják és felújítják a boróka 
kerítéseket. 

A boróka ilyetén hasznáról egész 
más összefüggésben idézi .1 Kalevalát 
Jankovics, amikor a faábécé-ről ír, és a 
faalakban rejtőzködő katonák költői 
szimbólumát mutatja be. 

„Serkenj erdő embereiddel. 
sűrű erdő népeiddel,..." XII. 259-260. 
„Mehetsz fenyőnek a dombra, 
borókának puszta helyre, 
ott is romlas lesz a sorsod. 
Veszedelem végez veled: 
mert a hegyi szép fenyőfát 
fáklyának ki szokták vágni, 
s a mezei kis borókát 
sövénynek ki szokták vágni. 
Mehetsz nyírfának a völgybe, 
égerfának a berekbe, 
ott is romlás lesz a sorsod." 

XVIII. 195-205. 

A boróka a kertekben, a 
„földi egekben" 

/ i/i/itii Jinn is írja . 1 / 166-t-ben megjelent 
Posoni kert című örökbecsű kertleíró 
művének ajánlásában: „Az emberi íté
letnek megfeddő sorsát elkerüli az, a'ki 
az egeket mennyei kerteknek; és a'ker
teket, földi egeknek nevezi."К közép
kor első századaiban a zárt városokban 
és erődszerű várakban nemigen talá
lunk kerteket. A kertkultúra ekkor a ko
lostorokban él tovább a gyógynövénye
ket termő füveskertek és a gyümölcsö
sök telepítése révén. A kolostorkert 
azonban több mint élelemadó és gyógy
növénytermő hely. Jelentése szimboli
kus, kialakítása is a szellemi tartalom
mal függ össze, amelyről Jankovics ír: 
„Az eget egyetemes ősi felfogás szerint 
a kör jelével szimbolizálták, a földet a 
négyzettel. Az égi körnek a földi négy
szög felel meg - az isteni szándék földi 
megvalósítása a kör négyszögesítése - , 
ezért is négyzet alakú a kolostori zárt
kert.... A kert négyszöge tájolt. Régente a 
templomokat is tájoltak: a szentélynek 
a felszentelés napján esedékes napkelte 
irányába kellett néznie. Ezt hívták 
keletelésnek. A templom ui. a felszente
lés napja után kapta a titulusát, címét. A 
kert párhuzamosan simul a templom 
déli oldalához, négy oldala tehát négy 
égtáj felé fordul. Ahogy a paradicsomi, 
kozmikus minta előírta, a kert közepére 
egy örökzöld fát ültettek, mely az igaz 
elet fáját, vagyis a szűzanyát jelképez
te. Innen négy utacska vezetett 4 irány
ba annak megfelelően, ahogy az éden 
közepéből is I folyam eredt .1 1 világtáj 
felé. A zártkertekben egy bepecsételt 
kútnak is volt helye. Mindig olyan örök-

T г 

2. ábra 

zöldre csitt .1 választás, amit - akár , 1 / 
Énekek Éneke alapján - kapcsolatba 
hozhattak a Szűzzel. Sankt Gallen IX. 
századi kolostorának fennmaradt alap
rajzán a zártkert közepén növényt stili
záló motívum, abban a „Savina" felirat 
látható (2. ábra). A „Savina'', magyarul 
nchézszagú boróka, a ciprusfélék közé 
tartozik (vö. mint a cziprusfürt), a nép 
Boldogasszony ágának nevezte. A szer
zetesek hozták be Magyarországra és 
lett jellegzetes kolostori dísznövény." 
Az. európai kertkultúrában tehát a nc
hézszagú boróka, a Junipcrus sabina 
elsőként a kolostorkertekben tűnik fel. 

Rajxiics Raymund Magyar kertek c. 
kötetében valószínűsíti л boróka hazai 
kolostorkerti előfordulását. „Az első ma
gyar kert. amely az. országépítés hajnalán 
bukkan elő történelmünkben, a pannon
halmi bencés szerzetesek kertje. A pan
nóniai kert - így nevezik - mint az első 
magyar kolostorkert méltán hívja fel kü
lönleges figyelmünket". A kertekről 
Rapaics sem tud biztosat: „Azt is kíváni si-
an kérdezzük, hol lehetett a pannonhal
mi ősi rendház gyógynövénykertje talán 
valahol fenn a hegyen, vagy lenn a pan
nóniai kertben? ...és szeretnénk látni a 
zárda udvarát a templom és a lakóház 
közt, vájjon volt-e központjában valami 
kerti dísz, talán éppen kolostori boróka." 

A b o r o k . 1 szerepet játszott a barokk 
kor kertalakításában is. Ekkor a kertben a 
szigorú mértani szabályosság, ám sokfé
leség és változatosság uralkodott. A 
növényekből kialakított fő kertépítészeti 
motívumok a sík parterre, a térhatárt adó 
nyírott sövény, a lugas és a liget. A 
parterre mértani alaprajzú, gyeppel lx)rí-
tott felület, sövénnyel vagy kavicsos 
utakkal határolt. A hímzéses parterre ele
inte örökzöld cserjék alacsonyra nyírott 
arabeszkjeivel, később virágok girlandja
ival díszített. A boróka szerepet kapott a 
parterre kiképzésében is. Mollet 1652-
Ix'n napvilágot látott művében írta. hogy 

„az angolok ugyanabban az időben, ami
kor a franciák a puszpángot kezdték fel
karolni, tehát a XVI . században, a toro
kat honosították meg a kertben, a skótok 
pedig I. Jakab királyuk idején a tiszafát 
karolták fel". A boróka az angol tájképi 
kertben is kedvelt növény. Francis Rá
con, aki gyerekesnek minősíti a nyírt fi
gurákat és a virágtáblás kertet, rajong .1 
pázsitért és a borókáéit. 

A Juniperus sabina hazai elter
jedéséről Rapaics számol be. „Bizo
nyos, hogy pl . a földre terülő nchézsza
gú boróka meghonosítása ebben az 
időben kezdődik, s mint külföldön, ná
lunk is előbb, mint gyógynövény, 
később, mint dísznövény minden kor
ban kedves volt, temetőkben sírokra ül
tették, mint látható ma is régi solymári 
sírokon, a múlt században pedig a kas
télyok frontja előtt. A parterre-t helyet
tesítő nagy kerek pázsittábla központjá
ba helyezték el, ahol hihetetlen mérete
ket ért el, így a dégi parkban 32, az eny-
ickei kertben 64 méter kerületet." 

A boróka kedvelt kerti dísznövény 
napjainkban is. Az. örökzöld nemzetség 
számos fajának igen nagy számú, nagy 
alakgazdagságot mutató kerti változata 
ismert. Az eltérő fiatalkori és a kifejlett 
levélalakok nagy változatosságot ad
nak, több változat megőrzi a fiatalkori 
levélalakot. A hazai borókák jó 
szárazságtűrők és a légszennyezéstől 
kevésbé érintett, laza talajú települési 
területeken szépen díszlő növények. 
Sűrű sövényként is telepíthetők, jól 
nyírhatók, de az idős példányok nehe
zen viselik az átültetést. Gondolnunk 
kell azonban arra, hogy az oszlopos, 
elterülő, kékes és sárgás színekben dísz
lő fajták érzékenyebbek, legalább kö
zepes vízellátást igényelnek, így ezek 
Öntözött, gondozott parkokba és ker
tekbe ültethetök. A kecskeméti Junipe-
rus' faiskola 2005. évi kínálatában, hí
ven a névválasztáshoz 31 borókaválto-
zatot szerepeltet. Hasonlóan széles ská
lával találkozunk a többi dísznövény-
árudában is. 

A kertekben leggyakrabban előfor
duló és alkalmazásra javasolt fajtákat és 
változatokat Schmidt Gábor ismerteti. A 
közönséges boriik.1 oszlopos változatai 
közül tömör, keskeny oszlopú, felfelé 
álló vezérhajtású a j . c. Stricta' (3. ábra), 
széles oszlopot, hosszúkás tojás alakot 
formál a j . c. 'Suecica'. Elterülő fajták kö
zül is sokféle, igen szép növényt talá
lunk, amelyek növényegyüttesbe és 
főként sziklakertbe, továbbá sz.ir.iz te 
mietet jelző növénynek valók. J ó fény
viszonyok közöd gyeppótlónak is .1lk.1l 
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3. ábra 

mázhatjuk az. elterülő fajtákat, amelyek 
a törpefenyőöv növényei, a kemény hi
deget a hótakaró alatt vészelik át. Ilye
nek a J. c. rar saxalilis es Hornibrooki ' 
laza szabálytalan ágrendszerrel, szúrós 
tűlevelekkel, valamint a tömör, kerek 
párnát alkotó 'Repanda' és a zömök 
ágú, vaskos ezüstös tűjű Saxatilis'. 

Л boróka a tájban 
Л közönséges boróka a kontinentális 
síkságoktól a magas hegységekig az 
északi mérsékelt övben igen széles e l 
terjedési területű növény. Hazánkban 
száraz sziklás, köves térségekben, 
gyepes homokterületeken természe
tesen előfordul. A Duna-Tisza közi 
homokhátság buckáin, gyengén hu
muszos h o m o k o n a fehér nyárral ele
gyesen alkot ligetes állományt. A 
nyáras borókás (Junipero-Populetum 
albae) szubkl imax társulás a vízren
dezések után az Alföld szárazodása és 
fokozatos fátlanodása következtében 
mozgásba lendült futóhomok alkotta 
homokbuckás térségekben fordul elő, 
ahol a kedvezőtlen termőhelyi viszo
nyok miatt nem alakulhat ki a zárótár-
sulást jelentő homoki tölgyes. A ter
mészetvédelem különös becsben tar
tott, ritka társulása. Megtalálhatjuk 
például a Kiskunsági Nemzeti Park
hoz tartozó fülöpházi homokbucká

éi, ábra. Fotó: Rasztovics Ervin 

kon , ahol a buckaoldalakon jelenik 
meg. 

A közönséges boróka igen értékes 
madárvédelmi szempontból is, és a 
vadállománynak is menedéket ad. Lege
lőkön a lombos fák körül a boróka szú
rós túlevele védelmet ad ezeknek. Ta
vasszal a hímivarú virágok pollenforrás
ként szolgálnak. Hazánkban „ósboró-
kás'-nak nevezett területek találhatók 
Bugacon és Csévharaszton. 

Fotó: Konkolyné dr. Gyúró Éva 

Ligno Novum - Wood Tech Faipari szakkiállítások 
Köze led i k szeptember, amikor Sopronban i s m é t m e g r e n d e z é s r e ke rü l a faipari k iá l l í tás és a hozzá k a p c s o l ó d ó szakmai prog
ramok. A szakemberek majd felteszik maguknak a ké rdés t , hogy é r d e m e s - e ide e l j ö n n i , hiszen idő t és nem kevés anyagikakat 
kell erre á l d o z n i . 

S z e r e t n é n k d ö n t é s é t m e g k ö n n y í t e n i azzal, hogy az idei k iá l l í t ás ró l pontos e lő re je lzés t adunk. 

A rendevény ideje: 2005. szeptember 7-10. 

Helyszín: Sopron - Sportcentrum és környéke, Lackner Kristóf u. 48. 

Nyitvatartási idő: szerda-péntek: 10.00-18.00 óra, szombat 10.00-16.00 óra 

Ünnepélyes megnyitó: szeptember 7.11.00 óra 

A k iá l l í tás a k o r á b b i é v e k h e z v i s z o n y í t o t t a n nagyobb és m é g gazdagabb szakmai é l m é n y t fog jelenteni a l á t o g a t ó k n a k . Az idén 
e l ő s z ö r ázs ia i ( k ína i ) k iá l l í tó is lesz. 

A cégek sok ú j d o n s á g o t hoznak, t e r m é k b e m u t a t ó k a t fognak tartani, így a l á t o g a t ó k n a k é r d e m e s t ö b b napos soproni t a r t ó z 
k o d á s t betervezni. 

A j á n l a t o s a c é l i r á n y o s v á s á r l á t o g a t á s . Aki e lő re eltervezi, hogy milyen cél la l j ö n , illetve mely cégeke t akar m e g l á t o g a t n i , az 
h a t é k o n y a b b a n t ö l t h e t i el az erre szán t i dő t . Ennek é r d e k é b e n javasoljuk, t e k i n t s é k meg a rendezvény h o n l a p j á t , ahol nagyon 
sok i n f o r m á c i ó t a l á l h a t ó . L á t h a t ó a k iá l l í tás teljes t e r ü l e t e , a k iá l l í tók e lhe lyezése és a k iá l l í tók n é v s o r a , e l é r h e t ő s é g e is és az 
itt b e m u t a t a n d ó t e r m é k e k l is tá ja is. www.ligno-novum.hu vagy www.wood-tech.hu. 

Emellett a h e l y s z í n e n is - az ö t l á t o g a t ó i be já ra tná l - a k ö n n y e b b e l i gazodás t cé lzó s z ó r ó l a p o k k a l is seg í t j ük majd Ö n ö k e t . In
f o r m á c i ó s standjaink is a l á t o g a t ó k rende l kezésé re á l l nak majd. 

Ö n ö k aká r v á s á r l á s i , aká r t á j é k o z ó d á s c é l j á b ó l é r keznek , j ó l j á rnak . Az á r v e r s e n y e lőnye i t most jobban k ihaszná lha t j ák , a nap
rakész i n f o r m á c i ó pedig mindig fontos és á l ta la pénz , i d ő , stb. t a k a r í t h a t ó meg. 

A rendezvény szakmai p r o g r a m j á t a szöve tségek szervezik, az e lőadások ró l , egyéb rendezvényekrő l ők is adnak fe lv i lágosí tás t . 

A k iá l l í tás p a r k o l á s i gondjain seg í t a k ö z e l b e n lévő Sopron Plaza p a r k o l ó j a , j ö v ő r e pedig a köze lebb é p ü l ő üz le tház j e l en tős 
p a r k o l ó s z á m a is. 

Tisztelt L á t o g a t ó k ! 
Sopron szeretettel vá r ja Ö n ö k e t ! Az egész v á r o s sz ívébe zár ta a r e n d e z v é n y rész tvevő i t , szereti azt a hangulatot, amit Ö n ö k 
teremtenek a v á r o s b a n . Mindezek u t á n t a l án b á t r a n javasolhatjuk, hogy jö j j enek el Sopronba, mert é r d e m e s , mert kihagyha
tatlan az é v e n k é n t nagy t a l á l kozás . 

Vásárigazgatóság 
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„ . . .úgy viselkedik, mint egy kövüle t , . . . " 
írja „Kun Gábor*, mint erdész summás 
véleményét az Erdészeti Tudományos 
Intézetről. Vehetnénk ezt akár diesen л 
nek is, hiszen az intézet csaknem 107 
éve áll erdészeti kutatásaival a gyakor
lati erdőgazdálkodás szolgálatában. 
Igen, a tartamos fejlődés fenntartása ér
dekében lehet szakmai tartalma és in
doka a tradíciók megőrzésének épp
úgy, mint ágazatunkban szinte egyedül
állóan, a múltból merítkezve és a jele
nen átívelve a helyes jövőkép kialakítá
sának. Azért, mert valaki valamit nem, 
vagy hiányosan ismer, attól az még lé
tezhet, sőt mások el is ismerhetik. 

Ez utóbbit hivatott kiérdemelni az a 
publikációs tevékenység, amit az ERTI 
munkatársai évről évre végeznek. Az el
múlt 'S év alatt összesen 313 tudományos 
és népszerűsítő közlemény látott napvi
lágot különlx")Z.ő sajtóorgánumokban. Az. 
Erdészeti Lipokban ugyanezen időszak 
ban 61 olyan közlemény (szakcikk, 
recenzió, riport stb. ) jelent meg, amelyek 
az. intézet dolgozóihoz köthetők. A 
legutóbbi számban is kettő ismert, az in
tézetnek és a szakmánknak egyaránt hír
nevet és elismerést hozó szakember ( dr. 
Sólymos Rezsőés dr. Tóth fícia) tollából. 
Amennyitón az ismeretlen bírálónk, Kun 

Gátór felfedné elérhetőségét és igényt 
tartana szakmai fejlődése érdekében a 
közzétett inunk.titik tartalmára, szívesen 
eljuttatjuk hozzá, nehogy „Az ERTI tevé
kenysége észrevétlenül simuljon be
le mindennapjainkba." 

Az eltelt 5 év alatt 305 szakmai előadást 
hangzott el különböző szakmai fóru-
mokon és tudományos konferenciákon. 
Ezen rendezvények nagy része a hazai 
gyakorlati szakemberek kezdeményezé
sére (OEE, Rt.-k, MEGOSZ) születtek. A 
legújabb kutatási eredmények megismer
tetése céljától pedig, maguk a tudomá
nyos műhelyek (MTA, ERTI, NyME) szer
veztek a gyakorlati szakemberek szé-les 
körű bevonásával konferenciákat, nehogy 
„Az ERTI tevékenysége észrevét-lenül 
simuljon bele mindennapjainkba." 

Szerencsére az állami erdészeti rész
vénytársaságokkal és az Állami Erdé
szeti Szolgálattal kitűnő kapcsolatot tart 
lenn intézetünk, és ez a kutatási 
együttműködések révén évről évre ja
vul . A gyakorlati szakemberek és a ku
tatók közötti információcsere szinte 
naprakész. Aho l ez nem így történik, ott 
annak személyi jellegű okai lehetnek. A 
tudományos együttműködések éves 
eredményeiről a jelentések mellett kö

zös beszámolót tartunk, ahol az egyes 
„megrendelők" magas szintről képvisel
tetik magukat, nehogy „Az ERTI tevé
kenysége észrevét lenül simuljon 
bele mindennapjainkba." 

Az ismeretlen bíráló bizonyára jó né
ven veszi, hogy az „üdítő ellenpélda", 
azaz az „erdészet jövőjéről" készített ta
nulmány elkészítésében közreműkö
dött az. ERTI több kutatója. I )e részt ve
szünk az alma mater falai között az ifjú
ság, a leendő erdészgenerációk felké
szítésében is, nehogy „Az ERTI tevé
kenysége észrevét lenül simuljon 
bele mindennapjainkba." 

Sorolhatnám még azokat az eredmé
nyeket és tényeket, amelyek nem jutot
tak el ismeretlen bírálónkhoz, „Kun Gá-
tórhoz". Elismerem, vannak javítandó 
hibák is tevékenységünktón. Mégis arra 
kérem Őt, hogy keressen minket a köl
csönös megértés és jobbítás szándéká
val. Szerencsére vannak sokan, akiknek 
véleménye elismerő és meghatározó. Er
re enged következtetni az a tény, hogy 
az elmúlt 2 év 6 Hedő-díjasa közül kettő 
az intézet, így már a széles szakközön-
ség által is megbecsült kollégája. 

F ü h r e r E r n ő 
főigazgató 

Az erdészet i k u t a t á s r ó l . . . 
és ami mögöt te van 
Nem szívesen veszek részt hasonló cél
talan vitákban, mert egyetértek az is
mert szólással: „építkezni szép, de kicsit 
fárasztóbb, ha nem tutijuk mit építünk". 
Mindazonáltal néhány kiegészítést kell 
tennem „Kun Gábor", általam szemé
lyesen nem ismert kolléga cikkéhez. 
Kél o k b ó l merek egyáltalán hozzászól
ni a kutatásról szók) részhez; egyrészt 
mert In évig dolgoztam az. Erdészeti Tu
dományos Intézetnél a legkülönfélébb 
beosztásokban, másrészl meri már 
majdnem tíz. éve nem dolgozom ott. 

Úgy gondolom a dolgoknak - ha le
hel - mindig a jó oldalát kell nézni. Kun 
kolléga sorain valami régi vagy újsütetű 
személyes sérelem üt át, ezért nem is 
érdemes az egyoldalú és a valamiféle 
visszavágás szándékával megírt gondo
latokra reagálni, inkább ki kell használ
ni az. írása által keltett érdeklődést arra, 
hogy az Erdészeti Tudományos Intézet 

szakmánk jelentős része alt.il talán ke
véssé ismert közelmúltbeli történelmé
ről beszéljünk. 

A z 1949-ben megújult intézet 
fejlődése szinte töretlen volt a 80-as 
évek végéig. Sorban alakultak a tudo
mányos osztályok és kísérleti állomá
sok, amelyek jótékonyan járultak hozzá 
a helyi gyakorlat és a kutatás oly sokat 
emlegetett együttműködéséhez. Ebben 
az időben a finanszírozási feltételek 
lehetővé tették, hogy egy kísérleti állo
máson több tudományos osztályhoz 
tartozó kutató is dolgozzon, így szük
ség esetén igen gyorsan reagálhattak 
egy adott térség összetett problémájára 
és az azzal kapcsolatos komplex kuta
tás t akár л/ adott állomás szintjén Is ké
pesek voltak felvállalni, elvégezni. 

Nos. 1985 körül az. ERTI létszáma 
majdnem elérte a lot e s e b b ő l 

mintegy 90(ü) kutatói státusz, volt. Lehet 

azon vitatkozni, hogy szükséges volt-e 
ilyen létszámú intézet, arányos volt-e az 
akkor felmerülő feladatokkal. Hozzá 
kell azonban tenni, hogy ebben az. 
időben az. intézet még sok olyan felada
tot is ellátott, amelyei ma már az Egye 
tem, vagy az Állami Erdészeti Szolgálat 
végez. így jutottunk el 1990 végéhez, 
amikor az. akkori intézet költségve
tésének legfontosabb pillérét kilevő ál
lami támogatási egyik napról a másikra 
a felére csökkentették. 

Nem egy ágazati kutatóintézet tóle-
pusztult ebbe a tortúrába. Például a faipa
ri Kutató Intézet, amit még durvább elvo
násokkal sújtottak, sem tudott működni 
tovább. Ez várt volna az. ERTI-re is, ha 
azonnal nem hoz. drasztikus intézkedése
ket. Az. intézet néhány év alatt elvesztette 
létszámának 75 %-át, megszűntek műsza
ki fejlesztéssel, gépkísérlettel és szervezés-
fejlesztéssel foglalkozó részlegei. Kísérleti 
állomásainak egy részét felszámolta, má
sokat csak alapszinten működtetett. 
Olyan erős csonkolásokon esett át, szinte 
meglepő volt, hogy megőrizte műkt'xlő 
képességét. Persze ez még nem volt elég; 
a maradék értékesebb része is célkereszt-
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Ix- került. Az intézeti székházat gyógyszál
lónak akarták potom pénzen eladni, míg 
közlxn naponta kaptuk az. újabb és újabb 
ötleteket a kutatásért felelős főosztálytól, 
hogy melyik intézettel terveznek össze
vonni minket. Nekem a kedvencem az 
akkori Gyümölcs és Dísznövény Kutató-
fejlesztő Intézettel való összevonás gon
dolata volt, hiszen, mint az akkor illetékes 
főosztályvezetőnk mondta: ..- ( )ttan is Iá
val foglalkoznak." 

így teltek az intézet mindennapjai 
ebben az időszakban. Lehetett választa
ni, hogy a maradék kutatói gárdával va
lami csendes vegetálásra rendezkedik 
be, vagy értelmes fejlesztésekkel és -
de utálom a szót - átszervezésekkel 
nyitni próbál és előre menekül. 

Szerencsére az utóbbi mellett döntöt
tek. Megkezdődött a megmaradt állomá
sok profiltisztítása, az átfedésekkel 
működő állomás és osztályszervezet 
egységes kezelése, a központ rekonst

rukciója, a számítógép- és gépkocsipark 
megújítása és egy, a kor legkényesebb 
európai igényeit is kielégíti) laborkomp
lexum kiépítése Sárváron. Mindezt meg
alázóan alacsony bérszínvonal mellett 
csinálta végig a 100 fős létszámú intézet. 

Az elmúlt éveklxn szerencsére a ku
tatói átlagéletkor is csökkeni kezdett, va
gyis a változatlanul alacsony Ixrek mel
lett sikerült új és tehetséges fiatal kutató
kat az. intézetbe vonzani. Л/ ökosziszté
ma szemléletű kutatások így kerülhettek 
időlxn és a nemzetközi kutatási gyakor
lattal párhuzamosan terítékre. A tudo
mányos osztályvezetők zöme is harmin
cas, negyvenes éveiben járó, nemzetkö
zileg is ismert és elismert kutató. 

Az. intézel önmagára talált és újra ké
pes lett mind az alap- és alkalmazott ku
tatások, mind a fejlesztések terén mara
dandót alkotni. Emellett meg tudta őrizni 
Európában egyedülálló kiset letiterület-
halozaiat és ezt sem tehette volna meg a 

gyakorlatban dolgozó kollégák segítsége 
nélkül. Soha nem léptem úgy kísérleti te
rületre, hogy arról előzetesen a terület 
gazdáját ne értesítettem volna, sőt olyan
ra is alig emlékszem, hogs ne együtt be
széltük volna meg a teendőket, sokszor 
ne együtt végeztük volna el a méréseket, 
adatfelvételeket is. Azok a kutatók, aki 
ket én akkor az intézeti x-n ismertem és 
akiknek nagy része ma is ott dolgozik, 
ugyanígy járt el. 

Nem kétséges, hogy a szűk létsz.ám-
és támogatási keret, továbbá a túlbo
nyolított kutatási pályázatos rendszerek 
lehatárolják az. intézet lehetőségeit, de 
nem tudok ma sem elképzelni olyan 
helyzetei, hogy a gyakorlat állal megfo
galmazott igények ne kapjanak az ERTI 
feladatok között prioritást. 

Dr. Sárvári J á n o s 
a MEGÜSZ főtitkára 

(aláírt cikk, név, cím, elérhetőség a 
Szerkesztőségben ) 

Mit vár a gyakorlat az erdészeti 
kutatástól? (Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián) 

Az erdészeti kutatásnak az. alapkutatá
sokon túl választ kell tudni adni az ak
tuális helyzet kapcsán megfogalmazás
ra kerülő és feladatkörébe tartozó kér
désekre. 

A z elmúlt évtizedben az 
erdőgazdálkodással kapcsolatban az 
1992. évi Riói és a 2002. évi Johannes
burgi Földcsúcs kapcsán új gondolatok 
jelentek meg, amelyek mentén a szem
lélet és erdészetpolitika környezetori
entált, ökológiai kihívásoknak 
meglelek) gazdálkodás irányába formá
lódott át. 

Hazánkban már 1879. évi X X X I . tör
vény tartalmazta a fenntarthatóság elvét, 
az 19,-iS. évi IV. törvény tartalmazta az 
első természetvédelmi jogi szabályozást, 
1961. évi VII. törvény az erdőgazdál
kodás és a vadászat összhangjában ho
zott előrelépést és az 1996. évi LIV. tör-
vény már összhangban a 1996. é\ i LUI. és 
LV. törvénnyel lehetővé tették egy öko
lógiai alapú új társadalmi elvárásoknak 
történő megfelelő erdőgazdálkodási sza
bályozást. 

A tavalyi évben elfogadott Nemzeti 
Erdő Programunk a fenti új gondolat fi
gyelembevételével es л korábbi tárta -
mossági elveket már magában foglaló 
jogi szabályozásra épülve fogalmazott 
meg alapelveket és fogadott el stratégi
ai célokat. 

Ez alapján a hazai erdőgazdálkodás 
legfőbb alapelve és célja, az erdővel mint 
természeti erőforrá.ssal való tartamos és 
fenntartható gazdálkodás, méhnek ki 
kell elégíteni a társadalom erdőkhoz kap 
csolódó fogyasztási, környezetvédelmi, 
szociális, üdülési és kulturális igényeit. 

A megfogalmazott stratégiai célok 
szerint: Az. erdőt olyan módon és ütem
ben kell hasznosítani, hogy a gazdálko
dási lehetőségek a jövő nemzedékek 
számára is fennmaradjanak úgy, hogy 
az. erdő megőrizze biológiai sokféleség
ét, természetközeliségét. termő-, felúju
ló, és életképességét, betöltse védelmi, 
gazdasági, termeszel- és környezetvé
delmi, egészségügyi-szociális, kulturá
lis, turisztikai, valamint oktatási és ku
tatási célokat szolgáló szerepét. 

így a kutatásnak szerepe kell legyen 
a Nemzeti Erdő Program megfelelő tu
dományos megalapozására is és szá
mos esetben a gyakorlati megvalósítás 
előfeltételét jelentheti. 

Jelentősége kiemelkedő lehet a tár
sadalmi-gazdasági fejlődés ökosziszté
mákkal szembeni kihívásokra adott vá
laszok megtalálásában, így : 

- az. erdei ökoszisztémákban Ixköv ét
kezett változások jellemzése, az erdőre, 
mint környezeti rendszerre irányuló ha
tások, a klímaváltozás erdőgazdálkodás
ra gyakorolt hatásának (az erdőkárok 

okai. rovarkártevők. Ixlegségek, légkori 
szennyezettség stb. ). el< írejelzésél >cn. 

- a természetközeli erdőgazdálkodás 
és az ültetvényszerű laiermesztés mód
szereinek továbbfejlesztésében, 

- a z erdőgazdálkodási módszerek és 
a különböző erdökezelési gyakorlatok 
biodiverzitásra kifejteti hatásainak vizs
gálatában, 

- az. erdőkezelés materiális és imma-
teriális hasznának és szolgáltatásainak 
feltárásában, elemzésében, 

- a favagyon kitermelhető része e s 
annak hasznosítási lehetőségei vizsgá
latában, illetve az ezzel kapcsolatos el
járások elemzésében. 

- a fenntartható, tartamos erdőgaz
dálkodás kritérium rendszerének és 
mérőszámainak kick >lg( >z.asal>an. 

- a biomassza hasznosítás komplex 
kérdéskörének kidolgozásában. 

A fenti kutatások finanszírozására 
számba kell venni valamennyi elérhető 
forrást. így: 

- k ö l t s é g v e t é s i támogatásokat. 
- ЕГ társfinanszírozású kutatási for-

rás< ikat. 
- pályázatos lehetőségeket. 
- Nemzeti Erdő Programunk kereti' 

ben megfogalmazott kutatás fejlesztési 
lehetőségeket. 

Elkerülhetetlen az. erdészeti kutatás 
jövőképének kidolgozása is, hogy a kor 
kihívásaira választ adó eredményei kap
csán ismét teljes körűen belökhesse az 
ágazaton belüli kiemelt szerepét. 

k l e i n e m sics András 
f V M l( к is/t.ilv V ezetö 
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ILLÉS GÁBOR 

Faál lományok fatermő képességének 
becslése részletes termőhelyi adatokból 
többváltozós statisztikai módszerekkel 
és értékelése GIS eszközökkel 

Összefoglaló 
A faállományok fatermő képességét 
nagyban meghatározzák a termőhelyi 
feltételek. Az erdőgazdálkodás tervezé
sében nagy jelentőségű kérdés, hogy a 
tervezeti faállományok milyen fatermő 
képességűek, fatermési osztályúak lesz
nek. A különféle célállományok között 
gazdasági célú erdők esetén - természe-
tesen az. ökológiai szempontok messze
menő figyelembevételével - a jobb 
minőségű faanyagot adó és nagyobb 
fatermő képességű, ezért nagyobb hoza
mú faállományokat részesítik előnyben. 
Л termőhelyi viszonyok részletes isme
rete esetén, és az. általuk meghatározott 
keretfeltételek közölt fejlődő faállo
mányok fatermesének vizsgálatával eb
ben felállíthatok olyan közelítő többvál
tozós egyenletek, amelyek térbeli alkal
mazásával az egyes fafajok fatermő 
képességi viszonyait modellezni lehel 
egy jól körülhatárolt területen. 

Kulcsszavak: fatermő képesség, több
változós regresszió, talajjellemzők, tér
informatika, térképezés. 

Bevezetés 
Az. erdőgazdálkodásnak fontos kérdése az 
adott lemiőhelyi teltételek között megter
melhető' faanyag mennyisége a különlx'iző 
fafajok esetében. Ezért az erdőgazdál
kodással érintett területeken lévő állomá
nyokat fatermő képességük szerint fater
mési osztályokba szokás sorolni, ami az. 
adott terület egyik legjelentősebb erdészeti 
ismérve. A faállományoknak egy bizonyos 
területen várható produkciójának megha
tározása tehát kulcsfontosságú az 
erdőgazdálkodó számára. Az. alábbiakban 
bemutatásra kerül egy olyan kísérleti mód
szer és annak első eredményei, amely tere
pi mérésekre alapozva statisztikai és térin
formatikai eszközökkel kísérel meg leve
zetni fafaj és fatennő képességi lérké|X'ket. 

Anyag és módszer 
A kísérlethez az adatokat az Észak-han
sági Erdészet területén állé) állomá
nyokból gyűjtöttük, mert erről a 

területről részletes termőhelyi adatok
kal már rendelkeztünk (Illés (i. Korács 
G., BidlóA. 2002). 

A fő állományalkotó fafajokat tartal
mazó erdőrészleteklxn kijelölt mintate
rületeken tel|es állománylélvételt készí
tettünk, melynek keretélxn a faegyedek 
átmérő- és magasságadatait vettük fel. A 
kor és a faállományok magasságának is
meretében a grafikus fatermési nomo-
grammokat használva meghatároztuk az 
állományok fatermő képességét (mVha), 
ami egy referencia korban vett összfater-
més átlagnövedék értéke. A vizsgált állo
mányalkotó fafajok ,i következők voltak: 
mézgás éger, olasznyár, fehérfűz. 

A mintapontok koordinátáit GPS-sel 
rögzítettük és felvettük a térinformatikai 
adatbázisba. Az. adatbázis a már koráb
ban elvégzett termőhelyi vizsgálatok nyo
mán tartalmazta az. összes lényeges talaj-
lellemzi > ertekéi ( termőréteg-vastagság. 
pH, mésztartalom stb). Az. adatokat rasz
teres formában tároltuk 20 x 20 m-es fel
bontási alkalmazva. 

Ezek után a faállomány-vizsgálati he
lyekhez rendelhető termőhelyi adatok 
és a fafajok fatermő képessége között 
többváltozós regressziós vizsgálattal 
kerestünk összefüggéseket. A nyert 
eredmények térbeli megjelenítésével 
olyan térképeket nyertünk, melyek 
megmutatják, hogy az, adott fafajok a 
megfigyelt termőhelyi jellemzők jelen
létében milyen fatermő képességi szint 
elérésére képesek. 

A faállományok vizsgálata során 
2890 db faegyed adata került felvételre, 
a 96 db mintaterületet lx>ríté> faállo
mányból. Összesen 23 különböző fafaj 
vagy fajta egyedeiről van szó. Ebből 10 
nemesnyár-fajta (olasznyár, Pannónia 
nyár, óriásnyár stb.), 3 fűzfajta (pl.: 
bedai egyenes), továbbá a fehér nyár, a 
fekete nyár és szürke nyár. A többi pe
dig a mézgás éger, a kocsányos tölgy, a 
magas kőris, az. amerikai kőris, a hegyi 
juhar a nyír és az akác. 

Láthatóan igen széles spektrumot 
fog át a területen található fafajok listá
ja. Azonban súlyukat tekintve messze 

kiemelkednek a nyárfajták (hazai és ne
mes nyarak) és a füzek. Őket követi az. 
eget A többi fafaj területileg kevésbé 
jelentős, és közülük a nyír természetes 
úton megjelenő elegyfafaj, mely az 
utóbbi időben spontán terjeszkedésbe 
kezdett. 

A fafajok eltérő fontosságának figye
lembevételével ebben a cikkben tehát 
csak a meghatározó fafajokra vonatko
zó fatermési elemzés kerül bemutatás
ra: Nevezetesen az olasznyár. a mézgás 
éger és a fehérfűz esetében. 

Legelőször a mintaterületek mérési 
adalai alapján minden fafaj esetében a 
magasság és a kor függvényében meg
határozásra került az adott fafajra vo
natkozó fatermő képesség ériéke. Ilii
hez az adoll fafajra vonatkozó fatermé 
si nomogrammokat használtuk (llalu-
/XI és A7.4-.s-. 1980: Palotás. 1971; Adói
ján. 1974). Azért volt elengedhetetlen a 
fatermő képességi adatok meghatáro
zása, mert így kiküszöbölhetővé váltak 
a korral változó növekedésmenetbeli 
különbségek hatásai. Ily módon a 
különböző korú. ám azonos fafajú terü
letek is összehasonlíthatókká váltak 

Kívánatos volt olyan jellegű térképek 
levezetése az adatok ábrázolásához, 
amelyek szemléletesen és összehasonlít
ható formában mutatják be az egyes te
rületek fatermő képességi értekét az 
egyes fafajok esetében. A térképek 
előállításában a kővetkező elvet kellett 
követni: Egy adott területen lévő állo
mány fatermő' képességét alapvetően 
két tényező határozza meg: a fafaj és a 
termőhely jósága. Minthogy a fafajok tel
jesítményére vonatkozóan rendelkezés
re álltak adatok a vizsgálati területeken, 
és a termőhely jóságát kialakító ter
mőhelyi jellemzők is lx-ható vizsgálatok 
tárgyát képezték, kézenfekvő volt a gon
dolat, hogy a két változócsoport közötti 
összefüggéseket kell feltárni. 

Ezért a mintaterületek termőhelyi és 
fatermési adatait felhasználva, többvál
tozós regresszióval (multiple step-for
ward regression) kíséreltük meg kap
csolatba hozni a termőhelyi és a fater 
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1. ábra: A vizsgált olasznyár-állományok fatermő képességi adataira 
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2. ábra: A vizsgált mézgáséger-állományok fatermő képességi adata
ira illeszteti regressziós egyenes a konfidencia intervallumokkal 

nyílik arra, hogy 
egy konkrét erdő
terület esetéhen, a 
megfelelő részle
tességgel elvégzett 
termőhely-feltárást 
követően és az ah
hoz kapcsolódó 
faállomány-felvé
telek felhasználá
sával elkészítsük 
az erdőterület op
timális faállo
mány-bontási tér
kepei 

Minthogy látha
tólag a faállo
mányok teljesítő
képessége és az 

mesi adatokat. Minthogy nem tisztázott, 
hogy az egyes termőhelyi jellemzők mi
lyen mértékben járulnak hozza az állo
mányok növekedéséhez, ezért minden 
egy es lem к íhely i tenv ez.< í . i/onos nu lu 
lo súllyal szerepelt ( I ). am az egyes vál
tozók nemcsak line.ins l o m u l u n szere 
peliek a vizsgálatokban, hanem I.. 1. és 
3. hatványon, illetve exponenciális for
mában is. (Monscrudes Slertxt. 1996) Л 
regressziós eredmények részletezése 
nélkül bemutatjuk a kiemelt három fafaj 
esetében kapott, a regresszió eredmé
nyeken! nyert egyenletek es a méri ér
tekek eltérései .1 / ábráki >n 

Eredmények 
bithalo a regressziós eredmenyeklx'íl. 
hogy mind .1 három fafaj fatermő képes 
ségel .1 vizsgálatba vont termőhelyi 
jellemzők jelentősen Ivfolyásolják es igen 
jól magyarázzak 

Л jelen cikkben bemutatott kísérleti 
módszer fejlesztésével lehetőségünk 

egyes termőhelyi változók között igen 
szoros kapcsolatok állnak fenn. ígv ki 
emelt fontosságú, hogy a termőhely
feltárási munkákat a lehető legponto
sabban végezzük el. hmellett természe
tesen a kérdéses termőhelyeken álló fa
állományok aktuális fatermő képesseget 
is meg kell határozni. Előnyös, ha ha
sonló termőhelyi körülmények között 
fejlődő, .1111 eltérő fafajit állományok 
adatai is szerepelnek az adatbázisban, 
mert így lehetőség nyílik ezek tel
jesítőképességének összehasonlítására 

A termőhely fatermő k é p e s s é g kap
csolatokai közelítő egyenletrendszerek 
terintormalikai adatbázison való lefutta
tása után a vizsgált fafajokra kirajzolód 
nak az elméleti fatermő képességi po 
tendálok a vizsgált terület minden 
egyes raszterpont ja ra, az arra a pontra 
jellemző termőhelyi jellemzők értéké 
nek függvén vei >en Kzek után mar csak 
egy leválogatást kell végrehajtani, hogy 
kiderüljön, hol melyik fafaj elméleti tel

jesítőképessége szárnyalja túl a lobbi 
fafaj azonos erteket. Ezáltal előállítható 
a maximális fatermési b i z t o s í t ó fafaj
megoszlás-térkép. Egy további műve
lettel ehhez a térképhez hozzákapcsol
ható a maximális fatermési szolgáltató 
fafaj konkrét fatermő képességi értéke 
is. A módszert nem csak az erdőter 
vez.es korszerűsítésében lehetne alkal
mazni, de lehetőség nyílhal az. aktuális 
allományviszonyok fatermő képessége 
es az elmeleli állomány-összetétel fater
mő képessege közötti különbségek 
vizsgálatára is. 

A következő ábrákon az észak-han
sági erdőterületekre ezzel a módszerrel 
meghatározott, maximális fatermő 
képességei jelentő fafaj összetételi be
mutató térképel (4. ábra), i l lene az eb
ben az esetben várható fatermő 
képesség adatokat bemutató térképet 
15 ábra) szemlélhetjük 

A kei térkép gyakorlatilag vegered 
menynek tekinthető, hiszen .1 termőhe
ly. 1 V iszonyok tel |es figyelembevelelev el 
ad becslést az adott körülmenyek kö
zöli legjobban teljesítő es a területen 
jelenlévő talajok várható produkciójára 
Amit ábrázol az nem más, mini a terület 
fafajra es fatermési osztályra való fel
bontása olv moilon. hogy a maximális 
fatermő képességű fafajokat részesíti 
előnyben 

A faállományok fatermő 
képességi modelljének 

értékelése 
A jelen fatermő képességi modell esc 
lében is érvényesek a regressziós mód
szerekre általában érvényes korlátozó 
megállapítások Ilyenek például a véli 
összefüggések magyarázatára használt 
függvényalakok kötött alakjából taka-
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"i. rtfint: Az Eszak-Hanság területeinek fatermő képességét bemutató térkép optimális fafaj
összetétel esetén 

dó korlátok, vagy a/ alkalma/hatos.ig 
terheli hehatároltsága. Ez. utóbbi a/.t je
lenti, hogy az összefüggésrendszer 
csak a vizsgált terület határain belül és 
a mintaterületekhez hasonló termőhe
lyi teltételek mellett adhat megbízható 
eredményt. Ha a vizsgálni kívánt terü
let termőhelyi és laállomány-borítási 
változatosságát sikerül megragadni, 
ahogy erre jelen esetben is töreked
tünk, akkor a vizsgálat szempontjából 
fontos fafajok esetében kielégíti) 
mennyiségű adat allhat rendelkezésre 
regressziós elemzésekhez. F.gyéb fafa
jok (pl . tölgy) vizsgálatára azért nem 
került sor, mert nem állt rendelkezésre 
az elemzésekhez szükséges minta
szám. Ez a mintavételezéshez, használt, 
itt részleteiben nem tárgyalt rétegzett 
mintavétel eredménve, aminek célja az 
volt, hogy a legjelentősebb állománytí
pusok lehető legpontosabb jellemzé
sei tegye lehetővé olyan .non. hogy i 
kevésbe jelentős állománytípusok felé 
haladva a becslés megbízhatósága es 
alkalmazhatósága csökken. 

Figyelemre méltó, hogy a három 

tcszttatai tatermő képessége és a talaj
jellemzők közötti regressziós kapcsola
tok biotógiai értelemben véve megle
hetősen erősnek bizonyultak. A 0,74, 
0,75 és (),87-es R 2 értékek ilyen vonat
kozásban nagyon szoros kapcsolatokra 
utalnak a regresszióba vont talajtulaj
donsági és fatermő képességi változé)k 
között. 

A bemutatott model l sajátossága, 
hogy előnyben részesíti a gazdálkodási 
szempontokat, mivel ahol lehet a maxi
mális fatermésűnek becsült fafajt része
síti előnyben, illetve a gyenge fatermő 
képességűnek becsüli területek elhe 
lyezkedésére mutat rá. Fontos kiemelni, 
hogy ez. egyfajta szempont, ám semmi
képpen sem az egyetlen. Más, a ter
mőhellyel és a fafajokkal kapcsolatos 
kérdések megválaszolására is használ
ható az ilyen módon létrehozott össze
tett adatbázis, csak akkor az igények
nek megfelelően változik a szükséges 
ailatok köre. 

Látható az eredmények alapján, 
hogy elődeinknek alapvetően sikerült 
megvalósítani a Hanság lecsapolásának 

kivitelezésekor és az erdőgazdálkodás 
területre történő bevezetésekor a ma
guk elé kitűzött célt, mégpedig a nyár-
fatermcsztesre alkalmas termőhelyek 
létrehozását. A 4. ábra tanúsága alapján 
leszögezhető, hogy a nemes nyarak -
olasznyár - produkciója a terület nagy 
részén meghaladja az. őshonos fafajok 
produkcióját. Fz. persze nem azt jelenti, 
hogy az olasznyáron kívül más fafaj 
nem ültethető az adott területre, csak 
azt jelenti, hogy más fafaj esetében (fűz 
és éger) gyengébb produkcióra lehet 
számítani. Természetesen, ha nem a fa-
termesztés az elsődleges rendeltetés, 
akkor ennek a megállapításnak nincs 
jelentősége. 
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Radnóti Miklós: 

Naptár 
Július 

Düh csikarja fenn a felhőt, 
fintorog. 
Nedves hajjal futkároznak 
meztélábas záporok. 
Elfáradnak, földbe búnak 
este lett. 
Tisztatestü hőség ül a 
fényesarcu fák felett. 

Augusztus 

A harsány napsütésben 
oly csapzott mar a rét 
és sárgáll már a lomb közt 
a szép aranyranét. 
Mókus sivít már és a büszke-
vadgesztenyén is szúr a tüske. 
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A m a g y a r o r s z á g i e r d ő k t e r m é s z e t e s 
s é g é n e k v i z s g á l a t a III. 

A faállomány és a holtfa természetességének értékelése 

Bevezetés 
Л magyarországi erdők természetessé
gének vizsgálatát bemutató cikksoroza
tunk harmadik tagja az erdők faállomá
nyát leíró három kritérium (faállomány
összetétel, faállomány-szerkezet és 
holttal természetességével foglalkozik. 
Л vizsgálatunk során kidolgozott 
erdi itermeszetességi mutati >ban kiemeli 
jelentősége van e három kritériumnak. 
Л faállomány-összetétel képezi a termé-
szetességi érték IN %-át, a faállomány-
szerkezet 17 %-át és a holtfa 12 %-át, va
gyis a faállomány (ha a holtfát is ide so
roljuk) sajátságai teszik ki annak közel 
felét. Utólag elemezve a természetessé-
gi érték és az egyes kritériumok közötti 
összefüggéseket, a faállomány még na
gyobb jelentőségűnek adódott, hiszen 
egy regressziós elemzés alapján a vizs
gált erdőrészletek természetességi mu
tatójának varianciája 44 %-ban magya
rázható a faállomány-összetétel, 27 %-
ban a faállomány-szerkezet és 26 %-ban 
a holtfa értékeivel. 

Jelen dolgozatunkban külön-külön 
értékeljük a faállomány-összetétel, a fa
állomány-szerkezet és a holtfa termé
szetességi erteket. Összehasonlítjuk e 
kritériumok értékét a természetes, ter-
möhelyidegen és idegenhonos fafajú 
állományokban, valamint a természetes 
fafajú állományok esetében a külön
böző potenciális természetes erdőtár-
sulásokban. 

Л faállományt jellemző kritériumok 
természetességének önálló vizsgálatát 
két ok is indokolja. Kgyrészt az erdeink-
ben évezredek óta zajló erdőhasznála
tok elsősorban a faállományra irányul
lak ( Barth a— Oroszt, 2000). A tervszerű 
erdőgazdálkodást megelőző időszak
ban viszonylag összetett és rendszerte
len erdőkiélés zajlott, hiszen a faállo
mányt közvetlenül átalakító tevéken) 
ségek (sarjaztatás, tűzifa-gyűjtés, fa
szén- és mészégetés) mellett nagyobb 
jelentősége volt elsősorban az. erdő 
egyéb szintjei! (gyepszint, cserje-szint, 
mohaszint, űjulat és termőhely) érintő 
tevékenységeknek (pl. erdei legeltetés, 
makkoltatás, alomgyűjtés) {.Bariba, 
200-1). Л napjainkban zajló tervszerű 
erdőgazdálkodás tevékenységei első
sorban a faállományra (tisztítások. 

torzskiválasztó és növedékfokozó gyé
rítések, fokozatos felújítóvágások, tar
vágások) és az újulati szintre irányulnak 
(csemeteültetés és pótlás, ápolások), 
bár vannak más komponensekre ható 
tevékenységek is (vadetetés, cserjeirtás, 
talaj-előkészítés stb.). Összességében 
elmondható, hogy az erdőkre ható em
beri tevékenység a faállomány sajátsá
gaiban mutatkozik meg a legközvetle
nebbül. A másik ok, hogy a faállomány 
sajátságai kiemelt biológiai jelen
tőséggel bírnak, hiszen jelentős részben 
meghatározzák az erdő egyéb kompo
nenseinek összetételét, szerkezetét és 
sokféleségét, valamint az erdőben zajló 
folyamatokat. Néhány példa: 

- A faállomány összetétele meghatá
rozza a gomba és ízeltlábú közössége
ket, a fafaj-specialista fajok nagy száma 
miatt (Szmoradet al., 2000), 

- A faállomány horizontális szerke
zete (pl. a záródás mértéke es mintáza
ta I a gyepszint, a cserjeszint és az újulal 
mintázata és összetétele, valamint a 
fény- és vízháztartás szempontjából 
kiemelkedő {Somogyiet al.. 2000). 

- A faállomány vertikális szerkezete 
(pl. szintezettsege) nagy szerepet ját
szik az erdei madárvilág összetételében 
{Somogyielü., 2000). 

- Az- idős és nagyméretű faegyedek 
megléte számos faj megjelenésének a 
feltélele, gazdagítva e közössegek sok-
féleségél (odúlakó madarak, nag) lestű 
fészkelő madarak, ragadozó emlősök, 

denevérek, gombák. ízeltlábúak) 
{Sodore\ al., 2000). 

- A holt faanyag mennyisége, a 
nagyméretű holtfák jelenléte, a fekvő és 
álló holtfa megléte, valamim a holtfa 
időbeli folytonossága óriási jelen
tőséggel bír az erdei biodiverzitás 
szempontjából a hozzá kapcsolódó 
életközösségek miatt (szaprotróf gom
bák, ízeltlábúak, mohák, odúlako ma
darak, denevérek) {Csóka, 2000; (klar. 
2003. Siller, 200D, de az erdő bio-
geokémiai folyamataiban is nagy szere
pet játszik (talaj stabilizálás, hosszú távú 
szénraktár, vízmegkötés) (Harmon et 
al., 1986). 

Alkalmazott módszerek 
A természetesség értékelése során S6 in
dikátort és 11 kritériumot vettünk figye
lembe. A jelen dolgozatban vizsgált há
rom kritérium esetében a természetessé
get növelő tényezőnek tekintettük, ha: 

- faállomány-összetétel: a potenciá
lis természetes erdőtársulásra jellemző 
fafajok az uralkodók, jelentős az elegy-
fafajok száma és azok elegyaránya, a 
lermőhel) idegen, idegenhonos és ne
mesített fafajok elegyaránya alacsony. 

- Faállomány-szerkezet: a korosz
tályok száma több, az erdő többszintes, 
a záródás a potenciális természetes 
erdőtársulás adott korú fázisának 
megfelelő, mintázata egyenetlen, jelen 
vannak nagyméretű, idős fák, vannak 
szabálytalan alakú fa eg) edek. 

- Holtfa: mind az álló, mind a fekvő 
holtfa mennyisége jelentős, mindkel n 
pusban vannak nagyméretű egyedek, a 
holtfa korhadisági állapota változatos. 

A fenti preferencia termeszelesen 
eg)' egyszerűsített vázlat, ami leginkább 
üde lomberdeinkre vonatkozik. Az 
egyes kritériumok súlyát, valamint irá
nyultságát a különböző potenciális ter
mészetes erdötársulásokban s o k eset
ben ellenien ítéltük meg (pl. záródás 
mellekenek és mintázatának megítélé 
se teljesen más egy bokorerdöben, mint 
egy bükkösben). Fontos, hogy tudatá
ban legyünk annak is, hog) az itt bemu
tatón elemzések nem egységesen rep
rezentálják az ország erdeit, hiszen 
mintánkban a természetszerű, kullúr-
il l . átmeneti erdők eltérő mintavételi in-
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TÍMÁR GÁBOR, STANDOVÁR TIBOR, ASZALÓS R É K A , B O D O N C Z I LÁSZLÓ 

Típus Mintaszám (db) Természetesség Típus Mintaszám (db) 
Erdőrészlet Faál lomány

összetétel 
Faál lomány

szerkezet 
Holtfa 

Faállomány-típus 
Természetes fafajú 2133 5811 64" 38" 17" 
Termőhelyidegen fafajú 146 37-' 9" 
Idegenhonos fafajú 403 4 T 2 5 c 32" 7" 

Potenciális természetes erilőtdrsuuis-CSOpOrtok természetes fafajú típusai 
Bükkösök Зон 60' 73" 38" 22" 
Gyertyános-tölgyesek 697 65 J" 38" 15"' 

Cseres-tölgyesek 375 58a o l " 39'" 13 | K 

Szikladomborzatú erdők Í6 63" 78" 48-' 3 l J 

Mészkerülő erdők 29 5<v'" 65-'" 37" 2 ( ) . , i . 

Mészkedvelő erdők 15 1 62-' 63" II 1 18" 
Erdőssztyepp-erdők 115 51" 52' 30° 6d 
Patak menti ligeterdők Г 55" 61" 35'~ 
Fűz-nyár ligeterdők SI 5," 5T KI 1" 33" 
Tölgy-kőris-szil ligeterdők 135 54" 59" 37" 14 u 

Láperdők 9ч 55" 64" 29 19'" 

Î. táblázat - Az erdőrészlet, a faállomány-összetétel, a faállomány-szerkezet és a holtfa természetességének összehasonlítása különböző típu
sok között. A számok a csoport átlagát jelentik, a felső indexben megjelenő betűk az oszlopon belül a statisztikailag azonos alapsokaságot rep
rezentáló csoportokat jelzik. 

tenzitással szerepelnek, épp emiatt a 
legtöbb elemzés során külön kezeljük a 
természetes, a termőhelyidegen és az 
idegenhonos fafajú erdőket. Jelen dol
gozatban a természetességi érték és a 
három vizsgált kritérium egyaránt 0-100 
közötti értéket vehet fel, így azok szám
adatai összehasonlíthatók (korábbi dol
gozataink a kritériumok természetessé
gi értékét sokszor 0-1 intervallumban 
fejezik ki). A bemutatott elemzéseknél 
az adatbázisból kihagytuk az 5 m-nél 
alacsonyabb faállományt! erdőket, mi
xel esetükben л/ indikátorok jelentős 
része nem értelmezhető. 

Eredmények 
Összesen 2(iSJ erdőrészletct eleme/ 
lünk. ebből 2133 tartozott a természetes, 
146 a termőhelyidegen és 403 az. idegen-
honos fafajú kategóriába (1. táblázat). A 
négy természetességi érték és a három 
kritérium értékét összehasonlítva látha
tó, hogy mindegyik esetben a tartomány 
viszonylag széles (a lehetséges 0-100 in
tervallum jelentős részét felveszik a min
ták), de az eloszlások nagymértékben 
különböznek ( 1. ábra). A természetessé
gi érték és a faállomány-összetétel ter
mészetességének eloszlása egyenlete
sebb (közelíti a normális eloszlást, bár 
attól szignifikánsan eltér), és átlaguk is 
hasonló (a természetességi értéké 55, 
míg a faállomány-összetétel természetes
ségéé 57). Ezzel szemléén a faállomány-
szerkeze! és különösen a holtfa termé
szetessége az alacsony értékek felé igen 

ferde eloszlást mutat, és az. előző két vál
tozóhoz képes! átlaguk jóval alacso
nyabb (a faállomány-szerkezeté 37, a 
holtfáé 15). Bár e két változó szempont-
i á b ó l akadnak viszonylag magas termé
szetességül erdőrészletek, a legtöbb min
ta e tekintetben igen alacsony természe
tességet mutat (faállomány-szerkezet 
esetében a legtöbb részlet 30-40 közé 
esik. míg holtfa esetében a leggyakoribb 
érték a 0). 

A természetes, termőhelyidegen és 
idegenlionos fafajú erdőket összeha
sonlítva a három csoport szignifikánsan 
különbözik és átlaguk az előbbi sor
rendben csökken a természetességi ér-
tékszám és a faállomány-összetétele 
eseleben (1. táblázat). A legnagyobb 
különbséget a faállomány-összetétel 
természetességében tapasztaltuk, de e 
tekintetben ez. a kritérium kevéssé ele
mezhető, hiszen csoportosításunk cp-
pen a faállomány összetételén alapul. A 
faállomány-szerkezet természetessége 
szignifikánsan alacsonyabb az. idegen-
honos fafajú erdőkben, míg a termőhely
idegen és természetes fafajú erdők e te
kintetben nem különböznek. E kritéri
um a többihez képest viszonylag kis 
különbségeket mutat a csoportok kö
zött, átlaga az idegenhonos állomá
nyokban 32. míg a természetes fafajú-
akban 38. A holtfa természetessége 
szignifikánsan magasabb a természetes 
fafajú erdőkben, mint a termőhelyide
gen és az idegenhonos fafajúakban. Bár 
e kritérium értéke a többihez, képest 

alacsony, a különbség nagy a csopor
tok között, hiszen a természetes fafajú 
erdőkben az átlag kb. 2,5-szer na
gyobb, mint az idegenhonos állomá
nyokban. 

Csak a természetes fafajú erdők ese
tében összehasonlítva a különböző po
tenciális természetes erdőtársulásokat, 
azt tapasztaltuk, hogy a különböző kri
tériumok esetében más társulások vesz
nek fel magas, illetve alacsony értéke
ket (1. táblázat). A természetességi ér
tékszámot vizsgálva a társulások állagai 
viszonylag szűk tartományban 5 | és 0,5 
között mozognak. Kimagasló atlagaik 
kai elcsen elkülönülnek a lobbi társu
lástól a szikladomborzatú erdők és a 
mészkedvelő erdők (ide tartoznak a 
bokorerdők is), valamint ebbe a cso
portba tartoznak még a bükkösök, a 
gyertyános-tölgyesek és a cseres-töl
gyesek. Viszonylag alacsony értéket 
vesznek fel a különböző liget- és 
láperdők, és különösen alacsony ter
mészetességi értékel találtunk az 
erdőssztyepp-erdők esetében. A faállo
mány-összetételt tekintve a társulások 
jobban különböznek egymástól. ,i krité
rium tartománya 51 és 78 között vál to
zik. Értéke különösen magas a szikla-
domborzatú erdőkben és a bükkösök
ben. Mindkét társulásban igen alacsony 
az idegenhonos fafajok aránya ( 1 % kö
rüli), és a szikladomborzatú erdők ki
emelkednek az. elegyfafajok nagy faj
számával, illetve magas elcgyarányuk-
kal. A faállomány-összetétel tcrmészc-
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1. ábra - Az állományok természetességi értéke (T), a faállomány-összetétel (Ö), a faállo
mány-szerkezei (SZ) és a holtfa (H) természetességének százalékos eloszlása. (A változók 0-
100 közötti értékeket vehetnek fel, az X tengelyen feltüntetett számok a tartományok mini
mumát jelölik.) 

lessége igen alacsony a fűz-nyár ligeter
dőkben és az. erdőssztyepp-erdőkben, 
elsősorban az igen magas idegenhonos 
elegyarány miatt (8 % köriili érték). Fa
állomány-szerkezet tekintetében a szik 
ladomborzatú erdők természetessége 
kiemelkedően magas, és viszonylag 
nagy értékeket vesznek fel a mészked
velő erdők, valamint a fűz-nyár ligeter-
dök. I' társulásokban a faállomány a vi
szonylag heterogén vertikális és hori
zontális szerkezete mellett kiemelkedő 
az idős fák nagy száma, ami a kritérium 
természetességi értékében jelentős 
súllyal szerepel. К három társulásban a 
faállomány-szerkezet magas természe
tességi értékének eltérő okai vannak. Л 
szikladomborzatú erdők, valamint a 
mészkedvelő erdők esetében ennek 
hátterében elsősorban a kisebb intenzi
tású fahasználat és a változatos szerke
zet kialakulásához kedvező termőhelyi 
viszonyok állnak. Л fűz-nyár ligeter
dőkben a változatos szerkezel és a 
nagyméretű fák viszonylag nagy száma 
elsősorban az állományalkotó fafajok 
gyors növekedésével és rövidebb élet
tartamával magyarázható. Faállomány-
szerkezet tekintetében igen alacsony az. 
erdőssztyepp-erdők. valamint a patak 
menti ligeterdők természetessége. Az 
erdőssztyepp-erdők esetében ez egyér
telműen a régóla zajló, meglehetősen 
intenzív, a társulás természetes faállo
mány-szerkezetét drasztikusan átalakí
tó fahasználat következménye. A holtfa 
természetessége a többi társuláshoz ké

pest magas értékeket mutat a szikla-
domborzatú erdőkben (alacsony inten
zitású fahasználatok miatt) és a fűz-nyár 
ligeterőkben (amit a fafajok gyors növe
kedése, alacsonyabb élettartama és a 
rendszeres természetes bolygatások 
magyaráznak). A kritérium igen ala
csony természetességi értéket mutat az 
erdőssztyepp-erdőkben és a patak 
menti ligeterdőkben. 

Értékelés 
A faállományra vonatkozó természetes
ségi kritériumok elemzése számos ta
nulsággal szolgálhat. Nemcsak a kultúr-
erdők, de a természetes fafajú erdők is 
a legtöbb erdőtársulás esetében v i 
szonylag alacsony természetességi érté
ket mutatnak a faállomány-szerkezet és 
különösen a holtfa tekintetében az álta
lunk használt természetes referenciá
hoz képest. Mind a végső természetes
ségi érték, mind a három vizsgált krité
rium esetében viszonylag magas a 
hegyvidékeinken, szélsőséges ter
mőhelyi viszonyok mellett megjelenő 
szikladomborzatú erdők (sziklaerdők, 
szurdokerdők, törmeléklejtő-erdők) és 
a mészkedvelő erdők (mész- és 
melegkedvelő tölgyesek, bokorerdők) 
természetességi értéke. Fzek az állomá
nyok többnyire fatermesztési szem
pontból kevésbé értékesek, megközelít
hetőségük nehéz, ellenben természel 
védelmi értékük igen magas. Emiatt 
részben tudatos, részben praktikus 
okokból mindig is az erdő- és termé

szetvédelmi szempontok érvényesültek 
esetükben, és remélhetőleg érvényesül
nek a jövőben is. Természetességüket 
nem elsősorban a fahasználatok, ha
nem a nagy létszámú nagyvadállomány 
veszélyezteti. 

A fűz-nyár ligeterdők természetessé
gének megítélése eltérő a vizsgált krité
riumok szempontjából. Természetes fa
fajú állományaikban is igen magas а/ 
idegenhonos fafajok aránya (csökkent
ve a faállomány-összetétel természetes
ségét), és mivel ezek a többnyire ag
resszíven terjedő fajok (pl. zöld juhar), 
az. újulatban még nagyobb tömegesseg
gel jelennek meg, a jövőben elegyará-
nyuk növekedni fog a lombkorona
szintben. F.zzel szemben a faállomány-
szerkezet es a holtfa természetessége 
meglehetősen magas, mert a fűz- és 
nyárfajok gyors növekedése és viszony
lag rövid élettartama miatt az üde és 
száraz lomberdőknél jóval rövidebb idő 
alatt jelenhet meg a természetes refe
renciához, hasonlóbb faállomány-szer
kezet, sok nagyméretű fával, jelentós 
holtfa mennyiséggel, változatos hori
zontális es vertikális szerkezettel. 

Szembetűnő, hogy bármelyik kritéri
umot is vesszük figyelembe, igen ala
csony (a legalacsonyabb) az. erdős
sztyepp-erdők természetessége. Ez a je
lenség azért nagyon elszomorító, mert 
ez a társulás viszonylag szűk elterjedé
sül (átmeneti jellegéből adódóan), 
tőlünk nyugatabbra alig jelenik meg 
(Molnár-Kan. 2000). Fzek az. erdők ha
zánknak azt a nemzeti örökségét ké
pezhetnék, amivel viszonylag kevés or 
szag rendelkezik Európában, es e társu
láscsoport természetszerű állományai
nak a megmentése jelentős részben az. 
érdes/társadalom felelőssége. A jelen
leg még meglévő, közel természetes 
összetételű állományokban a társulás 
domináns fajának, a kocsányos tölgy
nek a felújítása, felújulása nehézségek
be ütközik. Éppen emiatt e hírmondó
ként megmaradt állományokat minél 
tovább meg kellene őrizni az utókornak 
(vagyis védettségi státusztól függetlenül 
nem szabadna kivágni az. erdőssztyepp 
jellegű erdőket), még akkor se. ha ez 
lokálisan és rövid távon gazdasági erde
keket sért. Bár ezáltal faanyag megy 
(mehet) veszendőbe, ez. elenyésző ah
hoz az eszmei veszteséghez képest, ami 
a társuláscsoport hazai (és európai) el
tűnésével járna. 

Végezetül tekintsük ál, hogy hogyan 
növelhetné a vizsgált kritériumok ter
mészetességét az erdőgazdálkodó a 
gazdasági szempontok figyelembe vé-
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tele mellett. Л vágásos gazdálkodás ke
retében a nevelővágások (pl. tisztítá
sok, gyérítések) térben egyenetlen kivi
telezése a vertikális és horizontális he
terogenitás növelésével, a vágáskor 
emelése pedig az. idős faegyedek és a 
holtfa mennyiségének növekedése mi
att emelné a faállomány-szerkezet ter
mészetességét egy vágásfordulón belül. 
A véghasználatoknál a hagyásfák és kü
lönösen a hagyásfa-csoportok számá
nak növelése, valamint a térben egye
netlen és időben elnyújtott bontás ter
mészetesség növelő halasa a következő 
generáció faállományában is jelentkez
ne. A faállomány-szerkezet természe
tességet növelő elemeinek növelése 
számos erdőtársuláshan a legkönnyeb
ben azonban a szálalásos és a 
szálalóvágásos gazdálkodási módok so
rán valósítható meg, a gazdasági szem
pontok figyelembe vétele mellett 
(.Csépányi, 2000). biológiai szempont
ból kulcskérdés az. idős fák, valamint a 
nagyobb méretű holt faanyag mennyi
sége erdeinkben. A hozzájuk kapcsoló
dó nagyszámú élőlény miatt, melyek 
közül sokai veszélyeztet a kipusztulás, 
e kulcsfontosságú komponensek növe
lésével nagymértékű javulást lehetne 
elérni az. erdei biodiverzitás és az 
erdőben zajló biológiai folyamatok vé
delmében. Véleményünk szerint ez mi
nimális gazdasági veszteség (inkább 
némi odafigyelés) árán megoldható 
lenne a gazdaságilag hasznosított erde
inkben is. 

Summary 
The naturalness of tree species composi
tion, stand structure and dead wood in 
I lungarian forests 

fhe naturalness value of tree species 
composition, stand structure and dead 
w o o d was evaluated in Hungarian 
forests comparing stands of natural and 
adventive tree species, and in the case 
of natural stands different habitat types. 
The naturalness value of stand structure 
is only slightly higher in natural stands 
than in adventive ones, and the value of 
dead wood is very low in both types. 
Forests with rocky substrates and ter-
mophilous forests had the highest natu
ralness in all criteria, because of the 
level of past and recent human influ
ence. Willow-poplar forests had high 
naturalness for stand structure and 
dead wood and low for tree species 
composit ion. In all criteria steppe 
forests had the lowest values, which 
became an endangered forest type in 
Hungary. 
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A Talajvédelmi Alapítvány „Talajvéde
lem" c. különszáma két erdészeti tárgyú 
előadást közöl, a továbbiakban ezeket 
mutatjuk be. 

„Talajsavanyodás és meliorációs 
lehetőségek a Soproni-hegyvidék 
erdőállományaiban" címmel a N Y M E 
Tcrmőhelyismerettani Tanszékének < ik
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Bidló A. - Heil В - Kovács G.) erdei tá
la jmeszezési kísérletekről olvashatunk. 
Az. erősen savanyú erdőtalajokon k i -
szém mészkőőrlemény kedvező hatású
nak mutatkozott mind a fák növekedé
sére, mind a talaj fontosabb, termékeny
séget befolyásoló tulajdonságaira vonat
kozóan. A vizsgálatok még nem zárul
tak le, sőt egy sajátos megközelítéssel is 
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Szemcreync Szonlágh Rita a talajok ál
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portjának, a páncélosatkáknak mennyi
ségi és minőségi összetételével foglal
kozik, mi több. ebből a témakörből si
keres doktori értekezést is készített. 

Hasznosnak tartjuk, ha kutatóink, 
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A másik dolgozatot botanikusok, 
ökológusok adták közre „Van-e a 
feketefenyves telepítésének hatása a 
dolomit váztalajok minőségére? cím
mel ( Ilalhrilter András. Csontos Péter. 
Tamás Júlia, Anton Attila). A Budai
hegyvidéken végzett alapos vizsgála
taik során arra a következtetésre jutót 
tak, hogy a feketefenyvesek a dolomit 
sziklagyepek uralta termőhelyhez ké
pest nem okoznak előrehaladó, 
előnyös változásokai a talaj egyes tu
lajdonságaiban. A megállapítást a refe
rens Keszthelyi-hegység-i tapasztala
taival meg tudja erősíteni, vagyis a haj
dani kopárfásítás keretében ültetett 
feketefenyvesek letermelése után a 
termőhely nem változott oly mérték
ben, hogy igényesebb lombos fajokai, 
p l . csert, lehetett volna a fenyő helyé
re ültetni. 

A feketefenyő ellen szc)lő vizsgálat 
nem számol azzal a kedvező hatással, 
amit a sűrűn álló feketefenyők az őzön-
szerűen lezúduló záporok okozta kárté
telek (I. Mátrakeresztes, Mád) tompítá
sában, megállításában játszanak. A talaj
fejlődésben betöltött szerepük emellett 
másodlagos lehet. 

Ismertette: Dr. Szodfridt István 

Erdészeti tárgyú e lőadások 
a Talajtani Vándorgyűlésen 

E r d é s z e t i Lapok C X L . é v f . 7-8. s z á m (2005. j ú l i u s - a u g u s z t u s ) 229 

http://raiiiet.elte.hu


Kanadai s o p r o n i a k r ó l 
Л „BECSI V \ l ' l . ( ) az ausztriai magyarok 
lapja'' az Ausztriai Magyar Egyesületek 
és Szervezetek Központi Szövetségé
nek újságja, amely magyar nyelven két
havonta jelenik meg 12 oldalon napilap 
formátumban. A z idén X X V I . éves lap 
január-februári számának ..Közéntünk 
élnek" rovatában két és fél hasábos in
terjú olvasható dr. Adamovich l.ászló-
ш / ( а riporter Fcrcnczy Klára). 

Adamovich professzor a kanadai 
Vancouverben él, abban a városban, 
ahol az. 1956-os forradalom után a sop
roni Erdőmérnöki főiskola kivándorolt 
diákjainak, tanárainak és családtagjai
nak 252 fős csoportja új hazára talált. 
Ott, ahol a hallgatók magyar nyelvű ok
tatás keretében fejezhették be erdőmér
nöki tanulmánv aik.it. 

Az. idén 84 éves Adamovich László a 
hajdani professzorok utolsó élő tagja. A 
többgenerációs erdészcsaládból szár
mazó professzor apja, nagyapja az. Es
terházy család erdésze-vadásza volt. 
Talán többen emlékeznek rá, hogy a 
2(i()i. évi O E E Vándorgyűlés fertődi 
helyszínén az egyik program egy em
léktábla avatása volt a leési erdészház-
nál. Ebben az erdészházban élt és dol

gozott ad évig Adamovich József herce
gi erdőőr és fácánmester, és in született 
egyik fia, Adamovich László. Az emlék
tábla jelzi, hogy professzorunk négy 
földrészen oktatta es nevelte a jövő 
erdőmérnökeit olyan korszerű szellem
ben, amely a technika, az ökonómia és 
a környezet egyensúlyának megterem
tésére irányult. 

A z interjú felöleli a teljes életutat a 
családi gyökerektől, az 1956-os esemé
nyeken át a kivándorlásig, a kanadai 
munkásságtól a malajziai és tanzániai 
vendégprofesszori munkáig. Szól a ku
tatói tevékenységről, amely a környe
zetvédelmi követelményeknek megfe
lelő fakitermelési módszerek kidolgozá
sára irányult. Szó esik az 1972-es Bue
nos Aires-i Erdészeti Világkongresszus
ról, ahol szakterületének egyik főelő
adója volt és környezetvédelmi témájú 
előadása volt a vitaindító. (Érdemes em
lékeztetni arra, hogy a magyar delegáció 
javaslatára ezen a Világkongresszuson 
deklarálták az erdő hármas funkcióját: 
termelés, védelem, közjólét.) 

Az. interjú befejező részében a hajda
ni soproni diákok, tanárok, példaszerű 
együvé tartozásáról, a mai napig tartó 

összefogásáról, rendszeres találkozása
ikról, magyarságuk megtartásáról be
szelt a professzor. 

Érdekes egybeesés, hogy röviddel az 
interjú megismerése után meghívót 
kaptam az „AZ ELVÁNDOROLT A L M A 
MATER" című 2x52 perces dokumen
tumfilm televíziós sugárzása alkalmából 
tartott előzetes vetítésre (2005. június 
08.). A 2002-2004 között készült filmet 
az operatőr (Nádorfi Lajos), a producer 
(Somogyi<ári Rudolf) és a szerkesztő 
rendező ( Novobáczky Sándor) mutatta 
be a mintegy 40-50 főnyi érdek
lődőnek. 

A páratlan kortörténeti dokumentum 
a soproni Erdőmérnöki főiskola kül
földre szakadásának képes históriája. 
Szereplői a nagy hagyományú alma ma
terünk akkori diákjai, tanárai (köztük 
dr. Adamovich László is). 

Ezen a vetítésen elsősorban roko
nok, barátok, ismerőseik vették részt, de 
azóta bizonyára sokan látták a filmet, 
hiszen a 1 )una TV kel részben bemutat 
la azt. A producer. Somogyvári Rudolf 
tájékoztatása szerint a film TV-bel i be
mutatója után D V D - n beszerezhető 
lesz. így minden érdeklődő számára 
elérhetővé válik ez a szakmatörténeti 
kincs. 

Ref.: Dr. Szikra Dezső 

Megjelent 
Megjelent a Magyar Tudományos Aka
démia Erdészeti Bizottsága tudományos 
folyóiratának első száma. Az. idegen 
nyelvű folyóirat az erdészeti, vadászati, 
fa- és környezettudomány nemzetközi 
szinten is legfontosabb új eredményeit 
közli. A megjelenést az Akadémián kí-
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vül az Erdészeti Tudományos Intézel, a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdő
mérnöki Kara, és Vadgazdálkodási Inté
zete anyagi támogatása tette lehetővé. 

Stark Magdolna 
egyetemi docens 

felelős szerkesztő 
* * * 

Megjelent „Az egyes termőhelytípus
változatokon alkalmazható célállomá
nyok" című ÁESZ kiadvány, mely 
megújított és átszerkesztett változata a 
korábbi erdőtervezési útmutatóban 
szereplő táblázatnak. 

Л kiadványról rövid ismertető az EL. 
márciusi számában (87-88. old.) található. 

Megrendelhető, i l l . kapható az A T S / 
Központjában és 10 Igazgatóságán (a 
címek az ÁESZ honlapján megtalál
hatók: www.aesz.hu ) 

Ára: 5250 Ft + 5% ÁFA 
* * * 

Új esőerdő rezervátumok 
A brazil kormány, hogy megvédje az. 

Amazonas vidékét az. erőszakos fakiter
melőktől és farmerektől, két új. nagy 
kiterjedésű esőerdő rezerválumot ho
zott létre: egy 3,3 millió hektáros rezei 
vátumot és egy 445 .300 hektáros 

nemzeti parkot. Л lépesre azt követően 
szánták rá magukat, hogy nemrégiben 
Anapuban megölték Dorothy Slang 
misszionárius nővért, aki helyi parasz
tok és a természet védelmezőjeként vált 
népszerűvé. 

(íilvl és tudomány. 2005/9) 
• * • 

Kullancstérkép Magyarországról 
A hazánkban felilehelő negyvenkét 

kullancsfaj elterjedését és fertőzött-
ségük mértékét dolgozza fel az. a 
nagyszabású felmérés, amelyhez, állat
orvosok és orvostanhallgatók bevo
násával gyűjtik a kellemetlen vérszívó
kat. Az istenhegyi (íéndiagnosztikai 
Központ laboratóriumában DNS-vizs-
gálattal mutatják ki . hogy az ország 
különböző pontjairól származó kul 
lancsok milyen kórokozókat ter
jesztenek. A programhoz (ha korláto
zott szambán is) bárki csatlakozhat, 
amennyiben a testéből eltávolítóit álla
tokat a nagyobb patikákban ingyene
sen beszerezhető fiolákba zárva szemé
lyesen leadja a központban, s így meg
tudhatja számíthat-e fertőzésre a véréi 
szívogató állat miatt, vagy sem. 

(Élet és Tudomány, 2005/24) 
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Pilisi e r d é s z e k versenye 
Л Pilisi Parkerdő Rt. és az OEE Pilisi H.Cs. 
együttes szervezésében, a PP.Rt. Rácke
vei Erdészete rendezte meg 2(X)5. április 
20-án a hagyományos jelölő versenyt 
háromfős csapatok számára. Vendégként 
az Ipolyerdő Rt. képviselői és egyéni in
dulók is részt vettek a versenyben. 

Ócsa határában, a Selyem-réten és 
környékén kijelölt erdőrészekben, elmé
leti és gyakorlati feladatok megoldására 
sorakoztak a csapatok. A tesztlapok k i 
töltése után trófeaismereti és -becslési; 
gyérítés-jelölési és becslési, valamint élő-
fakészlet-becslési feladatok vártak a 
versenyzőkre. 

Az. időjárás a verseny idején többnyi
re függetlenítette a versenyzőket és a 
megjelenteket a többlet-vízhatástól, a 

végén azonban a sátrak környékére és 
alá kényszerültünk. 

A gördülékeny adatfeldolgozás és ér
tékelés után, kora délután hirdetett ered-
ményt Zambó Péter vezérigazgató, a 
H.Cs. elnöke. Az egyéni versenyben a 

következő kerületvezető erdészek ertek 
el helyezést es részesültek jutalomban: 

1. Benedek Ferenc (Gödöllői Erd.) 
2. Maurer Kornél (Visegrádi Erd.) 
3. Bilig Zsolt (Budakeszi Erd.) 

Csapatversenyben 
1. Visegrádi Erdészet 

(harmadszorra nyerte,ezért a vándor
serleg végleges birtokosa) 

2. Gödöllői Erdészet 
3. Pilismaród Erdészet 
Végül, az elmúlt évi munkája alap

ján, az „Év erdésze" elismerést és jutal
mat Somogyi József kerületvezető er
dész (Szentendrei Erdészet) vehette át. 

A versenyzők és a meghívottak a szí
ves vendéglátás közben és után értékel
ték a versenyt és baráti találkozón zár
ták a rendezvényt. 

Kép és szöveg: Apatóczky I. 

„A fába vágott fejsze" 
Zala megyei címeres nemesi levelek erdészeti vonatkozásai 

Gyönyörű könyvvel lepte meg olvasó
közönségét a Zala megyei Levéltár. A 
féltve őrzött nemesi címeres leveleket 
színes albumban magyarázó, leíró szö
veggel jelentette meg. 

A köznyelv kutyabőrnek nevezi e 
színes címereket, melyekben számos 
erdészeti és vadászati motívumot talál
hatunk. Néhányat bemutatunk. 

A Farkas, másképpen Varga István 
címeres levelében - 1626-ból - , egy a 
két hátsó lábán álló, felemelt farkú, vö
rös nyelvű, erőt sugárzó farkas látható, 
mancsában liliommal. 

A z 1564-ből való Karmacsy, máskép
pen Nagy Barnabás címerében, szintén 
egy természetiül farkas látszik, kinyúj
tott hosszú, vörös nyelvvel, mancsai 
közt háromágú, zöld levelű, arany, 
ezüst és vörös színű virágot tart. A far
kas még többször előfordul. E korban 
bőven volt belőlük Zalában s csak a 
XIX. század végén irtották k i . 

Két lábon álló, természetiül, ágasko
dó róka van - 1717-ből - Kis János cí

merében. Krencsei Károly Miklóséban 
egy a hátsó lábain álló, ágaskodó szar
vas van, nyílvesszővel a nyakában. 
Felismerhető az agancs mérete, formája. 

1649-ben kapta Jánáky Mihály címe
rét, melyben egy mellét nyílvesszővel 
átlőtt ágaskodó kecske látható, lombos 
fa felé fordulva. A kecske ezenkívül 
még többször előfordul. 

A z oroszlán nyolc a lkalommal, a 
csőrével mellét tépő s kicsorduló véré
vel fiókáit tápláló pelikán ötször látha
tó. Szerepel még a galamb, sólyom, 
sas, daru, papagáj, griffmadár, sár
kány, leopárd, párduc, ló, mitológiai 
egyszarvú, többször a l i l iom és a lom
bos faág. 

A legeredetibb Németh György armá-
lisa 1720-ból, melyben középen két élő 
lombos fa látható, egyikbe egy fejszét 
vágtak. A fejsze alakja pontos, a vágás 
iránya is kifejező. A másik fán valószí
nűleg termés van. A tréfás kedvű levél
táros szerint a címe ez is lehetne. ..a fa
vágók ebédelni mentek", ugyanis sze
mélyek nem láthatók rajta. 

A könyvben Bilkei Irén, Kapiller Im
re levéltárosok és Molnár András igaz
gató elemző tanulmányait olvashatjuk, 
a szépséges armálisokat Zóka Gyula fo
tográfus reprodukciója által csodálhat
juk. 

Szakács László 
Fotó: Zóka Gyula 
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A v i lág e r d é s z e t i g é p k í n á l a t a 
2005. június 1—í-c közt rendezték Svéd
országban az KLMIA W O O D erdészeti 
gépkiállítást és vásárt. A négyévente 
ismétlődő rendezvénynek hagyomá
nyosan Jönköping városa és térsége 
adott otthont. A rendezvényre az. Orszá
gos h'rdészeti Egyesület Gépesítési 
Szakosztálya - együttműködve az. 
ERE ATOURS Kft.-vel - szervezett tanul
mányutat. 

\ / ez évi ELMIA W O O D erdészeti 
gépkiállítás a korábbiakhoz, hasonlóan 
magas részvétellel és sikerrel valósult 
meg. Magyarázza ezt Svédország 68 "Zo
os erdősültsége, értékes fenyőállomá
nyai és fejlett fafeldolgozó ipara. Svéd
ország részesedése a világ fenyő-fű
részáru termeléséből 8 %, ugyanígy a 
papír- és cellulózgyártásból is 8 %. A 
lejlett gépkocsi, hajó>- és egyéb ipari te
vékenységével lépést tartott az 
erdőgazdasági gépek fejlesztése is. 

A kiállítás helyszíne (mely egy 1000 
ha-os erdőtőmb kb. ISO ha-os területét 
jelentette), megrendezése, szervezettsé
ge példaértékű volt. Az erdei környe
zetben bonyolított rendezvényen több, 
mint 450 kiállító vett részt. A kiállítási 
terület - méhen belül több kilométeres 
gyűrűkön helyezkedtek el a kiállítók -
úgy volt kialakítva, hogy a kiállítók pa
vilonjai, sátrai mögött (mellett) a leg
több esetben rögtön l ehe tőség kínálko
zott a gépek üzem közbeni bemutatásá
ra is. A rendezvény - melynek méretei
re jellemző, hogy egy nap alatt nem le
hetett az. egész területet bejárni - az. er
dészeti gépek és technológiák világvi
szonylatban is talán legnagyobb bemu
tatója volt, ahol szinte valamennyi erdé
szeti gépgyártó jelen volt gépeivel, esz
közeivel, amelyek jelentős részét üzem 

közben is bemutatták. A rendezvényen 
a résztvevők a legkorszerűbb, világszín
vonalú erdészeti technikával találkoz
hattak. 

A rendezvény középpontjában ez al
kalommal a teljes fa energetikai hasz
nosítása, valamint az ezt megvalósító 
erdészeti technika szerepelt. 

Szembetűnő volt a kiállításon a tűzi
fa és az. erdei biomassza felhasználását 
szolgáló gépek, eszközök széles kínála
ta. Számtalan tűzifaaprító, -hasító, 
gyűjtő-kötegelő eszköz volt látható, 
elsősorban a kisebb üzemi méretekben. 

A vágástéri gallykötegelő gépet már 
bemutatták az előző kiállításon. I'.z.ek a 
gépek máris elterjedtek a fenyővel bíró 
országokban. Németországban, lombos 
állományokban is alkalmazzák. Ezt a 
megoldást most már több gépgyártó is 
kínálta. 

Sv édorsz.ágban igen jelentős a meg
újuló energia felhasználása. A vízi ener
gia 13 %-a, a bio-tüzelőanyagok energi
ája (fa és tőzeg) 16 %-a az összes fel
használásnak. Széles kínálat volt látható 
a különböző kapacitású aprító, gyűjtő, 
szállító gépekből. Látható volt a német 
Doppstadt cég által bemutatott nagyka
pacitású aprítógép, amely alkalmas tus-
kok, nyesedékek, fahulladék (Altholz), 
háztartási, bio e s ipari hulladékok aprí 
tására. A DW-3060 Büffel típusú gép 
aprítódobja 3,0 m hosszú, 60 cm 
átmérőjű, meghajtását .31S kW-os dízel
motor biztosítja. Meggyőző volt e gép
pel a méretes tuskók dübörgő zajú ap
rítása. Az apríték, ha szükséges, több
szörös aprítás után. rostán végzett 
méretellenőrzéssel kerül a szállítósza
lagra. A kapott információ szerint a be
rendezés alkalmas a keménylombos fa

fajokra is. Célszerűnek látszik az akác
felújítások során összetolt tuskókon va
ló kipróbálása. Ha a hazai üzemi kísér
letek pozitívnak minősülnek, úgy a ha
zai hőerőművek ellátásánál előre nem 
is becsülhető lehetőségek nyílnak meg. 

A négynapos vásáron, a teljes fa 
energetikai hasznosítását megvalósító 
erdészeti technika mellett, természete
sen az. erdészeti gépesítés teljes vertiku
ma képviseltette magát. A kiállításon 
gyakorlatilag valamennyi erdészeti mű
velethez, munkafolyamathoz, látható 
volt több, különböző típusú gép, esz
köz, berendezés. A teljességre törekvés 
nélkül néhány észrevétel, megjegyzés: 

- az egyszerű eszközök, kisgépek 
száma szinte végtelen volt; 

- a kisgépek között számos cég kí
nálta az erdészeti felszereléssel ellátott 
quadokat (kormánykarral kormányzott 
négykerekű, összkerék-hajtású jármű
veket); 

- a kiállított korszerű gépek aránya a 
fahasználat és az elsődleges fafeldolgo
zás irányába tolódott, viszonylag keve
sebb volt a csemetetermesztési és az 
erdőművelési gép; 

- jelen voltak a többcélú gépekhez, 
csatlakoztatható erdőművelési adapte
rek (talaj-előkészítő- és ültető egysé
gek); 

- feltűnő volt a hidraulikus elemek, a 
hidraulikus elven működő gépek nagy 
száma és típusválasztéka (a hidraulikus 
elemeket gyártó cégek külön utcát al
kottak a kiállításon); 

- számos alkatrész- és részegység
gyártó cég volt jelen a kiállításon; 

- a környezetvédelmi szempontokat 
hangsúlyozva számos gyártó kínált mo
bil üzemanyag-töltő állomásokat; 

John Deere kStegdőgép Quad kihordóval 
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- jellemző volt a növényi eredetű, a 
természetben lebomló olajok kínálatá
nak nagy választéka; 

- jelentős számban voltak láthatók a 
mezőgazdasági univerzális traktorhoz 
kapcsolható, korszerű, magas műszaki 
színvonalat képviselő, elsősorban fa
használati gépek, adapterek, amelyek a 
magánerdő-gazdálkodás problémáira 
adhatnak megoldást; 

- feltűnő volt a mobil vízszintes sza
lagfűrészek és hosszvágó körfűrészek 
nagy száma és típusválasztéka; 

- jelen volt a világ minden meghatá-
r< )Zo motorfűrész-gyártója; 

- jelen voltak a nagy terepjáró ké
pességű, kerekeiket önállóan beállítani 
tudó többcélú gépek; 

- nagy számú és nagy típusválaszté
kú többcélú gép volt látható, melyek 
egyre magasabb fokon automatizáltak, 
számítógép által vezéreltek; 

- érdekes fejlesztési eredmény a va
lamennyi kerekét kormányozni tudó 
forwarder, melynek kerekei így ugyan
azon a nyomon járnak; 

- megjelenlek a rakoncáikat kereszt
irányban hidraulikusan mozgatni tűdé) 
kihordok; 

- magas színvonalon és számos ok
tatóeszközzel (szimulátorral) képvisel
tették magukat a meghatározó többcélú 
gépgyártók; 

- a gépek kezelőhelyei ergonómiai
lag tovább tökéletesedtek, megjelentek 
pl. az. alapgép mozgásától független, 
önbeálló kezelőfülkék; 

- képviseltették magukat a lokális 
helymeghatározással irányított gépek, 
melyek a gépüzemeltetés fejlődési irá
nyát jelzik. 

Érdekes svéd újításként volt látható a 
többcélú erdészeti gépeknél a for-
vvarderről távirányítással vezérelt har
vester. A forwarderen ülő vezető vezér

li a harvester műveleteit (döntés, gallya
zás, darabolás). A levágott darabok 
nem a földre, hanem a rakoncás for-
warderre kerülnek. Ha megtelt a 13 m 3 -
es forwarder, a vezető lekapcsolja a táv
irányító berendezést, átteszi az üresen 
érkézéi következő forwarderre, a rakott 
gép pedig megy üríteni. Az eljárás még 
kísérleti szintű, a termelékenység-növe
kedés viszont jelentős. 

További érdekességként emelhető ki 
a Sódra Konszern részletes informácié)-
ja a 35 ezer dél-svédországi erdőtulaj
donos összesen 2,2 millió ha területű 
erdőgazdálkodásáról. A konszern az 
alapszolgáltatások mellett kereskedel
mi és fafeldolgozási tevékenységet is 
\ égez, elsősorban a fűrészárú és a pa-
pír-cellulóz termelésben. Ezen a terüle
ten jelentős a kutatási munka is. Talál
koztunk a cellulózfeltárást elősegítő 
génkezeléssel a nyírnél és az erdei 
fenyőnél. Ugyancsak foglalkoznak a fa 
kémiai felhasználását kiszélesítő kuta
tással is. Látható volt nyírfából készült 
fehérbor, textília, gyógyszer és kozme
tikai cikkek. 

A vásáron sok nagy kiállíté) is jelen 
volt, közülük kiemelni bárkit is nehéz, 
de talán külön is említhető a Doppstadt 
G m b H . , az EcoLog Swedwn A B . , az 
Epsi lon Kran G m b H . , a John Deer 
forestry (a Timberjack A B . cég tulajdo
nosaként), a Komatsu Forest A B . , a 
Logset A B . , a V-Kran A B . , valamint a 
Váltra Traktor A B . , amelyek gépeik tel
jes választékát felvonultatták. A kiállí
tásnak kiállítóként sajnos magvai 
résztvevője nem volt. 

Az. ELMIA W O O D - melyet több tíz
ezren látogattak meg - a világ minden 
tájáról érkező erdészeti műszaki szak
emberek fontos találkozóhelye is volt. 
A rendezvényen Magyarországról láto
gatóként - az. Országos Erdészeti 

Egyesület Gépesítési Szakosztályának 
szervezésében - 15 fő, egyéb szerve
zésekben kb. további 10 fő vett részt. 
Az. O E E Gépesítési Szakosztályának 
szervezésében résztvevők: dr. Erdős 
László (vállalkozó), Fehér Szabolcs 
(Kisalföldi Erdőgazdaság Rt.), Fekete 
György (Nyírerdő Rt.), Fónagypál Gé
za (Egererdő R t ) . Gergye András 
(Szombathelyi Erdészeti Rt.), Hajdú 
Lajos (Nyírerdő Rt.), dr. Horváth Béla 
( N Y M E E M K I Géptani Tanszék), Hor
váth István (Szombathelyi Erdészeti 
Rt.), Kaprinyák Tibor (Nyírerdő Rt.), 
Kelemen Csaba ( H M V E R G A R t ) , 
Meszely Attila ( H M V E R G A Rt.), Nagy 
András (Gemenci Erdő- és Vadgazda-
ság Rt.), PósaJózsef(HM V E R G A Rt.), 
Szabó Béla (Nyírerdő Rt.) és Szedlák 
Tibor {HM. V E R G A Rt.). A résztvevők 
az erdőgazdasági műszaki területen 
tevékenykedő szakemberek, az. okta
tás, az erdőgazdaságok és az erdésze
ti műszaki vállalkozások műszaki (gé
pesítési) vezetői voltak. A kiutazó 
szakember csoport a tanulmányúton 
szerzeti tapasztalatait a napi munkájá
ban, az erdészeti gépberuházások 
megvalósításakor, a gépüzemeltetések 
fejlesztésekor tudja hasznosítani. Kö
szönet illeti az érintett erdőgazdasá
gok vezetőit, hogy hozzájárultak a 
szakmai tanulmányút megrendezése 
hez, és ezen keresztül lehetővé tették 
műszaki szakembereik ismereteinek 
bővítését. 

( )sszességében megállapítható, 
hogy a kiállítás jó áttekintést adott a 
korszerű erdészeti technikáról, az. eh
hez, kapcsolódó műszaki és egyéb szol
gáltatások széles köréről, ezzel jelen-
téísen bővítette a látogatók szakmai lá
tókörét. 

Kép és szöveg: Dr. Erdős László 
Dr. Horváth Béla 
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A STIHL IV. O r s z á g o s Faki termelő 
Versenye a budakeszi Szi l fa- t isztáson 

üt... négy... három... kettő... START indította 
a rajtpisztoly dörrenésével a versenyzők 
épjx'n sorra kerülő csoportját Fraknói 
Gyula és Taba Zsolt. Azután felzúgtak a 
STH1L motorfűrészek, és ki-ki felkészült
ségének megfelelő gyorsasággal vágta 
kopaszra a sündisznószerű látványt nyúj
tó rönköket. Az ágakat imitáló facsapok 
egymás után hullottak a földre. Aztán a 
szigorú versenybírók, a csapatversenynél 
Holla Balázs, Födi Csaba, Grósz Róbert, 
Gyarmati Sándor, Marozsán Zoltán, 
Mityók Tibor, Samu lÁszló, Szabó Györ
gy, Szécsi László, Varga Zsolt, a szerelés
nél Bratkovics Viktor, Krammer Gábor, 
Süveges János, Szűcs Attila, Tarán Zoltán 
vették át a terepet. Értékelték az ország 
valamennyi tájáról összesereglett motor-
hiresz.es munkaj.it. a versenykiírás szabá
lyai szerint. 

Néha becsúszott egy szabálytalan 
rajt, s ilyenkor a rönkök „felgallyazása" 
után kezdődött minden előröl. Hasítás, 
vezetőlemez szerelés volt a versenyzők 
feladata, mint minden évben. Л csapa
tok sátraiban hozzátartozók, barátok 
segítették a versenyzőket. Meglepően 
sok fiatal látogató volt jelen. Egy-egy 
csapatnak olykor Fradi B-közép hang-
erejű biztatás jutott. A legapróbbak a 
versenypályától kissé távolabb felállí
tott csúszdával és felfújható játékvárral 
múlatták az időt szemmel láthatólag 
nagy megelégedésre. 

Örvendetes volt látni, hogy a „pa
rancsnoki" sátor mellett Gólya János tan
székvezető a Magyar Fakitermelő Válo
gatott vezetője, videóvetítést tartott a pro
fikról. A megjelent 78 motorfűrészesből 
folyamatosan toborzott versenyzőket, 
nem eredménytelenül, hiszen huszonné
gyen jelentkeztek a selejtezőre. 

A kilátogatok most is csak jót mond
hattak el a vetélkedőről, öregbítve az 
ANDREAS STHIL Kft. jó hírnevét. 

Kép és szöveg: Pápai Gábor 
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A MOLYHOS TÖLGYEK {QUERCUS PUBESCENS AGG.; 

BOTANIKAI J E L L E M Z É S 

A nagy alakváltozatosságot fbimutató tölgy nemzetségen 
belül a molyhos tölgyek gyűjtöfaj alatt a szűkebben 
értelmezett molyhos tölgyet [Quercus pubescens WlLLD.] 
és az olasz tölgyet [Quercus virgiliana ( T E N . ) T E N . ] 

értjük. Itt a molyhos tölgy gyüjtőlajról általánosságban és 
egyes számban szólunk. 

Nevezéktan 

A mintegy 450 fajt számláló tölgy nemzetség tudományos 
neve, a Quercus, a kelta quer = szép és cuez = fa szó
összetételből származik, amit L I N N É a termetük szépsége 
alapján adott nekik. A molyhos tölgy tudományos 
fajnevét, a pubescens-t, W I L L D E N O W berlini botanika-
professzor, L I N N É hü követője adta 1796-ban. Ez a latin 
puhens.-ntis = felserdült szóból származik, ugyanis a faj 
hajtásai a felserdült ifjú pelyhedző állához hasonlíthatók 
szörözöttségben, tehát a pubescens magyar jelentése 
pelyhesedö, szörösödö, lágyszörü. E faj gyakorta 
alkalmazott másik, de csak társnévként használható neve 
a Q. lanuginosa. Az olasz tölgy virgiliana fajneve egy 
olasz botanikustól, TENORE-töl származik, aki a fajt 1836-
ban Nápoly mellett gyűjtött példányok alapján különítette 
el és vezette be a tudományba, s a híres római költő, 
Vergilius (Virgil) nevét örökítette meg benne. 
A magyar nevek java része is a már említett tulajdonságot 
idézi: molyhos tölgy, pelyhes tölgy, szöszös tölgy, 
bolyhos tölgy, míg a mogyorótölgy elnevezést a többi 
nemes tölgyünktől édesebb, s ezért kedveltebb makkja 
után kapta. 

Elterjedés 

A teljes area szinte egész Dél-Európára kiterjed, de az 
Ibériai-félszigetnek csak az északi részére nyomul be, 
viszont Franciaország legnagyobb részén megtalálható. 
Az észak felé történő vándorlást jelentősen gátolta az 
Alpok hegységrendszere, melytől északra két kicsiny - de 
vegetációtörténeti szempontból fölöttébb érdekes - folt
szerű megjelenés van Freiburg közelében és Jena mellett. 
A Kárpátok karéja szintén útját állja az észak felé történő 
nyomulásának. Az elterjedés északi határvonala a Kárpát
medencében feltűnően egybevág a tatár juhar elterjedési 
területének északi peremével, de több más. szub-
mediterrán súlypontú fás (és lágyszárú) növényünk is 
nagyjából eddig jut el, mint a cser, a molyhos körte, a 
sajmeggy, a cserszömörce, a ligeti szőlő, a virágos kőris. 
Erre a felismerésre a X X . század első harmadában Mot-sz 
G U S Z T Á V botanikus, majd világhírű mikológus jutott, 
akinek a tiszteletére a nagyjából egybeeső északi 
határvonalakat Moesz-vonalnak nevezték el. Ez a 
növénytermesztés szempontjából is fontos, mert eddig a 
vonalig érleli be termését a bortermő szőlő, a 
szelídgesztenye, vagy a királydió, a házi berkenye, az 
őszibarack, a mandula, a dohány. 

A szubmediterrán klímahatású területeken leggyakoribb 
kísérőfaj a virágos kőris, keleti gyertyán, cser. francia és 
mezei juhar, barkóca-, déli és házi berkenye, sajmeggy, 
vagy az area nyugati részén az örökzöld puszpáng, míg a 
keleti részen az aleppófenyő. 

/. ábra - A molyhos tölgy elterjedési területe 
(A piros vonal a Moesz-vonalat jelöli) 

I 



T E R M Ő H E L Y I IGÉNY 

A molyhos tölgy hőigénye nagy, valamennyi hazai tölgy 
között a legnagyobb. Nedvességigénye mind a levegő, 
mind a talaj vonatkozásában igen alacsony. Csak többlet
vízhatástól független termőhelyeken találjuk meg. A fagy
ra érzékeny. Olyan területeken, ahol a júliusi 14-órás lég
nedvesség átlagos értéke meghaladja az 55-56 %-ot, nem 
fordul elő. Az elterjedési határain belül a tenyészidöszak 
időtartamában és az évi átlagos középhömérsékletben 
nagy eltérések lehetségesek. 

750 mm-nél magasabb évi csapadékösszegü tájakról 
hiányzik. Előfordulása a 350-450 mm tenyészidőszaki 
csapadékkal jellemezhető. Természetes európai elterjedési 
területein a csapadék szórása 500-1000 mm közötti, s 
általában 2-4 hónapon keresztül a nyári szárazság és 
aszály a jellemző. Általában azt mondhatjuk, hogy ott, 
ahol a napsütéses órák száma évente 1800 órán aluli, nem 
fordul elő, viszont megtaláljuk mindenütt, ahol a napsütés 
évi időtartama 1900-2100 óra közé esik. 

A molyhos tölgy előfordulási helyeire általában a 
mésztartalmú alapkőzet jellemző, de megtaláljuk a sekély 
termőrétegü, vulkanikus alapkőzeteken is, mint pl. 
andeziten vagy bazalton. Meszes homokon (Monor, 
Gödöllői-dombvidék) ritkább, gyakoribb löszön és 
pannon üledéken, esetleg ezeknek a homokkal keveredett 
változatán (Keszthelyi-hegység, Szántód, Ságvár). Leg
jellegzetesebb termőhelyei mészkövön és dolomiton 
találhatók (pl. Tornai-karszt, Vértes, Balaton-felvidék). 
Semleges kémhatású mállástermékeket létrehozó, szilárd 
alapközetek közül előfordul még bazalton, andeziten, 
rioliton, valamint ezek tufáin (pl. Visegrádi-hegység, 

Bükk, Balaton-felvidék). Erősen savanyú mállásterméket 
eredményező kőzeteken (fillit, agyagpala, savanyú 
homokkő, gránit stb.), valamint folyami eredetű sóderes 
kavicson képződött talajokról hiányzik. 

Mindig a melegebb kitettségü oldalakon jelenik meg, ahol 
a klíma szárazságát még a talajé is emeli. Elsősorban 
tetőkön, déli, délkeleti lejtökön, azok felső, leginkább 
kopárosodásnak kilett részein találjuk. Északi oldalakon 
csak alacsonyabb dombvidékeken jelenik meg, ha a talaj 
termőrétege erózió vagy természetes lepusztulás folytán 
elvékonyodik (30-40 cm vastag). 

A molyhos tölgy alföldi szórvány előfordulásai 100 méter 
tengerszint alatti magasságon vannak. Igazán az alacso
nyabb dombvidékeken és a hegyek alsóbb régióiban 
tenyészik. Mint a lösztölgyes egyik fafaja az Alföldet 
szegélyező alacsony dombok kontinentális klímahatást 
mutató hátain, melegebb oldalain találjuk 150-200 m 
magasságban. Hegyvidékeken a bokorerdőkben és mész
kedvelő tölgyesekben 350-400 méter magasságig nagyobb 
tömegben fordul elő. Feljebb csak szórványosan megy. 

A molyhos tölgy nálunk határozottan mészkedvelő, a 
gazdag CaCGytartalmú talajokat kedveli, Dél-Európában 
a talaj iránt közömbös. Optimuma 6-8 pH közötti, 5 pH-
nál alacsonyabb pH-jú talajokon nem fordul elő. Erősen 
kilúgozott, túlságosan kötött, levegőtlen talajokról ki
szorul, inkább a lazább talajokat részesíti előnyben. 
Azonban a kötöttebb és tömöttebb vörösagyagos 
rendzinákon is megjelenik. Leggyakoribb előfordulása a 
váztalajokon illetve a kőzethatású talajokon van, azonban 
a sekély termörétegű, erodált barna erdőtalajokon is 
feltűnik. 

2. ábra - A molyhos tölgy szabadon álló példánya 



3. ábra-A molyhos tölgyporzós virágfíizérei 

C S E M E T E N E V E L É S 

A molyhos tölgy egylaki, váltivarú. A 4-6 cm hosszú, 
molyhos tengelyű, porzós virágfüzérek, valamint a 
majdnem ülő, vagy 2-5-ösével, rövid kocsányon ülő, 
jelentéktelen termős virágai május első felében nyílnak. 
Egymagvú makktermései rövid, molyhos kocsányon 
ülnek, általában egyesével, ritkábban csoportosan 
jelennek meg. A makk többnyire tojásdad alakú, 
változatos formájú és méretű, többnyire 8-20 mm hosszú, 
rendszerint kisebb a kocsánytalan tölgy makkjánál, csúcsa 
kúposán hegyes, éretten világos okkersárga színű. 
Olajzöld hosszanti csíkok előfordulhatnak rajta. A kupacs 
pikkelyei kicsik, felületük sík, alakjuk tojásdad lándzsás, 
nyelvben végződök, sűrűn molyhosak. Noha a tölgyek 
makkja morfológiailag nem mag, hanem termés, a 
gyakorlatban azonban mégis magként kezeljük, mert 
élettanilag úgy viselkedik, mint minden más mag. 
Ciklikusan, 4-6 évenként hoz jó termést. A 
termésképződés feltételeit nem igazán ismerjük, ezért 
ennek rendszeres vizsgálata az erdészeti kutatás fontos 
feladata lenne. Gyűjtése október, novemberben történik. 
A földre hullva azonnal csírázásnak indul, de hajtása csak 
tavasszal jelenik meg, mert kialakulásához hideg hatásra 
van szükség. 

A begyűjtés után a külföldi magkereskedők és 
csemetekertek rendszerint megtisztítják és a gomba-
károsítók ellen kezelik a makkot. Ez a művelet általában 
három fázisból tevődik össze: az első fázis egy helyszíni 
rostálásból áll. amikor a durva szennyeződést távolítják el 
a magkészletböl. Ezt követi az úsztatás, amikor tiszta, 
hideg vízben megúsztatva, szétválasztják a sérült, léha 
makkot az egészséges szemektől. Végül elvégzik a gomba 

elleni kezelést. Ennek legfontosabb eleme a hőkezelés, 
amely a Ciboria hatschiana nevű, fekete rothadást okozó 
gomba ellen nyújt védelmet. A kezelés abból áll, hogy 2,5 
órán át 41 °C-os vízben áztatják a makkot. Ez a 
hőmérséklet és időtartam a csírát még nem károsítja, de jó 
hatásfokkal elpusztítja a makk belsejében található 
gombát, amit felületi csávázószerekkel nem tudunk 
elpusztítani. Végül általában még egy felületi csávázást is 
kap a hőkezelés után megszikkasztott makk. 

Hazai viszonyok között a gyűjtés után legjobb azonnal 
elvetni a makkot. A fentiekben leírt kezelések elvégzésére 
ma még talán egyetlen csemetekert sem vállalkozik 
Magyarországon. Ha az őszi vetésre nincs lehetőség, 
akkor tárolni kell a makkot, ami nagy odafigyelést 
igénylő feladat. Ügyelni kell a megfelelő 
nedvességtartalom megtartására, mert a tölgyek makkja 
általában nagyon érzékeny a vízvesztésre. Ha ugyanis a 
makk nedvességtartalma 30 % körülire csökken, a makk 
visszafordíthatatlanul elveszti csírázóképességét, hiába 
nedvesítjük újra. Az ilyen magvakat rekalcitráns 
magvaknak nevezzük. 
A túl nedves magvak a tárolás során erőteljesen csíráznak, 
ami kedvezőtlen gyökéralakulást eredményez a vetés 
után. A túl hosszú csírákat többszöri erőteljes 
átforgatással lehet letörni. A gyakori átforgatásra 
egyébként is szükség van, mert így lehet ellenőrizni a 
tárolt makk egészségi állapotát: nincs-e penészedés, vagy 
egérrágás a készletben. 
Leghelyesebb, ha 20-40 cm vastag rétegben elterítve, 
külön erre a célra épített, fagymentes veremben tároljuk a 
makkot. Lehetséges azonban a szabad ég alatt, szalmával 
letakarva is tárolni. Egy télen át tartó tárolása minőség
romlás nélkül lehetséges. További tárolása egyelőre 
megoldatlan. 

4. ábra - A molyhos tölgy termése 

3 



Amint már szó volt róla, vethető ősszel és tavasszal is. A 
csemete növőtér szükséglete 25-30 cm". A takaróföld 
vastagsága őszi vetésnél 6-8, tavaszi vetésnél 3-4 cm. 

alakú. A korona belsejében túlnyomó részben rövid, míg 
a korona szélén általában hosszúhajtások képződnek. 
Magoncai 2 éves korig zölden telelnek át. 

A gyakorlat számára néhány fontos adat: 
átlagos ezermagtömeg 1200 - 1800 g 
átlagos darabszám 1 kg tiszta magban 550 - 830 db 
1 fm-en megnevelhető 1/0 csemete 34 db 

1/1 csemete 30 db 

Egy év alatt nem mindig éri el a kiültethető méretet, 
ilyenkor érdemes alávágni és még egy évig nevelni. A 
molyhos tölgy csemete méretére vonatkozóan sem az 
Európai Unión belül, sem Magyarországon nincs előírás 
[91/1997. (XI. 28.) F M . rendelet; MSZ 20210/3-82]. 
Ennek hiányában a kocsánytalan tölgyre vonatkozó 
előírásokat javasolt figyelembe venni. 

ERDŐMŰVELÉSI TULAJDONSÁGOK 

Termőhelytől tűggöen egyedei általában 5-20 méter 
magasak, kedvező talajviszonyok esetén az ún. virgiliana 
típusok növekedése erőteljesebb (30 m). Csertölggyel, 
illetve kocsánytalan tölggyel elegyes zárt állományokban 
- jobb termőhelyeken - a molyhos tölgy idővel növeke
désben elmarad, alászorul. Törzse szinte mindig térgörbe; 
még zárt állományban is vastag, erős ágakat fejleszt. 
Szabad állásban nagy, félgömb alakú koronát fejleszt, 
amely zártabb állományokban szinte mindig szabálytalan 

A lombfakadás általában április második felében történik, 
valamivel később, mint a kocsányos tölgyé. Magassági 
növekedése 8-10 éves korig lassú, ezen időszakban a 
gyökérzetét fejleszti, majd jó termőhelyi viszonyok esetén 
az ún. virgiliana típusok magassági növekedése egy ideig 
hasonló lesz a kocsánytalan tölgyhöz. 
Természetes életkora eléri az 500 évet. Nagy fényigénye 
és melegigénye miatt kis alkalmazkodó-képességű fafaj. 
Regeneráló képessége jó. 

Szabad állásban már fiatalon, 15-20 éves korban hoz 
termést, magtermésének gyakorisága 8-10 év. A molyhos 
tölgy makkja, mind az avartakarón, mind a minerális 
talajfelszínen képes csírázni. A középhegységi, sekély 
termőrétegű, egykoron bokorerdö vagy mész- és meleg
kedvelő tölgyes uralta, de elfenyvesített területeken az 
állományok záródásának csökkenésével egyre nagyobb 
mértékben verődik fel az állatok - főleg a szajkó - által 
behurcolt molyhos tölgy (illetve más szárazságtűrő fás 
növény). Az árnyalás és a filcesedő fenyőtüalom nyomása 
miatt a molyhos tölgy megnyúlott törzsecskéi az alom
szintben kúsznak, s rendszerint csak a felemelkedő azévi 
hajtásvégeken van néhány levél. Lékesedés vagy fahasz-
nálat esetén a többletfény miatt a törzsecskék megvastag
szanak és határozottan fölfelé indulnak. 



A gyökfön és a gyökföhöz közelesö oldalgyökereken 
járulékos rügyekböl - még a faegyed életében - nagy
számú sarj törhet elő, amelyek közül néhány a törzs 
pusztulása után megerősödhet. Ilyen gyökfösarjakat a 
hasonló termőhelyeken levő hársaknál is gyakran meg 
lehet figyelni. A hagyományos tuskósarjak - a fa kivágása 
után - a törzs alsó részén található alvórügyekböl, 
ritkábban a vágáslap kalluszosodó részéből törnek elő. 

Középhegységeink meleg, déli kitettségü termőhelyeinek 
fontos fafaja. Termőhelyének fafajcserés átalakítása 
indokolatlan. A váztalajokon, sötét színű erdőtalajokon 
sínylődő feketefenyveseink visszaalakításakor már csak 
talajvédelmi szerepe miatt is előnyben kell részesíteni a 
molyhos tölgyet. Állományainak elsődleges rendeltetése 
általában véderdő. Száraz termőhelyeken csertölggyel 
elegyítve elősegíti az állományok gyorsabb záródását, 
illetve növeli ezek állékonyságát. Fatermése elenyésző. 

Az újulatot kezdetben célszerű árnyaló fa- és cserjefajok 
védelmében nevelni; magas borítottságú lágyszárú szinttel 
rendelkező állományokban a makkról történő felújítása 
igen nehézkes. Szélsőségesen száraz termőhelyeken létét 
a többi fafaj nem veszélyezteti. 
A molyhos tölgy területének növekedésére a fent említett 
tényezőkön kívül az esetleges klimatikus változások is 
hatással lehetnek. 

Elsősorban a felhagyott legelök, kedvezőbb víz
gazdálkodású szántók, földes kopárok, valamint fel
hagyott szölök és gyümölcsösök lehetnek alkalmasak 
molyhos tölggyel való erdőtelepítésre. Külön kiemelendő 
a felhagyott, esetleg csak részlegesen használt katonai 
gyakorlóterületek, ahol a molyhos tölgy alkalmazása 
minden szempontból célszerű. 

A mész- és melegkedvelő tölgyesek, bokorerdők 
hagyományos erdőnevelési eljárására gyakorlatilag 
nincsen szükség, eltekintve az esetlegesen fellépő 
biotikus, abiotikus károsításoktól. 
Nagyobb gondot a cseres-tölgyesekben, homoki töl
gyesekben, valamint a lösztölgyesekben található 
molyhos tölgyek fenntartása jelenti. A cseres-tölgyes 
állományok természetes felújítása során ügyelni kell a 
kezdetben sokkal intenzívebben növő fö- (csertölgy, 
kocsánytalan tölgy), valamint az elegyfafajok (virágos 
kőris, mezei juhar, tatár juhar, vadgyümölcsök) megfelelő 
mértékű visszaszorítására. Ezt az ápolások, tisztítások és a 
törzskiválasztó gyérítések során úgy kell elvégezni, hogy 
biztosítsuk a molyhos tölgy koronák megfelelő fejlődését. 
A homoki és lösztölgyesek esetén a legnagyobb gondot az 
állományokban, illetve a szomszédos területeken található 
akác jelenti, amelynek visszaszorítása mechanikai úton 
szinte lehetetlen. 

6. ábra - Bokorerdő a Bükkben 
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7. ábra - Orrszarvú bogár (Oryctes naskarnis) 

ERDŐVÉDELMI VONATKOZÁSOK 

Rovarvilág 

Jelenlegi tudásunk szerint 600 körüli azoknak a herbivor 
(= élő növényi szövetet fogyasztó) rovarfajoknak a 
száma, amelyek a molyhos tölgyhöz kötődnek. 
Legalább 250. különböző fajhoz tartozó hernyóval talál
kozhatunk kisebb-nagyobb gyakorisággal a molyhos 
tölgy levelein. Közülük néhány polifág faj (Lymantria 
dispar, Operophtera brumata, Erannis aurantiaria, 
Colotosis pennaria, stb.) esetenként tömeges is lehet, és 
akár tarrágást is okozhat. A szabadon rágó lárvák mellett 
igen sok a levélsodratokat készítő faj (sodrómolyok, 
eszelények), illetve a levélaknázó is. Az utóbbiak száma 
eléri az ötvenet. Nagy részük aknázómoly, de 
levéldarazsak, illetve ormányosok is készítenek aknákat a 
molyhos tölgy levelén. 
Európai viszonylatban 100-at is meghaladja a rajta elő
forduló gubacsdarázs gubacsok száma, de több gubacs-
szúnyog is megél rajta. A makkormányosoknak (például 
Curculio glandtum) a molyhos tölgy viszonylag kis 
makkjában is több, akár 6 lárvájuk is kifejlődhet. A 
karpolág (makk-fogyasztó) csoport együttes tevékenysége 
gyakran a potenciális makktermésnek 99 %-át is meg
semmisíti. 
A szemet gyönyörködtető megjelenésű, nevüket méltán 
viselő díszbogarak mellett igen sok további ritka szap-
roxilofág faj kötődik a molyhos tölgyhöz. Vastagabb, 
száraz törzseiben kifejlődik a szarvasbogár (Lucanus 
cervus), a nagy höseincér {Cerambyx cerdo), a gyász-
cincér (Morimus fitnereus), korhadó tuskóiban pedig az 
orrszarvú bogár {Oryctes nasicornis) is, hogy csak néhány 
ismertebb példát soroljunk fel. 
Ha az erdei életközösségek fajgazdagságáról akarunk 
meggyőző képet kapni, talán nincs is jobb mód, mint 
néhány órás májusi sétát tenni egy molyhos tölgyesben. 
Ha nyitott szemmel járunk, találkozhatunk annak a 
lenyűgöző szín-, méret-, és formagazdagságnak legalább 
egy részével, amely nélkül környezetünk sokkal 
szegényebb lenne, és amelynek megőrzésében a molyhos 
tölgynek kiemelkedő szerepe van. 

A molyhos tölgy kórokozói 

A tölgyeken ismert kórokozók sokaságából a molyhos 
tölgyön kevesebb faj fordul elő, mint általában az egyéb 
tölgyeken. A leveleken előforduló leggyakoribb betegség 
a jól ismert tölgylisztharmat (Microsphaera alphitoiJes). 
E fafajnál a kórokozó támadása kisebb mértékű. 
A tő- és törzskorhasztó taplógombák közül a molyhos töl
gyön két faj mondható gyakorinak: a kétalakú csertapló és 
a vörös tapló. A kétalakú csertapló (Inonotus niűus-pici) 
előfordulása a száraz termőhelyeken álló, sarj eredetű 
molyhos tölgyesekben gyakori. A tapló támadásának 
ugyanazok a tünetei, mint a cseren. 
A molyhos tölgy gyökereit megtámadhatják a gyűrűs 
tuskógomba (Arnúllaria) fajok, amelyek a határtermő
helyeken sínylődő, legyengült egyedek pusztulását is 
okozhatják. Ugyanúgy, mint a sokgazdás kórokozó egyéb 
gazdanövényei esetében is, a gomba csokrosan növő, 
kalapos termőtestei ősszel, szeptember-októberben jelen
nek meg a megtámadott fák tövénél. A jellegzetes, zsinór
szerű, fekete rizomorfák a tőrészen és a vastagabb gyöke
reken, valamint a pusztuló és elpusztult fák kérge és fa
teste között figyelhetők meg. A gomba a tőrész fehér 
korhadása! okozza, amelynek következtében az elpusztult 
fák gyakran tőből kiborulnak. 
A molyhos tölgy fentiekben ismertetett kórokozói ellen 
általában üzemszerű védekezést sem csemetekertekben 
sem állományokban nem szükséges végezni. Altalános 
megelőzési szabályként a fák jó vitalitásának biztosítása, 
továbbá a sebzések elkerülése javasolható. 

A F A A N Y A G TULAJDONSÁGAI ÉS IPARI 
FELHASZNÁLÁSA 

A molyhos tölgy - mint ismert - általában csak harmad-, 
negyedrendű fává nő. A famagasság ritkán haladja meg a 
15 métert. A törzs gyakran görbe és rendkívül sudarlós. A 
korai elágazás, a rövid, ágtiszta törzsszakasz miatt a fatest 
erősen göcsös. A törzsfa felvágása (hasítás, fűrészelés) 
után jól látható, hogy makroszkóposán a kocsányos és 
kocsánytalan tölgyhöz hasonlít. így szíjácsa sárgásfehér, 
gesztje sötétebb sárgásbarna. Szíjácsa azonban 
lényegesen szélesebb (hasonlóan a cseréhez). A gesztben 
gyakori ? . a sötét foltok, sávok. A lassú növekedés miatt 
viszonylag egyenletes, keskeny évgyűrűkkel rendelkezik, 
de a gyakori ággöcsök évgyürűtorzulásokat, durva 
rostúságot eredményeznek. A bélkörüli ,juvenilis-fa" 20-
22 évgyűrűt foglal magába. 
A többi tölgyhöz hasonlóan a molyhos tölgy is tipikus 
gyűrűs likacsú fafaj. így a korai és a késői pászták határo
zottan elkülönülnek. Szabad szemmel is jól láthatók a 
többi tölgyénél szélesebb bélsugarak, és a nagy átmérőjű 
edények. 
A hibamentes próbatestekkel végzett vizsgálatok a 
kocsányos tölgyéhez hasonló fizikai tulajdonságokat 
mutattak. Megjegyezzük, hogy az erős göcsösség jelen
tősen csökkentheti a különböző termékek szilárdságát. A 
széles szijács biológiai tartóssága igen kicsi, így kevésbé 
alkalmas oszlopnak, karónak. 
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A többi tölgyét meghaladóan széles bélsugarak meg
növelik a sugárirányú folyadék áteresztőképességet, így 
még a jó minőségű molyhos tölgyből sem javasolható 
boros donga gyártása. 
Fakitermeléskor többnyire csak tűzifát, esetleg forgácsfát 
választékolnak belőle. Esetenként készítenek belőle 
bányafát, és fürészipari fagyártmányfát, kivágást is. 
Ipari feldolgozása szinte jelentéktelen. Keverék fafajként 
felhasználják a forgácslemez gyártásban. A rövid fürész
ipari választékból többnyire csak parkettfrízt készítenek. 
A sűrű szövetű, esztétikus faanyagból kisebb bútorok 
alkatrészei is elkészíthetők. A mesterséges szárítás során 
a nagy bélsugarak miatti repedések elkerülésére csak igen 
kíméletes, lassú szárítási menetrendek alkalmazhatók. A 
molyhos tölgyből esztétikus faragványok, dísztárgyak, 
szobrok és esztergált termékek is készíthetők. Széles 
szijácsa miatt a többi tölgynél kevésbé alkalmas kültéri 
létesítmények céljaira. 

A T Ö L G Y E K K U L T Ú R T Ö R T É N E T E ÉS 
TÁJ FORMÁLÓ S Z E R E P E 

A tölgyek isteni fák. Az ókori panteista vallások mellett 
az indogermán népek, majd a zsidó-keresztény kultúrkör 
mítoszainak is főszereplője a tölgy és megkülönböztetett, 
szent hely a tölgyliget. A görög mitológiában Zeusz fő-
isten fája. A dodonai Zeusz szentéjben az ott álló tölgy 

levelének susogásából jósoltak. A rómaiak a tölgyfát 
Jupiterhez társították és szent fának tartottak minden 
tölgyet. A hadvezérek fegyverfájukat, amelyre a legyő
zöttek vezérének fegyvereit és ékszereit akasztották, a 
Capitoliumi dombon álló Jupiter templomába vitték. 
Romulus fegyverfája is tölgy volt. 
Később a germán mondavilágban is feltűnik, itt a vihar és 
mennydörgés ura, Donar, Thunar, vagy Thor fájaként 
tisztelték. A mennydörgés és a tölgy összekapcsolásának 
gondolati tartalma egyrészt mitologikus eredetű, másrészt 
gyakorlati oka van. A római és görög föistenek csakúgy, 
mint a régi germán istenségek, akiknek szent fája a tölgy, 
az ég urai voltak, felelősek az időjárásért, az esőért, a 
viharokért és a mennydörgésért is. A gyakorlati tapasz
talati ok hátterét pedig az a megfigyelés adta - amit 
később a kutatások is alátámasztottak - hogy a fák között 
a leggyakrabban a tölgyeket éri villámcsapás. 
Közép-Európában, a mérhetetlen őserdőket lakó barbár 
árják között is fellelhetők a tölgytisztelet nyomai. A 
galliai kelták varázslói a druidák - kiknek neve is a tölgy 
görög megnevezésből vezethető le - a fagyönggyel benőtt 
tölgyeket tartották legnagyobb becsben. Ünnepélyes 
istentiszteleteik színhelye a tölgyliget volt és a tölgylevél 
is szerepet kapott rítusaikban. A druidák a napfordulókor 
arany sarlóval aratták a fagyöngyöt, amely a fagyöngyben 
megtestesült égi király, a hanyatló félév napistenének 
végzetét jelképezte. Az északi népek a Szent-Iván éji 
máglyát tölgyfából rakták. 

8. ábra - Egykori legelóerdő maradvány molyhos tölgyekkel 



A tölgymakk a régi korokban nem pusztán az erdőben 
makkoltatott sertéseket látta el táplálékkal, de az ősidők
ben a barbár népeknél és a római korban is az élelmet adó 
fák közé számított, főként ott, ahol nem volt elegendő 
gabona. 

A néphit az időjárás előjelzésében és a termésbecslésben 
is több esetben a tölgyre hagyatkozik. Bő termés, a ku-
pacsban mélyen ülő makk és az őszön sokáig fán maradó 
lomb hosszú telet sejtetett. A szőlőtermést is össze
függésbe hozták a termett makk mennyiségével, a sok 
makk bő szüretet jelzett. A tölgyfa gyógyító hatását leíró 

megfigyelésekről és termékenységfokozó erejéről szóló 
hiedelmekről is beszámolnak a források. Minden tölgyfaj 
kérge szolgáltatott drogot, de a friss, valamint a pörkölt 
makk is gyógyította a gyomor és bélbántalmakat, a 
mérges harapást. 

A faóriások és famatuzsálemek között hazánkban is sok a 
magas korú, nagy méretű tölgyfa. A molyhos tölgyek 
között is találhatunk több méretes, idős példányt a Dunán
túlon. A Balaton-felvidéken, Balatonfüreden és Dörgicsén 
250-270 cm törzskörméretü. Csákváron mintegy 4 méter 
törzskerületü példánya áll. 

A hegy- és dombvidéki erodálódott legelökön, szántókon 
egy-egy molyhos tölgy sarjcsokor őrzi és jelzi az egykori 
erdőségek helyét. A legmostohább területeken tapasztal
hatjuk, hogy a molyhos tölgy és a körülötte, a védelmében 
felnövő és terjeszkedő növények mi módon őrzik a termő
helyet. Az aszályos évek egymásutánja rávezet bennünket, 
hogy a jövő felkarolandó fafaját lássuk a molyhos tölgy

ben. Minden formája, még a sarjai is védelmünkre szorul
nak. Aki látta a Balaton-felvidéken ősszel a molyhos tölgy 
védelmében a cserszömörce levelét lángolni, s közelebbről 
megfigyelte, milyen gazdagon bontakozik a molyhos tölgy 
törzs, esetleg sarjcsokor körül az élet, tudja, ez a fafaj 
örömünkre, gyönyörködtetésünkre is kímélendő és a 
számára megfelelő termőhelyeken alkalmazandó. 

A Z ÉV FÁJA - 2002 - A M O L Y H O S T Ö L G Y (QUERCUS PUBESCENS AGG.) 

A kiadványt DR. BARNA T A M Á S , DR. B A R T H A DÉNES, DR. BIDLÓ ANDRÁS, DR. CSÓKA G Y Ö R G Y , DR. F R A N K NORBERT, 

DR. GYÚRÓ É V A , DR. KOVÁCS GÁDOR, DR. MOLNÁR SÁNDOR, DR. SZABÓ ILONA írásai alapján összeállította: 

DR. B A R T H A DÉNES és Bús MARIA. 

A kiadvány megjelentetését az Országos Erdészeti Egyesület Erdőművelési Szakosztálya támogatta. 
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Î. helyezett az R-Agrikol Kft. (Pécs) csapata: 2. helyezett a Fornax '97 Kft. (Vác) csapata: 3. helyezett Szabó László (Veszprém) csapata: 
Rittlinger Róbert, Sólymos Tibor, Gerthelyi Glózik Gábor, Lakatos Attila, Belencsák Tibor, Kovács Zoltán, Nagy István, Holczer Lajos, 
Károly, Szilágyi Pál. Fotó: Stihl. Belencsák István. Fotó: Stihl. Varga László. Fotó: Stihl. 
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A Roth Kupa 2005. v é g e r e d m é n y e 

i f 

1. Tóth G . Balázs, Sopron 744 pont 
2. Takács Péter, Sopron 609 pont 
3. Lünk Eszter, Sopron 585 pont 
3. Hunkár Sándor, Mátrafüred 585 pont 
I ( izigány Dániel, Barcs 574 pont 

5. Juhász Pál, Szeged 552 pont 
6. László Csaba, Barcs 545 pont 
7. Kohr Richárd, Barcs 539 pont 
8. Tilger Gábor, Mátrafüred 506 pont 
9. Kaulák Gergő, Szeged 496 pont 
10. Gulyás Péter, Sopron 492 pont 
11. Sipos Lajos, Szeged 479 pont 
11. Józsa Balázs, Szeged 479 pont 
12. Kalina Szabolcs, Mátrafüred 439 p. 
13. Nagy Tibor, Mátrafüred 429 pont 
14. Tóth Szabolcs, Barcs 383 pont. 

/J 
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M a g y a r o r s z á g o n az e l s ő Z a l a h a l á p 
Л Bakonyerdő Erdészeti és Eaipari Rt. az önzáró készparket
ta-gyártó technológiájának ünnepélyes átadására invitálta a 
sajtó képviselőit. 

A Bakonyerdő Rt. megvásárolta az európai piacon egyre 
jobban hódító, mechanikusan önzáródó parketta profilok 
egyikének gyártási jogát a svéd Välinge Innovation A B cégtől. 
A megállapodás 2(K)4 végén jött létre, de a gyártás előkészítése 
során már tavaly augusztusban új gépsort helyeztek üzembe. A 
beruházás megvalósítása a tervek szerint halad, melynek Ixífe-
jezéseként idén augusztusban a felületkezelés átépítése után 
egy merőlx'n új, még jobb minőségű és még magasabb hasz
nálati értékű terméket tudnak szállítani. 

A jelenlegi modernizáció befejezése 330 millió forintos fej
lesztés megvalósulását jelenti, melynek révén megújult ter
mékük javítja az üzem versenyképességét és lehetővé teszi 
3(M) munkahely további , biztonságos megőrzését. 

A PanLoc " készparketta előnyei 
- Parketta lerakása 

• Könnyű és gyors lerakás 
• Az egyes elemek automatikusan összeilleszkednek 
• A mechanikus kötés hosszú időn keresztül szilárd kapcso

latot biztosít 
• Л felület azonnal használható 
• Az. esetleges lerakási hibák korrigáihatók 
• Az aljzat szinthibái utólag is javíthatók 
• Nagy felületek rakhatók le tágulási rések nélkül 

• Ragasztó nem szükséges 
• A sérült vagy hibás elemek cserélhetők 

— Használat 
• Hosszú idő után sem keletkeznek illesztési rések az 

egyes elemek között 
• A használat során esetleg megsérült elemek cserélhetők 
• Lerakási hibák utólag javíthatók 
• Az aljzat utólagosan, sérülés nélkül is hozzáférhető (ja

vítás) 
• Lehetőség van az aljzat cseréjére is (pl. vakpadló) 
• Klímaváltozásokkal szembeni ellenálló képesség (fűté

si szezon) 

- Használat után 
• Felszedhető és más helyre átvihető 
• Gyorsan és alacsony költséggel eltávolítható 
• Elbontáskor nem keletkezik pot es hulladék 
• Környezetbarát újrahasznosítási lehetőség. 

BAKONYERDŐ RT. 
TAPOLCAI PARKETTAGYÁRA 

www.befagparketta.hu 
e-mail: befagparketta@bakonyerdo.hu 

8301 Tapolca Pf: 102 
Tel.: 87/413-155, 413-500 Fax: 87/411-131 

Fotó: Pápai G. 
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Jubileumi erdőpedagógia i szeminár ium 
A z idén 10. alkalommal rendez
tük meg német barátaink támo
gatásával az erdőpedagógiai sze
mináriumot. Mára ez a rendez
vény az. erdészeti erdei iskola 
szakosztály stabil továbbképzési 
programjaihoz tartozik. 

A jubileumi találkozó helyszíne 
az Egererdő Rt. területén az 1000 
m magasan fekvő Mátraszentim
rén a Hotel Narádban volt. 

A továbbképzés résztvevői a 
Magyarországon működő erdésze
ti erdei iskolák vezetői, munkatár
sai közül kerültek ki. 

A szeminárium központi té
mája a megújuló energia felhasz
nálása a magyar erdei iskolák
ban, illetve a téma beépítése az erdei is
kola programba. Ennek aktualitása 
napjainkban vitathatatlan. A környeze
tünkben történő kutatásokról való rész
letes magyarázatok mellett szó esett a 
meg nem újuló energia hatásairól, azaz 
milyen állapotban lesz Földünk, ha 
csak a nem megújuló energiaforrásain
kat merítjük k i . 

A szemináriumot Pallagi lAszló, az 
Egererdő Rt. vezérigazgatója mint házi
gazda nyitotta meg. 

A rendezvény ebben az évben állami 
támogatás nélkül, szponzorokkal való
sult meg. A rendezvényt támogatta a Bu
dapesti Elektromos Művek. 

Dr. Boros Norbert igazgatói áttekint
hetően ábrázolta Magyarország ener
giaforrásait, és felvázolta a megújuló 
energiák felhasználási lehetőségeit ha
zánkban. 

A résztvevők szerepjátékban vizsgál
hatták az ülés helyén a fűtés, szellőzés, 
valamint elektromos energiafelhaszná
lás helyes vagy éppen helytelen, pazar
ló mértékét, majd megvitatták az ered-

Dr. Klaus Töpfer professzor; UNEP (balról) átveszi Roland 
Migendétől a jubileumi Magyar Erdőpedagógiai Szeminárium 
anyagát 

menyeket. A szemináriumok végén a 
jelenleg működő hazai erdei iskolákat 
vizsgálták ökonómiai, ökológiai és szo
ciális területen. 

felső 

A szeminárium résztvevői 
megtekintették a mátrakeresz
tesi árvízkatasztrófát és megfo
galmaztak egy állásfoglalást, 
melyben egyértelművé tették, 
hogy nincs összefüggés az er
dőgazdálkodás és a katasztrófa 
között. 

A szeminárium nemcsak to
vábbképzés volt, hanem igazi 
közösségformáló rendezvény is , 
ahol a jókedv uralkodott, és he
lyet kaptak a színvonalas kultur-
programok is Pásztón, Mátra-
keresztesen és Mátraszentimrén. 

A résztvevők Szabó Lajos 
erdészetvezető vezetésével egy 
tereptúrán vettek részt a Csörgő 
folyásánál, ahol bepillantást 

nyerhettek a Mátrában folyó termé
szetszerű erdőgazdálkodásba. Jung 
László vezérigazgató-helyettes irányí
tásával megtekintették a Kazincbarci
kai Erőművet, ahol a fának mint meg
újuló energiaforrásnak az energetikai 
felhasználása volt a téma. A rendez
vény állófogadással ért véget, ahol Ro
land Migende főerdőtanácsos hangsú
lyozta, hogy a német kormányzat fon
tosnak tartja a magyar-német kapcso
latok ápolását. Azt külön kiemelte, 
hogy ezen kapcsolat erőssége, 
minősége mindig a kapcsolatot tartó, 
építő személyektől függ. Példaértékű
nek tartja az erdészeti erdei iskola 
szakosztály tevékenységét. 

Eddig erdőpedagógiai szemináriu
mok a következő helyszíneken voltak: 

1996. Kecskemét, 1997. Pécs, 1998. 
Debrecen, 1999. Sopron, 2000. Szombat
hely, 2001. Miskolc, 2002. Győr, 2003. 
Szolnok, 2004. Baja, 2(X)5. Mátraszentimre. 

Kép és szöveg: Roland Migende 
Szabó Lajos 
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A GPS műholdas földrajzi he lymeghatározás egyre inkább része nemcsak a professzionális tevékenységeknek, 
hanem a magánéletnek, sőt a sporto lásnak is. A fejlődés robbanásszerű. A nagy pontosságú műszerek, a gépko
csikban alkalmazott térképkezelő berendezések mellett m á r kaphatók a karórába beépített készülékek is. A sza
badidő eltöltésének egy új formája a geocaching, nevezetesen megadott koordinátájú pontok felkeresése, ahol 
látnivalók, érdekességek és egy kis ládikó (amiben a pontérintés igazolását szolgáló eszközök vannak) várja a 
GPS készülékük segítségével odanavigáló turistákat. Ennek a kedvtelésnek a művelői Magyarországon szervezett 
formában, a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület keretében működnek. Keresik a kapcsolatot erdészekkel, 
természetvédőkkel, hogy engedélyükkel és egyetértésükkel folytathassák hálózatuk fejlesztését. 

Ezt a cikket ajánlom valamennyi erdészkollégának azért, hogy megismerjék pontosan miről is van szó. hogy 
a kihelyezett pontokat gyalogosan és kijelölt utakon felkereső turisták az e r d ő és az erdőgazdálkodás érdekeit 
nem sértik, hogy az erdészeti tevékenység során esetleg hasznosítani is lehet a kapcsolatból eredő ismereteket. 

Gerely Ferenc 

Kincskeresés műholdas támoga
tással, avagy Magyar Geocaching Г"* A 

- Nézd, a GPS északnyugati irányt 
mutat, és 650 méter távolságot, azaz, 
annak a hegynek a csúcsát. 

- Igen, ez reálisnak tűnik, hiszen a 
leírásban az áll, a rejtekhely a csúcs 
közelében van, egy függőleges szikla
hasadékban, kövekkel letakarva. 

- Kendben van. akkor meg ezen az 
ösvényen menjünk, mert a térkép is azt 
mutatja, hogy leereszkedve abba a 
völgybe, majd a másik oldalon felka
paszkodva, azt a sziklát megkerülve, 
majd a gerincösvényen végighaladva, 
elérhetjük a csúcsot. 

Kz. azon számtalan beszélgetésnek 
részlete, mely elhangzik egy-egy geolá-
da felkutatásakor. De mi is az a geolá-
da? Kgy szokványos, mondhatnám 
k ö z ö n s é g e s műanyag, konyhai d o b o z , 
melyei tartalma és az a tény, hogy vala
hol a szabadban el van rejtve, továbbá 
az. hogy rejtekhelyének koordinátái, 
azaz földrajzi elhelyezkedésének adatai 
egy internetes honlapon megtalálható
ak, geoládai minőségbe emelt. Na de 
lássuk csak picit részletesebben, ponto
san miről is van szó? 

A geoládának vannak un. kötelező 
tartozékai és kincsei. Kötelező tartozék 
a vendégfüzet, melyben a geoládát 
elrejtő adatai (e-mail cím, becenév), a 
rejtekhely koordinátái és tengerszint 
feletti magassága, az. elrejtés dátuma és 
időpontja, egy a geoládát megtalálóhoz 
intézett üdvözlőszöveg és a geoláda jel
szava találhatók. Csak a jelszó ismereté
ben lehet hiteles találatot elfogadtatni a 
honlappal, ezért van jelszó a vendégfű
zetben. Továbbá, legalább egy működő 
írószerszám, és egy magyar és angol 
nyelvű üdvözlőszöveg, mely utóbbi a 
véletlenszerű megtalálók számára nyújt 
tájékoztatást, hogy mire is bukkantak 
véletlenül. F.z.en kötelező tartozékokon 

kívül még kincsek, azaz. ajándékok is 
vannak a ládában. Akármit persze nem 
szabad a ládába tenni, mint pl. kábító
szer, fegyver, másolt C D , cigaretta, vagy 
élelmiszer. A megtaláló eldöntheti. 
hog\ melyik ajándékot veszi ki a ládá
ból, de ezt csak abban az, esetben tehe
ti meg, ha a kivett ajándékhoz, hasonló 
értékű másik ajándékot tesz be a geolá-
dába. hogy az utána következő megta
láló se mehessen ajándék nélkül haza. 

Essen pár szó arról is. hogy hova és 
miért pont oda rejtjük ezeket a dobozo
kat. Magyarországon a geocachingnek 
nevezett játéknak egy olyan plusz, értel
met adunk, ami hozzásegít természeti, 
turisztikai, egyedi, különleges, kulturá
lis, történelmi célpontok, egyszóval 
nemzeti értékeink megismeréséhez. 
Ezért a geoládát ezen cél elérésének 
eszközéül használjuk. A geocaching 
azok közös nevezője, akik szeretik a 
természetet, szeretnek nagyokat kirán
dulni, szeretik az. újat, az. ismeretlent 
felkutatni, szeretik a különböző elek
tronikus kütyüket nyomkodni , használ

ni, szeretik az internetet és a PC-t hasz
nálni, és ha lehet mindezt egyszerre. 
Olyan helyen keresünk megfelelő rej
tekhelyet, ahol a fentel)l) felsorolt vala
melyik értékre szeretnénk felhívni a 
figyelmet. 

A természetes rejtekhely az ideális 
rejtekhely, azaz pl . sziklarepcdés. 
faodú. A GPS-szel bemérjük a rejtek
hely koordinátáit és tengerszint feletti 
magasságát, majd a többi, korábban fel
sorolt adattal együtt, mindent felte
szünk ,i leivívgciKücbiiifi hu internetes 
oldalra. A célponthoz, mellékelünk 
minél több fényképet, max. 10-et. es 
egy leírást. A leírás rengeteg hasznos 
adatot tartalmaz. Először is megadjuk a 
célpont elérhetését, milyen úton med
dig, hol szabad parkolni, honnan kez
dődik a jelzett turista-ösvény, majd 
melyik ösvény-kereszteződésnél kell 
erre. meg arra kanyarodni. A cél az. 
hogy a rejtekhelyet minél kevesebb 
keresgéléssel találhassuk meg. viszont a 
véletlenszerű megtalálás, ha csak lehet, 
legyen kizárva. A gyors megtalálás után 

1 Fotó: Héhii Miklós • 
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pedig minél több idő jusson a télpont 
nyújtotta érdekesség, kilátás, neveze
tesség, szépség, érték élvezetéhez, 
megismeréséhez. A leírás még tartal
mazza a célpont ismertelését is, és ha az. 
egy történelmi nevezetesség vagy pl. 
egy várrom, akkor rövid történelmi leí
rást is. Nem titkolt szándékunk az, hogy 
bonlapunk egyfajta virtuális útikönyv
ként is használható legyen, tehát azok 
is használhassák, akik valamilyen okból 
nem vehetnek részt ebben a kitűnő 
játékban, de amennyire csak lehet, akár 
virtuálisan is, tie meg szeretnék ők is 
ismerni ezeket a/ énekeket. Ugyanak
kor azokra is gondolunk, akik nem ren
delkeznek GPS vevővel, de ők is szíve
sen elmennének egyik, másik célpont-
In >/.. 

Mi is ez a sokat emlegetett GPS, 
és hogyan és hol is alakult ki 

ez a játék? 
A kirándulásra, túrázásokra, de a gép
kocsiban is kitűnően használható GPS 
vevő (Global l'ositioninfí System) azaz 
Globális Helymeghatározó Rendszer 
vevője, eg> kb. mobiltelefon nagyságú 
és jobb mobiltelefon árú kis csoda, ami 
egyszerre max. 12 GPS műhold jelét 
képes fogni. Л műholdak másodper
cenként sugározzák saját és egymás 
pozícióját, na meg sok más értékes 
adatot. Kis kézi vevőnk pedig ezekből 
az ingyen sugárzott adatoklx')l képes 
pár méteres eltéréssel meghatározni 
pillanatnyi tartózkodási helyének föl
drajzi koordinátáit, azaz északi széles
ségét, keleti hosszúságát és tengerszint 
feletti magasságát, Ezek a legfontosabb 
átlátok, de a műhold által közvetített 
adatnyalábokból még számtalan más 
adatot is kiszámol. Hogy csak párat 
említsek, haladási sebességünket. 

átlagsebességünket, irányunkat és 
távolságunkat a kijelölt célpontig, men
nyi idő múlva érkezünk meg a célpont
hoz, mikor van napkelte és napnyugta, 
kijelzi a pontos időt, ami a műhold ato
mórája pontosságának felel meg és 
meg rengeteg más has/nos es kevésbé 
hasznos adatot. 

Azt hiszem mondanom sem kell , a 
GPS műholdak katonai műholdak. 2000 
május elsejével viszont megszüntették 
azt a jelt, amivel a 100 méternél ponto
sabb helymeghatározást zavarták. Ezzel 
elképzelhetetlen lehetőségeket nyitot
tak meg ezen műholdak civil felhasz
nálhatóságára. Három nappal később 
egy egyesült államokbeli fiatalember 
gondolt egyet, és mára sok százezer lett 
belőle. Azaz elrejtette az. első geolátlát. 
melynek adatait először egy levelező
rendszeren eljuttatta barátaihoz, i sme 
rőseibez, felszólítván őket az első geo-
láda felkeresésére. A játékot elnevezte 
geocachingnek, majd miután az nagyon 
hamar kinőtte a levelezőrendszer határ
ait, létesített egy honlapot, a vvww.geo-
caching.com-t, ami pillanatok alatt az 
egész Földet átfogó, nemzetközi geoca-
chinges honlappá lett. 

Valamivel több, mint egy évvel 
később, 2001. június 24-én, egy skep-
ticX becenevű felhasználó, a Pilisboros
jenő határában levő egri vár másolata 
közelében elrejti az. első magyar geolá
tlát. Ezzel kezdetét veszi egy országos 
geocaching-őrület, mely szélsebesen 
elharapózik az egész, országban, 
Magyarországból pedig pillanatok alatt 
európai geocaching nagyhatalmat 
teremtve, 120%-kal a második helyen 
levő britek előtt. A nemzetközi honla
pot szinte azonnal elhagyjuk és létrejön 
a magyar geocaching-oldal, a www.geo-
caching.hu, mely oldal , hála lelkes 

térinformatikus társunknak, a legjobb 
ilyen témájú weblap lett. 

A magyar geocaching társadalom 
pillanatnyilag 3210 regisztrált tagot 
számlál, melyből 1836 nevezhető aktív
nak. Akik viszont magukkal viszik csa
ládtagjaikat, barátaikat, munkatársaikat, 
és így az aktívan kesselők számát, átlag 
hárommal számolva, úgy 5000 felettire 
lehet tenni. 2004 őszén megalakul, és 
bírósági bejegyzést kap a Magyar Geo
caching Közhasznú Egyesület. A 
magyar geocaching társadalom e sorok 
megírásának pillanatában 1031 db elrej
tett ládát mondhat a magáénak. Egyik 
fő célunk nem a mennyiség, hanem a 
minőség, ezért van csak ennyi láda. 
Márkit bármikor szívesen látunk soraink 
között, csupán regisztrálnia kell magát 
a honlapon, és máris használhatja a 
honlap teljes adatbázisát. E pillanatban 
az 10.31 ládával kapcsolatban 65 904 
bejegyzés született, mely bejegyzések 
túlnyomó többsége a látlak megtalálá
sára vonatkozik, rengeteg fényképpel 
illusztrálva azokat. 

Kesseléskor, azaz a geoláda felkuta
tásakor a kesser vagy geoládász, fel van 
szerelve legalább egy GPS-szel és a leg
több esetben egy digitális fényképező
géppel. Szerettük volna egyúttal ezt a 
felszereltséget másra is használni, ezért 
létrehoztuk a CITO mozgalmat és az 
ellopott gépkocsik felkutatását segítő 
mozgalmat is. 

Hazánk erdeit, mezeit járva, sajnos 
lépten-nyomon illegális szemétlerakók
ba botlunk, ezért úgy döntöttünk, ha 
már úgyis rendelkezünk egy helymeg
határozó technikával, akkor segítsük 
azok munkáját, akik ezen. sokszor több 
száz köbméteres szemétlerakókat, 
képesek technikájuk és munkatársaik 
segítségével felszámolni. A „Keress 
ládát - Vidd a szemetet!" (CITO) moz
galom éppen ezt hivatott segíteni. Ami
kor egy ilyen szemétlerakóval találko
zunk, a GPS-el bemérjük, készítünk pár 
képet, nagyjától felbecsüljük mennyi
ségét és összetételét, majd számítógép 
közelbe érve, az. összes adatot feltesz-
szük a www.geocaching.hu oldal „РОГ 
lapjára. Hasonlé) az. eljárás, amikor jár-
tunkban-keltünkben gyanús gépkocsi
kat látunk. A „POI" adatbázisba került 
adathalmaz, egy e-mail tormájában 
azonnal szakérteik kezébe kerül, akik 
képesek hatékonyan intézkedni a 
továbbiakról. 

Többször is emlegettem ezt a bizo
nyos POI (Point O f Interest - Érdekes 
Pontok) adatbázist. Ide több kategóriá
ban gyűjtjük azokat a koordinátákat. 
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A k l í m a v á l t o z á s r ó l melyek elsősorban a kessercket segítik, 
mint üzemanyag-állomások, ivóvíz-for
rások, esőlx'állók, vagy a/ olcsóbb, de 
minőségi kategóriába tartozó szállás- és 
étkezési lehetőségek koordinátái. 

\ \l< .KI egy másik, elsősorban I u r i s 

i.ik.u segítő kezdeményezése a turis 
latnak feltérképezése GPS segítségével, 
majd ezen ún. trackek térképpé szer
kesztése. Folyamatosan járjuk hazánk 
különböző tájegységeinek jelzett turis
taútjait, és az így, pár méteres pontos
sággal végigjárt ösvénynyomvonalak
ból térképet szerkesztünk. Fzek a térké
pek felkerülnek a tulajdonunkban levő 
iviviv.turistautak hu honlapra, ahon
nan bárki által letölthetők és tut . iz . is i 
céllal felhasználhatók. 

A magyar geocaching társadalom 
rendszeresen szervez különböző jelle
gű összejöveteleket. Minden évben 
tavasszal és ősszel megrendezzük az 
ún. évadnyitó-, i l l . évadzáró versenyün
kéi, amikor minden alkalommal terüle
ten meg kell találni az. egy nappal 
korábban elrejtett IS pontot. Minden év 
utolsó napján délelőtt, valahol a főváros 
közelében, szervezünk egy Geosz.il-
v észternek nevezett játékos vetélkedőt, 
megünnepelvén egész éves tevékeny
ségünket. 

- Hopp. hopp. csak nem azok a 
lapos kövek takarják a geoládát? 

- De bizony, és milyen ügyesen van 
álcázva, alig észrevehető és a csapadék 
sem tud ráfolyni. Kitűnő rejtés. 

- Lássuk mi van a ládában. 
- A kötelező tartozékok rendben 

vannak, de a magyar-angol nyelvű 
Üdvözlő szöveg már nagyon gyűrött, 
ezért azt kicserélem. Ajándékok is van
nak benne, kulcstartó, dugóhúzó, szí
nes ceruzakészlet, ördöglakat. Kn ezl a 
kedves kis plüss-teknőst venném ki és 
beteszem helyette a kisautómat. 

-Lejegyzeteltem a jelszol és a megta
lálás időpontját, kérlek írj egy pár sort a 
vendégfüzetbe. 

- Igen, na lássuk csak. „A leírásnak 
megfelelően, a kék pluszon jöttünk, 
majd a piroson. Nagyon jó a rejtekhely, 
gyorsan és könnyen megtaláltuk. 
Köszönjük a rejtőnek a célpontot, a cso
dás kilátást, a kellemes kirándulást. Ide 
sem jutottunk volna el geocaching nél
kül. 

További sikeres és kellemes geolá-
da-vatlaszától kívánunk mindenkinek. ' 

MikiCachc 
Béldi Miklós 

Magyar Geocaching 
Közhasznú Egyesület 

- A 20. század eleje óta 0.7 fokot emel
kedett a fold átlaghőmérséklete. Ha min
den nap 0,7 fokkal lenne melegebb a 
szokásosnál, senki sem venné észre, se a 
növények, se az. ember. A probléma 
azonban az, hogy ugyan továbbra is 
vannak hidegebb időszakok, de mivel 
melegedés van, a melegebb időszakok 
még melegebbek, és még hosszabbak. 
Vagyis a hidegebb időszakok gyakorisá
ga csökken, a meleg időszakoké növek
szik, a szélsőségesen meleg évek liekő-
V étkezésének valószínűsége jelentősen 
megnő. Eddig is voltak szélsőségek, 
eddig is voltak meleg, száraz időszakok, 
azonban az elmúlt bő száz évre visszave
títve tendencia jelleggel indult el egy 
melegedés. - így kezdte előadását Szá
lai Sándor, az, ( )EE Kaposvári I lelyi ( Iso
port rendezvényén, Középrigócon. 

A klímaváltozás hatásainak mérsék
lési lehetőségei vízügyi, erdészeti, és ter
mészetvédelmi eszközökkel című szak
mai konferencián neves előadók ismer
tették a szakterületük klímaváltozással 
kapcsolatos véleményét, melyen 
nyolcvan erdész, szakember, közöttük 
két tucatnyi szakközépiskolás tanuló 
vett részt. 

Az előadások: 
- Dr. Szálai Sá иclor (Országos Mete

orológiai Szolgálat): időjárási szélsősé
gek vagy klímaváltozás:'' 

- Kuzma László (Dráva Völgye 
Középiskola, Barcs): Dél-Somogv víz
gazdálkodásának törtenele. a közeljövő 
lehetőségei. 

- Dr Berki Imre, Dr. Víg Péter 
(képünkön), Rasztovits Ervin (Nyugat-
Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki 
Kar): Éghajlatváltozás Somogyban - A 
kocsánytalan tölgy és a bükk éghajlati 
tiúeranciahatárának i•izsgálata somo
gyi helyszíneken. 

- Lehoczky István (DDNPl): A terme
szelvedelem céljai. Jeladatai a megvál
tozót! körülmények közöli. 

Valamennyi előadó súlyosnak ítélte 
a kialakuló/kialakult helyzetei sajnos 
egyértelmű tendencia . 1 / erdőklíma-ha
tárok eltolódása, az erdőssztyepp klíma 
fokozatos térnyerése. A tölgyesekben 
korábban, a bükkösökben napjainkban 
fellépő erdőkárok egyértelműen az idő
járás változásának „számlájára" írható
ak. A z erdészet számára kiemelt fontos
ságú a megfelelő fafajpolitika, az ele
gyes erdők létrehozása, az erdősítések 
idejének és módjának a változó helyzet
hez való igazítása. 

Az erdész ha fát ültet, olyan erdőt 
kíván létrehozni, amely száz évig stabi 
lan meg fogja állni a helyét azon az élő
helyen, ahova ülteti. Ugyanakkor azt 
jósolják, hogy néhány évtizeden belül 
gyökeresen megváltozik a klíma! Mit 
ültessen akkor az erdész most? Külön-
külön egyik szakterület sem tud ered
ményeket produkálni, csak összefogás
sal. Es erről egyre többel kell beszélni! 

Az. érdekes előállásokat kötetlen 
konzultáció követte, melynek során 
többen tettek lel kérdéseket az. elő
adókhoz, illetve véleményt nyilvánítot
tak az. elhangzottakról. 

Kép e s szöveg: Detrich Miklós 
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MAGÁN ERDŐTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS FN HUNGARY 

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299 

e-mail: megosz@mail.datanet.hu 

MEGOSZ hírek, aktualitások 
Közös uniós pályázat 

előkészületei 
A M E G O S Z több ország magánerdő-tu-
lajdonosi szervezetének bevonásával 
közös uniós pályázat előkészítését terve
zi . A z alapgondolat a 2004 novemberi, 
Budapesten nagy sikerrel megrendezett 
CEPF Közgyűlés megbeszélései során 
vetődött fel. Tőke István < Romania ). I ïk-
tor Badin (Szlovákia), valamint a 
M E G O S Z képviselői tájékoztatva egy
mást a bárom ország magánerdő gazdál
kodásában tapasztalbaté) problémákról 
arra a megállapításra jutott, hogy több 
olyan közös pont is fellelhető, ahol a fe
lek esélyt látnak uniós pályázat együttes 
előkészítésére és benyújtására. 

Következő lépésként azt határozták 
meg, hogy egy uniós alapító ország 
megfelelő pályázati gyakorlatával és kap
csolatrendszerével rendelkező szerveze
tével, intézetével vegyük fel a kapcsolatot, 
annak érdekeljen, hogy bevonásukkal 
növeljük esélyeinket. így került sor 2005. 
május 13-án arra a találkozóra, amelyen 
francia részről: 'Thomas Formen' igazgató 
(IDE), (Joliidé с/'нт külkapcsolatokért és 
pályázatokért felelős munkatárs (IDE), i l 
letve Henry Planche (,'illon elnök 
(FNSPFS, Erdőtulajdonosok es Erdőgaz
dálkodók Nemzeti Szakszervezete), vala
mint dr. Sárvári János főtitkár (MEGOSZ) 
vettek részt. \z előzményekhez hozzátar
tozik, hogy 1995-lxm a francia Erdészeti 
Fejlesztési Intézet IDF), amely a magán-
erdő-gazdálk( >dás tám< >gatásáért felelős 
már évtizedek óta ( újság- és könyvkiadás. 
k( mferencia-szervezés, továbbképzések 
magánerdő-tulajdonosoknak, kutatás-fej
lesztés, információs anyagok és adatban
ki >k kialakítása ) sikeres közös PHARE pá
lyázatot Ixmyolított le az. ERTI-vel a ma
gyar magánerdő-gaz.dálk< Kiás fejlesztése 
tárgyában. 

A mostani találkozó során a 
M E G O S Z főtitkára ismertette Magyaror
szág, Románia és Szlovákia magánerdő

gazdálkodásának helyzetét, a legfonto
sabb adatokat és problémákat, valamint 
előterjesztette az addigi egyeztetések 
alapján kialakult pályázati téma- és 
együttműködési javaslatokat az alábbi
ak szerint: 

- természelközeli erdőgazdálkodási 
módszerek bemutatása és oktatása, 

- birtokkoncentrációval kapcsolatos 
módszerek és eljárások tapasztalatcseréje, 

- vidékfejlesztési közös próbapályá
zatok előkészítése és benyújtásig 
történő követése, 

- N A T U R A 2000 hálózat eddigi ta
pasztalatai és várható hatásai, közös ál
láspont kialakítása. 

- A résztvevő országok hatályos 
erdőtön ényeivel kapcsolatos j( igsza-
bály módosítások közös megvitatása és 
megfogalmazása. 

- A régi, az új és a belépésre váró 
tagországok eddigi tapasztalatainak 
cseréje az uniós erdészeti támogat.isi 
lehetőségek vonatkozásában. 

A pályázatok az INTERREG, vagy a 
LEADER programok keretében valósul
hatnának meg az országhatárok két okia
lán váltakozva megtartott 1-3 napos szak
mai tanfolyamok, konzultációk kereté
ben A LEADER programnál lehatárolja a 
lehetőséget, hogy abban csak tényleges 
uniós tagországok pályázhatnak. 

Л mintegy egyórás előadást követően a 
résztvevők pontról pontra megvitatták a 
javasolt pályázati témákat. Alapvető 
egyetértés alakult ki abban, hogy a közös 
vezértéma mindenkeppen a 2007-1.3. évi 
vidékfejlesztési prioritásokhoz illeszked
jen és egyértelmű nemzeti támogatással 
kell bírjon valamennyi országban. A két
es többoldalú együttműködések gyakor
latilag az I nió keretein belül már nem tá
mogathatók, ezért a felvetődött LEADER, 
illetve INTERREG programok jöhetnek 
szóba, azonban tudatosítani kell, hogy 
mindkét program jelentős nemzeti önrész 
vállalását feltételezi a résztvevőktől. 

A következő időszakban tehát vala
mennyi fél feltárja saját országában en
nek lehetőségen e s 201)5 vegén, valószí
nűleg Budapesten a CEPF és a F A O 
szakembereivel kiegészülve megbeszé
lést tartanak, meghatározva a benyúj
tandó pályázat további sorsát (témák, 
felelősök, határidők). 

Szlovákiai tanulmányút 
A M E G O S Z 4 tagú delegációja 2 napos 
szakmai tanulmányutat tett Zólyomban 
és környékén a helyi magánerdő-tulaj
donosok szervezetének meghívására. A 
kiutazó csoport tagjai voltak: Luzsi Jó
zsef elnök, Mihályfalvy István és 
lámha Mihlas alelnökök, valamint dr. 
Sárvári János főtitkár. 

Általános tájékoztatást kaptunk a 
szlovák magánerdő-gazdálkodás hely
zeterői, problémáiról. 

Л MIX i( )SZ képviselői lati igatást tettek 
a szlovák Állami Erdészeti Szolgálatnál, az 
Alacsony-Tátrában megtekintettek a szél-
törés hatását, liejárták Selmecbányán a 
csodálatos fekvésű és növényzetű Kis-
iblyei Arlx>rétumot, hegyvidéki körülmé
nyek közötti akác erdőgazdálkodást ta
nulmányozhattak Kékkő határában, ahol 
az akácot kulisszás felújítóvágásokkal ke
zelik a meredek oldalakon. 

A rendkívül tanulságos látogatás vé
geztével a M E G O S Z képviselői meghív
ták a vendéglátókat szövetségünk 2005. 
őszi nagyrendezvényére. 

Körlevél az erdészeti 
integrátoroknak 

A hét folyamán két fontos levelet is kap
tunk, amelyekről ezúton szeretnénk vala
mennyi integrátor társunkat tájékoztatni, 
kérve, hogy a/ abban foglaltakról minden 
általuk elérhető erdőtulajdonost is infor
máljanak. Az alábbiakban leírtakat a 
MEGOSZ honlapján és az. Erdészeti La
pok MEGOSZ Híradójának következő 
számában is közzétesszük. 

Május hónapban az. uniós társfinanszí
rozón erdőtelepítések támogatási kérel
mei benyújtási határidejének meg-
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60 éve alkották a 4640/1945. ME. sz. 
vadászati törvényerejű rendeletet 

hosszabbításai kérvényeztük a rendkívül 
csapadékos időjárás okozta nehézségekre 
hivatkozva. Az Erdészeti Főosztály ked
vező válaszában jelezte, hogy az Európai 
Unió által társfinanszín>zotl mezőgaz
dasági teriilelek erdősítéséhez nyújtott tá
mogatás igénylx't ételének részletes szabá
lyaimi szóló 132/ЖХМ (IX. 11.) FVM ren
delet 14. fának módosítására a Közössé
gi Kifizetések Szabályozási és Felügyeleti 
Főosztálya felé intézkedtek A módosítás 

tervezete a következő 
14§( I ) A támogatási kérelmet postai 

úton, vagy személyesen, egy példány
ban az Л/17/ által rendszeresített for
manyomtatványon, a kérelmező nevé
re kiállított eredeti blokktérkép mellék
letiéi, az .1/17/ nevében eljáró Állami 
Erdészeti Szolgálat területileg illetékes 
igazgatóságánál kell benyújtani 

а/ 2004 évben szeptember 15-től ok
tóber 15-ig. 

tv a 2005. évi tavaszi telepítésekre 
vonatkozóan 2005. január 15-től ja
nuár 3 l-ig. majd ezt követeién 

с/ a 20(75. évi őszi és a 2(XK>. évi ta
vaszi telepítésekre 2005. évben június 
I-tői július M-ig. 

d/a 2006. évi tavaszi telepítésébe 2005 
évben augusztus l-jétől október. M-ig. 

e/ 2006. évi K-n június 1-től július 31-ig. 
A z F V M közigazgatási államtitkára 

június 16-án arról tájékoztatta Szövetsé
günket, hogy az. ..Állami Erdészeti Szol
gálat ig< izgat óságaira beérkezeti támo
gatási kérelmek alapján a magán-
erdőgazdálkodás 2005. évi támogatási 
igénye a rendelkezésre álló, e célra el
különített keretből teljesíthető 

Jelenleg van előkészítés folyamatá
ban a Nemzeti Fejlesztési Terv II. 
amely a vidékfejlesztés keretei közölt 
várhatóan a magán-erdőgazdálkodás 
területén további uniós társfinanszíro
zású lehetőségeket nyithat meg 

Dr. Sárvári J á n o s 
főtitkár 

A történelem cselszövői bekényszerítet-
tek bennünket а II. világháborúba is. Is
mét vesztesként kerültünk ki a gigászi 
küzdelemből. Nem volt család, ahol ne 
lett volna hősi halott, eltűnt, rokkant, 
vagy hadifogoly. Az ország romokban 
hevert, ezer sebből vérzett a nemzet. 
Mégis valami csodálatos élni akarás, lel
kesedés, a jövőbe vetett hit jellemezte a 
lakosságot. Európában mi kezdtük meg 
elsőnek az. újjáépítést. Illyés Gyula 
mondta el hazaérkezésekor a háború vé
geztével, hogy Párizs halott város Buda
pesthez képest. A főváros és az egész or
szág lakossága hangyaszorgalommal 
kezdte el a romok eltakarítását, az. or
szág felépítését. Az. élet minden terüle
tén hihetetlen lelkesedéssel, nagy erővel 
dolgozott mindenki. 

Ilyen körülmények között alkották 
meg a vadászati törvényerejű rendele
tet. Mielőtt röviden ismertetem a rende
letet, egy kis történelmi áttekintést sze
retnék adni az előzményekről. 

1261-ben IV. Béla korlátozza a vadá
szatot. 1786-ban II. József rendeletet adott 
ki a vadászterületek bérbeadásáról, a 
vadkárok megtérítésétől 1792-ben lépett 
életlje az. első vadászati törvény, melyre 
büszkék lehetünk, Európa élvonalához 
tartoztunk. 1872-lien jelent meg a máso
dik vadászati törvény, mely előírásokat 
tartalmazott a vadgazdálkodás érdeké
ben. 1883-ban jelent meg a harmadik va
dászati törvény, mely 62 évig, 1945-ig volt 
érvényben. Előírta vadkárok megtérítését, 
a korszerű vadgazdálkodást. „Nemzet
gazdasági és államjövedelmi szempont
tól tekintve a vadászat szakszerű szabá
lyozása igen előnyös volt, évről-évre szá
mottevő összeget hozott az. államkassza 
javára; csupán az volt a hibája, hog)' kis
pénzű emlxT számára ez a nemes sport 
jóformán megközelíthetetlen volt, to
vábbra is vágy maradt." 

Ezt követően 1945-ben jelent meg a 
kormányrendelet, olyan körülmények 
közt. hogy nagyvad alig maradi a hábo
rú vegeié, szinte a kipusztulás veszélye 
fenyegetett. Az. apróvad jobban átvé
szelte a háború borzalmait. Az. 1949/50-
ben megjeleni vadásznaptár foglalja 
össze a rendeletet, melyből az általam 
legfontosabbnak ítéli részeket idézem. 

zl 19 — bekezdés a következőt tartal
mazza. „A túlszaporodás megakadályo
zása vagy a helyes ivararány szabályozá
sa céljából elrendelheti a földműveles
ügyi miniszter az egyes vadfajok ritkítá

sát". 20-bekezdés. „A szarvas, dámvad és 
vaddisznó által a mező és erdőgazdaság
ban okozott károk fedezésére a nagyva
das területek haszonbérlői es , i vad 
kereskedők vadjárulékot tartoznak fizet
ni. 21 - bekezdés. „A szarvas, dámvad és 
vaddisznó által okozott károkat a kincs
tár megteríti." Kiemelem az alábbi szöve
ges részt: „Az igaz. vadászat szépségei 
nem annyira a vadak elejtésénél, hanem 
inkább л/ előmunkálatoknál: . i vadte 
nyésztésnél. vadóvásnál kezdődik, s 
csak az. így elért eredmény után - a vad
állomány legmagasabb színvonalának 
épséglx'n tartása mellett - a felszaporí-
lotl állomány megfe le lő apasztásával; , i 
vad lelövésével folytatódik, (legmaga
sabb színvonalúnak azt a vadállo
mányt értjük, amelyet az ország erdő s 
mezőgazdasaga KÁR( >S()I)AS nélkül el
bír, s mely állomány a vadászat befejezé
se után idényről idényre a legmagasabb 
színvonalig szaporodik lel ismét.)" 

Az eddig idézettek ma is lelkesedéssel 
töltenek el. Ezt a rendeletei hozzáértő 
szakemberek alkották. Nem egyéni, vagy 
kisebb hatalmat jelentők érdekeit, ha
nem a nemzet érdekeit képviselte hosszú 
távon is. Mi az oka. hogy mára lehetetlen 
helyzetbe kerültünk? A következő írá
somban erről szeretnék írni. Szeretném, 
ha tőlem okosabb, hozzáértőbb emberek 
is nyilatkoznának. Jelenleg még kezünk
ben van a lehetőség, hogy végre a helyes 
útra térjünk. A példa adott. 

Szeretném egy kérésemet ismer
tetni. Kérjünk bocsánatot Varga Bélá
tól az egriek cm. osztályvezetőjétől, 
mivel a 70-es 80-as években nem áll
tunk ki mellette egységesen. Egyedül 
szembeszállt az akkori hatalommal, 
polgári peres úton próbált érvényt 
szerezni az erdei vadkárokért. Magá
ra hagytuk, nem volt bennünk bátor
ság felsorakozni mellé. 

De még egy kicsit áliiKxIozzunk. A 
rendelet záró fejezetét idézem befejezé
sül. ...Minden egyes vadász, aki a vadász
területek rendlx'hozásának teljesítéséivn 
részt vesz. s annak rendlx-ntartása feleli 
őrk<xlik, végeredményben hozzájárul ah
hoz a munkálkodáshoz is. ami az, ország 
építéssel szorosan összefügg, ami egyélv 
ként minden igaz magyarnak hazafias kö
telessége: a barbárok által lerombolt 
Szépmagyarországunk újjá. szeblx-. sok
kal szebbé' felépítése!" 

Petz Ádám 
ny. ker. vez. erdész. 

A Napkori Erdőgazdák Szövetkezete 
felvételt hirdet főmérnöki állás 
betöltésére. 
Elvárások: 
- erdőmérnökj oklevél 
- B. kategóriás jogosítvány 
- angol nyelvtudás 
- nagy munkabírás 
- lehet pályakezdő is 
Fizetés : megegyezés szerint 
Jelentkezni lehet : pályázat útján, vagy 
személyesen, Napkori Erdőgazdák Szö
vetkezete, 4552 Napkor, Kallói út 58. 
További felvilágosítás: 42/547025 
telefonszámon 
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A s z a j k ó (Garrulus glandarius L.) 
szerepe az e r d ő g a z d á l k o d á s b a n 
A tcrmészetközel i erdőgazdálkodás 
fontosságának fel ismerése követ
keztében a szajkó ismét a figyelem 
előterébe került. Vizsgálatok bizo
nyították, hogy a tölgymakk terjesz
tése révén nagymértékben hozzájá
rul a különböző tölgyesek termé
szetes felújulásához, ami költségta
karékos és e redményes útja lehet a 
tcrmészetközel i erdőfelújításnak. A 
táplálkozására vonatkozó vizsgála
tokból pedig kiderült, hogy elsősor
ban erdészeti , illetve mezőgazdasá
gi szempontból kártékony rovarok
kal táplálkozik, ezért erdővédelmi 
s z e m p o n t b ó l is je lentős szerepe 
van. E témával kapcsolatos ismere
teinket szakirodalmi adatok alapján 
tekintjük át. 

A szajkó életmódja 
A szajkó palcarklikus elterjedési!, politi-
pikus faj, Eurázsiában Hátsó-Indiától 
egeszén Írországig megtalálható. Első
sorban tölgyesekben, ritkábban fenyve
sekben es ártéri erdőben el, elonvben 
részesiti az erdőszegélyeket. Gyakran 
városszéli zöldteriileteken, parkokban 
is megtelepszik. Л szajkó feszkelő 
helyéhez hü madár, de szabálytalan 
időközönként vándorol. 

Európai állománya a legújabb ada
tok (Bird Life International/European 
Bird Census Counci l , 2000) szerint 5-22 
millió pár lehel. Nálunk mintegy ()0-l()0 
ezer pár fészkel. Tölgyelegyes erdők
ben 6-13 koltőpar/knr a jellemző sűrű
ség, kcmcnyfás ligeterdőkben 29-13 
költőpár k n r is előfordul. Hazánkban a 
szajkó állandó madár. Párban él, költé
si ideje április második felére esik. Az 
átlagos fészekalj nagysága 5-7 tojás. A 
kotlás 16-17 napig tart. a fiókák 10-21 
nap elteltével hagyják el a fészküket 
(Faragó, 2002). 

A szajkó a varjúfélék családjába 
((.hreidac) tartozik. Hasonlóan a többi 
idetartozó tájhoz, a szajkó mind ökoló
giai, mind pedig testfelépítés szempont
jából nagymértékben az. élelem szállítá
sára és elraktározására specializálódott. 
Mindenevő madár, táplálékának össze
tétele azonban az évszakoktól függően 
változik. A gyomortartalom vizsgálatok 
eredményeiből jól látható a nyári (már
cius-október) illetve a téli (november

február) időszak étrendje közötti 
különbség. A vizsgálatok eredményei 
alapján nyáron a kifejlett példányok 
elsősorban rovarokkal táplálkoznak, 
melyek többsége erdészeti, illetve 
mezőgazdasági kártevő (ormányosbo
garak, gabonafutrinkák, májusi csere
bogarak, darazsak, tücskök, viragboga-
rak, bogyómászó-poloskák). Emellett 
kisebb mennyiségben növényi eleséget 
is fogyasztanak, főként tölgymakkot, 
kukoricát és egyéb terméseket (szeder, 
szilvafélék, bodza, borsó. búza. zab. 
muhar), valamint különböző gyümöl
csöket is, körtét, cseresznyét, mogyo
rót, mandulát, gesztenyét. A téli idő
szakban fő táplálékát a magvak és ter
mések képezik, mindenekele itt a tölgy
makk. Elsősorban a kocsányos tölgyet 
(Quercus robur L.) és a kocsánvtalan 
tölgyet KJucrcus [ictrava L. I kedveli. 
Ezenkívül bükkmakkot, mogyorót, és 
különböző gabonamagvakat, valamint 
kisebb mennyiségben állati táplálékot 
(fülbemászó, ganéjtúré). pockok, ege
rek ) is fogyaszt. 

A szajkó a költési időszakban első
sorban állatokkal táplálkozik. A fiókák 
táplálékában a gerinctelenek dominál
nak (96,9%), elenyésző a gerincesek 
(1,5%), a növényi részek (1,9%) és a 
szervetlen anyagok ( 1.2".) aránya. Cse
res-tölgyesben végzett hároméves vizs
gálat alapján a bókákat hernyókkal (kis 
téliaraszoló, fésűs bagolylepkék, 
púposszövök, fahéjszinű bagolylepke), 
pókokkal (zöld keresztespók, karoló-
pókok) es bogarakkal (futóbogarak, 
pattanóbogarak, ormányosbogarak, 
májusi cserebogár) etették a szülők. A 
szajkó táplálékában az erdészeti szem
pontból kártékony rovarok részarányai 
különbözi) szerzők 75-84 "d-ra becsülik, 
figyelemre méltó az is, hogy a szajkó 
költési ideje éppen a tölgyet károsító 
hernyók táplálkozási időszakára esik. A 
tölgymagoncok szikleveleit is előszere
tettel fogyasztja, ami jól mutatja a szajkó 
és a tölgy közötti kölcsönösen előnyös 
kapcsolatot (mutualizmus). A szajkó 
gerinces illatokat is fogyaszt a fiókane-
velés időszakában, elsősorban mezei 
pockot, egeret. Előfordulhat, hogy kira
bolja más madarak fészkeit is, azonban 
a vizsgalati eredmények azt mutatják, 
hogy a madarak és madártojások csak 

csekély hányadát képezik a szajkó táp
lálékának. 

Összefoglalóan megállapítható, 
hogy a szajkónak nagy szerepe van az 
erdővédelemben, miután a költési idő
szakban az erdészeti és mezőgazdasági 
szempontból káros rovarokai nag) 
mennyiségben pusztítja. Kiemelendő 
ezek közül a tölgyilonea ( Tortrix viri-
dana L. >, illetve a bükköt károsító ham-
vas szövőlepke (Dasycbira pudibunda 
L.), valamint a jegenyefenyő sodrómoly 
(Cboristoneura m urinaria Hübn.). A 
szajkó sokszor kifejezetten azokat a 
makkokat keresi, amelyek tölgymakk
ormányossal Uialauiuiis glandium 
Marsch. I lerti izötlek. 

Erdőgazdasági jelentősége 
A növényi magvak, illetve termések ter
mészetes úton való terjesztésében a szel 
és a víz mellett a madarak is jelentős 
szerepet játszanak. A nagy tömegű ter
mesekkel rendelkező tölgylá|ok iíjner-
ciis spp. ) és a bükk ( Fagus sylvatica L.) 
esetében a madarak végzik a nagy 
távolságra történő szállítási. \ szajkó 
nemcsak szállítja, hanem el is rejti a 
makkokat < dysocboria). Az. elrejtett 
makkok egy részéből új növények fej
lődhetnek, miután a szajkók a leli táplál
kozás során nem mindet fogyasztják el. 

A szajkó tölgymakkterjesztő tevé
kenysége már régóta ismert, melynek 
revén nagymértékben hozzájárul a töl
gyesek természetes felújulásához. 
Tevékenysége nyomán olyan távoli 
teriiletekre is eljuthat a tölgymakk. ahol 
nincsenek tölgyesek a közelben. A 
makkokat szeptembertől november 
közepéig szállítja és rejti el a magfa 1-6 
kilométeres körzetében. Rövidebb 
távolságra egyesével, nagyobb távol
ságra több makkot szállít. A szajkó 
mintegy napi 10 órán keresztül végzi 
ezt a tevékenységet, melynek során egy 
gyűjtési idényben (30 nap) |5(K) lölgv-
makkot is szállíthat és rejthet el t km-es 
körzetben, miközben 175 km-t lesz 
meg. Л makkokai egymástól 0.5-15 m 
távolságra, természetes mélyedésekben 
helyezi el . általában egyesével, es 
lombbal lakarja. Előszeretettel rejti el a 
makkokai erdőszegélyekben, nyiladé
kokban, napos, száraz fekvésben. Néha 
bükkmakkot, mogyorót, diót is elrejt. 

244 E r d é s z e t i Lapok C X L . é v f . 7-8. s z á m (2005. j ú l i u s - a u g u s z t u s ) 



Újabb időkben német szerzők a 
nagy kiterjedésű fenvőmonokultúrák 
problémáira mutatnak rá és az erdőgaz
dálkodásban a szemléietmódváltás 
szükségességére hívják fel a Ügyeimet. 
Az ökológiai szemléletű erdőgazdálko
dásban a termőhelyhez alkalmazkodott 
elegyes erdőállományokra van szük
ség. A lombos fafajok mesterséges bete
lepítése igen költséges, ezért a szajkók 
által végzett természetes erdőfelújítás 
lehetséges megoldásként kínálkozik. 

A szajkónak az erdőfelújításban 
betöltött szerepéről már korábbi tanul
mányok is beszámolnak, újabban azon
ban konkrét vizsgálatokat is végeztek a 
fenyőerdők alatti tölgyfelújulassal kap
csolatban. Németországi fenyőmono
kultúrákban a szajkók által elrejteti 
makkokból kikelt tölgymagoncok 
jelentós mértékben hozzájárultak az 
erdő fajdiverzitásának növeléséhez, és 
ezáltal szerkezetének javításához is. A 
vizsgálatok alapján az eredményes 
fclújulás előfeltétele az elégséges ter
mésmennyiséget adó magfa jelenléte 
(1-4 km-en belül), a magoncok vad 
elleni védelme, valamint a nem túl nagv 
mértékű koronazáródás. Ideális állo-
mánysűrűségnek 5OOO-7OO0 tölgycse-
mete/ha tekinthető, melyet a szajkók 
makkterjesztése révén nem mindig 
ertek el. I gv.makkor erdeileinvesben 
végzett vizsgálatban 1 ha-on 14 000 
tölgymagoncol jegyeztek fel Ezek a 
magoncok erdészeti szempontból mind 
meglelek) minőségűek voltak és jelen 
los mertekben hozzájárultak az elegyes 
crdöállománv kialakításához \ szajkók 
révén történő tölgyíelújulás egyik 
kiemelkedő példa ja keni érdemes meg
említeni azt a 4 ha nagyságú, eredetileg 
fenyves ala települt 7<s éves tölgyállo
mányt, melynek egyedei mind kiváló 
törzsminőségűek. Az. északkelet nemet 
síkságon található jelenlegi erdeifeny-
vesek területén eredetileg kocsányos és 
a kocsanvtalan tölgyek voltak. A jelen
legi, szajkók tevékenysége nyomán tör
ténő lolgvlelujtilas lényegében a töl
gyek szempontjából az eredeti termő
hely visszahódítását jelenti 

A szajkók tölgyfelújulásban való sze
repét ternieszelközeli gazdálkodású 
fenyvesijén is vizsgállak, ahol a szajkók 
állal telepített tölgymagoncok sűrűsége 
az erdőszegélyekben és az. utak mentén 
különösen nagy volt. A vizsgálatból 
kiderült, hogy a tölgymakkok elhelye
zése szempontjából a szajkó előnyben 
részesíti az alacsony (mintegy 20 cm 
magas) l.ig\ szárú növényállományokat 
és a kaszált réteket. 

A fenyvesek tölggyel való mestersé
ges, illetve a szajkó segítségével történő 
természetes felújulását összehasonlító 
vizsgalatok során megállapították, hogy 
a tölgy a fenyőállomány kiritkuló foltjai
ban versenyképesebb a fenyővel szem
ben. Előnye, hogy fiatal korban árnyék-
túrőbb, valamint gyorsabb növekedésű, 
mint a fenyő. Az így felújult tölgyek 
törzsminősége és a mesterségesen tele
pített fák törzsminősége között alig volt 
különbség. Beárnyékolás esetén azon
ban a tölgyfák törzsátmérője csökken 

Észak-Európában a bükkösök termé-
szeies felújulásához a holocén korban a 
szajkó is nagv illettekben hozzájárult. A 
vizsgálati eredmények alapján abban az 
esetben, ha tölgymakkot nem talál, 
bükkmakkot is elrejt. Miután a bükk- és 
tölgymagoncok, valamint fiatal fák 
pusztulási aránya magasabb saját fajuk 
állomanyai alatt, mint idegen fajok alatt, 
így a fenyvesekben nagy sűrűségű 
tölgy- és bükkfelújulás jöhet létre. 

Mindemelleti azonban azt is meg 

kell említeni, hogy a szajkó kárt is 
okozhat az erdei magvetésekben. 
Mcz.< (gazdasági területeken. cfs< >si ni un 
kukoricaföldeken gyakori a kártétele, 
valamin! gyümölcsösökben, szőlőkben 
is megdézsmálhatja a termést. 

Ennek következtében a szajkó szere
pének és jelentőségének megítélése 
mind a mai napig ellentmondásos a szak
irodalomban. Hazánkban jelenleg 
engedélyezett a vadászata, az 1996. évi 
vadvédelmi törvényben foglaltak alap
ján. Bár az utóbbi evekben az eves szin
tű lelövések szama folyamatosan csök
kenő tendenciát mutat, védelme 
hazánkban is indokolt lenne az El '-ban 
általánosan elfogadott irányelveknek 
megfelelően. Az erdei ökoszisztéma 
egyensúlyának fenntartása, valamint a 
biodiverzitás növelése szempontjából 
végzett hasznos tevékenysége ugyanis 
lényegesen meghaladja az, általa oko
zott kárt. 

Papp Mónika 
doktorandusz 
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J ó z s e f Attila a k t u a l i t á s a 
Száz éve, 1905. április 11-én születelt 
József Attila (a továbbiakban általában: 
J.A.). Hivatalos emlékéve van. Hogyan 
emlékezzünk rá méltóan? Kézenfekvő a 
válasz: olvassuk! Mégpedig az ő kíván
sága szerint: 

„Csak az olvassa versemet 
ki ismer engem és szeret, " 
A Józsel \uila képünk, ismereteink 

megújítására biztatva mindenkit, bemu
tatom vázlatosan néhány hozzá kapcso
lódó téma újszerű megközelíté
sét: 

1. A Mama halála utáni csalá
di hátteréhez: idősebb nővére, 
József Jolán regénybe illően 
megy feleségül Makai Ödön 
ügyvédhez 1919-ben (1.: Vala-
chi Anna: J.A., 1999.). 

2. A betegségéről szóló 
külön szakmű: Dr. Németh Atti
la: J .A. pszichiátriai betegségei 
(2000.). Ezzel egybehangzóan 
jol jellemzi a helyzetet Valachi 
A. is (i.m. 1S8.0.): „Sajnos az 
orvostudomány ekkor nem 
ismerte a borderline-szindró-
maként azonosított tünetegyüt-
test." 

3. A haláláról - Balatonszár
szó, 1937. december 3. - Dr. 
Garamvölgyi László kriminalis-
taként folytat nyomozást és ír 
könyvet: Hogyan halt meg J.A.? 
(2001.), és azt állapítja meg, 
hogy J.A. nem öngyilkosság, 
hanem baleset áldozata lett. 
Bennem felmerült a kérdés, a 
kizárásos logikai bizonyítás 
elolvasása után, hogy lehet-e 
búcsúlevelet, magatartási várni egy 
szélsőségesen egyedi gondolkodású, 
különleges személyiségtől? 

I. J.A. kultusza születéséről sz.< >l Tv et 
dota György irodalomtudós: A komor 
föltámadás titka (1998.). „Költői nagysá
gát, egy viszonylag szűk baráti és tiszte
lői körön túl, a halálát követő napokban 
fedezte lel a kulturális közvélemény. ... A 
kultusz, mögött a költői életmű minősége 
áll aranyfedezetként," (IS. o.) 

5. J.A-nak „a párt"-hoz való viszonya 
legendáját a tények tükrében vizsgálva 
írja Sárközy Péter: „Kiterítenek úgyis" 
című kötetében. l99(Vban. (Az. idézetek 
a 200l-es változatlan kiadásból.) a 
lázadó, saját fejjel gondolkodó és szívé
vel érző költő sorsa nem lehetett más, 
mint a kiközösítés és megbélyegezte-
tettseg." (89. o.). Majd a z. életműve 

kisajátításáról: 1937-38-ban egymás 
után jelennek meg a búcsúzó versek, 
emlékezések az olyan baloldalhoz, 
közel álló írók és költők részéről, akik
nek addig egy szavuk sem volt a most 
egyszerre költőzseniként és forradal
márként ünnepelt „Attiláról". (90. o.) 

6. Az. ilyen kezdeményezések után 
jutottak el J .A. első újratemetéséhez a 
Kerepesi temetőbe, már i942-ben. A 
második és harmadik újratemetése 

tipikus Valachi A . leírásában ( i .m. 178.o.): 
„1959. március 20: pártutasításra, a nyil
vánosság teljes kizárásával újratemetik 
a Munkásmozgalmi .Sírsétányon. 

1994. május 17 : családi sírkertbe 
helyezik végső nyugalomra." 

Ebben csak reménykedni tudunk, 
mert egy díszsírhely készül számára az 
emlékév ben is! 

Ennyi „ismeret" után olvassuk szere
tettel József Attila verseit! A hozzánk is 
közelálló fák, ágak, a levelek, az. erdő 
ott vannak, - költői képekbe szublimál
va - és kifejezik a mögöttük álló hetyke 
fiatal érzéseit, a derűs szerelmes ifjúét, 
azét, akit a mozgalom kimart, majd az 
egyre magányosabb, kiszolgáltatottabb, 
betegebb ember gondolatait, egészen -
talán mégis - a búcsúversekig. (A vers
sorok tördelése /-val jelölve) 

S most megkeresem fámat, a juhart, / 

az erősök pálcáját letöröm, / három 
virágot ütök el vele, / hogy illatozzanak 
az. övömön. (Kirakom röggel, 1026.) 

Hajnalban nyújtózik az. erdő, / ezer 
ölelő karja megnő, / az. égről a fényt 
leszakítja, / szerelmes szívére borítja. 
(Áldalak búval, vigalommal. 1927.) 

-Szoknyás lábad mozgása harang
nyelvek ingása, / folyóvízben két jege
nye hajlása. (Klárisok, 1928.) 

Öreg eperfa áll az út felén, / zömök, 
tömött, mint hős paraszti dajka. / Úrve
zető, vigyázz! A törzs kemény! / S óh 
koldus nézd mily lágy a gyümölcs rajta. 

(Tűnődő / Eperfa, 1930) 
Csak egy pillanatra martak 

ki , csak. Zúgj. erdő elvtárs! 
Szinte csikorgók. / ... / / az az 
elv aduló csalic >s ram támadt s 
kijöttem, hogy erőm összeszed
je, / mint a néni a gallyat, a 
bánat. (Bánat, 1932.) 

Jeges ágak között zörgő 
időt vajúdik az. erdő (Holt 
vidék, 1932.) 

A semmi ágán ül szívem / kis 
teste hangtalan vacog, / köréje 
gyűlnek szelíden / s nézik, 
nézik a csillagok. (Reménytele
nül / Lassan tűnődve, 1933.) 

Csüng keményen a bokor 
oldalán. mert annyi mosok, 
ölelés fönnakad / a világ ág-bo
gán (Téli éjszaka. 1933.) 

... A múlt / tüntető menete 
elvonult, a lomb lehull / s a 
fájdalom ágai benned. mint 
mindenkiben elkövesednek ... 
/ / Akár egy halom hasított fa, / 
bever egymáson a világ, szo
rítja, nyomja, összefogja / egyik 
dolog a másikát, s így minde

gyik determinált. (Magad emésztő ... 
193i.) 

És az országban a törékeny falvak / -
anyám ott született - az eleven jog 
fájáról lehulltak, / mint itt e levelek 
( Levegőt, 1936.) 

... és most itt csücsülsz, / / mint fák 
töven a bolondgomba 1 (így van rád, 
akinek van, gondja), be vagy zárva a 
I lét Torom I i.i cs már sohasem mene
külsz. (Karéwal jöttél ... 19.37.) 

Talán eltűnök hirtelen, / akár az 
erdőben a vadnyom. / Elpazaroltam 
mindenem, amiről számol kéne adnom. 
// .„ / / Ifjúságom, e zöld vadont / sza
badnak hittem és öröknek es most 
könnyezve hallgatom, a száraz ágak 
hogy zörögnek. (Talán eltűnök hirtelen 
„. 1937.) 

Csuka Imre 
ny. em. 
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E v g y ű r ő d é s e i n k 
Az erdőgazdálkodásnak nagyon sok -
sokszor nehezen összeegyeztethető -
elvárásnak kell megtelelnie. 

A társadalomnak - Tó'leg a civil szerve 
zeteknek - az utóbbi éveklxm kinyílt a 
szeme, s egyre inkább beleszólnak az 
en 1c ik kezelesel н\ all.инк i erd< >l к >rít< >lts.i-
got biztosító gazdálkodást követelve, elí-
télve a „hagyományos" erdőgazdálko
dást/A ló két oldala; a hazai termőhelyi és 
táállományviszonyok nem mindegyike 
alkalmasa szálalásra. .1 hagyományos eljá
rásoknál pedig - főleg a közelmúltban -
technokrata és nyereségtermek') elhajlá
sok jelentkeztek./ 

Az. erdőgazdálkodás során alkalmazott 
üzemmódok következtében különlx'jző 
erdőalakok alakulnak ki - az. általánosan 
alkalmazott vágásos es a szórványosan 
előforduló szálaló. 

A szálalásnál nem alakul ki vágásterii
let, állandó a faállománnyal borítottság, 
„örökerdő". 

A vágásos gazdálkodás velejárója a 
vágásterület kialakulása, megszűnik a 
faállománnyal lx>rítottság folytonossága 
cs íolyamatossága.tér- és idől>eli állandó
sága, általános vélemény szerint Ix-kövei 
kezik az erdő halála".Ehhez fűznék 
néhány észrevételt. 

Az erdő folyamatossága nem azo
nos a faállománnyal borítottság folyto
nosságával.A faállomány meghatáro
zó.de nem egyediili eleme az. erdő
nek.Az. erdő erdő marad, míg megtartja 
főbb jellemzőit - növény- és állatvilágát, 
talaját, klímáját.Ezért a belenyúlások, 
bolygatások csak olyan mértékűek 
lehetnek, hogy ezek az elemek jelentő
sen ne változzanak. A változás mertékét 
befolyásolja az erdőterület nagysága is. 
nagyobb erdőtömb nagyobb, kisebb 
erdőfoll esetleg csak egyedre korlátozó
dó bolygatást visel el. Magától a válto
zástól nem kell félni, csak a mértéké
től.A változáshoz való alkalmazkodás 
maga az evolúció. A körülményekben 
lassabban bekövetkező kisebb változás 
..evolúciós stressz." Ilit leien nagy vál
tozás viszont pusztulást okozhat - ha 
magas fáról esett le az ős. abból nem két 
lábon járás, hanem evolúciós zsákutca 
lelt De a stressznek a károsító gradáci-
ók összeomlásában. .1 termeszei önsza
bályozásaként is jelentős szerepe van./ 

Az erdő fontos jellemzője a mikroklí
mája. Az. idős állomány hatása műszere
sen 2(X) m-re is kimutatható, a szomszé
dos fiataloson kb két fahosszig látható, de 
igazán addig jelentős, ameddig a fa árnyé

ka ér. /Ez. nagymértéken függ a kitettség
től - É-i lejtőn sokszorosan hosszabb./ 

A vágásos erdőművelésnél általában 
kialakul a vágásfal is, merev síkjával, éles 
kiszögellésével. A természet - bár maga is 
kialakíthat - folyamatosan dolgozik a sar
kos felületek ellen, tompítva azt. A szélfák 
leágasodnak, fattyúhajtásosodnak, csúcs-
száradnak, ezért a szomszédos állomány
hoz hagyásfák magassági és záródási 
átmenettel való csatlakoztatása a célszerű 
- és esztétikus. így a felszín nem élesen 
tördelt, hanem hullámos lesz. És hullámos 
lesz a vágásfal hosszirányú vonalvezetése 
is, ha a vágásterületet a különböző keze
lést igénylő különlx'iző termőhelyekhez, 
igazítjuk, mert azok a kanyargó rétegvo
nalak mentén különülnek el. 

Domb- és hegyvidéken kritikus a 
gerincek, nyergek, csúcsok felújítása.Állo
mány-, talajvédelmi,tájesztétikai szem
pontból kezeljük véderdőként a sziluettet 
meghatározó állományrészeket. /На csak 
egy fasornyit hagyunk a gerinceken, 
„punkosítjuk" a hegyet./ 

Hagyjunk hagyásfákat - de funkcióval 
es eszi etikusan. A széleken hagyva bizto
sítják az optikai átmenetet, a vágásfal előtt 
javítják a mikroklímát, utólagos magszó-
rást is adhat. /GYJ ,H,CSMY, . . / ízléssel ala
kírva esztétikai élmény! nyújtanak, de 
segíthetik a tájékozódást, lehet génbank, 
lehet indikátorszerepük, de szolgálhatnak 
emlékmegőrzésre is. 

Tarvágásoknál, ernyős lelújítóvágások-
nál az. idős állomány növényi-állati életkö
zösségének átmentésére, s a majdani „visz-
szalertőzésre" a hagyásfákból csoportokat 
- ökoszigeteket - is alakítsunk ki. Ajánla
tos a nehezen felújítható, problémás 
púpokon, a horhosokban kijelölni. 

Az életközösség gazdagítására hagy
junk meg korhadó. <xlvas fákat.Kiránduló 
központok, szanatóriumok mellett azért a 
pusztuló Iákat távolítsuk el.A természet
gyógyászok szerint „negatív energiát'su-
gároznak - mindenesetre lehangolóak es 
veszélyesek lehetnek. Erős tűzveszély 
esetén iscélszeriïa „kitakarítás". Az ápolá
sok, nevelővágások során alkalmazott 
„nyakalás" a torzsaim alás. vadkárelhárítás 
melleit, szintén gazdagíthat korhadó, álló 
и neszekkel. 

Nemcsak az erdő szélein, hanem erdő
tomi юн IK'IÜI is szélesebb nyiladékok,u-
tak, tisztások szélén hagyjunk meg, ill. ala
kítsunk ki többsz.intű.sok fafajú erdősze
gélyeket. 

Az újulat hiányai! egészítsük ki részle
ges talajelőkészítéssel. makkal-csemetc-

vcl. Az. erdősítési anyag lehetőleg helyi 
származású, kiültethető minőségű, de 
( isztályi izatlan legyen 

Ültetvénynél fontos a gyorsabb növe
kedésű, kedvezőbb alaki tulajdonságú 
csemeték alkalmazása, de temiészetszerű 
erdőnél nem lehet szakaszolt tulajdonság-
skálát felhasználni. /Főleg nem úgy, hogy 
a kedvezőbb méretű-minőségű csemete 
megy exportra, a maradék a hazai erdősí
tésbe./ 

A lennészetközeli kezelésnél sok kor-
hadék, ág fekszik a talajon.a szintek egy
másba nőnek, ami jelentősen (okozza a 
tűzveszélyt. Ezért az. utakat, nyiladékokat 
járhatóan, a lűzpásztákat tisztán kell tartani. 

A tennészetszerű erdő „rendetlennek" 
látszik. A közvéleménnyel tudatosítani 
kell. hogy ez. nem gazdálkodási trehány-
ság. hanem a korszerű erdőkezelés. 

Természetes úton... útonállók is van
nak.A kidőlt fák, az ismételt lx)lygatások 
„szociális szálalásra" ingerlik a rászorult-
akat.ill. az ellátóikat. Fokozott védelmi 
szolgálat szükséges. 

/ IX ' az. .. elvonás" történhet közgazda
sági úton is./ 

A természetszerű gazdálkodási - fordí
tott arányban - alapvetően meghatározza 
a vad, i l l . a mennyisége. A vadlétszámot 
végre elviselhető mértékűre kellene Ix'ál 
lítani. Addig marad: 

- a védendő helyszínen vak) kilövés 
Nem egy állalános.a könnyebben végre 

hajtható helyen történi) létszámcsökken
tés./; 

- korlátozásnak a vadkárelhárító kerí
tés, ami drága, csúnya, széttördeli az élő
helyet. Célszerű a második-harmadik 
évtől „disznókapukon" biztosítani az. átjá
rást a vaddisznóknak. A kerítést is kímél
jük vele /Megvalósítva: háromszög alak
ban rögzített két oszlop által lehatárolt 
lyuk. közé|X'n lánc fityegőn tuskódarab. 
az. őzek ellen. Kivitelező állal kipróbálva. 

- nagy csemeteszámmal való felújí
tás, védett makkvetés/; 

- nyakalás révén ápolásoknál, nevelő-
vágásoknál nagy torzsszám hagyása; 

-elegyfákkal való megkíméltetés. Pl. a 
bükk még veszélyeztetett területen is jé>l 
felhozható hárs. gyertyán-elegy segítségé
vel; 

- vadföldekkel.rágóerdiikkel. téli üte
mezésű nevelővágások, termelések 
rügy evei elterelés stb. 

A természetszerű gazdálkodástol ide
gennek tartják a tarvágást. Nagyobb erdő-
tömblx'n. enyhébb lejtviszonyoknál kes
keny tarvágások, lékvágások indokollak 
lehetnek. A szélességéi ajánlatos úgy 
választani, hogy a D-re néző vágásfal előti 
ne alakuljon ki hőkatlan, a vágásfal lábát 
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elérje az árnyék. /így a D-i lejtőn egészen 
keskeny, az T.-in szélesebb lehet .1 vágás-
pászta. Száraz termőhelyen, szárazodó 
klímában az idős állomány jobb, ha az 
újulat/csemete mellett, mint fölötte állva 
véd./ Az Erdősmecske 5 В erdőrészlx;n a 
többszörösen bontott állomány alatt a 
makk-vetés csemetéje 50 cm volt,és egy 
része ki is száradt, míg a vele egykorú, az 
anyaállomány mögötti keskeny tarvágás
ban már 2 m-re nőtt. Gazdasági erdől>en 
pedig az előny - idő- pénzt is jelent. /А 
vágáscsatlakozások elkerülésére célszerű 
knlisszás vágásvezetést tervezni. A terve
zés mértaniságát a terephez kell igazítani 
- minél változatosabb a felszín, annál 
kevésbé lehet szabályos a vágásbeosztás, 
a vágásterület alakja. A kis tarvágás, mely 
megtartja mikroklímáját, talaját, jelentősen 
gazdagítja az erdő növény- és állatvilágát, 
növeli vízmegtartó képességét, kiránduló 
erdőknél kilátást, változatosságot biztosít. 

És a \ alle )/al( isság gyönyörködtet. 
A természetes felújítóvágást a fokoza

tos felújítóvágással szokták azonosítani, 
de kis tarvágás is lehet magról újult -
főleg,ha a már megjelent újulat fölött vág
nak. 

A fokozatos felújítóvágás történhet 
egyenletes bontással vagy egyenlőtlen 
lxmtással - ponttól, vonalból, kombinál
tan indítva. 

A z egyenletes bontással végzett felújí
tás az ernyős felújítóvágás. Bükkösök
ben előszeretettel alkalmazták - klasszi 
kusan 4-5, a gyakorlatban ált. 2 belenyú
lással.A vágás mindig egyféle / p l . végvá
gás/, és a felújítandó teljes területet érin
ti, ami nagy területű erdőrészlet, i l l . elté
rő mozaikos termőhely eseten hátrány. 
Nagy erdőrész esetén végvágás után túl 
nagy fiatalos lehet, az. eltérő termőhe
lyek különböző időtartamú felújítást igé
nyelnek. Hz a merevség feloldható, ha a 
nagyobb területeket kisebb, azonos 
kezelést igénylő egységekre osztjuk, és 
azokat rugalmasan ,a szárazabb termő
helyen kevesebb belenyúlással, rövi
debb /3-6 év/, a nedvesebbeket hos-
szabb 10-20 e\ időszak alatt újítjuk 
fel . / . A végvágott foltok peremén 
hagyásfákat hagyva egy csoportos felújí
tás képét mutatja. Egyszerűbb, ha bük
kösökben a 15-20 %-os erélyű előkészí
tő vágás után, /melyet ha nem követ 
makktermés, az állomány ismét összezá
rni . a csoportosan megjeleni) újulathoz 
igazodva csoportos felújító vágássá ala
kítjuk. 

A csoportos felújítás a kiindulópontok 
távolságának, a visszatérések gyakorisá
gának és időközeinek változtatásával 
rugalmasan alkalmazkodik a termőhely
hez. Szalalovagasn.il is jól alkalmazható.Л 

kialakuló anyaállomány zárványokból 
ökoszigetek is hagyhatók. Ix-jtősebb terü
leten a közel koncentrikus körök helyett 
célszerűbb lejtirányba, lefele széleseik') 
i sepp alakban haladni. 

A vonalas felújulás a feltáróutak men
tén spontán is bekövetkezhet. A kétirány-
ba haladó vágások hegy felé menő része 
az újulatba többszöri beledöntéssel, gázo
lással jár, a sérüléseken sokszor csak 
később észlelhető fertőzést okozva. A lejt
meneti egy irányú haladás szegélyvágás 
ezt kiküszölxJli, de az meg a D-re néző 
vágásfal előtt hőkatlant okoz. Hőkatlan 
keletkezik D-i lejtőn esésvonal menti 
támadóvonal vezetésnél is. Marad: sík 
vagy enyhe lejtőn .1 K-NA i irány; az. É 1 
lejtok. ahi >l esésvonal mentén is alkalmaz
ható/kötélpálya/. A vonalas felújítás fater-
mesztési szempontból szűk korlátok 
között alkalmazhat! >. Esztétikai szempi >nl 
lx')l, tekintve, hogy pizsama-erdőképet 
eredményező „vonalas létesítmény", ter-
mészetes/-szerű erdőbe tiszta tonnájában 
nem való. /Esetleg kombináltan -vonalra 
fűzött csoportok, lékek lomiájában./ 

A vágásos üzemmódban a vágás 
kevésbé huszáros, inkább megfontolt 
legyen - így az. erdőgazdálkodás a termé
szetes úton, nem útban lesz. 

Ámen. 
sc 11011 z Péter 

Nyitni k é k 
Javaslat az erdészeti PR- és sajtómunka javítására 

A közszereplők kiválasztása 
Akármerre nézünk, a gazdasági es 
közélet minden területén nagy hang
súlyt fektetnek a jól kommunikáló szak
emberek kiválasztására. Ma már min
den vezető számára egyértelmű, hogy a 
szakma érvrendszere, érdekei csak jó 
közvetítessél képviselhetnek hatéko
nyan és sikeresen. 

Megkerülhetetlen és elodázhatatlan 
feladat, hogy megszüntessük azt a k o m 
munikációs szakadékot, ami a szaknyelv 
és a laikusok szövegértése között tátong. 
Saját, jól felfogott érdekünkben közért
hető, ám szakmailag helyes formában 
kell közölni a mondanivalónkat. A szak
mai zsargon nem véd meg semmitől, 
ellenkezőleg: eltávolít, elidegenít. 

Eel kell ébreszteni az. igényt arra a 
szakma valamennyi szektorában, hogy 
rátermelt arcok képviseljek a szerveze
tei a nyilvánosság előtt. 

Ennek a folyamatnak egy másik sze
replője az a munkatárs, aki a közönség
kapcsolatok „adminisztratív" l'K ügyeit 

intézi. Ilyen kolléga néhány intézmény
nél már van. 

Többek között az. ő továbbképzé
sükre, szakmai tapasztalatcserére szer
veztük meg az ÜEE Közönségkapcsola
tok szakosztályát. Ennek keretében 
olyan műhelymunkát igyekszünk kiala
kítani, amely segíti az e területen dolgo
zók tevékenységét. 

El kell érni, hogy legalább „félállású" 
munkatársak gondozzák ezt a területet. 

A közönségkapcsolatok 
szakmai műhelymunkájának 

megalapozása 
Helyzetfeltárás-. 

A munka egyik első lépéseként köz
vélemény-kutatással kell felmérni, hogy 
milyen kép él az. emberekben az. erdő
ről, az erdészetről és az erdészekről, a 
lakitermelésről stb. Ennek ismeretében 
dolgozható ki az a középtávú stratégia, 
amely a kialakítandó kép fölépítéséhez 
szükséges. Ezt a kutatást egy országo
san reprezentatív mintán kellene e l v e 

gezni. Tudomásom .szerint ilyen jellegű 
felmerés már készült. 

Л It alá > 10s s zemfxmh >k: 
- A negatív színezetű ad hoc sajtó

megjelenések ellensúlyozására kezde
ményező, offenzív jellegű, rendszeres 
információval kell ellátni a sajtót. Ezek 
lehetőleg konkrét eseményekhez (erdé
szeti munkafolyamatokhoz), intézkedé
sekhez kapcsolódjanak. 

- A szakmáról szóló közlemények
ben az erdészet emberi (érzelmi, 
romantikus, izgalmas, türelmet és kitar
tást igényli)) oldalának ábrázolásával 
kell támogatni . 1 / erdőgazdálkodás 
sokrétűségének a bemutatását. 

- A médiaszereplések során vissza
térően hangsúlyozni kell az. erdő közjó
léti és globális szerepét. 

E témában tanulságos a kitűnő érdek
érvényesítő képességgel és sajtötámo-
gatással rendelkező természetvédelmi 
lobbi háttérmunkája, és a Környezetvé
delmi és Vízügyi Minisztérium anyagi 
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ráfordítása. A közelmúltban tartott saj
tótájékoztatójukon jelentették be egy 
hamarosan induló sajtókampányukat. 

- Megfontolandó egy olyan „front
ember" kiválasztása a sajtószereplések
re, aki széles látókörű, a szakma tágabb 
összefüggéseiben is tájékozott, kitűnő 
verbális adottságokkal rendelkezik, és 
kedvezően befolyásolhatja a szakmáról 
kialakult képet. 

- Ki kell használnunk a különböző 
művészeti ágakban (képző- és fotómű
vészeiben, irodalomban) az erdővel 
kapcsolatban született alkotások nyúj
totta lehetőségeket. 

- Megfontolandó olyan pályázatok 
kiírása, amelyek különböző művészeti 
területeken az erdősei kapcsolatos 
alkotások születését támogatják; 

- Olyan véleményformáló művésze
ket kell keresni, akik elkötelezetten, 
hitelesen és hatékonyan működhetnek 
közre az erdészet, az. erdő népszerűsíté
sében. (Nagyobb események - vándor
gyűlés, Erdők Hete, kongresszusok, 
tudományos ülések - alkalmával szerep
lésre fölkérni ezeket a művészeket.) 

- Támogatást kell nyújtani az ifjúság 
neveléséhez: alternatív szabadidő prog
ramokat kell ajánlani, és segíteni kell az. 
erdei iskolai „mozgalmat", a családi 
rendezvényeket. 

- J ó l kommunikálható, „blickfangos" 
alapinformációkat, szlogeneket kel l 
eljuttatni a közönséghez (pl. évente 
hány fát vágnak ki , ezzel szemben hány 
csemetét ültetnek, mekkora átmérője 
lehet egy száz-százhúsz, éves tölgynek, 
évente mekkora tömegű fa képződik a 
magyar erdőkben, hány futballpálya 
méretű új erdőt telepítettek stb.). 

Témajavaslatok az erdészet 
bemutatására 

Л korábbi termelés- és temiékcentrikus 
szakmai propagandával szemléén, az. erdő 
köz.j< iléti funkciójának hangsúlyozása mel
lett, az. érzelmekre ható, a hagyományokra 
építő közléseket kell előtérlie helyezni. 

Elsősorban eseményhez, kapcsoló
dóan kell keresni azokat a témakörö
ket, amelyeket jól lehet kommunikálni 
(képi megjelenítés, érzelmi érintettség). 

Ezek az események lehetőleg öröm
ről, gyarapodásról, jó hangulatról szól
janak, ne kárról, bajról és ne negatív 
érzelmeket mozgósítsanak. 

Számításba vehető témák és területek: 
- a szakma története, hagyományai; 
- az oktatás (középiskolák, N Y M E ) ; 
- a kutatóhelyek és kutatások; 
- az. erdészet szervezeti (irányítási és 

hatósági) rendszere és tevékenysége: 

- a nemzetközi kapcsolatok (EU. 
ENSZ-EAO, stb.); 

- a társadalmi szervezetek (OEE, Pro 
Silva, Megosz stb.); 

- az erdő, mint életközösség 
(növénytársulás, állatvilág) bemutatása; 

- a hazai jellegzetes erdőtájak, erdő-
társulások, fafajok (őshonos fafajok, 
idegen fafajok); 

- a vadgazdálkodás, vadászat, vad
károk, trófeák; 

- a termelési szféra (rt.-k, társulások, 
szövetkezetek, magánerőéi-tulajdonosok); 

- a fa sokoldalú felhasználásának 
bemutatása (pl. az. organikus építészet
ben, a kézműves szakmákban, a bútori
parban stb.); 

- színes, érdekes egyéniségek a 
szakmában; 

- az erdő a művészetekben. 
A legalkalmasabb interjúalanyok 

kiválasztásához össze kell állítani egy 
szakmai katasztert, amelyben feltüntet
jük a kollégák speciális szakértelmét 
(második diploma), nyelvtudását, érde
kes hobbiját stb. 

Fel kell térképezni azokat a szakmai 
teriileteket, eseményeket, amelyek a 
laikusok számára érdekesek lehetnek (-
pl . monitoring rendszer, térképészet, 
terepi munkák, rt.-k). 

A terepen bemutatni egy-egy terme
lési munkafolyamatot (telepítés, gyérí
tés, véghasználat), egybekötve rövid 
szakmai tájékoztatóval és (szíves) ven
déglátással. 

( )ssze kell gyűjteni napjaink és a 
közeljövő legfontosabb témáit (biomasz-
sza, gyapjaslepke. E U támogatás az 
erdőtelepítésekhez stb.) a ba lekom 
kommunikáláshoz. 

A feladatmegosztásról 
Tekintettel arra, hogy a szakma érdek
érvényesítése tömegkommunikációs 
megszervezésének az utolsó órájában 
vagyunk, a Szolgálatnak és az. Egyesü
letnek döntő szerepet kell vállalnia 
ebben. A létrejöhető szakmai grémi
umban pedig vezető szerepet kell v in
niük. 

Ez. azt jelenti, hogy az. általános kom-
munikácic) oroszlánrészét e két szerve
zetnek kell ellátnia, megjelenítse az 
Erdészeti Főosztály álláspontját is. Erre 
vonatkozóan meg kell állapodni a mun
kamegosztásban az F V M Kommuniká
ciós Önálló Osztályával. 

A másik fontos terület a szakmai 
kommunikáció. 

E téren nyugodtan mondhatjuk, 
hogy új kihívásnak kell megfelelni. A 
várhatóan meginduló E U támogatásra 

alapozott erdőtelepítések újfajta tájé
koztatási igényt jelentenek Ez minden 
bizonnyal, önmagában, jelentős erőfe
szítéseket követel a Szolgálattól. 

A legfontosabb szerepük a tömeg
kommunikációs eszközöknek van, de 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a sze
mélyes kommunikáció szféráit sem 
(családi és iskolai rendezvények, szak
mai bemutatók). 

Reszt kell kérnünk a már bevezetett 
tömegrendezvények szervezésében ( az. 
Erdc'ík Napja, a Madarak, fák napja, a 
Föld napja. Erdők Hete stb.). Célszerű 
támogatni a (regionális) mezőgazdasági 
kiállításokon az erdészet részvételét. 
Ebben az évben, ősszel ismét lesz. 
országos mezőgazdasági kiállítás (-
OMÉK), amelyen feltétlenül reprezen
tatív szereplést javasolok. A korábbi 
években a szakmát nagyon szegényes 
„stand" képviselte. A W'OOI ) 11 л 11 en 
is hangsúlyosan kell megjelennie a 
szakmának. 

Epilógus 
2001. május 25. és december I t. közöt
ti időszakban az erdészettel kapcsolat
ban összesen 172, az ÁESz-sajté) által 
kezdeményezett publikáció jelent meg: 
61 közlemény az írott sajtéiban, 60 köz
lemény a rádióikban, 51 közlemény a 
televíziókban. A példa adott. 

A PR. és sajtómunka sokat tehet 
annak erdekeben. hogy a/ erdeszszak 
ne jusson a bányászok sorsára, és ne 
váljék szakmánk belátható időn belül 
levéltári emlékké és múzeumi tárggyá. 

A mi szakmánk szerencsésebb, mert 
olyan a tárgya, amely nem fogy el 
pótolhatatlanul, mint az ásványi kincs, 
hanem képes az állandó megújulásra. 

Újuljunk meg mi is! Ehhez azonban 
nyitni kék! 

Zétényi Zoltán 
erdőmérnök-újságíró 

Felhívás 
A Soproni Erdészeti Technikum 
1955-ben végzett „A" osztály 

tanulói szeptember 28-29-30-an 
tartják 50 éves találkozójukat 

Sopronban. Akinek az utolsó ta
lálkozó óta megváltozott a lakcí

me, kérjük, az újat küldje el 
Muth Endre 

7627 Pécs, Zsigmond u. 44. 
címre. 

A szervező bizottság nevében 
Muth Endre és Petz Ádám 
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ROVATVEZETŐ: ORMOS BALÁZS 

E g y e s ü l e t i h í rek 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
készült az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségi üléséről. 

OEE klubterem, Budapest, Fő u. 68., 2005. június 14. 9-30 óra 

< scrip János elnök kos/öntötte .i megje
lenteket, az elnökség tagjait és a meghí
vottakat. (Megjelentek: Dnska JózseJ'alel
nök, í/r. Pert Miklós magánerdőkért 
felelős alelnök, Bejczy Péter, Molnár 
György, Firbás Nándor, Csiba Imre, Pus
kás Ixijos régióképviselők; kimentésüket 
kérték: dr Szikra Dezső Erdészeti Lapok 
SZB elnök, Pallagi László régióképvise
lő, Kolozsmri Ákos EH elnök; meghívot
tak közül megjelentek: Pápai Gábor 
t( iszerkeszti >, ( >rmos Halázs főtitkár. Mes
ter Gézáné titkárságvezető). 

Apatóczky István lemondott techni
kus alelnök jelezte távolmaradását. Cse
rép I.mos e lnök megállapította, hogy az 
elnökség 8 fővel határozatképes. Az 
írásban előre jelzett napirenddel az el
n ö k s é g egyet értett. 

/. A Szombathelyi \ándorgyűlés érté
kelése 

Az. elnökség tagjai saját nevükben és 
a tagságtól hallott információk alapján 
is kiemelkedően jól szervezett vándor
gyűlésnek értékelték az éves nagyren-
dezvényt. A szakmai programok tartal
masak voltak és a Szombathelyi Erdé
szeti Rt. sokrétű tevékenységét hűen 
mutáltak be. A kulturális programok 
színesítették a rendezvényt. A baráti ta
lálkozó és az. ünnepi közgyűlés megko
ronázta a kiváló rendezvényt. Az elnök
ség elismerését határozatba foglalta. 

7/2005. ( j ú n . 1 4 . ) sz. e lnökségi 
határozat: 

Az e lnökség el ismerését és kö
szönetét fejezi ki a rendkívül magas 
színvonalon szervezett Vándorgyű
lés megrendezéséért a Szombathe
lyi Erdészeti Rt. egész kollektívájá
nak, kiemelten dr. Pethő J ó z s e f ve
zérigazgatónak. Bakó Csaba erdő
gazdálkodási igazgatónak. Bíró Fe
renc gazdasági igazgatónak. Szép 
Tibor fahasználati és kereskedelmi 
igazgatónak, Bejczy Péter helyi cso
portt i tkárnak. (A jelenlévő 8 elnök
ségi tag a határozatot egyhangúan 
megszavazta.) 

Az elnökség levélben külön is meg
köszöni a szervezők munkáját. 

2. Apatóczky István technikus alelnök 
lemondása és az új alelnök megvá

lasztásának előkészítése 
Cserép János elnök tájékoztatta az el

nökség tagjait, hogy Apatóczky István al
elnök hozzá eljuttatott levelében jelezte 
lemondását. Az elnök tájékoztatta az el
nökséget, hogy az elnökségi ülés kezdete 
előtt újabb levél is érkezett Apatóczky Ist
vántól, melyet a jelen lévő elnökségi ta
goknak körbe adott elolvasásra. Cserép 
János elnök elmondta, hogy az alelnök 
gondjaival nem kereste meg őt. Az elnök
ség felelevenítette a lemondott alelnök 
egyesületi tevékenységét és a határozat
ban rögzítette álláspontját. 

8/2005. (jún. 14.) sz. elnökségi 
határozat: 

Az e lnökség Apatóczky István 
technikus alelnök eddigi munkáját 
megköszönve, sajnálattal tudomá
sul veszi lemondását . (A jelenlévő 8 
elnökségi tag a határozatot egyhan
gúan megszavazta.) 

9/2005. ( jún .14 . ) sz. e lnökségi 
határozat: 

Az elnökség megbízza Duska József 
általános alelnököt, hogy a következő 
küldöttközgyűlésig a megüreseden 
technikus alelnök munkáját lássa e l . 
(A jelenlévő 8 elnökségi tag a határo
zatot egyhangúan megszavazta.) 

Duska József alelnök a megbízást elfo
gadta és egylx'n felkéri a 2(K)2. évi tisztújí
t á s i >r. az erdésztechnikus alelnök válasz
táson második helyen végzett Doros Ist
ván erdésztechnikust, segítő, közreműkö
dő feladat ellátására. Doros István erdész-
technikus, az EGERERDŐ Rt. keriiletv e /e 
tő erdésze a felkérést elfogadta. 

Az elnökség lelken a főtitkárt, hogy 
a következő elnökségi ülésre terjessze 
elő a Választási Szabályzat kooptálásra 
vonatkozó módosítási javaslatát, mely a 
korábbi szabályzatban már szerepelt. 

; Hús Mona szakosztályelnök levelének 
megvitatása. 

Hús Mária az. erdőművelési szakosz
tály elnöke levélben fordult az elnök

séghez, melyben a tagok nevében kéri, 
hogy az Egyesület foglaljon állást a va
dászat ügyében körvonalazódó tenden
ciákról. Mi a vadászat helyzete és szere
pe a mai gazdaságban és társadalom
ban? Mit kívánna a közérdek? A szak
osztály javasolt válaszait is tartalmazza a 
levél. Az elnökség megvitatta a levél 
tartalmát és kéréseit és szándékával 
egyet értett Határozatban rögzítette ál
láspontját. 

10/2005. ( jún .14 . ) sz. elnökségi 
határozat: 

Az elnökség felkéri az Erdőműve
lési, Vadgazdálkodási és a Magán és 
Társult Erdőgazdálkodók Szakosztá
lyait, hogy adjanak állásfoglalásra 
alkalmas vitaanyagot, módosítási el
képzeléseket az e lnökségnek, a 
2007-től érvénybe lépő 1996. évi LV. 
tv. A vad védelméről, a vadgazdálko
dásról, valamint a vadászatról szóló 
törvény módos í tására . Határidő: 
2005. szeptember 30. (A jelenlévő 8 
elnökségi tag a határozatot egyhan
gúan megszavazta.) 

4. „Fák és cserjék latin, horvát, angol 
es nemet nyelvű névjegyzéke szi
nonimákkal c. könyv kiadása 

A könyv magyar nyelvű kiadását a 
Horvát Erdészeti Egyesület szorgalmaz
za. A színes ábrákkal és minőségi papí
ron kiadott latin, horvát, angol, nemet 
nyelvű könyv értékes szakirodalom 
főleg a kutatók számára, hazai kiadása 
meglehetősen sok pénzbe kerül. 

11/2005. ( jún .14 . ) sz. elnökségi 
határozat: 

Az elnökség a „Fák és cserjék la
tin, horvát , angol és német nyelvű 
névjegyzéke sz inonimákkal" c. 
könyv kiadásának eldöntése előtt 
információt kíván szerezni a kiadás 
pénzügyi feltételeiről. Felkéri Pápai 
Gábor főszerkesztőt és Ormos Ba
lázs főtitkárt a könyv kiadásához 
szükséges reális költségek beszerzé
sére , továbbá az Ember az erdőért 
alapítványhoz való pályázat benyúj
tására. 

Párhuzamosan kerüljön megvizs
gálásra Csapody István, Csapody Ve
ra, Rott István: Erdei fák és cserjék c. 
könyv újbóli kiadásának feltételei is, 
mely könyvet az erdészeti erdei is-

250 E r d é s z e t i Lapok C X L . é v f . 7-8. s z á m (2005. j ú l i u s - a u g u s z t u s ) 



kólák évek óta szorgalmaznak. (A je
lenlévő 8 elnökségi tag a határozatot 
egyhangúan megszavazta.) 

5. . Anonim „Kaán Károly terv'' megvi
tatása, elnökségi vélemény kialakítása. 

Az elnökség különböző információk 
birtokában volt az anyag eredetét 
illetően. Az írás az erdőgazdálkodás 
jövőjével foglalkozik. 

12/2005. (jún. 14.) sz. elnökségi 
határozat: 

Az erdőgazdálkodás jövőjével kap
csolatosan különböző vélemények és 
anyagok forognak. Az elnökség szük
ségesnek tartja az Egyesület vélemé
nyének megfogalmazását is. Az el
nökség felkéri Ouska József, Dr. Péti 
Miklós alelnököket, Bejczy Péter, 
Puskás Lajos régióképviseloket hogy 
három-négy oldalas anyagban foglal
ják össze az erdőgazdálkodás 
jövőképét a legközelebbi elnökségi 
ülésre. Az anyag, mint az Egyesület 
saját elképzelései kerülnek a küldött
közgyűlés elé megvitatásra, a küldöt
tek véleményét kikérve, az egységes 
álláspont kialakítása érdekében. (A 
jelenlévő 8 elnökségi tag a határo
zatot egyhangúan megszavazta.) 

6. Nemzeti Fejlesztési Terv II. alapját 
ké/K'ZŐ „Párbeszéd a vidékért " erdészeti 

program... 
...megvitatása, elnökségi javaslat k i 

alakítása a közös szakmai érdekképvi
selet érdekében. 

Ormos Balázs főtitkár beszámolt az. 
elnökségnek a Párbeszéd a vidékért 
program állásáról, mely Glatz Ferenc 
akadémikus kezdeményezésére indult 
el. Célunk, hogy az. erdészet minél na
gyobb súllyal szerepeljen a dokumen
tumban, mely a Nemzeti fejlesztési 
Terv II. alapjául is szolgál. 

13/2005. ( jún.14 . ) sz. elnökségi 
határozat: 

Az e lnökség támogatja , hogy a 
Párbeszéd a vidékért program er
dészeti javaslatai az egységes szak
mai érdekérvényes í tés t segí tendő, 
mint közösen képvise lendő javas
latok, kerüljön közlésre a szaksaj
tóban. (A jelenlévő 8 e lnökségi tag 
a határozatot e g y h a n g ú a n megsza
vazta.) 

7. Egyebek: 
- Dr. Káldy József mellszobor Egye

temünk botanikus kertjében történő fel
állításának pénzügyi támogatása. 

14/2005. (jún. 14.) sz. elnökségi 
határozat: 

Az elnökség támogatja a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Erdőmérnö
ki Kara, ЕМ К1 Géptani Tanszékének 
kezdeményezését, hogy neves pro
fesszorának, dr. Káldy Józsefnek 
mellszobrot állítsunk az Egyetem 
botanikus kertjében, születésének 
85. évfordulóján, a 2005/2006. tan
évnyitóhoz kötötten, dr. Káldy J ó 
zsef professzor az OEE Gépesítési 
Szakosztályának elnöke volt az 1967 
és 1983 közötti időszakban. Az el
nökség az Egyesület nevében a szo
bor felállításához 100 000 Ft összeg
gel járul hozzá. (A jelenlévő 8 elnök
ségi tag a határozatot egyhangúan 
megszavazta.) 

- A. Stihl Kft. és az O E E közötti 
együttműködés megújítása. 

Az O E E Gépesítési Szakosztálya 
rendszeres kapcsolattartója a Stihl Kft.-
nek. Egyesületünk nagyra értékeli a ne
ves céggel történő együttműködést, az 
Erdészeti Lapokban történő hirdetések 
megjelentetését és a meglévő együtt
működési megállapodás megújítását 
szorgalmazza. 

15/2005. ( jún.14 . ) sz. elnökségi 
határozat: 

Az e l n ö k s é g e l ismerését fejezi ki 
a Stihl Kft. szakmai tevékenységé
ért és támogatja, megtiszteltetés
ként értékeli , a Stihl Kft. jogi tagsá
gát az Országos Erdészeti Egyesü
letben. Felkéri a főtitkárt a megújí
tott Együttműködési megál lapodás 
előkészítésére. (A jelenlévő 8 el
nökségi tag a határozatot egyhan
gúan megszavazta.) 

- Csiba Imre régiéiképviselő felszó
lamlással élt az Erdészeti Lapok 2005. 
májusi számában megjelent „Az erdé
szeti kutatásról és oktatásról" c. c ikkel 
kapcsolatban. Kifogásolta, hogy a véle
ménye szerint a kutatást és oktatást ne
gatívan jellemző c ikkel egy időben 
nem jelent meg a válaszcikk. A jövőre 
vonatkozóan erre kérte a jelen lévő 
főszerkesztőt. 

Cserép János elnök a napirendi pon
tok megtárgyalása után bezárta az ülést, 

kmf. 
Ormos Balázs 

jegyzőkönyvvezető 
Cserép J á n o s 

elnök 
Hitelesítők: Molnár György 

Firbás Nándor 

Óbert Gyula 
1929-2005 

2005. február 14-én el
hunyt Óbert Gyula 
aranyokleveles erdő
mérnök, aki közel 30 
évig a Pécsi Erdőlclü-
gyelőség vezetője volt. 

1929-ben született 
gazdálkodó családban a 

Baranya megyei Heleslán. Érettségi bizo
nyítványát a pécsi Kereskedelmi Középisko
lában szerezte meg. Természet iránti szerete
te vonzotta az erdészeti pályára. 1949-ben 
iratozott Ix- az Erdőmérnöki Karra és 1953 
decemberében kapta meg erdőmérnöki ok
levelét. 

Egész szakmai tevékenysége Baranyához 
kötötte. 1954 januárban a Mecseki Állami 
Erdőgazdasághoz került. 1954-58 között a 
Vajszlói, majd a Iletvehelyi Erdészetnél mű
szaki vezető. 1958-62 között csemeteterme
lés! és erdőművelési előadó az erdőgaz
daság központjában. 1962-68 között műsza
ki vezető, majd erdészetvezető volt a Bólyi 
Erdészetnél. 

1969-ben megalakították az. erdőren
dezőségeket és ezen belül az. erdőfelü
gyelőségeket. 1969-ben a Pécsi Erdőfelü
gyelőség vezetőjévé nevezték ki. 1987 
októberétől 1989-cs nyugdíjba vonulásáig 
a Pécsi Erdőrendezőség megbízott igazga
tója volt. 

Egész, életét végigkísérte az. erdők szere
tete. Szívügye volt az erdők felújítása, 
minőségének javítása, szakszerű művelése. 
Egyenesség, igényesség, szakmai követke
zetesség jellemezte egész tevékenységét. 
Szigorúsága mellett segítette az erdészek, 
különösen a magukra hagyott termelőszö
vetkezeti erdészek munkáját. 

Magánéletél)en családszerető, munkatár
saihoz közvetlen, évfolyamtársaihoz ragasz
kodó emlxT volt. Felejthetetlen élmény volt 
számára is a Sopronban eltöltött néhány év 
és az. erdőmérnökök generációit összekötő 
selmeci-soproni szellemiség. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1958 
óta tagja volt. 

Munkája elismeréseként Kiváló Dolgo
zó, Kiváló Munkáért, a Munka Érdemrend 
bronz fokozata, Fásításért miniszteri okle
vél, Kiváló Társadalmi Munkáért kitüntetés
ben részesült. 

Február 23-án a pécsi központi 
temetőben római katolikus szertartás szerint 
helyezték örök nyugalomra. Elismertségét, 
meglx'csülését bizonyítja, hogy a rossz idő 
ellenére utolsó útjára nagy számban kísérték 
el barátai, volt munkatársai, ismerői és 
tisztelői, a baranyai erdészek. 

A sírnál az erdészek nevében Barátossy 
Gábor, az. FVM főosztályvezetője, az. évfo
lyamtársak nevében Keszthelyi István bú
csúztatta. 

Isten veled Gyula Barátunk! Nyugodj l>é-
kélxm! 

Keszthelyi István 
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Egyesületi tagdíjak és az 
Erdészeti Lapok költség
térítésének befizetése 
Egyesületünk működésének feltétele a 
tagdíjak időlx;n vak) befizetése. Jogi tag
jaink határidőre teljesítik az együtt
működésből eredő kötelezettségüket, 
melyért köszönettel tartozunk. Egyéni 
tagjaink tagdíj-befizetési fegyelme évek 
óta kritika tárgyát képezi. Küldöttközgyű
lésünk elfogadta az. elmúlt évien az. új dí
jakat. Az év eleji lapszámban csekket he
lyeztünk el, hogy a tagság a befizetéseket 
teljesíthesse. Emellett egyes helyi csoport
jaink megtartották a csoportos lx.-szede.st. 
Titkárságunk alkalmazkodott a megválto
zott helyzet kezeléséhez és tagságunk 
igényeihez. Ehhez, igazítottuk számítógé
pes nyilvántartásunkat. A nyilvántartás 
naprakész. Ebből látszik, hogy ismét mil
liós nagyságrendű a kintlévőség. 

Ismét felhívom a figyelmet, hogy ez év-
l e n a tagdíj és az. Erdészeti Lapok költség
térítése szétvált az. alábbi táblázat szerinti 
módon. Tehát az Erdészeti I/ifxik költség
térítése mellett az igiesíileli tagdíjat is be 

kell fizetni. Az új díjakat többször közöl
tük lapunkban. Sajnos továbbra is tapasz
talható a tájékozatlanság és indokolatlanul 
marasztalják el egyesek az Egyesületet. 
Rendszeresen lebizonyosodik, hogy az 
illető tag nem is tudja, hogy mit fizetett l e , 
illetve a helyi csoporttitkár nem jelenti a 
változásokat vagy a tagság által lefizetett 
összeg nem kerül időién az Egyesület
hez. A Titkárságon számítógépes nyilván
tartás rögzít minden befizetést és rendsze
res felszólításokkal él az elmaradókkal 
szemben. Szükséges volna nagyobb fe
gyelemmel kezelni a díjak befizetését, 
mert ez. sok tagtársunk egyesületi tagságá
nak megszűnésével és az Erdészeti Lapok 
példányszámának csökkenésével jár, 
mely természetesen nem lehet célunk. Ez. 
úton is felhívom a figyelmet arra, hogy 
csak a lefizetett lapszám kerül kinyomta
tásra, ezért a pótlás csak igen körülmé
nyesen oldható meg. Természetesen cé
lunk, hogy a tagságunk ne csökkenjen és 

az Erdészeti 1лрок példányszáma növe
kedjen. Az Egyesületnek meg kell felelni a 
tagság igényeinek, melyet a küldöttköz
gyűlés éves programban határoz meg. Az 
Egyesület vezetése felel a programok ma
radéktalan megvalósításáén, a tagság vi
szont a megvalósítás mellett, a tagdíj befi
zetésével vesz részt a programok anyagi 
vonzatainak tám<tgatásál>an. 

Kérem a tagságot, hogy az. elfogadott 
egyesületi programok megvalósításával, 
a tagdíjak tatáridőben történő lefizetésé
vel támogassa az. Egyesület tevékenysé
gét. Aki nem az éves tagdíjat fizette l>e. 
annak a második részlet befizetésének 
batárideje 2(X)5. június 15. 

Kérem a helyi csoport titkárokat, hogy 
vállalt egyesületi feladataik mellett fordít
sanak nagyobb figyelmet a tagdíjak keze
lésére és az. Erdészeti Lapok költségtéríté
sére is. 

Segítségül a titkárság kiküldi a 
2005. január 1-től érvényes tagnév
sort, mely tartalmazza a 2005- június 
24-ig befizetett tagdíjakat Ls. Kérjük, 
hogy a tagoknál bekövetkezett válto
zásokat (lakcímváltozás, kilépett, átje
lentkezés más 1К s ha. tagdíj-változás, 
stb), valamint a csoportos befizetések
hez a névsort az OEE Titkársága címé
re küldjék meg. 

Eves minimális díjak: Tagdíj Erdészeti Lapok 
költségtérítése 

3600,- Ft 
3600,- Ft 

E. L. 
Egyéni tag: nyugdíjas, tanuk'), G Y E D : 600,-Ft 
Egyéni tag: aktív dolgozó: 1800,-Ft 

Befizetési határidők: egy részletben: február 15.; két részletben: február 15. és június 15. 
Pártoló jogi tag külön szerződés szerint 
Erdészeti Lapok piaci ára 6000,- Ft + áfa 

Köszönjük az. együttműködést. 

Tagdíj és 
költségtérítése 
4200,- Ft 
5400,- Ft 

OEE Titkárság Ormos Balázs főtitkár 

Szil I s tván okleveles e r d ő m é r n ö k 

Gyászolunk és emléke
zünk, erdészek, akik a 
természet körforgá sá -
nak katonái vagyunk. 
Gyászolunk, mert egy 
elment közülünk. Kidőlt 
egy fa, de az erdő fenn
maradt. Ahogyan a ki
pusztult la sem élt hiá

ba, Szil István okleveles erdőmérnök kollé
gánk is aktív részese volt az. erdészszakmá
nak és közösségnek. 

1955-lx-n erdörendező édesapja mellett 
gyermekként a Békés megyei mályvádi 
erdőben ismerkedett meg az erdészszakmá
val. I lány emliemek határozták meg a sorsat a 
csodálatos mályvádi tölgyek? Kitörölhetetlen, 
sorsdöntő emlék. Mint a tölgymakk, összesű
rítve tartalmazza a majdani la KM) esztendejé
nek ígéretét. Mélyen gyökeret fejleszt mielőtt 
lomlxrt Ixmtana. A lényeg a fundamentum! 

Szil István a debreceni Fazekas Mihály 
Gimnáziumban elvégzett középiskolai tanul
mányai után Sopronban szerezte meg az 
erdőmérnöki oklevelét 1964-ben. Végzett 
erdőmérnökként az első munkahelye a Tol-
mácsi Ealepárló (izem volt, majd rövid ideig a 
Csongrád megyei Tanács erdészeti és vadá
szati felügyelőjeként dolgozott. A nagy verti-
kumi átszervezések idején 1970-len került a 
Csongrád megyei Állami Erdőgazdasághoz. 
Munkahelye rövidesen átalakult, és létrejött a 
Dél-alföldi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság. 
Szil István kollégánk 20 évét adta ennek a 
vállalatnak. Az. 1990-es szétváláskor gazdasá
gi vezérigazgatóként vett részt jelenünk meg
alapozásában. Az 1991-len létrehozott új vál
lalat, a Dél-alföldi Állami Erdőgazdaság, majd 
az ebből kialakított Délalföldi Erdészeti Rész
vénytársaság első vezérigazgatója. 

Ez a szakmai életút! Itt azonban meg kell 
állnunk! Nem mehetek, nem mehetünk ad
dig tovább, amíg köszönetet nem mondunk 
ezért a néhány esztendőért! 

Szil István erdőmérnök a természettől 
tanult logikával és következetességgel je
lölte ki Csongrád és Békés megye állami er
deinek és érdes/ szervezeteinek л/ új pá 
lyát. De nemcsak kijelölte az utat, hanem 
az. élen járva, személyes példamutatással, 
minden kockázatot magára vállalva el is in
dította a vállalatot ezen a pályán. Kt't esz
közt használt: a rációt és a munkatársak 
megbecsülését. 

A tölgymakkból la terebélyesedett a 
folyók-hordta zátonyon. Az. első, az. élen járó 
kijelölte az. új erdő megtelepedésének helvét 
és módját. Körülötte újabb és újabb fák és 
cserjék növekedtek és erősödtek. Kerekerdő! 
Nemcsak geometriai értelemben, hanem era-
berileg is. Az idős la kidölt. de az. alkotás, az 
erdő tovább él. 

Itt a temető öreg fái között, ahol erdei 
pintyek és cinegék énekelnek búcsúzsoltá-
rokat, mi, erdészek Áprily Lajos ismert sora
ival búcsúzunk el Szil István barátunktól. 

Puskás Lajos 
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V e n d e l - f o r r á s 

л Bakonyerdő Rt.-liez tartozó monos
torapáti erdészet Farkas Attila erdészet-
igazgató felkérésére tanulmánytervet 
készíttetett a területén lévő közjóléti lé
tesítmények, adottságok fejlesztésére, 
mely elsősorban a meglévő működő 
források felújításának lehetőségeiről 
szólt. Az. erdészet területén mintegy 
húsz olyan forrás található, melyek szó
ba jöhetnek a rekonstrukcié) során. 

Pintér Vendel keriiletvezető erdész 
az erdőben született nyolcvannégy esz

tendővel ezelőtt. A dabosi tanyák rom
jai ma is láthatók, éppúgy, mint Vendi 
bácsi szülőházának kőből rakott kon
túrjai. Ott kint az erdő mélyén, távol a 
modern kor minden nyűgétől. 

Pintér Vendellel, és Balog Ödönnel 
keresgéltük a múltat a gazzal benőtt 
hajdan jobb sorsra érdemesült erdei 
úton. A szülőház romjait. Vendi bácsi 
szerint nagyon megváltozott az erdő. 
Olykor б is elbizonytalanodott, pedig 
hosszú évtizedeket töltött odakünn. 

Míg Vince nevű unokám két kézzel 
tömte magába a nagyra hízott erdei sza
mócát, Vendi bácsi mesélt. Mesélt a bol
dog békeidőkről, az. emberibb léptékű, 
de kemény megélhetésről, az erdei 
munkásokról... az erdőről. Aztán útba 
ejtettük a nemrég felújított források 
egyikét, melyet a nyolcvannégy éves 
erdész iránt érzett megbecsülés jeléül 
Vendel-forrásnak neveztek el. 

Ittunk is Vendi bá egészségére a for
ráshideg nedűből, mely a tikkaszté) jú
niusi délután igencsak jólesett. Isten él
tessen Vendi Bácsi! 

Kedves Osztálytársak! 
Akik 1967-ben végeztek a Soproni 
Erdészeti Technikumban 2005. au
gusztus 2()-án tartják évfordulójukat 

Jelentkezés: 
Pregier Ferencné (Adomány Emi) 

9900 Sopron Haiti u. 102. 
Telefon: 06-99-313-455 

Stank« Sándor 
НИХ) Várpalota, Tábormező u. 2S. 11/6. 

F a s z o b r á s z a Zselicben 
Kaposvárt elhagyva a zselici 
dombok között átautéwunk 
Kaposszerdahelyen. Ám aki 
szereti a szépet, s a fát, áll
jon meg néhány percre 
Horváth-Béres János faszob
rász műhelyénél. A néhány 
percből é>ra lesz, mire végig
gyönyörködi a látogató a 
Mester ideiglenesen a mű
helybe állomásozé) szebbnél 
szebb alkotásait. E sorok 
írója is ezt tette, s az esztéti
kai élményen kívül egy ta
nulságos információval gaz
dagodva távozott. Nevezete
sen, hogy az ezüstjuhar k i 
válóan alkalmas faragásra, 
felettébb engedelmeskedik 
a mester vésőinek minden 
rezdülésére. 

Az oldalt összeállította és 
fotózta: 

Pápai Gábor 



Itt a STIHL ideje! 
STIHL gépekkel ki a szabadba! 

• Könnyű motoros kaszák 
• Középkategóriás aljnövényzet

tisztítók 
• Nagyteljesítményű 

aljnövényzet-tisztítók 
• Univerzális kombi rendszerű 

motoros kertápolók 
• Benzinmotoros sövénynyírók 

1 Háti motoros aljnövényzet
tisztítók 

1 Motoros háti permetező 
1 Speciális kertápoló gépek: 
sövényvágó, bozótvágó, 
gyepszélvágó 

1 Talajfúrók 
1 Gyorsdarabolók 

• Kompakt fűrészek 
• Középkategóriás 

fűrészek 
• Elektromos fűrészek 
• Speciális fűrészek 
• Profi fűrészek 
• Magassági ágvágók, 

sövényvágók 

Válassza a minőséget! 
Garantált szerviz 
és alkatrészellátás. 

A STIHL termékek 
megvásárolhatók az ország 
267 STIHL szakkereskedésében 
és szaküzletében. 

ANDREAS STIHL KFT. 2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4. 
Telefon: (06-23) 418-054 • Fax: (06-23) 418-106 STIHL 


