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Nagyon remélem, hogy nemcsak a hivatásos termé
szetvédőre, hanem az erdészek zöme is elhatárolódik Bo
dor László gondolataitól, amit a Duna-Dráva Nemzeti 
Park létesítésének kapcsán írt. 

Mint ahogy igaz, hogy a természetvédelem erdészeti 
alapokon jött létre, úgy annak is igaznak kell lennie, 
hogy a természetvédelem legelkötelezettjeibbnek éppen 
nekünk, erdészeknek kell, kellene lennünk! 

Tény, hogy az erdőgazdálkodás - koronként más és 
más felépítésű, nevű - mindig is nyereségorientált volt, 
érdeke volt az erdő maximális kihasználása, abból a leg
nagyobb hozam kitermelése. Ez most sincs másként, 
mégsem adhat alapot az ilyen szemlélet kialakulására. 

Nekünk igazán tudnunk kellene, hogy természeti kör
nyezetünk végveszélyben van, a túlélés egyetlen módja a 
biológiai sokszínűség-biodiverzitás megőrzése, fenntar
tása. Egy nemzeti park létrehozása legalább annak a mik
rokörnyezetnek ad védelmet, esélyt, hogy természetes 
sokszínűségében fennmaradjon. 

Egy racionálisan kezelt erdőtest, legyen az egy ele-
gyetlen vagy két fafajból álló - természetesen azonos ko
rú - erdőtársulás, biológiailag nagyon szegény, és nem 
természetszerű. Abban a növény- és állattársulások sze
rény formái jöhetnek létre. 

Mindenképpen természetszerűbbnek kellene erdő-
gazdálkodnunk, sőt nekünk kellene a termé
szetvédelemre méltó teriileteket vagy akár egyes fá
kat, földtani képződményeket stb., mint a terület leg
jobb ismerőinek, felkutatnunk, védelmeznünk. És 
nem kellene az ilyen irányú szándékot támadnunk! 

Hogy valóban elhihesse a közvélemény, hogy mi a 
természet szeretetéért lettünk és vagyunk erdészek, nem 
lehet célunk az erdő önös kihasználása! 

Szóval lássuk meg a fától az erdőt! 
Inczédy György 

M A T U S J A K U B I S 
(Zólyomi Műszak i Egyetem , Erdészet i Kar) 

Aktuális 
drótkötegelésű kő 

EKO-BLOCK 
építőelemek az 

erdészetben 

Drótkötegelésű kő és drótkosaras kavicselemeket Olasz
országban már a múlt század végén alkalmaztak. E megol
dás előnyei más országokat is használatára ösztönöztek, és 
ez a folyamat napjainkban is tart. 

Az EKO-BLOCK építőelemek három alapvető konst
rukciós elemből állnak: 

- hegesztett rácsok (hálók), 
- kötőelemek, 
- távtartó elemek. 
A hegesztett hálók 3,8,4,5 mm keresztmetszetű horgany

zott acéldrótokból állnak. Tervezik a 2,5 mm átmérővel való 
gyártást is. A rácsnyílások mérete 12,5x12,5 cm; 12,5x6,5 
cm; 6,25x6,25 cm; és lehetőség van e méretek többszörösé
nek gyártására is a szerkezet kitöltésére szánt kő vagy ka
vics mérete alapján. Az egyes huzalok már a horganyzás 
után kerülnek összeillesztésre, ezzel érik el a lehető legna
gyobb, korrózió elleni védelmet, ami kb. 100 év elméleti 
élettartamnak felel meg. A kész hálók mérete 30x30 cm-től 
300x100 cm-ig változik, és a fenti méretek többszöröse. 

A kötőelemek átmérője 7 mm, és szintén horganyzottak. 
Szakítószilárdságuk: 340-480 N/mm 2 , max. terhelés 1300 
N. Gyártják 300, 200, 160, 100, 60 cm hosszúságban. Fel-

DR. SZEMEREDY MIKLÓS, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Biha r é s Szolno k 

régió képviselőj e 
Mint régióképviselő az alföldi er

dőgazdálkodást fenyegető veszélyek 
elhárításáért szeretnék munkálkodni. 
Egyre fenyegetőbb valóság az ország 
kettészakadása. 

Ez a szakmában, az alacsony jö
vedelmezőségű alföldi erdőgazdál
kodók leszakadásában (csődbe jutá
sában) jelentkezik. 

A jelenlegi kezelő szervezeti for
ma - a kizárólagosan profitorientált 

gazdálkodás - az erdőgazdálkodástól 
idegen, így a hátrányos helyzetű gaz
dálkodók megvédésére alkalmatlan. 

Egy olyan új (kincstári) kezelő
szervezet létrehozása szükséges, 
mely képes megteremteni a termé
szeti és gazdasági „szegénység" 
szakmai kezelését. 

(Pl. az Erdőalap kiegyenlítő funk
cióinak működtetésével, a tuskózás, 
talajelőkészítés egységárának alföldi 

visszaállításával, erdővédelmi költ
ségek átvállalásával stb.) 



használhatók a kosár oldalainak 
összekötésére vagy a matracok pe
remén. 

A távtartó huzalok az építés ideje 
alatt - egészen a szerkezet feltölté
séig - biztosítják a szerkezet stabili
tását. Szükség szerint elhelyezhe
tők; és gyártják 163, 103, 65, 55 
cm-es méretekben. 

Az említett alkatrészekből a kö
vetkező, alapvető szerkezeti elemek 
készülnek: kosarak és paplanok, át-
folyóelemek, valamint ívek kikép
zésére alkalmas elemek. Az alkatré
szeket az építkezés helyére szállít
ják, már leszabott méretekben, és 
ott építik össze a kötőhuzalokkal 
úgy, hogy áthúzzák a gyárilag erre a 
célra kiképzett nyílásokon. Két 
szomszédos kosár összekötésénél 
elég egy középfalat kialakítani, és 
evvel 10% háló megtakarítható. Ha négy kosár kerül két ré
tegben összekötésre, akkor a típustól függően 26%-os meg
takarítás érhető el. 

Az EKO-BLOCK felhasználására sok lehetőség nyílik. 
Felhasználható pl. támfalak építésére, hidak és vízelvezető 
objektumok szárnyainak és homlokfalának, valamint rako
dórámpák építésére. Felhasználható lavinafogők, vízmosás
kötő gátak építésére, katlanok és földcsuszamlások megkö
tésére, teraszolási munkálatoknál. Vízfolyások fenék- és ol-
daleróziőt meggátoló művek építésénél, építhető belőle víz
ládák oldalfala, küszöbök, bukók. Használatával előnyös 
helymegtakarítás érhető el, pl. szűk völgyekben. Zajcsök
kentő falak építésénél is felhasználásra kerülhet. 

Az EKO-BLOCK nagy előnye a különféle körülmények
re ügyelő részletes méretezés, ami táblázatokból és rajzdo
kumentációból áll. 

Svájci viszonyok között 1 m hosszú 5 m magas támfal 
építésekor 50% költségmegtakarítást értek el a betonnal 
szemben. Előzetes számítások szerint az EKO-BLOCK gaz
dasági előnye más államokban, ha kevésbé is látványos, de 
jelentős (70-80%). 

Az EKO-BLOCK kiépítése nagyon gyors. Az elemek 
összeállítása 1 m 3 térfogatra átszámítva 5-8 percet vesz 
igénybe, feltöltése - a felhasznált kőtől függően - 60-80 
perc, és az elemek lezárása (szintén 1 m 3 -re) 4 - 8 perc. 1 m 3 

űrtartalom EKO-BLOCK kiépítésére a konkrét viszonyoktól 
függően 69-146 perc, azaz 1,15-2,43 óra szükséges. 

Az EKO-BLOCK nagy előnye, hogy kombinálható vege
tatív elemekkel is, ami a tájban jelentős ökológiai és eszté
tikai hatást fejt ki. 

Az elemek variálhatósága lehetőséget nyújt pl. speciáli
san erre a célra szolgáló csövekben az élő-helyi viszonyok
nak megfelelő facsemeték ültetésére. 

Az EKO-BLOCK forgalmazója Szlovákiában a pozsonyi 
COMPAG cég, kizárólagos exportjoggal Magyarországra, 
Lengyelországba, Ukrajnába és Csehországba. 

A cég vállalja a tervezést és a kivitelezést, vagy más 
szervezet is elvégezheti. 

Előny, hogy a megrendelt elemek azonnal szállíthatók. 
Úgy tűnik, hogy ez az építőelem, elő-nyeinek köszönhetően 
Magyarországon is megállhatja helyét az erdészeti építé
szetben. 

DR. GOBÜLÖS A N T A L , 
Csongrád, Bács-Kisku n é s Békés régi ó 

képviselője 
Remélem, hogy az OEE a követ

kező időszakban segíti majd: 

- az erdészeti ágazat egységének 
megerősítését, tájegységtől, tulaj
donformától, munkamegosztás he
lyétől stb. függetlenül, 

- a korszerű táji erdőgazdálkodás 
módszereinek kihasználásával az 
ökológiai értékek megőrzése, újak 
létrehozása válik lehetővé, 

- hivatásunkhoz méltó oktatás
kutatás erősítse meg szakmánk tár
sadalmi elismertségét. 



KIEMELKEDŐ JELENTŐSÉGŰ A 
TERMÉSZETVÉDELEM Ausztriában . 
Két fő lábo n ál l ebbe n a z országban a 
gazdaság: a z idegenforgalmo n é s a 
faiparon. Mindkettőr e meghatároz ó a z 
erdőgazdálkodás. A  tá j vonz ó képé t 
kell fenntartania a z idegene k részére , 
és a  faipar nyersanyagellátásáró l kel l 
gondoskodnia. A  kett ő csa k neheze n 
egyeztethető össz e különöse n most , 
amikor előtérb e lé p a z ökológia , a ter -
mészeteshez közelítés , de ugyanakko r 
a társadalomna k a  természette l val ó 
élés igényéne k eddi g ne m sejtet t fo -
kozódása is . Ál l e z a  több i ipar i or -
szágra is ; a kérdést ezér t tavaly őssze l 
az osztrák természet - é s környezetvé -
delmi társaság , valamint a  szövetség i 
környezetvédelmi hivata l széle s kör ű 
nemzetközi értekezlete n igyekezet t 
tisztázni. E z alkalommal kitú'nt , hog y a 
természetvédelmet má r ne m elégít i k i 
egyes meghatározot t objektumo k fe -
letti rendelkezé s joga , hane m szó t ké r 
a gazdasá g min d töb b ágában , így a z 
erdőgazdaságban is . Behatolásár a m i 
sem jellemzőbb , min t hog y 198 8 ót a 
Felső-Ausztriában minde n erde i úté -
pítés természet - é s környezetvédelm i 
engedélyezési kötelezettsé g alat t áll . 

Az értekezlete n kitú'nt , hog y it t 
egyazon terüle t használatár a töb b 
igény i s jelentkezi k -  más-má s érvek -
kel. Eze k részbe n tudományos , más -
részt csupá n elképzel t alapoko n 
nyugszanak. Az , hog y melyi k milye n 
mértékben, mé g közelebbrő l kel l meg -
vizsgálni. Az erdésze k általába n eluta -
sítóan viszonyulna k a  szakmá n kívül i 
igényekhez. A  természetvédelemne k 
az erdőgazdálkodásbó l val ó kiindulá -
sára hivatkozv a úg y tartják , hog y a 
szakszerű erdőgazdálkodá s egybe n 
azok kielégítésé t i s szolgálja , d e he -
lyesebb a z ilye n igénye k kielégítésé t 
is besoroln i a z erdőgazdálkodá s cél -
rendszerébe. 

(ÓFZ 1995.1. Ref.: Jérőme R.) 

A ponto s helye t 
csak tíz ember ismer i 

Ósfenyőpark 
Ausztráliában 

Valóságos jura parkra bukkantak Ausztrália 
egy elhagyott zugában, noha nem dinoszauru
szok népesítik be, hanem „csak" kipusztultnak 
hitt ősfenyők. A fafaj 150 millió éve jelent meg 
a földön, és az eddigi ismeretek szerint mintegy 
60 millió éve kihalt. A sydneyi Királyi Botani
kus Kert igazgatója, Carrick Chambers pro
fesszor szerint a felfedezés tudományos szem
pontból csaknem akkora, mintha egy élő őshüllőt 
találtak volna - írja az MTI-Panoráma. 

Az „élő kövületeket" a Kék-hegységben, a 
Wollemi Nemzeti Parkban találták, amely ugyan 
alig kétszáz kilométerre fekszik Sydneytől, de a 
félmillió hektár kiterjedésű területén még turista
utak sincsenek. A természetvédelmi területeket felügyelő állami hivatal egyik 
munkatársa, Dávid Noble a parkot járva kötélen leereszkedett egy 600 méter 
mély szakadékba, ahol mintegy ötezer négyzetméternyi területen szokatlan fafé-
leségre lett figyelmes. Összesen 23 felnőtt faóriást és 16 facsemetét számolt 
össze. Kérgük csokoládébuborokéhoz hasonlított. Egyes példányok magassága 
meghaladta a 40, átmérőjük pedig a három métert. Egy faágat magával vitt, bár 
arról sejtelme sem volt, hogy a világ egyik legritkább növényfajára bukkant, 
amelynek legközelebbi, rég kipusztult rokonai csak megkövült formában ismer
tek a földtörténeti középkor jura és kréta időszakának üledékes rétegeiből. 

Az évszázad egyik legjelentősebb növénytani felfedezését eltitkolták, egy 
sydneyi újság azonban a minap kikürtölte a szenzációt. Új-Dél-Wales szövetségi 
állam kormánya kénytelen-kelletlen megerősítette a lap értesülését, a környezet
védelmi miniszter pedig leszögezte: a wollemi fenyőnek elnevezett botanikai rit
kaság megóvása érdekében ezután sem árulják el a fák pontos lelőhelyét. 

A föld legszárazabb kontinensén az elég nedvességet őrző és a bozóttüzektől 
is mentes szakadékvölgy, mint parányi ökológiai fülke, megóvta az ősfenyőt a ki
pusztulástól, de emberi gondatlanság vagy oktalan vandalizmus nyomán végképp 
eltűnhet a föld színéről. A szakadék pontos helyét (egyelőre?) csak tíz ember is
meri. 

(Magyar Nemzet, 1995. január 3.) 

HARASZTI GYULA, 
N ó g r á d , H e v e s é s B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n rég i ó képv ise ló ' j e 

1964-ben születtem Budapesten, 
vegyészmérnök-házaspár gyerme
keként. 

A hajdúszoboszlói gimnázium 
érettségijét követően felvételt nyer
tem az Erdészeti és Faipari Egye
temre, ahol 1988-ban erdőmérnöki 
oklevelet szereztem. 

Az Ipolyvidéki EFAG diósjenói 
erdészeténél töltött gyakornoki év 
után a váci erdészethez kerültem, itt 
három évig dolgoztam műszaki ve
zetői beosztásokban. 1990-92. között 
a Gödöllői Agrártudományi Egyete

men vadgazdálkodási szakmérnöki 
képesítést szereztem. 1992. február
jától a romhányi erdészet vezetője 
vagyok. 

Az OEE-nek 1984 óta vagyok 
tagja. 1994-ben a tisztújító küldött
gyűlés az egyesület elnökségének 
soraiba választott, Nógrád, Heves és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyék ré-
gió-képviselőjeként. 

Szakmapolitikai álláspontom a 
nagy területű, az állami tulajdon túl
súlyával jellemzett, a nagyvadgaz
dálkodást is magába foglaló, terve

zett és felügyelt erdőgazdálkodási 
struktúra mellett tör lándzsát. 



II. János Pál pápa Vitus Géza erdómérnököt felvette 
a Szt. Szilveszter lovagrend tagjai sorába 

s Vitus Géza erdőmérnök egyike azon kollégáknak, akit a történelem viha-
| ra messze sodort szülőföldjéről. A Hargita nyugati lankáinál fekvő Szent-
| egyhárosfaluban született. Ki tudja, miért, de úgy látszik a székely gyere-
| kek sorsa valahogy egybefonódik a nagy utazásokkal. Mert nem csak Kő-
1 rösi Csorna Sándort vetette a sors sokezer kilométerre hazájától. 

„30 évvel ezelőtt egy üvegbe zárt 
üzenetet találtak a francia tengerpar
ton. Mint kiderült, az 1500-as években 
dobták valahol a tengerbe. A „feladó" 
egy Vitus János nevű" székely ember 
volt. Valószínű a sok gyermek a csalá
dokban, és a Székelyföld gyenge ter
mőterületei is közrejátszottak a sok
szor kalandos elvándorlásban" -
mondja Vitus Géza. 

Tulajdonképpen történelemtanár 
akartam lenni. Azt hittem, hogy ha 
megtanulom az igazat és azt képvise
lem, tanítom, azzal megmentem a szé-
kelységet. 

Keresztapám intett, hogy olyan pá
lyát válasszak, amelyik minden időben 
kenyeret ad. A falubéli Rácz doktor úr, 
amikor meghallotta, hogy Sopronba 
akarok menni, egészen odavolt az 
örömtől. Egy unokatestvére mint bá
nyamérnök járt oda és csuda dolgokat 
mesélt az ifjúsági életről. Először hely
hiányra hivatkozva elutasítottak. Sze
mélyesen jöttem fel Modrovicshoz, aki 
a dékán volt akkoridőn. A folyosón 
Lesenyi Ferenc és Sébor János álldo
gáltak és látták, ahogy lógó orral jövök 
ki a dékáni irodából. A portás szólt, 
hogy menjek vissza a dékániba. Ott 
közölték, hogy fel vagyok véve. Nem 
tudom mi történt közben. 

így kerültem Sopronba. 
Aztán a végzés után itt is maradtam. 

Rövid kapuvári kitérő után 1953-ban 
Sopronba kerültem az erdőgazdaság
hoz. 

1964 őszén szabadságra mentem 
Ausztriába, mert feleségem unokatest
vére esküvője lett volna. De az esküvő 
előtti napon a vőlegény és a meny
asszony autóbalesetben meghalt. A 
szülők óriási gyászát - amit egyetlen 
gyermekük elvesztése okozott - akar
tuk enyhíteni, hogy tovább maradunk 
kint. Táviratilag kértem a meghosszab
bítást. Nem kaptam. Úgy döntöttem, 
hogy kint maradok. Állás és nyelvtu
dás nélkül. Aztán 1965-ben felvettek a 
kismartoni püspökséghez erdőgazdá

nak, de egy kicsit érteni kellett a me
zőgazdasághoz is. 1500-1800 hektár 
erdő volt, amin gazdálkodni kellett. 
Ebben benne volt a plébániák erdőte
rülete is. Szép feladat volt, hiszen sok 
új erdőt telepítettünk, amit ma már, 
mint szakmai eredményt is bátran mu
togathatunk. 

1981-ben látogatóm volt. Munkaa
dóm, László István püspök Lengyelor-

^ •mm 

szagból jött vendéget hozott. Megle
pődve tapasztaltam, hogy az érsek mi
lyen jól ért az erdóhöz. Ismerte az 
üzemtervek csínját-bínját. Tudta, hogy 
mire kell vigyázni, mit szabad, és mit 
nem szabad az erdőben csinálni. A 
vendéget úgy hívták, hogy Karol Voj-
tila. Azóta több mint egy évtized telt 
el. Karol Vojtila mint legfőbb katoli
kus egyházügyi méltóság a Vatikánba 
költözött, //. János Pál néven. 

Bizonyára emlékezett őszentsége a 
kismartoni magyar erdőmérnökre, 
amikor a lovagrendbe való felvétellel 
tüntetett ki. 

Gratulálunk!! 
Pápai Gábor 

Nagysikerű előadást 
tartott a Magyar Kultú
ra Napján Visegrádon 
a Parkerdő Rt. székhá
zában NEMESKÜRTI 
ISTVÁN tanár úr. 
Nagy-nagy szükségünk 
van a nemzeti összefo
gásra, hallhatta a közel 
másfélszáz jelenlévő. 



Szakképzési célok a Roth Gyula Erdészeti és Faipari 
Szakközépiskola gyakorlati oktatásában 

Az elmúlt évek változásai sok te
kintetben új helyzet elé állították a 
szakképző" intézményeket. 

A korábbi évtizedekben gyakran ért 
bennünket az a vád, hogy középfokú 
szakképzésünk túl elméletiessé vált és 
a kikerülő" fiatal szakemberek csak 
hosszabb betanítási idő után válnak al
kalmassá feladataik ellátására. 

diák egyaránt nap mint nap szembeta
lálja magát a gyakorlati élet problémá
ival. Ez a törekvés biztosítja az élet
szerűséget és ezen keresztül lehet el
jutni a már korábban említett színvo
nal-növekedéshez. 

Iskolánk jellegéből adódóan az er
dészeti és faipari szakma egymás mel
lett történő oktatása szinte tálcán kínál-

Gyakorlati szakképzés 

Erdőgazdálkodás Faipar 

Fafeldolgozás Famegmunkálás 

Tanerdó' Tanüzem, Tanműhely 

Fűrészipari a lapanyag Fűrészáru 

Élezés 

Karbantartás 

Továbbfeldolgozás 

A közelmúltban kialakult körülmé
nyek minden tekintetben arra ösztö
nöztek minket, hogy gyakorlati oktatá
sunkat újragondoljuk és a korábbi 
szisztémát felváltsuk egy rendszerbe 
foglalt gyakorlati renddel, melynek vé
gén tanulóink önálló munkára képesek 
akár a vállalati, akár a magánszférá
ban. 

Nem volt könnyű dolgunk, és nincs 
ma sem. A pénzhiány, a szakképzés 
igényeivel szemben megnyilvánuló ér
tetlenség rengeteg időt és energiát ra
bolt el tőlünk. Ezek az igények koránt
sem túlzottak, hiszen a hatékonyság 
növelése, a képzés színvonalának eme
lése vezérelte gondolatainkat. 

Lépésről lépésre haladtunk, kezdve 
a tantárgyi gyakorlatok átgondolt egy
másraépítésével, a rendelkezésre álló 
idő jobb kihasználásával, folytatva az 
eszközfejlesztéssel. 

A nyugat-európai országok példájá
hoz hasonlóan célunk, hogy iskolai ke
retek között tudjuk a szakképzés gya
korlati feltételrendszerének döntő ré
szét megvalósítani úgy, hogy tanár és 

ja az alábbi gyakorlati oktatási rend
szer kialakítását. 

A megvalósulás eddigi törekvései 
közül létrejött a Tanulmányi Erdőgaz
daság Rt. hegyvidéki erdészetének te
rületén egy 534 ha-os önálló üzemterv
vel rendelkező tanerdő. Ennek teljes 
szakmai irányítása az iskola feladata. 
Sajnos pénzügyileg továbbra is az er
dőgazdaság kezében van. Ez egyik ol
dalról előnyösnek tűnik számunkra, 
mert kockázatmentes. A másik oldalon 
az eltérő érdekek nem teszik zökkenő
mentessé a működést. 

A tanerdőben a csemetetermesztés
től a véghasználatig szinte minden 
gazdálkodási feladat életszerű körül
mények között tanítható és gyakorol
ható. Ennek előnyeit azt hiszem nem 
kell különösképpen ecsetelnem. Vég
zős technikusaink elegendő manuális 
termelői gyakorlattal, kellő mértékű 
szakmai áttekintő készséggel és szá
mos szakma jogosítványával hagyják 
el az iskolát. 

Faipari gyakorlati képzésünk a tan
erdei véghasználatok során termelt fű

részipari alapanyag tanfűrészüzemi 
feldolgozásával kapcsolódik a rend
szerhez. Pályázatot nyertünk egy rö-
vidfa felvágására is alkalmas keretfű
rész beszerzésére. Ennek a tanfűrész
üzemnek a beindítása az elkövetkezen
d ő év feladata lesz. Itt már a tantárgyi 
gyakorlatokon és naposi szolgálaton 
túl termelő tevékenység is végezhető, 
ami komoly előrelépést jelent az eddi
gi Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. fű
részüzemében végezhető gyakorlatok
hoz képest. A kettő együtt a követel
ményszint jelentős emelését teszi lehe
tővé. 

A korábbiaktól eltérően a most fel
futó fafeldolgozó technikusképzésünk 
az elsődleges faipari ismeretek mellett 
jelentős másodlagos famegmunkálási 
ismeretekkel is bővült. Ennek gyakor
lati bázisát az elmúlt két évben bővített 
tanműhelyünk adja. Az itt folyó mun
kához az alapanyagot a tanfűrészüzem 
által elkészített fűrészáru biztosítja. A 
gyakorlatok során kisbútorok, nyílás
zárók készítése a feladat. Olyan termé
kek készülnek itt, amelyek kollégiu
munk felújításakor beépítésre is kerül
nek. Mindezek mellett természetesen 
elméletigényesebb gyakorlataink vég
rehajtásához komoly segítséget ka
punk az erdőgazdaságtól, az Erdészeti 
és Faipari Egyetemtől és a soproni fa
ipari vállalatoktól is. 

Reményeim szerint talán sikerült ér
zékeltetnem a teljesség igénye nélkül 
törekvéseink lényegét, jelenlegi álla
potát. Szeretném tudatosítani, hogy az 
ellehetetlenülés felé sodródó költség
vetésünk fejlesztő elképzeléseinket 
még töredékeiben sem fedezi. Az 
egyetlen lehetőség a gazdálkodó szer
vezetek szakképzési hozzájárulásaiból 
megszerezhető támogatás. Nagyon so
kat segítene ezen a téren a szakma ál
tal összehangoltabb támogatási rend
szer kialakítása. 

Szeretnénk bízni abban, hogy szak
mánk nagyobb figyelmet és ezzel 
együtt anyagi segítséget is fordít a 
szakképzésre még akkor is, ha a jelen
legi helyzetben alig van felelőssége a 
j övő szakemberképzéséhez szükséges 
anyagi és tárgyi feltételek megteremté
sében. 

Rónai Ferenc 



A FAO EURÓPAI ERDÉSZETI BIZOTTSÁGA JA
NUÁR 25-28. KÖZÖTT TARTOTTA 27. ÜLÉSSZA
KÁT. (E bizottság a legmagasabb nemzetközi erdészeti fó
rum, a FAO Erdészeti Bizottság regionális szerve.) 

A bizottság áttekintette a FAO Európai Regionális Kon
ferenciájának erdészeti vonatkozású témáit, a F A O Erdésze
ti Főosztály és a FAO Európai Regionális Iroda tevékenysé
gének a bizottság érdekköréhez tartozó eredményeit. 

Megvitatásra került az európai erdők állapotáról készített 
jelentés, valamint a riói ,Eöld-csúcs" erdészeti alapelveinek 
megvalósítását célzó folyamat, mindenekelőtt azok a témák, 
melyeket a bizottság az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizott
ságának figyelmébe kíván ajánlani. 

Részletes tájékoztatás hangzott el a genfi titkárság részé
ről az Európa fagazdaság trendjeit és kilátásait taglaló tanul
mány (ETTSV) legfontosabb eredményeiről, illetve megál
lapításairól. E szerint Európa erdővagyona folyamatosan bő
vül, s kiemelt figyelmet kell fordítani a gyors ütemben fel
halmozódó élőfakészlet helyes hasznosítására. 

A bizottság áttekintette az olyan feladatok, mint pl. az át
alakuló gazdaságú országok speciális problémáinak kezelé

se, a szabványosítás, a magashegységi és a vízgyűjtőterüle
teket védő erdők kezelése, a Földközi-tenger medencéjében 
folytatott erdőgazdálkodás stb. megoldásában létrehozott 
nemzetközi szakértői csoportok tevékenységét, valamint sa
ját 5 éves munkatervét, és a 26. ülés határozatának végre
hajtásáról szóló jelentést. 

A bizottság megválasztotta tisztségviselőit az elkövet
kező két évre. A bizottság elnöke Willie Sheridan, az 
Egyesült Királyság képviselője, eddigi alelnök alelnök
ként újraválasztotta Jorge Casquilho portugál és Jan 
Heino finn küldötteket és új alelnökként megválasztotta 
Csóka Pétert, a bizottság magyar tagját. Gratulálunk! 

O 

Csóka Péter bemutatkozó írásában (EL. 1995. februári 
szám) a szövegszerkesztő ördöge és a szerkesztő figyelmet
lensége miatt bekerült egy értelmetlen mondat, mely helye
sen: Fontos feladat annak biztosítása, hogy az egyesület ál
tal képviselt vélemény meg is halgattassék, azaz ne csak el
mondjuk, hanem arról is gondoskodjunk, hogy az érintettek
hez jusson. 

Erdőbirtokossági társulati 
ülést tartottak Csengeren 

A megjelent 24 tag megvitatta 
az alapszabály-tervezetet. Kiss 
Attila elnök, Apáti László, Illés 
Ottó, Jukos Sándor, Kecskeméti 
Béla, Nagy István és Czibere 
László tagoknak adott szót a vitá
ban. Jelen volt Bulyáki Sándor 
rendőrparancsnok, és a helyi ki
sebbségi önkormányzat két kép
viselője is. Megállapdotak, hogy 
vágástéri hulladék ingyenes 
gyűjtéséért a cigányság képvise
lői jobban figyelnek az erdei lo
pásokra. Kifogásolták, hogy a tű
zifát a TŰZÉP 300 forintért vásá
rolja fel, és 500-ért adja. 

O 

NONPROFIT MŰKÖDÉSŰ 
GÖRÖG ÖKOLÓGIAI 
CENTRUMOT alapítottak ez év 
januárjában, amelynek alapvető 
célkitűzései a következők: 

- a természeti környezet vé
delme; 

- a fauna, a flóra és a termé
szetes biotópok fenntartása; 

- vadbiológiai és ökológiai tu
dományos kutatások; 

- a környezetfejlesztés és a 
gazdasági fejlődés olyan irányza
tainak támogatása, amelyek kellő 
mértékben figyelembe veszik a 
természet érdekeit. 

(Naturopa Nachrichten 9 4 - 3 . 
Ref.: Vig P.) 

11. Európai 
Bányász-Kohász Találkozó 

Balatonfüreden, 
1995. május 20-21. 

Május 19.; A résztvevő k megérkezés e é s 
elhelyezése Balatonfüreden . 

Május 20. 10óra: Helyszí n a z ünnepi sá-
tor. A  találkoz ó megnyitása . Üdvözlé -
sek, maj d kultúrműsor . 
20 óra:Zenés barát i találkoz ó (tánc) . 

Május 21. 9 óra: Megemlékezé s a  bá -
nyászhó'sökró'l. Emlékfaülteté s a  Ta -
gore-sétányon. 
10 óra: Ökumeniku s istentisztelet . 
Helyszín: a z ünnep i sátor . 
14óra:Ünnepi felvonulás . 
ki. 16 óra: Visszaérkezé s a z ünnep i 
sátorba. Záró üdvözlések , szalago k át -
adása. 
20óra:litó bál . 

A legutóbb i 30 év alatt 
50 000 k m utat építettek 

a g ö r ö g o r s z á g i e r d ő k b e n 

Az építkezés t hivatalosa n azza l indo -
kolták, hog y ezze l a z erdőgazdálkodá s 
szállítási feladatait , a  tüzek ellen i véde -
kezést könnyíti k meg , és a z erde i turiz -
mus fejlődésé t tudjá k elősegíteni . A ta-
pasztalatok azonba n az t mutatják, hog y 
az utóbb i időkbe n a  faanyag-produktu m 
nem emelkedett , min t ahog y a z erdősí -
tett területe k nagyság a se m növeke -
dett, viszon t megduplázódot t a z erdőtü-
zek száma , és az esetenként érintet t te-
rületek nagyság a ne m csökkent, inkáb b 
nőtt. Ugyaníg y növekedet t a z illegáli s 
vadászat é s az erdei legelteté s mérték e 
is. Mag a a z útépítés 12 5 000 ár területet 
vett igénybe , é s ha ehhe z hozzátesszü k 
a zaj , a talajerózi ó é s a  látogató k elle -
nőrizetlen környezetszennyez ő hatását , 
könnyen alkotun k olya n véleményt , 
mely szerin t az erdei útépíté s összessé -
gében káro s hatású . 

A referál ó vélemény e szerin t ugyan -
ilyen káro s hatás ú a  természetvédelm i 
propaganda számár a a z ilye n tévedé -
sekkel terhelt , támadható híre k közlése . 
Ha ugyani s csa k a  közölt számoka t vet -
jük egybe , kiderül , hog y eze k a z uta k 
0,25 m  szélesek(l) . A z 5 0 00 0 k m min -
denképpen hatalma s számna k tűnik , ha 
figyelembe vesszük , hog y hazán k telje s 
közúthálózatának hossz a ne m éri el en-
nek a számnak a kétszeresét. A fölvetet t 
gondolatok azonba n mindenképpe n al -
kalmasak arra , hog y fölkeltsé k figyel -
münket a z ilye n beruházáso k korrek t 
hatásvizsgálata iránt . 

(Naturopa Nachrichten 94.3. 
Ref.: Vig P.) 



A TERMESZÉT 
KALENDÁRIUMA I MÁRCIUS 

tavaszelő ] 
Március nevét Marstól, a küzdelem 

és a háború istenétói kapta. Eleinte 
azonban Mars nem a háború, hanem a 
tavaszi vetések védelmezője volt, aki 
távol tartotta a vetésektói az elemi csa
pásokat. 

A rómaiak eredetileg márciustól, a 
tavasz kezdetétói számolták az eszten
dő" hónapjait, s azokat sorszámokkal 
jelölték meg. Ennek nyoma ma is meg
van, így a szeptember latinul hetediket 
jelent. 

Régi kalendáriumokban találkozha
tunk a március régies neveivel. így 
hajdan nevezték böjtmás havának vagy 
tavaszelőnek is. 

Március az ébredés hónapja. A még 
meglevő összefüggő hótakaró a hónap 
elején általában elolvad. Olykor-oly
kor néhány napra még visszaköszönt a 
tél. A nappalok fokozatosan hosszab
bodnak. Ezt jelzi a hónap jeles napja, a 
tavaszi napéjegyenlőség is. 

Régi kalendáriumok március hő-
napról is jegyeztek fel szokatlan időjá
rásokat, így i.sz. 44 márciusának má
sodik felében Itáliát félelmetes hideg
hullám árasztotta el, s óriási havazások 
is voltak. 1190 márciusában a keresz
tes hadak szenvedtek igen sokat egy 
erős márciusi fagyhullám miatt. Ezzel 
szemben a krónikák szerint 1420-ban 
olyan meleg március volt, hogy a hő-
nap második felében virágba borultak 
a rózsafák. 1707 március végén hatal
mas mennyiségű hó esett Brassó kör
nyékén. 

A hosszú téli hónapok után a 
hosszabbodó nappalok és az erősödő 
meleg hatására egyre több vadvirág 
bontogatja szirmait. A kora tavasz első 
virágai gyakran fehéres vagy zöldes 
színűek. Mintha a Nap erejének gyen
geségét tükröznék. Ahogy telik az idő, 
egyre több szín jelenik meg a sárgától 
a liláig, és ezeknek megannyi színvál
tozata. 

A kora tavaszi növények szinte 
mindegyike geofiton, azaz a földben 
áttelelő hajtásaiból (ami lehet hagyma, 
gyöktörzs stb.) indul növekedésnek. 

Ezekben jelentős mennyiségű tartalék 
tápanyag halmozódik fel. Ez teszi le
hetővé, hogy ezek a növények kora ta
vasszal, még a lombfakadás előtt virá
gozzanak. 

A márciusi erdei tisztások, rétek 
egyik jellegzetes növénye, egyúttal 
ékessége is a leánykökörcsin (1. ábra). 

Üde rétek, mocsarak jellegzetes kora 
tavaszi növénye a gólyahír. Minden 
olyan helyen megjelenik, ahol leg
alább tavasszal vízborítás van és a víz
szintingadozás nem túl nagy. 

Szintén szép, nagy, aranysárga virá
gaival tűnik szemünk elé a tavaszi hé
rics (2. ábra). Feltűnően szép virágai-

Még szürkés-barnás mozdulatlan
ságban dermednek az erdei tisztások, 
legelők és sziklagyepek, amikor a le
ánykökörcsinek lila szőnyegjei virág-
kelyheikkel beharangozzák a tavasz 
érkezését. Mivel ezekben az időkben 
még gyakoriak az éjszakai kemény hi
degek, a virágokat kocsányaikkal 
együtt sűrű, selymes szőr védi a hide
gektől. Valamennyi virág mintegy kü
lön bundácskába burkolózik. A leány
kökörcsin mellett szinte azonos időben 
virítanak más, ám jóval ritkább kökör
csinfajok is. Valamennyi fajuk védett, 
ezért tilos leszedni, töveit kiásni. 

A márciusi erdőket, réteket, legelő
ket járva már nagyon sok virágzó nö
vényben gyönyörködhetünk. Egyik 
legismertebb csoportot az ibolyák kép
viselik. Kevesen tudják, hogy hazánk
ban csaknem húsz fajuk él. A hegy- és 
dombvidéki erdők ismerős növénye az 
odvas keltike. Az erdők tavaszi képé
hez hozzátartoznak a lila és fehér színű 
keltikevirágokból kialakult virágsző
nyegek. Száraz gyepek tömegesen elő
forduló virága, de kertekben is gyak
ran ültetik a szennyeslila, gömbvirá-
gocskáiról ismert fürtös gyöngyikét. 

ról kapta tudományos nevét. A görög
latin hitregékben szereplő Adonisz, a 
férfiszépség istene volt a névadója. A 
tavaszi hérics igazi sztyeppnövény, 
amit elterjedése is igazol. Keleten 
egész Közép-Ázsiáig elterjedt, míg 
nyugat felé már csak szórványosan 
fordul elő. Nálunk elsősorban a hegy
es dombvidéki sztyepprétek gyakori, 
védett növénye. Virágai hetekig viríta
nak. 

Márciusban megindul a korai rovar
élet, hiszen napról napra több a táplá
lék. Ezt használják ki az áttelelő ba
golylepkehernyók is. Az áttelelő lep
kék mellett megjelennek az áttelelő 
poloskafajok is és táplálkozni, majd 
szaporodni kezdenek. A megduzzadt 
rügyek is fontos táplálékforrások. Ezt 
használják ki a rügyfúró ormányosok, 
amelyek petéiket egyesével helyezik a 
rügyekbe. Amit azután a lárva gyakran 
tönkre is tesz rágásával. Nagyítóval a 
rügyeken apró, mákszemhez hasonló 
képződményeket láthatunk, a levéltet
vek áttelelő petéit. Ezekből márciustól 
kelnek ki a lárvák. Azáltal, hogy el
szívják a növények nedveit, a növény 
legyengül, a kifakadt rügyek eltorzul-



nak. A kora tavaszi napsütés előcsalo
gatja rejtekhelyükről az áttelelő fátyol-
kákat, amelyek a katicabogár lárváival 
együtt a levéltetvek legfőbb pusztítói. 

Ahogy melegszik az idő, úgy élén
kül a vízivilág is. Márciusban kezd 
nagy csapatokban ívóhelyeire húzni a 
bálin, ahol párokba állva megkezdődik 
a „balintánc". A nőstények sóder
vagy homokpadokra, esetenként gyö
kerekre rakják 300-400 ezer ragadós 
ikrájukat. Ezekből a halivadékok 10 
nap alatt kelnek ki és rögtön önálló 
életet kezdenek. Ebben a hónapban 
kezd ívni a pénzes pér és a fogas süllő 
is. Ez utóbbi faj 3-4 éves korában éri el 
az ivarérettséget. Folyó- és állóvize
inkben egyaránt megtalálható. ívása 10 
'C-os vízhőmérsékletnél kezdődik, 
ami nálunk általában március végén ta
pasztalható. 

A legkorábban előmerészkedő mo
csári békák mellett a legtöbb kétéltű is 
előbújik rejtekhelyéről. A hím mocsári 
békák égszínkék nászruhában pompáz
nak. A hónap folyamán a sekély vizű 

Kopjafát avattak a 
Monostorapáti erdészet 

udvarán 

Készítette: Sándor Dénes 
Dicsó'szentmártonból. 

tavak, pocsolyák lassan benépesülnek. 
Megjelennek az erdei békák, ásóbé
kák, kacagó békák, varangyok és társa
ik, majd kezdetét veszi a nász. A barna 
varangyok nagyon területhűek. A ki
fejlett állatok minden tavasszal ugyan
azt a vizet keresik fel, ahol ebihal ko
rukban fejlődtek. A megfigyelések 
szerint igen messziről is képesek ezek 
a lomha mozgású állatok az egykori 
szülőhelyükre visszavándorolni. 

A békák mellett előbújnak a gőték 
is, amelyek hímjei ebben az időszak
ban gyönyörű nászruhát öltenek. Rá
adásul a figyelmes szemlélő a vízben 
látványos násztáncuk tanúja is lehet. A 
nőstények 200-300 petéjüket egyen
ként ragasztgatják a vízinövények le
veleire, vízbe nyúló faágakra. Ezek 
után a hímek nászruhája fokozatosan 
visszafejlődik. 

A melengető napsugarak előcsalo
gatják üregeikből az első hüllőket is, a 
fürge gyíkot és rézsiklót, valamint az 
elszórtan előforduló viperát is. 

Megindul a tavaszi madárvonulás. 
A vizek mentén a nagy kócsagok, ká
rókatonák mellett egyre újabb és újabb 
fajok jelennek meg. A gémfélék mel
lett a récefélék közül is egyre több fajt 
pillanthatunk meg. Ebben a hónapban 
megszólalnak az első bölömbikák is. 
Felbukkannak költőhelyeiken a szár
csák is. A vízpartokat pedig bíbicek, 
godák, cankók csapatai népesítik be. A 
korán érkező fajok korán is költenek. 
Március közepén igen gyakran a nyári 
lúd és a nagy kócsag is tojásain kotlik. 

Az erdők is kezdenek benépesülni. 
Az itt telelő fakopáncsok, cinegék már 
területet foglalnak és a párválasztással 
vannak elfoglalva. A kora tavaszi al
konyban egy-egy áthúzó erdei szalon
ka (3. ábra) megjelenésére számítha
tunk. A cinegék, csuszkák éneke mel
lett felcsendül a csilpcsalpfüzike jól is
mert hangja, majd gyönyörködhetünk 
az énekes rigó koncertjében is. Énekel
ni kezdenek a seregélyek, erdei pitye
rek és olykor már a barátkaposzáták is. 
A magasban egerészölyvek nászrepü-
lésében gyönyörködhetünk. A vízpart 
menti füzesekben fészküket építik kü
lönféle anyagokból az őszapók, így 
mohákból, zuzmóból, nád és gyékény 
terméséből, szőrből, tollakból. 

Felcsendül a mezei pacsirták gyö
nyörű éneke. Az árokpartokon megje
lennek a csaláncsúcsok. Március végén 
rendszerint megérkeznek az első fehér 
gólyák (4. ábra) és a vizek mentén fel
tűnnek a füsti fecskék. 

A márciusi mezőkön ugyanúgy lát
hatunk kergetőző mezei nyulakat, mint 
februárban, ám már szép számban 
akadnak nyúlfiak is. Ezek néhány na
pig teljesen szagtalanok, így a kitűnő 
szimatú rókák sem találnak rájuk. A 
vizek mentén a pézsmapockok násza 
zajlik a halászok nagy bosszúságára, 
mert bár növényevő, de mozgásával 
zavarja a hideg időben elpihenő hala
kat. 

Az erdőben, a borzvárak mélyén, tél 
végén születnek a kicsinyek. Egyszerre 
láthatunk még tavalyi agancsú fiatal, 
véres agancstövű és új, barkás agan
csot viselő szarvasbikákat is. Ez utób
biak lassan, óvatosan haladnak, mert 
féltik érzékeny agancsukat. Márciusra 
kifejlődik az őzbakok késő ősszel leve
tett agancsa helyett az új. 

Andrési Pál 


