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M indenki, aki ezen témával fog-
lalkozik, szembe találja magát
egy végtelenül bonyolult,

összetett kérdéskörrel, amihez csak na-
gyon nyugodt, megfontolt, elôítéletek-
tôl mentes nézôpontból szabad közelí-
teni.

Mielôtt konkrétan a szakma helyzetét
vizsgálni kezdenénk, bele kell ezt illesz-
teni abba a gazdaságpolitikai környezet-
be, amelyben tevékenységét végzi. Ami
a gazdaság egészét illeti, a rendelkezés-
re álló statisztikák szerint elmondhatjuk,
hogy az 1999-es évet már messze nem
az a dinamikus fejlôdés jellemezte, amit
1997 második felétôl tapasztaltunk.
Mérséklôdött az export növekedési üte-
me és ezzel egyidejûleg csökkentek a
beruházások is. Bizonyos mértékben
bôvült a belsô fogyasztás. A KSH értéke-
lése szerint ez fôleg a külpiaci helyzet
kedvezôtlen alakulásával magyarázha-
tó. Ehhez járulnak azok a sajátos ténye-
zôk, amelyek a fakereskedelmet tovább
befolyásolták, mint például igénycsök-
kenés, a vevôk “divat” változásai (éger
már nem divatcikk, cser fríz nem szállít-
ható stb.). A teljes faipar termelését és
értékesítését még jelentôsen befolyáso-
ló tényezô volt a lakossági jövedelem-
csökkenés miatt a bútor, parketta, lam-
béria építési anyagok tekintetében a je-
lentôs csökkenés.

Az erdôgazdálkodási szektorban pe-
dig még mindig erôsen éreztette hatását
a privatizáció miatt átalakult tulajdon-
struktúra, valamint a magántulajdonba
került területek jelentôs részén a tulaj-
donviszonyok átláthatatlansága, a nem
mûvelt területek még mindig jelentôs
százaléka. Az egész fagazdálkodásra
ható tényezô, hogy a vállalkozók nem
rendelkeznek megfelelô mennyiségû
tôkével. Ez természetesen kihat az
egész szakmára, beleértve a kereske-
delmet is.

Annak ellenére, hogy a szükséges ta-
nulságok levonása a dolgozat utolsó fe-
jezetére tartozik, itt is szükséges elôre-
bocsátani, hogy ameddig a hazai faipar
szerkezetében közel 50%-ot tesz ki a
mikrovállalkozások aránya (403 szem-
ben az összes 9157-tel, KSH adatgyûj-
tés, 1999), addig a felvett hitellehetôsé-
geknél ez nem mutatkozik meg. Ennek
pedig legfôbb oka, hogy a bankok je-
lenleg nem partnerei – egy-egy kivétel-
lel – ezen vállalkozói körnek.

Amennyiben ôszintén vizsgáljuk a
helyzetet, nyugodtan állíthatjuk, hogy a
kereskedelmi szféra olyan mértékben
hígult fel és vált megbízhatatlan fizetôvé
– tisztelet a kivételnek –, hogy a koráb-
bi erények, mint megbízhatóság, szava-
hihetôség, etikus viselkedés, csak kevés
százalékban találhatók meg, hogy ma-
napság a magánerdô-tulajdonos csak
úgy ad el fát, ha a vevô – kisvállalkozó –
azonnal fizet. Ugyanígy export esetben
a külkereskedônek kettôtôl tizenöt na-
pon belül fizetnie kell, annak ellenére,
hogy relációtól függôen a külföldi part-
nerek 8 és 60 nap között fizetnek. A
továbbfeldolgozó szektorban még nö-
veli a terheket, hogy az alapanyagárat
még terhelik a továbbfeldolgozás, vala-
mint annak járulékos költségei is. Ebben
a helyzetben csak akkor indulhat el je-
lentôs növekedés, ha megfontolt pénz-
ügyi politikával az állam ehhez megfele-
lô támogatást nyújt. Különösen fontos
ez azért, mert az általában csökkenô
tendenciát mutató rönkexport egyik po-
zitív cáfolata éppen a fûrészáru és a cso-
magolóanyag oldaláról figyelhetô meg.
Ez egyben összecseng azon sok éve
hangoztatott alapelvvel is, amely szerint
változtatnunk kellene az export összeté-
telén – ha lehet –, és a feldolgozatlan
(primer) százalékos arányát csökkente-
ni, a feldolgozott (szekunder) arányát
pedig növelni kellene. Ez lehetôvé ten-
né számunkra, hogy azon fûrészüzemek
helyét vegyük át, amelyeket tömegesen
csuknak be, jelenleg is például Ausztriá-
ban, mert a rendkívül magas termelési
költségek mellett nem bírták a versenyt
a multikkal. Magyarország csak részben
ugyan, de már rendelkezik olyan fûrész-
ipari kapacitásokkal, amelyekkel a nyu-
gati vásárlók igényeit ki lehet elégíteni.
Itt kell megemlíteni, hogy a minôségi fû-
részáru-termelés kialakulását nagyban
segítették elô azon német, olasz tulajdo-
nosok által mûködtetett üzemek, ame-
lyek versenyhelyzetet teremtettek. Ezért
kell figyelnünk arra, hogy éppen a jól
mûködô olasz csomagolóanyag-piacról
ne essünk ki azáltal, hogy továbbra is
nagy százalékban például szalagfûré-
szekkel kívánunk termelni, sorozatvá-
gók helyett.

Ezek a gondolatok elvezetnek ben-
nünket addig, hogy ennek tükrében re-
lációnként vizsgáljuk a tényeket, és ele-
mezzük ez évi lehetôségeinket.

Ezt megelôzôen még azt kívánjuk le-
szögezni, hogy az erdôgazdálkodóknak
és a fafeldolgozó-iparnak szinte min-
den évben meg kell küzdeni vagy vala-
mely természeti katasztrófa következ-
ményeivel, vagy divatirányzatok válto-
zásával, amelyeket csak részben lehet
prognosztizálni. Ilyen volt például az
elmúlt évben az éger és diófa iránti ke-
reslet csökkenése, a cser fríz átvételé-
nek átmeneti szüneteletetése, a cellu-
lózipar és faforgácslap szektor termelé-
sének csökkenése, ezáltal a csökkenô
farostfa piaci igény. Amit már viszont
2000-re biztosan elmondhatunk, a
mintegy 35 millió köbméteres viharkár
Franciaországban, Svájcban és Német-
országban biztosan negatív irányba fog
hatni az ez évi exportlehetôségeinkre,
illetve árainkra.

Ausztria
Legfontosabb termékeink: lombos
rönk, papírfa, rostfa, fûrészáru, fenyô
papírfa, kész parketta, fríz. A teljes
nagyságrend értékbeni becslése na-
gyon nehéz, így inkább a tendenciákat
vizsgáljuk. Számunkra a legfájóbb,
hogy az elmúlt tíz évben a forintleérté-
kelés elônyeit nem tudtuk kihasználni,
mert partnereink összehangolt tárgyalá-
si taktikájával fölözték ezt le. Magyarul,
az egységre esô forintár kisebb-na-
gyobb ingadozásokkal változatlan ma-
radt, a schillingár pedig csökkent. Te-
kintettel arra, hogy a kínai piac óriási
parketta, fríz és fûrészáru igényének
nagy részét Ausztria szállítja, módunk
nyílik a bükkrönk, parketta, fríz, széle-
zett és szélezetlen fûrészáru mennyisé-
gének fokozására. A bevezetôben már
említett viharkárok a fenyô-, bükk- és
tölgyállományt pusztították. Vélhetôen
a fenyô tömegének kb. 50%-a, a bükk
és tölgy 30%-a papírfa lesz, tehát a má-
sodik félévben biztosan érezni fogjuk
ezt vagy a vásárlandó fa mennyiségé-
ben vagy az árak változásában. Úgy vél-
tük, hogy január elsô felében meg tu-
dunk állapodni a papírgyárakkal, illetve
egyéb felhasználókkal, de jelenleg min-
den vevô a várakozás álláspontjára he-
lyezkedett. Ez eredményezheti azt,
hogy a bükk és fenyô papírfánál várt
enyhe emelés elmarad, a nyár és éger
rostfánál pedig az árak változatlanok
maradnak. Amíg az utóbbinál a
mennyiségek nem valószínû, hogy

Fakereskedelem 1999/2000
SZABÓ GYÔZÔ
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csökkennek, addig az elôzôeknél ezzel
is számolni kell. Az értékesebb bükk- és
tölgyrönk eladható mennyisége jelentô-
sen csökkent, így egyre nehezebb lesz
a mennyiségi és minôségi elvárásoknak
eleget tenni. Mindenesetre itt árcsökke-
néssel nem kell számolni. Az éger irán-
ti igény jelentôsen csökkent, ez érezteti
hatását az áraknál is. Növekedett az
akácfák iránti érdeklôdés. A feldolgo-
zott termékeknél változatlan igénnyel
számolhatunk. Az elmúlt idôszakokkal
szemben jelentôsen csökken az akác
szôlészeti cikkek mennyisége, viszont
növekszik az úgynevezett konyhakész
tûzifa iránti igény.

Olaszország
Ez a reláció gyakorlatilag primer felve-
vô. Az összes exportmennyiség jelen-
téktelen arányát teszi ki a félig vagy
továbbfeldolgozott termék. Ennek
egyik oka, hogy hazánkban már jelen-
tôs részben van jelen az olasz tôke,
amely a megvásárolt anyagot saját
üzemben dolgozza fel, és ezt saját ne-
vében szállítja ki. Másrészt a jól felsze-
relt olaszországi üzemek csak vagy
nagy részben csak alapanyagot igényel-
nek. Így rendkívül jelentôs a nyárrönk-
export (enyvezett lemez, gyümölcsláda
hámozás elôállítására), az amerikai dió-,
tölgy-, cseresznye-, bükkrönk bútor-
gyártási célokra. A másik jelentôs szek-
tor a faforgácslap-ipar. Itt számunkra a
legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy
a jelentôs alapanyag-túlkínálatot ki-
használva az árakat az elmúlt tíz év alatt
mintegy 30%-kal csökkentették, és a
magyar termelôk jelenleg talán a kiter-
melés önköltségét kapják meg. A mo-
hácsi új beruházás beindulása valamit
enyhít ezen a problémán, hiszen szá-
mukra felhasználható a cserfafaj. A har-
madik nagy ágazat a csomagoló szektor
(raklapelem, ládaelem, ládafenék fa-
rostlemezbôl stb.). Mindhárom terület-
rôl elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben
már nem tudtuk kielégíteni a nyárrönk
mennyiségi igényeket, míg a többi fafaj-
nál a mennyiségek stagnáló tendenciát
mutattak. Az árak tekintetében értéke-
lendô, hogy a tendenciák nem csök-
kentek, és egyes fafajok tekintetében
2000-re még egy nem jelentôs növeke-
déssel is számolhatunk. A feldolgozott
termékek esetében növekednek a mi-
nôségi, illetve megmunkálási követel-
mények. Ezek fôleg a kisvállalkozáso-
kat sújtják, hiszen ôk kiesnek a szállítók
közül, ha nem tudnak modernebb gé-
peket beszerezni. A tûzifa is említésre
méltó, ahol azonban a mennyiség csök-

kenô tendenciát mutat részben az ala-
csony árak miatt, részben pedig mert a
feldolgozottság iránti egyre erôsebb
igény nem mindig áll összhangban az
árak növekedésével. Kereskedelmi
szempontból az olasz piac három nagy
problémakörrel rendelkezik. Ezek:

– a fizetési garanciák kérdése,
– a fizetés határideje (sokszor 60

vagy ennél is több nap),
– valamint a közbeiktatott többlép-

csôs ügynöki rendszer.
Minden termelônek és kereskedô-

nek jól felfogott érdeke, hogy a jövôben
ezen problémák rendezésén közösen
fáradozzunk.

Szlovénia, Horvátország,
Szerbia

Ezekben a relációkban egyelôre a bi-
zonytalanság a legfôbb probléma. Azok
a rendkívül komoly kapcsolatok, ame-
lyekkel korábban rendelkeztünk, ma
egyes termelô- vagy kereskedôcégek
kapcsolataira redukálódtak, és a nagy-
ságrend ugyanezen cégek rizikóvállalási
készségének függvényében változik.
Ennek oka, hogy a fizetési garanciák
gyakorlatilag nem mûködnek. Ennek el-
lenére vannak kisebb üzletek is a még
részben megmaradt Sremska Mitrovica
és Krsko mellett. Csak remélhetjük, hogy
a politikai helyzet változása után újra ko-
moly kapcsolatokat építhetünk fel.

Németország
Ez az a reláció, ahol még nem tettünk
eleget. Félig feldolgozott, jó minôségû,
megbízható partner által szállított árura
Németország mindig is vevô volt. Ezt
kihasználva vásároltak osztrák kereske-
dôk Magyarországon, valamint az egy-
kori Csehszlovákiában és szállították
komoly haszonnal tovább Németor-
szágba. Ezt kellene többek között meg-
szüntetni. Intenzívebb kapcsolattartásra
lenne szükségünk, hogy elegendô in-
formációval rendelkezzünk. A már szo-
kásos késztermékek mellett (szalagpar-
ketta, bútor stb.) évrôl évre szállítunk
fûrészárut is, de még nem számottevô
mértékben. Ennek egyik oka például
fenyôfûrészáru esetében a cseh szállí-
tók közelsége. Vizsgálni kellene a jövô-
ben a cser mint faforgácslap-alapanyag
értékesítési lehetôségeit, valamint to-
vább lehet növelni az akácfafajból ré-
szesedésünket is. Ez számunkra a nagy
kihívás, ugyanis ismert, hogy a telített
fenyô felhasználását sok területen éve-
ken belül betiltják (például játszóterek).
E vonatkozásban az elmúlt évben már
komoly eredményeket értünk el.

Véleményünk szerint bükk- és tölgy-
fûrészáruban, ragasztott elemekben
számtalan lehetôség áll még kihaszná-
latlanul.

Hollandia
Gyakorlatilag az akácfafajjal léptek be a
magyar piacra. Ma elmondhatjuk, hogy
az össz fûrészelt, illetve kérgezett hen-
geres oszlop termék kb. 70%-a ebbe a
relációba kerül feladásra. Fô probléma,
hogy nehezen becsülhetô meg az éves
nagyságrend, amivel folyamatosan szá-
molni lehet. Tekintettel arra, hogy Hol-
landia korábban komoly exóta import-
tal is rendelkezett, remélhetô, hogy en-
nek visszaszorulásával többek között a
magyar keménylombos termékek nyer-
hetnek teret. Itt is komoly piacfeltáró
munkára van még szükség.

Svédország
Legfontosabb termék a fríz, amelyet ál-
landó képviselôk közremûködésével
nagyon szakszerûen és elôre kalkulál-
hatóan vásárolnak.

Említést érdemel még az elmúlt évek
próbálkozása a cseh és szlovák papír-
gyárakkal. Véleményünk szerint ezeket
sem szabad elvetni, annak ellenére,
hogy már több ízben voltak zökkenôk.
Fôleg nyárpapírfa szállítására lenne le-
hetôség, de át kell törni a belföldi szál-
lítók sokszor nem indokolt ellenállását.
Reménykedhetünk abban, hogy az álla-
mi erdészetek összevonásával (szék-
hely: Besztercebánya) egy központi,
szakmailag jól felkészült irányítógárdá-
val a jövôben könnyebb lesz eredmé-
nyeket elérni. Nem hagyhatjuk ki a Spa-
nyolországgal, illetve Portugáliával
megindult kapcsolatokat sem a külön-
bözô szôlészeti termékek tekintetében.

A fenti összegzések csak felületesen
érintették az egyes relációkat. Remélhe-
tô azonban, hogy segít a jövôbeni még
jobb elôkészítésben, a tárgyalási kon-
cepciók kialakításában fôleg annak a
magánerdô-tulajdonosi és vállalkozói
rétegnek, amelynek még nincsenek
megfelelô tapasztalatai. Mindennek
összegezéseképpen sok egyéb mellett
az alábbi feladatokat tûzhetjük magunk
elé:

– vizsgálni kell egy összehangoltabb
árpolitika kialakításának lehetôségeit,

– megfelelô szinten elôterjesztést
kellene tenni a mikrovállalkozói kör hi-
telfelvételének problémáiról,

– átfogóan vizsgálni kell a cserfafaj ér-
tékesítési lehetôségeinek más irányait,

– nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
magánerdô-tulajdonosok tájékoztatására,
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– egyes relációkban fokozni kell a
megfelelô szintû piackutató tevékeny-
séget.

Az alábbiakban táblázatban adjuk
meg a 2000-ben körülbelül elérhetô
árakat azon megjegyzésekkel, hogy az

árak magyar határon értendôk, még le-
vonásba kell helyezni a különbözô ügy-
nöki jutalékokat, a magyar fuvart, vala-
mint hogy az árak relációnként minô-
ség szerint plusz-mínusz irányban eltér-
hetnek a megadott iránytól.

Fafaj Rönk Pfa/rostfa Fûrészáru Fríz Tûzifa Raklap- Oszlop,
m3 ûrméter 0–II. oszt./m3 m3 ûrméter elem kérgezett 

m3 m3

Bükk F : 68 600 5000 58 600 35 660 5400 – –
Á: 37 800
B: 27 000

Tölgy F : 100 000 – 113 500 110 000 – – –
szélezett bútorléc

A: 54 000
B: 36 000 –

Akác A/B: 19 800 – 40 000 – 3800 23 500 60 000

Cser – 4800 – – – – –

Éger A/B: 25 200 3050 – – – – –

Nyár 12 500 2970 – – – 22 500 –
hámozási teherautóra 

rakva

Dió F : 150 000
A: 60 000
B: 40 000 – – – – – –

Cseresznye A: 55 000
B: 35 000 – – – – – –

Borovi – 4400 – – – – –

Az árak forintban értendôk, ahol is a schillingnél 18,02, a DM-nél 127,36 és az olasz líránál 128,3 véte-
li árfolyammal számoltunk.

Közlemény
Civil kezdeményezést felkarolva, a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium Erdészeti Hivatala a Honfoglalás
ezerszázadik, valamint az államalapítás
ezredik évfordulójának méltó megün-
neplését elôsegítendô, 1996 és 2000 kö-
zött egy millecentenáriumi fásítási pályá-
zatot mûködtetett. Ennek során a telepü-
lési önkormányzatok vissza nem téríten-
dô támogatást igényelhettek emlékpar-
kok és emlékligetek létesítéséhez. Ez a
támogatási jogcím a Belügyminisztérium
által kiadott „Önkormányzatok Tájékoz-
tatója” címû kiadványban került közzété-
telre, amit minden pályázatra jogosult,
azaz minden települési önkormányzat
évente megkapott. Magát a pályázati
rendszert az Állami Erdészeti Szolgálat
tíz területi igazgatósága mûködtette.

Az ötéves pályázati ciklus folyamán
az FVM Erdészeti Hivatala 933 települé-
si önkormányzat részére 140 millió Ft
támogatási keretet biztosított, ami azt je-
lenti, hogy minden negyedik település
részese lett e mozgalommá terebélyese-
dô kezdeményezésnek.

A pályázat sikerének üzenete az, hogy
identitászavarral küszködô, széthúzó,
igen gyakran már-már ellenségesnek mi-
nôsíthetô társadalmi viszonyaink között
mégiscsak létezik közösen vállalható ér-
ték. Az Erdészeti Hivatal nevében köszö-
netemet fejezem ki mindazoknak, akik a
pályázati rendszer sikeres mûködtetésé-
ben részt vettek.

Barátossy Gábor
az Erdészeti Hivatal elnöke

A januárban hatályba lépett román föld-
törvény – a román törvényhozásban ed-
dig példa nélküli módon – a világon
bárhol élô román állampolgárok jogai-
ról szól; vagyis a törvényben meghatá-
rozott mértékig az egykori tulajdonosok
vagy örököseik visszaigényelhetik egy-
kori mezôgazdasági földjüket, illetve
erdôterületüket.

A törvény értelmében a természetes
személyek mezôgazdasági területeiket
50 hektárig, erdôterületeiket 10 hektá-
rig visszakapják az eredeti helyen. Ha
valaki már visszakapott földeket az
1991-ben elfogadott földtörvény alap-
ján, most a különbséget kérheti.

Nagyon fontos tudni azt, hogy az
igényléseket a törvény hatálybalépésé-
tôl számított hatvan napon belül kell be-
nyújtani ahhoz a polgármesteri hivatal-
hoz, ahol a visszakért terület található.
Mivel a határidô március 12-én, vasár-
nap jár le, az utolsó határidô március
13., hétfô. A polgármester és a jegyzô az

igénylést külön regiszterbe iktatja, tehát
fontos, hogy iktatószámot kell kérni.

A román földtörvény fontos sajátos-
sága, hogy vissza kell adni az egykori
társtulajdonosoknak vagy azok örökö-
seinek a közbirtokossági erdôket is. A
közbirtokosság olyan – leggyakrabban
erdészeti – birtoktestet jelent, ahol a tu-
lajdonosok területüket együttesen mû-
velik, közösen használják, közösen fek-
tetnek be, s a települési önkormányzat
gondoskodik szakszerû használatáról.
Jogi nyelven természetes és jogi szemé-
lyek közös, osztatlan és oszthatatlan tu-
lajdonát jelenti. A közbirtokosságnál az
1921. évi földreform alkalmazása utáni
terület nagyságát veszik figyelembe.

A törvény a kárpótlásról is rendelke-
zik: ha valakinek jogos igényét nem le-
het kielégíteni természetben, akkor a
kormány majd kárpótlást fog fizetni.
Ennek mértékét, módszerét egy kor-
mányhatározat szabályozza.

(Magyar Nemzet)

Új román földtörvény

Joglesen
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Értesítô
• 95/1999. (XI. 5.) FVM r. A Szaktanács-

adói Névjegyzékrôl 1427
• 184/1999 (XII. 13.) Korm. r. A földhasz-

nálati nyilvántartás részletes szabá-
lyairól 7392

• 12/1999 (XII. 25.) KöM r. Egyes környezet-
védelmi nemzeti szabványok kötelezôvé
nyilvánításáról 8375

• Erdôfelügyelôi szolgálati jelvény 1504
• A Mezôgazdasági és Erdészeti Szakképzô

Intézet, Gyakorlóiskola (Piliscsaba) ala-
pító okirata 43

• A géntechnológiával módosított növényi
szaporítóanyagok behozataláról 50

Magyar Közlöny
• 4/2000. (I. 21.) Korm. r. A természetvédel-

mi ôrökre, illetve ôrszolgálatokra vonat-
kozó részletes szabályokról 198
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T elefont kaptan Barna Tamástól,
hogy ha van kedvem, menjek egy
kiskunsági körútra, mert itt van

egy amerikai tanácsadó, aki szeretne kö-
rülnézni a nagy magyar Alföldön.

Robert W. Hagler Virginia államból jött.
Erdômérnök, aki végzés után termelôvál-
lalatnál dolgozott, miközben közgazda-
ságtanból is oklevelet szerzett. Bostonban
nyolc évig dolgozott egy tanácsadó cég-
nél, mígnem 1987-tôl önállósodott. Erdé-
szeti szaktanácsadással foglalkozik. Elsô-
sorban kereskedelmi-gazdasági kérdések-
kel, melyek az adott ország – térség – er-
dészetét érintik. Vele beszélgettem.

– Mely országokban járt eddig?
– A világ huszonhét országában. Fô-

leg a fapiaci helyzet érdekel, de az er-
dôgazdálkodással kapcsolatos egyéb
kérdéseket is tanulmányozom. A fela-
dat mindig a megbízástól függ. Most a
közép-európai térséget tanulmányo-
zom. Lengyelország, Szlovákia, vala-
mint Csehország után jöttem Magyaror-
szágra.

– Járt már errefelé?
– Igen. Csehszlovákiában, Lengyel-

országban és a jelenlegi balti államok-
ban már volt alkalmam némi betekin-
tésre. Magyarországon most vagyok
elôször, s engedje meg, hogy fôváro-
sukról kifejezzem elragadtatásomat.

– Január közepe nem éppen szerencsés
idôpont az erdôk tanulmányozására.

Ez igaz, de sajnos a megbízóim igénye
nem teszi lehetôvé a szigorú üzleti szem-
pontokon kívüli válogatást. Az én mun-
kám sajnos többnyire az asztalhoz köt.
Fô célom Magyarország erdôgazdálko-
dásának a felépítésével való ismerkedés
és a termelési, kereskedelmi folyamatok-
ban való eligazodás. Sajnos csak két na-

pot tudtam Önöknél tölteni. Jártam
Barátossy elnök úrnál, az ÁPV Rt.-ben
Gémesy úrnál, valamint ismerkedtem az
ÁESz munkájával, melyben Csóka úr volt
segítségemre. Végül a Budapest–Kecske-
mét–Bugac–Jánosháza útvonal lehetôsé-
get adott arra, hogy bepillanthassak Só-
dar úr, Horváth úr és Elmer úr tájékozta-
tása alapján egy erdôgazdasági részvény-
társaság munkájába.

– Kérem, Mr. Hagler, ossza meg ve-
lünk benyomásait.

Tudja, van egy mondás, mely szerint
„ha véleményt akarsz hallani, kérdezd
meg a tanácsadót”. Nos, a két nap után
inkább csak megérzéseim vannak,
mintsem követendô tanácsaim, bár ed-
digi munkám alapján ezek a megérzé-
sek többnyire elfogadható következte-
tésre vezettek. Hiszen az a munkám,
hogy megbízóimnak elfogadható jelen-
tést adjak. A kérdésre válaszolva el-
mondhatom, hogy meglepett az az in-
tenzív erdôkezelés, mely az Önök or-
szágában folyik. Ám az az érzésem,
hogy a tulajdonrendezés, a mûködtetés
folyamata még nem zárult le.

– Csak nem? Hisz alig fejezôdött be
az erdôk privatizálásával járó sokk, az
ezzel járó adminisztratív munkáknál
is jelentôs a lemaradás, és különben is,
az elmúlt fél évszázad alatt annyi át-
szervezés volt már, hogy Guinness-re-
kordot állítottunk fel!

Nézze! Mint mondottam, csak meg-
érzéseim vannak. Meggyôzôdésem,
hogy a világ fakereskedelmében bekö-
vetkezô globalizáció elkerülhetetlen.
Az erdôpusztítások mérsékléséhez
szükség van erre a lépésre. Az esôerdôk
fáit a mérsékelt égövi faanyagtermelés-
sel kell helyettesíteni.

– Egy pillanat! Az ön országa az el-
múlt századokban pazarló faanyag-
felhasználó volt, és a fogyasztói ôrület-
ben is elég rossz példát mutatnak. Az
USA erdei, úgy tudjuk, fogynak.

A folyamat lassul, és jó irányba fog
mozdulni. A Föld lakosságának fa-
anyagigényét fôleg az ültetvényszerû
erdôk adják majd. A minôségi fûrészáru
helyébe lép az értéktelenebb fahulla-
dék és választék felhasználása. Az épí-
tôiparban a korszerû tervezéssel 10–15
százalék faanyag takarítható meg.

– No jó, de mit szólnak mindehhez a
természetvédôk? Már hogy a kiirtott ter-
mészetes erdôk helyén ültetvényszerû
faanyagtermelés folyjon?

Ami azt illeti, még mindig ez a jobb,
mintha tovább pusztulnának a természe-
tes erdôk. Egyébként itt, ebben a folya-
matban érintett Magyarország is. Úgy tu-
dom, jelentôs földterületeik várnak erdô-
sítésre, és komoly tapasztalataik vannak
az ültetvényszerû fatermelésben. A fa-
ipar és a hagyományos értelemben vett
erdôgazdálkodás további szétválasztásá-
val elérhetik, hogy a társadalmi igények
miatt – közjólét – az erdônevelés köz-
ponti költségvetési alapon mûködjön.
Mert azt ön is beláthatja, hogy nem tart-
ható egyfelôl a nyereségorientált gazdál-
kodás, másfelôl a természetvédelem
anyagi konzekvencia nélküli elvárása, és
– adott területen – az elôbb említett
közlójéti igény. Ahhoz, hogy a globális
piaci feltételekhez alkalmazkodni lehes-
sen, valószínûleg integrálást kell végre-
hajtaniuk a gazdálkodás területén.

– Kérem, ha elkészül jelentésével, ossza
meg az Erdészeti Lapok olvasóival.

– Oké.
Pápai Gábor

Egy amerikai Budapesten

Balról jobbra: Kanyó Béla, Robert W. Hagler, Tóth Miklós (tolmács),
Barna Tamás és ifj. Horváth László

Sódor Pál vezérigazgató (középen) tájékoztatja a Virginiából érkezett
vendéget
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Az Országgyûlés az 1999. évi CXXV. tör-
vénnyel megalkotta a Magyar Köztársaság
2000. évi költségvetését. Az Országos Er-
dészeti Egyesület 1998–2002. évi program-
jában kiemelt helyen szerepel az erdészeti
ágazat (állami és magánerdô) költségveté-
si pénzügyi támogatásának növelése. Kö-
zös összefogás eredményeként, tudomá-
sunk szerint elôször, sikerült a kormányzat
által betervezett költségvetési összeget a
parlamenti szavazással megemelni. Az Or-
szággyûlés Mezôgazdasági Bizottsága Er-
dészeti Albizottsága, az FVM és Erdészeti
Hivatala, az ÁPV Rt. Agrárgazdasági Ügy-
vezetô Igazgatósága, a Pénzügyminisztéri-
um Mezôgazdasági Fôosztálya és az Or-
szágos Erdészeti Egyesület munkatársai-
nak kitartó munkája hozta meg az ered-
ményt. Az elért 700 000 millió Ft többlettá-
mogatás jelentôsen segíthet az ágazat
helyzetén. A többletforrás célirányainak
meghatározása és az összegek odaítélése
felelôsségteljes, átgondolt döntést igényel
az FVM Erdészeti Hivatala mint felelôs ré-
szérôl. Vajon az elért támogatási összeg
sok vagy kevés? Az erdészek telhetetlenek
vagy éppen a jogosan várható támogatás
még mindig kevés az ország 18%-át kitevô
erdôterület számára? A válasz nehéz, min-
denkinek több pénzre lenne szüksége,
hogy feladatait maradéktalanul elláthassa.
Tudomásul kell venni, hogy a mai társa-
dalmi, gazdasági berendezkedésben a job-
ban, keményebben érvelô jut a több pénz-
ügyi támogatáshoz. Az Országos Erdészeti
Egyesület ezért is indított a 2000. évben át-
fogó kommunikációs programot, hogy a
különbözô célcsoportokat, így a döntés-
hozókat is megfelelô információkkal lás-
suk el az ágazat kedvezôbb megítélése vé-
gett. A következôkben pedig kedves tag-
társainkat tájékoztatjuk a véleményalkotá-
suk és tettvágyuk befolyásolására a Ma-
gyar Köztársaság 2000. évi költségvetésé-
nek fôbb fejezeteirôl és a hozzájuk tartozó
pénzeszközökrôl.

I. ORSZÁGGYÛLÉS
Millió forintban

Társadalmi és karitatív szervezetek mûködési tá-
mogatása 348,1

I. fejezet összesen 22 907,0
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
II. fejezet összesen 499,9
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
III. fejezet összesen 902,6
IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
IV. fejezet összesen 572,7
V. ÁLLAMI SZÁMVEVÔSZÉK
V. fejezet összesen 2 775,0
VI. BÍRÓSÁGOK
VI. fejezet összesen 34 081,6

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
VIII. fejezet összesen 12 191,0
X. MINISZTERELNÖKSÉG
Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 431,4
Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 
(bevétel: 1 795,7) 1 995,6
X. fejezet összesen 62 681,0
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
Helyi önkormányzatok támogatásai, 
hozzájárulásai 445 167,5
XI. fejezet összesen 666 508,2

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS 
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Erdészeti szakigazgatási intézmények
(bevétel: 749,3) 2 177,1

Mezôgazdasági, erdô-, hal- és vadgaz-
dálkodási célú kutatás és fejlesztés beru-
házásai 100,0

Mezôgazdasági alaptevékenységek
beruházásainak támogatása 41 922,5

Erdôtelepítés, erdôszerkezet-átalakí-
tás, fásítás 2 645,0

Erdészeti feladatok
Erdészeti közcélú feladatok 
(támogatás: 1 000,0)
Mûködési költségvetés 
(bevétel: 3 200,0)

Egyéb mûködési célú támogatások,
kiadások 4 200,0

Erdei vasutak mûködtetése 
(támogatás: 105,0) 105,0
Jóléti és parkerdô-fenntartásra 
(támogatás: 205,0) 205,0
Vadgazdálkodási tevékenységek 
(bevétel: 600,0) 600,0
Vállalkozások folyó támogatása
Piacra jutási támogatás 58 303,5
Agrártermelés költségeit csökkentô tá-

mogatás 32 828,0
Erdôkárok felszámolásához nyújtott

támogatás 255,0
XII. fejezet összesen 259 464,7

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
XIII. fejezet összesen 189 400,1
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
XIV. fejezet összesen 30 594,0
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
XV. fejezet összesen 79 367,8

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI 
MINISZTÉRIUM
Környezetvédelmi Minisztérium igazgatá-
sa

Természetvédelmi területi 
szervek 1 788,4
Környezetvédelmi területi 
szervek 2 811,9

Ágazati célelôirányzatok
Védett természeti területek védettségi

szintjének helyreállítása 1 050,0
Természetvédelmi kezelési tervek ké-

szítése 100,0

Környezetvédelmi alap célfeladatok 
(bevétel: 20 420,0) 29 553,0
XVI. fejezet összesen 58 889,0

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZ-
ÜGYI MINISZTÉRIUM

XVII. fejezet összesen 230 765,1
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
XVIII. fejezet összesen 32 832,5
XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉ-

RIUM
XIX. fejezet összesen 373 352,0
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
XX. fejezet összesen 227 781,6
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
XXI. fejezet összesen 101 568,9
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
XXII. fejezet összesen 468 642,1
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MI-

NISZTÉRIUMA
XXIII. fejezet összesen 73 236,4
XXIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM
XXIV. fejezet összesen 15 094,8
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
XXX. fejezet összesen 526,1
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
XXXI. fejezet összesen 11 944,8
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
XXXIII. fejezet összesen 27 639,9
XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL
XXXIV. fejezet összesen 415,3
XLI. AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI

ELSZÁMOLÁSAI
XLI. fejezet összesen 803 605,5

KIADÁSI FÔÖSSZEG: 3 788 275,6
BEVÉTELI FÔÖSSZEG: 3 392 043,9
A fôösszegek egyenlege: –369 231,7

Az erdészeti támogatások nem merül-
nek ki a költségvetésben tételesen – so-
ron – megjelenô összegekben, de ezek a
biztos, a törvényben is meghatározott té-
telek, amelyek körét és összegét is cél-
szerû növelni. A különbözô minisztériu-
moknál lehetôség van még pályázni tá-
mogatásokra, melyek természetesen bi-
zonytalan kimenetelûek. Ezekrôl az
összegekrôl, melyeket az erdészeti ágazat
a különbözô pályázatokon nyert el, nincs
összesítés, legalábbis ilyenrôl nincs tudo-
másunk.

Az egyes minisztériumok és állami
szervek költségvetésében nemcsak a sa-
ját mûködési költségük szerepel, hanem
a tárcához, szervezethez sorolt egyéb
szervezetek költségei és a célzott támo-
gatások is. Részletesebben tájékozódni a
költségvetési törvénybôl lehet, mely a
Magyar Közlöny 1999. december 24-i,
121. számában található.

Összeállította: 
Ormos Balázs fôtitkár

Költségvetés 2000.

Mennyi is az erdészet költségvetése,
sok vagy kevés?
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Az utóbbi évtized kedvezôtlen idôjárá-
sa – elsôsorban a csapadékhiány és
az ezzel összefüggô szárazság – kö-
vetkeztében Nyugat-Magyarország
számos termôhelyén gazdálkodási ne-
hézségek adódtak. Az erdô-, ill. a fate-
nyészet számára határtermôhelyeknek
minôsülô, szélsôséges vízgazdálkodá-
sú, ún. cseri talajokon komoly aszály-
károk keletkeztek mind erdei-
fenyvesekben, mind cseresekben. Az
erdôpusztulások, ill. -száradások a
csapadékhiány mellett elsôsorban
kedvezôtlen talajtani adottságokra ve-
zethetôk vissza.

C seri talajoknak fôként az ország nyugati felén elhelyez-
kedô, folyóhordalékon kialakult kavicsos, agyagos tala-
jokat nevezzük. A cseri talajok itt jellemzôen a Rábán

túli kavicstakaró tájban, a Kemenesháton és a Vasi hegyháton
fordulnak elô.

A szakirodalom a cseri elnevezés eredetére több variációt
közöl. Az egyik szerint a rajta található hatalmas kiterjedésû
csererdôkrôl kapta a nevét, a másik szerint a cser erdôgazda-
sági kistájról. A harmadik szerint a cseri szó a régi magyar
nyelvben azt jelentette, hogy gyenge, silány, ami ezeknek a
talajoknak a termôképességére utal.

A cseri talajokon folytatott erdôgazdálkodás sok nehéz-
séggel jár, ami jórészt a kedvezôtlen termôhelyi adottsá-
goknak köszönhetô. Ezek közül talajtani szempontból a
legfontosabbak a sekély, igen sekély savanyú termôréteg,
amely alatt cementált kavicsréteg húzódik. Ez az ôs-Rába
öntésbôl kialakult, vas-hidroxidok által cementált kavicsré-
teg megakadályozza, hogy a termôréteg mélyebb lehessen,
valamint a talaj-, a víz- és levegôgazdálkodását is hátrányo-
san befolyásolja. Ez a cementálódott réteg egyben gyökér-
záró rétegként is hat, mivel a gyökerek nem képesek áttör-
ni rajta. A talaj savanyúsága megnehezíti a tápanyag-feltá-
ródást, valamint jelentôs szerepet játszik a kavicsréteg ce-
mentálódását okozó vas- és alumínium-hidroxidok szabad-
dá válásában. A sekély termôréteg azzal is jár, hogy nem
képes a növények megfelelô vízellátását biztosítani a nyári
idôszakban, illetve az aszályos években. Mivel ezeket az
adottságokat nem áll módunkban jelentôsen megváltoztat-
ni, ezért törekednünk kell arra, hogy minél jobban megis-
merjük ezeket a termôhelyeket.

Az utóbbi évtizedekben a területre hullott csapadék-
mennyiség jelentôsen csökkent, amint az 1. ábrán is látható.
A hatvanas évek elején a 650 mm körüli vagy inkább a felet-
ti csapadék hullott, míg a nyolcvanas években csupán 500
mm. A különbségként jelentkezô mintegy 150 mm csapadék
hiánya nagyon megviselte az itt található erdôket, amelyek az
aszályos idôjárás következtében száradni kezdtek. Nemcsak
az ötvenes években a cseri talajokra telepített erdeifenyô-ál-
lományokat, hanem a területen ôshonos cserállományokat is

erôsen megviselte ez a negatív változás. Ez a jelenség oly
nagymértékû volt, hogy a gazdálkodók kénytelenek voltak
letermelni az állományokat annak ellenére, hogy azok nem
érték el a vágásérettségi korukat. Az ilyen kitermelések ter-
mészetesen a gazdálkodók számára jelentôs veszteségeket
okoznak, hiszen az idô elôtti termelések miatt jelentôs árbe-
vétel-kiesést szenvednek el, mert a kitermelt állományok fa-
térfogata, az egyes fák méretei jelentôsen kisebbek, illetve a
minôségük rosszabb. A kiszáradt állományok termôhelyeit a
gazdálkodónak fel kell újítania, fafajt kell hozzá választania.

Az általunk vizsgált terület a TÁEG Rt. Iváni Erdészetének
Iván 71–72 tagjában helyezkedik el, ahol részletes vizsgálato-
kat végeztünk a Soproni Egyetem Termôhelyismeret-tani In-
tézeti Tanszékén.

A területen található talajtípusok:
– gyengén cementált kavicsos váztalaj, amely a legelterjed-

tebb volt, a terület közel 60%-án ez a talajtípus a jellemzô,
amely a leggyengébb termôképességû az itt talált termôhely-
típusok közül;

– podzolos barna erdôtalaj;
– pszeudoglejes barna erdôtalaj, a legkedvezôbb tulajdon-

ságú talajtípus a területen, e talajtípusnak a területi kiterjedé-
se a legkisebb a vizsgált területen, mintegy 20%.

A talajokra jellemzô a magas váztartalom, ami a gyengén
cementált kavicsos váztalaj esetében elérheti a 75%-ot is.

Mivel a területen a víz a minimumfaktor, ezért pF-mé-
réseket is végeztünk. A pF-érték azt a vízmennyiséget mu-
tatja meg, amit a talaj az adott szívóerôvel szemben
visszatartani képes. A pF0-rték a maximális víztelítettség-
értéket adja meg, ez azonban a természetben nem fordul
elô, ugyanis a gravitáció kiüríti a nagy pórusokat. A ter-
mészetben elôforduló maximális telítettséget a pF2,3 a
szabadföldi vízkapacitás képviseli, míg a számunkra érde-
kes minimumot a pF4,2 a hervadáspont, amely a növé-
nyek számára hasznosíthatatlan holtvíztartalmat mutatja
meg. A két pF-érték különbsége (pF2,3–pF4,2) a disz-
ponibilis víz, amely a növények által hasznosítható víz-
mennyiséget adja. Ez a diszponibilis vízmennyiség egy
négyzetméterre és 10 cm termôréteg-vastagságra vonatko-
zik. A táblázatban láthatjuk az egyes termôrétegek által tá-
rolható diszponibilis vízmennyiséget és a talajszelvény-
ben tárolható vízkészletet.

BIDLÓ ANDRÁS, KOVÁCS GÁBOR, LÁSZLÓ RICHÁRD

Cseri talajok vizsgálata a TÁEG Rt.
területén

1. ábra. Éves csapadék mennyisége, Kapuvár
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A 13. szelvény, egy podzolos barna erdôtalaj, mutatja a leg-
kisebb hasznosítható vízkészletet. Ennek az az oka, hogy a B-
szint magas agyagtartalma miatt magas a holtvíztartalom, és
ebbôl következôleg alacsony a diszponibilis víz mennyisége.

A legnagyobb hasznosítható vízkészlettel a 17., 19. szelvé-
nyek rendelkeznek, amelyek pszeudoglejes barna erdôtala-
jok.

Az 1. és 16. szelvények gyengén cementált kavicsos vázta-
lajok, hasznosítható vízkészletük 70–80 mm. Ez kevés, hiszen
napi 3–5 mm evapotranszspirációval számolva csak kb.
15–25 napra elegendô a növények számára. Ami azt jelenti,
hogy ha a talajok teljesen feltöltôdtek vízzel, akkor kb. ket-
tô–négy hétig képesek a növényzetet vízzel ellátni, ami a
nyári aszályos periódusokat tekintve kevésnek bizonyul.

A 2. ábrán a talaj vízkészletének változása látható 1990-
ben. Az elôzô évrôl áthozott csapadékmennyiséget úgy te-
kintjük, hogy április végéig elpárolog. Ezt azért is megtehet-
jük, mert a talajok nem képesek tárolni ennél nagyobb víz-
mennyiséget. A vízhiány júliusra kialakult, és gyakorlatilag a
vegetációs idôszak végéig megmaradhat.

A talajszelvényeknél 0,1 ha-os mintaterületeken törzsen-
kénti felvételeket végeztünk, amikor az egészségi állapot is
rögzítésre került. Ezeket az adatokat a talajtípusokkal össze-
vetve a következô eredmények adódtak. Az erdeifenyônél a
gyengén cementált kavicsos váztalajon a száradék aránya
megközelítette az 50%-ot, ami rendkívül magas, a másik két
talajtípus esetében ez maximum 10–25%. A csernél a

száradék aránya a gyengén cementált kavicsos váztalajon
majdnem elérte a 40%-ot, a pszeudoglejes barna erdôtalajnál
a maximális érték 10% körül van.

A 4. ábrán látható Iván 71–72 erdôtag talajtérképe. A tér-
képen jól látható, hogy a gazdasági beosztás egyáltalán nem
követi a talajtípusok elhelyezkedéseit, valamint az, hogy a
különbözô talajtípusok sávszerûen helyezkednek el.

Talajszelvény Szint Térfogattömeg, pF0 pF2,3 pF4,2 DV, DV a termô-
száma g/cm3 mm/10 cm rétegben, mm

1. szelvény 1. szint 1,58 40,95 21,65 6,69 14,96 78,20

KV 2. szint 1,64 30,95 9,85 3,39 6,46

3. szint 1,71 29,57 7,67 2,10 5,57

13. szelvény 1. szint 1,51 42,86 15,85 5,58 10,27 56,42

PBE 2. szint 1,50 43,23 18,72 12,87 5,85

3. szint 1,32 42,34 10,83 4,08 6,75

16. szelvény 1. szint 1,50 45,05 18,61 4,96 13,65 69,75

KV 2. szint 1,75 34,36 21,26 11,66 9,60

3. szint 1,41 42,63 13,64 5,37 8,27

17. szelvény 1. szint 1,39 45,81 19,78 6,33 13,45 95,75

PGBE 2. szint 1,60 39,20 18,68 9,18 9,50

3. szint 1,39 44,43 6,24 2,71 3,53

19. szelvény 1. szint 1,53 41,78 21,99 8,05 13,94 131,14

PGBE 2. szint 1,74 36,71 18,37 8,32 10,05

2. ábra. A talajban található hasznos vízkészlet

4. ábra. Talajtérkép. Jelmagyarázat: 1. talajszelvény helye; 2. termô-
hely-típus változat; 3. kavicsos váztalaj; 4. gyengén podzolos barna
erdôtalaj;  5. podzolos, pszeudoglejes barna erdôtalaj

3. ábra. Száradék aránya a talajtípus függvényében erdeifenyô fafajnál
Talajtípus 1: gyengén cementált kavicsos váztalaj; 2: gyengén pod-
zolos barna erdôtalaj; 3: podzolos pszeudoglejes barna erdôtalaj.

I. II. III. IV.

1.

2.

3.

4.

5.

V. VI. VII.

hónap

VIII. IX. X. XI. XII.
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Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a tartós, tervszerû erdôgazdál-
kodáshoz alapvetô fontosságú az egyébként igen változatos, mo-
zaikszerû termôhelyek pontos feltérképezése. Ezen alapismere-
tek birtokában lehet ésszerû javaslatot tenni az erdôrészletek ki-
alakítására, a meglévôk módosítására. Rákényszerülhetünk arra,
hogy a szélsôséges termôhelyeinken az eddig telepített fafajok
mellett a jelenlegi állományalkotó fafajokon kívül olyanok telepí-
tésével is próbálkozzunk, amelyek ezeket a mostoha termôhelyi
körülményeket képesek jól elviselni. Ez azért is fontos, mert az
erdôgazdálkodás hosszú termelési ciklussal dolgozó ágazat, ahol
a nem kellôen a termôhelyez igazodó fafajok megválasztása az
állományok stabilitását és létét egyaránt veszélyeztetik.

Ezen termôhelyek alaposabb megismerése végett fafaj-
összehasonlító kísérletet szeretnénk beállítani. Néhány olyan
fafaj kipróbálása lenne a cél, amely nem állományalkotó fafaj,
azonban ezeken a termôhelyeken vélhetôen eredményesen
lehetne velük erdôsíteni. További célunk annak vizsgálata,
hogy bizonyos fizikai és kémiai módszerekkel javítsuk a ked-
vezôtlen talajtulajdonságokat és vizsgáljuk a tápanyag-ellátott-
sági viszonyokat. 

Az eddigi, valamint a folyamatban lévô vizsgálatainkhoz és
kutatásainkhoz nyújtott baráti segítségért ezúton szeretnénk
köszönetet mondani a Tanulmányi Állami Erdôgazdaság Köz-
pontjának és Iváni Erdészetének.

A Magyar Tudományos, Üzemi és Szak-
lapok Újságírói Egyesületének Nukleáris
Újságíró Akadémiája látogatást tett az
OKK–Országos „Frédéric Joliot-Curie”
Sugárbiológiai és Sugár-egészségügyi
Kutató Intézetében

Prof. dr. Köteles György igazgató fôor-
vos és munkatársai adtak rövid tájékozta-
tót az intézet munkájáról.

A kutatóbázis a volt Törley-féle kas-
télyban kapott otthont. Rövid elôadások
villantották fel modern korunk „terméké-
nek”, a különbözô sugárzásoknak az em-
berre, állatra, egyszóval az élô szervezet-
re ható mértékét, a káros következmé-
nyeket vagy éppen a gyógyító terápiát.

Néhány laboratóriummal ismerked-
hettünk szíves és készséges kutató kalau-
zolásával. Így láthattuk a gammabesugár-
zót, az izotópos laborokat, a sugárhatás-
diagnosztikai labort, az izotópdiagnoszti-
kai és terápiás kísérleti, a sugár-
egészségügyi laborokat, és rápillanthat-
tunk az Országos Személyi Dozimetriai
Szolgálat tevékenységére is. Sugár ügy-
ben a következô címet kell a borítékra ír-
ni, illetve az alábbi számokat kell tárcsáz-
ni:

Országos „Frédéric Joliot-Curie” Su-
gárbiológiai és Sugáregészségügyi Kuta-
tó Intézet

Cím: 1221 Budapest, Anna u. 5–7.
Postacím: 1775 Budapest, Pf. 101.
Tel.: 229-1926, Fax: 229-1926
e-mail: radbiol@hp.osski.hu
honlap: www.osski.hu

Pápai Gábor

K+F-tanácskozás
A Magyar Tudományos Akadémia Ag-
rártudományok Osztálya Agrár-Mûszaki
Bizottsága „Kutatási és fejlesztési ta-
nácskozást” tartott a gödöllôi Szent Ist-
ván Egyetemen.

A Soproni Egyetemet az Erdészeti
Géptani Tanszék képviselte.

Elôadások:
A Tanulmányi Erdôgazdaság Rt. fej-

lesztési stratégiája a „Gépcsaládos”
technológia mentén– Remenyik Imre,
Soproni TAEG Rt.;

Tuskózás és teljes talaj-elôkészítés nél-
küli környezet- és energiakímélô pásztás
talaj-elôkészítésen alapuló természetes és
mesterséges erdôfelújítás – Dr. Dózsa Gá-
bor, Szegedi Felsôoktatási Szöv. Juhász
Gy. TF, Major Tamás, NYME Sopron;

Az erdészeti gépek jellemzôinek op-
timalizálása az általános rendszeranalí-
zis elmélet alapján – Adolf Janeèek,
University in Praha, Csehország;

Erdészeti csuklós traktorok fejleszté-
se és gyártása Szlovákiában – Dr. Eugen
Rónay, J. Suchomel, Univerzita vo
Zvolene, Szlovákia;

A terheletlen és a terhelt csuklós
traktor fordulásának kinematikája – Dr.
Milan Mikleš, Univerzita vo Zvolene,
Szlovákia;

Hengeresfa kérgezésének új módsze-
re és gépe – Menyhárt Pál, NEFAG Rt.;

A természetközeli fahasználatok fel-
tételei és lehetôségei – Dr. Rumpf Já-
nos, NYME Sopron;

A fahasznosítás új lehetôségei és azok
szerepe Magyarország környezetvédel-
mi kötelezettségeinek teljesítésében –
Dr. Marosvölgyi Béla, NYME Sopron;

A tehergépkocsik típusváltozásának
hatása az erdészeti utak pályaszerkeze-
tének élettartamára – Dr. Kosztka Mik-
lós, NYME Sopron;

GIS és GPS: korszerû technológiák
az oktatásban és kutatásban – Dr.
Bácsatyai László, NYME Sopron

Nukleáris Újságíró Akadémia

FeHoVa 2000
Március 23-án – az Utazás kiállítással
együtt másik három rendezvény, a
Sport, a Budapest Boat Show és a
FeHoVa nyitja meg kapuit a Budapesti
Vásárközpontban. Hetedik alkalom-
mal kerül sor a FeHoVa – Fegyver, Hor-
gászat, Vadászat – nemzetközi kiállításra.

A Budapesti Vásárközpont F és F2
pavilonjában mutatkoznak be az erdô-
gazdaságok, a vadászati felszerelése-
ket, fegyvereket és kiegészítôket,
szakkönyveket, szervezett vadászu-
takat kínáló cégek, szaktanácsadással
szolgáló vadászati szervezetek. A kiál-
lítás palettájáról nem hiányoznak majd a
horgászat és a halászat témakörei sem.

A mobil telefon sugárhatásának szemléltetése
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A z 1997–98. évben Zalaegersze-
gen a mintegy 15 évvel ezelôtt te-
lepített parkban lévô nyugati tu-

ján (Thuja occidenatlis L.) és annak osz-
lopos „Columna” változatán, valamint
az oregoni hamiscipruson (Chamae-
cyparis lawsoniana Parl.) súlyos szokat-
lan rovarkártételt észleltünk.

A növények legyezôszerû véghajtásai
néhány cm-es hosszúságban elbarnul-
tak, leszáradtak és teljesen elveszítették
díszítô értéküket. A károsodott hajtások
boncolásakor kiderült, hogy a pusztu-
lást egy aknázó életmódot folytató
molylepke hernyói okozzák. A kinevelt
lepkéket Packard által 1871-ben Észak-
Amerikából leírt Argyresthia thuiella
Pack., Lep., Uponomeutidae-nak hatá-
roztuk meg. A faj a magyar faunában
mindeddig nem volt ismeretes, és mint
kártevôrôl a hazai növényvédelmi szak-
irodalomban sem található utalás, így
szükségessé vált életmódjának tisztázá-
sa és az ismeretek közreadása.

A kártevô magyar nevét a Gozmány
által bevezetett rokon, hazai fajok ma-
gyar nevei alapján „tujaaknázó ezüst-
moly”-ként javasoljuk a jövôben hasz-
nálni.

Az A. thuiella Kanada keleti és az
Egyesült Államok északkeleti részérôl
származik, ahol ôshonos, és itt fôkép-
pen a Thuja occidenatlis károsítója.

A lepkefajt Európában elsô ízben
1971–72-ben Hollandiában észlelték,
de azóta Belgiumban, Németország-
ban, Ausztriában, Svájcban, Csehor-
szágban, Horvátországban is megtalál-
ták, és megfigyeléseink szerint immár
Magyarország nyugati szegélyén is ká-
rosít. Az A. thuiella feltehetôen hernyó
vagy pete alakban, fiatal növényekkel
került Európába.

A kártevô életmódjával és a védeke-
zés lehetôségével az Egyesült Államok-
ban Silver (1957) és Nilsen (1997) fog-
lalkoztak. Kanadában Bazinet és Sears
(1978, 1979) kutatók megállapították,
hogy a téli, tartósan alacsony hômér-
séklet fontos tényezôje a károsító mor-
talitásának, az L5-ös hernyók telelésük
alkalmával a –25 °C-ot csak néhány na-
pig képesek károsodás nélkül elviselni.

A kártevôvel Európában legtöbbet
Hollandiában Frankenhuizen (1973),
Burger és mtsai (1984), Bodj és Vorman
(1984); Ausztriában Kurir (1983),
Shirvani (1986, 1989); Németországban
Dern és Hahn (1976), Plate és Köllner
(1977); Svájcban Fischer (1993); Hor-
vátországban Opalicki (1991); Csehor-
szágban pedig Povolny és Zacha (1990)
foglalkoztak.

Az A. thuiella morfológiai
leírása

A lepke testhossza kb. 5–6 mm,
szárnyfesztávja kb. 8 mm, színe ezüstfe-
hér, mindkét szárnya megnyúlt, kes-
keny, elhegyesedô, az elülsô szárnya-
kon barna foltok találhatók (1. ábra). A
tojás 0,4x0,25 mm, kissé ovális, sárgás-
fehér, az embrió érésével sötétedik. A
lárva 0,75–4,0 mm, a fiatal lárva sárgás-
fehér, késôbb zöld színû lesz, a fej és a
nyakpajzs barnásfekete. A báb 3,5–4,0
mm hosszú, zöldes színû, késôbb bar-
náspiros színbe megy át, az utolsó pot-
rohszelvényen erôs horgok láthatók.

Az életmódra, kártételre
vonatkozó megfigyelések
Az A. thuiella életmódjának tisztázására
irányuló vizsgálatok azt bizonyítják,

hogy a fajnak hazánkban is egy nemze-
déke fejlôdik (2. ábra). Az életmódra
vonatkozó megfigyeléseink kevés elté-
réssel megegyeznek a közép- és nyu-
gat-európai tapasztalatokkal.

A moly hernyó alakban telel az akná-
zott levelekben. A bábozódás az aknák-
ban az 1998-as évben április 27-én kez-
dôdött. A molyok rajzása június elejétôl
július elejéig tartott, a tömeges rajzás jú-
nius 8–17. között volt.

A nôstények tojásaikat egyesével, az
ágacskák tengelyi részébe, valamint a
pikkely alakú levelek szegélye mentén
helyezik el.

Az elsô lárvakelést július 10-én ész-
leltük, és a lárvák nagy része július vé-
géig kikelt. A lárvák a kelés után azon-
nal a levelekbe furakodnak, elkezdik az
aknázást, és a tél beálltáig táplálkoznak.
A kis lárvák kártétele kezdetben csak
egy-egy levélkét érint jellegzetes akná-
zó kárképet okozva. Fejlôdésük folya-
mán azonban számos (kb. 20–25 db) le-
vélkét pusztítanak el. Kártételük jól
megkülönböztethetô az egyéb károso-
dástól, mivel a hernyôk és ürülékük át-
esô fényben az aknákban láthatók. A
hernyó jelenléte kérdéses esetben bon-
colással (mikroszkóp alatt) pon-
tosítható.

A hernyók a telet nyugalmi állapot-
ban töltik az aknákban. A következô ta-

A tujaaknázó ezüstmoly kártételének,
életmódjának és a védekezés
lehetôségének vizsgálata ciprusfélékben

DR. GÁL TIBORNÉ, DR. SZEÔKE KÁLMÁN

1. ábra. Argyresthia thuiella imágó Rajz: Szeôke Kálmán
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vasszal a lárva bábozódásáig még foly-
tatja a károsítást a tápnövény legyezô-
szerû véghajtásainak szöveteiben. A
hernyók táplálkozása során kiüregesí-
tett levelek elôször sárgák lesznek,
majd elszáradnak és a következô évben
lehullanak. Az aknázott ágak elhalása
beteg külsôt ad a növénynek. Súlyos
fertôzés esetén a fák elbarnulnak, szá-
radnak, esetleg elpusztulnak.

A kártevô parazitáltságá-
nak vizsgálata

Vizsgálataink során a Zalaegerszegen
gyûjtött anyagból négy fürkészcsaládba
tartozó fajokat (det.: dr. Thúróczy Csa-
ba hymenopterológus) sikerült kinevel-
nünk. A fajok közül legnagyobb arány-
ban (34%) a Pteromalidae család tagja,
a Pteromalus semotus Walker fordult
elô. Az Eulophidae családot a Pnigalio
pectinicornis L. (9%), a Necremnus sp.
1. (14%), a Necremnus sp. 2. (9%) és a
Chrysocharis sp. (3%) képviselte. A
Braconidae (28%) és az Ichneumonidae
(3%) család fajainak azonosítása folya-
matban van.

A védekezés lehetôségei
Zalaegerszegen a károsított területen

– a szerzôk javaslata alapján – kb.
150–200 örökzöldön növényvédô sze-
res (Nomolt 15 SC 0,05% + Karate 2,5
EC 0,06%) kezelés is történt 1998. júni-
us 14-én a rajzáscsúcs, illetve a tömeges
tojásrakás idôszakában. Az egyszeri ke-
zelés hatékonyságát ellenôriztük, és
vizsgálatunk során megállapítottuk,
hogy a kezelést követôen az imágók
nagy része elpusztult, a már lerakott to-
jásokból a lárvakelés elmaradt, illetve a
fiatal lárvák elhaltak, és így a további
kártétel erôsen mérséklôdött.

Vizsgálatunk kísérleti jellegû volt,
hazánkban a kártevô ellen engedélye-
zett technológia még nem ismert. Mivel
az A. thuiella feltételezhetôen terjedô-
ben van, és további súlyos kártételei
várhatók, ezért indokolt a védekezési
eljárások kidolgozása.

A védekezés lehetôségeit az alábbi-
akban foglaljuk össze:

– Agrotechnikai védekezésül a növé-
nyek szellôs, ligetes ültetése javasolha-
tó, ugyanis az erôs kártétel kialakulásá-
nak a zárt, levegôtlen árnyékos viszo-
nyok kedveznek.

– Kisebb mértékû fertôzöttség esetén

a további kártétel mérsékelhetô azáltal,
hogy a fertôzött részeket ôsszel vagy
kora tavasszal levágjuk és elégetjük.

– Erôs fertôzés esetén azonban szük-
séges inszekticides kezelést alkalmazni.
A kémiai védekezést nehezíti, hogy a
molyfaj élete legnagyobb részét a leve-
lekben, védett állapotban tölti.

– Legjobb eredményt akkor érhetünk
el, ha a kezelést a molyok repüléséhez,
tojásrakásához igazítjuk. Ebben az idô-
szakban (június) számításba jöhet az
imágók gyérítése céljából az egyéb
aknázómolyfajok ellen engedélyezett ké-
szítmények (piretroidok, szerves foszfor-
savészterek stb.) egyike. A tojásokból va-
ló láraveklést pedig megakadályozhatjuk
egy jó ovicid hatású kitinszintézis-gátló
készítménnyel. Tekintettel arra, hogy a
lepke néhány hétig rajzik, ezért ismételt
védekezésre is szükség lehet.

– Az aknában lévô fiatal lárvák ellen
várhatóan hatásosak lehetnek egyes
szisztemikus tulajdonságú szerves fosz-
forsavészter-készítmények, hatékony-
ságuk tisztázásra vár.

– A kártevô elleni védekezéshez
hozzájárulnak a hasznos élô szerveze-
tek (fürkészdarazsak) is, ezért lehetôleg
környezetkímélô technológiát kell
elônyben részesíteni, kímélve az örök-
zöldeken jelenlévô egyéb kártevôk (at-
kák, pajzstetvek stb.) egyedszámát kor-
látozó hasznos faunaelemeit is.

2. ábra. Az Argyresthia thuiella fejlôdésmenete (Zalaegerszeg, 1997–98.) (Rajz: Gál Tiborné)

Kipusztulás fenyegeti az ibériai hiúzt,
úgy tûnik, fennmaradásának utolsó esé-
lye a WWF angliai képviseletének vé-
delmi programja maradt. Erre hívja fel a
figyelmet az európai ragadozók meg-
mentése érdekében folytatott WWF
kampány.

A világ legveszélyeztetettebb macs-
kaféléje, az ibériai hiúz a kipusztulás
szélére került az utóbbi évtizedekben.
Feltehetôen kevesebb, mint 600 pél-
dány él eredeti hazájában, Spanyolor-
szágban és alig 50 egyed a szomszédos
Portugáliában.

Az ibériai hiúzról (Lynx pardinus)
Védettségi foka: Az ibériai hiúzt az

IUCN Macskaféléket Kutató Csoportja a
világ legveszélyeztetettebb macskaféléi
közé sorolta és egyben Európa legve-
szélyeztetettebb ragadozójának is nyil-
vánította. Európa két bennszülött raga-
dozó faja közül az egyik az ibériai hiúz,

a másik az európai nyérc (Mustela
lutreola).

A faj állománypusztulásának tör-
ténete: Kb. 100 évvel ezelôtt még elter-
jedt volt az Ibériai-félsziget déli részén,
ahol még ma is jelen van. 1960-ra állo-
mányának nagysága hanyatlásnak in-
dult északon, és mára már csaknem tel-
jesen eltûnt a déli területekrôl. 1960 és
1990 között következett be a legna-
gyobb mértékû pusztulás, amikor a hi-
úzállomány 80%-a tûnt el. Az állomány
azóta is folyamatosan zsugorodik.

Európa erkölcsi dilemmája: Az ibé-
riai hiúz elvesztése nagy szégyen lenne
egész Európára nézve. A védelmérôl szó-
ló tervezet azt állítja: az európai hatósá-
gok nem követelhetik a fejlôdô országok
biodiverzitásának védelmét, amíg meg-
engedik egy többszáz éve ôshonos euró-
pai macskaféle kipusztítását.

WWF

Kipusztulhat az ibériai hiúz
az évszázad végére?
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Az év fája

A barkócaberkenye termôhelyi igénye

KOVÁCS GÁBOR

A barkócaberkenye természetes,
meglehetôsen tagolt elterjedési te-
rületét figyelembe véve sajátos klí-

maigényû, melegkedvelô, a fagyra nem
érzékeny faj. Szubmediterrán jellegébôl
adódóan csapadékos nyárelôt, sok napsü-
tést és tartós nyári meleget kíván. A hô-
mérsékleti szélsôségeket jól tûri, de a kife-
jezetten kontinentális éghajlatot kerüli
(Gencsi–Vancsura, 1992). A talajnedves-
séggel szemben nagy tûrôképességgel
rendelkezik, a túl sok nedvességet és a
magas talajvizet nem viseli el. A laza, szel-
lôzött talajokat részesíti elônyben, a túl
kötött, levegôtlen talajokon rövid életû.

A barkócaberkenye elsôsorban a táp-
anyagban és bázisionokban gazdag, ma-
gas bázistelítettségû talajokat kedveli,
ezért elôfordulását gyakran a meszes tala-
jokhoz kötik. Leggyakrabban a mészkô,
dolomit, bazalt és a löszszerû alapkôzete-
ken létrejött talajokon találjuk. Meszes,
gyakran meleg, száraz termôhelyen való
elôfordulása arra vezethetô vissza, hogy
az egyéb fafajokkal szemben szárazságtû-
rôbb, ezzel javítja saját konkurenciaké-
pességét és túlélési esélyeit.

A bükkös klímában csak ritkán fordul
elô, itt is elsôsorban a mészkövön vagy
dolomiton kialakult, fôként déli, délnyu-
gati fekvésû, törmelékes lejtôk többlet-
vízhatástól független sekély termôrétegû,
sziklás köves váztalajain, rendzináin
vagy lejtôhordalék talajain. E talajoknak
igen kicsi a termôrétege, alacsony a
szervesanyag-tartalma, ennek megfelelô-
en kicsi a talajok tápanyag-szolgáltató ké-
pessége. Ehhez járul az igen alacsony víz-
kapacitás, ezért a talajok a vegetációs idô-
szak egy részében szárazak, a növények
számára felvehetô, ún. hasznos víz nem
áll rendelkezésre a talajban. Mindezek el-
lenére a bükkös klímára jellemzô csapa-
dék hatására is viszonylag jó növekedést
mutat. Erre annál is inkább érdemes oda-
figyelnünk, mert ezeken a termôhelye-
ken a fôfafajok növekedése egyre inkább
visszaszorul.

Domb- és hegyvidékeink gyertyános-
kocsánytalan tölgyes klímájában találja
meg alapvetôen növekedésének ökoló-
giai optimumát. Számos talaj számára a
400 méter körüli vagy ez alatti tenger-
szint feletti magasságban, mintegy
650–750 mm-es évi csapadék, 9–10 °C
évi középhômérséklet és 55–60% júliusi
14 órás relatív páratartalom mellett ked-

vezôek a termôhelyi adottságok. Itt ala-
kulnak ki többek között a fôként több-
letvízhatástól független vagy szivárgó vi-
zû, középmély, mély vagy igen mély ter-
môrétegû, vályog, agyagos vályog fizikai
féleségû, a barna erdôtalajok és a ranker
vagy rendzina talajok közötti átmeneti
talajképzôdmények, valamint a
Ramann-féle barnaföldek és agyagbe-
mosódásos barna erdôtalajok, ahol a
barkócaberkenye a legerôteljesebb ma-
gassági és vastagsági növekedést érheti
el. Ezen talajok termôrétege jól fejlett
morzsás vagy szemcsés szerkezetû, en-
nek következtében levegôs, amit a
barkócaberkenye kifejezetten kedvel. A
tápanyag- és vízgazdálkodás ugyancsak
jó, így ezeken a termôhelyeken jellem-
zôen közel egyenes törzsû, magasba tö-
rekvô, erôteljes magassági növekedést,
majd késôbb vastagsági növekedést is
mutató fává nô. Növekedési erélye
olyannyira jó, hogy az egyes erdôtársu-
lásokban lévô fafajoknak komoly kon-
kurenciát jelenthet. Mivel más fafajok az
ilyen talajokon akár 10 m-rel is magasab-
bak lehetnek, csak az állandóan szabad
állásban érhetik el a 30 méteres vagy
akár nagyobb magasságot is (Schmeling,
1994). Erre ugyanúgy találhatunk példát
a Keleti-Mecsekben, a Bakonyban vagy
a Bükkben, a Leányvölgyben.

A termôhelyi feltételek kedvezôtle-
nebbé válásával egyaránt csökken a
barkócaberkenye növekedési erélye, ma-
gassága. Mivel számos fafajnál szárazság-
tûrôbb, tömegesebb elterjedését találjuk a
kocsánytalan tölgyes, illetve cseres klímá-
ban. 150–300 méter tengerszint feletti ma-
gasságban, 550–600 mm évi csapadék,
9,5–10,0 °C és 51–55% júliusi 14 órás pára-

tartalommal jellemezhetôek ezek termô-
helyei. Elsôsorban déli, délnyugati kitett-
ségében, ugyancsak bázikus vulkanikus
kôzeteken vagy mészkô, illetve dolomi-
ton kialakult talajokon tenyészik. A keve-
sebb csapadék következtében szárazab-
bá válnak termôhelyei. A többletvízhatás
nélküli, sekély vagy középmély termôré-
teg, elsôsorban vályog fizikai féleség mel-
lett sziklás-köves váztalajokon, földes
váztalajokon, rendzina, humuszkar-
bonát, erubáz és ranker talajokon, kar-
bonátmaradványos barna erdôtalajo-
kon, rozsdabarna erdôtalajokon, barna-
földön, lejtôhordalék talajokon találjuk.
Mind a gyertyános-tölgyes, mind pedig a
kocsánytalan tölgyes, illetve cseres klímá-
ban elegyfafajként kielégítô növekedést
mutat a savanyú, nem podzolos barna er-
dôtalajokon, valamint podzolos barna er-
dôtalajokon is (Koloszár, 1987, 1990).

A barkócaberkenye tág határok között
képes elviselni a termôhely szélsôségeit.
A sekély termôrétegû váz és kôzethatású
talajokon elsôsorban talajvédelmi funkci-
ót tölt be, azonban a jobb víz- és táp-
anyag-gazdálkodású, bázisokban gazdag
barna erdôtalajokon jelentôs faméreteket
érhet el, ezért ezeken a termôhelyeken
felkarolása, a jelenleginél nagyobb elegy-
aránya állományainkban mindenképpen
indokolt.

Irodalom:
Wedig Kausch-Blecken von Schmeling

(1994): Die Elsbeere – Sorbus torminalis
Crantz, Boveden

Gencsi L., Vancsura R. (1992): Dendrológia.
Mezôgazda Kiadó, Budapest, 462.

Koloszár J. (1987): Erdômûveléstan I.B. (Fa-
fajok erdômûvelési tulajdonságai), Sopron

Koloszár J. (1990): Erdômûveléstan I. A:
(Erdôismerettan), Sopron

A Duna–Ipoly Nemzeti Park pilisi táj-
egységének irodája kiköltözött mûkö-
dési területére, Visegrádra, ahol mun-
katársaink közül Baloghné Váradi
Éva és Papp Miklós érhetôk el.
A Pilisi Iroda új címe: 2000 Visegrád,
Mátyás király út 4., tel./fax: (bekötés
után) 06/26/397-440
Fogadóórák: kedden 8.30–10.30 és csü-
törtökön13.30–15.30 között.
Tájékoztatásul közlöm, hogy másik két

pilisi munkatársunk az alábbi telefon-
számokon hívható:
Janata Károly a budapesti 06/1/325-
7833,
Grosz Róbert az esztergomi
06/33/435-015 számon.
Kérem kedves ügyfeleinket, hogy hivata-
los irataikat továbbra is az Igazgatóság bu-
dapesti címére szíveskedjenek küldeni.

Dr. Laubál László
igazgató

A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának
közleménye
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Bevezetés
A PRO SILVA a természetes folyamatok-
ra alapozott erdôgazdálkodást szorgal-
mazó erdészek 1989-ben Szlovéniában
alapított európai szövetsége.

A tartamosság fogalmának tág értel-
mezésére alapozva, a PRO SILVA a kö-
vetkezô oldalakon rögzíti a jelenlegi
erdôgazdálkodás négy kiemelten fon-
tos kérdéskörével kapcsolatos állás-
pontját:

1. a felelôsségteljes erdôgazdálkodás
és erdôhasználat alapelvei,

2. a biodiverzitás fenntartása,
3. az idegenhonos (exóta) fafajok al-

kalmazása és
4. az erdôk ökológiai szerepe a táj-

ban.
Az így értelmezett tartamosság hang-

súlyozása mellett a PRO SILVA a termé-
szetes folyamatokra épülô erdôgazdál-
kodást támogatja. Ily módon az ökoló-
giai és ökonómiai kockázatok csökken-
nek.

A PRO SILVA meggyôzôdése, hogy
a mereven szabályozott uniform gaz-
dálkodásról PRO SILVA szemléletû er-
dôgazdálkodásra és erdômûvelésre
való átállás az erdôk állományfejlôdé-
sének csaknem minden stádiumában
elkezdhetô. 

Az erdô védelme, az erdôgazdálko-
dás és az erdôhasználat bizonyos er-
dôállomány-típusokban hozzájárulhat
az erdô felújításához és megôrzésé-
hez.

A PRO SILVA az ilyen ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás gyakor-
latba ültetését az alábbi módokon tá-
mogatja:

• információcsere az európai nem-
zeti csoportok között,

• bemutató területek létrehozása,
• találkozók és terepi programok

szervezése a bemutató területeken,
• oktatási és kutató intézményekkel,

valamint egyéb szervezetekkel való
együttmûködés.

Ezek az irányelvek a PRO SILVA el-
nökségi tagok között lefolytatott sok vi-
ta és tárgyalás eredményeként alakul-
tak ki. Azt a célt szolgálják, hogy gyara-
podjanak az erdô által nyújtott szolgál-
tatások mind a jelen, mind a jövô gene-
rációi számára.

A PRO SILVA erdészeti
alapelvei

Általános alapelvek
A PRO SILVA azokat az erdôgazdál-

kodási stratégiákat támogatja, amelyek
oly módon optimalizálják az erdei öko-
szisztémák fenntartását, védelmét és
használatát, hogy az erdôk tartamosan
és gazdaságosan tölthessék be ökológi-
ai, szociális és gazdasági szerepüket. A
PRO SILVA által támogatott erdôgazdál-
kodás piaci és nem piaci célokat egya-
ránt szolgál, és a teljes erdei ökosziszté-
mát figyelembe veszi.

A tartamosságot a lehetô legszéle-
sebben értelmezve a PRO SILVA szerint
az erdôk négy rendeltetés betöltésével
szolgálják a társadalmat:

1. az ökoszisztémák megôrzése,
2. a talaj és a klíma védelme,
3. faanyag és más termékek termelése,
4. rekreációs, közjóléti, kulturális le-

hetôségek nyújtása.

1. Az ökoszisztémák megôrzése
Az ökoszisztémák fenntartása adja az

erdôk védelmi, termelési és közjóléti
rendeltetésének alapját. Bármilyen cé-
lokra is akarja a társadalom az erdôt
használni, ezek az erdôben elôforduló
életformák életképességén és kölcsön-
hatásaik épségén alapulnak. Ezért az

ökoszisztémák megôrzése – s amennyi-
ben szükséges, helyreállítása – a leg-
fontosabb feladat.

Az erdei ökoszisztémák kiemelt jel-
lemzôi:

• a növény- és állatfajok lokális és
regionális sokfélesége (fajdiverzitás);

• az egyes fajok evolúciós fejlôdését
lehetôvé tevô genetikai változatosság a
lokális populációkon belül (genetikai
diverzitás);

• az ökoszisztémák lokális és regio-
nális sokfélesége (tér- és idôbeli szerke-
zeti diverzitás);

• az ökológiai folyamatok érvénye-
sülése (természetes és természetszerû
erdôdinamika);

• a fajok közötti ökológiai kapcsolat-
rendszer;

• az erdô környezetével (makro-,
mezo- és lokális klíma, környezô táj)
való kölcsönhatásai.

A PRO SILVA az alábbi alapvetô mód-
szereket ajánlja az erdei ökoszisztémák
mûködôképességének biztosítására:

• a természetes erdei vegetációmin-
tázatok szigorú figyelembevétele (vagy-
is fenntartása vagy helyreállítása) az er-
dôgazdálkodás során;

• a talaj termôképességének megôr-
zése a folyamatos erdôborítás és bio-
massza fenntartása révén (a holt fa-
anyag visszahagyását is beleértve);

A természetközeli erdôgazdálkodás 
Pro Silva Europa által vallott alapelvei I.

Fajgazdag újulat
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• az elegyes erdôk elterjesztése, kü-
lönös tekintettel a ritka és veszélyezte-
tett fafajokra;

• az idegenhonos fafajok alkalmazá-
sának olyan esetekre korlátozása, ahol
ez gazdasági kényszer, de ekkor is csak
olyan esetekben, ahol bizonyos
mennyiségi és minôségi korlátok között
foltosan elegyíthetôk az eredeti nö-
vényzettel;

• különleges esetekben a fahaszná-
latról való teljes lemondás.

Az erdei ökoszisztémák megôrzésé-
nek fent említett céljai és módszerei
összhangban vannak az 1992-es Riói
Konferencia határozataival.

Az erdôk védelmi, termelési és köz-
jóléti funkciói mind a teljes ökosziszté-
ma megôrzésén alapulnak, s mindegyik
rendeltetés a maga sajátos módján fon-
tos a társadalom számára.

2. A védelem
A védelmi rendeltetés fontos össze-

tevôi a következôk:
• a természetes talajerô és talajszer-

kezet védelme vagy rekonstrukciója
(talajvédelem);

• a természetes erdôtípusok (társulá-
sok) védelme (élôhelyvédelem);

• a tipikus és ritka vagy veszélyezte-
tett fajok védelme (fajvédelem);

• az erózió elleni védelem (erózió-
védelem);

• a víz védelme és tisztítása (vízvé-
delem);

• az erdei klíma és a környezô tájra
gyakorolt hatásának megôrzése, illetve
javítása (helyi és regionális klímavéde-
lem);

• a légköri szén megkötésének fenn-
tartása vagy fokozása (a földi klíma vé-
delme);

• a levegôminôség védelme, illetve
javítása (emisszióvédelem);

• a zajártalom elleni védelem (zajvé-
delem);

• a látványt zavaró tájsebek elrejtése
(látványvédelem).

A védelmi rendeltetés legtöbb össze-
tevôje egyben integrált része az erdei
ökoszisztémák megôrzésének, attól
nem elválasztható és külön sem kezel-
hetô.

A védelmi rendeltetés megvalósítá-
sára a PRO SILVA a következô módsze-
reket tekinti alapvetônek:

• a folyamatos erdôborítást is magá-
ban foglaló holisztikus szemlélet elfo-
gadása;

• bizonyos biológiai értékmegôrzô
feladatok megvalósítása a gazdálkodás
folyamán, speciális intézkedések révén,

mint például a fahasználatoknak, az
exóta fafajok alkalmazásának, a mûtrá-
gyázásnak, a kitermelési módszereknek,
a talajvíz elvezetésének a korlátozása;

• különbözô védettségû erdôterüle-
tek regionális hálózatának létrehozása,
ami néhány, emberi beavatkozásoktól
teljesen megkímélt rezervátumot is tar-
talmaz;

• sajátságos stratégiák alkalmazása
olyan fizikai védelmi feladatok ellátásá-
ra, mint az erózió megelôzése, a vízellá-
tás védelme, a látványvédelem, a szen-
nyezô anyagok lekötése.

3. A termelés
A PRO SILVA a fenntartható erdei

ökoszisztémákat tekinti az ökonómiai
tartamosság alapjának. A társadalom
számára a termelés és a védelem egya-
ránt fontos. A legszélesebb értelemben
vett tartamosság, az optimális termelé-

kenység folyamatos fenntartása csak a
védelmi funkciók csorbítatlan érvényre
jutása mellett lehetséges. Ezért azoknak
a termelési stratégiáknak nincs létjogo-
sultsága, amelyek figyelmen kívül
hagyják a védelmi rendeltetéseket.

A PRO SILVA kiáll az erdôvel való
gazdálkodás és az újratermelhetô fa-
anyag hasznosítása mellett.

Tekintettel a tartamosság általános
alapelveire, a termelési funkció lénye-
gesebb kritériumai a következôk:

• a talaj termôképességének fenntar-
tása,

• az erdei ökoszisztémák és a fa-
anyagtermelés folyamatosságának biz-
tosítása,

• a természetes anyag- és energia-
forgalom fenntartása.

A PRO SILVA e kritériumok teljesülé-
sének biztosítására a következô mód-
szereket ajánlja:

A módszer mûködik
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• a talaj termékenységének védel-
mére folyamatos (állandó) erdôborítás
fenntartása;

• a természetes erdôdinamikai folya-
matok teljes hasznosítása;

• az állományok értékének növelése
készletgondozó használatok (szálalás,
nevelôvágás) alkalmazásával az állo-
mányfejlôdés minden szakaszában;

• a fakészlet optimális szinten tartá-
sa;

• törekvés a növedék és a használat
egyensúlyának megteremtésére, min-
den gazdálkodási egységen belül;

• az erdô stabilitásának növelése, s
ezzel a termelés kockázatának követke-
zetes csökkentése a faegyedek és facso-
portok stabilizálása révén;

• az erdônevelés és a fahasználat fo-
lyamán minden egyes faegyed szerepét
szem elôtt kell tartani;

• a tarvágások és az erdôre káros ha-
tást gyakorló egyéb módszerek elkerü-
lése;

• az egyes fák kitermelésének idejét
meghatározó elôírások (vágásforduló,
faállomány vágáskora) mellôzése;

• az erdôfelújításnak az erdônevelés
szerves részeként való értelmezése;

• az erdô spontán felújulásának és
fejlôdésének elôsegítése az egyes fák
kivágása (szálalás) és a hosszú felújítási
idôtartamú csoportos szálalóvágás ré-
vén, beleértve:

természetes újulat és
a természetes törzsszámcsökkentés

(mortalitás) által nyújtott lehetôségek
kihasználását is;

• olyan fahasználati módszerek al-
kalmazása, melyek nem károsítják az
erdôállományt és a talajt;

• az erdô szerkezetéhez és jellegé-
hez illô gépek alkalmazása;

• az ökoszisztémában idegen anya-
gok (mûtrágya és növényvédô szerek)
használatának korlátozása a lehetséges
legkisebb mértékre;

• a vadsûrûség és a vadeltartó ké-
pesség egyensúlyának helyreállítása;

• olyan erdôgazdálkodás folytatása,
amely elsôsorban az erdônevelésre és a
vágásra érett faegyedek kitermelésén
alapul, s amelyet indokolatlanul nem
befolyásolhat a felújításra való törekvés.

4. A közjóléti funkció
A PRO SILVA felismerte, hogy az er-

dô egyre fontosabb szerepet kap az em-
ber testi és lelki egészségének megôr-
zésében, különösen a sûrûn lakott eu-
rópai országokban.

Az erdôk közjóléti funkciójának
alapját a következô jellemzôk adják:

• az erdô alkalmassága az ember tes-
ti-lelki felüdítésére csendes, környezet-
barát formában;

• az erdônek az a képessége, hogy
táplálja az embernek az erdôhöz és a

természethez fûzôdô hagyományos ér-
zelmi kötôdését (az erdô titokzatossá-
ga, mítoszok és tündérmesék);

• az erdônek az a tulajdonsága,
hogy ôrzi a kulturális hagyományokat
(az erdô mint a festészet, költészet, ze-
ne tárgya, ihletôje).

A PRO SILVA a következô módszere-
ket ajánlja az erdô közjóléti funkciójá-
nak fokozásához, megvalósításához:

• az üdülés nyugodt formáinak elô-
segítése, megfelelô turistaút-hálózat és
más üdülési berendezések kínálatával;

• amennyiben szükséges, az üdülési
kínálat és berendezések speciális terü-
letekre koncentrálása;

• csendes erdôzónák létesítése,
amely lehetôséget teremt az erdô „meg-
tapasztalására” (a nyugodt gondolko-
dásra, álmodozásra, a természetbe olva-
dásra);

• szép alakú fák és más látványossá-
gok (színek, virágok, gyümölcsök, cser-
jék és lágyszárúak stb.) megôrzése, ki-
alakítása;

• vonzó erdôkép fenntartása a válto-
zatos erdôszerkezetek megôrzése és ki-
alakítása révén;

• érintetlenül hagyandó erdôterüle-
tek kialakítása, ahol a természet a maga
szabad útját járhatja;

• erdei rétek, tisztások, völgyek,
sziklakibúvások, vizek, kilátópontok
stb. megôrzése.

Elegendô jövô
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A PRO SILVA meggyôzôdése, hogy a
közjóléti funkció a fent javasolt ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás alkal-
mazásával általában automatikusan
megvalósul. Ezen túlmenôen intézke-
dések csak különleges esetekben szük-
ségesek.

Az erdôgazdálkodás során az erdô
üdülési funkciójára való odafigyelés
nagymértékben ellensúlyozhatja az egy-
re urbanizáltabb, technikai civilizáció-
ban élô modern ember életfeltételeit.

A PRO SILVA és a biológiai
sokféleség

A PRO SILVA egyik legfontosabb célki-
tûzése az erdô összes értékének megôr-
zése és növelése, beleértve mind a tár-
sadalom számára nyújtott, mind az erdô
belsô saját értékeit. Ennek az értéknek
nagyon fontos része az erdei ökoszisz-
témában jelenlévô életformák és orga-
nizmusok teljes spektruma.

Ezek a változatos élôlények és élet-
formák az erdôk különbözô fejlôdési és
szukcessziós fázisaihoz kötôdnek, bele-
értve egyebek között a leépülô/pusztu-
lási fázisokat, a nyílt területeket, az álló-
és folyóvizeket. Egy erdei ökosziszté-
mában élô szervezetek sokfélesége az
adott terület biodiverzitását tükrözi, s
egyben része a szélesebb értelemben
vett globális biodiverzitásnak is.

A biodiverzitás a bonyolultabb és

primitívebb élôlényeket egyaránt ma-
gában foglalja, még akkor is, ha azok-
nak nincs közvetlen hasznuk, keres-
kedelmi értékük a társadalom számá-
ra.

A faji változatosság – mint a globális
biodiverzitás része – megôrzése az erdô
alapvetô funkciójának tekintendô. Ez
az a tény, amelyet el kell fogadnunk, te-
kintet nélkül arra, hogy milyen felis-
merhetô kapcsolatban áll az emberi
szükségletekkel.

A faji változatosság megôrzésének –
a biodiverzitás belsô értékén felül – lé-
nyeges szerepe van az erdô emberi tár-
sadalom általi használatában is. A fa-
anyag és más erdei termékek hagyomá-
nyos használata mellett nem szabad el-
feledkeznünk azokról a potenciális ter-
mékekrôl, amelyeknek a jövôben lehet
majd piaci értékük.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a
biodiverzitás megôrzése általában az
ökológiai és ökonómiai kockázat csök-
kenését eredményezi.

A gazdálkodás lehetôségei
a biodiverzitás-

védelemben
Az erdészek a következô megközelíté-
seket használhatják fel eszközként a
természetes biodiverzitás megôrzésére
és növelésére:

• ôshonos fafajok használata; ez azért
fontos, mert számos állat- és növényfaj
lépett kapcsolatba az ôshonos fafajokkal
az evolúciós fejlôdés folyamán;

• az erdôszerkezet változatosságá-
nak növelése az erdôfelújítás, az erdô-
nevelés és a fahasználatok segítségével
térben és idôben megfelelôen elrende-
zett élôhelyi sokféleség létrehozásával;

• a lábon álló és fekvô holt törzsek,
az üreges fák, az elöregedett egyedek
stb. szükséges mennyiségben és elosz-
lásban való meghagyása;

• a speciális élôhelyek védelme az
erdôkben (vizes élôhelyek, sziklakibú-
vások, homokbuckák stb.);

• a természetellenesen túlnépese-
dett nagyvadállomány és más, az erdôt
nagy területen kizsaroló növényevô po-
pulációk sûrûségének szabályozása.

Stratégiák
A PRO SILVA elveket követô erdôgaz-
dálkodás általánosan szolgálja a biodi-
verzitást és különösképpen a faji
diverzitást.

A biodiverzitás fenntartása és megôr-
zése az erdôben a gazdasági célok mel-
lett az erdészeti célrendszer szerves ré-
szét kell, hogy képezze.

A biodiverzitás védelmét a középtá-
vú gazdálkodási terveknek kell tartal-
mazni és elôsegíteni.

(folytatjuk)

Pro Silva eredmény
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A hétéves háború kitörése óta még
zárt társaságokban is tilos volt a
tánc; elnémult a zene mindenütt, s

ürességtôl tátongtak a vendégházak. Tü-
zelôje mellett otthon búsulhatott minden-
ki, gázolván a zavaros gondokban. Mert
ha „a kemény státutumok ellenére, ôfelsé-
ge bosszúságára s a burgerság gyalázatá-
ra”, táncra, mulatásra vetemedett, minden
irgalmasság nélkül a sötét tömlôcbe vetet-
ték; sôt ismétlôdés esetén 12 pálcával ke-
ményen megcsapták.

Ez állapotok azonban a szent korona
hazahozatalakor az egész országban meg-
változtak. A nemzeti lelkesedés egyszerre
hihetetlen mértékben fellendült. A ma-
gyar viselet s a magyar szó újra divatba
jött. Még a német Budán és Pesten is meg-
változtak a viszonyok. „Valamennyi budai
és pesti dáma vagyon – írják – mind ma-
gyarba öltözött s úgy várja a koronát”. –
Így cselekedtek a pozsonyi asszonyok is,

akik gróf Teleky Sámuelnét kérték meg,
“hogy az maga jeles magyar öltözeteibôl
engedne egyet mustrául, melynek formá-
jára készíttethetnének ôk is magoknak a
jó íz regulái s tetszések szerint való ma-
gyar köntösöket”.

Három királyok napján dob- és trombi-
taszóval kihirdették, hogy immáron meg-
kezdôdnek a nyilvános bálok. Hetenként
háromszor, esti hét órától reggeli három
óráig szabad a tánc. Február hótól kezdve
azonban már reggel öt óráig lehetett a bá-
lokat nyújtani. A bálokon minden tisztes-
ségesen öltözött ember megjelenhetett.

Történtek pedig ezek a császári bálok
Mária Terézia korában, mikor is a magyar
nyelv, a magyar szellem és a magyar vise-
let halófélben volt. Városainkban teljesen
az idegen divat járta, s mindenütt németül
folyt a beszélgetés. Csak néhány búsma-
gyar író körmölgetett magyarul a pislogó
mécses mellett. Csak ezek a szegény ma-

gyar írók lelkében élt még a nemzeti szel-
lem; csak ezek hirdették még a magyar
nyelv szépségét; ezek bíztak egy szebb jö-
vôben.
„Komáromban – írja a Mindenes Gyûj-

temény – a nemes bálokban mind a férfi-
ak, mind az úri asszonyságok csupa ma-
gyar ruhákban jelennek meg, s ha a vitéz
Hunyady és Mátyás föltámadnának, még
ôk is tapsolnának ily sok szép magyarság-
nak.”

Mivel az idegen módi és nyelv fôbb ter-
jesztôi mindig az asszonyok voltak, a bá-
lok és egyéb mulatságok elnémetesedését
is jórészt nekik rótták fel bûnül. Aztán mi-
kor II. József halála után a korona hazaho-
zatalával beállott a nemzeti ébredés kora,
megint asszonyaink voltak, akik siettek a
módiba jött magyar öltözetet felvenni. „Ha
– írják ez alkalommal – a mi magyar
asszonyságaink e dicséretes példát min-
denütt követni fogják s kivált pedig a bá-
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Régi bálok Mária Terézia idejében
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lokban és egyéb mulatságokban magya-
rul beszélni nem szégyenlenek: úgy be
fogják gyógyítani a sebeket, melyeket ha-
zánknak s nemzetünknek okoztak, s még
inkább elhitetik velünk, hogyha asszony
által jött be a világra a bûn, a szabadító is
asszonytól született.”

Kevesen tudják, hogy egykoron az ud-
vari kamara kebelében külön bálkomisz-
száriusok is mûködtek. E polcos tisztvise-
lôk igazgatták a Habsburgok minden or-
szágában a nyilvános bálok dolgát. Mert
hát nem szabad hinnünk, hogy a régi bol-
dog idôkben bárki rendezhetett bált. Ez
csak kiváltságos emberek szabadsága
volt. S magát ezt a szabadságot nem vesz-
tegették ám ingyen! Aki többet ígért a ka-
marának, az kapta meg a bálok rendezé-
sének kizárólagos jogát. Azaz hogy csakis
a császári kiváltságos bálbérlôk adhattak
nyilvános bálokat, mégpedig a bálkomisz-
szárius uraiméktól elôírt rendtartás szerint.

A bálbérlôk majd mindenütt olaszok
voltak, s így ôket gazdagították az uraink.
A bálok rendesen vacsorával voltak össze-
kötve. Hogy a bálbérlô jó és elegendô italt
adjon, s hogy a megkívánt ételfogások
meglegyenek, minden bál elôtt polizei
commissio vizsgálta meg a konyhát. S jaj
volt, ha minôség vagy mennyiség dolgá-
ban kifogásolnivalót találtak. Bent a ter-
mekben megszûnt minden társadalmi kü-
lönbség; egy renden tartották az urat a pa-
raszttal, a fôtisztet a legkisebb iparossal.
Minden embernek joga volt a bálban
megjelenni s mulatni, ahogy kedve tartot-
ta. Azaz mégsem. A báli szabályok szerint
az inasoknak livrében, s a szolgálóknak
búbos fôkötôben nem volt szabad belép-
niök; de ha fölcserélték e ruhadarabokat,
ôk is bemehettek. Pompára, pipeskedésre
vagy kendôzködô mázolásra tehát nem
volt szükség.

Bár a legkülönbféle rangú, állású em-
berek vegyültek össze, ez a körülmény
éppen nem vált a bálok kárára. A bálbér-
lônek a bécsi bálkomisszáriusokhoz be-
nyújtott hivatalos jelentése szerint a báná-
ti bálokban igen jól mulattak, nevettek,
kacagtak s tréfákat forgattak. A fiatalság
frissen forgolódott a divatos német tán-
cokban, majd aprólépve, majd szélvész-
ként keringve. Az öregebbek pipaszó
mellett a korsó fenekére nézegettek vagy
a kártyát és kockát forgatták.

Hogy az illendôség határait senki át ne
lépje, muskatéros katonák állottak a nagy
teremben isterázsát, s mint a duhajoknak s
az izgágáknak seprûi, rendre kihajigálták
a borosokat és a szemteleneket. Aki nagy-
ban merészelt kártyázni, azt minden szó
nélkül a tömlôcbe hurcolták.

Mikor elérkezett a záróra, sietve kellett

mindenkinek távoznia, mert a tovább ott
idôzôt „módi szerint” kiigazították. Azon-
kívül a záróra meg nem tartása miatt a tar-
tományi bálok császári kiváltságos bérlô-
jét 100 arannyal sújtották. Ilyen esetek
azonban nem igen fordultak elô. A jó bá-
náti svábok a tilalmasra nem indultak, s ha
egyet-kettôt botlottak is az udvariasság-
ban, azt elnézték nekik. Az úgynevezett
felárat eddig csak a marhahús fontjára ve-
tette ki az udvari kamara, 1773-tól kezdve
azonban a bánáti bálokat is részesítette
ebben a szerencsében. Ez évben ugyanis
a bánáti népiskolai alap javára minden bá-
li belépôjegyre 10 krajcár felárat vetett ki.

Az emberi forma eltorzítása, a harle-
quin-nek, a denevérnek s a különféle álla-

ti alakoknak való öltözés, továbbá a papi
ruhák viselése és fegyverek hordozása
szigorúan tilos. Az álarcokat csak a bálte-
remben szabad föltenni. Aki az utcán ál-
arcban jár, azt tömlôcbe kísérik, mivel
csak az erdôket kóborló haramiák és a la-
torságra vetemedô zsiványok járnak álar-
cokban. A bálteremben az álarcokat bár-
mikor szabad letenni vagy fölvenni, de a
távozáskor már a lépcsôházban levegye
mindenki, különben a tömlôc fenekére
jut. Aki tiltott ruhában vagy csúf álarcok-
ban jelenik meg, azt a muskatérosok min-
den szó nélkül kidobják. Ordítozás az ut-
cákon tilos!

Takács Sándor: A régi 
Magyarország jókedve

A tûzifát mindig a legrosszabb minôsé-
gû faanyagból készítik. Kertjeinkben is
sokszor akad olyan öreg, odvas fa,
amelyet kénytelenek vagyunk kivágni.
Az is lehet, hogy azt már korábban va-
lamelyik madárvendégünk használta is.
Ilyenkor nem kell mást csinálni, mint a
fát a röpnyílás felett néhány centiméter-
rel ferdén keresztbe vágni, alatta pedig
10–15 centiméterre merôlegesen levág-
ni. A tetejét ferde fedôvel, az alját fe-
néklemezzel borítjuk. Ha csak egy kor-
hadt fatörzsünk van, ugyanígy kell el-
járni, csak elôtte a korhadékot ki kell
tisztítani.

Az üreg belül legalább 12–15 cm át-
mérôjû legyen. A röplyuk átmérôje a
várható madárvendég szokásainak kell,
hogy megfeleljen. Ez kékcinege és fa-

kúsz esetén 28–30 mm, a széncinke, a
csúszka és a nyaktekercs 32–36 mm-es
nyílást kedvel, illetve fogad el. Célszerû
még a röpnyílás alá 3–5 cm-re egy mint-
egy 10 centi hosszú, 8–10 mm vastag
ágacskát illeszteni, egyrészt azért, hogy
a madárkák könnyebben be tudjanak
bújni, másrészt hogy a felcseperedett fi-
ókák oda ki tudjanak ülni.

Egy másik módszer lehet az is, hogy a
megfelelô átmérôjû tûzifadarabot
hosszában kettéhasítjuk, majd az odú ki-
vésése után a két felet újra összeerôsít-
jük. Nagyobb madarak számára azonban
az odút célszerûbb deszkadaraboktól
összeállítani. Úgy, ahogy azt a madárvé-
delmi könyvek és ismertetôk leírják.

Dr. Ghimessy László 
ny. erdômérnök

Az „Ábrahámhegyi hírmondó”-ban jelent meg

Találtam egy lyukas tûzifát
avagy hogyan csináljunk házilag madárodút
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A trópusi erdôk károsodása a mû-
holdas távérzékelésen alapuló
becslések szerint sokkal nagyobb

méretû, mint azt akár egy évtizeddel ez-
elôtt is gondoltuk.

Elvész az erdei élôhelyek két fô alko-
tóegysége a bio- és a humusztömeg, ami
a nehézfémeket „környezetbarát” módon
tudja készletezni. A folyókba jutott fémek
az ökológiai egyensúlyfelbomlás nyo-
mán egyre keményebben terhelik a né-
pesség citológiai, genetikai állagát.

Mérgezô hatású nehéz-
fémek és az erdei biotópok
Az elerdôtlenítés világjelenség, különö-
sen ott szembeszökô, ahol meleg éghaj-
lat uralkodik (Belsô-Ázsia, Észak- és Kö-
zép-Afrika, Himalája, Andok, Mexikó,
Texas, Colorado, Ausztrália). Földünk
légköri jelenségei egyensúlyi helyrebil-
lentésében fô szerepet vivô erdôsülés, ill.
ennek ellentettje, az erdôtlenítés min-
denképpen többtényezôs rendszer, ahol
az életi tényezôknek igen tekintélyes
szerep jut. Újabban az okrendszerben az
oki sorrendnek világszerte gyorsuló üte-
mében egyre felsôbb fokozatba kerülnek
fel az élettelen okok is. Mivel napjainkra
egyre több ilyen eset, közvetlen erdô-
tönkretétel kerül nyilvánosságra a politi-
kai és erkölcsi nyitással kapcsolatosan,
egyre ismertebbek lesznek a melegedô
tájainkon elhelyezett nehézfémforrások,
a veszélyes hulladékok lerakatai. Egyre
több, autóközlekedésbôl eredô terhelés
éri a Kárpátok régióját, mindezek miatt
számolnunk kell azzal, hogy a mérgezô
nehézfémek fontosságukat tekintve elô-
rébb sorolnak egyes megyéinkben az
élettelen megbetegítô tényezôk sorában.
Az egy lakosra esô légköri szen-
nyezôanyag-kibocsátásban elsôk va-
gyunk a világon és a rákos megbetege-
désekben is elsô helyen állunk. Anélkül,
hogy közvetlen összefüggést keresnénk
a két trend között, megállapíthatjuk,
hogy az erdôtlenítés ütemének fékezésé-
vel mindkét csôdállapotból elôrelépést
tehetnék.

Az élettelen hatótényezôk közül a
közismerten rákkeltô mutagén és egyéb
élettani aktivitású szerves légszennyezô-
kön kívül egyre fokozódó kutatásokkal
követik a mérgezô hatású fémek útját ép-
pen az erdôségekben, ui. ezekrôl is kide-
rült, hogy részben rákkeltôk. Ha ilyen ve-

LÁSZLÓ PÉTER

Február elején Romániától százezer tonna ipari zaggyal hömpöly-
gött az Szamos a Tiszába. Évtizedeken át eddig is érkezett hol olaj,
hol egyéb gyanús szenny odaátról. Most száz tonna cián. Az eddigi
következetes büntetlenség bátorította a román-ausztrál aranyászo-
kat arra, hogy a legelemibb óvintézkedésrôl se gondoskodjanak. Ah-
hoz, hogy a bányahulladékból az ember számára legerôsebb mérget,
aranyat tudjanak kinyerni, hasonló erôsségû méreggel kell koty-
vasztani. Azután az arany jobbra a páncélszekrénybe, a méreg balra
el a folyókba. Menjen Isten hírével, úgy sem lesz belôle baj, hiszen a
környezetvédelmi román óvintézkedés eddig is minden emberi tisz-
tességet alulmúlt. Most sem számíthatunk jobbra, hacsak a nemzet-
közi felháborodás nem tesz rendet úgy, mint Bandholtz amerikai tá-
bornok a Nemzeti Múzeumot 1919. október 5-én, a fosztogatni akaró
román katonák között. Eszünkbe jutnak Ady sorai:

„Megöl a disznófejû Nagyúr, 
Éreztem, megöl, ha hagyom, 
Vigyorgott rám és ült meredten, 
Az aranyon ült, az aranyon, 
Éreztem, megöl, ha hagyom.”

SSzzáázz    ttoonnnnaa    cc iiáánn

Nehézféme
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szélyesek, van helyük egyáltalán a fé-
meknek az erdei élettérben? Természete-
sen van, hisz mikroelemként fontosak,
sôt némelyik nélkülözhetetlen. A vitami-
nok szervetlen ellenlábasaiként lehet te-
kinteni ezen életfontosságú fémeket, ám
ellentétben a vitaminokkal, az élô szerve-
zetek nem tudják szintetizálni a fémeket.
E nyomonkövetés annál is inkább idô-
szerû lenne, mert a mesterséges és ilyen-
formán tudatos iparzóna körüli erdôtele-
pítések szûrôhatásának természetes úton
történô fokozásával a rákkeltô anyagok a
növény lombján lecsaphatók, és ott zöm-
mel lebonthatók anélkül, hogy a sejtek,
sejtmagvak genetikai szerkezetét elér-
nénk. Ezzel szemben nagyságrenddel
bonyolultabb kérdés a nehézfémek sze-
repe, amelyek akár légi, akár talajvízzel
valósuló útvonalon felbukkanhatnak az
erdôben. Igen óvatosan kell tehát kezel-
ni a szennyvíziszap erdei elhelyezésének
újra és újra feltûnô jelenségét. Minden-
nek esélye megnôtt, hiszen 1980 és 1985
között az Al, Cr, Cu, Ni, Zn esetében bá-
nyászatunk teljesítménye sorrendben ha-
ladva 114-, 18-, 5-, 35-, 4-szeresére növe-
kedett.

E fémek szerepét mindazonáltal az er-
dôpusztulás jelenségkörében túlhangsú-
lyozni nem érdemes. Ezt már zavartkeltô
módon úgyis megtették az angolszász, a
német és a svájci szakirodalomban, vala-
mint az ólommentesítési kampány kere-
tében. A nehézfémekre mint jelenségre
fel kell hívni a figyelmet, s ebben alap-
kérdés az, hogy milyen kölcsönhatások
mutathatók ki a mérgezô hatású nehéz-
fémek és az erdei biotóp közt a levélfelü-
leten és a rizoszférában, továbbá ehhez
kapcsolódóan az, hogy az erdei biotó-
pok nehézfém-akkumulációja fokozha-
tó-e addig, hogy a késôbbiekben az egy-
re növekvô felhalmozódások miatt már
maguk is szennyezô forrásokká lehetnek
– különös tekintettel a biológiailag aktív
rákkeltô voltukra.

A nehézfémek mérgezô hatásának sú-
lyossága rákképzô hatásukban rejlik. A
félfémek és a fémek közül 18 bizonyult
hatásosnak a rákképzôdés folyamatának
kialakulásában. Ezek: Al, Sb, As, Bi, Be,
Mn, Ti, Cd, Cr, V, Co, Cu, Fe, Pb, Ni, Se,
La, Zn. Hangsúlyozni kell, hogy szokat-
lan töménységben váltanak ki rákot. Az
allergiakutatás csak napjainkban jutott el
a nehézfémek szerepkörének vizsgálatá-
ig. Az immunrendszer gyengülése egyér-

telmûen kimutatható az ólomfertôzések
esetén. Ellentétben a rákkal, az immun-
rendszer meggyengülése révén itt a je-
lenlévô fémnyomok kis koncentrációja is
elegendô mind az allergiás reakciók ki-
váltására, mind pedig a gyanús meghûlé-
sek, fertôzések, vírus-megbetegedések
kialakításának elômozdítására. Születési,
terhességi rendellenességek esetében
megállapították, hogy a génmutációk és
a kromoszóma-elváltozások erôsen
függenek ezektôl a külsô körülmények-
tôl. DNS-lézió, a magorsó torzult jelent-
kezése, pontmutációk és kromoszóma-
kiesések fordulnak elô. Sb, Cd, Hg, Cr,
Co, Ni. A fémek és a félfémek közül itt
számításba veendôk: As, Be, Al. Az
ólommérgezés szív-érrendszeri megbe-
tegedést okoz: Pb, Cd a renin-angioten-
zin, a killikrein-kinin és a férfi nemihor-
mon, ill. a prostglandin rendszeren át
hatnak. A magas vérnyomás és az ivóvíz
magas Cd-tartalma közti összefüggés má-
ra nyilvánvaló.

Az erdô egyre inkább utolsó
mentsvárunkká válik!

Nem lenne szabad terhelnünk nehezen
mobilizálódó ionokkal, fém-oxidokkal,
gyökökkel, olyan hosszú életû vegyi
anyagokkal, amelyek elhatolnak a talaj-
vízig és ott szennyezik a vízkészletet.
Mert mi történik, ha erdôkben, erdôkkel
kapcsolatos szabad vízfelületekben, ill.
talajvízben nehézfémtartalmú iszapot
vagy illegálisan elhelyezett veszélyes ipa-
ri hulladékot tárolunk? Ezzel, fôleg az ún.
enzimatikus blokkolás miatt, tulajdon-
képpen megfosztjuk a végsô szûrési le-

hetôségtôl is magunkat. Megfosztjuk at-
tól a szûrôrendszertôl, amely létével elsô-
sorban a légköri szennyezôdésektôl ol-
talmazná a települések lakosságát. Az er-
dô ilyen tömegben, mint amit az iszapok,
az illegális veszélyesanyag-depók jelen-
tenek, nem tudja megkötni a nehézféme-
ket.

A biokémiai folyamatok alapja a szén-
vázak felépítése-bontása. A szénmegkötô
képesség a felbecsülhetetlen segítség
bolygónk életében: 1,6 kg/m3 az erdôk-
ben, míg a füves térségeknél csak 0,5–0,6
kg/m3 ez az érték. A fémekbôl csak ppm-
nyi mennyiséget, a nehézfémekbôl ppb-
nyi mennyiséget tud az erdô megkötni. A
fémmegkötés az erdôk gyepszintjében is
hiú ábránd, mert fûfélék megkötése en-
nél a szintnél is alacsonyabb.

Befejezés, az erdô szerepe
földünk ionforgalmában

A klímaalakításban a trópusi nappali fel-
hôzet globálisan visszahût az üvegházef-
fektusból, mert tömegével árnyékolja a
napot, helyileg pedig maga a trópusi esô
– mint egy erôs szivattyú – fellazítja az ae-
roszolt. Az erdô a légkörmódosításban
úgy segít, hogy hihetetlenül fontos,
üvegházhatás anyagokat képes megköt-
ni. A sivatag fölött mindebbôl semmi sem
mûködik. A nagy felületû erdôségek e
komoly megkötôképessége és hatása az
aeroszol-mozaikok ablakainak képzésé-
re ûrfelvételekkel már nyomon követhe-
tô, ill. bizonyítható. Az erdôk a fenti ion-
forgalom-szabályozók közül csak a má-
sodik tényezô, ám a fémpor, fém-oxid-
por kivonásával (speciálisan nemesített
fafaj-genotípusok) azok katalizátor tevé-
kenységét kikapcsolva helyenként szü-
neteltetheti az aeroszolok képzôdését.
* Megjelent az Erdészeti Lapok 1992.
januári számában.

k az erdei biotópban*

Április 6-án 

az MTA 1. emeleti dísztermében 

az MTA Erdészeti Bizottsága

Páneurópai kezdeményezés 
az erdôk védelmében 

címmel szakmai fórumot tart.



Könyvismertetés
Stefanovits Pál–Filep György 

–Füleky György: Talajtan. Mezôgaz-
da Kiadó, Budapest, 1999, 1–470. o.

Természeti erôforrásokkal gazdálkodó
szakemberek számára nélkülözhetetlen
alapmûvet jelentenek azok a szakmunkák,
amelyek jól áttekinthetô és könnyen érthe-
tô formában tárnak elénk egy-egy termé-
szeti tényezôt. Ezek sorában említhetjük a
talajtani tankönyveket is, amelyeket szer-
zôik elsôsorban a felsôfokú oktatásban
résztvevô hallgatók számára készítettek.
Ilyen könyv a korábban Stefanovits Pál ír-
ta „Talajtan”, amely 1981 óta az agrárkarok
egyik legfontosabb tankönyve. Generáci-
ók tanulták ebbôl a növénytermesztés és
részben az állattenyésztés alapjául szolgáló
talajok ismérveit, fenntartásuk, okszerû
hasznosításuk alapjait. A tudomány azon-
ban újabb és újabb eredményeket hoz fel-
színre, ezért a tankönyvek anyagának
idônként meg kell újulnia. A címben jelölt
mû ezt a célt szolgálja.

Nemcsak a szerzôk száma bôvült a
gödöllôi Agrártudományi Kar tanáraival,
de bôvült a terjedelem is a korábbi mûhöz
képest kb. 100 oldallal. Mindez új témakö-
rök felvételét is jelenti, olyanokét, amelyek
idôszerûvé, fontossá váltak napjainkban.

Nem szeretném az ismertetés terjedel-
mét a fejezetek felsorolásával hosszúra
nyújtani, csak arra utalok, hogy a mostani
kiadásban már részletes áttekintést talá-
lunk a talaj élôvilágáról, bôvültek a hu-
muszképzôdés egyes részletei. Hazánk ta-
lajait bô talajföldrajzi leírásból ismerhetjük
meg, és külön fejezet foglalkozik a FAO ta-
lajosztályozás bemutatásával (Micheli Eri-
ka állította össze ezt a régvárt fejezetet!).

Az örvendetes bôvülés ellenére marad-
tak még témakörök a majdani harmadik
kiadás anyagának szélesítésére. Így pl. a
talajmûvelés talajtani vonatkozásai hiá-
nyoznak a kötetbôl, nem esik szó az egyes
talajtípusok növénytársulástani kapcsoló-
dásairól, holott ez az ökoszisztéma-szem-
lélet terjesztése érdekében nagyon fontos
lenne. A talajtérképezés is megérdemelt
volna egy fejezetet. 

Természetes, hogy a sajátos erdészeti
termôhelyes szemlélet sem kapott na-
gyobb hangsúlyt. Ennek ellenére a termô-
hely egyik összetevôjének, a talajnak meg-
ismeréséhez értékes segédeszközt vehe-
tünk kézbe. Érdemes hát megvásárol-
nunk, fôleg azoknak, akik az alföldön
erdészkednek és erdôtelepítésekkel fog-
lalkoznak vagy akik a sokfelé megtalálha-
tó talajpusztulás sebeit kívánják „meg-
gyógyítani”.

(Ismertette: Dr.Dr.hc. Szodfridt István)
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Bécsy László fotómûvész „Fák tetején szár-
nyak nélkül” címû fotókiállításában
gyönyörködhetett az, aki ellátogatott a
Magyar Természettudományi Múzeumba.

Sajnos a kiállítás csak február 25-ig
volt nyitva, inkább csak figyelemfelhívó
ez a tudósítás Bécsy László munkássá-
gára, akinek igazi mûvészemberként
nemigen jut ideje alkotásainak népsze-

rûsítésére. Pedig elhiheti a kedves olva-
só, hogy nem mindennapi dolog egy fa
tetején órákat kucorogni a „lessátorban”
és a kapaszkodáson kívül még a fotó-
masinákat kezelni. Ehhez több kell,
mint megszállottság!

A természetfotóst idézzük:
„Az elmúlt 35 év munkája rengeteg

idômbe, energiámba és pénzembe ke-
rült. Nagy archívu-
mom tudatosan a
magyar természeti
értékekre korláto-
zódik, mert ezt he-
lyettünk nem fogja
senki megörökíteni.
A fekete-fehér és
színes archívumom
képeinek adatai
megvannak, és az
anyag egy részének
bemutatásával te-
szem fel a kérdést: a
sok fáradtság és le-
mondás nem volt-e
hiábavaló?”

Bizonyosan nem,
hiszen míg Bécsy
László a fák tetején
repül szárnyak nél-
kül, a Föld egyre
szegényebb lesz fa-
jokban, s hovato-
vább már csak a
fényképeken kime-
revített mozdulatuk
bizonyítják, hogy lé-
teztek valaha.

Pápai Gábor

Fák tetején szárnyak nélkül
Bécsy László fotómûvész kiállítása

A pillanat varázsa

A levegôben Bécsy László
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Amásodik világháborút követô új-
jáépítés érdekében 1945–1948-
ban jelentôs túltermeléseket vé-

geztek az ország erdeiben. Szakembe-
reink kifogásolták ezt a fatôkét is érintô
fahasználatot, és elérték, hogy a fakiter-
melés jelentôsen csökkenjen:

1948. 3374,8 ezer nettó m3

1949. 1710,3 ezer nettó m3

1950. 2758,2 ezer nettó m3

1951. 2947,6 ezer nettó m3

A fakitermelés hároméves tervét
106,9%-ra teljesítették, és az értékelés
szerint ez az eredmény „kapitalisztikus
vonásokat mutat... Minden köbméter-
rel, melyet a 100%-on túl teljesítünk,
népgazdaságunk vagyonát rövidítjük
meg... elôre élnénk fel jövôben kiter-
melendô állományainkat... kapitalista
rablógazdálkodásnak minôsül, ha nö-
vedékünket meghaladó mennyiségû és
csak gazdasági életünk helyreállítása
érdekében magasan megállapított elô-
írásunkat túlteljesítjük.” (Erdôgazdaság,
1949. 183.)

Az 1949/50. évi fakitermelési tervet
az Erdôközpont 1,3 millió köbméterben
állapította meg, elôírva: „túlhasználat-
nak többé nem szabad elôfordulnia”.
1949 novemberében azonban az Erdô-
központ elrendelte, hogy december 31-
ig „az 1949/50. termelési idényre elôírt
fatömeg 80–85%-áig kell fokozni” a fa-
kitermelést, a NV-ok november 17-ig
terjesszék be az ehhez szükséges új
pénzügyi elôirányzatot.

A fahasználat fejlesztését szolgálta,
hogy a hároméves terv keretében erdô-
gazdasági beruházásra fordított 45,2
millió forintból elkezdôdött a feltáró
utak építése, a fakitermelés és -szállítás
gépesítése is. 1949. december 9-én a
Mátrában felavatták az elsô „tervutat”,
és ezen a napon kezdték meg munkáju-
kat a Szovjetunióból importált „erdôgé-
pek”, a KT–12 traktor és a Janvarec au-
tódaru.

Az Erdôközpont és a nemzeti vállala-
tok szakemberei jelentôs munkát végez-
tek 1949-ben az ötéves terv feladatainak
meghatározásával. Az 1949 decemberé-
ben megjelenô XXV. törvény 33. §-a így
rendelkezett: „Az erdôgazdaság terén a
tervidôszakban meg kell teremteni a fel-
tételeket a sok évtizedes rablógazdálko-
dás káros következményeinek felszá-

molására, és biztosítani kell az erdôk fa-
állományának évi átlagos 300 000 köb-
méterrel való növelését.”

Az erdômûvelés részletesebb adatait
idézzük Babos Imre (Erdôgazdaság,
1949, 209–210.) cikkébôl: célunk, hogy
„az ötödik év végére kitörölje erdészeti
szótárunkból az erdôsítési hátralék fo-
galmát... lelkiismeretesen fel fogunk
újítani 35 125 kat. hold üzemi, évi vá-
gásterületet... újból faállományt kény-
szerítünk 45 501 kat. hold nagyrészt el-
vadult, gyomot termô régi vágásterület-
re... eltüntetünk 32 200 kat. hold örök
szemrehányásként reánk tekintô, ron-
tott erdônek csúfolt, elégtelenül felújult
fiatalost”.
„5 éves tervünk jelenti 13 818 kat.

hold homokterület megkötését, 1010
kat. hold szikes terület hasznosítását,
5761 kat. hold kopár hegyoldal fásítá-
sát... Beültetünk 7439 kat. hold erdei
tisztást... és erdôsítünk 13 189 kat. hold
mezôgazdasági területet.”

A tervezett erdôsítésekhez 712 millió
lomblevelû és 1182 millió darab
fenyôcsemetével számoltak. A költség-
elôirányzat:

Ezzel kezdôdött el az erdômûvelés
nagyszerû sikersorozata, az erdôfeltá-
rás, a gépesítés fejlesztése, és 1950-ben
az erdôgazdasági beruházások elôi-
rányzata 76,5 millió forint volt.

A nemzeti vállalatok alig másfél évig
mûködtek, mert 1950 júliusában újabb
átszervezés kezdôdött. Az Erdôközpont
sorozatban adta ki utasításait „az új egy-
ségek határainak pontos” megállapítá-
sára, de a külsô szakemberek nem is-
merhették az új egységeket. A Miskolci
és Sátoraljaújhelyi NV elôször 4, majd 5
új NV alapítását dolgozta ki, de végül
hat erdôgazdaságra osztották fel a két
nemzeti vállalatot.

1950. augusztus 6-án ui. megjelent
az Elnöki Tanács 32. sz. törvényerejû
rendelete, amely hatálytalanította az
1948. évi XXXVII. törvényt. Eszerint a
nemzeti vállalatot állami vállalatnak
kell tekinteni, a megnevezésbôl „a
nemzeti toldatot el kell hagyni”, és a
Népgazdasági Tanács határoz az állami
vállalatokról.

A Népgazdasági Tanács 312/17/
1950. sz. határozata viszont alapjaiban
forgatta fel az erdészeti szervezetet. A
nemzeti vállalatokból erdôgazdaságo-
kat, az erdôgondnokságokból üzem-
egységeket szerveztek, és a vertikális
szervezet ötödik lépcsôjeként 16 me-
gyei erdôgazdasági egyesülést hoztak

létre. Az Erdôközpont né-
hány hónapig még meg-
maradt, a 15 erdôgazda-
sági nemzeti vállalatból
78 állami erdôgazdasá-
got, a 275 erdôgondnok-
ságból 563 üzemegységet
szerveztek.

Ezt a rosszul sikerült 1950-es át-
szervezést két évtizedig tartó átszer-
vezés-sorozat követte, míg részben
sikerült visszaállítani az akkor felbo-
rított szervezetet.

Néhány adat az erdôgazdasági 
nemzeti vállalatokról (2)

JÁRÁSI LÔRINC

Az Egyesült Államokban kísérleteket
végeztek arra vonatkozóan, lehet-e a
feketedió-állományok fatermését nö-
velni nitrogénkötônek ismert fafajok –
akác, éger, ezüstfa – soros elegyítésé-
vel. Az eredmény kedvezô volt. Az ülte-
tést követô 7. évben már 24%-os átmé-
rônövedék-többletet tudtak megállapí-
tani az elegyetlen dióshoz képest. A 9.
évben viszont 69%-os növedéktöbble-

tet találtak, ha ezüstfát használtak ilyen
célra.

Úgy gondolom, nálunk is lenne lehe-
tôség hasonlóra, ha a nagyüzemi erdô-
mûvelés helyén újra próbálkoznánk az
aprólékosabb, de eredményes eszközök
bevetésével. Legalább kísérleti szinten.

(Forest Ecol. Mgmt. 1984, No. 3.,
235–243. o.)

(Ref. Dr.Dr.hc. Szodfridt István)

A fatermés növelése elegyfajokkal

új erdôk létesítésére 99 981 ezer Ft

régi vágások felújítása 61 400 ezer Ft

fiatalosok pótlása 32 200 ezer Ft

ápolás és tisztítás 13 119 ezer Ft

csemetekertek fejlesztése 5 200 ezer Ft
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Magánerdô-gazdálkodók a 2000. év elején
A rendezett tulajdonú (privatizált) erdôterületen létrejött mûködôképes gazdálkodói struktúra kiemelt mutatói (1999. október 31.)

Megnevezés Egyéni gazdálkodók Társult gazdálkodók Egyéni 

volt zárt- egyéni összes erdôbir- egy. gazd. erdôszö- egyéb új közös összes + társult*
kerti erdôk használat tokosság társ. vetkezet szövetkezet megbíz.

Terület, 1000 ha 3 48 51 108 44 14 36 73 275 323

Területi megoszlás, % 15 33 14 4 11 23 85 100

Gazdálkodók száma fô vagy db 25 000 14 200 39 200 1 062 423 48 160 5 915 7 607 21 807

Üzemi terület (1/3 sor), ha/db 0,1 3,4 102 104 292 225 12 36 15

Zártkerti erdôk nélkül*
Rendezetlen tulajdonú (átalakulás alatt álló), de mûködôképes régi szövetkezet: 212 db, 35 e ha

A gazdálkodói struktúra változása a bázishoz képest, 1999. október 31.
1996. I. 1. 1999. X. 31. 4/3 %

1000 ha
1. Egyéni használat 22 48 218
2. Volt zártkerti erdôk 3
3. Egyéni erdôgazdálkodók össz. 22 51
4. Erdôbirtokosság 41 108 263
5. Egyéb gazdasági társaság 11 44 400
6. Régi szövetkezet 121 35 29
7. Erdôszövetkezet 7 14 200
8. Egyéb új szövetkezet 39 36 92
9. Közös megbízott 73
10. Társult erdôgazdálkodók össz. 219 310 142
11. Mûködôképes struktúra (3+10) 241 361 150
12. Közös képviselet 31 24 77
13. Társulás elôtti 137 174 127
14. Rendezetlen tulajdonú 294 183 62
15. Mûködésképtelen strukt. (12+13+14) 462 381 82
16. Összes magánerdô (11+15) 703 742 106
17. Magánerdô-tulajdonosok 117 250* 214

száma (ezer fô)
18. Fajlagos erdôtulajdon (ha/fô) 11/17 2,3 1,4* 61

Az erdôtulajdonosi kör jellemzôi
Erdôtulajdonos
vidéki városi

%
Kor 40 év alatti 10 10

60 év feletti 47 25
Iskolai végzettség 8 általános 49 8

felsôfokú 6 43
Informáltság Agrártámogatások rendje 10 50

Erdôgazdák kiskönyvtára 10 66
adózás 10 33
ütemterv 30 50

Tulajdonszerzés módja kárpótlás 47 73
részarány-tulajdon 39 13
egyéb 14 14

A tulajd. szerz. motivációja régen is volt erdeje 26 20
gazdálkodás 18 17
befektetés 4 39
egyéb bizonytalan 52 24

Tulajdonlási szándék venne erdôt 16 8
biztosan eladná 2 2

Még nem volt erdejében 27 35

Elfogadja a társult 
erdôgazdálkodást 30 60

Az erdôtulajdon jellemzôi
Birtokméret Erdôtulajdonos

vidéki városi
%

0–1 ha 36 40
1–5 ha 43 36
5–25 ha 18 18
25– 3 6
Birtoktestek száma
1 db 60
2–5 35
5– 5

Állami Erdészeti Szolgálat
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Kutatói nap Sopronban
Az Alföldi Erdôkért Egyesület és a
Soproni Egyetem az elmúlt évben
kutatói napot tartott.

Az Ökológiai Szekcióban Bondor
Antal levezetô elnökletével elhangzott
elôadások:

Koltay András (Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet, Erdôvédelmi Osztály): Fe-
ketefenyô-fajták fogékonysága néhány
kórokozó fertôzésével szemben;

Dr. Traser György (Soproni Egyetem
Erdômérnöki Kar, Erdô- és Faanyagvé-
delmi Intézet) – Dr. Csóka György (Er-
dészeti Tudományos Intézet, Mátra-
füredi Kísérleti Állomás): Ásotthalmi fe-
nyô- és tölgyerdôk összehasonlító talaj-
faunisztikai vizsgálata;

Dr. Németh Zsolt (Soproni Egyetem
Erdômérnöki Kar, Kémiai Intézet) – Dr.
Albert Levente (Soproni Egyetem Erdô-
mérnöki Kar, Kémiai Intézet) – Dr. Var-
ga Szabolcs (Soproni Egyetem Erdô-
mérnöki Kar, Erdômûvelés Tanszék) –
Dr. Gôbölös Antal (Állami Erdészeti
Szolgálat, Kecskeméti Igazgatóság): A
csírázó csertölgy-makkok stresszjelen-
ségeinek vizsgálata;

Halász Krisztián (Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Természettudományi
Kar, Növényélettani Tanszék): Ökológi-
ailag stabil szikfásítás;

Rudnóy Szabolcs (Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Természettudományi
Kar, Növényélettani Tanszék): Kiskun-
sági fehérnyárasok mikorrhiza viszo-
nyainak feltárása;

Szulcsán Gábor (KEFAG Rt. Erdé-
szeti Szaporítóanyag-termesztési Köz-
pont): Az erdei gyümölcsök génmegôr-
zése;

Dr. Barna Tamás (KEFAG Rt. Erdé-
szeti Szaporítóanyag-termesztési Köz-
pont): A fehérnyár génmegôrzése;

Dr. Faragó Sándor (Soproni Egye-
tem Erdômérnöki Kar, Vadgazdálkodá-
si Intézet): Apróvad élôhely-gazdálko-
dás szükségessége és lehetôségei alföl-
di területeken.

A Mûszaki és Ökonómiai Szekcióban
Horváth Béla elnökletével elhangzott
elôadások:

Dr. Horváth Jenô (Soproni Egyetem
Erdômérnöki Kar, Matematikai Intézet):
Fatelepítés véges területen matemati-
kus szemmel;

Dr. H. Temesvári Ágota (Soproni
Egyetem Erdômérnöki Kar, Matemati-
kai Intézet): Fatelepítés nagy, sík terüle-
ten matematikus szemmel;

Dr. Héjj Botond–Dr. Lett Béla–Dr.
Mészáros Károly–Dr. Stark Magdolna
(Soproni Egyetem Erdômérnöki Kar,
Erdôvagyon-gazdálkodási Intézet Erdé-
szeti Politikai és Ökonómiai Tanszéke):
Az erdôvagyon-értékelés jelentôsége az
erdészeti eredményszámításban

Gácsi Zsolt (KEFAG Rt. Erdészeti
Szaporítóanyag-termesztési Központ):
Az erdôtelepítések költségelemzése
Bács-Kiskun megyében;

Gólya János–Dr. Rumpf János (Sop-
roni Egyetem Erdômérnöki Kar, Erdé-
szeti-Mûszaki és Környezettechnikai In-
tézet Erdôhasználati Tanszéke): Az al-
földi erdôkben végzett fahasználati
költség-hozam elemzések tapasztalatai;

Szabó József (Nyírségi Erdészeti Rt.):
A nyírbátori Fafeldolgozó Üzem fejlesz-
tésének filozófiája, célja és megvalósu-
lása;

Dr. Gerencsér Kinga–Dr. Hargitai
László–Dr. Wittmann Gyula (Soproni
Egyetem Faipari Mérnöki Kar, Fa- és Pa-
pírtechnológiai Intézet Fûrészipari Tan-
széke): Alföldi fenyveseink fájának fa-
házépítési célú hasznosítása;

Dr. Molnár Sándor (Soproni Egye-
tem Faipari Mérnöki Kar, Faanyag-
tudományi Intézet) – Dr. Németh József
(Soproni Egyetem Pályázati és Kutatás-
szervezési Iroda): Erdô- és fatermék-
certifikáció;

Dr. Horváth Béla (Soproni Egyetem
Erdômérnöki Kar, Erdészeti-Mûszaki és
Környezettechnikai Intézet Géptani
Tanszéke): Hazai gyártású tehergépko-
csi az erdészeti szállításban.

Az Alföldi Erdôkért Egyesület kitün-
tetéseket adott át.

Az Alföldi Erdôkért Egyesület ez év-
ben hét kollégánkat részesítette az Al-
földi Erdôkért Emlékérem kitüntetés-
ben:

• Dr. KOLLER
Erzsébet erdômér-
nök, ÁESz

• FEKETE József
erdômérnök, ÁESZ

• CSIHA Imre er-
dômérnök, ERTI

• FÛZ József ag-
rármérnök-tanár,
Bedô Albert Erdé-
szeti Szakmunkás-
képzô Iskola

• KÖRNYEI Jenô
erdésztechnikus,
KAEG Rt.

• SZABÓ János
erdésztechnikus,
NYÍRERDÔ Rt.

• VÉGH Károly
erdésztechnikus,
KEFAG Rt.

A kitüntetések átadására hagyomá-
nyosan az AEE Kutató Napja keretében
került sor, melyet ez alkalommal a Sop-
roni Egyetemen rendeztünk meg. A
konferencián 17 elôadás hangzott el az
erdészeti-faipari kutatás aktuális kérdé-
seirôl, eredményeirôl. A Kutatói Nap
legjobb elôadása címet elsô alkalommal
GÁCSI Zsoltnak (KEFAG Rt.) ítélte oda
az egyesület közgyûlése „Az erdôtelepí-
tések költségelemzése Bács-Kiskun me-
gyében” c. számítógéppel támogatott
elôadásáért.

Az esemény alkalmat adott arra is,
hogy a konferenciát megelôzô estén, az
egyesület tagszervezeteinek munkatár-
sai egy jól szervezett, nagyszerû hangu-
latú szakestélyen találkozzanak, és a
humor területén is megcsillogtassák
elôadói képességeiket.

Dr. Barna Tamás
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AMezôgazdasági Múzeum adott
helyet a rendezvénynek, mely-
nek célja ma sem más, mint az

évekkel ezelôtti elsô próbálkozásnak,
melyhez viszonyítva nagyságrenddel
nôtt a bemutatkozók száma.

A Szervezôbizottság teljes képet akar
nyújtani a jubileumi ünnepségek soroza-
tában a hazai szakkönyv, tudományos
lap és szaklap kiadásáról és piaci helyze-

térôl – mondotta Sári Enikô
(Magyar Mezôgazdaság Kft.)
és Lelkes Lajos igazgató (Me-
zôgazda Kiadó).

A rendezvényre meghívót
és kiállítási helyet kapott az Er-
dészeti Lapok szerkesztôsége
is. Erdészeti témában két új ki-
adványt láthattak az érdeklô-
dôk. Tóth József „Erdészeti Ro-
vartan”-át és Csóka György–
Kovács Tibor „Xylofág rova-
rok” kézikönyvét.

Vadászati témában szintén megjelent
két kézikönyv. Kopa János „Magyar va-
dászati szó- és szokásgyûjtemény”, va-
lamint Bôhm István „A hannoveri vér-
eb” címû munka.

Kopa János könyvéhez Bod Lajos írt
ajánlást, melyben Bársony Istvánt idézi:

... „A tudnivalók között nem utolsó
hely illeti meg a vadászat terminológiájá-
nak a tudományát, amelyre minden va-

dásznak komoly szüksége van, aki nem
akarja magát szakemberek közt dadogás-
ra kárhoztatni, elárulva ezzel, hogy csak
betévedt közéjük, anélkül, hogy odavaló-
nak el is ösmertessék. Minden mûvészet-
nek, minden mesterségnek, minden
sportnak, még a játékoknak is megvan-
nak a maguk mûszavai... amelyeket nem
mellôzhet az, aki velök... foglalkozik.”

Bôhm István könyvéhez Feiszt Ottó
írt ajánlást: „A vérebvezetés rejtelmei-
ben olvasmányosan, érdekfeszítôen ka-
lauzol minket, a megtörtént különleges
és izgalmas utánkeresések leírásából
pedig nem hiányzik a humor, az irónia
sem. Szinte magunk elôtt látjuk BÔHM
ISTVÁN szeretett kutyáját vezetô, mo-
solygós, nyugodt alakját, kiegyensúlyo-
zott személyiségét. Soraiból észrevétle-
nül tanuljuk meg, hogy a vérebezés fá-
radtságos, elhivatottságot követelô
munka, amelynek örömét a cél, a vad-
gazdálkodás igazi szolgálata adja.”

Sikeres Mezôgazdasági Könyvhónap
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M alajzia nagyjából Norvégia nagysá-
gú területen helyezkedik el. Ennek
körülbelül 60%-a (19,37 millió hek-

tár) természetes erdôvel borított, ehhez jön
még körülbelül 12% gumifa- és olajpálma-
ültetvény. Ez a 72% nagyjából Nagy-Britan-
nia területével megegyezô, és Malajziát vi-
lágviszonylatban a legerdôsültebb országok
közé emeli.

A malajziai erdôk három fô kategóriába
sorolhatók: dipterocarpus fafajokból álló er-
dôállomány, mocsári erdôk, mangrove er-
dôk.

A legnagyobb részük, mintegy 88%
dipterocarpus fafajokból álló erdô. Malaj-
ziában törvény írja elô az ország erdôsültsé-
gének legalább 50% fölötti értéken való
megôrzését. A malajziai erdôpolitika straté-
giája a hosszú távon állandó tulajdonú erdô-
gazdaságok kialakítása az ugyancsak hosszú
távon tervezhetô erdôgazdálkodás elérése
végett.

Ezek az erdôgazdaságok 14,06 millió
hektárnak felelnek meg, az egész malajziai
erdôterület 42,8%-ának, amibôl 2,83 millió
hektár védett erdô, 11,23 millió hektár ha-
szonerdô.

Ezen arányok ellenére a gyorsan növô te-
lepített fafajok, mint a gumifa (Hevea brasi-
liensis) és az olajpálma (Elaeis guineensis),
egyre fontosabb helyet foglalnak el Malajzia
faiparában. Ezek a fafajok mintegy 4 000 000
hektárnyi ültetvényen találhatók Malajzia-
szerte. A gumifát akkor vágják ki, amikor
már nem ad több latexet, általában 25–30
éves korában, ezért fontos feladat az ültetvé-
nyek folyamatos, ciklusos karbantartása.
Komoly kutató-fejlesztô munka járult hozzá
a gumifa mint új faipari alapanyag sikeréhez.

Jelenleg a gumifát Malajzia bútoriparának
80%-a hét forgácslap, egy cementkötésû for-
gácslap és tizenhárom MDF gyártósor hasz-
nálja.

Eredetileg az elsô gumicsemetét úgy
csempészték Brazíliából Kelet-Ázsiába, és a
századfordulót követôen hatalmas mérték-
ben megnövekedett autógyártás révén ug-
rásszerûen megnôtt gumikereslet miatt ter-
mesztették. Brazília hamarosan ki is szorult a
gumi világpiacáról.

Körülbelül húsz évvel ezelôtt az általános
ültetvényfelújítási gyakorlat még mindig a
latexet adni már nem képes öreg erdô kivá-
gása, faanyagának elégetése volt.

Ezen óriási mértékû pazarlásnak a hetve-
nes évek végén, a nyolcvanas évek elején
kezdôdött kutatások vetettek véget, melyek
során kiderült, hogy a gumifa kiváló fa- és
elsôsorban bútoripari alapanyag; jellemzôi
egy középkemény trópusi fafajjal egyeznek
meg, rajzolata, színe tetszetôs.

Szerencsés körülmény továbbá, hogy bár
a gumigyártás igényei miatt nem lehet egy
gumiültetvény tényleges vágásérettségét ki-
várni, mire a gumifa annyira megöregszik,
hogy nem ad több latexet, az átlagos rönkát-
mérô 20–30 cm körüli.

– Malajziában a gumiültetvények területe

ma több, mint 1,6 millió ha, az ebbôl évente
kitermelhetô gumifa 9 millió m3. Ebbôl a bú-
toripari felhasználás évente 2 millió m3.

A gumifa fája bútoralkatrészek, parketta,
szalagparketta, kompozitlapok és más faipa-
ri termékek gyártására is kiválóan alkalmas.

Az eddig használatos Hevea brasiliensis
nemesítésénél a minél nagyobb latexhozam
volt a cél. Most, hogy a gumi világpiaci ára
némileg csökkenôben van, valamint a gumi-
fa a délkelet-ázsiai faipar új „felfedezettje”
lett, a Malajziai Faipari Tanács (Malaysian
Timber Council) géntechnológiai és
klónozási kutatásokat szervezett és finanszí-
rozott, melyeknek során 1995-ben egy
Malajzia-beli kutatócsoport Brazíliában
mintegy 4,9 tonna gumifamagot gyûjtött.
(Brazíliában a Hevea brasiliensis mellett
megtalálhatóak a Hevea benthamiana,
Hevea guiniensis, Hevea pauciflora, Hevea
spruceana, Hevea rigidifolia, Hevea nitida,
Hevea camargoana, Hevea microphila és
Hevea campurum fajok is.)

A brazil kormánnyal történt megegyezés
keretében 1,9 tonna gumifamag került
Malajziába, és a megfelelô karanténeljárások
után 72 833 magot sikerült csíráztatni. Egy
300 hektáros kísérleti ültetvényen 50 231
csemetét ültettek el. A tényleges ültetés 120
hektáron történt, a maradék a biztonsági
okokból félretett magok és csemeték neve-
lésére szolgál.

Ezen kísérleti ültetvényen fejlesztettek ki
olyan nagy latex- és faanyaghozamú
klónokat, mint az RRIM 2023, 2024, 2025 és
2026, amelyek a korábbi 0,68–1,33 m3 fa-
anyag/fa helyett 0,81–1,87 m3 faanyag/fát
képesek szolgáltatni.

Így annak ellenére, hogy a gumiültetvé-
nyek alapterülete évrôl évre enyhén csökke-
nô tendenciát mutatott (jelenleg az olajpál-
ma „többet hoz a konyhára” hektáronként),
a maláj faipar jövôbeni alapanyag-ellátottsá-
ga biztosított.

1967-ben 1,76 millió hektár gumiültet-
vény volt csak Nyugat-Malajziában, ez 1987-
ben már csak 1,59 millió hektár.

Meggondolandó azonban, hogy ezen
húszéves idôszak nagy részében a gumifát
nem vették még faipari alapanyagszámba.

A kilencvenes évek közepén elért mély-
pont után mennyiségi növekedés indult
meg. Ennek megfelelôen megnövekedett a
gumifaalapú kompozitipar. Itt már az 5 cm-
nél nagyobb átmérôjû ágak is alapanyagnak
számítanak, míg korábban ezeket nem mi-
nôsítették hasznosítható alapanyagnak. Bár
jelenleg az olajpálma termesztése jobb üzlet-
nek bizonyul, mint a gumifáé, és a legtöbb
kisgazda (a már említett 1,6 millió hektár ül-
tetvénybôl 1,2 millió kisgazdák kezében
van) a még latexet is adó erdeit is kivágja, ér-
tékesíti és olajpálmával telepíti be.

A kormány tudatában van ennek a ten-
denciának, és az éves 30–40 000 hektáros új-
ratelepítéseket az új, nagy latex- és a fa-
anyaghozamú klónokkal végezteti, valamint
szorgalmazza a gumifatermesztô, valamint a

gumi- és gumifa-feldolgozó szektor vertiká-
lis integrációját.

A nagy gumifa-feldolgozók és gumiter-
melôk úgynevezett „integrált” gumi-
faerdôket hozhatnának létre, mert a teljes in-
tegrálódás elérése állandó alapanyag-ellátást
és versenyképességet biztosítana.

Az olajpálma elôször 1917-ben került Ma-
lájföldre (Hátsó-Indiába) Nyugat-Afrikából.
A fa hároméves korában fordul termôre,
ezután körülbelül 25 évig lehet gazdaságo-
san szüretelni. Ezután a fát kitermelik, s he-
lyére új csemetét telepítenek. Az 1960-as év-
vel indult meg az olajpálma ugrásszerû ter-
mesztése, és 1985-ben kezdôdött az újratele-
pítés korszaka.

A környezetvédôk azon törekvése, hogy
a trópusi erdôket megóvják a túlzott kihasz-
nálástól, és más okok késztetik a malajziai
faipart arra, hogy alternatív lignocellulóz ala-
pú nyersanyagokat keressen a lapgyártás
céljára. A mezôgazdasági másodnyers-
anyagok közt fontos szerepet játszik az olaj-
pálma a gumifa mellett, mivel az ültetvények
felújításának következtében óriási mennyi-
ség áll rendelkezésre.

A Malajziai Faipari Kutatóintézet (Forest
Research Institute of Malaysia, FRIM) felis-
merte, hogy mekkora lehetôség rejlik ebben
az ipar számára új nyersanyagban, és folya-
matos kutatásokat folytat az olajpálma kom-
pozitlapgyártásra történô felhasználása te-
rén. Felvetôdött az olajpálmatörzs takar-
mány-nyersanyagként vagy fermentálási fo-
lyamatokban történô hasznosítása is, de
legkifizetôdôbbnek mégis csak a kompozit-
lapgyártás mutatkozott. A törzsön kívül
azonban kiváló rostanyag az olajpálma leve-
le is. Corley et al. (1971) becslése szerint új-
ratelepítéskor mintegy 16 tonna pálmalevél
halmozódik fel hektáronként.

Jelenleg az olajpálmalevelet az ültetvé-
nyeken talajeróziógátlóként és mûtrágya-
adalékanyagként használják és jól degradá-
lódik. Nagy hátránya viszont a levelek efor-
mán történô felhasználásának, hogy mág-
nesként vonzzák az egyébként is olaj-
pálmabogyó-fogyasztó patkányokat és más
rágcsálókat, ezek pedig sokféle mérgeskí-
gyót vonzanak. (A gyümölcsszüretelôk
combig érô vastag gumicsizmában dolgoz-
nak!) Másrészt viszont a levelektôl való
„megszabadulás” nehéz és költséges az ipar
számára. Minthogy felhalmozódása meleg-
ágya kártékony állatok és következtéskép-
pen fertôzô és egyéb betegségek elterjedé-
sének, más felhasználási területet kell neki
találni. Hasznosításuknak hatékonynak kell
lennie, hogy költségteher helyett egy adott
iparág alapanyagaként szolgáljon. Mindmá-
ig az olajpálmalevelet semmiféle ipari vagy
kereskedelmi célra nem használják, annak
ellenére, hogy múltbéli kutatások alkalmas-
nak találták papírpép gyártására.

A pálmalevélbôl kinyerhetô rostok analí-
zise alapján (rosthossz, Runkel arány, kar-
csúsági tényezô, rugalmasság) megállapítha-
tó, hogy a 16 évesnél idôsebb pálmalevél le-
hetséges alapanyagforrás papír-, farostle-
mez-, MDF-, cementkötésû forgácslap- és
forgácslapgyártásra.

Kôvári Szilárd

A malajziai faipar alapanyagai
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Január megkezdôdött a WOOD TECH
Erdészeti Szakvásár és Konferencia
szervezése, melynek ez évi témája „A fa
hasznosítása” lesz.

Január l8. Az újjá alakult Nyugat-
Magyarországi Egyetem Erdômérnöki
Karának dékánjával, dr. habil. Faragó
Sándorral folytatott megbeszélést fôtit-
kárunk. A megbeszélésen szó esett a to-
vábbi együttmûködésrôl, az esemény-
naptár összeállításáról, a WOOD TECH-
en való részvételrôl és a leendô erdésze-
ti továbbképzô központ mûködésérôl.

Január l9. Fôtitkárunk Miskolcon
kereste fel Cserép János vezérigazgatót,
a FAGOSZ elnökét. A találkozó alkal-
mával értékelték az elmúlt idôszak
együttmûködését és a jövôbeni közös
fellépés lehetôségeit.

Január 20. A Magyar Tudományos
Akadémián, Glatz Ferenc az MTA elnö-
ke védnökségével került megrendezés-
re „A magyar vadászat ezer éve” emlék-
ülés, amelyen megjelent Káldy József
egyesületünk elnöke. Elôadást tartott
Dr. Oroszi Sándor az Erdészettörténeti
és Feiszt Ottó a Vadgazálkodási Szak-
osztály elnöke.

Január 25. Egyesületünk Erdômûve-
lési Szakosztálya tartotta soros rendez-
vényét az OEE klubtermében. Az össze-
jövetelen jelen volt Ormos Balázs fôtit-
kár is, aki tájékoztatót tartott az elmúlt
idôszak egyesületi tevékenységérôl.

Január 26. Az Országgyûlés Mezô-
gazdasági Bizottsága tartotta ülését,
amelyen Egyesületünket a fôtitkár kép-
viselte. Dr. Tamás Károly FVM államtit-
kár tartott tájékoztatót a 2000. évi agrár-
támogatási rendszer fontosabb kérdése-
irôl. Az elôadott anyag az érdekvédelmi
szervezetekkel egyeztetett, de még „ter-
vezett” stádiumban volt. Az agrártámo-
gatások tervezett kiadási elôirányzata
148,2 milliárd Ft, ezt növeli a 65 milliárd
Ft-os állami garanciavállalási keret,
amelyet az agrárhitelekhez lehet igény-
be venni. További lehetôség, amennyi-
ben az Unió jóváhagyja, a SAPARD
Program 8,5–9 milliárd Ft összegû tá-
mogatása. A mezôgazdasági támogatá-

sokba épülô, az erdészeti ágazat által is
igénybe vehetô támogatási lehetôségek
bôvülnek. A tervezet szerint 10%-kal
emelnék az erdôtelepítés normatív tá-
mogatását, az erdészeti közcélú felada-
tokra szánt keretbôl támogatnák a le-
romlott szerkezetû magánerdôk helyre-
állítását és a közcélból fenntartott gyen-
ge erdôk felújítását. A tervezet szerint
az erdôfelújítás normatív támogatása
változatlan marad. Államtitkár úr egyet
értett az elsôdleges fafeldolgozási esz-
közök és a speciális erdészeti gépek tá-
mogatásának a rendeletbe való beépí-
tésével. Az agrártámogatásokról szóló
rendelet végleges formája várhatóan
február végére készül el.

Január 27. Bakon Gábor, a Pilisi
Parkerdô Rt. Budapesti Erdészetének
vezetôje meghívására Káldy József el-
nök, Dr. Viharos Zsolt alelnök és Or-
mos Balázs fôtitkár látogatást tett a
Budakeszi úton épülô új Erdészeti In-
formációs Központ és Könyvtár építke-
zésén. Az ez évben átadásra kerülô
építményben Egyesületünk 460 négy-
zetmétert vehet igénybe. Itt kerülne el-
helyezésre a Csillagvölgyi úti Informáci-
ós Központban lévô mûemlék könyv-
tár, valamint egyéb kiszolgáló helyisé-
gek, mint elôadóterem, irodák stb. Kér-
désként vetôdött fel, hogy az Egyesület
Fô utcai központja is ide költözzön-e.
Elnökségünk még e hónapban kialakít-
ja álláspontját az ügyben.

Január 29. Visegrádon került meg-
rendezésre a Pilisi Parkerdô Rt. és az
OEE Helyi Csoportja szervezésében a
II. Országos Erdészbál, amelyen több
mint 200 fô résztvevô töltötte kiemelke-
dôen hangulatos körülmények között
az estét (az eseményrôl külön beszá-
moló készül).

Február 1. A LIGNO NOVUM és a
WOOD TECH kiállítások szervezôbi-
zottságai tartottak egyeztetô megbe-
szélést Sopronban, amelyen az Egye-
sület elnöke és fôtitkára volt jelen. A
rendezvény sarokpontjai kialakultak,
a részletes program kialakítása folyik.
Az Erdészeti Lapok hasábjain folya-
matos tájékoztatást adunk a tudniva-
lókról.

Február 2. Egyesületünk Pártoló Ta-
gok Tanácsa elsô idei ülését tartotta Fô ut-
cai klubtermünkben. A megbeszélésen
valamennyi erdôgazdasági részvénytársa-
ság képviseltette magát és a rendezvényt
megtisztelte Gémesi József, az ÁPV Rt. Ag-
rárgazdasági Ügyvezetôség igazgatóhe-
lyettese. Káldy József elnök beszámolt az
elmúlt idôszak legfontosabb egyesületi
eseményeirôl, majd tételesen értékelte az
erdôgazdaságok és az Egyesület között
az elmúlt évben kötött együttmûködési
megállapodások teljesítését. Megállapít-
ható, hogy mindkét fél a megállapodás-
ban foglaltak megvalósítását komolyan
vette, hiszen a rögzített pontok majdnem
mindegyike megvalósult már. A két fél
közötti megállapodás tartalma az egyesü-
leti tagság által kialakított, az Egyesület
négyéves programjában megfogalmazott
elvárásokra épül. Az együttmûködés to-
vábbi lehetséges formáit az erdôgazdasá-
goknál történô személyes megbeszélések
alkalmával alakítjuk ki. Megállapodás
született az évi tagsági díj megállapításá-
nak módjáról és mértékérôl is. Gémesi Jó-
zsef hozzászólásában pozitívan értékelte
az OEE tevékenységét a 2000. évi költ-
ségvetési támogatás növelésére tett erôfe-
szítéseiért, felhívta a figyelmet az erdô-
gazdaságok egymás közti és az OEE-vel
való együttmûködés fontosságára. Szor-
galmazta, hogy az állami és magánerdô-
gazdálkodás rivalizálása helyett az együtt-
mûködésre kell a hangsúlyt tenni. Szük-
ségesnek tartotta az Egyesület helyi cso-
portjai támogatásának és a központi álta-
lános költségek arányainak átgondolását.
A továbbiakban véglegesítésre került a
franciaországi szakmai tanulmányút
programja, és döntés született arról, hogy
az erdôgazdasági részvénytársaságok kö-
zösen jelennek meg kiállítóként a WOOD
TECH szakkiállításon. Az erdôgazdasá-
gok részvételi szándékukat fejezték ki a
Tapolcán ez év május 5–7-én tartandó bá-
nyász-kohász-erdész találkozón, mintegy
200 fôvel.

Február 3. A Mezôgazdasági Bizott-
ság Erdészeti Albizottsága munkáját elô-
készítô munkacsoport ülést tartott, ame-
lyen megtárgyalásra került a 2000. évi
agrárszabályozások erdészeti célú terve-
zett támogatásainak felhasználása, a
2001. évi támogatások tervezése. A

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Fôtitkári beszámoló 2000. január 1.–február 8.
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2000. évi tervezett támogatásról az elô-
zôekben beszámoltunk. A 2001. évre
vonatkozó támogatások rendje még
nem körvonalazódott, de figyelemmel
kísérjük alakulását. Az ez évben elma-
radt erdôtelepítési feladatok jelentôsebb
támogatásának a 2001. évi költségvetés-
ben való megfogalmazásának van esé-
lye. A továbbiakban a vadászati törvény
módosításáról esett szó. Abban egyez-
ség van, hogy a meglévô törvényt elôbb-
utóbb módosítani kell. A széles körbôl
kapott módosító javaslatokat beépítve a
tervezett módosítás elkészült és a továb-
biakban a törvényalkotókon múlik, mi-
kor kerül a törvényalkotási folyamatba.

Február 8. Egyesületünk Gyôr-
Moson-Sopron megyei Magánerdô- gaz-
dálkodási és Környezetvédô Helyi Cso-
portja Bolla Sándor titkár vezetésével
rendezte meg a hagyományos Magáner-
dô-gazdálkodási nyílt szakmai napot
Gyôrben a Pártok házában. A Nagy
érdeklôdésre számot tartó rendezvé-
nyen, amelyen mintegy 150 fô vett részt,
elôadást tartott dr. Péti Miklós, az OEE
magánerdô-gazd. alelnöke, Répászky
Miklós technikus alelnök és Ormos Ba-
lázs fôtitkár. Káldy József elnököt beteg-
sége akadályozta meg, hogy a rendez-
vényen részt vegyen. Gratulálunk a
több éve sikeresen mûködô rendezvény
szervezôinek, így a Megyei Agrárkama-
ra vezetésének is (a rendezvényrôl bô-
vebb beszámoló készül).

Az OEE Magán és Társult Erdészeti
Szakosztálya és a Pest megyei Ma-
gánerdô-gazdálkodási Helyi Csoport
együttes ülést tart 2000. március 24-
én de. 10 órai kezdettel Bp., II. ker.
Fô u. 68., MTESZ Székház, IV. em.
425-ös klubhelyiségében.
A rendezvényre a Szakosztály és He-
lyi Csoport minden tagját szeretettel
várjuk.
Tervezett program:
1. Egyesületi témák. (A Szakosztály
és Helyi Csoport eddigi tevékenysé-
gének értékelése. A 2000. évi mun-
ka- és rendezvényterv megbeszélé-
se.)
2. Erdôtörvény végrehajtási rendele-
te, a módosítási javaslatok és a sza-
bályzatok hatása. Elôadó: az Erdé-
szeti Hivatal képviselôje.
3. Agrártámogatás (erdészeti) aktuá-
lis kérdései, gyakorlati tanácsok. Elô-
adó: Meghívott szakember.
Répászky Miklós, Dr. Balázs István

elnökök

Az OEE Erdôrendezési Szakosztálya az
Állami Erdészeti Szolgálat támogatásá-
val 1999. október 6–8-ára találkozót és
körutat szervezett érettebb korú és haj-
dani tagjai, illetve meghívott, régi alkal-
mazottai részére. Az ezúttal is Halász
Gábor elnökünk által igazított esemény,
a helyzetnek megfelelôen, társadalmi
jellegûnek indult. A cél Somogyország
és csatolt részei voltak. Nádas József, az
ÁESZ Kaposvári Igazgatóságának igaz-
gatója rendezte el és vezette a nagy-
szerû részletes programot. Tette ezt
kitûnôen, amit ezúttal is nagyon
köszönünk.

A 6-án délben Budapestrôl induló
résztvevôk örömmel számoltak be
egymásnak arról, hogy melyikük hol és
milyen szakmai munkával tölti a
kiérdemelt pihenôidôt. Kiderült, némi
túlzással, csupa olyan vállalkozó, tanács-
adó és írásszerzô kartárs jött itt össze,
akit rendkívüli módon érdekel a ma-
gyar erdészet mai gyakorlata. Részben
az érdeklôdés e magas foka, részben a
program erôs szakmai tartalma miatt a
rendezvény élénk és sikeres szakmai
tanulmányúttá nemesedett.

A baráti beszélgetések és a pihenés
helye a zamárdi erdészeti üdülô volt.
Szívesen emlékeztünk itt meg néhai,
mindannyiunk számára nagyon kedves
Matli Ferirôl (Feri bácsiról), akinek
szeretô gondoskodása mellett
évtizedeken át nyaralhattak itt család-
jaink. Igaz, a fák közben egy kicsit meg-
nôttek. mintha a Balaton is messzire
távozott volna a háztól, ám a hangulat
és a gondoskodás a régmúltat idézte.
Gubányi Imréné üdülôvezetô ked-
vessége és kitüntetô figyelme segített
emlékezni. Az este során Csóka Péter
fôigazgató is csatlakozott a kom-
pániához.

Vörös Géza igazgató kalauzolásával
meglátogattuk az öreglaki vadhúsfel-
dolgozó telepet. Jól szervezett,
hatékony mûködésû és célszerû lépték-
ben tartott üzemet ismertünk meg. S
amúgy mellesleg pácolt-füstölt, tumb-
lerben szelídített vaddisznócomb- és
szarvasfilé-szeletek nagyon intenzív
megkóstolása révén gyôzôdhettünk
meg róla, van új a nap alatt. S milyen jó!

A tanulmányúton megkerestük a
szépen rekonstruált somogyfajszi hon-
foglalás kori vaskohót. Mindenkinek

ajánlható nagy élmény részesei lettünk.
A Nagyatádi Erdészetnél Bogdán József
igazgató köszöntötte a tanulmányút
résztvevôit. Egy igazán kapitális
szarvasagancs meggusztálása és némi
frissítôzés után rövid elôadások
keretében, majd a terepen megismer-
hettük a sokunk számára oly kedves
tölgy termesztésének sík vidéki változa-
tát és érdekességeit. A látottak, gondol-
tak és érzettek megbeszélésére a bocs-
kádi kerület erdészházánál tálalt ebéd
és sörben is igen gazdag delelés során
került sor.

Délután még számos érdekes
állományfelújítási megoldást láttunk. A
program szakmai része a HM Kaszó Rt.
területén fejezôdött be. Itt megismertük
a hajdani pusztát, a páratlan sikeres-
ségû természetes tölgyfelújítást, az
impozáns fejlesztéseket és további ter-
veiket. Nagy sikert aratott a kisvasúti
gôzmozdony. Mielôbbi üzembe
helyezéséért a tanulmányút résztvevôi
lelkesen szurkoltak. De jó is volna
ismét, e körben találkozni és erdei
vasutazni egy jót!

Tóth Miklós

Az Erdôrendezési Szakosztály
tanulmányútja

Vadászképek
kiállítása
A Nimród Vadászújság szerkesztôsége
és Kiss Richárd festômûvész invitáltak
az elsô millenniumi vadászrendezvény-
re a Vajdahunyad-várba, ahol a
Csergezán-díjas mûvész ötven vadász-
képét szemlélheti a látogató. Akit érde-
kel a természetfestészet, menjen el a ki-
állításra. A képek mellett megtekinthe-
tôk a világhírû magyar trófeák is.

Kérjük tagtársainkat az
elmaradt tagdíj

befizetésére
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P rogramunk megszervezését dr. Péti
Miklós és Bús Mária végezte, akik-
nek ezúton is szeretném köszönete-

met kifejezni.
Michal Galajda, a zólyomi Vízügyi és

Erdészeti Mérnöktovábbképzô Intézet
igazgatója megbízásából munkatársnôje,
Dagmár Sélesova és Norbert Galèik erdô-
mérnök utunkon végigkísértek bennün-
ket. A tolmácsolásban és a szervezésben
Szabó István erdômérnök segített, akit
még kedves felesége is elkísért. A dobroèi
ôserdôben szakmai vezetônk Sulek
Jaroslav dobroèi erdészvezetô volt.

Egyesületi kirándulásunkhoz még a
VERGA Rt. (OEE HM Veszprémi Helyi
Csoport) 10 dolgozója is csatlakozott.

Június 3-án reggeli 5.30-as indulással
elsô váratlan úti célunk a Volán-telepre
vezetett mûszaki hiba miatt. Kis késéssel
már folytathattuk utunkat Szlovákia felé.
Kísérôinket Zólyomban vettük fel, majd a
Èierny Balog település közelében lévô
dobroèi ôserdô felé vettük utunkat. Tere-
pi programunkat szerencsére már napsü-
téses idôben kezdhettük meg. Egy félórá-
nyi kényelmes séta után már az ôserdô
szépségében gyönyörködhettünk.

Rövid ismertetô az ôserdôrôl.
A dobroèi ôserdô erdészeti és termé-

szettudományi szempontból nemcsak
Szlovákiában, hanem európai viszonylat-
ban is az egyik legjelentôsebb erdôrezer-
vátum.

Az erdôk ezen a területen hajdan tipi-
kus, Kárpátokra jellemzô elegyes állomá-
nyokat alkottak, ahol a jegenyefenyô ural-
kodott bükk és lucfenyôvel, szálanként
hegyi juhar, korai juhar, magaskôris és he-
gyi szil eleggyel.

A mai rezervátum ezen állományok 50
hektárnyi megmaradt (reliktum-) állomá-
nya. A rezervátumhoz még egy 60 ha-nyi
védôzóna kapcsolódik.

A dobroèi ôserdô a Szlovák-érchegy-
ség Vepor-hegységének északi részén (az
Alacsony-Tátrától délre 15 km-re) terül el.
A rezervátum a Garam vízgyûjtô területé-
hez tartozik.

A tengerszint feletti magasság
700–1000 m. Az ôserdô területén az ural-
kodó alapkôzet gneisz. Az átlagos évi csa-
padék mennyisége 800–900 mm. Az átla-
gos tenyészidôszaki csapadékösszeg
550–600 mm. Az évi átlagos középhômér-
séklet: 5,4–6,3 °C.

A klímaadatok alapján a terület humid
és mérsékelten hideg.

A rezervátum erdôtársulásai túlnyomó-
részt a bükkös és a jegenyefenyves-bük-
kös vegetációs erdôövhöz (ZLATNIK
alapján) tartozik. Az alapvetô növénytár-
sulások (erdôtípus-csoportok): Fageto–
Abietum (bükkös-jegenyefenyves), Abi-
eto–Fagetum (jegenyefenyves–bükkös),
Abieto–Fagetum ace-rosum (juhar ele-
gyes jegenyefenyves bükkös), Fageto–
Aceretum (bükkös juharerdô), Acinito–
Fagetum (magashegyi bükkös), Fraxi-
neto–Alnetum (kôris – égerligeterdô). Jel-
lemzô erdôtípust jelzô növények: erdei
madársóska, árnyékvirág, szagos müge,
sárga árvacsalán, gombernyô, erdei ne-
nyúljhozzám (nebáncsvirág), erdei szélfû,
bókoló fogasír, erdei pajzsika, hölgypáf-
rány, nudum.

Habár az ôserdô hasonló termôhelyen
található, mégis különbözô állományszer-
kezetet mutat.

A rezervátumban hat hosszú távú kí-
sérleti területet állítottak be, amelyek biz-
tosítják az egyes fejlôdési stádiumok
struktúrájának elemzését. Fafajonként, fa-
termési osztály szerint és szintenként
törzsszám-eloszlási, fatömeg- és növedék-
vizsgálatokat végeznek.

A bomlási stádiumban az ôserdô azon
részei tartoznak, ahol a hektáronkénti
összfatömeg csökken, a fatömeg részará-
nya és a növedék a felsô és a középsô
szintre koncentrálódik, és az alsó és kö-
zépsô szintben a növedék aránya növeke-
dik. A bomlási stádium szálalószerkezetû
erdô képét mutatja.

Az optimális stádiumba az ôserdônek
az a része tartozik, ahol legnagyobb a fa-
tömeg. A fatömeg és a növedék jelentôs
része a felsô szintre korlátozódik. A szer-
kezet jellege a túlkoros egykorú állomá-
nyokéra hasonlít.

Az ôserdô termelési (fatermesztési) vi-
szonyai:

Az egész ôserôdben az egyes stádiu-
mok részarányának figyelembevételével –
az egész területre átszámítva – hektáron-
ként 700–800 m3 élôfakészlet jut, a növe-
dék 8,5–9 m3/ha.

A (fô)fafajok fatömeg-aránya: jegenye-
fenyô 49%, lucfenyô 25%, bükk és juhar
26%. A dobroèi ôserdô fôfafaja a jegenye-
fenyô, és egyúttal a legjobb növekedésû
fafaj is.

A leghatalmasabb jegenyefenyônek,
amely az 1964-es évben széltörést szenve-
dett (jelenleg már csak néhány méteres
törzscsonkja látható) mellmagassági átmé-
rôje 193 cm, magassága 56 m, föld feletti
fatömege 47 m3, számított kora 450–480
év volt. A következô jegenyefenyô-óriás
mellmagassági átmérôje 156 cm, magassá-
ga 58 m, a föld feletti fatömege 40 m3.

A legnagyobb lucfenyô átmérôje 115
cm-t, magassága 54 m-t ér el, fatömege 20
m3, a kora 300–320 év. A legméretesebb
bükk átmérôje 110 cm, magassága 46 m,
fatömege 21 m3. Igen nagy méretû HJ és
HSZ egyedekkel is találkoztunk sétánk so-
rán.

Úgy tapasztaltuk, hogy a vadkárosítás
miatt a jegenyefenyô-újulat visszaszoruló-
ban van a bükk javára.

Az ôserdôt megtekintve Selmecbá-
nyára utaztunk, ahol a Mérnöktovábbkép-
zô Intézetben elfoglaltuk szálláshelyün-
ket. Az intézet Selmecbánya város határá-
ban fekszik. A vacsorát elfogyasztva (a bü-
fében a sörkészlet már a vacsora alatt elfo-
gyott) többen még szomjuk csökkentése
és városnézés céljából a városba mentek.

Másnap, a reggeli után Kisiblyén a
dendrológiai kertet tekintettük meg, mely
szépen gondozott volt. Ezt követôen pil-
lantást vetettünk az egykori tanulmányi
erdôre. Az egykori Erdészeti Akadémiánál
a mostani iskola (erdészeti szakközépis-
kola) igazgatója fogadott bennünket, és is-
mertette alma materünk történetét, bemu-
tatta az épületet és a felsô botanikus ker-
tet. Megnyugvással töltött el bennünket,
hogy az akadémia és a környéke rende-
zett, gondos kezekben van. A Szenthá-
romság téren a kôzet- és ásványtani mú-
zeumot is megnéztük.

A déli szabadidôt ki-ki ebédeléssel, vá-
sárlással, városnézéssel töltötte.

Délután a Szélaknai kapu mellett lévô
alsó evangélikus temetôben Fekete La-
jos, az akadémia hajdani professzorának
sírjánál koszorút helyeztünk el. A Leány-
várnál a város panorámájában gyönyör-
ködtünk. Befejezésül a Kálvária-hegyrôl
még egy búcsúpillantást vetettünk
Selmecre és a környékére. Sajnos a kál-
vária stációi és kápolnái az utóbbi évek-
ben nagyon megrongálódtak. Kísérôink-
tôl Zólyomban elköszönve indultunk
hazafelé.

Fábián Tamás

A Veszprémi Helyi Csoport
selmecbányai tanulmányútja
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Kaán Károly halálának 60. évfordulója al-
kalmából a ZALAERDÔ Rt. és a Nagyka-
nizsai Helyi Csoport 2000. január 28-án
megemlékezést tartott a részvénytársaság
elôtt álló emlékmûnél. Feiszt Ottó vezér-
igazgató, helyi csoportunk elnöke üdvö-
zölte a megjelent kollégákat, egyesüle-
tünk tagjait. Dr. Baráth László kolléga ün-
nepi megemlékezésében méltatta Kaán
Károly szakmai életútját, szakmánk törté-

netében elfoglalt helyét, szerepét. A ren-
dezvény befejezéseként Feiszt Ottó és Ti-
hanyi Gyula helyi csoporttitkár megko-
szorúzta az 1998-ban felállított emlékmû-
vet. Feiszt Ottó zárszavában ígéretet tett,
hogy ezután minden nevezetes évfordu-
lón megemlékezünk nagy elôdünkrôl,
Nagykanizsa város szülöttjérôl.

Tihanyi Gyula
titkár

Megemlékezés Kaán Károlyról Nyirádi Lajos
aranydiplomás erdômérnök (1921–1999)

Erdész, bányász és ko-
hász évfolyamtársai,
barátai és egykori
munkatársai búcsúztak
1999. december 20-án
Nyirádi Lajos arany-
diplomás erdômérnök-
tôl a Rózsák terén, az
Árpádházi Szent Erzsé-
bet templomban, ahol
hamvait örök nyugalomra helyezték.

1921. június 26-án Pápán született. Kö-
zépiskolai tanulmányait a keszthelyi Pre-
montrei Gimnáziumban végezte, kiváló
eredménnyel. 1939 ôszén iratkozott be a Jó-
zsef Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdômérnöki Ka-
rára erdômérnök-hallgatónak. Egyetemi ta-
nulmányait 1943 októberében fejezte be,
amikor erdômérnöki oklevelet szerzett.

A diploma megszerzése után, 1944-ben 4
hónapig a MÁV Tapolcai Osztálymérnöksé-
gén, majd a Délvidéken, Albrecht fôherceg
bellyei erdôgondnokságán dolgozott októ-
ber végéig, amikor a háborús események
elôrehaladtával a magyar intézményeket a
Délvidékrôl kitelepítették.

1944. november elején behívták katoná-
nak, kivitték Németországba, ahol 1945 ápri-
lisában amerikai fogságba esett. Onnan 1946
májusában térhetett haza.

A háború után 4 évig, 1950. június végéig
a Zalaegerszegi Erdôigazgatóság területén,
elôször a Szentpéterföldi Erdôgondnoksá-
gon, majd a Lenti Fûrészüzemben, végül az
erdôigazgatóság központjában dolgozott a
mûszaki osztály vezetôjeként. Ezt követôen 2
éven át, 1952. június végéig a Keszthelyi Álla-

Az ENSZ Mezôgazdasági és Élelmezés-
ügyi Szervezete (FAO) a közelmúltban
elfogadott egy technikai együttmûködési
projektet a „Bujáki régió erdô- és vidék-
fejlesztési programja elôkészítésének tá-
mogatása” tárgyában.

A 19 hónapos futamidejû projekt a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium és a Honvédelmi Minisztériu-
mot képviselô HM Budapesti Erdôgazda-
sági Rt. együttmûködésével valósul meg.

A bujáki régió Budapesttôl 60 km-re
északra, a Cserhát hegység körzetében ta-
lálható. A jellemzôen erdô borította terület
nagyrészt állami tulajdonú és kisebb mér-
tékben magántulajdonú erdôrészekbôl
áll.

A térségben nincs ipari tevékenység,
a mezôgazdaságból származó jövede-
lem jelentéktelen, ezért a környék la-
kossága napi ingázásra kényszerül.

Mindezeken túlmenôen, a kisebbségi
lakosságot és a fiatal generációt a mun-
kanélküliség is sújtja. Ez a környezô vá-
rosokba való elvándorláshoz vezet. A
gazdasági nehézségek következtében
gyakoribbá váltak az illegális tevékeny-
ségek, a tiltott fakivágás, falopás, orv-
vadászat.

A jelenlegi helyzet ismeretében az ál-
lami és magán tulajdonosok egyesült
erôvel törekszek a régió fejlesztésére és
az életkörülmények javítására. A festôi
szépségû táj és a természeti források ala-
pot adhatnak olyan alternatív jövede-
lemszerzésre, – beleértve az ökoturiz-
must – amely újító, rendszerezett, integ-
rált módon aknázza ki a lehetôségeket,
az állami- és a magánszektor együttmû-
ködésével és a helyi lakosság aktív rész-
vételével.

A FAO az erdészet- és a vidékfejlesztés

területén, a világon egyedülálló tapaszta-
latával és szakértelmével segíti az állami
erdôgazdaságot és a helyi lakosságot egy
átfogó, környezetbarát, erdôgazdaságra
alapozott vidék- és régiófejlesztési terv ki-
alakításában. A gondosan kidolgozott és a
gyakorlatban kipróbált eljárások és tanul-
ságaik a jövôben útmutatóul szolgálnak
majd – nemcsak Magyarországon, hanem
a Közép- és Kelet-európai Régió más or-
szágaiban is – a FAO Budapesten mûkö-
dô Közép- és Kelet-európai Alregionális
Irodája által támogatott hasonló tevékeny-
ségekhez. Ennek, az Európai Unió bôvíté-
se tekintetében kiemelkedô jelentôsége
van, mivel a csatlakozási folyamat megkí-
vánja a régió- és vidékfejlesztési keret-
programok megvalósítását. 

Ez az elsô integrált vidékfejlesztési
kezdeményezés, melyben az erdészet
játssza a vezetô szerepet.

A FAO közremûködése Magyarország vidék-
és régiófejlesztésében
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mi Erdôgazdaságnál dolgozott, ugyancsak
mûszaki munkakörben. 1952. július elején az
ÁGEM területi igazgatóságához, majd az Or-
szágos Erdészeti Fôigazgatóság Mûszaki és
Beruházási Fôosztályára, 1959 elején pedig
az ERDÔTERV-hez helyezték át, és ott dolgo-
zott, annak igazgatójaként, 10 éven át, 1969
közepéig. Majd az Erdôgazdasági és Faipari
Egyesülésnél, 1972-tôl kezdve pedig a MÉM
különbözô erdészeti részlegeinél, utoljára pe-
dig az Erdészeti és Faipari Hivatal Erdészeti
Fôosztályán dolgozott. Onnan ment nyugdíj-
ba 1993. április 16-án.

1999. június 11–13-án, zalai évfolyam-talál-
kozónkon, melyet Buda Ernô barátunkkal
együtt nagy odaadással Te szerveztél, még ve-
lünk voltál. Vidáman, jó hangulatban együtt
jártuk a csodálatos zalai bükkösöket, és együtt
ismerkedtünk a zalai olajmezôkkel. Decem-
ber 6-án viszont – aránylag rövid, két és fél
hónapig tartó súlyos betegség után – életed
79. évében eltávoztál közülünk. Most pedig
fájó szívvel búcsúzunk Tôled.

Búcsúzni mindig nehéz. Különösen nehéz,
rendkívül fájdalmas az elválás attól, akivel 60
éves igaz barátság köt össze bennünket, s aki-
tôl váratlanul végsô búcsút kell vennünk.

Jó baráttól, nagyszerû embertôl, jól kép-
zett mérnöktôl, nagy mûveltségû, fôleg a
képzômûvészetekben jártas szakembertôl
búcsúzunk. Olyan embertôl, aki egész életé-
ben feltétlenül becsületes, minden tekintet-
ben lelkiismeretes és pontos, amellett rend-
kívül szerény volt.

Babérokra, elismerésre sohasem vágyott.
Csendes ember volt, mindig uralkodott ma-
gán, sohasem gyúlt haragra.

Mindig csak szolgált, de csak igaz ügy ér-
dekében. Minden energiájával szolgálta elsô-
sorban családját. Mindent megtett gyermeke-
iért. Büszkeséggel teli örömmel, néha pedig
szorongó aggódással kísérte figyelemmel
sorsuk alakulását.

Szolgálta csendben, alázattal a magyar er-
dészet és faipar ügyét. Maradandó szolgála-
tot teljesített azzal, hogy a 60-as évek köze-
pén, amikor lehetôvé vált a farost- és forgács-
lemezipar gyors ütemû fejlesztése, majd a fû-
részipar átfogó rekonstrukciója, kiváló mun-
katársaival együtt, alig egy év alatt megoldot-
ta az ERDÔTERV kapacitásának több, mint
kétszeresére növelését, és ezzel megterem-
tette a fejlesztés alapvetô feltételét, annak
tervezô bázisát. Így vált lehetôvé akkor rövid
idô alatt a farostlemez-termelésnek mintegy
kétszeresére, a forgácslemez-termelésnek
pedig közel háromszorosára való növelése.

Bennünket, évfolyamtársaidat is szolgál-
tál, amikor Ormos Károly barátunktól, az ô
halála után átvállaltad évfolyam-találkozóink
szervezését, és megszervezted nagyszerû két
utolsó találkozónkat.

Az igaz ügyért mindenre képes voltál. An-
nak érdekében áldozatot is hoztál. De semmi
olyan megbízást vagy követelést nem voltál
hajlandó teljesíteni, amelyet lelkiismereted-
del nem tudtál összeegyeztetni, vagy amit ér-
telmetlennek, feleslegesnek tartottál. Ilyen
esetekben inkább vállaltad a könyörtelen
zaklatást és az azzal járó kellemetlenségeket.

Búcsúzunk! Köszönjük igaz barátságo-
dat, köszönjük azt a sok szép napot, amit
Veled tölthettünk. Szívszorongva, meghatot-
tan köszönjük a nagy betegen, halálod elôtt
öt nappal nekünk íródott leveledet is, amely-
lyel még az utolsó nehéz napokban is ben-
nünket szolgáltál, ránk, a jövô évi találko-

zónkra gondoltál és befejezésként még kel-
lemes Karácsonyt és jó egészséget kívánva
elbúcsúztál tôlünk. Köszönjük az igaz baráti
szeretetnek ezt a ritka, kedves megnyilvánu-
lását is!

Nagyon fogsz hiányozni nekünk, de amíg
élünk, emlékedet megôrizzük, mindig szere-
tettel fogunk Rád emlékezni. Jövô évi talál-
kozónkat pedig utolsó üzenetednek megfe-
lelôen igyekszünk megvalósítani.

Isten Veled! Nyugodjál békében!
Halász Aladár

Rosenberger Pál 
ny. erdész (1914. 09. 17–1999. 12. 15.)

Lapunk augusztusi számában köszöntöttük
85. születésnapja alkalmából. Elkísért ben-
nünket az ezredforduló végéig. A dombóvá-
ri kórházban mosolyogva búcsúzott Ferenc
fiától, mintha halkan mondta volna: „vigyáz-
zatok magatokra, az erdôre, a hazára”. Gyá-
szolók sokasága búcsúzott december 20-án a
Pári temetôben Pali bácsitól. Többszöröse
azoknak száma, akik nem tudtak eljönni,
hozzátartozóik sosem tudtak tôlük elbúcsúz-
ni. Az I–II. világháború hôsei, áldozatai, a
menekültek, deportáltak, kényszermunkára
elhurcoltak, kitelepítettektôl. Ártatlan lányo-
kat, ifjakat is elhurcolt az önkény. Még ebbôl
a kis településbôl is elszóródtak Európa min-
den országába, az amerikai földrészre,
Ausztráliába, az orosz pusztaságon, tajgán,
Szibérián át az Északi-sarkig. Egy felvidéki
kis falu, Alsószeli II. világháborús emlékmû-
vének felirata fejezi ki népünk keservének,
fájdalmának egy részét.
„Sokáig vártunk, nem jöttetek.
Idegen földben porlad szívetek.
Elvesztetek, mint hulló csillagok,
csak Isten tudja hol a sírotok.”
Elbúcsúztunk Pali bácsitól, egyben egy

korszaktól, melyben szavakban ki sem fejez-
hetô szenvedések, fájdalmak, szomorúsá-
gok, megaláztatások, gyaláztatások érték
nemzetünket, népünket. Reméljük, hogy
nem lesz többé háború, borzalom, rabszol-
gakereskedés. Bízunk, hogy a 2000. évtôl
kezdve nem lesz többé hadiárva, boldogta-
lan, szenvedô kisgyermek, szülô, nagyszülô,
aggastyán. Szeretnénk, ha békében, boldog-
ságban élhetnének az emberek. Isten veled,
Pali bácsi, kortársaid, gyermekkori játszótár-
said, bajtársaid, kiknek teste elszórtan, ide-
gen földben porlad. Bízunk a gondviselés-
ben, hogy a következô évszázadokra is meg-
marad nemzetünk, hazánk.

Dombóvár, 2000. január 23.
Petz Ádám 

ny. erdész

Nagy Sándor 
erdômérnök  (1949–1999)

Mikor testem roskadva vittem,
Váratlanul, csendesen átölelt az Isten

1949. július 22-én született a Gyôr-Moson-
Sopron megyei Veszkény községben, sok-
gyermekes erdészcsaládban. Középiskolai
tanulmányait a soproni Erdészeti Techni-
kumban, majd az Erdészeti és Faipari Egye-
tem Erdômérnöki Karán végezte, ahol 1974-
ben szerzett diplomát.

1974-ben állt munkába a Kisalföldi Erdô-

gazdaság Rábaközi Erdészetnél erdômûvelé-
si mûszaki vezetôként. 1979-ben került be az
erdôgazdaság központjába, ahol az erdômû-
velési munkák központi irányításával, szer-
vezésével foglalkozott. 1982-ben növényvé-
dô szakmérnöki képesítést szerzett.

Részt vett az erdôgazdaság jelentôs erdô-
telepítési és mesterséges erdô-felújítási mun-
káihoz szükséges megfelelô szaporítóanyag-
ellátási feladatok megoldásában. Új magter-
mô állományok kijelölése, új csemetekertek
létrehozása, régiek korszerûsítése fûzôdik
nevéhez.

Igen jelentôs a szerepe a Kisalföld nemes-
nyár-gazdálkodásának alakításában. Részt
vett a különbözô nyár klón kísérleti telepek
létrehozásában, vizsgálatában, az új fajták ki-
választásában és elterjesztésében. Tagja volt
a Nyár Fajtaminôsítô Szakbizottságnak és az
Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanácsnak.
Aktívan részt vett az ún. altalajlazításos tech-
nológia elterjesztésében, sikeres alkalmazá-
sában. Sok szakmai tanulmány készítésének
részese, szakmai, egyesületi rendezvények,
programok szervezôje és aktív résztvevôje
volt.

Szívügye volt a szakoktatás. Segítette az
erdôgazdaság területén mind a szakközépis-
kola, mind pedig az egyetem gyakorlati fog-
lalkozásait vezetôként, tanulmányutak házi-
gazdájaként.

Az egyesület Erdômûvelési és Erdôvédel-
mi Szakosztályának munkájában rendszere-
sen aktívan részt vett. Az OEE Gyôri Helyi
Csoportjának is elnöke volt.

Hosszan tartó súlyos betegség után, saj-
nos nem váratlanul, de hirtelen hunyt el
1999. november 11-én. November 16-án Kis-
faludon kísértük utolsó útjára.

Emlékét megôrzik felesége, leánya, mun-
katársai, barátai.

Greguss László Géza

Baracskai József 
erdész  (1925–1999)

Az egykori Kisalföldi Erdô- és Fafeldolgozó
Gazdaság – a mai KAEG Rt. – nyugalmazott
kerületvezetô erdésze 1925-ben Ravazdon
született, egygyermekes családban, édesany-
ja egyedül nevelte.

1943-ban Németországba vitték leventé-
nek, majd a háború után irodatisztként dolgo-
zott a ravazdi jegyzô mellett. Ezután fakiter-
melô munkás és beosztott erdész lett a
Ravazdi Erdészetnél, és közben elvégezte a
Soproni Erdészeti Technikumot 1951-ben.
Több, mint három évtizedig végezte gyakor-
lati szakmai munkáját az erdészet Illaki, majd
Hármastarján nevû kerületében kerületveze-
tô erdészként 1985-ig, nyugdíjazásáig. Preci-
zitása, szakmaszeretete mindig példamutató
volt, amelyet az Erdészet Kiváló dolgozója és
Kiváló Dolgozó kitüntetésekkel is elismertek.

Feleségével – aki szintén erdészeti dolgo-
zó volt – 47 évig éltek boldog házasságban.
Négy gyermeket nevelt fel és ugyanennyi
unokának örülhetett. Hosszan tartó súlyos
betegségét végig nagy türelemmel és méltó-
sággal viselte. 1999. augusztus 25-én
Pannonhalmán kísértük utolsó útjára.

Emlékét megôrizzük.
Gregus László Géza




