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DR. SOMKUTI ELEMÉR 
Politikamentes meggondolások az igényes erdőgazdálkodás, 

fatermesztés fennmaradása, fenntartása mellett 
A magyar erdészet és erdeink jövőjét érintő, befolyásoló 

szakmai megnyilvánulások között egyre nyomatékosabb 
igényként kap hangot: 

• fel kell vállalni az állami erdészet gazdaságilag ered
ményes (zárójelben említjük: az rt.-jelleghez igazodó, 
évente csakis nyereséggel végződő, a veszteséges gaz
dálkodást nem elfogadó) működését; 

• amit egyes egyének vagy alacsonyabb szinten szerve
ződött közösségek (a szakképzettségre vonatkozó 
igény fel sem merül) képesek megvalósítani, azt nem 
szabad magasabb szinten szerveződött társulásra át
ruházni; 

• olyan (gazdálkodó erdészeti) szervezetre van szükség, 
amely képes a piaci változó feltételekhez rugal
masan alkalmazkodni .... e mellett a piaci helyzet 
függvényében (szerző szerint: nem lebecsülendő kor
lát) a többcélú erdőgazdálkodás sürgős (nem pedig a 
belterjes, a minőségi követelmények alapján felmerü
lő) feladatainak teljesítésére. 

A bevételi és kiadási oldal ilyen körültekintően szerve
zett - nem biológiai, hanem pénzügyi szemléletű - szembe
állításával, az erdőgazdálkodás és az erdőgazdálkodók te
kintetében, csak a legutóbbi évtizedekben szembesültünk 
idehaza. Az e törekvések mögé képzelt, jóindulatúan kép
zelt, korszerűsítési és hatékonyságjavító, takarékosabb gaz
dálkodást eredményező elgondolások valójában jóvátehetet
len módon gázolnak bele az erdőgazdálkodás szakszerűsé
gébe, a 10 éves üzemtervek szakmai megalapozásának ed
digi gyakorlatába, elefánt módjára tiporva szét a termőhelyi 
jóságra, erdőtipológiai adottságokra, az egyes fafajok tu
lajdonságai ismeretére tervezett telepítési és nevelési előí
rások érvényesítésének elsődleges szempontú kezeléséi. 

Számunkra úgy tűnik, hogy sok szaktársunk előtt nem 
tudatosult eléggé, az erdőrészlet tervezési egység szerepé
nek labilissá tétele, az üzemtervezés gyakorlatának szakta
nácsadó vállalkozókra bízása, a tulajdonos vagy gazdálkodó 
fogalmazta elgondolásoknak, követelményeknek üzemtervi 
előírásokba foglalása, a gazdálkodás egészének minőségi át
alakulását, romlását is maga után vonja, vonhatja. 

A korábbi gyakorlat, mint jól ismert, a gazdálkodótól 
független szervezetre, az Erdőrendezési Szolgálat szerveze
teire bízla a tudományosan megalapozott, naturális erdő

re szleti jellemzőkre épített üzemtervek összeállítását, amely
hez a területen gazdálkodó képviselője csak észrevételeket 
tehetett. A gazdálkodás keretében viszont arra kellett töre
kedjen, hogy az erdőrendezőség által üzemtervekbe foglalt 
célkitűzéseket a lehető legtakarékosabban, maximális szak
szerűség betartásával hajtsa végre, nem sértve a tartamos 
gazdálkodási érdeket. 

Az Európa Unió országai közé való csatlakozásunk glo-
balizációs követelményei az. erdőgazdálokdás tekintetében 
azt jelentik, hogy a gazdálkodás természet- és környezetkí
mélő legyen. Kellő erdőn belüli feltártság járuljon hozzá az 
erdőtüzek oltását végzők és a különböző munkagépek, szál
lító járművek közlekedéséhez. Szabályként lehet kezelni azt 
a követelményt is, hogy ne vásároljon az ország olyan szár
mazási helyű faanyagot, ahol az az erdőpusztítás, az erdő
felégetés kapcsán lett felkészítve. 

Az elmúlt fél évszázadot tekintve kézenfekvő, hogy er
dészeti vonatkozásban az egyik legnagyobb jelentőségű 
eredményünk az alacsony erdősültség számottevő növelése, 
a lábon álló élőfakészletnek több mint a megkétszerezése. 
Nem sokat tévedünk, ha azt hangsúlyozzuk, hogy az erdő
terület 25-27%-ig való továbbnövelése hosszú évekre fel
adatot adó fontos közügyünk, nemzeti ügy, mivel az ország 
cuész. lakosságának egészsége, emberhez méltó környezeti 
feltételei, a holnap mezőgazdasága is függ attól, hogy az 
állam milyen szerepet fog a továbbiakban magára vállalni, 
a maradványelvet messze meghaladóan, a magánszektor 
pénzügyi támogatására korlátozódáson túlmenően. Az álla
mi erdőgazdálkodást végző vállalatok végre meg kellene 
kapják a lehetőséget a földvásárlásra, állami tulajdonú új 
erdők létrehozására. Az állami feladatot aligha lehet csupán 
a költségviselő szerepkörére korlátozni. A 300 ezer új er
dőtulajdonos pillanatnyi elvárásaihoz, lehetőségeihez iga
zodva, gazdasági hasznot, profitot eredményező sikeres er
dőtelepítést, a mai, még csak alakulóban lévő magánszer
vezeti társulási formák láttán, jóindulattal is 1-2 évtized 
előkészület után lehet remélni, különösen évi 20 ezer ha 
nagyságrend mellett. 

Az ERTI és a Soproni Egyelem - nemzetközi kapcsolatait 
hasznosító - tudományos tevékenységével célszeaí olyan 
nemesített klónültetvények létrehozásának elindítása, ame
lyek 20 m 3/ha/év növedék fölötti termelékenysége, a hazai 
faszükséglet kielégítésében kap szerepet. 

Riasztó hírek a Himalája erdeiről 
Erdészek, természetvédők, az Ázsiai Fejlesztési Bank és a Világbank riadóztatja híveit, mert a nepáli kor

mány monopóliumi jogokkal ruházta fel a Himalája erdeinek kiaknázásával foglalkozó Nepáli Faanyag Rész
vénytársaságot (NFRt). Korábban az iskolások azt skandálták: „Zöld erdők adják Nepál gazdagságát". Ez 
most úgy módosult, hogy „Zöld erdők adják a NFRt gazdagságát". Több korábbi kormánytisztviselő a ren
delkezésben a törvények durva megsértését látja. 

(Forests, Trees and People Newsletter No. 36/37. Ref.: Szemerey Tamásné Szontágh Rita) 



| ASZTALOS ISTVÁN 

(Tév)útközben 
V .  ) 

Nemrégiben egy szakmai bemutató kapcsán fiatal, né
hány éve végzett, valamint az őket kísérő, már a tapasz
taltabb korosztályhoz tartozó erdőmérnök kollégákkal volt 
módomban egy kellemes napot eltötleni a Felső-Tisza hul
lámterei és a Beregi tájegység környékén. 

A bemutató során állami erdőben természetszent felújí
tást, valamint magántulajdonú területen végzett erdőtelepí
téseket tekintettünk meg. A telepítések között őshonos fafaj 
- fehér nyár, kocsányos tölgy - , nem őshonos fekete dió, 
valamint nemes nyár faültetvény egyaránt megtalálható, az 
egyik hullámtéri bemutatóhelyen egymáshoz igen közel, 
egyazon termőhelyen. 

Módunk volt tehát sok egyéb szakmai kérdés megvitatása 
mellett ezen fafajok termesztésének gazdaságossági, vala
mint a hely szelleme - felső-tiszai hullámtér - okán a fa
fajmegválasztás ökológiai szempontjait is felvetni. 

A rendezvényt szervező erdőfélügyelő kolléga bevezető
jében kitért az Erdészeti Szolgálat Debreceni Igazgatósága 
álláspontjára a térségi erdőtelepítések fafajpolitikájával kap
csolatban. E szerint a Szatmár-Beregi Tájvédelmi körzet, 
valamint a Felső-Tisza és mellékfolyóinak hullámterén ál
lamilag nem támogatott a nem őshonos fafajok telepítése. 
Mindez 1996 ősze óta gyakorolt, tehát működéséről, fogad
tatásáról kétéves tapasztalattal rendelkezünk, mely egyéb
ként alapvetően pozitív. 

E sorok írója, mint a térségi erdőtelepítési pályázatok 
egyik készítője, elmondta: a magántulajdonosok a vártnál 
könnyebb szívvel vették tudomásul, hogy hullámtéri, vala
mint a tájvédelmi körzetbe tartozó területeken faültetvénye-
ket állami pénzből nem hozhatnak létre. 

Saját erőből sem szándékoznak ezt megtenni, ugyanak
kor az őshonos fehér nyár, fekete nyár, kocsányos tölgy és 

" J 

iát 

w 
elegyfafajok telepítését változatlan elszántsággal folytatják. 
Megértik a természetszerű erdőgazdálkodással kapcsolatos 
érveket, hogy a hullámtereken ökológiai folyosót kell lét
rehozni, érzik, hogy az erdőgazdálkodás ezeken a területe
ken nem csupán fatermesztést jelent. 

Számomra rendkívül elgondolkodtatóak voltak a fentiek
kel kapcsolatban - egyébkétn színvonalasan - megfogalma
zódott vélemények. Tanult kollégáim többsége a fafajmeg
választási irányelvek kapcsán az ökonómiai érveket hang
súlyozta, kifogásolva, hogy a legkiválóbb termőhelyeknek 
számító hullámtereken miért nemkívánatos fafaj a nemes 
nyár. A „luxus az ilyen termőhelyen nem nemes nyarat te
lepíteni" elvrendszer elemei kerültek ismertetésre (fatömeg, 
választék, értékesíthetőség, átlagár stb.). 

Folytatva a bemutatót, makkrakással végrehajtott kocsá
nyos tölgy magánerdő telepítéseket láttunk immár hullám
téren kívül, majd a program következő állomása egy beregi 
gyertyános-kocsányos tölgyes természetszerű felújításának 
megtekintése volt állami területen. 

Természetes újulat + alátelepítés makkrakással. Kitűnően 
végrehajtott munka, nagy tőszám, változatos elegyfajok, 
mintha nem is az Alföldön lennénk. 

Növedék trendek az európai erdőkben 
A Berlinben megjelentetett, H. Spiecker, K. Mielikainen, M. Kohl és J.P. Skovsgaard szerkesztésében készített 

könyv 12 országból gyűjtött felmérésekre és hosszú lejáratú kísérleti területek adataira alapozza megállapí
tásait. Az egyes országok részjelentéseiből a szerzők a következő, minket is érdeklő, általánosítható megálla
pításokat szűrik le: az erdők növedéke az elmúlt évtizedben emelkedett, csupán kevés helyről jeleztek csök
kenést. Érdekes lehet megismernünk az utóbbiak okait. Csökkenést tapasztaltak a Kola-félszigeten (Oroszor
szág), valamint Finnország és Portugália erdeiben. Az oroszországi növedékcsökkenést a Kola-félszigeten 
működő nikkelkohászati üzem légszennyeződésének tulajdonítják, ez jelentősen emelte kén-dioxid kibocsá
tását és növelte a nikkel és rézüledékek lerakódását. Ezek nagy kiterjedésben erdőpusztulást okoztak. Ez a 
hatás érvényesült Finnországban, a Kola-félszigettől 100 km-en belül fekvő erdőkben is. A portugáliai erdő
pusztulás és növedék-visszaesés okozója a megszokottól eltérő, szárazabb időjárás, ez elsősorban az eukalip
tuszültetvényekre mutatkozott károsnak. 

Ami a növedék (nem egyszer 100%-os) emelkedését illeti, ezt a következő okokkal magyarázzák. Az Eu
rópa-szerte divatos erdei avargyűjtést megszüntették. A másik ok a javuló erdőnevelésben rejlik, de ehhez 
még hozzá lehet venni az élőfakészlet becslésének javuló pontosságát, az alaposabb, pontosabb fatermési 
táblák szerkesztését is. Végül fokozza az erdők növedéket az atmoszféra korábbihoz képest megnövekedett 
C02-tartalma és a nitrogénülepedések fokozódása. 

Ezt az általános tendenciát helyileg megzavarják az erdőpusztulások, rendkívüli aszályok, rovarkárosítók 
elhatalmasodása, lombvesztéssel járó károsodások. 

Az ismertetett könyv hasznos olvasmány erdőrendezési és erdő-ökonómiai kérdésekkel foglalkozó szak
emberek számára. 

(A Forestry 1998/2. számában ]. Evans által készített ismertetés alapján bemutatta: dr. Szodfridt István) 



Azután felvetődik az idei hernyórágás kérdése, mely a 
Beregben szórványosan, Szatmárban helyenként egész állo
mányrészekben tarrágást okozott. Jelentős a kár, s rengeteg 
a petecsomó, félő, hogy ez jövőre újra megismétlődik. A 
védekezés lehetőségeit elemezve az érintettek a DECIS ro
varölő szer alkalmazásában látták a megoldást, ami - mint 
tudjuk - nemcsak a lombrágó hernyók számára jelent ha
lálbiztos, mondhatni végső megoldást. Egyéb lehetőségeket 
firtatva megállapítást nyert, hogy ilyenek - legalábbis a je
lenlevők többsége számára - nem igazán léteznek. A kör
nyezetkímélőkitinszintézis gátló és bakteriológiai készítmé
nyekkel szemben alkalmazási nehézségekre történt hivatko
zás, például, hogy csak a hernyó Li, L2-stádiumában igazán 
hatásosak. Viszont kérdés még az is, hogy ebben az idő
szakban nem esik-e az eső, nem fúj-e a szél, nincs-e más 
dolga a pilótának stb., szemben a DECIS-sel, ami bármikor 
bármit leseper. 

Elhangzott ugyan néhány bátortalan felvetés, hogy ti. 
nem igazán szalonképes ökológiai szempontból ez a mód
szer az EU-csatlakozás küszöbén, a fatermesztési szempon
tok azonban elhomályosították a környezetvédelmi aggályo
kat.^ 

Őszintén szólva vártam, hogy legalább az ifjúság részéről 
kicsit környezetbarátabbak a kollégák, de ahogy az előző 
bemutatóhelyen a hullámtéri őshonos fafajok alkalmazása 
mellett, úgy itt a tölgyesek gazdag rovarvilágának védelmé
ben sem emelték fel szavukat. 

Lassan halványuló emlékeimben úgy él, hogy mi, mai 
negyvenesek, pályánk kezdetén még nem voltunk ennyire 

technokraták. (Akkoriban az EFE oktatási szellemiségében 
az erdő mint legmagasabb rendű életközösség hangsúlyo
zása forszkérdésnek számított.) 

Idővel persze zömében azzá váltunk: gépészekké, vegy
szeres gyomirtókká, aprítékledaráltatőkká, fűrészüzemi re-
konstruktorokká, termelési rendszerekben költség-haszon 
elemzésekben gondolkodókká, hiszen az elvárásoknak -
ugye tudjuk - meg kellett felelni. Voltak persze, akik letér
tek a szakma főcsapásáről és nemzeti parkokhoz, oktatási, 
tudományos stb. munkahelyekre tévedtek. Közülük sokan 
ma úgy érezhetik, hogy barikád húzódik köztük és egykori 
barátaik, kollégáik, évfolyamtársaik között. Ez a barikád a 
rendszerváltást követően épült fel és egyre épül, mely a kör
nyezetvédők egyre népesebb tábora, köztük a hivatásos öko
lógusok, biológusok és az erdésztársadalom között húzódik. 
A felidézett szakmai bemutatók tapasztalatai a kialakult 
helyzettel kapcsolatban számomra szolgálnak némi magya
rázattal... 

Ennek a konfliktusnak egyes állomásai nem, pillanatnyi 
eredményei annál érdekesebbek. Mára terjedőben van egy 
olyan közvélekedés, mely szerint az ökológiai szemléletű 
erdőgazdálkodás programját az erdészekkel szemben, azok 
ellenállását leküzdve kell megvalósítani. Magyarán: az er
dőt mint a legmagasabb rendű életközösséget az erdészektől 
kell leginkább megóvni. 

Méltatlan és roppant megalázó helyzet ez számunkra, 
nemrégiben újjá választott egyesületi vezéreink számára 
(is), viszont nemes feladatnak Ígérkezne a kivezető megta
lálása ebből a karanténból. 

Nyereségérdekeltség vagy kötelességtudat? 
Részletes tanulmányt olvastunk a lap július-au

gusztusi számában az állami erdőgazdálkodás jövő
jéről Gerely Ferenc tollából. 

A tartósan állami tulajdonban maradó erdőva-
gyont kétféleképpen kezelhetjük. A szerző részlete
sen ismerteti a gazdasági társaság keretében való ke
zelés előnyeit, és ezt tartja a megfelelő megoldásnak. 
A másik lehetőséget, hogy költségvetési szervezet ke
retében kezeljük, röviden azzal veti el, hogy „...az ál
lam ennek terheit viselni ma nem képes." (Kiemelés tő
lem.) 

A magamfajta, kevéssé tájékozott olvasó előtt 
azonban nem egészen világos, hogy ez utóbbi meg
oldás milyen terheket róna az államkasszára, amit az 
„nem képes viselni''. 

Az erdőket most kezelő részvénytársaságok a jelek 
szerint összességükben nyereségesek. Egy más keze
lési forma ezzel szemben miért lenne veszteséges? 
Miért róna nagyobb terhet az államra? 

Kevesebb lenne a bevétele, mert olcsóbban adná 
el a fát, kevesebb pénzért kínálná a vadászati lehető
séget? Kevesebb lenne az állami vagyonvesztéssel, a 
vagyon felélésével járó privatizációs bevétele? 

Több lenne a kiadása, mert sok pénz kellene az 
igazgatósági és felügyelőbizottsági tiszteletdíjakra? A 
vezetők végigturistáskodnák a földgolyót, a repülő
gépeknek nem is a turista-, hanem a „biznisz"-osz-

tályán utazva? Sok elegáns nyugati terepjáró autó vá
rakozna az irodák és az alig kihasznált vadászkasté
lyok előtt? 

De komolyra fordítva a szót, az állami erdőknek 
az erdőtörvény szerint az eredményes gazdálkodá
son túl még sokféleképpen kell a közjót szolgálniuk. 
Az erdőnek ezeket a pénzben aligha kifejezhető szol
gáltatásait a kezelőknek nem annyira nyereségérde
keltségből, hanem - hangozzék bár furcsán - köte
lességtudatból kell teljesíteniük. Bizonyára akadná
nak olyan szakemberek, akik ha másért nem is, de 
egzisztenciális érdekükből teljesítenék a tulajdonos 
által támasztott követelményeket. 

Természetesen, ha nem nyereségérdekelt rend
szerben dolgozunk, abból ne következzék, hogy pa
zarlóan lehet gazdálkodni, hanem a képződő szerény 
nyereséget az erdők fejlesztésére, bővítésére, a köz
jóléti szolgáltatások javítására kell fordítani, divatos 
szóval „visszaforgatni" az erdőgazdálkodásba. 

Koránt sincs szándékomban kétségbevonni tehát a 
szerző által ecsetelt megannyi előnyét a nyereségér
dekelt kezelési módnak, de aggódom, hogy ha a po
litikusaink mégsem e mellett döntenek, mik is lenné
nek azok az óriási terhek, amelyeket az állam viselni 
kényszerülne. Szívesen megismerkednék ezek részle
teivel is a lap hasábjain. 

Reményfy László 



DR. MARJAI ZOLTÁN 
Az erdészeti maggazdálkodás kapcsolati rendszere, 

működési mechanizmusa 
Program felvetés 

Előzmények 
Jelen tanulmány két korábbira [(„Bővített újratermelés - genetikai 

megjavítás - mag." Eid. Lap., 1997. febr. (I) és „Erdészeti mag - mag
gazdálkodás - magközpont." Erd. Lap., 1997. máj. (II) | épül, megértése 
ezek ismeretét feltételezi. 

Emlékeztetőül, a II. számú lényegében azt fejtegeti, hogy mi az 
erdészeti maggazdálkodás, annak szakosított, központosított formája, 
továbbá kiemeli azt a szakmai sajátosságot - szemben a mezőgazdasági 
megítéléssel - , hogy az erdészeti mag nemcsak vetőmag, hanem a meg
újulás, túlélés, elterjedés eszköze is, azaz a szukcesszió, vagy a termé
szetes felújítás autonóm szerve. 

Az I. sz. tanulmány a szakma alapjaihoz nyúlt vissza, vagyis a bő
vített újratermeléshez, ezen belül a genetikai megjavításhoz és ennek 
hármas kötésű komponenseihez, a genetikai - maggazdálkodási — cer-
tifíkációs munka mibenlétéhez, megkülönböztetéséhez, ugyanakkor 
egymásrautaltságához. 

A következőkben e hármas rendszer részleteivel szeret
nék foglalkozni, most már nem statikus megjelenésében, ha
nem dinamizmusában, működésében, szervezeti és egyéb 
feltételeivel. 

A szervezeti kérdés hangsúlyt kap, nemcsak azért, mert 
minden mechanizmushoz adekvát szerkezet, szervezet tarto
zik, hanem azért is, mert akár a genetikai munka mai pan
gása, akár a maggazdálkodás üressége, majdhogynem nem
léte, vagy a certifikáció kerti kultúrtévelygése, lényegi ha
tástalansága sok minden egyébben, de leginkább a szerve
zetlenségben gyökeredzik. 

A tanulmány rendkívül összetett, bonyolult témakört 
érint. Éppen ezért problémakezelésében és megoldásában 
nem egy elejtett fonál felvételéről, zökkenőmentes gombo-
lyításáról van szó, hanem előre- és visszautalások, aprólékos 
megjegyzések, vagy nagyvonalú, definíciószerű' átkötések 
teszik döcögőssé, nyelvezetében is darabossá. 

Ha a stíluson nem is, de a megértésen talán segít az Erdészettörté
neti Közlemények 38. számában megjelenő, immár harmadiknak (III.) 
számító irodalmi hivatkozás: „A magyar erdészeti mgaggazdálkodás 
első ötven évéről, tapasztalati szemmel" - címmel. 

Tevékenységi kapcsolatok 
Az erdészeti mag - gazdasági - életében három fő szakaszt külön

böztethetünk meg: 1. Megtermelés, 2. Kezelés, 3. Forgalmazás. 
Ezekben a szakaszokban a háromféle tevékenységnek - genetikai, 

maggazdálkodási, certifikációs - más és más a szerepe, illetékessége, 
kapcsolódása. Ha ezeket szabatosan körülhatároljuk, a bonyolult rend
szer átláthatóbbá, kezelhetőbbé válik. 

1. Megtermelés 
A megtermelés az ún. magforr ásókban történik. Ilyenek 

a magtermelő állományok, kijelölt facsoportok, egyedek, 
valamint a mesterségesen létesített ültetvények, a magter
melő plantázsok. 

E z e k megválasztásán (nevelésén) vagy (mesterséges 
esetben) kialakításán, összetételén múlik a jövő állománya
inak teljesítőképessége, állékonysága, vagyis a genetikai ér
ték! - feltételezve, hogy hatékony gazdálkodás és ellenőrzés 
gondoskodik a mag felhasználásáról és igénybevételéről. 

A hibás genetikai megítélést utólagosan már semmiféle 
igyekezet nem korrigálhatja, vagy - megfordítva - bár ha 

tiszta lorrásból merítünk is, ha a megfelelő törődés elmarad, 
minden kárba veszhet. Ebből az összegezésből is látható, 
hogy a Megtermelésben minden komponens érintett, és hogy 
ez a legkritikusabb szakasz. 

Az egyes tevékenységeket nézve az alábbiakat állípíthat-
juk meg: 

Genetikai munka 
A magforrásokat illetően, azok kiválasztása, illetve elbí

rálása, őshonosság, endemizmus, fenotípus-genotípus vo
natkozásában egyértelműen genetikai munka, csakúgy, mint 
a szelekció, a törzsfától az oltványig, a klónösszetételtől el
oszlási sémájukig a plantázsokban. A genetikai munka alatt 
tehát nemcsak a szorosan vett nemesítés értendő, hanem 
mindaz, ami az öröklelesség dolgát illeti a - jelen esetben 
- generatív szaporítás tárgykörében. 

Az ilyenképpen támasztott többletigény természetesen 
eszközoldalt is feltételez, de erről majd később. Az viszont 
még ide kívánkozik, hogy e szolgáltató jellegű genetikai 
munka a szükségletekhez igazodó kell legyen, meg kell fel
eljen a szakma stratégiai döntéseinek - melyekkel szintén 
egy későbbi fejezet foglalkozik. 

Maggazdálkodási munka 
A magforrások kiválasztásakor, létesítésekor nemcsak 

genetikai szempontok merülnek fel, hanem üzemeltetésiek 
is, beleértve a közlekedést, gépek mozgását, szállítási távol
ságot, munkaszervezést, termésfökozási és védelmi munkák, 
szerviz stb. feltételeit. 

A magforrások létesítésekor a maggazdálkodó ille
tékességébe tartozik a területegységre eső maghozamok elő-
remetszése, ennek alapján a szükségletnek megfelelő terü
leti arányok eldöntése. Vagyis, semenológiai információk 
szükségesek ahhoz, hogy a magforrásoknak fajokra lebon
tott kiterjedését és azok rotációját meg lehessen határozni. 

A maggazdálkodőra a magforrások működtetésekor is 
feladatok várnak. A gazdaságosság szempontjain túlmenő
en, a származás szavatolás követelményének megfelelően, 
már a begyűjtéskor tétel szerinti maggazdálkodást kell foly
tatni, azaz elkülönítést alkalmazni, a származási hely, az 



érettségi állapot és minőség tekinteté
ben, illetve később, majd a technoló
giai sorra érve, az alkalmazott bánás
módtól függően is. 

A származási vonal folytonossága, 
továbbá ellenőrizhetőség tekintetében 
a tétel szerinti gazdálkodás legalább 
annyira lényeges és sorsdöntő, mint 
magának a magforrásnak genetikai és 
üzemviteli megalapozottsága. 

A szervezett, okszerű gazdálkodás 
egyik ismérve a mennyiségi és minő
ségi viszonyok folyamatos érzékelése 
és regisztrálása, ami - esetünkben -
mennyiségi és minőségi termésbecslés
ből, illetve vizsgálatból áll. 

Felügyeleti, certifikációs munka 
A felügyeleti munka két nagy cso

portra osztható, hosszú távú stratégia
ira és egyéves ellenőrzésire. 

Stratégiainak tekinthető a felügyeletben mindaz, ami faj
ta-, faj-, erdő-, erdészetpolitikai összefüggésű. így a mag
források összetétele, szerkezete, a genetikai munka tenden
ciái, a magbiológiai kutatások irányai és mindezek állami 
támogatási rendszere, de a fajtabírálat egész rendszere is. 

Ugyanakkor a stratégiai felügyelet látszik a legilletéke-
sebbnek arra is, hogy a genetikai, tnaggazdálkodási és min
dennaposfelügyeleti munkát koordinálja, ennek összes esz
közrendszerével együtt. 

Stratégiai eszközöknek tekinthetők a különböző állami 
szabályozók, utasítások, rendeletek, esetleg törvénymódosí
tási javaslatok is. 

Az egyévesnek nevezett felügyeleti munka tulajdonképpen 
a stratégiailag meghatározott feladatok elvégzésének ellen
őrzésére szolgál, követi, rögzíti és garantálja a gének útját, 
a születéstől (magforrás) a végső felhasználásig (erdősítés). 

E teljesség és folyamatosság nélkül az egész szaporítóanyag-fel
ügyelet öncélú, ha ugyanis a származást csak a csemetekerti fázisban 
próbálja megfogni, akkor a forrást illetően pusztán a bemondásra, annak 
kétes hitelére van utalva. Másrészről, ha a felügyeletet befejezettnek 
tekintenénk a vetési vagy ültetési anyag fémzárolásakor és a származást 
nem jegyeznénk be az üzemtervi nyilvántartásba, a záró kontrolitól es
nénk el. 

A felügyeleti munka hatékonysága elsősorban két körül
ménytől függ. Az egyik a tájékozottság a termésviszonyok 
felől. E támpont nélkül ugyanis kiszolgáltatottjává válik a 
termelő, fémzároltató vitatható bevallásainak. Az egyetlen 
eszköz, ami összehasonlító módon szavatolhatja a szárma
zást, az a megelőző'rendszeres termésbecslés. Másik körül
mény - a korábban már taglalt - tételszerűség, ami nemcsak 
rendeltetése miatt fontos, hanem egyáltalán az áttekinthető
ség és a mintázhatóság érdekében is. Megítélni és mintázni 
ugyanis megbízhatóan és előírás szerint csak homogén 
készletet lehet. A felügyelet eszköztárának lényeges eleme 
a magvizsgálat, amely a mennyiségileg ellenőrzött magté
telek minőségét, használhatóságát, forgalmazhatóságát ha
tározza meg, egyéb funkciói mellett. 

2. Kezelés (bánásmód) 
Kezelés alatt - jelen esetben - a teljes technológiai sort 

kell érteni, kezdve a termésbefolyásolástól (fokozás, véde
lem), a begyűjtésen, feldolgozáson, tisztításon stb.-n át a 
végső csomagolásig. 

Ebben a szakaszban a genetikai mun
kának már semmi dolga, a gének adottak, 
következik a velük való sáfárkodás, a 
gyakorlati maggazdálkodás és ennek el
lenőrzése, a felügyelet. 

A maggazdálkodást illetően a II. sz. dolgozatban 
foglaltak, a koncentrálás, szakosodás és üzemszer
vezés kerülnek előtétbe. A magforrásokat működ
tetni kell - ahogy erről már esett szó - , majd meg
teremteni a technikai bázist, a magellátás egyenle
tessé, biztonságossá tétele érdekében. Ez utóbbival 
kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy maghiá
nyon elvileg nem múlhat erdősítés, mivel az erdő
sítési költségekben a ráfordított mag értéke csak né
hány százalékot tesz ki. Természetesen nem kény
szer fajmegválasztást, hanem potenciális optimumot 
feltételezve. 

A kezelési szakaszban a Magközpont
ra jelentős feladat hárul, referencia jelle
ge és szakmai felkészültsége alapján. 

A tétel szerint való gazdálkodás tulaj
donképpen ekkor válik gyakorlattá, ekkor 

kell rá berendezkedni technikailag, nyilvántartási és ellen
őrzési szempontból egyaránt. A ma még szokatlan megoldás 
tartalmilag olyasmi, mint a tagon belüli erdőrész kezelése. 
A tag a magkészletnek, az erdőrész pedig a magtételnek 
felel meg. A magtétel külön leírható, a készleten belül el
határolt, azonosítható egység, akárcsak az erdőrész a tag
ban. 

A kezelési szakasz felügyeletében a stratégia illetősége olyan mély
ségű, amennyire állami követelményeket akar támasztani. Az erdőgaz
dálkodó az egyszerű újratermeléshez a fedezetet — a különböző sza
bályzókon stb. keresztül - megkapja. Ha azonban bővített újraterme
lésre késztetjük, genetikai úton (1-1 - sz. tanulmány), a velejáró esetleges 
többletráfordítás ellensúlyozásáról központilag illik gondoskodni. [En
nek formája lehet közvetlen dotáció (stratégiai), vagy erdősítési felár, 
vagy más közgazdasági eszköz.) 

A lényeg az elviekben van. Ha ugyanis a hatósági vagy 
szakmai, vagy mindkét ellenőrzést valamire ki akarják ter
jeszteni, azt a valamit olyan helyzetbe kell hozni, hogy el
lenőrizhető legyen! Enélkül az intézkedés üres hatalmi tö
rekvésnek tűnik, ellenállást és kibúvást vált ki. A „helyzetbe 
hozás" anyagi eszközök birtoklását is jelenti. 

A mindennapos, éves felügyelet, a magtételek meglétét 
és útját közvetlenül mennyiségi szempontból követi (belső 
rend és nyilvántartás szerint). A mennyiségi számbavételt 
sikamlóssá teheti a káló, a tisztítási apadék. Ezért ebben a 
tekintetben egységes iskolázásra van szükség, mint a ter
mésbecslés esetében. 

A kezelési szakaszban a magminőség-változások általában egysze
rűbb, ún. házi magvizsgálati módszerekkel is ellenőrizhetők - de maga 
a gazdálkodó is ezzel a megoldással dolgozik. Kritikus, vitás helyzetben 
azonban a magvizsgálati intézményhez célszerű fordulni. 

3. Forgalmazás 
Az erdészeti vetőmag, túljutva a feldolgozás, tisztítás, szikkasztás, 

tárolás, előkezelés technológiai során, forgalomba kerül, belső felhasz
nálás révén, vagy értékesítés útján, amikor is áru jelleget ölt, változó 
paraméterekkel (pl. minőséggel, szavatossági idővel), ill. származásá
nak megjelölésével. 

A minőséget és a garanciális időt az illetékes főhatóság 
által kijelölt hivatalos magvizsgálat (indítványom szerint a 
Magközpont laboratóriuma) határozza meg és bizonylatával 
tanúsítja. A származást pedig a Felügyelet igazolja, végső 
aktusként fémzárral biztosítva a magtétel azonosságát. A 
vizsgáitatás, minősíttetés kötelező vagy fakultatív lehet. En-



nek körét, mennyiségi viszonyai! ide
vágó rendelkezés szabályozza. 

A magvizsgálat mintákon történik, 
mely minták hűen kell képviseljék mag
tételüket, különben téves információ
kat szolgáltatnak. A „hűség" nyitja el
sősorban a homogenitás, amit maga a 
tételszerűség biztosít és megint ott tar
tunk, hogy a tudatos maggazdálkodás 
az azonosság és elkülönítés elvének 
szigorú betartásán áll vagy bukik. 

A származással törődő felügyelet és a mi
nőséget megállapító magvizsgálat egymásra 
van utalva, mivel a mintákat általában a fém
zároló felügyelő veszi, a vizsgáló ennek ki
szolgáltatottja és megfordítva. A két intéz
ménynek tehát összhangban kell lennie, fele
lősségük rendezése szervezési feladat. 

A forgalmazás kapcsán még vissza 
kell térjünk a genetikai nyomkövetés 
említett végpontjára, a származási ada
tok Uzemtervi nyilvántartásba vételére. Ez az aktus nemcsak 
adminisztrációs ténykedés, hanem mindenkori kontroll-le
hetőség is arra nézve, Iwgy a szóbanforgó erdőrészbe va
lóban odaillő körzetből való mag felhasználásával nevelt 
ültetési anyag került-e? 

Státus és szervezet 

Az előzőekben végigmentünk a mag és genetikai értéke 
útján, láttuk az érintett tevékenységek szerepkörét, illeszke
dési pontjait, kapcsolódásait. 

A rendezőelvek alapján a genetikai munka a megszokott 
„nemesítés"-nél jóval gazdagabb tartalmai kapott, nemcsak 
a támasztott igényeket illetően, hanem esélyeire nézve is, 
hiszen a magforrások megítélése közben új génhordozókat 
fedezhet fel, az egész ország válik lehetséges génbankjává. 

Kitágult a felügyeleti munka is, és látszatból valóssá vá
lik, a gének útját a tényleges forrástól a torkolatig követi. 

A szorosan vett maggazdálkodás tekintetében a génhor
dozóval való bánásmód jelentőségét, egyenértékűségét pró
báltam megvilágítani, ezáltal megkísérelni, kiemelni törté
nelmi elhanyagoltságából. 

Miközben a tevékenységi körök azonosítása, leírása, kö
rülhatárolása folyt, tulajdonképpen a szakmai erővonalak is 
kirajzolódtak ahhoz, hogy összehangolt mechanizmussá vál
janak, de mielőtt továbbmennénk, egy kardinális státuskér
dést kell feleleveníteni és egyértelművé tenni: az erdészeti 
mag átörökítési íve sok évtizedes, évszázados, ezáltal köz
vetlen érdekeltségi körbe - egyéves nyereségérdekeltségbe 
- nem vonható, vagyis nem piaci kategória - még ha for
galmi értékkel el is látjuk! 

Az erdészeti maggazdálkodás és a kapcsolódó tevékenységi kin 
alapjaiban különbözik a mezőgazdaságiétól, mert ott az idén vásárolt 
vetőmag többlethozama még ez évben megtéríti a ráfordítást és a ve
tőmagtermelő ehhez szabhatja termeivénye egységárait. Merőben má
sok az oksági viszonyok, s a belőlük származtatható státus és szervezeti 
összefüggés is. 

Az erdészet - egyelőre pusztán a rotációs különbségből 
kiindulva - azáltal, hogy az erdő földrajzi fogalom, akár
csak a szabad vizek, lényegéből fakadóan össztársadalmi, 
szigorú állami irányítás alá tartozó ágazat. 

A magnak pedig - ahogy a korábbiakban láttuk - igen kiesi a privát 
mozgástere, a vele való valamennyi ténykedés elvileg még inkább ki
vonandó a parciális érdekek köréből - függetlenül attól, hogy az éppen 

uralkodó általános közgazdasági-politikai irányzat 
mit hirdet. Az erdészeti mag állami státusa szak
maspecifikus! 

A státus meghatározásából szinte ön
ként következik a szervezeti rend, a mű
ködőképes struktúra - amelyik nem min
denben új, a meglévő számos használható 
elemét is tartalmazza. 

A genetikai munka, benne a szorosan 
veit kutatással együtt, költségvetési kere
tek között, alapvetően az ERTI Sárvári 
Kísérleti Állomásaként jelent meg. Ez a 
bázis esélyes arra, hogy a felvázolt jövő
beni elképzeléseket, a kibővített feladat
kört megvalósítsa, betöltse. 

Természetesen azzal, hogy ebben a stratégia, 
akár közvetlen eszközökkel is, támogassa és irányít
sa. A bázis hatáskörét, illetékességét illetően meg
fontolandó, hogy az egész erdészeti genetikai mun
kamegosztást is az állomás korodinálja, bevonva az 
egyéb kutató(kat)helyeket is. 

A maggazdálkodási munka illetékességi területén - mint
hogy forgalmi értékkel is bíró anyaggal dolgozik - bizonyos 
körben vállalati jellegnek is helye van. Nyilvánvaló, hogy 
a részvénytársasági és regionális magbázisok termelői ka
tegóriába tartoznak, állami felügyelet és koordináció mel
lett, továbbá oly mértékű dotációval, amennyivel a bővített 
újratermelés, pontosabban genetikai megjavítás költségei 
meghaladják az egyszerű újratermelés ráfordításait. E több
let (dotáció útján való) megtérítése stratégiai hatáskörbe il
lik, felügyeleti javaslatot követően. 

A Magközponl státusai és hovatartozását, a magvizsgá
lati minősítő hatósági és kutatási, valamint az oktatási funk
ció egyértelműen a Felügyelethez, ill. Stratégiához köti. De 
az a szolgáltatása is, amit a vállalati üzemek szervezésében, 
szaktanácsadásában nyújt. A Magközpont üzemi traktusa is 
csak részben termelői jellegű, mert referenciaként és álla
milag létesül(t), továbbá visszaforgatási kötelezettség is ter
heli - ahogy ez a későbbiekből is kiderül. 

Végül a Felügyeletre és a Stratégiára térnék. Először 
talán az egyszerűbbnek látszó Stratégiát vegyük szemügyre. 
Ma ilyen elnevezésű szervezeti egységről nincs tudomásom, 
de nyilvánvaló, hogy a fajta-, faj-, erdő- és erdészetpolitikai 
kérdések valahol, valamilyen szakmai szinten eldőlnek. Az 
pedig, hogy az utókor erdőállományai milyen alapokra he
lyeződnek, ebbe a döntési szférába kívánkozik. 

A Felügyelet - felvázolt szerepkörének megfelelő - szer
vezeti kialakítása meglevő struktúrákat érint, minden em
beri vonatkozásaikkal együtt. Létezik egy Erdőfelügyelet, 
az Erdészeti Szolgálaton belül. Ennek - az erdővel kapcso
latban - mindenféle szakmai ellenőrzésre kiterjedő hatás
köre van, csak éppen arra - a szaporítóanyagra - nincs, 
ami a legmeghatározóbb, eredendően döntő az erdő életé
ben. Az erdőlelUgyelők járják, ismerik - sokszor talán job
ban, mint kezelőik - az állományokat, de az ma nem fel
adatuk, hogy figyelmük kiterjedjen a termésviszonyokra, az 
eredet, az utódlás, leszármazás összetett folyamatára is. 

Másfelől létezik a Szaporítóanyag Felügyelet, az Orszá
gos Mezőgazdasági Minősítő Intézet keretében. Ez az inté
zet horizontálisan fogja össze az agrárágazatok (mezőgaz
dasági, kertészet, erdészet) idevágó munkáját. 

Az ellenőrzött objektum, a vetőmag, látszólag azonos kategória, mi
közben a mezőgazdasági 1 éves kultúrát, az erdészeti pedig 100 éves 
tenyészetet szolgál; az előbbi homogén fajtákban gondolkodik, utóbbi 



heterogén, diverz állományban, túlnyomórészt „vad" fajokkal. A me
zőgazdaság kizárólagosan árutermelő - többnyire élelmiszert - , az er
dészet eszköznek, szerkezetnek, tüzelőnek valót, mindamellett imma
teriális funkciókat is ellát. 

Az Erdészeti Szaporítóanyag Felügyelet és a szűken vett Maggaz
dálkodás dolgairól, anomáliáiról további információk találhatók az Er
dészeti Lapok 1991. januári és februári számában, ezért itt már csak 
rövid összefoglalásra szorítkozom: 

Az erdészeti mag az erdő létezésének és folyamatosságá
nak szerves része, az erdő egyetemes ellenőrzésére évszá
zada életre hívott Erdőfelügyelet kezéből az e feletti jogot 
és kötelességet kivenni képtelen helyzetet, szakmacsonkítást 
jelent, ezért az Erdészeti Szaporítóanyag Felügyelelet be 
kell olvasztani az Erdőfelügyeletbe! 

Szakképzés - oktatás 

A gyűjtögető", esetlegességeknek kitett spontán rend
szerről az üzemszerű, szabályozott, szoros és következetes 
ellenőrzésbe vont maggazdálkodásra áttérés nemcsak státus 
és szervezetbeli változtatásokkal jár, hanem felveti az erre-
való szakmai felkészítés igényét is, vagyis a szakképzést és 
szakoktatást. 

Ma ugyanis jószerivel feledésbe merült a hatvanas években megin
dult üzemszervezés; a magtermésbecsléssel Mátyás Vilmos óta senki 
sem foglalkozik, a magtétel fogalma és jelentősége szinte újszerű', pedig 
az 1965-ös Magvizsgálaü Módszertan részletesen taglalja, ismerteti; 
teljes magüzemi vertikum sehol sincs, legfeljebb fenyőre vonatkozóan; 
az 1980. évi OECD-s tanfolyamot pedig elfelejtették. Van tehát mit 
pótol ni! 

A tárgyra térve, anélkül, hogy az alapképzésben konzek
venciákat érinteném, a posztgraduális képzés, mint célfela
dat, tennivalóit próbálom nagy vonalakban felvázolni. 

Ami a képzési szinteket illeti, érintené a szakmunkásokat, 
továbbá a technikusi, mérnöki szintet, az üzemi irányítói, 
valamint a felügyeleti apparátust. 

A szakmunkásképzés ki kell terjedjen mind a külső, mind 
a belső munákra: 

- a külső munkákra nézve a fáramászás, egyáltalán mag
begyűjtés, termésfokozás és -védelem technikáira, az oltás, 
szemzés, nyesés stb. elsajátítására. 

- a belső munkákra nézve a magpergetés, kimagozás. 
tisztítás, szikkasztás, tárolás, kezelés, áruvá formálás, cso
magolás technikáira. 

A tanfolyam sikeres elvégzése magmesteri képesítést 
nyújtana. 

A technikus-, mérnöktovábbképzés érinti 
• egyrészről a vállalati magbázis, regionális alközpont irá

nyítóit, a részvénytársasági ügyintézőket, a következők 
szerint: magforrássá formálás elvei, gyakorlata; külső és 
belső technológiák; magtermésbecslés; tétel szerinti gaz
dálkodás, forgalmazás, ellenőrizhetőség szabályai, gya
korlata. A stúdium befejeztével itutggazda oklevél járna; 

Akácmag rostálás Pusztavacson 

• másrészről az erdő-szaporító anyag felügyelőket a mag
termésbecslésből, tételszerűségből, mintavételi szabá
lyokról, fémzárolásról, szakigazgatási eljárásokról, bele
értve a magforrás kijelölés procedúráját is. Szaporító
anyag-felügyelő'címmel és jogkörrel járna. 
A tematika vázlatos, körvonalazott, melyet természetesen 

szabatos tantervvé kell bővíteni, bevonva az illetékes spe
cialistákat, akárcsak majd a tényleges oktatásba is. 

A képzés színhelyeként az egyetlen referencia-létesít
mény kínálkozik, az országos Erdészeti Magközpont, labo
ratóriumával és felszerelt üzemével, demonstrációs eszkö
zeivel, központi helyszínnel és - nem utolsósorban - jól 
képzett specialistáival. 

Kutatás - fejlesztés 

Az erdészeti magkutatás művelése - ahogy az Az Erdő 
1980. szeptemberi számából, ill. a történeti elemzésből is 
kitűnik - 20 éves intenzív szakasz után, 30 éves pangást 
mutat, ami önmagában is indokolttá teszi, hogy - a mag
gazdálkodás reformja kapcsán - külön is foglalkozzunk ve
le. Szóban forgó témakörünknek két lényeges és alig művelt 
területe van, mégpedig a magvak ökológiája és virágzásbi
ológiája, különös tekintettel arra, hogy lombfa övezetben 
fekszünk, és hogy itteni fajaink zöme átfekvő magvú. 

A magökológia ismerete két okból is fontos. Egyrészt 
törzsfejlődési szempontból - hogy a jelenségek (pl. mag
vándorlás formái) kialakulását, szerepét megértsük, a vál
tozásokra, szukcesszióba betekintést nyerjünk - , másrészt, 
hogy a környezetnek a mag egyedi életére gyakorolt befo
lyásáról tájékozódjunk, hogy majd technológiába foghas
suk. 

Az idevágó kutatások - a tesztelő magvizsgálati eszközökön, pl. 
termosztáton kívül - anyagcsere- és változást vizsgáló, biológiai labo
ratóriumot és hozzáértést is feltételeznek, amilyennek indult az egykori 
ráckevei kutatólaboratórium. 

A fák gyűrűzése -  új módszer a bükkfiatalosok tisztítására 
A kísérleti kipróbálás után is jónak mutatkozó eljárás lényege az, hogy a sűrű bükkfiatalosból úgy távolítják el 

a nemkívánatos egyedeket, hogy kérgüket körülgyűrűzik, ez pedig a fák gyors elhalásához vezet. A művelethez 
külön gépet alakítottak ki, amely kis méretei miatt a sűrűn álló fák közötti könnyebb mozgást tesz lehetővé. A 
gépet motorfűrész-elemekből és ágra akasztást megkönnyítő kampóból állították össze (képet közölnek róla). A 
gyűrű 1 cm széles és ugyanilyen mélységű. Elsősorban sima kérgű fákra - bükkre, juharra - ajánlják, de lehet, hogy 
tölgyesben is használható. 

(Forsf und Holz, 1998. 12. sz. 392-394. o. Ref: dr. Bidló András) 



A virágzásbiológia, vagy inkább fruktifikáció a mag lét
re jöt tének, szü le tésének , „magza t i " é le tének tanul
mányozásából áll, annak érdekében, hogy majd termésnö
velést, védelmet alkalmazva, hozamfokozást gyakorolhas
sunk, a termelésnek biztonságot adhassunk. 

A virágzásbiológiai kutatás vízkultúrákkal is dolgozik, a legfőbb 
színtér mégis a termő növény, esetünkben állományközegben álló fa, 
vagy csoport, koronája lesz. Ehhez viszont megfigyelő állvány(ok), mű
szerrel felszerelt állomás(ok) szükségesek, lopás, rongálásbiztos kör
nyezetben, zárt erdőállományban, vagy - már csak többcélú megfon
tolásból is - arborétumban. 

Az erdészeti magkutatásra nézve - összes adottságát és 
rendeltetését figyelembe véve - elsősorban az Erdészeti 
Magközpont illetékes, ami azonban nem jelent kizárólagos
ságot. 

A magökológiai és fruktifikációs kutatások (bár ha lát
szik is közeli utilitásuk) alaptudományi körbe sorolhatók. 
De ha így van is, erdészeti alaptudományba, melyet nekünk 
kell művelnünk. 

Programfelvetés 

A jövő erdőállományainak összetételét, minőségét meg
határozó, genetikai alapokra helyezett és szabályozott mag
gazdálkodás belső dolgainak elemzése, kapcsolati viszonya
inak boncolgatása, a kívánkozó szerkezeti és szervezeti for
mák felvázolása végül is egyféle rendszerré állt össze, kez
deményezés, javaslat szinten. 

Mint összetett rendszer - szemben a csak részleteket 
érintő kisebb fejlesztésekkel - csak módszeres előkészület
tel, program keretében valósítható meg. 

Ebbe beletartoznak az építési, műszaki, fejlesztési, szervezési, ok
tatási alprogramokon kívül az eljárási, szabályozási rendelkezések meg
oldásai, akkreditációs ügyek rendezése, az ismeretterjesztés és propa
ganda, valamint az anyagi és erkölcsi mérleg elkészítése. 

Ez utóbbival kapcsolatban talán nem érdektelen néhány 
szempontra már előzetesen felhívni a figyelmet. 

Az új rendszer a bővített újratermelést szolgálja, geneti
kai megjavítással, ellenőrzött módon, vagyis lényegében be
ruházásnak számít. Ennek fedezetét az erdőgazdálkodási 
ágazat saját lehetőségeiből legfeljebb csak részben állhatja. 
A nagyobb hányad előteremtése központi (állami) feladat, 
különösképpen, hogy az erdők jórészt amúgy is közszolgá
latban állnak. 

Közérdekű létesítménynek is számít minden erdőtelepítés. Napja
inkban 700-800 ezer ha-ra teszik az erdősítésre váró, mezőgazdasági 
művelésre kevésbé alkalmas területek nagyságát. Ennek költségvonzata 
aligha marad alatta a 100 Mrd forintnak. A nagyberuházások nem nél
külözhetik az előtanulmányokat, az intézményi háttér megteremtését, a 
biológiai alapok biztosítását (ahogy a mezőgazdaság fogalmaz), egyál
talán a részes szellemi termék megelőlegezését, befektetését. Néhány 
százalékos ilyen elvonás a hatalmas kiviteli összegből később busásan 
megtérül - ahogy erre történelnú példával is szolgálhatunk: a második 
világháborút követő, a leendőhöz hasonló méretű erdőtelepítés 6-7%-
kal növelte az ország erdősültségét és igen jelentős szerepe van abban, 
hogy rá 20-30 évvel már millió köbméterekkel több fát bocsáthattunk 

a népgazdaság rendelkezsérée. Egyébként az akkori projekt is azzal 
kezdődött, hogy megteremtette a kiegyensúlyozott, biztonságos magel
látását, nemesítésbe fogott, nagyüzemi csemetekerteket létesített stb. 
(lásd Erdészettörténeti Közi. 1998/38. sz.), szakmai feltételrendszerre 
lefordítva az állami célkitűzéseket. 

A szőbanforgó új rendszernek nemcsak nemzeti, hanem 
nemzetközi vonatkozásai is vannak. Egyrészt idetartoznak 
az uniós megszorítások, a garanciális kikötések, a külön
böző forgalmazások certifikációs ügyletei, egyáltalán rend
tartás, a hatalmas államszövetség kormányzásának kritériu
mai. 

Ezenkívül a megkerülhetetlen globális problémák, a kör
nyezetvédelmi összefüggések, a sivatagosodás követésére 
való berendezkedés, a Phare-programhoz való illeszkedés, 
mind-mind kézben tartott maggazdálkodást kívánnak. 

A programfelvetésben a feltétel oldal nem kizárólagosan állana 
költségvetésre támaszkodó, mert - ahogy már utaltam rá a Státus és 
Szervezet fejezetben - belső erőforrást is tartalmaz, az Erdészeti Mag
központ üzemi (termelési) részlege révén. Ezt visszaforgatási kötele
zettség terheli, nyereségéből részben önmagát működteti, részben a ge
netikai és származásszavatolást segíti olyan mértékben, amennyire részt 
vesznek a piackutatásban, szervezésben, a magyar erdészeti velőmag 
és szaporítóanyag exportjában, hitelességünk fémjelzésében. Emlékez
ve személyes tapasztalataimra (Gödöllő), a Sellyei Erdészet spontán 
példájára, az Erdeitermék V., vagy akár a jelenkor magánkereskedőire 
utalva, nem jelentéktelen az a lehetőség, ami exportunkban rejlik, kü
lönösen, ha azt szervezetten, technikailag és nyelvismeretileg felkészül
ten, intézményesen tesszük. Visszatérve a mostanit megelőző bekezdés 
gondolatmenetéhez - amelyik a programjavaslat, az új erdészeti sza
porítási rendszer tágabb összefüggéseit taglalja - , még egy indítékot 
szeretnék felhozni bevezetése mellett. 

Szakmánk, erdőgazdálkodási értelemben, kb. 30 éven át 
alig-alig élt át olyan örömöket, mint a korábbi generáció, 
amelyik megoldotta a hatalmas léptékű erdőtelepítési, ron-
totterdő átalakítási stb. feladatokat. Az élmények hiánya sok 
mindenre vezethető vissza, olyanokra is, amilyeneket hivat
kozott történeti fejtegetésem sem tartalmaz és egyszer talán 
felszínre kerülnek. A legvalószínűbb ok mégis talajtveszté
sünk. Erdőről beszélünk - ha ugyan beszélünk - , de fáért 
cselekszünk, attól függünk, az a kívülről is elfogadott mérce, 
rendeltetésünk vezérlő csillaga. Súlyos szerep- és úttévesz-
tésben vagyunk és ami a legszomorúbb, hogy a fiatalabb 
korosztály mindennek alig van tudatában, úgy veszi termé
szetesnek magidentitásunkat, ahogy az nincs! 

Vakvágányra tolatásunk - mert nem magunktól kerül
tünk oda - 1968-ban kelteződik, a nagy integrációban, a 
velejáró sematizálásban, amelyik a szakmai karaktereket el
mosta és a nagyobb ágazat konstrukciójához igazította, ill. 
abba beleolvasztotta. A jelen tanulmány, miközben elsősor
ban a maggazdálkodás és kapcsolódó társai belső rendjét 
igyekszik megteremteni, autonóm erdészetivé tenni, egyút
tal - szükségszerűen - az előbbi kereteket is feszíteni pró
bálja, hogy az erdészet egyszer ismét önmagát élhesse! 

A mag, mint a kezdet és vég szimbóluma, kiválóan al
kalmas arra, hogy az önrendelkezés visszaszerzéséhez pre
cedenst teremtsen! 

Klímaváltozás hatása az erdők faprodukciójára Finnországban 
Szimulációs modell alkalmazásával kísérelték meg nyomon követni a fahozamok változását klímaváltozás esetén. 

A prognózisban azt feltételezték, hogy az évi hőmérsékleti áüag 1-6 °C-kal emelkedik és a csapadék is több lesz 
2,5-15,0%-kai. A számítások szerint ez Dél-Finnországban a fakészletet 7%-kal, É-Finnországban 80%-kal emeli A 
növekedés eltérő számait indokolja, hogy a déli fenyveserdők helyén lombosokkal számolnak és ez csökkentőén 
hat az élőfakészlet változás-növekedésre. 

(Forest Ecol. and Mgmt. 1998. 106. k. 97-106. o. Ref: dr. Vig Péter) 
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A vidrákért közösen! 
A vidra 1974 óta fokozottan védett faj, s valószínű' ez is 
oka annak, no meg az 1950-es, 60-as években kialakított 
ha las tavak rendszere , hogy a vidra á l lománya hazánkban 
fejlődőnek és egységesnek tűnik. Főképpen akkor lehetünk 
erre büszkék, ha határa inkon túlra tekintünk, hiszen pl. N y u -
gat -Európa-szer te a v idrapopulác iók (néhány kivételtől el
tekintve) fe lmorzsolódtak, vagy olyannyira elszigetelődtek 
egymástól , hogy fennmaradásuk kérdéses . 

Sajnos azonban mi sem ülhetünk nyugodtan „babérjainkon", 
mivel nekünk is szembesülnünk kell olyan problémákkal, ame
lyek késedelmes vagy egyáltalán meg nem történő orvoslása 
kihathat a magyarországi vidrapopulációra is (pl. orvvadászat, 
élófielyek tönkretétele, a turizmus növekedése stb.). 

Ma már rendelkezünk azokkal a jogszabályi hátterekkel, 
amelyekre hosszabb távra alapozva lehet védelmi elképzelése
ket megvalósítani. Elsősorban a természetvédelmi törvényre 
gondolok itt, de értelemszerűen ide sorolom valamennyi olyan 
törvényünket, amelyek érintik az élővilágot, a velük való bá
násmódot (vadászati, halászati, állatvédelmi törvények). 

A közelmúltban készítettük el azt a vitaanyagunkat, amelyik 
az „Egy hosszú távú vidravédelmi stratégia lehetséges meto
dikája és alapelvei Magyarországon" címet viseli. Ebben 
összeszedtünk valamennyi általunk fontosnak ítélt gondolatot 
a jövőbeni védelem számára, áttekintve a jogi és közgazdasági 
szabályozókat, a lehetséges védelmi módokat. Ezt a dokumen
tumot eljuttattuk az illetékes tárcáknak, a Nemzeti Parkok Igaz
gatóságaira, halászati és horgászati érdekvédelmi, szakmai 
szervezeteknek, egyetemi kutatóknak, természetvédelmi akti
vistáknak, zoológusoknak, halbiológusoknak. Tettük ezt annak 
reményében, hogy a visszaérkező reflexiók meg az ősszel ter
vezett fórumsorozat nyomán olyan védelmi stratégia készülhet 
el, amelyet bátran felvállalhatunk. Ezen írás terjedelme kevés 
ahhoz, hogy részletesen bemutassam, ezért csak a stratégia 
főbb céljait ismertetem, remélve, hogy általuk is sikerül fel
keltenem az érdeklődést a vidra védelme iránt. 
Főbb célok: 
• megőrizni és fenntartani a jelenlegi magyarországi populá

ciót, 
• lehetővé tenni a faj egyedei számára az élőhelyek és a po

tenciális élőhelyek közötti szabad mozgást (ökológiai háló
zatok - „zöld folyosók" - révén), 

O visszaszorítani a fajra irányuló orvvadászatot, 
• megtalálni azokat a jogi lehetőségeket és pénzügyi kerete-

kel, amelyek a gazdálkodókat érdekeltté teszi a természeti 
értékek megőrzésében, 

• létrehozni és működtetni egy országos mentőhelyet a seb
zetten vagy árván talált vidrák számára, 

• a vidra védelmét és élőhelyeinek megóvását szolgáló kuta
tások folytatására és támogatására ösztönözni, 

• létrehozni Magyarországon a „vidrafigyelő-hálózatot", ami 
az ország egész területén lehetővé tenné a faj egyedeinek 

Helyreigazító: Az Erdészet i L a p o k októberi számának 
320. oldal alján a hé tezernégyszáz ki lométer helyett kö 
zel tízezer é r tendő. 

V J 

Nálunk csak állatkertben látható ázsiai vidra 

rendszeres nyomon követését, élőhelyük változásának gyors 
észlelését, 

• széles körű ismeretterjesztést kifejteni a faj életéről. 
Ahhoz, hogy munkánk valóban hatékony legyen - és most 

nem elcsépelt közhelyeket szeretnék ismételgetni - , az kell 
hogy mindazok, akik kapcsolatba kerülnek hazánk élővilágával 
és késztetést éreznek az iránt, hogy megóvásuk érdekében te
gyenek is valamit, ténylegesen megtegyék a szükséges lépése
ket. Itt és most azt, hogy bekapcsolódjanak az Alapítvány mun
kájába. 

Ezt többféle módon tehetik. Egyfelől kérjük, hogy az 1998-
99-es télen elvégzendő országos állományfelmérés során segít
sék munkánkat. Értesítsenek, hogy hol észlelnek vidrát, ha le
hetséges írják meg, hogy milyen területen történt az észlelés 
(pl. folyószakaszon, pataknál, halastónál stb.), milyen nyomje
lét látták a vidrának (pl. hulladékot, lábnyomot vagy esetleg 
magát az állatot stb.), milyen az adott terület vegetációja (pl. 
mezőgazdasági terület, sással, nádassal borított vagy bokorfü
zes stb.), az adott területen van-e gond a fajjal (pl. üldözik-e 
a vidrát). 

Kérem, hogy pontosan írják meg azt is, hogy hol történt a 
megfigyelés (község, város vagy más behatárolható pont). ír
janak meg ezenfelül számunkra minden olyan megfigyelést, 
ami vidrára vonatkozik. Még a legapróbb hírecske is nagyon 
nagy érték lehet. 

Másfelől felettébb jó lenne, ha a fentebb már megnevezett 
„vidrafigyelő-hálózathoz" is minél többen csatlakoznának, ami 
egyelőre - tekintve, hogy ezen hálózat létrehozásának nagyon 
az elején járunk és csak a felmérés után lesz módunk komo
lyabban hozzálátni a szervezéshez - azt jelenti, hogy az általuk 
ismert és járt területeken folyamatosan szemmel tartják az ott 
élő vidrákat és az esetleges változásokról értesítenek bennünket 
(eltűnt a vidra, vagy változás történt az élőhelyén, pl. lecsa
polták a halastavat, kivágták az erdőt stb.). Komoly segítséget 
jelentene az is, ha támogatásukkal minél több helyre eljuthat
nánk azzal az ismeretterjesztő előadással, amit a vidra életéről, 
védelmének helyzetéről és jövőjéről állítottunk össze. Talán 
ezzel is sikerül megnyernünk vagy meggyőznünk embereket a 
vedelem számára. 

Kérem, ha további információkat szeretnének kapni, vagy 
szeretnének bekapcsolódni a fentebb megírt programokba, a 
következő címen keressenek, értesítsenek bennünket: Alapít
vány a Vidrákért - 1156 Budapest, Nyírpalota a. 60. 

Gera Pál 



DR. BARTHA DÉNES 
Veszélyeztetett erdőtársulásaink X. 

Törmeléklejtő-erdők 
Korunk egyik legszomorúbb és leglátványosabb jelensége 

természeti környezetünk pusztítása. A fajok eltűnése gyorsuló 
ütemben halad, s vészesen zsugorodnak a természetes, termé
szetközeli élőhelyek területei is. A védett és veszélyeztetett fajok 
listája mellett most készült el hazánkban a veszélyeztetett, vé
dendő élőhelyek, társulások összeállítása, mely várhatóan a 
közeljövőben jogszabály formájában nyilvánosságra kerül. Eb
ben a sorozatban a veszélyeztetett erdőtársulásokat, veszély
forrásaikat és megóvásuk lehetőségeit mutatjuk be, tudva, azt, 
hogy az erdőterületeken végbemenő degradációt csak az erdé
szek állíthatják meg és fordíthatják vissza. 

A középhegységek lejtőinek meredekebb, kó'görgeteges sza
kaszain, általában a lehordási részen, valamint a sziklafalak 
alatti részeken alakulnak ki a törmeléklej tó'-erdők. A többnyire 
északias kitettség miatt a mezoklíma a makroklímánál kissé 
hűvösebb és párásabb. A tömör, de fizikailag aprózódó kó'ze-
teken (pl. mészkő', dolomit, andezit, bazalt) elsősorban szivárgó 
vizű kó'zethatású talajok (rendzina, erubáz), vagy kőzettörme
lékkel feldúsult lejtőhordalék-erdőtalajok jönnek létre. Az ál
landóan mozgó törmelék ezen élőhely kialakulásában a legfon
tosabb ökológiai tényező', ami az állományok struktúráját és 
fajösszetételét döntően befolyásolja. Fentiek miatt a lombko
ronaszint csak közepes záródású, s a szurdok- és sziklaerdők-
höz hasonlóan a kl imax fafajok, mint állományalkotók, itt is 
háttérbe szorulnak. Dominálnak a mezofil jellegű, plasztikus 
gyökérzetű, vegetatív úton is újuló fajok, mint a nagy- és kis
levelű hárs (Tilia platyphyllos, T. cordata), továbbá a hegyi és 
korai juhar (Acerpseudoplatanus, A. platanoides), magas kőris 
(Fraxinus excelsior), madárcseresznye (Cerasus avium), lisztes 
berkenye (Sorbus aria), de szálanként megtalálható a bükk 
(Fagus sylvatica) és gyertyán (Carpinus betulus) is. Dél-Du
nántúlon az ezüst hárs (Tilia tomentosa), valamint a virágos 
kó'ris (Fraxinus ornus) is szerepet kap. A cserjeszint borítása 
és fajösszetétele a lombkoronaszintéhez hasonlóan alig külön
bözik a szurdokerdőkétó'l, bár itt a montán jel legű és reliktum 

fajok már nem fordulnak elő. Ennek oka, hogy az élőhely a 
szurdokokhoz képest kevésbé hűvös és párás. Tipikus cserjefaj 
a lörmeléklejtő-erdőben a mogyorós hólyagfa (Staphylea pin-
nata), mogyoró (Corylus avellana), húsos som (Cornus mas), 
vörösgyűrűsom (C. sanguinea), fekete bodza (Sambucus nig
ra), borostyán (Hedera helix), erdei iszalag (Clematis vitaiba). 
A kedvező vízellátás, a társanyaggazdaság miatt a nagyobb bo
rítású gyepszintet az általános üde lomberdei fajok uralják, 
ahol a polikormonképzés (sarjtelep) szintén gátolt. A talajmoz
gás és nitrogéndúsulás miatt a szurdokerdőkhöz hasonlóan itt 
is több nitrofil faj van, képviselőik a nagycsalán (Urtica dio
icá), vérehulló fecskefű (Chelidonium május), falgyom (Patri-
etaria officinalis), tyúkhúr (Stellaria média), kányazsombor 
(Alliaria petiolatra), foltos árvacsalán (Lamium maculatum), 
nehézszagú gólyaorr (geránium robertianurn). További fajok, 
melyekkel a törmeléklejtó'-erdők je l lemezhetők az őzsaláta 
(Smyrnium perfoliatum), méregölő sisakvirág (Aconitum ant-
hora), fényes gólyaorr (Geránium lucidum), Waldstein-pimpó 
Waldsteinia geoides), évelő szélfű (Mercurialis perennis), bo
zontos csukóka (Scutellaria columnae), apró tyúktaréj (Gagea 
miniina), tavaszi görvélyfű (Scrophularia vemalis), békaszem 
(Omphalodes scorpioides), valamint számos általános lomber
dei faj. Terrikol zuzmó- és mohafaj alig van, annál jelentősebb 
viszont a szaxikol fajok nagy száma, borítása. 

Törmeléklej tő-erdőket (Bercurialis - Tilietum) az Északi
középhegységben (Zemplén i -hg . , Bükk, Bátra, Börzsöny, 
Naszály), Dunántúli-középhegységben (Visegrádi-hg., Budai-
hg., Gerecse, Vértes, Bakony), szórványosan Nyugat-Dunántú
lon (Kőszegi-hg.) és Dél-Dunántúlon (mecsek, Villányi-hg.) ta
lálunk. 

A szurdokerdőkhöz hasonlóan ezeket az élőhelyeket is véd
erdőként kell nyilvántartani, s mentesíteni kell őket mindenféle 
gazdálkodástól, terheléstől. A fafajok sebzett és elágazó tör
zsei, az állandó és nagymérvű erózió, a nehéz felújítás is e 
mellett szól. 

A PAN Park program 
rövid bemutatása 

A PAN (Protected area Network -
Védett Területek Hálózata) program 
célja új marketing és kommunikációs 
stratégia kidolgozása védett területek 
számára. A program várhatóan a kö-
z e l j ö v ő b e n az I U C N (Termé
szetvédelmi Unió) „Parkok az életért" 
nevű kampány részévé válik. A jelen
legi koncepció alapján a jövőben bár
mely védett terület csatlakozhat a há
lózathoz, amennyiben elfogadja a 
program keretében létesített függet
len szervezet minősítését. Ezzel a 

független minősítéssel a WWF célja 
az, hogy ne csak a védett területek 
száma és kiterjedése, hanem ezekkel 
együtt a védelem hatékonysága is 
növekedjen. 

A program támogatja a WWF „Er
dők az életért" elnevezésű kampány 
egyik fő célját, a védett területek há
lózatának létrehozását, melyeknek a 
WWF véleménye szerint legalább a 
világ erdőterületeinek 10%-át kellene 
magukban foglalniuk a jelenlegi 6% 
helyet t . Mindezek e léréséhez új 
pénzügy i források előteremtésére 
van szükség, hiszen a védett terüle

tek külön-külön nem képesek a ha
tékony védelemhez szükséges plusz 
anyagi források biztosítására, ezért 
fontos, hogy hálózatot alkotva együtt 
próbáljanak fellépni. Különösen így 
van ez Európában, ahol az egyes or
szágok ugyan igyekeznek közös stra
tégiát kialakítani, de a nagy pénzügyi 
alapokhoz még így sem képesek hoz
záférni. 

A WWF marketing és kommuni
kációs tapasztalataival kívánja a fo
lyamatot segíteni. A program kelet
európai koordinálásával a WWF Ma
gyarországi Képviseletét bízták meg. 

Védekezés a nagy fenyőormányos (Hylobius abietis) ellen 
Lengyelországi vizsgálatok arról adnak számot, hogy a károsító bogár tojásrakását el lehet hárítani akkor, ha az 

általa kedvelt erdeifenyők tuskóját Phlebia gigantea gomba-micéliummal beoltják. Eme művelet elvégzése után a 
tapasztalatok szerint mind a tuskóban, mind gyökereiben jelentősen csökkent a tojásrakások száma. 

(Fólia Forstalia Polonica, 1996. 38. Ref.: dr. Szodfridt 1.) 



Az óriások földjén (7) 
A 2000 éves fák erdejében 

Sacramen tóban egyik pi l lanatról a 
másikra száz évet mehettünk vissza Ka
lifornia történelmébe. Ötvenhektáros te
rületen megmaradt minden ami annak 
idején épült. A házak, a kocsmák, a ban
kok, a farlapátos gőzhajó és a füstöt oká
dó gó'zmozdony. Csak a lovasszekerek, 
a hintók elé fogott lovak farához erősített 
„citromgyűjtő" zsákok jelezték, hogy ez 

már nem a hamisítatlan századelő. Egy-
egy indián teljes harci díszben árulta ma
gát a fotósoknak. Ezek az élő szobrok 
oly mereven tekintenek előre a semmibe, 
hogy némely turista apró csipkedéssel 
próbálja mozdulatra bírni a szerencsétle
neket. A nagy fákhoz fel kell kapaszkod
ni a hegyekre ezer méter fölé. A Sequoia 
gigantea a magasban érzi jól magát. Kö

zel az i s t e n e k h e z . Ak i látni akarja , 
mássza csak meg az olykor két kilomé
teres magasságot. Mászás közben elmél
kedhet az emberiség természetén. Mire 
felér, talán csökkennek fékevesztett ter-
mészetleigázó ingerei. Á m ez a belső 
tisztulás keveseknek adatik meg. A több
ség beül a majd húsz mázsás gépkocsi
jába és azzal „győzi le" a hegyet. Ám
bátor ez ügyben mi sem voltunk jobbak 
az indiánok vásznánál, mert az autóbusz 
ablakából kémleltük a lassan elmaradozó 
vadgesztenyefák már rozsdásodó koro
náját. Az itt élő faj közvetlen az óriások 
lakta hegyek alsó régiójában található. 
Lassan kezdtek feltünedezni A FÁK, a 
hatalmasok, a többezer évesek, az er
dészszemnek lebilincseló'ek, a Föld leg
h a t a l m a s a b b é l ő l é n y e i , amit e m b e r i 
szem látott, amit emberi kéz megérint
het. De mint megtudtuk, ezen „szentek" 
és a fehér ember kapcsolata nem éppen 
simogatással kezdő
dött. 

A hajdanvolt 
egymill ió hektárnyi 
kaliforniai mammut-
fenyvesekből mind
össze negyvenezer 
hektár maradt. 

Ezen - i s m e r v e 
az elmúlt századok 
bevándor ló inak fa-
éhségét - nincs mit 
csodálkozni. E szá
zad elején építettek 
olyan autóverseny
zésre a lka lmas pá
lyát, melynek három 
és fél kilométeréhez 
háromszázezer köb
méter f a a n y a g o t 
használtak fel. 

A legnagyobb 
e g y e d a Sequoia 
Nemzeti Parkban a 
Sherman tábornok
ról elnevezett 2200 
éves faóriás. Száz 
méteres magasságá
val , több mint tíz 
méter mellmagassá
gi á t m é r ő j é v e l , 
mintegy 1200 köb
méterben halmozta 
fel az é v e z r e d e k 
alatt gyűjtött ener
giát. 

É v e n t e másfé l 
millió látogató ta
pogathat ja az oly
kor egy méter vas
tag fakérget. 

$É& • MmmmmmmmWf §>mmW 1 

mi m Htl*« 
1 1 

hí ? \ > 4 1 
'Hü # % A tI^^H 

Kísérőink rövid tájékoztatást adtak a 
mesterséges tűzgyújtás erdőfelújulást se
gítő hatásáról. Ennek lényege, hogy lo
kális területeken égetik az aljnövényze
tet. Az olykor húsz. évig a tan a hőha
tásra váró tobozok kinyílnak, és a meg

tisztult és tápanyag
gal feldúsult talajra 
hu l lanak . Csemeték 
ezrei jelzik a felúju-
lást. Mint mondották, 
a t e rmésze tes tüzek 
sokkal nagyobb kárt 
okoznának, hiszen az 
egész állomány leég
hetne. 

L á t t u n k is ezer
hek tá ros területeket 
ü s z k ö s t ö r z s e k k e l 
meredezve. 

A z é g e t é s utáni 
látvány nem európai 
erdészembernek való. 
így nem csoda, hogy 
a k é r d é s r e , hogy a 
m a g y a r s z a k e m 
bereknek mi a véle
ménye a látottakról, 
csak fejcsóváló hüm-
m ö g é s t k a p t a k vá-



Laszként amerikai kollégáink. És akkor 
velünk még jól jártak. Mint mondották, 
előttünk járt a helyszínen egy német er
dészcsoport, és ugyanerre a kérdésre azt 
válaszolták porosz egyszerűséggel, hogy 
ezért a munkáért őket itthon sokévi bör
tönre ítélnék. 

Nem lehel leírni néhány sorban az ér
zést, amit a Sequoia parkban éri az er

dészt. Én sem kísérlem meg. Csak annyit 
jegyzek meg halkan, hogy van olyan ré
sze a parknak, ahol egy hektáron huszon
ötezer köbméter fatömeg található. 

A park egyik szegletében nyolc-
ezeréves indián kultúra emlékeit láthat
tuk. Ezek a derék emberek nyáron fent 
éltek a hegyekben az óriások között, té
len lehúzódtak a folyóvölgyekbe. Szik-

Néhány korabeli favágószerkentyű, az emberi elme diadalai 
Polgáráy Béla nyomán (Magyar Erdész, 1903.) 

tábbal hajtva... 
Húzogatva... 

Kézzel tekerve... 
Mérnöki pontossággal irányítva 

Fotó: dr. Szikra Dezső 
lába vájt főzőüst formájú lyukakban 
őrölték a magvakat. Bármibe fogadni 
mernék, hogy a nyolcezer év alatt egyet
len óriást sem döntöttek a földre. 

A fehér ember pusztítását az egyik 
tisztáson hatalmas fűrészpordomb jelez
te. Száz éve hagylak ott a favágók. Kissé 
megfeketedve, de látszólag a lebomlás 
legkisebb jele nélkül. A hajdan ledőlt 
óriások talán így holtukban is emlékez
tetni akarnak az esztelen pusztításra. 
(A beszámoló Kovács Gábor és dr. Pető Jó
zsef jegyzeteinek felhasználásával készült.) 

Pápai Gábor 

s : x 
Nemes Nagy Ágnes 
Szikvója-erdő 
A fenyőerdő plátói ideája. 
Fenyőerdő, amely tízszer nagyobb. 

Nem tudhatóan messze, fönn az ágak, 
csak onnan tudhatóan, hogy sötét. 

A hűvös, óriási törzsek 
melegen vöröslő kérge-rostja 
valamely emlős állatot gyaníttat, 
vagy emlős istent, kit érinteni 
tenyered megváltása volna, de 
nem érsz följebb a kiálló gyökérnél. 

így szédelegsz csak párás birodalmuk 
barnaüveg-színű orvosság-illatában, 
és ha egy nyiladékon mégis betűz a nap, 
olyan tekintet az, amelynek fényes útja 
csak itt, nem-ismert oldatban világít. 

K aüfomia óriási fáirólmár sokjtirást közödéig melyekjvalósággalbá
mulatra ragadhak^bennünket. "Különösen kiemelendő a Sequoia güjan-

tea, mely némely tudós számítása szerint 5000-9000 éves példányokban 
fordul elő ott, másokjzerint, kjj(jzintén az esztendőkét jelző' kjaiífjfjitán 
inauítak^ugyan csaklSOO-2000 esztendős példányokat, de ilyenekét tolákak^ 
eleget. Elképzelhető, mily nagy munka ily törzsekéi ledönteni. 'Körös-körül 
Cyukatjumakfi törzsön, mefy (yukjfcminda központ fele futnak\ A fúrókat 
gózgépekJorgatják\ legfeljebb 5-10-szer szabadpercenkint fordidhiokj, mert 
ha bektörik\valamtfy gyorsan forduló fúró, aífágr sokjáő vesz el a töredé-
keineS^ekávo&tásávaL 'Egy ,OÜfHercules" nevű ily faóriás megfúrásán 5 
férfiú dolgozott 37 napon át és további 5 napig tartott az ékekibeverése a 
törzs egyik\oídálán, hogy túlsúlyt kapjon és kjáóljön. ?iz ékek^kj/kgyezett 
1/2-2/3 m átmérőjűfatörzsökyoáak\ttegyeik]megvoítakyasaíua. "Különös 
készülékekkel hajtották^ azután bek ezen óriási ékeket a törzs és a tönk^ 
fözőtti hasadékba. "De midőn már Uyen 24 éí^bele voí hajtva, a törzs 

mégsem mozdult meg, úgy hogy már kétetkediek^benne, vájjon tl lehet-e 
dönteni Később azonban egy gyönge szél döntötte (e. 

E faóriás kybőíhéneScJáorzasztó következménye vo&! Si föld 1/2 angol 
mérföldnyi körülétben reszketett mint hogy ha földrengés rázta volna meg. 
174 élőfát zúzott össze esés közben. "Ezen ,Oíífffercuks" a vágási sebtől 
a sudaráig 107 méter. A gyökerénél 71 méter kerületű és csupán a kéreg is 
95 cm-nyi, a metszett végén felül l 1/2 méter vastag volt. 

Jíz a pagony, melyben az itt leírt óriás Sequoia állott, az állam tulaj
dona, neve Mariposa Qrove, mintegy 9700 méter hosszú és 2100 méter 
széles. 

"Ezen erdőben, mely előreláthatólag még jó sokáig meg fog maradni, 
mintegy 90-100 faóriás áü még fenn, átlag valamennyi 60 méternél ma
gasabb. "Kfizüluk^az egyik\ a fíjrizzly giant" 29 méter körülettelbír köz
vetlenüla föíífölött és 3 méterrel feljebb még mindig 18 méter körüktú 

(Magyar Erdész 1902. 19. szám) 



f MAGYAR LAJOS-BERÉNYI GYULA-BALSAY ZSOLT 

Egy elfelejtett fafaj: a törökmogyoró 
Az Erdészeti Lapok, CXXXI. évf. 2. számában (1996. február) 

„A madárcseresznye (Cerasus avium M.) és a törökmogyoró 
(Corylus colurna L.) jelentősége a minőségi fatermesztésben" cím
mel megjelent cikkben már vázlatosan ismertettük az Országos 
Tudományos Kutatási Alap (OTKA sz.: T 16081) támogatása ré
vén az Erdészeti Tudományos Intézetben a fafaj ökológiai feltárása 
és termesztésfejlesztésének előkészítése érdekében megkezdett 
munkát. A következőkben az 1996-1997-ben végzett kutatások 
felhasználásával, a törökmogyoróról összegyűjtött ismereteket sze
retnénk vázolni. 

A törökmogyoró nem őshonos fánk, erdőtársulásainkban nem 
fordul elő, a legközebbi természetes előfordulása a Déli-Kárpá
tokban található. Alapvetően balkáni, kis-ázsiai fafaj. Hazánkban, 
ma a csokoládégyártásban a kiváló beltartalmi értékű termése ré
vén (levantei mogyoró), a kertészetben a városfásításban betöltött 
egyre fontosabb szerepe révén vált ismertté. Arról, hogy az erdő
gazdálkodásban állományalkotó fafajként is megállja a helyét, csak 
keveseknek van megalapozott ismeretük. Éppen ezért: 

I. Ismerjük meg a fafajt! 

1. Botanikája (növényföldrajza) 
A Corylaceae (Mogyorófélék) család mintegy 60 fajt foglal ma

gába, amelyek többsége a mérsékelt övben él, néhány képviselője 
azonban a szubtrópusi övbe is behatol. A mogyorófélék családja 
a legfontosabb jellemzőiben a nyírfélékhez, közel álló taxon, ame
lyet a rendszerezők egy része külön családként tárgyal. Lombhul
lató fák vagy cserjék, szórt vagy váltakozó állású, fűrészes szélű 
levelekkel. Négy nemzetsége ismert, amelyek közül a Corylus 
nemzetség egyik tagja a törökmogyoró. Hazája Délkelet-Európa, 
Kis-Azsia, a Kaukázus és Észak -Irán. Kelet felé egészen a Hima
lájáig megtalálható, s ha nem is tömörül összefüggő erdőségekbe, 
de szórványosan, mint másod- vagy harmadrendű fa mindenütt 
megél. Európában elterjedésének északi határa majdnem hazánk 
déli részéig terjed. Nagyobb mennyiségben hozzánk legközelebb 
a Déli-Kárpátoknak az Al-Dunára néző vonulatain fordul elő. Fő
leg a dombvidékek és az előhegységek fája. Magassága elérheti a 
25 m-t, kora a 200 évet, 20 éves kora körül fordul termőre, zárt 
állásban szép, sudarlós, hengeres törzset növeszt. 

2. Erdészeti jelentősége és erdőművelési sajátságai 
A törökmogyoró erdőszerű eló'fordulása Magyarországon ritka

ságszámba megy. Erdőgazdálkodási jelentősége napjainkban rend
kívül csekély, értékes tulajdonságait ezért tartjuk fontosnak meg
ismerni és megismertetni. Természetes erdőtársulásokban hozzánk 
legközelebb a Szörényi Érc-hegység Kazán-szoros feletti erdősé
geiben találhatjuk meg, ahol 400-600 m-es tengerszint feletti ma
gasságban, az alacsonyabb részeken a völgyekben a dióval (Jug-
lans regia), a magasabb térszintben pedig a virágos kőrissel (Fra
xinus ornus) alkot társulást (Fekete G. 1967). 

Hazánkban nagyon szép szabályos kúp alakú, magas díszítő 
értékű koronája miatt parkfának már 1-2 évszázaddal ezelőtt is 
ültették. Néhány vastag törzsű, terebélyes koronájú példányát vé
delem alá helyezték. A legöregebb és leghíresebb törökmogyoró
fák Pécsett, Romhányban, Miskolcon és Sajóörsön találhatók. Jó 
pár 50 évesnél idősebb fasor és facsoport erőteljes növekedése, jó 
egészségi állapota hívta fel a díszfatermesztők figyelmét a fafaj 
kedvező tulajdonságaira. E fasorok bő magtermése tette lehetővé 
az utóbbi 2 évtizedben az út és városfásításban nagy mennyiségű 
felhasználását és gyors elterjedését. A hazai erdészeti szakirodalom 
a múlt század végétől többször felhívta a szakma figyelmét a fafaj 
kedvező tulajdonságana, de a XX. század úgy látszik nem ked
vezett erdőgazdasági elterjedésének. Az. országban fellelhető 10-
15 hektár területű erdő jellegű állományt kísérletező kedvű és jó 
gyakorlati érzékű erdészek kezdeményezésére ültették. Nekik kö
szönhető, hogy a fafaj „viselkedéséről" egyre többet tudunk, és 

ezek az ismeretek bizakodásra adnak okot a törökmogyoró erdőket 
illetően. 

A törökmogyorót mint erdőállományt alkotó fafaji, hazánkban 
is megcsodálhatjuk. Az a kiserdófoll, amely megjelenésében, lát
ványában és faterméstani adataiban leginkább felhívta figyelmün
ket a fafajban rejlő' lehetőségekre, az erdős-szlyepp klímában a 
Mezőföld homokos vályogtalaján, Alsószentiván község határá
ban található. Az első világháború utáni években Szulha Aladár 
földbirtokos telepítette a csemetekertje melletti területre. A cseme
tét valószínűleg ő neveltette, de a mag származásáról semmit sem 
tudunk. Hogy ez a gyönyörű erdőfolt napjainkig (mint az egyetlen 
jelentős magtermő állomány) megmaradt, az erdőt gondos figye
lemmel kezelő erdészeknek és a Sárosdi Erdészet erdőnu'ívelő 
szakembereinek köszönhető', akik fontos, hogy név szerint is meg
említessenek: Kiss Tivadar. Koch Mihály. Szakács Zoltán és Töl
gyesi László tettek legtöbbet az erdőért.. 

Az. állomány legjellemzőbb adatai: terület: 0,5 ha; kor: 75 év 
(1997); törzsszám: 280 db/ha; átlagátmérő: 31 cm; átlagmagasság: 
17 m; legnagyobb átm.: 53 cm; legnagyobb mag.: 20 m; br. fa-
térfogat: 277 m'/ha. 

3. A fafaj bemutatása (alaktani jellemzés) 
A törökmogyoró nem tartozik a nagy termetű fafajok közé. 20-

25 m-es magasságot elérő, nagyon szép alakú, szabályos, sudár 
növésű fa, de lehet iker- vagy csokros törzset nevelő faméretű 
bokor is. Koronája megnyúlt tojásdad, gúla alakú, tömött hatású, 
állományban könnyed, csokros szerkezetű. Agrendszere majdnem 
vízszintes, feljebb kissé felfele hajló, könnyed, már a fiatal hajtá
sok is erősen párásodnak. Lombozata tömött, levelei majdnem ke
rekdedek, szíves aljúak, és erőteljesen kétszeresen fogazottak, kis
sé lefele csüngők. A termései (kupacs, makk és a magbél) 4-7-
esével hosszú kocsányon ülnek, kopáncsa ragadós, mü'igyszőrös, 
tövéig sallangos, nem mindig nyflik szét. A makkja 1,5 cm-es, 



széles alapú, kúpos végű, nagyon kemény héjú. A magja a mag
üreget kitölti, kellemes ízű és az összes mogyorófaj között a leg
nagyobb olajtartalmú, az egyik legkeresettebb csokoládéipari ter
mék. Törzse erőteljes, hengeres, sudarlós, a koronában végig kö
vethető, kérge párás, sűrűn, lemezesen repedezett, állományban jól 
feltisztuló egyenes. A gyökfó' gyengén terpeszes, nem túl eró'teljes, 
fiatalon erős karógyökeret fejleszt, később valószínű, hogy gyö
kéirendszerével kiválóan alkalmazkodik az adott termőhely talaj
szerkezetéhez. 

4. A csemetenevelés és erdősítés 
A csemete nevelése könnyű. A fákról október közepéig lehul

lott kopáncsokból kézzel kell kifordítani a makkokat, mert ezeknek 
csak kisebb hányada esik ki. A magot legcélszerűbb azonnal, 4 0 -
70 cm-es sortávolsággal, 50-60 folyóméterenkénti darabszámmal 
7-8 cm-es takarással szabadföldbe elvetni. Ez a módszer a legegy
szerűbb, a mag árfekvése így a legkedvezőbb, átlagban csak mint
egy 30%-os. Úgy optimális esetben 20-25 db/fm kihozatalra szá
míthatunk. A rétegeléssel pincében átteleltetett magot március ele
jén el kell vetni, ekkor az átfekvés 40-60%-ot is elérhet, a kiho-
zatala gyengébb. Az átfekvő magok mintegy 70%-a a következő 
évben kikel. Mivel a csemeték mérete az első évben nem éri el a 
kiültethető nagyságot, vagy a magágyban gyökéralávágással, vagy 
iskolázással tovább kell nevelni. Erdősítésre a 2 éves csemete a 
legalkalmasabb. A mogyorólisztharmat megelőzésére a tölgy cse
metenevelésénél alkalmazott növényvédő szereket használhatjuk. 
A törökmogyoró csemetetermesztése könnyű, nem igényel rend
szeres kémiai növényvédelmet. A 2 éves burkolt gyökerű (ún. 
„konténeres") csemetével telepíthető erdő javasolt ültetési hálózata 
2,4 x 1,2 m, ez durván hektáronként 3500 db csemetét igényel. 
Az erdősítés 4-5 évig rendszeres ápolást és - mivel a vad rend
kívül kedveli - kerítéssel megoldott vadvédelmet igényel. Szórt 
elegyként a lassan növő (elsősorban tölgy) fafajok közé későbbi 
években pótlásként is bevihető, a gyors növésű fafajokkal viszont 
nem versenyképes, ezért elegy fafajnak ilyen állományokban nem 
ajánlható. 

5. Allománynevelés 
Az elegyítéssel és állományneveléssel kapcsolatos tapasztalatok 

és ismeretek még hiányosak, az azonban az eddig összegyűjtött 
információk alapján megállapítható, hogy az értékes, bútoripari 
felhasználhatóságnak is megfelelő törzsminőséghez a folyamatos 
és egyenletes törzsfeltisztulás érdekében sűrűn kell tartani a faál
lományt. Ezért a gyérítéseknél és ápolóvágásoknál a fokozatosság 
és a szakértelem elengedhetetlen feltétele az értékes faanyagminő
ség megalapozásának. Elegyetlen erdők létrehozására kedvezőb
bek a kilátások. A fafaj alkalmasnak tűnik ültetvényszerű erdő 
telepítésére, gyümölcstermése révén akár kettős hasznosítású, tág
hálózatú ültetvények léüehozására is. 

6. Termőhelyigénye 
A törökmogyoró termőlielyigénye az eddigi tapasztalatok alap

ján nagyon szerény. A termőhelyi szélsőségeket jól tűri. A leg
mostohább körülmények között is képes megélni. Városfásítások
nál nagyon kedvezőtlen, törmelékkel kevert, száraz homoktalajo
kon a legszárazabb országrészekben is sikerrel ültették. Ez koránt
sem jelenti azt, hogy erdészeti alkalmazásánál a gyenge termőhe
lyekre is javasolnánk a telepítését. A feltárt állományok növeke
dése és területi elhelyezkedése azt látszik igazolni, hogy az erdő
gazdálkodás számára kedvezőbb termőhelyeken a legszárazabb 
klímában (erdős-sztyepp) is javasolható erdőtelepítésre. 

Az alsószentiváni törökmogyoró-erdő a Mezőföld déli részén, 
a Tengelici homokvidék erdőgazdasági tájban fekszik, a területen 
az erdészeti klímabesorolás alapján az erdős-sztyepp klíma az ural
kodó. A Magyarországon előforduló klímaövezetek közül, az er
dőgazdálkodás számára itt a legkedvezőtlenebbek a feltételek. Az 
állományt mezőgazdasági talajra (mészlepedékes csernozjom talaj
ra) telepítették, amelynek felső „A" szintjében az erdő hatására 
bekövetkező kedvező változások már érzékelhetők (agyagvándor
lás és kilúgzás), ennek ellenére alapvetően egy száraz, erősen me
szes, talajvízhatás nélküli, középmély, átlagosan 60 cm-es termő-
rétegű, vályogos szerkezetű talajon fejlődött értékes és szép er
dővé. 

Alsószentiván 23/D 

7. Károsítói és kórokozói 
A mogyoróra jellemző általános károsítókon és kórokozókon 

kívül a mogyorólisztharmat (Phyllactinia corylea), a mogyorómo-
nília (Sclerotinia fructigena). a szürkepenész (Botrytis c.inerea), a 
mogyoró-gubacsatka (Phytoplus avellanae). a mogyoró-takácsatka 
(Eotetranychus carpini), a mogyoróormányos (Curcurio nucum), 
a tölgymakkormányos (Curcurio glandium), az amerikai szövő
lepke (Hyphantria cunea) és a gyűrűs tölcsérgomba (Armillaria 
tnellea) károsítását észleltük a törökmogyoró-állományokban. A 
Gödöllői Arborétumban a gyökérrontó tapló (Heterobasidion an-
nosunt) számlájára írható foltos pusztulást is felfedeztük. Súlyos 
károkat csak a gyűrűs tölcsérgomba okozott, szálanként és folt
szerűen is pusztult az alsószentiváni erdőfolt. Valószínű, hogy a 
korábbi évek száraz, aszályos nyarai miatt az állomány védekező-
rendszere legyengült, így a normális esetben ez a friss tuskókon 
megjelenő, korhadékbontó gomba a tölgypusztulás esetéhez ha
sonlóan parazitává vált, és a még élő, de a száraz időjárás miatt 
károsodott törökmogyoró-fákat is megtámadta. 

Ennek az értékes fafajnak az ismeretét a szakmán kívüli nagy
közönség számára is fontosnak tartjuk. 

A mezőgazdaság tulajdonosi és szerkezetváltásában bekövetke
zett változások következménye a mezőgazdasági művelés alól ki
kerülő területek növekedése. Ezek hasznosításához új lehetősége
ket kell feltárni, új technológiákat kell kidolgozni. Az erdőtelepítés 
mindig az egyik alternatívája volt a mezőgazdaság által gazdasá
gosan már nem hasznosítható területek művelésbe vonásának. Az 
itt bemutatott fafajjal mind a hegy- és dombvidékeinken, mind az 
alföldi területek egy részén a fafaj számára kedvező termőhelye
ken, eredményes és jelentős gazdasági haszonnal is járó erdőtele
pítéseket végezhetünk. E nagyszabású feladat előkészítésére az Er
dészeti Tudományos Intézet munkatársai adatokat gyűjtöttek és 
felméréseket végeztek. 



A szabadok országában (6) 
Vidékfejlesztési program Khao Kho-ban 

A 130 000 ha területű Khao Kho-t az utazó 30 évvel ezelőtt 
csak igen nagy nehézségekkel tudta megközelíteni, hiszen a 
vidékei szinte teljes egészében őserdő borította, melyet még 
utak sem tagoltak. Ma 10%-os az erdősültség, ami óriási gond, 
mert az egész vidék meredek oldalú kúpalakú hegyek-dombok 
halmaza (Kho a pálmafa csúcsa). Korábban néhány hegyi törzs 
folytatott itt vándor mezőgazdálkodást, de az országban bekö
vetkezett demográfiai robbanást követően legális koncessziók 
és illegális fakitermelések óriási „sebeket" vágtak az őserdőbe. 

1968-1982 között a vidéken külföldről is támogatott gerilla 
háború dúlt, melynek nem a fegyverek vetettek véget, hanem 
egy zseniális taktika. A katonaság utakat vágott az őserdőben 
és az ország sűrűn lakott részein felszólították a szegény és 
földnélküli lakosságot, hogy települjön le a Khao Kho-i utak 
mentén. A katonaság falvakat hozott létre és a telepesek meg
határozott nagyságú erdőket kiirthattak mezőgazdasági terme
lés céljára. A telepesek nyomására a gerilla háború „kifulladt" 
ugyan, de a fejetlenné vált erdó'irtás (égetés) csupasz hegyeket, 
a trópusi záporok erodálódott felszínt eredményeztek. 

Befolyásos emberek a helyzetet kihasználva egy, a lakossá
got könyörtelenül kihasználó nagyrészt illegális kukoricater-
mesztő-hálózatot hoztak létre. A még meglévő nagyobb erdő
foltokat is kiirtva „kukoricatenger" keletkezett ezen a szabdalt 
hegyvidéki területen. A talaj termőereje és a termőréteg vas
tagsága pedig évről évre csökkent. 

Ebben a kilátástalan gazdasági és ökológiai helyzetben az 
ENSZ támogatásával a thaiföldi kormány egy ötéves integrált 
vidékfejlesztési programot indított el erős erdészeti kompo
nenssel. 

A kukoricatermesztés haszonélvezői minden eszközt meg
ragadtak a program megbuktatására (szabotázs, fegyveres fe
nyegetés, robbanás stb.). Ezt az ellenállást csak hatékony ka
tonai fellépéssel lehetett megtörni. 

Ezt követően a program erőteljesen beindult. Az általunk 
meglátogatott projekt négy év alatt 7500 ha-t erdó'sített több 
mint 30 fafajjal egy egyszerű termőhely térképezés alapján. 
Hallottuk, hogy az egyik fő probléma ma is az erdőtűz, ezért 
a projekt hatékony tűzmegelőzési és tűzoltói programmal ren
delkezik. Az erdőrehabilitációs tevékenységhez infrastruktúra 

SUKH0THAI Részlet a  romvárosból 
Fotó: dr. Szikra Dezső 

KHAO KHO - Az útépítés után - megkezdődnek a telepítési munkák 

is kellett (utak, hidak, villany). A Királyi Erdészeti Hivatal és 
a hadsereg példamutatóan összefogott és több mint 100 km 
utat építettek, ami már hatékony anyag-, termény- és személy
szállítást tett lehetővé. 

Megnéztünk egy 150 ha-os, 5 éves Acacia mangium ültet
vényt, amelyet 5x2 m-es hálózatban telepítettek (átl. mag. 15 
m, átl. átm. 15 cm). Ültetés előtt a terület illegális gyömbér 
föld volt. Hosszas egyeztetés után a földet illegálisan művelő 
paraszt beleegyezett a széles sortávú erdőtelepítésbe azzal, 
hogy 3 évig köztes-művelést folytathat („agro-erdészet"). Ami
kor az árnyékolás tiúatt ez már nem volt lehetséges a projekt 
az, állományt alátelepítette árnytűrő rattánnal (Calamus latifo-
litim) és gyümölcsfélékkel (Aglaia domestica), hogy a parasz
toknak közvetlen érdekeltsége fűződjön az ültetvényhez. Érde
kes tapasztalat volt, hogy a köztes művelésű és az alátclepített 
erdőkben sosem volt erdőtűz. 

Nem hatoltunk be mélyen az állományba, mert mint kicsit 
később kiderült, a megállási pont közelében kobrafészket ész
leltek a helyi kollégák. 

Thaiföldön ez a projekt elsőként erdó'sített erdei fafajok 
mellett gyümölcsfákkal. Nem a faiparilag hasznosítható ültet
vény létrehozása volt a fő cél, hanem a terület fenntartható 
rehabilitációja. A „gyümölcsfa erdőtelepítést" nem a projekt 
hajtotta végre, hanem helyi lakosok meghatározott nagyságú 
földet kaplak és azt a projekt felügyelete alatt ők ültették be. 
Ez. a kezdeményezés nagy érdeklődést keltett, hiszen a tama-
rind (Tamarindus indicus), lychec (Litchi chinensis), mangó 
(Mangifera indica) és az egyéb gyümölcsfajták már 4 év után 
jelentős bevételt igéinek és a projektnek is előnyös volt, mert 
nem merült fel költség az ültetésre, ápolásra, a tűzvédelmet 
pedig a lakosság ellátta és a lakosság gazdasági helyzete is 
tartósan javult. 

Következő állomásunk egy bambuszkunyhókbői álló falu 
volt, ami mint kiderült, a projekt egyik erdészeti központja. Itt 
lakott az erdészetvezető és a munkásai is. akik ebben az, idő
szakban a sík vidéken rizsaratási munkál vállaltak. Még hat 
hasonló erdészete van a projektnek és egy nagy központi er
dészeti és kertészeti (gyümölcsfák) csemetekertje. Az. erdészeti 
szakszemélyzet 25 fő és szezonálisan 300-2500 fő munkást 
alkalmaznak. 



Utolsó állomásunk egy falu meglátogatása volt. Nagy fel
tűnést keltett a sok idegen, össze is gyűlt a falu apraja-nagyja, 
de az igazi meglepetés és öröm akkor volt, amikor megismer
ték Marghescu Tamást , aki 5 évig itt élt és dolgozott közöttük. 
A projekt 3 ilyen falut hozott létre, ahol 150-150 család élt. 
Minden család kapott házat és földet, és a családok felnőtt 
tagjai sokrétű kiképzést kaptak (földművelés, erdősítés, hal- és 
állattenyésztés, egészségügy, kereskedelmi ismeretek stb.). 
Ezek az emberek korábban illegális kukoricatermesztést foly
tattak az erdőművelési ágú lepusztított területeken. A mező
gazdasági termékek feldolgozására konzervüzemet hozott létre 
a projekt, ahol többek között paradicsomot, zöldbabot, gombát 
és bambuszrügyet dolgoznak fel. Sőt exportálnak is, jó üzlet 
a selyemhernyóbáb koreai exportja, melyet ott olajban kisütnek 
és sör mellett ropogtatják. 

A falusiak megajándékozták a társaságot egy óriási banán
fürttel, ami jelképe volt a projekt sikeres gyümölcsfa-ültetési 
programjának. 

Hatalmas területet jártunk be autóval és szemet gyönyör
ködtető volt az újjáéledt vidék. Igaz, nem őserdőket láttunk, 
de mi már a képeken látott csupasz földekkel és kukoricaten
gerrel sem találkoztunk. Mindenki a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkozott e nem mindennapi teljesítmény és siker láttán. 

Nehezen és jelentős késéssel váltunk el Khao-Kho-től és 
indultunk el következő úticélunk, a laoszi határ közelében fek
vő 307 k m 2 területű Phu Hin Rong Kla Nemzeti Park felé. 

Futó ismerkedés a Nemzet i Parkkal 

Gyönyörű, meredek falu, sziklaalakzatokban gazdag, erdő
vel borított hegyek között jutottunk a NP központjához. A park 
geológiai és tájképi értékei páratlanok, vízesései gyönyörűek, 
a növény- és állatvilág sokat szenvedett a korábban már em
lített polgárháború idején. A kormányellenes erők központja 
itt volt a szinte megközelíthetetlen hegyek és sziklák között. 
A park egyúttal történelmi emlékhely is. 

A klíma kellemes, hiszen 1000 m felett vagyunk, a legma
gasabb csúcsok 1600-1800 méteresek. A lő erdőtípusok hason
lóak a Khao Yai NP-éhoz: elegyes trópusi lombhullató erdő, 
száraz örökzöld erdő, hegyvidéki örökzöld erdő. 

Az állatvilág a védetté nyilvánítás óta gyorsan regeneráló
dik. Újra vannak tigrisek, práducok, medvék, vaddisznók. Az 
erdők nehezebben heverik ki az ágyútüzeket, a bombázásokat, 
a napalmot. 

A vetítés után megtekintettük a háborús revizitumokat és a 
legérdekesebb geológiai képződményeket. A törött sziklák me
zején (Lan Hin Tak) az egymással párhuzamosan futó hasadé
kok valószínűleg a földmozgások következtében keletkeztek. 

KHAO KH0 - Az újjáéledő táj 

Néhány hasadékot át lehet lépni vagy ugrani, mások több méter 
szélesek. Hátborzongató , amikor bepi l lantunk a repedések 
mélységeibe, számos repedésből hallani lehet a folyóvizek za
jának erős visszhangját. 

A kőmezőről gyönyörű kilátás nyílik a néhány k m távol
ságra lévő Laoszra, és ha szerencsés az utazó, akkor varázslatos 
szépségű naplementében is része lehet. 

Egy másik kó'mező (Lan Hin Pum) meg nagyjából egyforma 
méretű, gömbölyded sziklarögökből áll. Úgy vélik, ezt a kép
ződményt a fizikai és kémiai erózió alakította ki. 

KHAO KH0 - Az újjáéledő táj 

Az 1200 m magasságban lévő szálláshelyünket elhagyva 
másnap vadregényes tájakon haladtunk át és csak sajnálni tud
tuk, hogy egy hosszabb túrára nem jutott idő. 

Útban Chiang Mai felé 
(november 21.) 

A hegyek közül kiérve újra rizsföldek között autóztunk 
hosszú órákat, míg elértük O-Sukhothait. Sukhothai neve ma 
nemcsak várost jelent, hanem egy jelkép is, amely a thai tör
ténelem dicső aranykorát a „boldogság hajnala"-ként említett 
első független thai királyság (1238-1378) létét is szimbolizálja. 
Itt alakult ki a thai nemzet, itt tették le az ország politikai és 
gazdasági alapjait és ekkor bontakoztak ki kulturális értékei is. 
Itt vált államvallássá a buddhizmus és innen terjedt tovább. A 
sukhothai építészek, szobrászok, kézművesek békés és virágzó 
társadalomban dolgozva várost alapítottak, amelynek romjai 
még ma is a régmúlt időkről tanúskodnak. 70 km" területen 
126 műemlék található, de a városfallal körülvett rész is 12 
k m 2 , ahol 21 wat (templom), 4 medence, királyi palota, 2 hindu 
templom és 9 buddhista kolostor romjait tárták fel. 

A terület történelmi park, ahol a legigényesebben kialakított 
- Margit szigeti gondozottságú - kertészeti környezetben ta
lálhatók a lenyűgöző szépségű épületmaradványok, szobrok. 

Ez a hely egyike azoknak a kiváltságos helyeknek, ahol egy 
nemzet kultúrája - miután eljutott lehetőségei kiteljesedéséhez 
- saját határait is túllépi, hogy az egész világ kulturális örök
ségét gazdagítsa. 

Alig tudtunk elszakadni ettől a lebilincselő atmoszférájú 
romvárostól, de úti marsai lünk szigorú volt, mert még több órás 
autóút állt előttünk, hogy elérjük Thaiföld második legnagyobb 
városát, a Bangkoktól 700 km-re fekvő Chiang Mait. 

(Az utolsó rész következik.) 

( A cikksorozat dr. Bencze Tibor naplójának és Marghescu Ta
más feljegyzéseinek és fotóinak felhasználásával készül.) 

Dr. Szikra Dezső 



Az Erdővédelmi Szakosztály éves rendezvényei 
A SUMMIT-AGRO HUNGÁRIA Kft. és a Szakosztály 

immár hagyományos tavaszi rendezvényét ismét Huszárok-
eldpusztán tartották. A mindig zsúfolásig megtelt tárgyaló
teremben az erdővédelem legaktuálisabb kérdéseit vitatták 
meg a megjelentek. 

Az idén is dr. Viharos Zsolt vezérigazgató nyitotta meg 
az értekezletet, majd dr. Lengyel László levezető elnökle
tével a következő előadások hangzottak el: 

Liscsinszky István a SUMMIT-AGRO Hungária legú
jabb erdészeti aktualitásairól, dr. Gál Tibor a Cyanamid er
dészeti szereiről, Szidonya István a Defensor Kft. képvise
letében tartott termékbemutatót. 

Felkért hozzászólóként dr. Leskó Katalin, az ERTI tudo
mányos főmunkatársa a cserebogár elleni védekezésről, 
Tárczy Casba a Szombathelyi Erdészeti Rt.-nél alkalmazott 
növényvédelmi technológiáról, Krahucsán János a Pápai 
Erdészettől és dr. Nádasy Miklós (Keszthelyi Egyetem) „Új 
kombinációk a talajinjektálásban" címen osztották meg is
mereteiket a hallgatósággal. 

Dolgos Attila erdőmérnök, növényvédelmi szakmérnök 
(Putnok) a KTT makk csávázási kísérleteit ismertette, Mos-
pilan FOWP rovarölő csávázőszerrel. Kató Sándor szakosz
tály titkár bejelentette, hogy a következő rendezvényt a 
MEFAG Rt. területén és Horvátországban szervezik. 

Hajóút a 
A kétnapos szakosztályrendezvényt 

Káldy József vezérigazgató nyitotta meg, 
majd Lehoczky István, a Duna-Dráva 
Nemzeti Park osztályvezetője tartott elő
adást, mutatta be a fiatal Nemzeti Parkot. 
Délután a Dráván hajóztunk. Sajnos 
nemcsak alattunk hömpölygött a víz, de 
az égiektől is kiadós fürdőt vehettünk. 
Ám ez csak a fotósokat zavarta, mert így 
is képet kaphattunk a Dráva mindkét 
partján terülő erdőségekről, melyeknek 
érintetlensége sejtette a védettség okát. 

Elhaladtunk a kormoránok lakta tele
pek előtt, ahol pár éve a szomszédból né
hány határsértő puskás horvát halőr iszo
nyatos pusztítást végzett a fészek
aljakban. 

Pedig szegény kormoránok nem tet
tek egyebet, mint a túlsó parton lévő ha
lastavakból reggeliztek, ebédeltek és va
csoráztak. Tehették, hiszen mit sem tud
tak arról, hogy berepüléseikhez útlevél 
kellene. Igaz, ez az apróság a puskásokat 
sem zavarta. Érvük az évi több száz má
zsa hal volt, mely az őszi lehalászás előtt 
a madarak torkán lecsúszott. Nevezhet
jük ezt sajátos érdekellentétnek is. 

erdősültség. Élő fatömeg: 324 millió m . 
Évi növedék 8,8 millió m 3. Évi kiterme
lés: 5,5 millió m 3 . 2 millió hektár állami, 
míg 0,5 millió hektár magánerdő. Hoz
závetőleg 10 000 fő keresi a kenyerét az 
erdőgazdálkodásból. Ebből 1000 erdő
mérnök, míg 1700 fő erdésztechnikus. 

A fatömeg megoszlása 

Balról jobbra Káldy József, 
dr. Lengyel László, Kató Sándor 

Irigylésre méltó lehetősége egy ilyen 
hajóút a térségben programot szervezők
nek. 

HORVÁTORSZÁG egy kis törté 
nelmi és szakmai áttekintéssel: 

A kilencedik magyar király, kálmán 
uralkodása alatt 1089-ben „Horvát Or
szág meghódoltatik". 

Horvátország területe 56 500 km 2. Er
dőterület: 2,5 millió hektár, ez 43,5%-os 

KST 14! 45 milli ó m 3 

K T T 10% 32,4 milli ó m 3 

Egyéb T . 4% 13 milli ó m 3 

B 36,5% 118,2 milli ó m 3 

Kőris 3,3% 10,8 milli ó m 3 

G y e r t y á n 8,2% 26,5 milli ó m 3 

Egyéb kemén y 5,9% 19,2 milli ó m 3 

Éger 1,1% 3,5 milli ó m 3 

Fűz 0,5% 1,5 milli ó m 3 

N y á r 1% 3,2 milli ó m 3 

Egyéb lág y 1,2% 3,7 milli ó m 3 

Fenyó'k 14% 45 milli ó m 3 

Egyéb 0,5% 1,5 milli ó m 3 

Ö s s z e s e n 324 milli ó m 3 

Jelentősebb erdőkárosítók: gyapjas
lepke, fenyőaraszoló, szijácsszú, arany-
farú pille és a tölgylisztharmat. Az 1996-
os adatok szerint 11 200 hektár vált a 
tűz maratalékává. 

350 Erdészeti Lapok, CXXXIH. évf. 11. sz. (1998. november) 



Ezeket az adatokat, mint legfontosabb 
tudnivalókat, ismertette tolmácsunk. 
Muth Endre, miközben átléptük a halárt. 
Kató Sándor szakosztály-titkár felhívta a 
figyelmet, hogy háború sújtotta területe
ken fogunk utazni, mindenki készüljön 
fel a kultúremberhez méltatlan látványra. 
Bizony, jól jött a lelki előkészítés. 
Ahogy haladtunk Vukovár felé, minden
hol kilőtt, kifosztott, felgyújtott házak 
látványa fogadott. Családi házaké, ahol 
nem is olyan régen családok laktak, élték 
dolgos hétköznapjaikat. Tették a dolgu
kat. Mentek a munkába, iskolába, óvo
dába, templomba, temetésre. Aztán már 
csak temetésre. Aljasság, a háború „sza
bályait" is semmibe vevő öldöklés és 
pusztítás zajlott e tájon. A népirtók gon
doskodtak arról is, hogy a Vukovár ha
tárában lévő, százötven éves mintegy 

Középen Muth Endre, az út fő szervezője 
és tolmácsa 

Vukovár 1998. 

350 hektár tölgyest se lehessen majdan 
tanúnak hívni. Kivágták mind egy szálig, 
hírmondó sem maradt belőlük. A hajdan 
harmincezer vukováriból tízezer halott a 
temetefkben és ötezer élő - akik még 
hisznek az emberi faj jövőjében - maradt 
a városban. 

Itt fogadott bennünket Zlalko Andri-
cevic' erdőigazg. vez. h., Stjepan Tuskán 

m 
m 
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erdőtanácsos, Rubic' Graciano erdőmüv. 
munkatárs, Zeljko Mayer erdészetvez. 
helyettes. Rövid üdvözlés után vendég
látóink vezetésével körutat tettünk a 
rommá lőtt városban. A Duna-parti meg
állóban Mayer úr üdvözölte a delegációt 
és tájékoztatót adott az erdészetről: terü
lete 0300 ha, éló'fakészlete 1,2 millió m , 
a háborús cselekedetek miatt nehezen 
megoldható erdó'felújítási gondjaik van
nak. Tisztelegtünk a hősök emlékére a 
pár napja átadott keresztnél. 

A Vinkovci Erdészet csemetekertjé
ben Filipovic' Durdica, a csemetekert 
vezetője fogadta csoportunkat, aki rövid 
tájékoztatót adott: területe 22 ha; előál
lított csemete: kocsányos, kocsánytalan 
tölgy, magas kőris: víznyerés a Bosut fo
lyóból; tengerszint feletti magaság 81-
83,5 m: hőmérséklet -26,4 "C - +39 "C 
között; évi csapadék 660 mm; létszáma 
erdőmérnök vezető, erd. technikus, mun
kahelyvezető, traktoros, 3 őr, 20 időszaki 
munkás. 

A terepi bemutatón szép egyéves és 
többéves csemetetáblákat és nagy tábla 
zöldtrágyázott területet láttunk. 

A Gunjai Erdészetnél csapatunkat 
Mikinac Iván erdészet vezető fogadta. 
Mint elmondta, az erdészet területe 6130 
ha. éló'fakészlete 1,8 millió m'. Megte
kintettük a 250-300 éves öreg szlavón 
tölgyeket, a „Természet emlékműve fa
csoportot". Átmérő 150 cm, magasság 
(csúcsszárazon) 33,5 m, fatömeg 22,2 
m 3. Ennyi maradt a 3000-ből az 1947. 
évi termelés után. 

A Vrbanjai Erdészetnél Vukovac 
Luka erdészetvezető h. és Metz Drazen 
kerületvezető fogadott. Az erdészet terü
lete 8300 ha. Bemutatva egy 33 ha-os 
végh.felújító vágásra előkészített gyer
tyános, kőrises kocsányostölgy-állo
mány. Bontás előtt 485 m3/ha, majd 296 
485 nrVha. Kora 1 15 év. tervezett vágás
forduló 120 év. Bontás 1996. évben és 
minden 17 cm 0 alatti tőre vágva. Ki
permetezve 1996-ban cidokor 10 l/ha, 
tuskó 3% tordonnal kezelve kb. 1,5 l/ha. 
1997. május végén, június elején két al
kalommal rubigán permetezés. 

Otoki Erdészet Csoportunkat Perak 
Nikola erdészetvezető, az Erdészeti 
Egyesület helyi elnöke fogadta. Kifejez
te örömét, hogy találkozhatott az OEE 

delegációjával, amelynek pécsi csoport
jával nekik több mint 25 éves kapcsola
tuk van. ígérte, részéről mindent meg
tesz az együttműködés továbbvitele ér
dekében. Az erdészet területe 11 200 ha. 
Bemutatóhely: 110 ha védett erdő, mag-
termő állomány, gyertyános kocsányos 
tölgyes. Vágásforduló 200 év. Az erdé
szeti kutató és egyetem több kísérleti 
táblát jelölt ki. A tölgy középátmérője 62 
c m közép magasság 39 m. 

A jelenlévő szakemberek egyöntetű 
véleménye volt - és nemcsak a helyszí
nen látottak alapján - , hogy az erdővé
delem leghatásosabb módja az egész
séges erdők neveléséből adódó megelő
zés, a helyes fafaj megválasztás és állo
mánynevelés. (Természetesen nem ma
radhatott el az állományok láttán a tör
ténelmi nosztalgiázás sem. És ez teljesen 
természetes, hiszen a látott állományok 
a letűnt kor közös magyar-horvát erdész 
szakemberek keze alatt nevelkedtek több 
mint száz évig. 

Zupanjai Erdészet A vadászháznál 
ebédre fogadott Gregorovic' Ili ja erdé
szetvezető. Üdvözölte delegációnkat 
Darko Beuk, a Vinkovci Erdőigazgató
ság vezetője. Méltatta a magyar-horvát 
erdészbarátságot. Sokra értékelte a köl
csönös tapasztalatcseréket. Üdvözletét és 
gratulációját küldte Káldy József vezér
igazgató úrnak az OEE elnökévé történő 
megválasztása alkalmából. 

Sokszor leírtuk már, egy-egy szakosz
tályrendezvény után, hogy milyen nagy
szerűen sikerült. Nos, erre a rendezvény
re különösen ráillik a jelző. 

(A korabeli felvételek Túrós László gyűj
teményének reprodukciói.) 

Összeállította: 
Muth Endre - Pápai Gábor 



A szlavóniai tölgyekről 
Közli Kuzma Gyula (Részletek) 

(Magyar Erdész XI. évfolyam, 1911) 

A szlavóniai tölgyes 300 évvel külön
ben is eléri életkora határát. A sekély te
levény talaj vizet át nem bocsátó, telje
sen terméketlen agyagtalajon terül el. A 
tölgy itt szívgyökeret nem fejleszthet, 
sűrű állásánál fogva oldalgyökérzete is 
silány. Az évenként bekövetkező árvíz 
fellazítja a vékonyrétegű televény talajt, 
az árvíz okozta gyökszilárdságban szél 
által megbontott egyedek csúcsaszályo-
dását elősegíti, és ez a szlavóniai töl
gyekre sorvadásszerűleg elharapódzott 
beteges állapot meggátolja, hogy azok a 
300 éves kort tetemesen meghaladhas
sák. Ez a jelenség erdőgazdaságilag baj
nak annál kevésbé tekinthető, mert hisz 
a kultúra haladásával a mindenben siető 
ember ma talán még esetleg 150 éves 
forduló megállapítására kapható, de az 
utódaink bizonyára azt is meg fogják rö
vidíteni és semmiképpen sem fognak te
metni csúcsaszályban végelgyengült ál-
labokat , mint a hogy ezt mi tesszük, 
mentve a megmenthetőt. 

Minthogy az utolsó években bekövet
kezett ipari, különösen pedig építkezési 
fellendülés és ezzel kapcsolatosan az er
dei termények jobb értékesítése tavaly, 
de még ez évben sem érte el a tetőpont
ját, a kiváló szlavóniai faanyag vásárlói 
igen okosan tövön hagyták állva a meg
vásárolt fatömeget, jó l tudva azt, hogy a 
befektetett vételárból eredő kamatveszte
ség a fapiac fellendülése következtében 
ugyancsak busásan meg fog térülni. 

I. Törzsszám szerint találtatott 100 
holdon: 

1. A tölgyfából, 2,6% = 40 db 36 cm 
átlagátmérővel; 13,2% = 200 db 57 cm 
átlagátmérővel; 23,6% = 358 db 75 cm 
átlagátmérővel; 41 ,5% = 630 db 92 cm 
átlagátmérővel; 16,5%. = 250 db 114 cm 
átlagátmérővel; aszonc 2,6% = 40 db 87 
c m átlagátmérővel; összesen: 1518 darab 
tölgyfa. 

2. Egyéb fanemekből (Fehérfa). 
2,5% = 122 db átlagátmérójű kőris, 

26,2% = 1265 db 70 c m átlagátmérőjű 
szil, 71 ,3% = 3442 db 45 c m átlagátmé
rő jűegyéb fanem. Összesen: 4828 darab 
fehérfatörzs, mely faanyag a tölgyfa le-
tarolását megelőző évben használtatott 
ki. Hogy ezen állab nagyon is ritka volt, 
kitűnik abból, hogy csupán 15 tölgy, 1 
kőris, 15 szil és 34 egyéb fa, összesen 

tehát csak 63 törzs állolt holdanként. 
A z 1881-ben július 15-én Ischlben kelt 
legfelsőbb paranccsal a horvát ha-tárőr-
vidék lakossága polgárosíttatván, terüle
te a horvát-szlavón országokkal egye
sített és ezzel a magár korona országai
hoz kapcsoltatott. Ez alkalommal az er
dészeti ügyek vezetését a földmívelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi m. kir. mi
niszter vette át a határőrvidéki igazgatás 
erdészeti osztálya pedig m. k. erdőigaz
gatósággá alakíttatott és a volt határőr-
vidéki erdőhivatalokon kívül oda csatol
tattak a pénzügyministeriumhoz tartozó 
Fuzinén és Belováron székelő erdőhiva
talok is. 

De különben is meghaladot t állás
pont, hogy a tölgyerdők természetes úton 
újulnak fel legmegfelelőbben ott, ahol 
elegendő a magfa. Szlavóniában azt is 
tudják már régen, hogy a különben na
gyon is fényigényes kocsányos tölgy cse
metekorában évekig eltűri a legnagyobb 
beárnyalást is, és hogy a vele egykorú 
más fanemekkel versenyre kelve, azokat 
túlszárnyalja. A kezelés léhát arra igye
kezik, hogy a koros állab letárolásával a 
már keletkezett alnövet egyidejűleg eltá
volíttassuk, a mi rendszerint a fát vásárló 
vállalkozó kötelessége. A felújulás kö
vetkezőképen történik. 

A kellő alnövettel ellátott érdéiben ki
jelöltetnek, felbecsültetnek és eladatnak 
a fehérfák. Egy évre rá felbecsültetik és 

eladatik a tölgyfákból k iszedhető ha
szonfaanyag. A kihasználási idő két 
teljes év. Ezután jön a tanningyáros és 
egy, esetleg 1 1/2 éven át termeli és 
fuvarozza a tanninfát, melynek mennyi
sége és értéke egy külön e célra szer
kesztett, most már múzeumba való táb
lázat segélyével lett megállapítva. 

Négy év múltán a vágás tehát nyu
galomba kerül s felburjánzik azon 
minden, csak a tölgy kevés. 5-6 évvel 
később kender-sűrű és növésű alnövet 
keletkezett, melyben ha figyelemmel 
szemléljük, elnyomva tölgyet is talá
lunk. A 10-15 éves sűrűségben a tölgy 
már felszökött és igyekezik levegőre és 
világosságra jutni, ami 20-25 éves kor
ban sikerül is. Ezen korban nemcsak 
a tölgy, de a többi fanemek is 10-15 
méter magas, abszolút egyenes növésű 
ág és göcsmentes egyedekké fejló'dtek 
s a felülkerekedett tölgy 30 éves korá
ban, elnyomva a többi fanemeket, tör
zsében megvaskosodik. 

Ki kell, hogy emeljem, miszerint ele-
gyetlen tölgyállabok nevelése nem lehet 
az erdőgazdaság célja. Az elegyes álla-
bok nevelésénél elérhető előnyök annyi
ra átmentek már a köztudatba, hogy en
nek bővebb fejtegetésébe igazán fölös
leges volna bocsátkoznom. Azt az egyet 
azonban, hogy a holdankénti véghaszná
lati j ö v e d e l e m azon koros állaboknál 
volt a legnagyobb, ahol a tölgy 0,75, a 
fehérfa 0,25 arányban volt képviselve, és 
szükségesnek tartom itt kiemelni, hogy 
ezt az arányt a jövendőbeli állabok vég
használatánál sem szabad figyelmen kí
vül hagynunk, míglen a középkorú álla
boknál jobb, ha több a - tölgy sudarló-
ságát elősegítő - fehérfa. 



DR. MÁTYÁS CSABA 
A pannon térség őserdeinek utolsó tanúi 

a szlavóniai tölgyesek 
A magyar e rdőművelés megkülön

böztető figyelmet szentel a szlavóniai 
eredetű kocsányostölgy-ál lományoknak 
olyannyira, hogy erdész botanikusaink 
ezeket a populációkat általában külön al
fajként tárgyalják. Bár a szlavóntölgy-ál
lományok kiemelkedő alaki tulajdonsá
gaik révén a hazai kocsányos tölgyektől 
könnyen megkülönböztethetők, a közel
múlt genetikai vizsgálatai nem támaszt
ják alá azt az elképzelést, hogy valóban 
taxonómiai lag e lkülönül t alfajjal van 
dolgunk. Sokkal inkább arra gyanakod
hatunk, hogy a szlavón-állományok jó 
minősége részben a kedvező termőhelyi 
adottságokkal, de különösen érintetlen
ségükkel magyarázható: a századforduló 
tájékán Magyarországra szállított szla
vóntölgy-makkot gyakorlat i lag őserdő 
állapotú erdőállományokban gyűjtötték 
össze, ahol a válogató fakitermelés ge
netikai hatása még nem érvényesülhetett. 

Nem tartja külön alfajnak a „szlavón 
tölgyet" az a nagyszerű horvát kiadvány 
sem, amelye t D. Klepac akadémikus 
szerkesztésében adtak ki a múlt évben 
{bírást luznjak u Hrvatskoj (A kocsányos 
tölgy Horvátországban), Vinkovci-Zág-
ráb, 1996. megjelent a Horvát Tudo
mányos Akadémia gondozásában] . Az 
560 oldalas, szép kiállítású könyv a hor
vát erdészeti szakfolyóirat, a Sumarski 
List megalapításának 120. évfordulójára 
jelent meg, a bőséges horvát szöveg mel
lett kiterjedt angol összefoglaló fejeze
tekkel, ami a könyv tanulmányozását 
horvátul nem tudó olvasó számára is le
hetővé teszi. Természetszerűen a szöveg
ben számos magyar vonatkozás található 
annak ellenére, hogy az igen bőséges 
szakirodalmi feldolgozás alig tartalmaz 
külföldi szerzőt (a magyar szerzők közül 
csak Majer A., Igmándi Z. és Burg K. 
szerepel egy-egy, ill. Mátyás V. három 
idézett tanulmánnyal). A kötet kincses
bánya lehet azok számára, akik érdek
lődnek a kocsányos tölgyesek termőhe
lyi, társulási, fatermési viszonyai iránt. 
Részletes fejezetek foglalkoznak az er
dőművelés, az erdő- és természetvéde
lem, a nemesítés, a fahasználat speciális 
kérdéseivel is. A továbbiakban ezek kö
zül a szlavóniai tölgyesek sorsára vonat
kozó adatokat emeljük ki. 

Szlavónia Dráva és Száva menti liget
erdei a török időkben gyakorlatilag la
katlanok voltak nehéz megközelíthetősé
gük és a háborús viszonyok miatt. Az 
1746-ban megalakított Horvát-Szlavón 
Határőrvidéken összesen 741 ezer ha töl

gyest vettek számba. A „szlavóniai 
tölgy" méretei és minősége miatt már 
korábban is ismert volt, de kitermelésre 
számottevő mértékben nem került sor. A 
katonai igazgatás alatt megindult lecsa-
polási és erdőirtási munkák következté
ben a 18. század végétől először lassan, 
majd egyre gyorsuló ütemben kezdett 
csökkenni a tölgyesek területe. 

A szlavóniai határőrvidéken kitermelt 
tölgyesek területe: 1780-1800 - 659 ha; 
18(50-1820-2326 ha; 1 8 2 0 - 1 8 4 0 - 7 5 6 4 
ha; 1840-1860 - 10 878 ha; 1860-1880 
- 25 287 ha; 1880-1900 - 44 626 ha; 
1900-1920 - 28 7.31 ha. 

A fakereskedelem a közlekedési utak 
kiépítésével indult meg a napóleoni kor
szakban (1809-1814), amikor a franciák 
k e z d e m é n y e z t é k a k ivá ló m i n ő s é g ű 
tölgy dongaexportját az adriai kikötőkön 
keresztül, amely így „osztrák", ill. „ma
gyar" dongaként került a nemzetközi ke
reskedelembe. A budapest-fiumei vasút 
megépülése idején (1869-1873) a dalmát 
partvidéken már mintegy 50 fűrészüzem 
működölt , nagy részük vízi erővel. A 
vasútvonalak kiépülésével a tölgyiparifa-
export - és ezzel a fakitermelés - hihe
tetlen mértékben fellendült: szlavóniai 
tölgy talpfákat használ tak az egész 
Osztrák-Magyar Monarchiában, de nagy 
mennyiség került az olasz és francia pi
acra is. ugyanígy messzire eljutott a 
helyszínen faragott vagy fűrészelt, mére
tes épületfa is. így szlavóniai tölgyet 
használtak fel a budapesti Parlament és 
számos más középület (pl. Szépművé
szeti Múzeum) belsőépítészeti munkái
hoz, de ebből épült Bécsben a Városhá
za, a Parlament és a Hofburg is. 

1871-ben, amikor a Határőrvidéket 
demilitarizálták, és civil közigazgatást 
vezettek be, még mindig 75 ezer ha érin
tetlen tölgyes volt a Száva és Dráva 
mentén. Az ekkor még elmaradott térség 
fejlődéséhez nem kis mértékben járult 
hozzá a tölgy őserdők kitermelése. A 
Határőrvidék Fejlesztési Alap 17 ezer ha 
őserdőt kapott, amelynek kitermeléséből 

- mintegy 2,7 millió rrí1 iparifa eladása 
révén - 94 millió korona bevételhez ju
tott 1881 és 1910 között. Ezt a pénz-ösz-
szeget elsősorban Horvátország infrast
ruktúrájának fejlesztéséhez használták 
fel, így a horvát vasút- és úthálózat ki
építésére, és a Száva szabályozására ju
tott az összeg oroszlánrésze, de kaptak 
belőle az egyházi iskolák, sőt ebből hoz
ták létre a zágrábi felsőfokú erdészeti 
tanintézetet (1898), ugyanúgy, mint a 
zenggi karszterdősí tés i felügyelőséget 
(1878). 

A szlavón tölgy hírére jellemző, hogy 
a magyar milenáris kiállításon kiállítot
tak egy olyan óriás rönköt, amelynek 
szállítására több vasúti kocsi kellett, de 
az 1900-as párizsi világkiállításra is ke
rült egy 64 m 3 térfogatú, 260 cm mell
magassági átmérőjű rönk. 

Az őserdő jel legű tölgyesek kiterme
lése még az első világáború után is foly
t a tódo t t : az 1920-ban még m e g l é v ő 
mintegy 7500 ha idős (140 év feletti) ál
lományból mára egyetlen, 53 hektárnyi 
állományfolt maradt meg hírmondónak a 
„Prasnik" nevű rezervátumban. Ez a te
rület 1929 óta védett, elegyes gyertyá
nos, ill. rekettyés kocsányos tölgyes. Itt 
m é g fogalmat a lko tha tunk a hajdani 
szlavóniai tölgyesek viszonyairól. Az 
ura lkodó fák kora 150-300 év között 
van, mel lmagasság i á tmérőjük 70-től 
200 cm-ig terjed, magasságuk eléri a 40 
métert. Az állományban fenntartott min
taterületen a fakészlet 615 m 3 /ha . Egyes 
fák fatérfogata eléri az 50 m - t . 

A kocsányos tölgyesek az őserdősze
rű állományok eltűnése ellenére ma is je 
lentős szerepet játszanak a horvát erdő
gazdálkodásban. A periodikusan terjedő 
tölgypusztulás, elkőrisesedés és talajvíz
problémák ellenére ma mintegy 200 ezer 
ha-on 41,5 millió m 3 -es fakészlet talál
ható. A kocsányos tölgyesek összesen 
mintegy 750 ezer m 3 évi növedéket pro
dukálnak. 

Az állományok súlypontja Vinkovci-
tól délre, a Spacva és Bosut erdőtömbök
ben van. Ezek persze meg sem közelítik 
az egykori tölgyesek képét, amelyekről 
elsárgult monarchiabeli fotók vallanak, 
arra emlékeztetve, hogy az őserdő nem 
tartozik a megújítható erőforrások ka
tegóriájába... 

Bacillus thuringiensis-sel a rovarkárosttók ellen 
Ismeretes, hogy egyes rovarkárosttók ellen a címben jelölt parazita segítsé

gével eredményes biológiai védekezés lehetséges. Elsősorban az apácalepke, a 
fenyőpohók és a kis téli araszoló ellen lehet hatásos. Német kutatók úgy talál
ták, hogy a parazita különböző törzsei nem egyaránt jók erre a célra. Pl. a B. 
thuringiensis subsp. gelbrica nem volt toxikus a fenti károsítok álcájára nézve. 
Ugyancsak nem mutatkozott legjobbnak a HD-1 jelű szabvány biopreparátum 
sem, ennél jobb is adódik a kísérletek szerint. 

(Forest Ecology and Management, 1998. 2. sz. Ref.: Szemereyné Szontágh Rita) 



A Soproni Egyetem Erdőművelési Tanszéke adott helyt a 
Wood-Tech - Ligno Nóvum kiállítás keretein belül 

az Erdővédelmi Szakosztály nemzetközi konferenciájának. 
Ausztriából Heinz Gábriel erdészeti 

szaktanácsadó „A környezetkímélő 
vadriasztószerek alkalmazásának ta
pasztalatairól, és a távlatukról", Jo-
hann Ekstand CIS AB (Svédország), 
Szidonya István (Avensor) „Tuskósar-

Szidonya István (balról) és Johann Ekstand 

jak és fásszárú növények irtásának le
hetőségei svéd fainjektálásos technoló
giával a környezeti szennyezés lehető
ségének te l jes k i k ü s z ö b ö l é s é v e l . 
Skandnáv tapasztalatok és a hazai kí
sérletek eredményei" címen, újszerű 
tuskósarj visszaszorítási eljárásról, dr. 
Lánszky Imre fejlesztési igazgató (Ze-
neca Hungary) „Erdészeti gyomszabá
lyozás lehetőségei Medallonnal. A 
környezethigiénés követelményeknek 
megfelelő talajfertőtlenítés a Force 10 
SC-vel" címen, Lakatos Ferenc (Sop
roni Egyetem) „Feromonok használa
tának lehetőségei az erdővédelemben" 
témában, majd Juraj Mesko, Help Ser
vice Group (Csehország) „Erdészeti és 
természetvédelmi vonatkozású adatok 
nyilvántartási lehetőségei digitális tér
képeken" témájú előadása hangzott el. 

O 

A svéd előadásából ismertetünk. Az 
eljárás lényege, hogy a ttiskókba, me
lyekből nem kívánatos a sarjak növése, 
az ún. ECOPLUNG kalapáccsal 3 cm 
mély lyukat ütünk, majd vegyszerrel 
teli patront helyezünk a lyukba, és a 

kalapáccsal beverjük. Az ütés követ
keztében a patron széttörik, és a vegy
szer a fában felszívódik. Vastagabb 
tuskóknál 10 cm-enként ütünk egy pat
ront. A hatás mintegy három hónap 
múlva jelentkezik. Bó'vebb felvilágosí
tást az'AVENSOR cég ad. 

F e l h í v á s 
Egy nemzetközi együttműködés (EU-PHARE project: Az erdő nem-fa termé

keinek szotio-ökonómiai jelentősége) keretében négy ország területén: Csehor
szágban, Finnországban, Lengyelországban és Magyarországon jelen pillanat
ban kezdetét veszi az erdei melléktermékek (non-wood forest products) natu
rális és pénzügyi mutatóinak fölmérése és földolgozása. Ebbe a munkába Ma
gyarország a Soproni Egyetem Erdővagyongazdálkodási Intézetének Erdészeti 
Politikai és Ökonómiai Tanszéke révén kapcsolódik be, dr. Mészáros Károly in
tézetigazgató, egyetemi docens koordinálásával. 

A fenti téma fölkeltette érdeklődésünket (Hegedűs Attila - Szentesi Zoltán V. 
éves erdőmérnök-hallgatók), ezért úgy döntöttünk, hogy a diplomamunkánkat 
- a projektbe kapcsolódva - ebből a témakörből írjuk (más-más részterületre 
specializálódva). 

Ezúton szeretnénk a magyar erdésztársadalomhoz fordulni - az Erdészeti 
Lapok hasábjain keresztül - , hogy támogassanak minket e munka elkészítésé
ben. A támogatás alatt azt értjük: ha valakinek az erdei melléktermékekről 
(gombák, erdei gyümölcsök, erdei gyógynövények, karácsonyfa-termelés, bok-
saszenítés, mészégetés, mézelés, erdei díszítőanyagok, éti csiga, nád- és gyé
kénytermelés, fűztermelés, cserzőanyagok stb.), azok begyűjtéséről, feldolgozá
sáról, értékesítéséről, egyszóval a velük való gazdálkodásról régi (1950-1980-as 
évek, vagy akár a n . világháború előtti), illetve naprakész adatai, információ 
vannak, juttassa el azokat hozzánk. Szívesen veszünk a témával kapcsolatban 
véleményeket, hozzászólásokat is. 

Az alábbi címre várjuk visszajelzéseiket: Hegedűs Attila - Szentesi Zoltán 
Soproni Egyetem, Erdővagyon-gazdálkodási Intézet, Erdészeti Politikai és Öko
nómiai Tanszék H-9400 Sopron, Ady E. u. 5. E-mail: ahegedus@larix.efe.hu. 

Támogató szándékukat előre is köszönve, tisztelettel: 
Jó szerencsét! 

Hegedűs Attila - Szentesi Zoltán 
V. évf. erdőmérnök-hallgatók 

A Mecseki Erdészeti Rt. az erdé
szetek közötti KORONGLÖVŐ 
VERSENYT a vadászaok kívánsá
gára 1998. augusztus 28-án tartotta 
a Rücker-aknai pályán. A hideg, 
szeles, esős irőben is jó eredmények 
születtek: 

Csapat: 
I. Vajszló (Miklós G., Sártory E., 
Szőllősi T.) 62 találat 
II. Pécsvárad (Császár Cs., 
Csernák S., Imhoffl) 57 találat 
III. Kárász (Genczler V., 
Német R., Vass I.) 54 találat 

Egyéni: 
I. Németh Rudolf (Ká) és 
Tihanyi Attila (Kv) 23 találat 
II. Imhoff István (Pv) 22 találat 
III. Szőllősi Tamás (Va)21 találat 

Vándordíj, vésett érmek, oklevelek 
kerültek átadásra. Mindkét egyéni 
győztes érmet kapott. 

Dr. Tóth Aladár 
s J 

mailto:ahegedus@larix.efe.hu


Néhány kis történet a viperáról 
Több alkalommal már írtunk ezen szaklap rovatain ke

resztül a cédruserdővel kapcsolatban a Mont-Ventoux hegy
ségről (a csúcsa 1912 m magas), Avignon városához közel. 
Számos magyar erdésznek volt alkalma ezt tanulmányozni. 
A bejárása azonban csak nagyjából volt lehetséges, hiszen 
ez igen nagy terület, 20 ezer ha-t tesz ki, és ebből a cédrus 
úgy 1500-2000 ha. De amit kollégáim nem láttak, az a vi
pera, ez a hatalmas mészkőrengeteg, részben kopár hegység 
igen nagy számú viperának a kedvező tartózkodási helye. 

A szarvasvipera nem lát, de a mozdulatokat, az ember 
által okozott zajt és a levegőáramlatot gyorsan felfogja és 
vagy elsiklik, vagy fejét felkapja, villás nyelvét kitolja és 
támadásra kész. De csak ritkán támad és ritkán használja a 
méregfogát. 

Különböző erdészeti kísérleteink folytán igen gyakran ta
lálkoztunk a szarvasviperákkal, de az eset, melyet leírok, 
igen különösnek mondható, és ritka látványnak nyilvánít
ható. Július eleje lehetett, de az éjszakák 800 m tengerszint 
feletti magasságban még elég hűvösek voltak, a déli kitett
ség ellenére. A nappalok viszont igen melegek voltak, kü
lönösen a kopár, köves részeken, ahol csak itt-ott volt né
hány nagy koronájú elterebélyesedett cédrusfa. 

Az elmúlt évszázadban a 
közeli lakosság ezeken a he
lyeken a legeltetés javítása 
céljából kiszedte a lapos kö
veket és ezeket halomba rak
ta. Ugyanezt tették az erdő
sítések alkalmával is, és így 
a talaj rossz minőségét egy 
kicsit javították. Egy ilyen 
halom napsütéses oldalán, 
egy 55 cm hosszú viperát fe
deztünk fél, látszatra mozdu
latlanul és különösen vastag 
mére téve l . Háromszorosa 
volt egy rendes kígyó átmé
rőjének. Két technikusom
mal egész közel merészked
tünk, talán 1-2 méterre, de 

meg sem moccant. Már azt hittük, hogy kilehelte a lelkét 
és a másvilágba zarándokolt, de nem így volt. Ráhajolva 
láttuk, hogy teste igen lassan rángatózik és szenvedő moz-
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Tóth György a terhes kígyóval 

dulatokat adott. A torka nyitva volt és tátogatott, semmi 
hang nélkül, igen nehezen lélegzett. Farka alsó részén szo
katlan nagy nyílás látszott. 

A kígyót minden nehézség nélkül egy nejlonzacskóba 
csúsztattuk és a Kísérleti Állomásra vittük Avignonba. Mi
után jó erős kloroformos vattával a szenvedő kígyót szen
vedéseitől megszabadítottuk, egy éles szkalpellel a tudo
mány számára feláldoztuk egy 20 cm-es hosszú vágással. 
Természetesen, mint természetbarátok, azzal vigasztalva 
magunkat, hogy ez egy csepp a tengerben a viperák 
mennyiségét ismerve a Mont-Ventoux hegységben. 

Szinte alig elképzelhető látvány tárult szemünk elé: 11 
db 20-25 cm hosszú kis vipera került napvilágra, melyek 
fejjel-farokkal váltakozva foglaltak helyet az anyjuk hasá
ban, a rendelkezésre álló hely legjobb kihasználása céljából. 
A 11 kicsi és az anyakígyó most is látható avignoni gyűj
teményünkben. 

O 
A másik történet egy kora tavaszi időhöz kapcsolódik, 

szintén a jelzett hegységen, amikor még hófoltok takarták 
a hűvösebb részeket, de a déli kitettségű sziklák már föl
melegedtek. Két fiatal orvossal találkoztam egy keskeny 
völgy napos oldalán. Megálltunk, üdvözöltük egymást és 
kölcsönösen elmondtuk, mit csinálunk itt a kopáron, milyen 
dolgok vezettek ide bennünket. így megtudtam, hogy a pá
rizsi híres Pastor Intézettől voltak, és évente többször jön
nek, de különösen kora tavasszal, mikor a viperák a téli 
pihenésből és hosszú alvásból az első erősebb napsütésre 
kezdenek kijönni együttes tartózkodási helyükről, ekkor 
még a teljes méregtartalommal rendelkeznek. 

így a megszokott helyükön, ahol még együtt vannak, 
erős bőrkesztyűkkel és villás bottal ezeket megfogják, tor
kukat szétfeszítik és a méregfogakon megjelenő méregcsep-
peket egy kis edényben gyűjtik össze. Ez a méreg mint el
lenszérum szolgál a vipera által megharapott személyek be-
oltására, és így rengeteg embert mentenek meg a haláltól. 

O 
A harmadik eset, ami szintén a viperákhoz kapcsolódik, 

az, hogy a Mont-Ventoux hegység környező lakossága na
gyon fél a viperáktól. Ezt a félelmet használtuk ki, mikor 
láttuk, hogy kísérleti területeinken a drága és értékes mű
szerek, különösen az elektronikus önműködő feljegyzési ké
szülékek, lopás áldozatai lettek. Nemcsak ezek értéke volt 
részünkre nagy kár, de az is, hogy a hetek, néha hónapok 
alatt felvett adatok elvesztek. 

Ekkor gondoltunk a viperára. Nagyméretű fatáblát készí
tettünk, és erre jő messzire látható betűkkel a következő 
szöveget írtuk: „Vigyázat, tudományos kísérleti célból vi
peranevelés! Szigorúan tilos a belépés! A kígyóharapás kö
vetkeztében a felelősség a területre beléptiket terheli! - Pas
tor Intézet és Erdészeti Tudományos Intézet." Ettől az idő
ponttól kezdve soha nem tapasztaltunk többé lopásokat. 

A három példa egy kicsit közelebbről ismertette meg a 
viperát, életmódját, és a nem gyakori oldalait igyekezett be
mutatni. 

Kép és szöveg: 
DR. TÓTH JÁNOS 



Sorsfordulók Örsvez 
Ha a kedves utas autóval utazik Budapest felől a 3-as főúton 

Miskolc felé és a bükkábrányi külszíni fejtésű bányatelep előtt 
balra kanyarodik, pár perces autózás után máris a Bükk egyik déli 
kapujában találja magát. 

E déli bejáróban, ahol a hegyvidék 600-700 m-es hegyoldalai 
dombokká szelídülnek, az egyik völgykatlanban található a mint
egy 40 házból álló Lator nevű település. A monda szerint Lott 
úrról, a várkapitányról kapta a nevét. 

A kicsi falucska feletti sziklás hegygerincen található a latori 
várrom, amely régmúlt idők harcosainak nyújtott menedéket a be
tolakodókkal szemben. Az elmúlt évtizedekben folytak feltárások 
a várrom környékén és különböző tárgyak, csontvázmaradványok 
bizonyítják a vár valamikori hivatását. 

A környék erdőségében találhatók e korabeli időkből származó 
várromok, mint például a Cserépvára, Somvár, Kecskevár, Major
vár, Halomvár, Leányvár stb. Ezen várromok összekötő szekérútját 
mindig is egri úüiak nevezték az itt lakók, hisz a kocsiút, amely 
még most is kivehető a hegyoldalakon, ezen várakat Eger várával 
kötötte össze. 

Ha a latori várromot elhagyjuk, mindjárt balra található a Vízfő. 
Itt tört felszínre a bükki karsztforrások egyike. A forrás ökörderék 
vastagságban zubogott ki a mésztufa sziklarepedésekből és alkotott 
kisebb tavacskát az ősi tölgyek és cserek árnyékában. 

Tavasszal az akkori időkben idesereglett a környék iskoláinak 
diáksága, és a csodálatos helyen ünnepeltük közösen a madarak 
és fák napját. A Vízfő környéke gyerekricsajtól volt hangos és 
szólt a közös ének: 

Daltól hangos erdő, mező, berek 
Ha ott járunk mi gyermekek 
Dalol a szív, muzsikál a lélek, 
Velünk dalol a természet. 

Aki dalol sosem fárad el, 
Aki fölnéz sosem csügged el, 
Mert a dalt ajkunkra a Jóisten adja 
Ő ad erőt a nagy harcra. 

Az ősi tölgyeken hatalmas méretű szarvasbogarak tanyáztak és 
volt ordítás, ha a próbálgatás közben összecsippantotta a kisdiák 
tenyerét. 

A patak, amely falvakat kötött össze, gazdag élővilággal ren
delkezett. Élőhelye volt a nagy ollósráknak is, amelyet a korabeli 
gyerekek óvatosan fogdostak ki, néhány pengő térítés ellenében, 
hogy az uraság asztalára kerülhessen, jóízű falatként. 

A latori patak több malomkereket is megforgatott, mígnem el
érte a borsodi síkságot, így a Hamvas, a Mizser, a Petrus, az Erdei, 
a Cifra, a Falusi, a Bakó és a Kajla malmokat, ahol a finomliszt, 
a gersli került vissza a zsákokba, de kendertörés és gatterfűrészelés 
is folyt. 

r várának völgyében I 
A Luga völgyéből négy ökörrel vontatták a hatalmas rönköket 

a Mizser féle fűrésztelepre, ahol a tulajdonos gyártotta a malom
kerekeket a megrendelők számára. A kendertörőben egész éjszaka 
folyt a munka, s ha a lapos üveg is előkerült a batyu sarkából, 
nótára zendítettek a környék menyecskéi. 

A csodálatos forrástól észak felé terül el a Kőhatár, Luga, Som
vár, Kőristető, a Bükk erdőrengetege. 

Apám, aki ennek a pici falunak a szülöttje volt, ezen a csodá
latos erdőterületen ökrészkedett a tizes években, majd közelítették 
a faanyagot az első világháború időszakában az erdei rakodókra 
vagy a mezőkeresztesi vasútállomásra. 

A 90 évet megélt idős ember sokat mesélt e vidék gazdagsá
gáról, a nagy ragadozó madarak akkori jelenlétéről, a nagy uhu, 
a villáskánya, a sólymok és más madarak tanyájáról, főúri vadá
szatokról, csodálatos szarvasokról és vadkanokról. 

Sokat emlegette a favágók jármoskunyhóit, ahonnan csak két
hetente jártak haza a családhoz. A Jávorkúthoz is gyalog mentek 
a kétheti elemózsiával, a nagyfejszével és a keresztvágó fűrésszel. 

Az apai nagyapám magyar királyi erdőőrként szolgálta e vidé
ket. 

Az anyai dédnagyapa ugyancsak magyar királyi erdészként 
szolgált a répáshutai Tebén, ahol születtek gyermekei. 

A nagyszülők elmesélése szerint, ha nem vigyáztak a jószágra 
és kint maradt az éjszakában, sokszor a farkas ugrott ki reggelre 
a lótetem bordái közül. 

Ha gondolatban visszatérünk a latori vár vidékére, még neve
zetes hely volt a Polgár-tanya, ahol a zsindelyes kunyhó adott me
nedéket erdészgenerációk számára. 

Lentebb találtuk az. erdőszegélyben piros tetőcseréppel a keceti 
erdészlakást, az udvarán istállóval, kemencével, kerekeskúttal. In
nen indult szolgálatra a mindenkori erdész, innen kísérte iskolába 
Vályi néni gyermekeit a latori kis iskolába. 

Aztán elszálltak az évtizedek. 
A latori patakot régen eltüntették a föld felszínéről. A patak

mederben csalán, bodza díszeleg és a műanyag zsákok és flakonok 
száz fajtája csúfítja a vidéket. Elmaradt a madarak és fák napja 
is, nincs gyermekzsivaj, nincs félelem a nagy szarvasbogártól, az 
ollósráktól, nem forognak a nyolc malom kerekei sem. A Kőristető 
és Somvár odvas fái sem nyújtanak már menedéket az uhunak, 
eltűnt a villáskánya, a sólymok is megfogyatkoztak és a galam
bászhéja is kevesebbet mondja a ki-ki-ki-ki-jét, ritka jelenség, ha 
a foltos szalamandra kibújik a nyári zápor után és szembefordul 
bámul ójával. 

Nem piroslik az erdő szélében a cseréptetős keceti ház, beom
lott a kerekes kút, oda a kemence. 

A hegygerincen, dacolva az idővel, évszázadok viharait állva 
áll a latori várrom. A monda szerint minden hét évben harang 
kondul benne, gyászjelül az elmúlt századokra emlékeztetve. 

Csizmadia Sándor 
nyugd. erdész 

Karácsonyfa német módra 
Hamburg környezetében, egykori mezőgazdasági területen, amit bio mező- és erdőgazdasági termelésre jelöltek ki, az 

erdészet lombelegyes fenyvest telepített az elmúlt években. A felnövekvő fenyőt 1992 óta részben karácsonyfaként érté
kesítik. Az innen kikerülő fák büszkén viselik a „vegyszerkezeletlen" márkacímkét. Még bio-kandallófát is termelnek 
Számolnak a városi lakásoknak egyre kisebbedő méreteivel, apróbb karácsonyfákat is kihoznak, részben földlabdásán 
kiemelve, hogy az ünnep után kertekben, telken továbbnevelhetők legyenek. Ennek elősegítésére megfelelő tájékoztató 
füzeteket is kiadnak. Kedveltek az ünnep előtti „vágd ki magad" szervezések is. 

Áruként értékesítik még magát az ünnepi hangulatot is: egy szállodalánc megkezdte a „karácsony az erdészházban" 
jeligéjű programját, ebben különleges élményt, ellátást, népi játékokat, jó hangulatot igér. Mert - úgy tűnik - ilyenre is 
van fizetőképes kereslet. 

(AFZ/DW 1997. 26. Ref: Jérőme R.) 



Tisztelgés Torok Báa emléke dott 
A Faanyagismerettani Tanszék 75 éves 

jubileumi ünnepsége keretében a Soproni 
Egyetem Botanikus kertjében 1998. szep
tember 2-án 11.30 órakor felavatásra 
került a Tanszék elsó' tanára, csekefalvi dr. 
vitéz Török Béla szobra, Kovács György 
szobrászművész alkotása. 

Az avató ünnepség programja: 
Köszöntés: dr. Boronát László, dé 

kán; dr. habil Kovács Zsolt, rektorhe
lyettes. 

Avató beszéd: dr. habil Molnár Sán
dor, tanszékvezető egyetemi tanár. 

O 
Kovács György szobrászművész alko

tásának avatásakor a faanyagtudomány 
és a faipari technológia első önálló taná
rának szobra előtt tisztelgünk. Egy olyan 
professzorunk előtt, akinek szomorúan 
rövid, de nagyívű pályája megalapozta 
mai sok ágra bomló eredményes faipari 
képzésünket. 

Először idézzük fel röviden életútját: 
1894-ben, a Temesvár melletti Va-

dászerdő községben született. Édesapja 
Török Sándor erdőmérnök, miniszteri ta
nácsos, a vadászerdei erdész szakiskola 
egyik alapítója és igazgatója volt. (Ebből 
az intézményből bontakozott ki a mai er
dészeti középoktatás.) Nagyapja, Abrud-
bányai Béla erdélyi erdőigazgauó, az ab-
rudbányai vízi kapu építője szintén erdő
mérnök volt. 

1912-ben iratkozott be a Selmecbá
nyái Főiskola Erdőmérnöki Osztályára, 
1914-től tüzértisztként végigharcolta a 
világháborút, így csak 1920-ban, Sop
ronban fejezhette be tanulmányait. 

Rövid ideig tatai erdőgondnok. 1923-
tól tanársegéd az Erdőhasználattani Tan
széken, majd 1926-ban már mint adjunk
tus vette át a Fatechnológiai Tanszék ve
zetését. 

1929-30-ban egy évig Ber l in-Dah-
lemben, az anyagvizsgáló intézetben, 
majd a stuttgarti műegyetemen dolgo
zott. 1933-ban kitűnő minősítéssel, mint 
az egyetem történetének első saját neve

lésű doktorát avatták az erdészettudomá
nyok doktorává. 

A következő' évben a főiskola tanácsa 
elfogadta professzori jelölését is, de a 
hirtelen fellépő betegség és a tragikus 
halál megakadályozta a kinevezés 
átvételében. 

Ennyi a rövid életrajz, de rendkívül 
értékes az a szellemi hagyaték, amely 
csekefalvi vitéz dr. Török Béla tudo
mányos munkásságából ránk maradt. Dr. 
Fehér Dániel professzoi búcsúbeszédé
ben a köve tkezőképpen összegez te e 
munkásságot: 

„ T u d o m á n y o s m u n k á s s á g a ú t t ö r ő 
volt. Úttörő volt nemcsak magyar, ha
nem nemzetközi viszonylatban is. Az a 
magyar erdőmérnök volt, aki a fatechno-
lógia terén az e l ső szabatos műszaki 
vizsgálatokat, elvégezte. O volt az első, 
aki rámutatott a termőhely, az erdőgaz
dálkodás, a fák élettani törvényszerűsé
gei és azok műszaki sajátosságai között 
kialakuló összefüggésekre. Keze alatt a 
fatechnolőgia merev méretek és normák 
közé szorított ismeretköre új irányt, éle
tet és tartalmat kapott. De ezenfelül ha
zai viszonylatban az erdőhasználat terén 
is úttörő jelentőségű munkát végzett ak
kor, amikor az időtanulmányok problé
máját mint legelső felvetette, és annak 
megoldására az. e lső kísérleteket elvé
g e z t e . Az u t á n u n k j ö v ő n e m z e d é k , 
amely a főiskola mostani nehéz küzdel
mét és a mai generáció önfeláldozó tu
dományos munkásságát személytől el
vontan, tárgyi alapon fogja bírálni, két
ségkívül el fogja ismerni munkásságának 
eredeti, irányt adó és úttörő jellegét." 

Úgy hiszem, ha Török Béla tanul
mányait, könyvét és doktori értekezését 
át tanulmányozzuk, nem érezzük túlzó
nak Fehér professzor megállapí tásai t . 
Nemcsak vasakaratú szorgalmas munká
sa volt az erdészettudománynak, hanem 
intuitív, nagy tettekre kész, eredeti gon
dolkodója is. 

Munkássága elsősorban az erdészet és 
a faipar „testvér diszcipl ínáihoz" (fa-
használat, faanyagismeret és fűrészipar), 

ez.clr egymásra építéséhez kapcsolódott. 
E három területen végzett munkát csak 
elkülönítetten tudom tárgyalni, de rend
kívül fontosnak tartom a mai „mozaik
szerű", a tudomány törvényszerű diffe
renciálódásának eredményeként elapró
zott, .>okszor egymásnak is ellentmondó 
kuta tásokkal szemben kiemelni Török 
Béla komplexitásra törekvő, a fatermesz-
tés, a faanyagminőség és fafeldolgozás 
összefüggéseinek együttes vizsgálatára 
ir-.iyulő kutatói szemléletét. 

Faanyagismereti kutatásai közül ki
emelkedik doktori értekezése, amelyet 
,A Magyar Alpok (Soproni és Kőszegi 

hegységek) és a Bükk hegység lucfenyő 
állományainak erdőhasználati értéke" cí
men írt. A vizsgált erdőrészletek termő
helyének és faál lomány-szerkezetének 
ismertetését követően részletesen vizs
gálja az alaki, a szöveti és a fizikai-me
chanikai tulajdonságokat, valamint ezek 
összefüggése i t . A feltárt j e l l emzőke t 
összehasonlítja a luc „igazi" termőhelyé
ről származó faanyag tulajdonságaival. 

Önkéntelenül felvetődik a kérdés: mi
ért vizsgáljuk ma e három alapvető tu
lajdonságcsoportot, elkülönítetten? He
lyes-e, hogy erdészeti kutatásaink leg
t ö b b s z ö r b e f e j e z ő d n e k a f a t e r m é s 
mennyiségénél és az alaki tulajdonsá
goknál (választék-összetételnél) 9 Faipari 
kutatásaink pedig leginkább csak a fizi
kái-mechanikai tulajdonságok megálla
pítására szűkülnek a faanyagismeret te
rületéit. Kár volt elfelednünk ezt a „Tö
rök-féle" erdőhasználati értékfogalmat! 
(A fatermés alaki, szöveti és fizikai jel
lemzői együt tesen határozhatják csak 
meg a faanyag felhasználhatóságát.) 

E gondolatokat támasztja alá 1929-
ben az „Erdészeti kísérletek" XXXI. kö
tetében írt tanulmánya is „A fa mecha-

A Duna védelmében 
Nem rám tartozik és nincs is sok jogom írni az én kedves 

Dunámról, de mint természetvédő és természetbarát, védelmembe 
veszem az én csodálatos folyóirtát. Két évig éltem a Duna mellett 
mint erdész. Gemenc-Búvat Lassi térségében. Itt megismertein 
az ezen a tájon élő embereket, hogy mennyire ragaszkodnak az, 
őket éltető folyamhoz. így van ez az egész Duna mentén. Külö
nösen a fővárosnak és az egész országnak létfontosságú a tisz
títva még mindig iható folyóvíz. Úgy látszik, ez most veszélybe 
került. Szlovákia megépítette a hősi vízlépcsőt. Nekünk termé
szetbarát erdészeknek tiltakoznunk kell az ellen, hogy a Dunához, 
hozzányúljanak. Mint a Dunát alaposan ismerő, úgy hiszem, 
hogy ez nemcsak természetvédelmi szempontból volna káros, de 

a vízlépcső megépítése még a nagyobb árvizek levonulását is 
akadályozná. Ismerem, és a vízmelléki lakosok is ismerik az ár
víz, a jégvíz mindent elsöprő erejét. Ha az. árvíz előtt nincs mes
terséges akadály, akkor ez a veszély nem fordulhat elő. 

Itt merek szólni a Balaton védelméről is. A vizet nem össze
szorítani kell a vízpart szoros beépítésével, feltöltésével, hanem 
a nádasokkal kiterjeszteni. Mert ahol nád van, ott víz is, hal is 
van bőven. Ilyen a szigligeti öböl és a déli részen a Kis-Balaton. 
Jártam a Dráva mellett is, csodálatos a mi határfolyónk. Ez a táj 
jó kezekben van. Gondoskodik róla a magyar-horvát közös táj
vedelem. 

Ezt az írást nem szakember írta, csak egy egyszerű termé
szetbarát erdész. 

Czuczor Ferenc 



Az Állami Erdészeti Szolgálat Buda
pesti Igazgatósága két fő erdőniérnököt 
keres felvételre Pest megye területén. Fi
zetés a köztisztviselői törvény szerint. 

Érdeklődni (1) 312-3833, 
(1) 302-0589 telefonszámokon. 

Kiváló minőségű erdészeti vágásbiztos védőruhák 
(az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség által 

minősített cikkek) a LUDWIG KFT-nél 
1116 Budapest, Rátz Aladár u. 26. 

Telefon/fax: (1) 205-9222 

nikai, technológiai vizsgálatának erdő
gazdasági j e l en tősége" c ímmel : „...az 
ilyen elgondolással végrehajtott vizsgá
latok eredményei olyanok lesznek, ame
lyek elsősorban kitűnő irányt nyújtanak 
a fának a tulajdonságai által legmegfele
lőbb felhasználására, de másrészt fontos 
útmutatással szolgálnak az erdőművelés 
terén való tudnivalókra...". 

Rendkívül sokat tett a faanyagvizsgá
latok korszerű elméleti megalapozása te
rén is. 0 javasolta a Német Anyagvizs
gálók Szövetsége felé, hogy a faanyag
vizsgálatoknál a próbatestek kivételének 
helye ne abszolút ér tékben, hanem a 
törzs százalékos arányában legyen meg
határozva. 

1929-34 között folyamatosan foglal
kozott az erdőhasználati munka racioná-
lásának kérdéseivel is. A gyakorlattal 
szoros kapcsolatban lévő munkát két te
rületen folytatta: egyrészt az optimális 
szerszámok, gépek, e szközök megvá
lasztása, másrészt a munkanap felvéte
lekre és helyszíni megfigyelésekre épí
tett szervező munka terén. 

Pl. a d u d l e s z i e r d ő g o n d n o k s á g o n 
folytatott helyszíni tevékenysége és idő
tanulmányainak eredményeként , tölgy
gyei elegyes cserállományok véghaszná
latánál a munkások teljesítménye 18%-
kal volt növelhető. 

A Pallay Nándorral együtt készített 
nagyszámú időtanulmányok jó elméleti 
alapot szolgáltattak a fakitermelés szer
vezésének korszerűsítésére és az idő (tel-
jesítményj-normák kialakítására. Faipari 
szakirodalmunk egyik legelső és legje
lentősebb művét alkotta meg a Műszaki 
Könyvkiadó és Sokszorosító Intézet által 
1927-ben „Fűrésztelepek tervezése" cí
men kiadott könyvével. 

Mai oktatásunk szempontjából is fi
gyelemre méltó a könyv szerkezete. Mai 
mérnökhallgatóink elkülönítve, különbö
ző tárgyakban tanulnak műszaki terve
zést (technológiát, építést, beruházást). 
Nem lenne-e célszerűbb a gyakorlat igé
nyei szerint integráltan oktatni a techno
lógiát, a gépészetet, az építést, víz-, gőz-
energia-ellátást stb., vagyis a teljes ke
resz tmetszetű tervezést?! Török Béla 
könyve ilyen komplex mérnöki szemlé
letben készült. A kiadás óta eltelt 71 év 
ellenére jelentős része tartalmilag még 
ma sem elavult (korábban pedig messze 
a hazai gyakorlat előtt járt) . Nagyon hi
ányzik ma is egy ehhez hasonló fűrészi
pari szakkönyv. E rövid méltatás nem le
hetett teljes körű. Talán nem is sikerült 
e 40 éves korában elhunyt professzo
runknak a munkásságát a legjobban be
mutatnom. A szoboravatás kapcsán első
sorban tisztelegni szerettem volna egy 

tehetséges erdőmérnök, a fatechnológiai 
oktatás úttörőjének emléke előtt. 

A szellemi hagyaték fényes értékei
nek számbavétele mellett meg kell em
lékeznünk Török Béláról, mint emberről 
is. Ősei nyomdokán haladva erős, igaz 
ember volt. Három fia, 10 unokája és 15 
dédunokája követi őt emberségben, tisz
tességben és hazaszeretetben. Vitézül vé
gigharcolta a világháborút, soha nem ri
adt vissza semmilyen veszélytől. Igaz 
magyarként legnagyobb bánata orszá
gunk trianoni megcsonkítása volt. Hadd 
fejezzem hát be e rövid megemlékezést 
Puszta Sándor: Magyarok című versének 
idézetével: 

„Kérdez, tépdes űz a fajtám 
akkor talán megnyugodnám 
ha a szobrát kifaragnám 
homlokát gledicsiából 
arcát szív alakú fából 
a derekát konok tölgyből 
m agam agát ö rökzö Idbő'l 
a lábait gyökérágból 
a két öklét gyertyánfából 
a vállait két araszra 
azokon a Napot hordja. " 
Hordd hát a Napot vállaidon Török 

Béla professzor úr! Fénylő munkanapo
dat, igaz hazaszeretetedet őrizze itt e 
szobor. Molnár Sándor 

látom az erdőt 
(A Kiskörei Erdőbirtokossági Társulat áltaTMadarak és Fák Napja alkalmából meghirdetett pályázat díjnyertes írása) 

Zsögödfürdő egy erdélyi település. Itt a nagyapámnak a 
hétvégi háza. Minden nyáron elmegyek oda nyaralni. 

A fenyőerdő alig pár méterre található a kert végétől. Azt 
mondják, egy-két év kell ahhoz, hogy egy növény, egy állat 
változatos, csodálatos életét megismerjük. Szerintem nem 
mindig szükséges ennyi idő. Az erdő egy-két hét alatt is ezer 
arcát mutatja meg. Lehet csendes, vidám, félelmetes, haragos. 

Reggelente az erdő csendes, bár a madarak kedvesen, lá
gyan dalolnak, a mókusok magvakat gyűjtögetnek, a hagyák 
szorgosan dolgoznak. Ilyenkor pihen az erdő, míg a gyerekek 
fel nem zavarják csendjéből. A nap szelíden simogatja végig 
a fák ágait, néha be-bekukkant a lombok alá is és megpirítja 
a szamócát. így pihen csendesen a kis zöld erdő. 

Vidám, ha a gyerekek bújócskáznak, szaladgálnak, játsza
nak benne. Ilyenkor kedves is az erdő. A bozótban j ó rejtek
helyet lehet találni. Néha egy-egy lurkó olyan ötlettel áll elő, 
hogy „Építsünk bunkert!". Megkezdődik a fárasztó munka. 
Először keresni kell egy olyan helyet, ahová jő bunkert lehet 
építeni. Amikor megtalálták az alkalmas helyet, akkor neki-
állnak és letört gallyakat, ágakat keresnek. Ha mindezekkel 
végeztek, már csak a megépítés van hátra. Fontos, pontos 
tervezések után befejezik a „bunker" építését. Beköltöznek és 
elrejtik jól , hogy más meg ne találja. 

Bújócskázás közben van úgy, hogy egy-egy gyerek elté
ved. Számára ekkor az erdő félelmetes és ijesztő, mert nem 

tudja m e n e menjen haza. A bagoly hangja, az ágak reccse-
nése, minden apró nesz megijeszti az elcsatangolt gyereket. 
Szerencsére társai hívó hangja utat mutat a sűrű rengetegből. 

Éjszaka és vihar előtt nagyon haragos tud lenni az örök
zöldek birodalma. A szél hideg fuvallatai a fák között elsu
hanva susogó hangot hallatnak. Néha olyan, mintha szellemek 
sokasága bújt volna meg a fák között. Ilyenkor minden állat 
hallgat, menekül, mert érzi, hogy hamarosan vihar lesz. Va
lamennyi állat bebújik „lakásába" a vihar elől. Pár perc alatt 
elsötétül az ég. Mennydörgés, villámlás kíséri a meleg ám 
dühös nyári zivatart. Üvöltő szelek tépázzák a fákat. Egy-egy 
öregebb meg is adja magát, nem bírja tovább a „gyűrődést" 
és kidől, gyakran tövestől. Az eső szép lassan visszavonul 
miután kitombolta magát. Az élet visszatér a rendes kerék
vágásba az aprócska kitérő után. 

Tavasszal és télen is nagyon változatos az erdő. Télen a 
mindenhol elterülő titokzatos, fehér hó miatt. Tavasszal a fel
éledő, gyönyörű természet miatt. Ekkor dugja ki fejét a fehér 
hóvirág, később a lila színekben pompázó ibolya is. 

íme milyen igazam volt. Csak egy napját figyeltük meg 
az erdőnek, mégis milyen sokat tudtunk meg róla. Ha tovább 
fürkésszük figyelmesen, még több titkot figyelhetünk meg. 
Sok mindent elárul magáról az erdő, de bármilyen alaposak, 
szemfülesek vagyunk, akkor sem fejthetjük meg soha minden 
titkát. Rangyák Rita 



Az év fája 

Vackorligetek Szatmár megyében. 1900 körül Szatmár me
gyének Szatmártól délre, délnyugatra és délkeletre eső részén 
Gércs községig igen sok volt a jól fejlett és rendesen igen sok 
és jó ízű gyümölcsöt termő fa. Az emberek rendesen gyűjtötték, 
szárították, ették. Szatmártól 5-6 km-nyire délre volt egy 10-20 
(?) hold nagyságú körtvélyes 40 cm (?) átmérőjű fákkal, amit 
úgy látszik ültettek, mert elég szabályos sorban voltak a fák, 
és csak körte (vad) volt benne, mellette közvetlenül az. erdő 
(tölgyes?). Az ottani falvak Madarász utcái is tele voltak pél
dául vackorfákkal. A vackor igen jóízű volt, zamatos, nagysze
rű. Pár éve kóstoltam mátrai vackort, az ehetetlen. A vadalma 
sokkal ritkább volt, de az is akadt. Ez inkább van délebbre, 
tehát a Szilágyság felé és benne. Lejjebb jobbízű is, ott nagyon 
fanyar. 

Dr. Kiss Vilmos 
(Természettudományi Közlöny. 1938, 70. kötet, 268. o.) 

ROVATVEZETŐ: DR. SZIKRA DEZSŐ 
Az OEE Csongrád megyei Helyi Cso

portja 32 fővel 1998. augusztus 28-30. kö
zött tanulmányúton vett részt a Somogyi Er
dészeti és Faipari Rt.-nél. 

1998. augusztus 28-án délután Pintér Ot
tó termelési vezérigazgató-helyettes ismer
tette a részvénytársaság gazdálkodását, fej
lesztési lehetőségeit. A csoport tagjai érdek
lődéssel hallgatták és kérdéseket tettek fel 
Pintér Ottónak. 

A cégismertető után Zselic nevezetességeit Tímár József ágazatve
zető mutatta be. Megismerkedhettünk Ropoly, Kardosfa, erdőrezervá
tum, vadaskert és a bányai üdülőfalu nevezetességeivel. Barcs-Közép-
rigócon fejeztük be a napot, ahol Kökény István és munkatársai fo
gadták csoportunkat. Az ízletes vacsora elfogyasztása után baráti be
szélgetésen vettünk részt. 

A második napon Bogdán József a Nagyatádi Erdészet igazgatója 
és munkatársai látták vendégül csoportunk tagjait. 

Először a Lábod-Nagysalléri Vadásznapra látogattunk el. De. 11 
órától a nagyatádi Szoborparkot néztük meg, majd városnézéssel foly
tatódott programunk. Bocskádon nagyon finom ebédet fogyasztottunk 
el. Ebéd után a Dráva mentén tanulmányoztuk a sík vidéki KST állo
mányokat. Gyönyörködtünk a Dráva völgyében, a Vízvár környéki táj
ban Maczinkó László műszaki vezető kalauzolásával. 

A gyalogtúra után nagyon jól esett a vacsora és a baráti beszélgetés, 
a nótázás pedig fokozta a jó hangulatot. 

A tanulmányút harmadik napján Harkány és Villány nevezetessé
geivel ismerkedtünk meg. Ebéd előtt a „Gere pincében" borkóstoláson 
vett részt csoportunk. 

A csoport számára emlékezetes, szakmailag értékes és szép prog
ramokért ezúton is köszönetet mondunk a szervezőknek, közreműkö
dőknek és a vendéglátóknak. 

Sere Ferenc 

• 
Az OEE 35-ös, FVM Csoportjának összejövetelén 1998. szep

tember 30-án az Információs Központban a természetvédelmi és va
dászati felügyelők erdőinkben betöltött szerepét vitatták a megje
lentek. 

/)/-. Kovács Mátyás, a Természetvédelmi Hivatal főosztályvezetője 
vitaindító előadását Kaán Károly idézettel kezdte. E szerint a valós 
természetvédelem a jogszabályi, szervezeti háttér megléte, illetve tár
sadalmi támogatottság hámias feltétele esetén valósulhat meg. A ter
mészetvédelem hazai fejlődését bemutató mondatai szerint ez napja
inkra létre is jött, hiszen a Hivatal mellett - a 9 Nemzeti Park Igaz
gatóság felállítása által - regionális szervezetei az egész ország terü
letét felölelik, 600 köztisztviselőt foglalkoztatnak. 

A másik felkért előadó, Pintér István, az FVM Vadgazdálkodási 
és Halászati Főosztály mb. főosztályvezetője a vadászati ágazat aktu
ális helyzetét mutatta be. Előadásában kitért az új „vadászati törvény" 

SÍPOS GYULA 

Elégia egy somogyi vadkörtefához 
Jaj, nékem az a legszebb, mégiscsak az a legszebb, 
az a vadkörtefa, felig lombjavesztett, 
áll a legelő szélén, áll a tűnő időben, 
nyája nélküli pásztor, szikár magános őrszem, 
üszkös fekete ágak, fészket nem rejtő ágak, 
úti pihentetői tovaszálló madárnak, 
makacsul még a kék ég táblája félé nyúlnak 
s nem írnak, nem törölnek ezek a görcsös ujjak, 
nem élnek, el sem múlnak, nem írnak, nem törölnek, 
mondják a mondhatatlant, a minden szónál többet. 

Ősz van, kései ősz van, fanyar-édes ízekkel 
borzongó vizében fürdet a hűvös reggel, 
a nap heve enyhül, fáradt mosolya van csak, 
éjszaka mellig ködben állnak a szénakazlak. 
Ősz van, kései ősz van, tudom, elmúlik minden, 
elmúlik ez a perc is, hogy az új megszülessen. 

Szerelem teljessége! honnan támad e bánat, 
hogy jajszót mondunk néked és jajszót a halálnak. 
Nőnék még a fák meg erdők, tölgyek, platánok, hársak, 
nékem már ez marad meg örökre óriásnak, 
ez a vadkörtefa, a félig lombjavesztett, 
jaj, nékem ez a legszebb, mégiscsak ez a legszebb. 

hatásaira, a létrejött 1154 vadásztársaság megyénkénti, gazdálkodón-
kénti stb. megoszlására, az elmúlt vadászati idény becslési és teríték 
adataira, illetve a Földművelésügyi Hivatalokon belül önálló kiadmá
nyozási joggal felruházott Vadászati és Halászati Felügyelőségek sze
repére. 

Az előadások számos hozzászólást, élénk vitát gerjesztettek. Wis-
novszky Károly arról szólt, hogy az „új törvények" hatályba lépésével 
a természetvédelem, a vadgazdálkodás és az erdőgazdálkodás igazga
tásának feladatai jelentős mértékben megnövekedtek, és a három 
„szakágazat" hatáskörei jelentős mértékű átfedésbe kerültek. E körül
mény a gazdálkodást jelentős mértékben megnehezíti, ezért az átfedé
sek, feladatok és az apparátusok ésszerűsítésére szükség lenne. Egy 
reméynbeli Természeti Erőforrások Minisztériumának létrehozásával 
az e területen napjainkra kialakult köztisztviselői kar létszáma, vala
mint az ebből fakadó államigazgatási költség számottevő mértékben 
mérsékelhetővé válna. 

Holdampf Gyula számokkal dokumentálta, hogy hazánk erdőterü
letének 20%-os védetté nyilvánítása sokszorosa a nálunk gazdagabb 
nyugati államok védettségi arányának. Kifogásolta továbbá, hogy a 
vadásztársaságoknál társadalmüag nem történt meg a rendszerváltás. 

Bartha Pál az erdők természetvédelmi oltalom alá helyezése helyett 
a természetközeli gazdálkodás feltételeinek javítását javasolja oly mó
don, hogy a biológiai sokféleség védelmét szolgáló szakmai irányelvek 
jelenjenek meg a szakmai joganyagban és az erdőtervezés gyakorlatá
ban. Felvetette továbbá, hogy a természetvédelmi hatóságnak kifogá
solnia kellene a természetes vadeltartó képességet többszörösen meg
haladó növényevő nagyvad létszám fenntartását, mivel az a termé
szetközeli erdőgazdálkodás gyakorlati megvalósítását akadályozza. 

Virágh János a tulajdonviszonyok változására tekintettel a külön
bözőterületek védelem alá vonása miatt kieső jövedelmek, illetve gaz
dálkodói többletköltségek megtérítésnek szükségességét hangsúlyozta. 

Keszthelyi István a természetes felújítások arányának csökkenésé
vel, a nem őshonos fajok arányának növekedésével igazolni látja azt, 
hogy a temrészetvédőknek védeni kell az erdőt az erdészektől. Ugyan
akkor egyetértett Bartha Pál azon megállapításával, hogy a termé
szetszerű erdőkben nincs indoka a két mérce szerinti (360 000 ha-on 
a természetvédelem által szabályozott, a többin e nélkül folyó) erdő
gazdálkodásnak. 

Végezetül Abonyi István Divald Adolf kultuszának felkeltéséről 
kérdezte a megjelentek véleményét. 

Virágh János 



• 
Tájékoztató 

Az OEE Erdőfeltárási szakosztálya 1998. augusztus 26-27-én Sop
ronban a WOOD-TECH '98 Erdészeti és Faipari Szakvásárral egy idő
ben megrendezett Országos Erdészeti Találkozó keretében tartotta meg 
ülését. A rendezvény első napján a parlamenti képviselők ismertették 
elképzeléseiket az időszerű erdészetpolitikai kérdésekről. A második 
nap délelőtt fatermesztési technológiák és gépesítésük problémakörével 
foglalkozott a szakmai konferencia. Az előadók összefoglalták a fater
mesztés és természetközeli erdőgazdálkodás kapcsolatát a csemeteter
mesztési technológiák és a természetközeli erdőművelési technológiák 
gépesítési igényeit. Az előadásokban egységesen arra, hogy a termé
szetközeli erdőgazdálkodás nem valósítható meg gépesítés és az erdő 
infrastruktúráját jelentő feltáróhálózat nélkül. A szakmai konferencia 
további előadásaiban az erdőművelési munkák szervezési kérdéseivel 
és megoldásaival foglalkozott, majd a fatermesztés gépesítésének hazai 
és szlovákiai helyzetét és a fejlesztések törekvéseit mutatta be. 

A délelőtti programot vitaülés követte, amelyen a természetvédelem 
és erdőfeltárás kapcsolatát vitatták meg a résztvevők Káldy József ve
zérigazgatónak (MEFA Rt.), az OEE elnökének vezetésével. A vita
indító előadást a természetvédelem oldaláról dr. Kovács Mátyás fő
osztályvezető (KTM), az erdőfeltárás részéről dr. Kosztka Miklós egye
temi tanár (SE Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszék) tartotta. A 
felkért hozzászólók közül dr. Haraszti László igazgató (WWF) vá
ratlan akadályoztatása miatt hozzászólását megtartani nem tudta. A 
WWF állásfoglalását Besze Péter ismertette. Wagner Tibor főmérnök 
(Mátrai EFAG Rt.) a gyakorlat oldaláról közelítette meg a kérdést. 
Papp Tivadar főmérnök (MEFAG Rt.) az erdőfeltárás és a termé
szetközeli, többcélú erdőgazdálkodás kapcsolatát elemezte. Marosi 
György osztályvezető (ERTI) távollétében írásban benyújtott hozzá
szólását dr. Péterfalvi József egyetemi docens (SE EFELT) olvasta 
fel. A szerző a természetvédelem és erdőfeltárás kapcsolatát az erdő
gazdálkodás, a természetvédelem és a jövedelem összefüggései tükré
ben vizsgálja. A hozzászólások és kiegészítések sorát Szikra Dezső 
(Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság) nyitotta meg. Örömmel ál
lapítja meg, hogy az elhangzott előadásokban nagyon sok új gondolat 
jelent meg. Javasolja, hogy a kiadásra tervezett, átdolgozott Erdészeti 
Utak Tervezési Irányelvei a korábbihoz képest többet foglalkozzon a 
természetvédelem kérdéskörével, illetve a támogatások megadására ja
vasol egy „zöldebb" pályázati kiírást. 

A felvetett kérdésekre először dr. Kosztka Miklós válaszolt. A ké
szülő EUTI-ról kifejtette, hogy az mindig műszaki paraméterek for
májában fogja meghatározni az előírásokat. A természetvédelem igé
nyei ezeknek a műszaki paramétereknek a megfelelő kialakításával ér
vényesíthető. A pályázatokkal kapcsolatban megállapítja, hogy a ha
tósági munka, a beruházó és a kivitelező közötti korrekt szerződés 
alapja a gondosan kidolgozott terv. 

Dr. Kovács Mátyás válaszában kiemeli a kommunikáció fontossá
gát, amelyre a hozzászólások alapján az erdészek nyitottak. 

Hibbey Alpár (Püisi Parkerdő Rt.) hozzászólásában hiányolja a pá
lyázati határidők és az engedélyezési eljárással kapcsolatos államigaz
gatási határidő közötti összhangot. Válaszában dr. Kosztka Miklós 
hangsúlyozza az előzetes egyeztetések fontosságát, mert előkészítés 
nélkül a tervező sem tud megfelelő terveket szolgáltatni. Az egyezte
tések szempontjából is fontos lenne a tervezői jogosultság kérdésének, 
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valamint az építési engedélyek kiadásának rögzítése jogszabály formá
jában úgy, ahogy azt az „erdőtörvény" meghatározza. Dr. Kovács Má
tyás elismerte, hogy a túlszabályozottságot a hatósági munkákban 
csökkenteni kell. Horváthné Sándor Erzsébet főtanácsos (FVM EH) 
rámutatott arra, hogy a hatósági túlszabályozás és a pályáztatás kérdése 
túlmisztifikált. Azok a műszakilag pontos tervek, amelyek a hatósági 
egyeztetésen is végigmentek, majd az AESZ megadta rájuk az építési 
engedélyt, a pályázatokon várhatóan mindig nyerni fognak. Az álla
migazgatási eljárásban el lehet tévedni - különösen akkor, ha az eljá
rási szabályokat akarják kikerülni - , ami valóban okozhat időveszte
séget. A pályázat azonban nem támogatja azokat a megoldásokat, ame
lyek nem felelnek meg a műszaki követelményeknek. 

A vitaülés tanulságait Káldy József vezérigazgató foglalta össze, 
amely szerint az erdőfeltárást esztétikusan, etikusan, a természet- és 
környezetvédelem igényeit műszaki paraméterként elismerve, kommu
nikációval kell megoldani azért, hogy a 8,86 fm/ha feltártság a követ
kező években elérje a 12-15 fm/ha feltártságot. 

Dr. Kosztka Miklós 

Bakó Józsefné (1940-1998) 
Rövid, súlyos betegség után 1998. augusz

tus 18-án elhunyt Bakó Józsefné született 
Bertalan Anna nyugalmazott erdőfelügyelő. 

1940. július 21-én Sopronban született. 
Általános és középiskoláit Szombathelyen vé
gezte. Érettségi után az Erdei Termék Válla
lat, majd egy év eltelte után a szombathelyi 
Állami Erdőgazdaság lett a munkahelye. Kü
lönböző munkakörökben dolgozott. Munka és 
család mellett elvégezte az erdészeti techni
kumot. 1966-ban jeles eredménnyel kapott 
technikusi oklevelet. 

1968-ban átszervezés kapcsán került az akkori Szombathelyi Álla
mi Erdőrendezőséghez. Itt rátermettsége és addigi munkája eredmé
nyeképpen rövid időn belül erdőfelügyelői kinevezést kapott. Mint er-
dőfelügyelő a Vas megyei Állami Gazdaságokkal, egyéb állami szer
vekkel és a magánerdő-gazdálkodókkal kapcsolatos erdőfelügyeleti te
endőket látta el. Munkáját jó szakmai felkészültség birtokában nagy 
hozzáértéssel, lelkiismeretesen végezte. Kiváló emberismerettel rendel
kezett. Munkájában a szeretetetteljes segítőszándék vezérelte. 

A felügyeletére bízott terület szakembereivel rendkívül jó szakmai 
és emberi kapcsolatot alakított ki, ami ebben a beosztásában eredmé
nyesen segítette munkáját. Igényes volt munkájára. A szaksajtóban 
mindig figyelemmel kísérte az újabb eredményeket, a tudomány újabb 
megállapításait. Eredményes munkája elismeréseként kitüntetésben is 
részesült. 

Halála szűkebb családján kívül sokak számára nagy veszteség. El
vesztésében egy hivatását szerető, önzetlen jóbarátot, kollégát gyászo
lunk. Augusztus 31-én Szombathelyen a Iáki úti temetőben búcsúzott 
tőle családja, barátai, tisztelői és volt kollégái. 

Személye örök emlék marad számunkra, akire mindenkor szere
tettel emlékezünk. 

Stift László 

• 
In memóriám... 

Bedő Tibor erdőmérnök 
Egy éve, 1997. november l-jén halt meg. 

Bcxlő Tibor a volt Keletbükki Erdőgazdaság 
(1953-1969), majd az ERFATERV (1969-
1989) nyugdíjas igazgatója. 

Egész életét az erdész őseitől örökölt erdő-
és emberszeretet hatotta át. Élete teljes volt, 
mert azt csinálhatta, amit szeretett. Állandóan 
képezte magát. Nem ijedt meg az új váratlan 
feladatoktól. 

Intézkedései mögött mindig látta az em
bert. Kiemelten támogatta az ifjúságot, a tu
dományt, de nem feledkezett meg az idősekről 
sem. Miskolcon - az Északerdő saját halott
jaként - temették el. Sírjától látni lehet az örökké szeretett 
Emlékedet megőrizzük! 

Nyugodj békében barátunk! 

Bükkjét. 



• BayWa Agrár Kft. 

Az agrárágazat kereskedelem és szolgáltatások vonatkozásában a BayWa Agrár Kft., mint a BayWa AG, 
München leányvállalata 1996 októberében kezdte meg tevékenységét az anyavállalat nemzetközi kapcsola
taira é s erős piaci pozícióira támaszkodva. 
Az idén 75. születésnapját ünneplő BayWa AG, az egyik legjelentősebb európai kereskedelmi vállalat, mely 
négy év óta Kelet-Európában is jelen van. Ami a beruházásokat, telephelyeket és a munkatársak számát 
illeti, Magyarország a BayWa AG térségi tevékenységének a súlypontja. 
A budapesti központú B a y W a A g r á r Kft. fő célkitűzése, az agrárágazat teljes k ö r ű szolgáltatási rend
szerének megva lós í tása és komplett ajánlat megtétele a kis és nagytermelők részére. Szlogenük kifejezi 
filozófiájukat: 

Mindent egy kézből! 
Az általánosan ismert kereskedelmi szolgáltatások mellett, 

- mint a termeltetés finanszírozása, 
- vetőmag, műtrágya, növényvédőszer, gép és alkatrész forgalmazás, 
- kenőanyagok, olajok, zsírok teljes körű választékát kínálják. 

A vetőmagtól a betakarításig biztosít f inansz í rozás i lehetőséget, betakarítás után a terményt garantáltan 
á tvesz i , kifizeti. 
Modern gépek nélkül ma már elképzelhetetlen a korszerű mezőgazdaság és a hatékony munka. A műszak i 
üzletág teszi teljessé a BayWa Agrár Kft. átfogó kereskedlemi és szolgáltatói tevékenységét. A budapesti 
központ mellett Szekszárdon, Székesfehérváron, Győrben, Hatvanban é s Balassagyarmaton rendelkezik te
lephelyekkel. Ezen túlmenően a megyékben a BayWa Agrár Kft. jól képzett területi képviselői tevékenykednek, 
delenleg 138 dolgozója van a cégnek, akik a magyar agrárpiacot jól ismerik és az ügyfelekhez közel állnak. 
Az ellenőrzött minőséghez szakmai háttér, szervízszolgáltatások, kedvezményes akciók, fizetési kedvezmé
nyek kapcsolódnak. 
A műszak i kereskedelmi üzletág a j ö v ő b e n szeretné tevékenységé t az erdészet i gépek kereskedelmére 
is kiterjeszteni. 
A BayWa Agrár Kft. mint a FENDT traktorok kizárólagos magyarországi forgalmazója, mely típus számtalan 
technikai kivitelezési varia ciói és különleges képességei folytán teszi lehetővé, hogy az erdőgazdasági erőgép 
vonatkozásában kulcsszerepet töltsön be. 
Az ehhez csatlakoztatható munkagépek, valamint a kivágott fatermékek továbbfeldolgozására alkalmas tech
nikai eszközök (pl. oszlop-, karókészítés, tűzifa előállítás stb.) bővítik a kínálatot az erdészeti gazdaságok 
fakitermelésének és feldolgozásának megkönnyítésére irányuló korszerű, jó minőségű és precízen összeállított 
fagazdasági gépekkel. 
R ö v i d és hosszú le já ra tú f iannsz í rozás lehetőségével támogatja a B a y W a a gépvásár lást , a 3 és 5 é v e s 
futamidejű, 10-20-30%-os k e z d ő t ő k é v e l , k e d v e z ő kamatozással kidolgozott lízing és hi te lkonstrukciók 
keretében. 
A gépek kiválasztásához szakmai bemutatók, rendezvények é s a magyar nyelvű - műszaki paramétereket 
is tartalmazó - ismertető anyagok állnak az Ügyfelek rendelkezésére. 
Kiváló m i n ő s é g ű gázola j és kenőanyag - h o g y minden olajozottan m ű k ö d j ö n ! 
A több évtizedes németországi tapasztalatok é s forgalmazás után a cég 1997. májusában megkezdte a Fuchs 
Mannheim kenőanyag gyári termékeinek értékesítését. Ezen termékek BayWa néven kerülnek forgalomba, a 
kiváló minőség garanciáját az ISO 9001 tanúsítvány és a gyártóműi jóváhagyások biztosítják. 
Különböző típusú motorolajok, hajtóműolajok, hidraulika olajok és kenőzsírok állnak rendelkezésre mezőgaz
dasági és építőipari gépekhez, teherautókhoz, buszokhoz és személygépkocsikhoz közvetlenül Németország
ból. 
Az erdőgazdaság, fakitermelés színvonalának emeléséhez kíván a BayWa hozzájárulni abban a reményben, 
hogy konkrét igényeikkel megkeresik munkatársaikat. 
BayWa csapat és az Országos Erdészeti Egyesület várja a tisztelt partnereket és érdeklődőket egy november 
eleji erdészeti gépbemutatóra. 

BayWa az Ön szakmai partnere 

Szakágaik sokszínűsége tükrözi a sokoldalúságot: 

B a y W a / A g r á r 
Vetőmag 
Műtrágya 
Növényvédőszer 
Fehérjetakarmány 
Termény 

B a y W a / T e c h n i k a 
Mezőgazdasági gépek 

Gumiáruk 

Szervíz 
Alkatrészek 
Kenőanyagok 

BayWa 



• BayWa Agrár Kft. 
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A z Ö n ö k s i k e r e a mi c é l u n k 

Mindig a z Ön köze lében : 

BayWa Agrár Kft. 
Budapest 1158 , Késmárk u . 9 . 
T e l . : 1/416-0334 , 416-0335 , 416-033 8 
Fax : 1/416-033 7 

BayWa Agrár Kft. 
Győr 9626 , Bácsa i u . 138 . 
T e l . : 96/332-98 8 
Fax : 96/332-56 0 

BayWa Agrár Kft. 
Székesfehérvár 8000 , Taka rod ó u . 2 . 
T e l . : 22/310-42 2 
Fax: 22/316-36 9 

BayWa Agrár Kft. 
Szekszárd 7100 , Páskom u . 2 . 
T e l . : 74/412-76 5 
Fax : 74/419-88 6 

BayWa Agrár Kft. 
Balassagyarmat 2660 , F á y A. u. 9 . 
T e l . : 35/300-20 4 
Fax : 35/300-20 4 

Termertetés és 
finanszírozás Műtrágya 

BayWa Agrár Kft. 
Hatvan 3000 , Vadv i rá g u . 4 . 
Tel / fax : 37/341-72 2 

<f l é BayWa 
Gép-és 
alkatrész 

Kenő-és 
üzemanyagok 


