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Szakmánk, a faipar sorsáról van szó
Interjú dr. Boronkai Lászlóval, a Nyugat-Magyarországi Egyetem 

Faipari Mérnöki Karának dékánjával

– A privatizáció erôsen érintette a fa-
ipart, a nagyvállalatok forráshiányosak
lettek, gyakorlatilag széthullott a faipar,
saját tôke nem volt a fejlesztéshez, szak-
maidegen emberek kerültek az ágazat-
ba, kiárusításra kerültek a rosszul menô
üzemek, a vevôk pedig nem érzik ma-
gukat faiparosoknak. Van éppen elég
feladat, munkálkodunk a szakma ismé-
telt összefogásán – kezdi mondandóját
dr. Boronkai László, a kar dékánja. –
Nehéz az összefogás megindítása, a
FATE nehézségekkel küzd, a régi vá-
gányt próbálják meglovagolni, elôadá-
sokra, beszélgetésekre nehéz már
összehozni embereket. A magántulajdo-
nos a saját feje után megy, maga dönt
fontos fejlesztési kérdésekben, a konku-
rencia miatt eltitkolja az információit
mások elôl. Az üzemméret elaprózó-
dott, a faiparban 1500 db nyilvántartott
vállalkozás van, 50 000 embert foglal-
koztatnak, ezenkívül mûködik a fekete-
gazdaság, udvarokon, pincékben folyik
a termelés, a piac nagy részét elviszik.
Belenyugodnunk azonban nem lehet.

– Felvetôdik a kérdés, vajon helyén
van-e a fafeldolgozás szabályozása?

– Fôhatósági besorolással küzdünk,
statisztikailag is feldarabolják a terüle-
tet: bútor-, épületasztalosipar, fafeldol-
gozás stb. Az Erdészeti Hivatallal tár-
gyalunk, ígéretünk van, hogy megpró-
bálják visszaemelni az elsôdleges fafel-
dolgozást az erdészeti ágazatba, hogy a
tevékenységi listába betetetik a fafel-
dolgozást. A Gazdasági Minisztérium-
ban rosszabb a helyzet, nem tudják ho-
va tenni a faipart. Reméljük, valamelyik
minisztérium rendezi a helyzetet. A civil
szervezeteinkre is támaszkodva próbál-
juk a kérdést mihamarabb megoldani.

– Ilyen viszonyok mellett milyen a
kar és a vállalkozások kapcsolata,
amely a korábbiakban komoly támaszt
jelentett a képzés segítésében?

– Az Egyetem és a széthullott cégek
között szakadék keletkezett. A kis cé-
gek nem vállalták fel a kutatási felada-
tok finanszírozását, a tervezési felada-
tok is csökkentek. A nagy cégeknél a
túlélés volt a legfôbb szempont. A tudo-
mányos hátteret és a tervezést sem igé-
nyelték.

Pályázatok benyújtására az FVM Er-
dészeti Hivatalán keresztül volt koráb-

ban lehetôség, azonban mostanra ki-
szorultunk a pályázatokból. A Gazdasá-
gi Minisztérium kiírása túl általános, ott
minimális a támogatási lehetôség.

– Említette, hogy a problémák megol-
dásában támaszkodnak a faiparban
mûködô civil szervezetekre. Az erdô-
gazdálkodás és a faipar egymásra épü-
lése kapcsán számítanak-e az Országos
Erdészeti Egyesülettel való együttmûkö-
dés lehetôségére?

– Az erdôgazdálkodást egy jól mûkö-
dô elsôdleges fafeldolgozás támogat-
hatja, ezért elemi érdeke az erdôgazdál-
kodóknak az elsôdleges fafeldolgozás
fejlesztése. Közös feladat az egyetemi
faipari kutatás megalapozásának szor-
galmazása, miután a Faipari Kutató In-
tézet megszûnt. Együttes megmozdulá-
sok tartásával, egymás rendezvényein
való megjelenéssel, erôsítve ezzel is a
társszakmát, tudjuk közös céljainkat
megvalósítani, melyben az OEE-vel va-
ló együttmûködés nélkülözhetetlen.

– Az EU-csatlakozás egyre közelibb-
nek tûnik, hogyan érintheti a hazai fa-
ipart?

– Az EU-ban a faipar több fejezetben
is megjelenik, míg itthon keressük a he-
lyünket. Ez félelmetes jelzés, mert vár-
hatóan jól szervezett faiparral fogunk
szembekerülni az EU-ban. A probléma
további elodázása tragédiát okozhat.
Talán a Bútor Szövetség érzi a legjob-
ban a veszélyt, mert a piachoz a
legközelebb ôk vannak. Egy komo-
lyabb nagyságú hazai üzemnek meg
kell küzdenie a belsô feketepiaccal és a
nyugati konkurenciával is. Úgy érzem,

nem kielégítô a felkészültségünk jelen
pillanatban.

A technikai színvonal a külföldi tulaj-
donlással javult, azonban sokszor a le-
szerelt géppark került be apportként.
Ez gondot jelent. A kisvállalkozások a
belsô piacra dolgoznak, nem kívánják a
komoly fejlesztést. Átfogó elôrelépés
ezért nem várható. Tôkeinjekcióra len-
ne szükség a fejlôdéshez.

A bútoripar kettôs problémája az ala-
csony technikai szint és a magyar for-
matervezô gárda hiánya, ezért nyugatra
nehéz elhelyezni a bútort. Tôlünk nyu-
gatra a bútor divatcikk, melyet gyakran
cserélnek. E területen vezetnek az észa-
ki országok és az olaszok.

A Bútor Szövetséggel együttmûkö-
dünk az oktatás területén, hogy miha-
marabb pótoljuk a lemaradást. A Faipa-
ri Mérnöki Karon terméktervezô szak-
irány, terméktervezô szakmérnökkép-
zést vezetünk be. A belsôépítész és for-
matervezô mûvészképzés is ezt segíti,
erôsítenünk kell azonban a bútorterve-
zôk képzését is.

– Milyen más elképzelések vannak
az oktatás területén az egyetemi integ-
ráció kapcsán?

–Az integráció tulajdonképpen az er-
dészeti és faipari karon már eddig is
mûködött megelôzve az integrációt, ed-
dig is volt átoktatás, melynek eredmé-
nyeként a két szakma közeledett
egymáshoz, egymás problémáit megis-
merték. A külsô intézményekkel a tá-
volság miatt nehéz megoldani a rész-
képzést, legfeljebb oktatócserét lehet
megoldani. Valószínû mi sokat nem fo-
gunk profitálni, hiszen a faipar mûszaki
jellegû képzés, a csatlakozók pedig
nem ilyen jellegû oktatást végeznek. A
kapcsolódás a tanárképzés területén
van, ami eddig is mûködött. Azonban
az oktatás belsô átalakítására szükség
lesz, és ezt el is várják tôlük. Bevezetjük
a négylépcsôs oktatási struktúrát, a két-
éves akkreditált felsôfokú szakképzést
(termelésszervezô menedzserasszisz-
tens), a hároméves faipari mérnök, az
ötéves okleveles faipari mérnök és a
doktorképzést, az átjárhatóságot közöt-
tük pedig biztosítjuk. A fejlesztésekben
okleveles könnyûipari mérnökképzés
beindítása is szerepel, a papíripari mér-
nökképzés beintegrálódásával. Szakirá-
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nyai: papíripari, csomagolási, nyomda-,
illetve textilipari képzés. Mûszaki infor-
matikai szakot szeretnénk indítani elsô-
sorban a soproni ipari park igényei ki-
elégítésére, melyre azonban Burgen-
landból is van érdeklôdés, így határon
átnyúló képzés indítható be. A mûvész-
képzés oldalán is tovább kell lépni, al-
kalmazott grafika beindítását tervezzük,
a magasabb szintû csomagolási techni-
ka beindításához.

– Mekkora a kar súlya az új egyete-
men belül?

– Nem állunk rosszul, 58–60 fôs
oktatógárdánk van, hallgatói létszá-
munk 730 fô. Az integrációban paritá-
sos alapon van a képviselet és nem lét-
számarányosan. Az Ideiglenes Intézeti
Tanácsban minden karról a kari vezetô,
egy vezetô oktató és egy hallgató kép-
viseli a területet.

– A magánerdô-gazdálkodás speciá-
lis terület, az innen kikerülô fa feldol-
gozásával foglalkoznak-e a szakkép-
zésben, illetve a továbbképzésben?

– A négylépcsôs oktatásból az elsô
lépcsôfokot erre indítottuk, a kétéves
képzést elsôsorban a kisvállalkozók ré-
szére szánjuk. Alapvetô technológiai is-
meretek, fafeldolgozási, faipari alapis-
meretek kerülnek oktatásra (két-három
fôs asztalosüzemek indítása, engedé-
lyezési eljárások ismertetése, fa tárolá-
sának módjai, szárítási technológiák
stb.), aki akar, tovább tanulhat a fôisko-
lai képzésben.

A kisvállalkozók nem akarnak hosz-
szabb idôt tölteni az iskolapadban, ezért
döcögve indul ez a képzési forma, de
szükség van rá. A vállalkozók körében
igényt kell teremteni az oktatásra, erre a
kar készen áll. A korszerû CNC gépek
kezelésének elsajátítására van igény, er-
re szervezünk tanfolyamot. A szerszám-
karbantartás örök sláger, olyan technikai
hátteret igényel, ami karbantartó köz-
pontok kialakulását eredményezi, a kis-
vállalkozók inkább ide viszik karbantar-
tásra szerszámaikat és nem ruháznak be
saját üzemrészbe. Fontos kérdés a mér-
nökök továbbképzése, valamint a mér-
nökpedagógusok továbbképzése, ami
utóbbiaknak kötelezô.

Kedvezô az oktatásunkra nézve, hogy
az MTA Erdészeti Bizottságában faipari
albizottság alakult. Az erdésztársadalom
érzi, hogy a faipar testvére az erdészet-
nek, a közös munkálkodásra nagy szük-
ség van. Az erdészekkel való közös fellé-
pés erôsítheti az érdekképviseletünket a
fôhatóságok és a szakma felé is.

Kép és szöveg: Ormos Balázs 
fôtitkár

Barátossy Gábor, az Erdészeti Hivatal
elnöke tájékoztatta az ágazat helyzeté-
rôl a Szeniorok Tanácsa millenniumi
ülésén megjelenteket.

Megtelt az OEE klubterme, amikor
Szász Tibor elnök üdvözölte a meghí-
vott vendégeket és a Tanács tagjait. Kü-
lön is kiemelve Barátossy Gábor FVM-
elnök, Káldy József OEE-elnök, Ormos
Balázs OEE-fôtitkár, az Erdészeti Lapok
Szerkesztô Bizottságának tagjait, az Or-
szágos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület Szeniorok Tanácsa alelnökét,
dr. Pilissy Lajos okl. kohómérnököt és
Tingli Istvánt, az MTA Történettudomá-
nyi Intézet tudományos titkárát. Az ülés
levezetô elnöke bevezetôként méltatta
az ülés jelentôségét. Azért tartotta fon-
tosnak az összejövetelt, mert egyrészt
megemlékezünk az államalapítás mil-
lenniumáról, másrészt a legautentiku-
sabb szakembertôl, az EH elnökétôl ka-
punk tájékoztatást az erdôk részbeni
privatizációja utáni magyar erdészeti
politikáról.

Az elsô elôadást Tingli István
„Szent István államot teremtô munkája
és megmaradásunk a Kárpát-meden-
cében” címmel tartotta. Rámutatott ar-
ra, hogy azok a kutatók, így ô is, akik
az államalapítás történetével foglal-
koznak, hazánk vérzivataros történel-

me miatt korabeli magyarországi kró-
nikások írásaira alig támaszkodhat-
nak. Csak a szájhagyományok alapján
született, késôbbi idôkben írásba fog-
lalt honi történelmi visszaemlékezé-
sekre építhetnek. Megbízható korabe-
li, hiteles forrásoknak kell azonban te-
kinteni a nyugat-európai, így a Né-
met–római Császárság, valamint a ró-
mai pápaság krónikásainak magyarok-
ra vonatkozó írásait. Ezekbôl vált is-
mertté, hogy Szent István felkenése ki-
rállyá és a megkoronázás abban az
idôben elsôsorban egyházi tisztségbe-
helyezés volt, és olyan kötelezettséget
jelentett, hogy a magyarok lakta terü-
leteken gondoskodik a nyugati ke-
reszténység elterjesztésérôl és püs-
pökségek alapításával kiépíti az egy-
házi szervezetet. A magyar államiság a
koronázással csak késôbb kapcsoló-
dott össze. Az, hogy hazánkban Szent
István óta mindig ugyanazzal az egy
koronával történt a királyok megkoro-
názása, egész Európában egyedülálló.
A többi királyságban még gyakran
ugyanaz a király is élete során több
koronát is használt. A magyar állami-
ságnak így vált az elmúlt ezer év alatt
a Szent Korona megtartó erejévé és
szimbólumává. A magyarság a Szent
Korona által megtestesített államhata-

Barátossy Gábor
tájékoztatója a
Szeniorok Tanácsában
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lom folyamatos elismerése által ma-
radhatott meg.

A szakmai elôadást Barátossy Gábor
„Az Erdészeti Hivatal magyar erdészeti
politikát meghatározó tevékenysége”
címmel tartotta. Szavaiból kicsengett,
hogy az erdészet közmegítélése nem
tükrözi az erdészet valós jelentôségét és
az erdész szakemberek lelkiismeretes,
odaadó munkáját. Az új évezred küszö-
bén elkészített kormányprogram pl. az
erdészettel – a környezetvédelmet tár-
gyaló fejezetben – 10 sort alig meghala-
dó terjedelemben foglalkozik. A prog-
ram rámutat a honi erdôk kiterjedésbeli
és minôségi állapotára. Megtartja az ál-
lami szerepvállalást az erdôk közhasz-
nú munka keretében történô telepítése
terén, ezzel csökkentve a falusi munka-
nélküliséget. Hatékonyabb igazgatási
eszközöket kíván alkalmazni az erdôk
oltalma érdekében. szükségesnek tartja
jelzôrendszer kiépítését és átfogó erdé-
szeti adattár kialakítását. Az erdôk,
zöldterületek védelmén túl kiemelt fela-
datnak tekinti új erdôk telepítését, a
közlekedési útvonalak mellett védôsá-
vok kialakítását, a települések zöld te-
rületeinek a megóvását. Amint látható,
a program az erdészettel kapcsolatban
nem a gazdálkodást, hanem az igazga-
tást és a környezetvédelmet helyezi elô-
térbe. Valójában, mivel az erdôk több,
mint 40%-a magántulajdonúvá vált, az
erdôgazdálkodás nagyon bonyolult,
költségérzékeny, jövedelemorientált
lett. A napi sajtóban emiatt az erdôgaz-
dálkodást gyakran érik alaptalan táma-
dások. Elhangzanak olyan kijelentések,
hogy az erdôt az erdészektôl kell óvni.
Az erdészek tevékenységét azonban a

tények éppen ellentétesen, pozitívan
értékelik. Évente nem termeljük ki a fo-
lyónövedéknek csak a felét, az erdô-
sültségi százalékunk évrôl évre növek-
szik. Összességében bizonyítható, hogy
az erdôgazdálkodásunk szakszerû és
tartamos.

Az EH erdészeti politikát irányító te-
vékenysége hat fô területre összponto-
sul:

1. A korábbi központi irányítás he-
lyett az erdôtulajdonosok erdôgazdál-
kodását helyes mederbe terelô támoga-
tási rendszer kiépítése. Ennek fô pillére
az erdôfenntartási járulék rendszer. Ezt
a mai viszonyoknak megfelelôen kor-
szerûsíteni kell. Ez a munka az EH, az
Erdôrendezési Szolgálat, az ERTI és az
Egyetem együttmûködésével 1999-ben
elkezdôdött. Ehhez szorosan kapcsoló-
dik az erdészeti igazgatási rendszer és
adminisztráció racionalizálása is.

2. Az erdôgazdálkodás mûszaki fej-
lesztése, a fahasznosítás új lehetôségei-
nek feltárása, a hazai alkalmazás feltéte-
leinek megteremtése.

3. A meglévô erdôk, zöldterületek
védelme, új erdôk telepítése feltételei-
nek megteremtése. Ezen a téren a 2000.
évi költségvetésben már van némi elô-
relépés. A távlatban az eddigi évi 8 ezer
ha-os telepítést 14 ezer ha-ig tervezzük
növelni.

4. A magánerdô-gazdálkodás haté-
konyabb ellenôrzése feltételrendszeré-
nek a megteremtése. A tulajdonviszo-
nyok tisztázása érdekében szükséges
intézkedések foganatosítása. Az e téren
indult ÁSZ vizsgálat segítése.

5. Az erdészeti igazgatás ésszerûsíté-
se, korszerûsítése. Alkalmassá tétele a

felnövekedett számú magán erdôbirto-
kosok erdôgazdálkodásának ellenôrzé-
sére.

6. A természetvédelem és az eredô-
gazdálkodás közötti összhang megte-
remtése. Néhány Eg. Rt. területének
50–60%-a védett terület.

Az elôadó az ismertetett feladatok
teljesítéséhez kérte az erdész szak egy-
séges, aktív segítô munkáját.

Hozzászólások:
Dr. Király Pál: Véleménye szerint tu-

domásul kell vennünk, hogy az agrár-
ágazaton, de még inkább az egész or-
szágon belül az erdôgazdálkodás súlya
kicsi. A bajaink egy része ebbôl adódik.
A másik része pedig abból, hogy mivel
nem beszélünk a társadalom számára
érthetôen, nem értenek meg bennün-
ket. Talán ennek tudható be, hogy pl. a
természetvédelem terén – ahelyett,
hogy mint illetékeseknek, a mi kezünk-
ben lenne az irányítás – állandóan vé-
dekezni kényszerülünk.

Dr. S. Nagy László: A kormányprog-
ramon belül az erdészetre szánt 10 sor
nem tükrözi a valóságos értékrendet.
Fokozni kell az erdészeti kommuniká-
ciót, hogy a döntéshozók tájékozot-
tabbak legyenek a mi sajátosságaink te-
rén is. Az látható, hogy ma mindent a
pénz határoz meg. Mivel az ország tá-
jakból épül fel, fontos lenne a gazdasá-
gosságot tájanként elkülönítve is ele-
mezni.

Tokodi Mihály: Az elôadásból látha-
tó, hogy rengeteg feladat elôtt állunk.
Az eredményesség érdekében célszerû
lenne súlyozva az ügyeket, mindig a
legfontosabb feladatra, most pl. az er-
dôtelepítésre kellene koncentrálni.

Káldy József OEE-elnök: Fontos,
hogy az EH és az OEE között jó legyen
a kapcsolat. Ezen a téren az utóbbi idô-
ben örvendetes a fejlôdés. Nem osztja a
hozzászólásokból kicsengô pesszimiz-
must. Azzal egyetért, hogy nem min-
denki egyformán érti az elmondottakat
vagy leírtakat. Azt fontosnak tartja,
hogy a kívülrôl jövô megállapításokra
figyeljünk, és kövessünk el mindent,
hogy a felvetésekre pozitív választ ad-
junk. A szakmánk akkor nézhet biza-
kodva a jövôbe, ha az arra illetékesek
összefognak és minden fórum elôtt
egységesen lépnek fel.

Szász Tibor megköszönte az elôadók
elôadásait és a segítô szándékú hozzá-
szólásokat, majd tájékoztatást adott a
májusban esedékes, Püspökladányi
ERTI Kísérleti Állomásra és a Somogyi
Eg. Rt.-be tervezett szakmai útról.

Dr. Szász Tibor
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Páneurópai kezdeményezés
az erdôk védelméért
Az MTA Agrártudományok Osztálya Er-
dészeti Bizottsága Páneurópai kezde-
ményezés az erdôk védelmére címen
tartotta a IV. Erdészeti Fórum ülését a
Magyar Tudományos Akadémián.

A világ természeti erôforrásait gyor-
suló ütemben veszélyezteti az egyre ki-
terjedtebb emberi tevékenység.

A globális környezetromlás csak nem-
zeti összefogással fékezhetô meg. Ez a
felismerés vezetett az ENSZ Környezet és
Fejlôdés (UNCED) konferenciája meg-
szervezéséhez Rio de Janeiróban (1992).

A Páneurópai Miniszteri Kezdemé-
nyezés az Európai Erdôk Védelmére a Ri-
óban lefektetett alapel-
vek politikai megvaló-
sítását célozza az erdô-
gazdálkodás területén.

Az 1998-as lisszabo-
ni határozatukban az
európai államok erdô-
kért felelôs miniszterek
elkötelezték magukat,
hogy támogatják az er-
dôgazdálkodás tarta-
mosságának fenntartá-
sát, így egyebek között

– egységes követel-
ményrendszer kidolgo-
zását a tartamosság ér-
vényesítésére,

– az erdôgazdálko-
dás szociális és gazda-
sági jelentôségének
társadalmi elismerését,

– az európai álla-
mok erdészeti stratégi-
ájának kialakítását,

– a fa mint környe-
zetbarát és megújítha-
tó nyersanyag szere-
pének fenntartását,

– az önkéntes minôségtanúsítási
rendszerek bevezetésének segítését.

A konferencia néhány kiemelt téma-
terület bemutatása révén kívánja segíte-
ni a szakmai közvélemény tájékoztatá-
sát, a páneurópai elvek hazai érvénye-
sülését, hívja fel a figyelmet Mátyás Csa-
ba, az Erdészeti Bizottság elnöke.

Elôadások:
Holdampf Gyula elnökhelyettes

(FVM EH): A páneurópai miniszteriális
együttmûködés és a magyar erdészet

Dr. Mészáros Károly rektorhelyettes
(NyME EMK): Nemzeti erdôstratégia

Csóka Péter fôigazgató (ÁESZ)–dr.
Somogyi Zoltán (ERTI): Tartamos
(fenntartható) erdôgazdálkodás euró-
pai követelményei és indikátorai

Dr. Standovár Tibor egyetemi do-
cens (ELTE): Erdei ökoszisztémák bio-
diverzitásának védelme

Dr. Molnár Sándor intézetigazgató,
egyetemi tanár (NyME FMK)–dr. Führer
Ernô fôigazgató (ERTI): Az európai er-
dészeti minôségtanúsítás lehetôségei

Dr. Kovács Zsolt rektorhelyettes, egye-
temi tanár (NyME FMK): A fatermékek
versenyképessége az európai piacon

Dr. Rechnitzer János igazgató (MTA
RKK NyTI)–Kovács Gábor vezérigazga-
tó (Nyírerdô Rt.): Terület- és vidékfej-
lesztés, valamint az erdôgazdálkodás
összehangolása

Peter Meyer (Koordinációs Iroda ve-
zetôje, Bécs): A páneurópai kezdemé-
nyezés jövô feladatai

Vizeinket is véd-
jük erdeinkben!
A Víz Világnapja alkalmából az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Vízgazdálkodá-
si Szakosztályának elnöke az alábbi fel-
hívást intézi minden természetszeretô,
mezô- és erdôgazdaságban dolgozó és
jövô-menô emberhez:
„A Víz Világnapja alkalmából – tekin-

tettel gyerekeink, unokáink, ükunoká-
ink és az ô leszármazottai édesvíz-szük-
ségleteire, és tekintettel minden ár- és
belvíz veszélyeztette területen lakó em-
bertársunkra – az erdôben járó és dol-
gozó emberek vegyenek részt a ‘Vizein-
ket is védjük erdeinkben!’ mozgalom-
ban. Amelynek lényege, hogy a terüle-
teinkre zúduló csapadékvízbôl minél
többet tartsunk vissza. Ne engedjük,
hogy ez a megismétlôdô áldás, ez az
édesvíztömeg gyorsan elhagyva ben-
nünket, sóssá váljon a tengerekben,
egyben növelje azok szintjét, amely az
általános felmelegedés hatására amúgy
is lassan emelkedik és fokozatosan le-
hetetlenné teszi a tengermellékeken élô
milliók létét!”

Sorozat az
erdészetrôl
– Nagyszerû sorozatot indítottak a
kiskunsági és csongrádi erdészek a
Békés Megyei Hírlapban és a Petôfi
Népében. „Amit az erdôtelepítésrôl
tudni kell” sorozatban ismertetik az
olvasót az erdészszakma gyakorlati
tudnivalóiról. A rövid írásokból képet
kaphat az érdeklôdô a térség (Bács-
Kiskun, Békés, Csongrád megyék)
erdészeti viszonyairól, adottságairól és a
lehetôségekrôl. Jó példája ez a
kezdeményezés az OEE által meghirde-
tett kommunikációs teendôknek.

A miniszteri konferencia emblémája

Holdampf Gyula elôadását tartja
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DR. RÉDEI KÁROLY

Az ültetési hálózat hatása az akácfia-
talosok faállomány-szerkezetére és
fatermésére

Bevezetés
Az ültetési hálózat megválasztása a
mesterséges erdôfelújítási és erdôtele-
pítési technológiák egyik kiemelten
fontos mûveleti eleme. Az ültetési háló-
zatnak az akácfiatalosok faállomány-
szerkezetére és fatermésére gyakorolt
hatásáról nagyobb számú szabatos kí-
sérlet hiányában igen kevés megbízha-
tó adat áll rendelkezésünkre. A fafaj ter-
mesztésfejlesztésével kapcsolatos tö-
rekvések egy része a napjaink gyakorla-
tában leginkább elterjedt 2,4x0,7–0,8
m-es hálózat szûkítését szorgalmazza,
más részük viszont a nemes nyára-
sokéhoz hasonló, tág hálózatú variáci-
ókban gondolkodik.

Az ültetési hálózat megválasztásakor
mindig mérlegelni kell, hogy a sûrûbb
hálózat:

• nagyobb kezdeti bruttó fatérfoga-
tot jelent,

• jobb a törzsek természetes ágfel-
tisztulása, a faállomány gyorsabban zá-
ródik,

• az elgyomosodás veszélye kisebb,
• jobban érvényesülhet a természe-

tes szelekció, de
• kisebb az átlagos átmérô,
• többe kerül a késôbbi erdômûvelô

munka, és a kitermelt faanyag a kisebb
átmérô miatt kevésbé gazdaságosan ér-
tékesíthetô,

• bizonyos munkamûveletek (pl. ta-
lajápolás) nehezebben gépesíthetôk.

Ritkább hálózat esetén:
• kisebb lesz a kezdeti bruttó fater-

més,
• fokozottabb lesz az ágasodás, a fa-

állomány lassabban záródik,
• nagyobb az elgyomosodás veszé-

lye, de
• nagyobb az átlagos átmérô, és va-

lamivel rövidebb lehet a vágásforduló,
• kevesebb lesz az erdônevelés költ-

ségráfordítása, és jobban értékesíthetô
a kitermelt faanyag,

• egyes munkamûveletek jobban
gépesíthetôk.

Az akác termesztésfejlesztésével
összefüggô kutatómunkával kapcsolat-
ban – ahogy azt a bevezetôben már em-
lítettük – viszonylag kevés, a fenti terve-

zési szempontokat is figyelembe vevô
hálózati kísérlettel rendelkezünk. Ezek
egyikének 7 éves kori értékelését mu-
tatjuk be a következôkben, azzal az el-
sôdleges szándékkal, hogy újabb isme-
reteket nyújtsunk egy nagyon fontos
technológiai elemnek, az ültetési háló-
zat megválasztásának az akácfiatalosok
faállomány-szerkezetére gyakorolt ha-
tásáról.

A vizsgálatok helye és 
módszere

Az ismertetésre kerülô, hosszú távú tudo-
mányos vizsgálatokra is alkalmas akác
hálózati kísérletet Németkér 87A erdô-
részletben (Tengilici homok) létesítettük.
Az erdôrészlet termôhely-típusa: erdôs-
sztyepp klímában többletvíz-hatástól
független humuszos homok, középmély
termôréteggel, homok alapkôzeten.

A kísérlet véletlen elrendezésû, egy-
tényezôs, a kezelések (ültetési hálózat-
variációk) és az ismétlések száma is 3.

A kísérletben alkalmazott alapháló-
zati variációk a következôk voltak:

1. 2,4x1,0 m,
2. 2,4x0,7 m,
3. 1,2x1,0 m.

A vizsgálati eredmények 
és értékelésük

A 7 éves korban mért fôbb faállo-
mány-szerkezeti és fatermelési adatokat
a jobb szemlélhetôség érdekében grafi-
kus formában adtuk meg az 1–9. ábrá-
kon. Az ábrák felett számokkal is meg-
adtuk a kezelésátlag-értékeket. Elvé-
geztük a kezelésenként számított átla-
gos famagasság (H) és az átlagos mell-
magassági átmérô (D1,3) varian-
caanalízisét is.

A kezelésátlagok értékelése alapján a
következô fôbb megállapítások tehetôk:

• A ha-onkénti törzsszámalakulást az
1. ábra szemlélteti. Az alaphálózatokhoz
viszonyított hiányzó törzsszám megkö-
zelítôleg a hálózatsûrûséggel arányos.

• A hálózat nem befolyásolja lénye-
gesen a magassági növekedés alakulá-

sát. P=5%-os szinten nincs szignifikáns
differencia a magassági értékek között
(2. ábra).

• A mellmagassági átmérô alakulásá-
ra lényegi hatást gyakorol az ültetési
hálózat. P=5%-os szinten szignifikáns
különbség van az 1. és 2., valamint az 1.
és 3. hálózati variáció között. A növeke-
dés mértékére jobban hat a fácskák sor-
bani egymástól való távolsága, mint a
soroké (3. ábra).

• A ha-onkénti körlapösszeg (G) és
az élôfakészlet (Vélô) tekintetében a ha-
onkénti darabszám (N) hatása csak a
legsûrûbb hálózatnál érvényesül. Az 1.
és 2. hálózati variáció esetében, ugyan-
olyan sortáv mellett, a nagyobb tôtáv
nagyobb átmérô-növekedést eredmé-
nyez, melynél a faállományok a kisebb
törzsszám ellenére is valamivel na-
gyobb hektáronkénti körlapösszeget és
fatérfogatot hoznak létre (4. és 5. ábra).

• Az összes fatermés (Vössszes) vizsgála-
tánál hasonló megállapítások tehetôk,
mint amit az élôfakészlet esetében tet-
tünk. Az átmérô-növekedésnek a fatérfo-
gatra gyakorolt meghatározó jelentôségé-
nél fogva, a kontrollnak tekintett 1,2x1,0
m-es hálózatnál a hektáronkénti törzsszá-
mot 100%-nak véve, 2,4x1,0 m-es hálóza-
tú fiatalos – 46%-os törzsszámmal – a
kontrollkezelés összes fatermésének
megközelítôleg 80%-át érte el (6. ábra).

• A növôtér és a mellmagassági át-
mérôértékek közötti összefüggés szo-
rosságára utal az átlagfa-térfogati érté-
kek hálózati variációkénti alakulása (7.
ábra). P=5%-os szinten szignifikáns dif-
ferenciát találtunk az 1. és 2., illetve az
1. és 3. hálózati variáció között.

• A száradéknak (Vsz) az összes fa-
terméshez viszonyított arányát (2,9, 6,9
és 7,2% a sûrûbb hálózatok irányában)
a hálózat mellett a fácskák egészségi ál-
lapota is befolyásolta (8. ábra).

• Az összes kezelésben – a hálózat-
tól függôen – 8–10 t/ha/év élônedves
súllyal számított föld feletti dendro-
massza-értéket mértünk (9. ábra).

Következtetések
A bemutatott hálózati kísérlet értéke-
lése azt mutatja, hogy az akácerdôsí-
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tések induló hálózatát – az adott ter-
môhelyi feltételek között – nem indo-
kolt 4500–5000 db/ha csemeteszám
fölé emelni. Ez a törzsszám megköze-
lítôleg 2–2,2 m2/egyed növôteret je-
lent, ami a jelenleg legelterjedtebb
2,4 m-es sortávolság mellett 0,8–1,0
m-es tôtávolságot feltételez. A fenti-

ekben javasolt egyedszámmal – a
szükségszerû mortalitás mellett is –
kialakítható az erdôsítések befejezés-
kori állapotában (legkésôbb a 4. év-
ben) megkívánt egyenletes törzs-
szám-elosztás és záródás. Az újabb
gyakorlati tapasztalatok alapján a sor-
távolság csökkentésével (1,8 m) és a

tôtávolság növelésével (1,2 m) a fen-
tiekben említett növôtér kedvezôbb
egyedfejlôdési feltételeket tesz lehe-
tôvé. A keskenyebb sortávolság ese-
tén is megoldható a gépi talajápolás,
mint ahogy azt a Nyírerdô Rt. terüle-
tén üzemi kísérletekben már igazol-
ták.

Akác hálózati kísérlet eredményei (Németkér 87A, kor: 7 év)
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Az 1992. évi vándorgyûlésen Tolcsván
és a háromhutai fenyvesekben tiszte-
legtünk báró Waldbott Kelemen, egye-
sületünk egykori elnöke és az urada-
lomnál dolgozó erdészek emlékének.
Az írásos anyagban megemlékeztünk
Bisztika Géza erdômérnökrôl is, akinek
szakmai tevékenységét az alábbi szol-
gálati bizonyítványban minôsítette és
értékelte az uradalom tulajdonosa:

SZOLGÁLATI BIZONYÍTVÁNY
Alulírott Báró Waldbott Kelemen

igazolom, hogy BISZTIKA GÉZA okleve-
les erdômérnök úr tolcsvai Uradal-
mamban, mint az Erdôhorváti Erdô-
gondnokság vezetôje 1929. december
hó 15-tôl 1939. október hó 25-ig volt al-
kalmazva. Ezen 10 éves szolgálati ide-
je alatt az intenzíven kezelt 6,500 kat.
hold nagyságú erdôhorváti, komlóskai
és háromhutai erdôbirtokomat önálló-
an, teljes megelégedésemre vezette és
adminisztrálta. A birtokon lévô tölgy-,
bükk- és fenyôállományokat nagy
gonddal ápolta, és ezeket helyes és
szakszerû tisztítás útján minôségileg
javította, és a birtokon kitûnôen sike-
rült, nagyszabású mûfatermeléseket
bonyolított le. Hogy munkájának terje-
delmérôl szemléltetô képet nyújtsak, fel-
említem, hogy több millió fenyôcsemetét
ültetett el teljes sikerrel, és az általa lé-
tesített fenyô- és tölgykultúrák még a
késôbbi nemzedékeknek is hirdetni fog-
ják az erdôsítés terén szerzett érdemeit.
Azonkívül több hegyiutat épített az er-
dô föltárására, és igen precíz mérnöki
munkákat is végzett. Az erdészeti sze-
mélyzet közt példás fegyelmet tartott, a
lakosság elôtt pedig úgy a saját, mint
az Uradalom tekintélyét tudta minden-
kor fenntartani. Különösen ki kell
emelnem Bisztika mérnök úrnak nagy
szolgálatkészségét, rendkívüli szorgal-
mát és 100%-os megbízhatóságát. Az
irodai munkákat is pontosan és legna-
gyobb rendben intézte el, és elszámolá-
sai mindenkor helytállóak voltak. A
birtokon lévô dús fôvadállományt szak-
szerûen ápolta, úgyhogy ôalatta a bir-
tok vadászata is mindenkor a helyzet
magaslatán állott. Épp úgy a legna-
gyobb körültekintéssel kezelte az ura-
dalmi vadaskertet is.

Mindezek után összefoglalhatom
Bisztika Géza erdômérnök úr itteni tíz
éves mûködését abban, hogy ôbenne
nemcsak egy szakképzett, értelmes, pél-

dás erdôtisztet, de egyúttal egy hûséges,
becsületes és odaadó munkatársat talál-
tam, akinek elmenetelét igen sajnálom.
Másrészt megértem, hogy a most kínálko-
zó alkalmat felhasználja, hogy állami
szolgálatba lépjen, ahol képességeinek ér-
vényesítésére nagyobb tér és jövô nyílik.

Midôn a mai napon magánbirtoki
szolgálatomból az állam szolgálatába

lép át, legjobb kívánataim kísérik to-
vábbi útján.

Ui. Bisztika Géza „PRO MEMORIA”
c. feljegyzéseibôl tudjuk, hogy a bizo-
nyítványhoz csatolt külön borítékban
10 db 100 pengôs is volt.

Gyûjteményébôl közreadja
Járási Lôrinc

Egy 60 éves minôsítés

Minden vásárnak megvan a maga sajá-
tos hangulata, s valószínû ettôl a külön-
bözô hangulattól lesz emlékezetes
egyik-másik.

A BD-EXPO Kft. szervezete az idei
brnói vásárra a szakújságírók és a szak-
mák érdeklôdôi részére az utat.

Lutring Tünde és munkatársai jó
munkát végeztek, s még a természetfe-
lelôssel is eredményesen egyeztettek.

A vásár három témakört mutatott be.
A növénytermesztés átfogó technikáját,
gépeit, eszközeit, az állattenyésztéshez
szükséges gépek, mûszaki eszközök és
az erdôgazdálkodásban alkalmazott
technikák sokféleségét.

A brnói vásárba akkor is érdemes el-
menni, ha túlzott vásárlási szándéka
nincs is a látogatónak. Mert mire végig-
jut – a mostani vásáron – 433 cég 33 000
négyzetméteren, melyen 14 országból
jött kiállítók portékáit láthatja, kelleme-
sen elfáradva kortyolhatja az oly híres
és valóban igen finom cseh sört.

Csak arra tudom biztatni az olvasót,

hogy a jövôben ne
hagyja ki a brnói
v á s á r l á t o g a t á s t ,

mert egészen sajátságos élménnyel jö-
het haza. Különösen, ha szakít idôt arra,
hogy bejárja a belváros középkort idézô
templomait, házait, tereit. Azután este
megint jöhet a sör egy hangulatos kis-
kocsmában.

Brno – 2000
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Tizenhat bizottsági tag és harmincegy
meghívott vendéget üdvözölt Mátyás
Csaba bizottsági elnök. Mészáros Ká-
roly tájékoztatójában kiemelte a nemze-
ti erdôstratégia jelenlegi helyzetét és a
tennivalókat, különös tekintettel a nem-
zetközi elvárásokra. Széles körû társa-
dalmi együttmûködés szükségességét
hangsúlyozta. A stratégia megvalósítá-
sára tíz év elegendô lenne, mondotta az
elôadó. Mátyás Csaba kiegészítésként
hozzáfûzte, hogy az Erdészeti Hivatal
az elsôdleges faipar jelenlegi gazdátlan-
ságának megszüntetésére a programba
való beépítésében sokat segíthetne.

Molnár Sándor a mûködô PHARE-
programok figyelembevételét ajánlotta.

Nyárs József biztosította a jelenlévô-
ket, hogy a Hivatal tekintetbe veszi a tu-
dományos eredményeket és döntései-
nél használja.

Tóth Imre a természetvédelemmel
való kompromisszumok keresésére
hívta fel a figyelmet.

Faragó Sándor a humán erôforrások
bevonásának szükségességét emelte ki.

Az Erdészeti Bizottság felhatalmazta
az elnököt, hogy e témában kezdje meg
a tárgyalást az Erdészeti Hivatallal.

Ezután az Erdészeti Bizottság éves
programját egyeztették és hagyták jóvá
a jelenlévôk.

Délután Koltay György emlékülést
tartott a Bizottság, az Erdészeti Tudo-
mányos Intézet fennállásának 100. év-
fordulója alkalmából.

Koltay György életútját Szodfridt Ist-
ván ismertette. (Lásd EL 1999-es külön-
szám.)

Gergácz József Nyárnemesítés Koltay
György nyomdokain címmel tartott elô-
adást, majd a genetikai, fitopatológiai

és ökológiai la-
boratóriumokat
i s m e r h e t t ü k
meg.

A nyilvános
ülés Koltay
György szobrá-
nak koszorúzá-
sával ért véget a
kísérleti állo-
más botanikus
kertjében.
„Vas megye

a r b o r é t u m a i
közül a legelsô
írásos emlékek
Sárváron fedez-
hetôk fel. A mai
arborétum elôdjét 1546-ban alapították,
gyümölcsös- és zöldségeskertként. A
kertészkedés egészen 1671-ig virágzott,

amikor is III. Nádasdy Ferencet, az ak-
kori országbírót a Wesselényi-összees-
küvésben való részvételéért lefejezték
és birtokait elkobozták. Ezzel a híres
kertészet tönkrement, de néhány gyü-
mölcsfa és közékeveredett tölgy meg-
ôrizte a kezdetek emlékét.

1803-ban került a várkert ismét értô
kezekbe. Habsburg Ferdinánd estei-
modenai fôherceg vette meg a várat a
hozzá tartozó területekkel együtt. Ne-
héz és szép feladat volt a semmivé vált
régi kertet újrateremteni annak alapjain.
Egy részébe újra gyümölcsöst telepítet-
tek, a többi területen pedig lassan kiala-
kult az angol stílusú park, megtartva az
öreg tölgyeket és régi fákat. Az elsô ül-
tetésbôl (1812) származnak azok a pla-
tánok, amelyek törzsátmérôje ma meg-
haladja a három métert. A kor divatjá-
nak megfelelôen tiszafát, japánakácot
és hársat ültettek túlnyomóan. A park
növényeinek kedvezô kílmát biztosít-
hatott a területet átszelô Gyöngyös-pa-

Az MTA Erdészeti Bizottság 
nyilvános ülése Sárvárott
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tak, a halastó az ál-
landó talajvízszin-
tet is tartotta.

Örökléssel 1868-
ban Lajos bajor ki-
rályi herceg tulaj-
dona lett a kert (és
természetesen a
vár), aki magával
hozta a híres bajor-
országi erdôgazdál-
kodás gondolatait
és tapasztalatait. A
v á r o s k ö r n y é k i
rossz legelôerdôket
hosszú, kitartó
munkával alakíttat-
ta át magával ho-
zott erdész szakem-
bereivel. Munká-
juknak köszönhe-
tôen a Sárvár kör-
nyéki erdôk mára
országos hírûek.
Szakemberei nagy
gondot fordítottak a
várpark szépítésére
is. Scherg Károly
1932-ben az Erdé-
szeti Lapokban megjelenô írásában 123
fa- és cserjefajt sorolt fel.

A II. világháborúban komolyabb ká-
rok nem keletkeztek az arborétumban. A
helyi erdôgazdaság vette át a kezelését,
elvégezte a legfontosabb helyreállítási
munkákat, amelynek eredményeképpen
1952-ben az Országos Természetvédelmi
Tanács védelem alá helyezte. 1953-tól az
Erdészeti Tudományos Intézetet bízták
meg az akkor már jelentékeny arborétum
kezelési és fejlesztési munkáinak végzé-
sére. Bánó István és Retkes József szakta-

nácsai alapján dr. Kopeczky Ferenc kezd-
te el a munkát, és ennek eredményekép-
pen már 1967-ben megkétszerezôdött a
taxonok száma. Munkáját utódai hasonló
színvonalon folytatták. Nagyobb jelentô-
ségû fejlesztô munkát a közelmúltban,
1987-tôl dr. Gergácz József irányításával
végeztek az arborétum szakemberei, akik
egy távol-keleti gyûjtemény kialakítását
kezdték meg. Az arborétumban jelenleg
300 fa- és cserjefaj, -fajta található.”

(Magyarország legfontosabb növény-
gyûjteményei. Szerk.: Tóth Imre)

Turulmadár?
Az Erdészeti Lapok áprilisi számában olvas-
tam, hogy „Az év madara 2000-ben a kere-
csensólyom”. Hasonló megnyilatkozásokkal
találkozhattunk már a Magyar Nemzet múlt
évi dec. 7-i és ez évi március 27-i számában.
Én nem haragszom erre a sólyomra, csak az-
zal nem értek egyet, hogy ez lett volna a turul-
madár. Véleményemet megírtam a lapnak,
ahol rövid levelemet még jobban lerövidítve
közölték is. De errôl nem nagyon vettek tudo-
mást, ami az említett márciusi „A magyarság
ôsi jelképe – a millennium madara” címû írás-
ból kiderül.

Az írásból azonban nem világos, hogy az
Anonymus által említett „héjaformájú” ma-
dár miért éppen a kerecsensólyom lenne.
Hivatkoznak Vámbéry Árminra, aki a turul
szót a közép-ázsiai török nyelvben szereplô
„togrul”-ból származtatta és kiváló tulajdon-
ságokkal rendelkezô ragadozó madárnak ír-
ja. Vámbéry (1832–1913) azonban nem volt
egyedül és fôleg nem volt az elsô, aki ezt a
madarat így leírta. Hammer-Purgstall 1840-
ben Pesten megjelent „Falknerklee” címû
mûvében már megemlékezik a „Thogrul”-
ról, amit hasonlóképpen kiváló vadászma-
dárnak említ. Éppen ezért nagy hadvezérek
büszkén vették fel ennek a sólyommadárnak
a nevét. Azt is írja, hogy a szeldzsuk török bi-
rodalom megalapítóját is így hívták. A törö-
kök voltak a solymászat elsô és magasfokon
kimûvelt gyakorlói. A thogrul igen ritka va-
dászmadár is volt, ami szintén magyarázza
nagy becsét.

Azt, hogy ez a madár a mai rendszertani
meghatározásban a Falco rusticolus altaicus
volt, Dementiev és Vönöczky Schenk Jakab
határozták meg, és ezzel – tudomásom sze-
rint – le is zárult az a vita, hogy milyen ma-
dár volt is a turul. (Dementiev professzor
volt a moszkvai Zoológiai Múzeum madárta-
ni részlegének vezetôje.) Ha most kisütik,
hogy ez tévedés, akkor helyes volna ezt
megindokolni és nemcsak egyszerûen mást
hirdetni.

A magyaroknál nagy múltja volt a solymá-
szatnak, amire nemcsak a turul mondából kö-
vetkeztethetünk, de ha az idegen, elsôsorban a
német irodalmat nézzük, azt tapasztalhatjuk,
hogy minket észre sem vesznek. Lindner, K. a
német Solymász Rend (Deutsche Falkenorder)
megalapításának 60. évfordulójára írt tanulmá-
nyában kitér az európai solymászat történeté-
re, de a magyarokat meg sem említi. Ugyanezt
tapasztalhatjuk Birkhan, H. cikkében (Wie
kam die Falknerei nach Europa? – Zschr.
Jagdwiss., 1972, 3, 152–166.). Az igazság az,
hogy a magyarok a honfoglalás elôtt sokat
érintkeztek török népekkel, amelyek nagy sze-
repet játszottak a solymászat kifejlesztésében.
Érdekes viszont, hogy Dombrowski R. v. E.
(Geschichte der Beizjagd, Wien, 1886) azt írja,
hogy a magyarok Ázsiából hozták magukkal a
solymászat ismeretét és nem új hazájukban,
Európában tanulták. De kár, hogy eddig kevés
a feltárt adat („Leider ist das bis heutzutage
geförderte Material nur ein geringes”). És azóta
mennyivel van több? – Ebben mi is mulasztást
követtünk el.

Dr. Csôre Pál
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TÖRÖK ANDRÁS

Amikor 15 évvel ezelôtt a sors kegyes
ajándékaként a Balaton-felvidék karszt-
bokor-erdeibôl visszatérhettem Ba-
konyba mint erdôfelügyelô, figyelmem
a bükkösök természetes felújítása felé
fordult. Megtapasztalhattam a hagyo-
mányos felújítási rendszerek hiányossá-
gait, nevezetesen azt, hogy a nedves er-
dôtípusok egyenletes bontás hatására
könnyen elvizesednek (1. ábra), a szá-
raz erdôtípusok pedig tovább szárad-
nak (3. ábra). 

Mindkét esetben a felújítási folyama-
tok megakadása lett az eredmény. Ned-
ves erdôtípusokban a tömegesen fellé-

pô magaskórósok, az Impatiens noli-
tangere, Dryopteris filix-mas megnehe-
zítették a bükkmakk csírázását. Ha csí-
rázott is a bükk, az hamarosan gomba-
károsodás áldozata lett. A száraz erdôtí-
pusok tovább szárazodása esetén pedig
a vízhiány, s az anyaállomány fokozot-
tan jelentkezô konkurenciája vetett gá-
tat a bükkújulat fejlôdésének.

Célkitûzésünk volt az említett prob-
lémák kiküszöbölésével egy olyan fel-
újítási rendszer kidolgozása, ahol már
az elsô bontás után elô lehet állítani a
bükkújulat számára optimális, üde
Asperula odorata erdôtípust. A termé-
szettôl ellesett jelenségek, valamint
Majer Antalnak, az erdômûveléstan
hajdani professzorának erdôtipológiája
siettek segítségemre. A felismerés erejé-
vel hatott, hogy az erdôtipológia nem
egy statikus rendszer, hisz az erdôtípu-
sok, mint asszociáció alatti egységek
(szubasszociációk, faciesek) a felújítási
folyamatban állandóan átalakulnak, s
alkalmasak arra, hogy indikátorai le-
gyenek a legkisebb állományszerkezet-
változásnak is.

Nedves erdôtípusok 
szárítása északi irányú
egyenlôtlen bontással 

az árnyékzónán túl
Ezek után nézzük meg, hogy a nedves
erdôtípusok elvizesedésének megaka-
dályozására milyen megoldást kínál az
égtájorientált felújítási rendszer. Terepi
munkám során többször tapasztaltam,
hogy többnyire széldöntések követ-
keztében keletkezett lékek helyén az
eredetileg üde erdôtípus elvizesedett,
majd ha a lék tovább növekedett, az
északi oldalon elkezdett száradni és a
peremi résztôl északi irányban egy fo-
lyamatos átmenet következett be a fél-
száraztól egészen az eredeti erdôtípu-
sig. A száradás az árnyékzónán túl ott
következett be, ahol a nap sugarai elô-
ször érték el a talajfelszínt. Ettôl délre
az állomány hiánya miatt a transzspirá-
ció a kezdeti értékrôl a nullára csök-
kent, az evaporáció viszont csak igen
kis mértékben emelkedett, így a lék
belsejében többletvíz alakult ki. Az ár-
nyékzónán túl a nap beesô sugarai ug-
rásszerûen megnövelték az evaporá-

ciót, így a lék peremi részén szára-
zodás következett be.

Adva van tehát a megoldás a nedves
erdôtípusokra: K-NY-i irányba támadó-
vonalat tûzünk ki, majd É-i irányba
bontunk 1,5–2,0-szeres famagasság-
hosszra úgy, hogy a bontás erélyét fo-
kozatosan a nullára csökkentjük. [A két
támadóvonal közti távolság („a”) mini-
mum 100 m legyen.] Ezzel a módszerrel
átmenetet hozunk létre a vízgazdálko-
dásban. Ha elég nagy eréllyel kezdjük a
bontást, akkor az árnyékzónából („b”)
kilépve lennie kell olyan sávnak, ahol a
2. ábra szerint elô lehet állítani a
bükkújulat számára optimális, üde tí-
pust. A felújítás további menete rendkí-
vül egyszerû, mert csak követni kell az
újulatot a vágásokkal. Idôközönként
egyenlôtlen bontásokat kell végezni É-i
irányba, hogy a fény- és árnyékkorona
arányát a fénykorona irányába eltoljuk,
segítve ezzel a rövidhajtás-képzôdést.

A 2. ábra a felújítás útját mutatja. Jól
látható, hogy észak irányú egyenlôtlen
bontással a „b” árnyékzónából kilépve
elérhetô az optimális állapot, és a
bükkújulat követésével ez tartható is.
Az árnyékzóna legvégül újul fel, amikor
a bontás megközelíti a következô táma-
dóvonalat.

Égtájorientált, erdôtípus-érzékeny
természetes felújítási rendszer

1. ábra. Erdôtípus-változások egyenletes
bontás hatására üde erdôtípus esetén [X =
záródás %, Y = vízgazdálkodási fokok (erdô-
típusok): 1 = száraz, 2 = félszáraz, 3 = üde,
4 = üde-félnedves, 5 = félnedves, 6 = nedves]

3. ábra. Félszáraz erdôtípus továbbszáradása
egyenletes bontás hatására [X = záródás %,
Y = vízgazdálkodási fokok (erdôtípusok): 1 =
száraz, 2 = félszáraz, 3 = üde, 4 = üde-fél-
nedves, 5 = félnedves, 6 = nedves]

2. ábra. Szárítás északi irányú egyenlôtlen
bontással 1,5–2-szeres famagasság-hosszra
(a = két támadóvonal közötti távolság, b =
árnyékzóna, Y = vízgazdálkodási fokok)
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Száraz erdôtípusok 
nedvesítése déli irányú
egyenletes bontással az

árnyékzónában
Más a helyzet a félszáraz Carex pilosa és
a száraz Melica uniflora erdôtípusok
bontása esetén. A 3. ábra szerint ezek az
erdôtípusok egyenletes bontás hatására
tovább szárazodnak, és a megjelenô
bükkújulat számára az anyaállomány
olyan nagy konkurenciát jelent, hogy az
alig-alig fejlôdik, a vadkárt pedig egyál-
talán nem tûri. A megbontott állomány-
ban pedig csúcsszáradás jelentkezhet.

Meglepôdve tapasztaltam viszont,
hogy száraz erdôtípusok esetében – me-
lyek már szinte kizárólag elegyes erdôk
–, ha K-NY-i vagy ehhez közeli irányban
keskeny lék keletkezik, ott az erdôtípus
egy (két) vízgazdálkodási fokkal vissza-
nedvesedik (4. ábra), és a beszûrôdô
fény hatására az újulat fejlôdésnek indul. 

Ha ez a lék déli irányba terjeszkedik,
akkor az anyaállomány árnyékának a vé-
delmében az erdôrészlet fokozatosan fel-
újul. Az árnyékzónában a visszaned-
vesedés azzal magyarázható, hogy az állo-
mány bontásával a transzspirációt tetszés
szerint le tudjuk csökkenteni (valószínû-

leg az intercepciót is) úgy, hogy közben
az evaporáció gyakorlatilag változatlan
marad, hisz az árnyékzónába csak a felke-
lô és a lenyugvó nap sugarai jutnak be a
vegetációs idôben (5. ábra).

Adott tehát a módszer a száraz erdôtí-
pusokra, mely szerint K-NY-i irányban tá-
madóvonalat tûzünk ki, majd déli irány-
ban az árnyékzónában egyenletes bon-
tást végzünk. A 4. ábrán látható, hogy
bontás hatására az árnyékzónában a
bükkújulat megjelent, fejlôdésnek indult.
A felújítás további folyamatában a meg-
erôsödött újulat felett a 4. ábra szerint
végvágunk, majd ugyanakkor déli irány-
ban a következô árnyékzónában újabb
sávot bontunk. Az újulatot az anyaállo-
mánnyal együtt azért nem szabad a fény-
zónába beengedni, mert ott olyan erôs
konkurenciával kerül szembe, hogy fejlô-
dése leáll, sok esetben pedig el is pusztul.

A visszanedvesítésnél lényeges
szempont, hogy a bontott árnyékzóná-
tól délre zárt, bontatlan állomány álljon,
mert különben az árnyékhatás nem ér-
vényesül markánsan. Száraz erdôtípu-
sok visszanedvesítése esetén kis távol-
ságokkal gyorsabb ütemben, a nedve-
sebb erdôtípusokban a visszaszárítás
esetén pedig nagyobb távolságokkal
lassabban tudunk elôrehaladni.

A rendszer elônyei:
• A felújítás egy korszerû erdôtipo-

lógiára épül, tehát az eljárás tudomá-
nyosan megalapozott.

• Mind a szárazabb, mind a nedve-
sebb erdôtípusokat el lehet téríteni az
ismertetett módon a bükkújulat számá-
ra optimális, üde erdôtípus felé.

• A felújítást az optimum pont eléré-
se után is ott lehet tartani.

• Mindig van rövidhajtás-képzôdés-
re alkalmas fénykorona. Így elérhetô,
hogy nagyon sok makk teremjen, és ez
a számára legkedvezôbb környezetbe
kerüljön.

• Csak a frontvonalakra kell kon-
centrálni, az állomány belsejét figyel-
men kívül hagyhatjuk (ápolni ott nem
kell).

• A felújításra veszélyes növények
(pl. Allium ursinum, Impatiens noli-
tangere stb.) a szegélyen eltûnnek, te-
hát ápolás itt sem szükséges.

• A rendszer biztosítja a térbeli ren-
det. Így a jelölést, döntést és a közelítést
megkönnyíti.

• A felújítás idôtartama a vágási sor
(szegélyek közti távolság) megválasztá-
sával bizonyos mértékig behatárolható.

A rendszer hátrányai:
• A támadóvonalak kijelölése több-

letmunkát igényel.
• Lejtôs, árkokkal, dombokkal szab-

dalt terepen, ott, ahol az újulat megjele-
nését a kitettség is döntôen befolyásol-
ja, a módszer nem alkalmazható.

A felújítási rendszerre a Farkas-
gyepûi Erdészetnél referenciaterületek
állnak rendelkezésre.

4. ábra. Nedvesítés déli irányú árnyékzóná-
ban végzett egyenletes bontással (b = ár-
nyékzóna, Y = vízgazdálkodási fokok)

5. ábra. Nappálya-diagram (északi szélesség 47°, keleti hosszúság 19°, zárójelben a nyári idô-
számítás értékei)
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A különbözô berkenyefajokon számos
mikroorganizmus elôfordulása ismert,
ennek ellenére nem sok számottevô je-
lentôségû kórokozó van köztük. Ha pe-
dig csak a barkócaberkenye sajátos kór-
okozóit óhajtjuk számba venni, még ke-
vesebb eredményre jutunk, ugyanis a
növénykórtani szakirodalomban általá-
ban a Sorbusok betegségeivel találko-
zunk, gazdanövény fajokra való lebon-
tás nélkül.

Vírus okozta betegségek elôfordu-
lásáról a barkócaberkenyén nincs adat.
Mégis megemlítem, hogy a madárberke-
nyérôl több vírus is ismert Európában
(alma mozaik vírus, alma klorótikus le-
vélfoltosság vírus, törzshimlô vírus). Jel-
legzetes tüneteik a levelek klorótikus
mozaikossága, foltossága, illetve a törzs
és az ágak fájának szövetszerkezeti vál-
tozása, amely felületileg gödrös defor-
mációkban nyilvánul meg.

A baktériumok közül a berkenyé-
ken az almatermésûek tûzelhalás nevû
betegségét okozó Erwinia amylovora
léphet fel mint jelentôs kórokozó. Az
Észak-Amerikából behurcolt baktériu-
mot hazánkban 1996-ban találták meg
elôször. Az almatermésû gyümölcsfák
nagy gazdasági jelentôségû, gyors lefo-
lyású hajtás- és ágelhalását, pusztulását
okozza (tûzelhalás). Sorbus fajokon is
elôfordul Európában, konkrétan a
barkócaberkenyén való fellépésérôl
nincs adatunk.

A berkenyék kórokozóinak legna-
gyobb része a gombák közül kerül ki.
A gyakoribbakat a megtámadott szer-
vek szerint csoportosítva említem meg.

Leveleken és hajtásokon:
A különbözô berkenyefajok levelein,
hajtásain több, különbözô gomba
okozta betegséget ismerünk (liszthar-
mat, varasodás, levélfoltosság, rozsda).
Itt csak azokat a betegségeket és kór-
okozóikat tárgyalom, amelyek a barkó-
caberkenyén sajátosak vagy azon is elô-
fordulnak.

A Gymnosporangium nemzetségbe
tartozó gazdacserés rozsdagombák kö-
zül a barkócaberkenyén a Gymnospo-
rangium torminali-juniperinum és a
G. cornutum elôfordulása bizonyított.
A leveleken és a hajtásokon a sper-
mogóniumok és a rösztélia típusú eci-
umok jönnek létre. A tünetek sárgás-

vöröses foltok formájában jelentkez-
nek, a levelek fonákán feltûnôek az 5
mm hosszúságot is elérô, hengeres, sal-
langos rösztéliák. A másik gazdák a bo-
rókafajok, amelyeknek vékony ágain a
teliumok alakulnak ki.

Sorbus fajokon elôforduló és a
barkócaberkenyérôl is ismert további
rozsdagomba az Ochrospora ariae. Itt a
berkenyék levelén az urediniumok és a
teliumok jelennek meg. Az uredini-
umok a levelek fonákán megfigyelhetô,
apró, halványsárga, epidermisz alatti te-
lepek. A teliumok vörösessárga, via-
szos, kéregszerû foltok, szintén a leve-
lek fonákán jelennek meg. Köztes gaz-
da a berki szellôrózsa (Anemone
nemorosa), amelynek levelein a na-
rancssárga eciumok fejlôdnek.

Az almafa-varasodás kórokozójának
(Venturia inaequalis, anamorfa Spilocea
pomi) egyik változata a barkó-
caberkenyén is gyakori. A leveleken
nyár elején megjelenô, növekvô, sötét-
szürke varasodásos foltokat, elhalásokat
okoz. A konídiospórák barnák, körte
alakúak, többnyire egy-, ritkán kétsejtû-
ek, 16–22x7–9 µm nagyságúak.

Ágakon, kéregben:
A barkócaberkenyén sajátos kéregbe-
tegségérôl nem tudunk, így általában a
berkenyéken elôforduló gyakoribb
kórokozókat említem meg. A berke-
nyék ágain, kérgében több tömlôsgom-
ba faj élhet, amelyek a különbözô
egyéb okok miatt legyengült, pusztuló
vagy elpusztult ágakon jelennek meg
mint gyengültségi kórokozók. Gyakori
ilyen gomba pl. az Eutypella sorbi,
amelynek konídiumos alakja (Cytospora
sp.) a kéregbôl kiáramló narancsvörös
spóratömegek formájában figyelhetô
meg. Hasonlóképpen különbözô más
Cytospora fajok is megjelenhetnek ber-
kenyék pusztuló ágain, pl. a Cytospora
leucostoma, a Cytospora rubescens
stb., amelyek több más fás növény,
gyümölcsfák kórokozóiként is ismer-
tek.

Berkenyék pusztuló ágain gyakori a
Nummulariella marginata tömlôsgom-
ba. Feltûnôek a kéregbôl elôtörô, ko-
rongszerû szürkés sztrómái. Gyengült-
ségi kórokozónak tekinthetô, kedve-
zôtlen környezeti feltételek, gyakran
aszályos periódusok után jelenik meg.

Különbözô lombos fák és cserjék,
gyümölcsfák ágainak rákosodását
okozza a Nectria galligena, amely a
berkenyéken is elôfordul.

A barkócaberkenyének sajátos tô- és
törzskorhasztó taplója nincs. A seb-
zett, idôsebb törzseket megtámadhatják
különbözô polifág taplógombák, pl. a
pisztricgomba (Polyporus squamosus),
az almafa rozsdástapló (Inonotus
hispidus) és mások, annak ellenére,
hogy hazai adatunk a Sorbusokon való
elôfordulásukról nincsen.

A gyökerek és a gyökfô korhasz-
tói lehetnek a gyûrûs tuskógomba fa-
jok (Armillaria spp.). Mint tipikus
gyengültségi kórokozók, elsôsorban az
aszály vagy egyéb ok miatt legyengül
fákat támadják meg.
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Joglesen
Magyar Közlöny
• 17/2000. (IV. 10.) FVM–PM e.r. A

mezei ôrszolgálat megalakításához,
fenntartásához nyújtandó 2000. évi
állami hozzájárulás igénybevételé-
nek rendjérôl és feltételeirôl 1639

• 5/2000. (V. 16.) SZCSM r.A szakmai
vizsgák szervezésére feljogosított in-
tézményekrôl 2775

• 8/2000. (V. 18.) KöM r. A környe-
zetvédelmi megbízott alkalmazási
és képesítési feltételeirôl szóló
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet mó-
dosításáról 2830

Az év fája

A barkócaberkenye kórokozói

DR. SZABÓ ILONA
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Természetvédelem és/vagy erdôgazdál-
kodás? címmel rendezett Szakmai Fóru-
mot 2000. március 8-án a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Erdômérnöki Kar
Hallgatói Önkormányzat. Talán a kissé
provokatív, szándékosan figyelemfel-
keltô címnek is köszönhetô, hogy a
rendezvény iránt igen nagy volt az ér-
deklôdés, hiszen a hallgatók és oktatók
mellett a szakma számos képviselôje je-
len volt mind az erdészet, mind pedig a
természetvédelem területérôl. Tátrai
Gábor kari HÖK elnök köszöntôje után
dr. Faragó Sándor dékán nyitotta meg
az elôadások sorát, melyeket az FVM
Erdészeti Hivatal részérôl Barátossy
Gábor, a KM Természetvédelmi Hivatal
részérôl Temesi Géza, a Fertô-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság részérôl
Markovics Tibor, a Tanulmányi Erdô-
gazdaság Rt. részérôl Jámbor László, a
Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
részérôl Lehoczky István, a Mecseki Er-
dészeti Rt. részérôl dr. Papp Tivadar,
míg az Erdômérnöki Kar részérôl dr.
Mészáros Károly és dr. Gál János tar-
tott.

* * *
Barátossy Gábor elôadásában felhív-

ta a figyelmet arra, hogy szerinte a KM
korábbi vezetése politikai súlyát kihasz-
nálva „csúcsminisztériumként” kezdte
mûködtetni a tárcát. Kiemelte a múlt
túlkapásait, amit részben az okozott,
hogy természetvédelmi munkakörbe
gyakran nem megfelelô végzettségû
embereket alkalmaztak, így nem volt
ritka az indokolatlan védetté nyilvánítás
sem. Szerinte a természetvédelem (egy-
oldalúan) túl széles jogkörrel rendelke-
zik, és olyan elvárásokat fogalmaz meg,
melyek a jelenlegi gazdasági helyzet-
ben nem tarthatóak.

Temesi Géza kifejtette, szerinte az er-
dészet lecsupaszodott, amit többek kö-
zött a vadászati igazgatás különválása is
bizonyít. Az igazi közérdeknek a termé-
szetvédelmet kell tartani, de mivel ez
nem feltétlenül egyezik a tulajdonos el-
képzeléseivel, ezért kell, hogy a termé-
szetvédelem szakhatósági jogkörrel
rendelkezzen. Sérelmezte, hogy a ter-
mészetvédelem érdekeit sokszor nem
tudják érvényesíteni, erre bizonyos ese-
tekben megoldás lehetne egyes erdôte-
rületek kezelésének átvétele.

Harmadikként tartott elôadásában
Markovics Tibor a Szigetköz gondjaira
kitérve elmondta, hogy az erômû létén
kívül nagy problémát okoznak az egy-
kori tölgy-kôris-szil ligeterdôk helyén
telepített nemes nyárasok, melyek
visszaalakítása a jövô nagy feladata. A
Hansággal kapcsolatban szintén a
nemes nyár, illetve az ôshonosság, a tá-
ji ôshonosság kérdése merült fel. A Sop-
roni Tájvédelmi Körzet területét az er-
dôgazdálkodás „állatorvosi lovának”
nevezte, hiszen az erdôk nagy része
igen gyenge termôhelyen található,
ahol nem lehet rentábilis gazdálkodást
folytatni. Ehhez társul még a lucfenyô
mindenki által ismert problémája. A Kô-
szegi-hegység. esetében a gazdálkodó-
val fennálló jó kapcsolatról és a régen
alkalmazott nagy területû tarvágásokról
esett szó. Utolsó területként az Ôrséggel
kapcsolatosan a paraszti szálalóvágás
különlegessége is megemlítésre került.

Jámbor László kifejtette, szerinte
kompromisszumkészséggel a problé-
mák jelentôs része áthidalható, de eh-
hez egyértelmû állásponttal kell rendel-
kezni, ki kell jelölni a célokat, a megva-
lósításhoz szükséges eszközrendszert.
A problémákat helyben kell megoldani;
a természetvédelmi törvény végrehajtá-
si rendeletének hiánya úgyis nagyfokú
alkalmazkodóképességet feltételez
mindkét féltôl. Figyelmeztetett, hogy a
rendkívüli helyzetekre (pl. szúkár)
nincs igazából megoldás. Az erdôgaz-
daságok általában támogatják a termé-
szetvédelem érdekeit, feltéve ha azok
reálisak, és az esetleges anyagi háttér is
rendelkezésre áll. Szerinte az rt.-k révén
érvényesül a társadalmi érdek. Felhívta
a figyelmet arra, hogy igen komoly be-
vétel érhetô el a nem alapvetô tevé-
kenységekbôl, mint pl. elsôdleges fa-
ipar, tranzitkereskedelem, ökoturizmus
stb., és a közcélú feladatok ellátásához
szükséges pénzek egy része csak így te-
remthetô elô.

Lehoczky István napjainkban az er-
dôgazdálkodást közel egyenlôvé teszi a
faállomány-gazdálkodással, és szerinte
nem túlzott a védett erdôterületek ará-
nya. Ugyanakkor elismerte, hogy van
létjogosultsága a faültetvényeknek is. A
nem nyereségorientált erdôgazdálko-
dás megoldást jelenthetne a problé-

mákra, ehhez azonban politikai döntés
kell. Ô is kiemelte, hogy helyi szinten
kell a problémákat megoldani, és na-
gyon sok múlik a felek hozzáállásán, il-
letve stílusán is. Legfontosabb a hosszú
távú érdekek érvényesítése.

Papp Tivadar elôadása elején három
alapelvet fogalmazott meg: nem az erdé-
szektôl kell az erdôt megvédeni; gazdál-
kodást kell folytatni, a passzív hozzáállás
néha többet ronthat; ahol az erdô vala-
milyen védettségi kategóriába esik, ott
konkrétan meg kell mondani, hogy mit,
miért, milyen módon kell védeni. A gaz-
dálkodás és természetvédelem látszóla-
gos ellentétét stabil ökoszisztémák fenn-
tartásával, a biodiverzitás megôrzésével,
részben új szemléletû gazdálkodással
kellene feloldani. Olyan tömbökben kel-
lene gondolkodni, melyek kezelése ré-
vén 120 éves korig a teljes állomány ter-
mészetes felújítása bekövetkezne. Mind-
ez csak kôkemény játékszabályok mel-
lett, ezek szigorú figyelembevételével és
betartásával valósulhat meg.

Mészáros Károly és Gál János egy
olyan tanulmány néhány eredményérôl
számolt be, melyet a Gemenc Rt. kéré-
sére az Erdômérnöki Kar végez. Ez töb-
bek között az állományátalakítások le-
hetséges fafajaival, az átalakítás ütemé-
vel és mértékével, ezek ökonómiai
összefüggéseivel foglalkozik. Mészáros
Károly kifejtette, a fafajcsere olyan be-
ruházás, ahol az rt.-k befektetése révén
a természetvédelmi érték növekszik, ez
viszont a tulajdonosnak lehet kedvezô.
Olyan erdô nincs, melynek (legalább
közjóléti) értéke ne lenne.

Gál János elmondta, hogy jelentôs
területeken kellene fafajcserés állo-
mányátalakításokat végezni, mely erdé-
szeti cél is, de olyan gyorsasággal,
ahogy a természetvédelem ezt látni sze-
retné, nem igazán megvalósítható. A fa-
állomány-szerkezeti átalakítások ekko-
ra nagyságrendben csak a gazdálkodó
és a természetvédô kompromisszuma
révén valósulhatnak meg.

Az elôadás utáni vitában Steiner Jó-
zsef elmondta, hogy véleménye szerint,
ha a gazdálkodók az erdô klimax álla-
potának elérésére törekednek, akkor a
természetvédelmi érdekek nem igazán
sérülhetnek. Igazi konfliktusok erdô-
részlet szinten szoktak kialakulni.

Természetvédelem és/vagy 
erdôgazdálkodás?
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Csóka Péter leszögezte, a vitáknak
csak elvekrôl és nem személyekrôl sza-
bad szólnia. Fontos, hogy a konfliktu-
sok ellenére kifelé egységet kell mutat-
ni. A megtartó gazdálkodás gyakran ál-
dozatokat követel, míg a helyettesítô
gazdálkodás segítségével elôállíthatók
olyan termékek, melyek révén más te-
rületek mentesíthetôk.

Varga Szabolcs felvetette, hogy a ter-
mészetvédelmi kutatásoknak vajon
hány százaléka foglalkozik az erdôvel?
Vizsgálni lehetne különbözô nevelési
módokat, melyek az erdôt igen sokféle
szempontból befolyásolják. Kitért még
a védett erdôk és a közé ékelôdô mezô-
gazdasági területek vegyszeres kezelé-
sének ellentétére.

Telegdy Pál egyrészt elmondta, hogy
a magánerdôk jelentôs része faültet-
vény, másrészt kifejtette, nem érti, hogy
pl. az akácot miért nem lehet elfogadni,
hiszen a krumpli is tájidegen, még sincs
senkinek kifogása ellene. A magántulaj-
donos nem biztos, hogy rosszul jár, ha
védett az erdôterülete, hiszen elképzel-
hetô, hogy forgalmi értéke pont emiatt
növekszik.

Dobó István szerint pl. az FHNP terü-
letén is folyik az Igazgatóság által koor-
dinált gazdasági tevékenység (többek
között a nádvágás), ahol esetleg az NP
is a profit szerint dönt, ugyanakkor ezt
mindig jóval kevesebb kritika éri.

Markovics Tibor elôször V. Sz.-nak re-
agálva elmondta, hogy az egyes szelek-
tívnek tartott vegyszerek a gyakorlatban
mégsem olyan szelektívek. Kifejtette
még, hogy ôk a fafajok tekintetében haj-
lamosak a kompromisszumra, hiszen
egyes szántóterületek beerdôsítése so-
rán NNY-at és akácot is engedélyeznek.

Dr. Halupa Lajos sokakhoz hasonló-
an üdvözölte, hogy az összeütközése-
ken túllépve már inkább a kiútkeresés a
jellemzô. Szerinte a természetközeli er-
dôgazdálkodás megközelítôleg termé-
szetvédelmet jelent, és ehhez kapcsoló-
dóan ítélte el a klónok felesleges alkal-
mazását is.

* * *
A rendezvény összegzéseként el-

mondható, hogy sikeres folytatása volt
a korábbi Szakmai Fórumoknak, hiszen
mind az elôadások, mind a hozzászólá-
sok külön-külön nézôpontból világítot-
ták meg egy-egy szeletét napjaink talán
legáltalánosabb, az egész erdôgazdál-
kodást érintô problémakörének. Mind-
ez hozzájárult ahhoz, hogy a résztvevô
hallgatók jobban megismerjék ezt a
kérdéskört, de talán ahhoz is, hogy a jö-
vô célkitûzése ténylegesen a valós érve-

ken, kompromisszumokon nyugvó, a
természetvédelem és az erdôgazdálko-
dás olykor ellentétes, de gyakran elvá-
laszthatatlan érdekeit egyaránt szolgáló
egyezség megteremtése legyen.

Végezetül az Erdômérnöki Kar Hall-
gatói Önkormányzata nevében köszö-
netemet szeretném kifejezni mindazok-
nak, aki felkért elôadóként, hozzászó-

lóként, érdeklôdôként, erkölcsi vagy
anyagi támogatóként hozzájárultak a
rendezvény sikerességéhez.

Szándékaink szerint a Szakmai Fóru-
mok sorozata a következô tanévben is
folytatódni fog.

Tátrai Gábor
(A témára még visszatérünk. A

Szerk.)

A göttingeni erdészeti fakultás termô-
helyismeret-tani tanszékének pro-
fesszora, B. Ulrich, az erdei ökosziszté-
mák állékonyságának megôrzéséhez a
következôk megtartását ajánlja:

– Az erdôhasználatot a fatest kivéte-
lére kell korlátozni, ami igen csekély
tápelemkészletet hordoz.

– A vágások és felújulás idôszakában
minimálisra kell csökkenteni a talajfel-
szín mikroklímájának változtatását.

– Segíteni kell a vágások utáni nö-
vényzet felverôdését (gyepszinttel
együtt), hogy ezzel a tápelem-ionkör-
forgás zárt folyamatot képezzen.

– A talajnak lágyszárúakkal fedettnek
kell lennie, mert ez a másodlagos fo-
gyasztók táplálékforrását adja, különö-
sen fenyvesekben.

– Olyan talajállapotot kell fenntarta-
ni, amely elôsegíti a lebontó szerveze-
tek zavartalan mûködését.

– Az elszállított tápelemeket vissza
kell pótolni, akár trágyázás útján is,
ilyenre egy vágásforduló alatt elég egy
alkalommal gondolni.

(B. Ulrich: Factors affecting the sta-
bility of temperate forest ecosystems.
18th IUFRO World Congress. Div 1.
Vol. I. 121–135. o.)

Ref. Dr. hc. dr. Szodfridt István

Erdei öko-
szisztémák
állékonysága

Megjelent
az Országos Erdészeti Egyesület

kiadásában az Útmutató magán erdô-
gazdálkodók részére sorozat elsô
könyve az erôgazdálkodás jogszabályi
hátterérôl.

Dr. Horváth
Béla 
kitüntetése
Dr. Horváth Bélát a GTE  Pattantyús
Ábrahám Géza díjával tüntették ki, a
Gépipari Tudományos Egyesületben
végzett kiváló és eredményes mûszaki
és társadalmi munkájáért.

„A földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter az Állami Er-
dészeti Szolgálat fôigazgatójá-
nak javaslata alapján a fôigazga-
tó-helyettesi feladatok ellátásá-
ra Wisnovszky Károlyt az FVM
Erdészeti Hivatala magán-
erdôgazdálkodási osztályának
korábbi vezetôjét nevezte ki
május 1-vel kezdôdô, határozat-
lan idôre szóló megbízással.”
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Az évezred tiszai árvizében
a jelen tudósításon kívül bi-
zonyára részt vettek más er-
dészek is, ám a szerkesztô-
ségbe csak az EGERERDÔ
Rt. híranyaga jutott el.
Az egri kollégák felajánlot-
ták segítségüket a központi
árvízvédelmi törzskarnál. Az
ötvenfôs csapatot a szolnoki
védelmi bázisra irányították,
ahol a képek tanulsága sze-
rint meg is jelentek és dere-
kasan kivették részüket a vé-
delemben az EGERERDÔ
emberei. Azért ezt jó érzés
leírni. Köszönet!

Árvízi segítség erdészektôl

Lengyel önkéntes tûzoltókkal egy láncban

Ez volt a tiszaligeti autóparkoló Erdészek magasítják a gátat

Legény a gáton Indulás elôtt hazafelé a csapat Fotó: EGRERDÔ Rt.
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Szép erdeinkbôl
Vadaskerteket csinálnak,
Ahová belépnünk
Többé nem szabad.
Balga, kapzsi módra,
A természetet megcsúfolva,
Tenyésztôdik itt,
Mint máshol
Karámban a barom,
Itt a vad.

(Szabadon Katona József után)

Az 1867-es kiegyezés után következô
években, mely minden területen a hely-
és útkeresés idôszaka volt, a fent idé-
zett cím alatt több cikk jelent meg az
akkori Erdészeti Lapokban. Ezek a cik-
kek általában a kormány vagy más ál-
lami közigazgatási szervek kirívó in-
tézkedéseit bírálták. Ez a cím jutott az
eszembe, amikor az E. L. ez évi januá-
ri számában a „Földtulajdonosok va-
daskertje” címû rövid cikket olvastam.
A cikkbôl megtudhatjuk, hogy a „Nap-
kori Erdôgazdák Szövetkezete” (Sz. Sz.
B. m.) egy 500 ha-os vadaskertet léte-
sített. A létesítmény építési költsége 35
millió Ft volt, melyhez a Szövetkezet
az FVM Vadászati Fôosztályától 14 mil-
lió Ft és a Megyei Területfejlesztési Ta-
nácstól 5 millió Ft vissza nem térítendô
támogatást kapott. Ezek a sorok ben-
nem mély megrökönyödést váltottak
ki. Nemcsak az képesztett el, hogy egy
alacsony erdôsültségû alföldi megyé-
ben és Nyíregyháza nagyváros szom-
szédságában az illetékes szakhatósá-
gok egy ilyen nagy területû vadaskert
létesítésére engedélyt adtak, hanem az
is, hogy a létesítmény építési költségé-
nek 54%-át állami keretbôl fedezték.
Ez az eset (ami biztos nem egyedül-
álló) azért is kirívó, mert köztudomá-
sú, hogy új erdôk telepítésére és ezek
támogatására nincs elegendô keret, itt
pedig öncélú, kétes értékû vadászati
létesítmény kapott nagy összegû álla-
mi támogatást.

Magyarországon egyesek (sajnos
még erdészeti szakmai körökben is) va-
daskertek létesítésével aranybányákat
sejtenek feltárni. A tapasztalat azonban
azt bizonyítja, hogy intenzív vadgazdál-
kodás hosszú távon (tartamosan) min-
dig nagyobb értékû kárt, mint hasznot
okoz. Az aranybányákból leginkább
csak „aranyér” marad vissza. Ez pedig
ismeretes, hogy egy fájdalmas, hosszan
tartó kór.

Vadaskertek létesítésével azonban az
erdôk szociális-üdülési funkciójának je-
lentôsége is semmibe vevôdik. Különö-
sen nagyvárosok közelében vagy erôsen
látogatott tájakon létesített vadaskertek
zárják ki nagy területekrôl az üdülésre
vágyókat. Az ilyen célra igénybevett er-
dôterületekrôl való kitiltás módja, illetve
a közönségnek az errôl való tájékoztatá-
sa szintén sok kívánnivalót hagy hátra.
Egy ilyen rossz példával tavaly nyáron a
Bakonyban való barangolásom alkalmá-
val találkoztam. A közölt kép szövegé-
hez azt hiszem, nem szükséges magya-
rázat. Legfeljebb csak annyi, hogy a vad-
gazdálkodás terén az Európa felé való
felzárkózás már úgy látszik, folyamatban
van. Ezt bizonyítja az egyik táblán olvas-
ható szöveg, amely az „elektromos kerí-
tés” veszélyére német nyelven is figyel-
meztet. Ez nagyon következetes, mert
miután szerte az országban „szoba kia-
dó”, „ház vagy telek eladó” feliratok leg-
inkább csak német nyelven olvashatók,
ideje, hogy a környéken leselkedô ve-
szélyekre is saját nyelvén figyelmeztes-
sük német vendégeinket.

Szomorú azonban, hogy a helytelen
tájékoztatás terén egy állami erdôterü-
leten gazdálkodó erdôgazdaság rt. szol-
gál rossz példával. Egy ilyen szövegû
tábla csak „Tiborc keservére” emlékez-
teti az erdôjárót, meg arra, hogy hiszé-
keny, együgyû embernek tartják. Vala-
mint hozzájárul ahhoz, hogy az erdé-
szeti, vadászati és természetvédelmi
ágazatok között fennálló feszültségek
tovább fokozódnak.

Befejezésül még a következôket
szeretném megemlíteni. Az utóbbi
években mind az E. L. hasábjain,
mindkülönbözô szakmai rendezvé-
nyeken, sok szó esett a természetszerû
erdôgazdálkodásról. A cikkekbôl az
vehetô ki, hogy Magyarországon is
már egy nagyszámú lelkes szakember-
gárda munkálkodik ennek az erdômû-
velési módnak a terjesztésében mind
elméleti, mind gyakorlati téren. Az
egyik ilyen témájú, kitûnô cikk Madas
László tollából jelent meg (A termé-
szetszerû erdôrôl. E. L., 1999. február,
48–50. o.). Madas ebben a cikkben
nyomatékosan rámutat arra, hogy „mi-
elôtt a természetszerû erdôgazdálko-
dást elkezdenénk, az ehhez szükséges
feltételeket biztosítani kell”. Az egyik
legfontosabb feltételrôl, a vadállo-
mány szerepérôl a természetszerû er-
dôgazdálkodásban így ír: „Mind a mes-
terséges, mind a természetes felújítás-
nak sarkalatos feltétele, hogy az erdô
vadeltartó képessége és a haszonvad
(szarvas, ôz, muflon, vaddisznó) állo-
mánynagysága megfeleljenek egymás-
nak. Amíg vadkárosítás miatt erdeink
kerítés nélkül nem újíthatók fel, addig
nem gondolhatunk természetszerû er-
dôk sikeres létrehozására. Emberi el-
határozáson és tisztességen múlik en-
nek a helyzetnek a megoldása.”

Tehát természetszerû erdôgazdálko-
dás, természetszerû vadgazdálkodás
nélkül nem lehetséges. Különösen nem
„vadaskertes erdôgazdálkodással”!

Kép és szöveg: Leipold Árpád

A vadaskertekrôl másképpen
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A magyar erdôgazdálkodás vi-
lágviszonylatban is elismerésre
méltó eredményeket ért el. Így
az erdôsültségi százalék 12-rôl
18-ra növekedett, emelkedett
az élôfakészlet, javult a fafaj-
összetétel. Számtalan közcélú
erdôtelepítés (fasor, zöldöve-
zeti fásítás stb.), jóléti objek-
tum (autóspihenô, parkerdô
stb.) valósult meg, ami mind a
hazai társadalom, mind a hoz-
zánk látogató külföldiek köré-
ben elismerést váltott ki, nö-
velve a kezdeményezô, terve-
zô és végrehajtó erdész szak-
emberek megbecsülését.

A trianoni gyászos békedik-
tátum, majd a második világhá-
ború befejezése után – a ma-
gyar erdôgazdálkodás nagy
szerencséjére – akadt két széles
látókörû, kitûnô erdészeti szak-
ember: Kaán Károly, illetve
Barlai Ervin, akik világos
programot adtak, és meghatá-
rozták a követendô erdészeti
politika irányelveit.

Sajnos a rendszerváltás után ez nem
történt meg. Igaz, hogy 1993-ban Orszá-
gos Erdészgyûlés volt, de az itt elfogadott
javaslatokat, valamint az MTA Erdészeti
Bizottsága javaslatait az akkori kormány-
zat csak kis részben vette figyelembe. A
szakmai érveket félresöpörte, a pillanat-
nyi politikai érdekek szerint döntött. Így
született meg az erdôkre nézve átgondo-
latlan, dilettáns kárpótlási törvény, amely
figyelmen kívül hagyva a területen álló fa-
állományt, csak az aranykorona-értéket
vette alapul. A negatív következmények
közismertek. Különbözô értékû erdôterü-
letek kerültek azonos kárpótlási jegy fejé-
ben magántulajdonba. Egyesek óriási ér-
tékekhez jutottak érdemtelenül, mások
(sokszor volt erdôtulajdonosok) pedig ér-
téktelen területeket kaptak. Az erdôterü-
letek felparcellázódtak, gazdálkodásra al-
kalmatlan méretû birtokok keletkeztek. A
magántulajdonú erdôbirtokok közül 7-
nek nagyobb a területe 1500 hektárnál, és
mindössze 80-an érik el az 500 hektár bir-
toknagyságot. A társult erdôgazdálkodók
átlagos területe 100-300 hektár. („Nem
nônek az égig.” Kelemen Z., HVG, 1999.
december 25.)

Az 1996-ban elfogadott erdôtörvény
elôrelépést jelentett. Kimondta: „Az er-
dô léte az emberi élet egyik alapvetô
feltétele, ezért annak fenntartása és vé-
delme az egész társadalom érdeke, vele
csak a közérdekkel összhangban le-
het gazdálkodni.” Meghatározta az er-
dôgazdálkodási tevékenység fogalmát,
megszabta a fôbb szakmai elvárásokat.

Az ország erdeinek 60%-a állami,
40%-a magántulajdonba került.

A magántulajdonú erdôk zömében,
az elôzôekben ismertetett birtoknagy-
ságok miatt, a legalább önfinanszírozó,
az erdôtörvényben elôírt szakmai elvá-
rásoknak megfelelô gazdálkodás felté-
telei nem adottak. Sajnos az új erdôtu-
lajdonosok egy része igyekszik minél
elôbb a legnagyobb hasznot kivenni er-
dejébôl. Sok engedély nélküli fakiter-
melés történik. Megnôtt a fatolvajlások
száma is. A bûnözôk kihasználják a ren-
dezetlen tulajdonviszonyokból adódó
lehetôségeket, azt, hogy sok erdônek
gyakorlatilag nincs gazdája, csak (eset-
leg) papíron. A mintegy 740 000 hektár
magánerdô 24%-án még nem történt
meg a tulajdonosok bejegyzése, 23%-án
nem jött létre társulás. (“Nem nônek az

égig.” Kelemen Z., HVG, 1999.
december 25.)

A szabálytalan, szakszerût-
len vagy illegális fakitermelés
legtöbbször a cselekmény
megtörténte után jut az
Erdôfelügyelôség tudomására,
amikor az erdô már károso-
dott. Sajnos az ilyen károk
vagy egyáltalán nem vagy csak
évtizedek múlva hozhatók
helyre.

Összességében megállapít-
ható, hogy hiába vannak he-
lyes szakmai követelmények
elôírva, azokat az erdôtulajdo-
nosok jelentôs része még leg-
jobb szándék mellett sem ké-
pes végrehajtani. Az elmúlt 4
év tapasztalata bizonyítja,
hogy az Erdôtörvény így
nem mûködik! Céltalan len-
ne a problémák megoldására,
enyhítésére bármit javasolni a
múlt tapasztalatainak elemzése
nélkül.

Dr. Járási Lôrinc részlete-
sen elemezte Borsod-Abaúj-Zemplén
megye erdôgazdálkodásának történtét
a XVI. századtól napjainkig (Erdôgaz-
dálkodás Bánkúttól Nagy Milicig. Mis-
kolc, 1997). Az alábbi fontosabb követ-
keztetéseket vonta le:

– „Jövedelmezô vagy legalábbis önfi-
nanszírozó tartamos erdôgazdálkodást
folytatni csak a naturális és pénzügyi
hozamok kiegyenlítését több év átlagá-
ban lehetôvé tevô, nagy erdôbirtokon
lehet.”

– „Az erdôbirtokos fôurak tulajdoni
magatartását – kevés számú tiszteletre-
méltó kivételtôl eltekintve – az jelle-
mezte, hogy csak kapni, örökölni, kiél-
ni, jelzáloggal megterhelni szerették az
erdôt.”

– „Az erdôbirtokos a fa árát nem
vagy csak kis részben fordította az er-
dôk felújítására és fenntartására.”

Kaán Károly akadémikus, volt ál-
lamtitkár igyekezett gátat vetni a ko-
rabeli erdôpusztításnak (Az erdô sze-
relmese. Farkas Lajos, Budapest,
1996).

Megállapításai ma is idôszerûek:
„Az évszázados termelési fordulóval

számoló erdôgazdálkodás csak olyan

Halaszthatatlan a nemzeti erdôstratégia
kidolgozása



országokban tudott jelentôsebb ered-
ményeket elérni, ahol erôsebb politikai
hullámverések nem zavarták meg a fej-
lôdés útját és menetét.”

Nagy erôfeszítéseket tett a belterjes,
tartamos erdôgazdálkodás általános be-
vezetése érdekében. El akarta érni,
hogy minden erdô „egységes állami el-
látás alá” kerüljön ott, „ahol a birtokos
nem akar vagy nem tud okszerûen és
eredményesen gazdálkodást folytatni,
az erdôgazdálkodás ellátását az állam
vegye át”.

Javasolta, „hogy a kormány a magá-
nosok erdôtelepítésének elômozdításán
felül, a nemzeti erdôvagyon gyarapításá-
ra és példaadás céljából ilyen területeket
szerezni és azokon állami erdôket telepí-
teni igyekezzék az országban”.

Barlai Ervin, a MALLERD ügyvezetô
igazgatója részletesen elemezte a ma-
gyar erdôgazdálkodás helyzetét a II. vi-
lágháború után (Erdôgazdaság Politikai
Irányelvek. Budapest, 1946). Megállapí-
totta:
„A régi állami erdôbirtokokon kat.

holdanként lényegesen nagyobb élô-
fakészletet ôriztek meg, mint a legtöbb
magánbirtokon.”
„Erdôket gazdaságosan kezelni csak

megfelelôn nagy birtokegységekben le-
het.”
„Százéves lejáratú befektetésekre

többnyire csak az állam vállalkozik, vagy-
is több nemzedékre való tervszerûsé-
get, évtizedeken át tartó és mindig
újabb évtizedekre, évszázadokra elôre
nézô erdônevelést csak az állami gaz-
dálkodástól várhatunk.”

Sajnos az életben, a családban a fia-
talok ritkán fogadják el a szülôk életta-
pasztalatokon nyugvó tanácsait. A
munkahelyen az utód többnyire min-
dent máshogy akar csinálni, mint elôd-
je. Így van ez a politikában is. A rend-
szerváltás elôtt a jelszó az volt: mindent
kollektivizálni, államosítani, napjaink-
ban pedig: mindent privatizálni! Ma már
számtalan neves tudós, közgazdász
helyteleníti egyes termelési ágak teljes
körû privatizációját!

Nagy felelôtlenség lenne a múlt ta-
pasztalatait figyelmen kívül hagyni,
aminek csakis az erdôk látnák kárát.

Tehát mindenképpen idôszerû az er-
dôtörvény módosítása, még az EU-csatla-
kozás elôtt úgy, hogy a szakmai, környe-
zetvédelmi, jóléti elvárásoknak megfele-
lô, élet- és mûködôképes erdôgazdál-
kodás feltételei biztosítva legyenek.

A hosszú távú befektetési visszatérü-
lés az a tény, hogy az erdôvagyon jöve-
delemteremtô képességét elsôsorban az

ökológiai viszonyok és a biológiai törvé-
nyek határozzák meg, a természetes er-
dôtársulások, illetve a ritka fa- és cserje-
fajok és lágy szárú növények megôrzése,
az erdôk közérdekû szolgáltatásainak
biztosítása mind azt támasztják alá, hogy
az erdôk zömének továbbra is állami tu-
lajdonban kell maradnia. Az erdôk keze-
lését egy magát fenntartani képes, a piac
körülményeihez igazodó, a rövid távú
anyagi érdekeltség mellett, elsôsorban
az erdôvagyon gyarapításáért felelôs
erdészeti szervezetre kell bízni.

A magántulajdonú erdôkben az öko-
nómiailag életképes, több száz ha
nagyságú erdôbirtokok kialakítását
törvényi úton kell elôírni. Csak így bizto-
sítható a törvényben elôírt szakmai elvá-
rások teljesítése, de ez hosszabb távon
az erdôtulajdonosok jól felfogott saját ér-
deke is. Anyagilag is támogatni kell az
erdôgazdálkodókat a mûködôképes
üzemek mielôbbi kialakítása érdekében.

Lényegesen egyszerûsíteni és csök-
kenteni kell az adminisztrációt.

Az erdész szakemberekre hatalmas
feladatok várnak. Így:

A szántóföldek más mûvelési mód-
ban való hasznosítása kapcsán mintegy
700 ezer ha erdôtelepítést kell végrehaj-
tani, ami az ország területének egyik
legnagyobb tájátalakítását fogja jelente-
ni. Az erdôsültségi % még mindig ala-
csony 18%-ról 25–30%-ra lenne célsze-
rû felemelni.

Minden erdôben biztosítani kell a
törvényben elôírtaknak megfelelô szak-
szerû gazdálkodást, a tulajdonosi viszo-
nyoktól függetlenül.

Az EU országaihoz hasonlóan ná-
lunk is egyre nagyobb hangsúlyt fog
kapni az erdô gazdasági jelentôsége
mellett annak környezetvédelmi szere-
pe. (Napjainkban tapasztalhatjuk hová
vezet az erdôk kíméletlen letarolása: ár-
vízhez!)

Ezért növekedni fognak az ilyen célú
erdôtelepítések, az egyes környezeti és
természeti csapások megelôzése, eny-
hítése érdekében (árvíz, földcsuszam-
lás, erózió stb.). Ezeket az államnak
minden eszközzel támogatnia kell, vi-
dékfejlesztés keretében.

Egyre nagyobb az igény az erdôk jó-
léti szolgáltatásai iránt. A meglévô léte-
sítmények fenntartása mellett a gazda-
sági helyzet javulásával elôtérbe kerül
újak kialakítása is.

Megoldásra vár a fakitermelések so-
rán visszamaradó nagy tömegû alacso-
nyabb értékû faanyag hasznosításának
kérdése.

Mivel az erdô nemzeti kincs, köz-
tulajdon is, az államerdészetnek döntô
részt kell vállalni a feladatok végrehaj-
tásában. Itt biztosítottak leginkább a
tárgyi, szakmai feltételek. Több éven át
tartó hatalmas munkáról van szó, amire
jól fel kell készülni. Minden területen
példát kell mutatni a magánerdô-bir-
tokosok számára.

Napjainkban az azonnali profit szer-
zésén van a hangsúly, a hosszú távú, az
egész társadalom érdekét szolgáló tö-
rekvések háttérbe szorulnak. Ezért ha-
ladéktalanul ki kell dolgozni az aktuá-
lis, de a jövôbe is mutató erdôgazda-
ság-politikai irányelvek közérthetô,
rövid összefoglalását, és azt a tömeg-
kommunikáción keresztül folyamato-
san és széles körben ismertetni kell. Az
irányelveket a részletesebb, tudomá-
nyos alapokon remélhetôleg mielôbb
kidolgozásra kerülô, az MTA Erdészeti
Bizottsága által is javasolt „Nemzeti Er-
dôstratégia” alapján célszerû összeállí-
tani. Egyébként el kell érni, hogy mint a
vidékfejlesztés egy kiemelkedôen fon-
tos eleme, a Nemzeti Erdôstratégia ak-
tuális részei bekerüljenek a középtávú
„Széchenyi István” gazdaságfejlesztési
tervbe. Rá kell mutatni arra is, hogy a
feladatok végrehajtásához jelentôs
munkaerôre lesz szükség, ami a mun-
kanélküliség csökkenését és a vidék
felemelkedését segíti elô.

A döntési helyzetben lévô politiku-
sokon kívül meg kell nyerni a társada-
lom széles tömegeit. El kell érni, hogy a
célkitûzésekkel minél többen azonosul-
janak, és aktívan részt vegyenek azok
megvalósításában.

E hatalmas, nemes feladatok végre-
hajtásához a mindenki számára köve-
tendô utat Kölcsey Ferenc verssora jelö-
li ki: „Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza
fényre derül.”

id. Dr. Páll Miklós
okl. erdômérnök
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A napilapokban több ízben olvashattuk a
Világ Természetvédelmi Alap (WWF) ha-
zai képviselôjétôl azt az elmarasztaló vé-
leményt, hogy országunknak nincs „er-
dôstratégiája”. Ezekre a vélekedésekre
nem tartottam szükségesnek reagálni,
mert – istenem – ennyi melléfogást még
megengedhetnek maguknak ezek a saj-
tótermékek. Ám most, immár a szakla-
punk májusi számában is találkozhatunk
ezzel az elmarasztaló véleménnyel.

Örömmel tölt el, hogy a jelek szerint
az elsô lehetek, akinek alkalma nyílik az
általam egyébként nagyrabecsült nem-
zetközi természetvédelmi szervezet is-
mereteit kiegészíteni. „Erdôstratégia” cí-
mû brosúránk vagy akár keménykötésû,
vaskos kötetünk valóban nincsen, de
vannak olyan törvényeink, rendeleteink,
szabályzataink, amelyek bízvást nevez-
hetôk hosszú távú, általános és részletes
tervnek, tehát „stratégiának” is akár.

Szabadjon ezek sorában elsô helyen
említenem az erdôtörvényünket, azután
az erdôrendezési Útmutatót, „Az egyes
termôhely-típusokon alkalmazható célál-
lományokat”, az Erdônevelési modelle-
ket, a Fatermesztési, Erdôvédelmi, Erdô-
rendezési mûszaki irányelveket stb. Ezek-
bôl már a közepes szakismerettel bírók is
tapasztalhatják, hogy ezek tartalmazzák
mindazokat az elemeket, amelyek kellé-
kei a hosszú távú általános és részletes
tervnek, azaz ezek együttese kiad egy
komplett stratégiát. E szabályzatok alap-
ján készülnek az erdei üzemtervek, ami-
ket ugyan tízévenként megújítunk, de ez
nem jelenti azt, hogy ezek csupán tíz év-
re tekintenek elôre. Ezek tartalmazzák
mindazokat a tény- és tervadatokat, ame-
lyekbôl már közepes szakismeret birtoká-
ban is levezethetôk a több évtizedre, év-
századra, mi több, az idôk végtelenjéig
szóló tennivalók, a gazdálkodásnak mind
a kötelezô, mind a lehetséges elemei.

E szabályzatokat egyébként koránt-
sem tartom tökéletesnek, ezeket sok terü-
leten kellene javítani, ezeket lehet(ne) bí-
rálni, de nem lehet nemlétezônek tekinte-
ni. Erdôgazdálkodásunknak bôven van-
nak hibái, bírálnivaló elemei, ám ezek ko-
rántsem a stratégia hiányából, hanem a
szabályzatok be nem tartásából, illetve
azok gyenge pontjaiból következnek.

Javaslom tehát a kétkedôknek, ta-
nulmányozzák behatóan a fent felsorolt
szabályzatokat, hosszú távú terveket, és
egy könyvkötészeti szakember segítsé-
gével ezeket egy kötetbe gyûjtve bátran

írják rá a borítóra: Íme, itt van Magyar-
ország Erdôstratégiája.

Szabadjon még kitérnem egy másik,
nem éppen hízelgô véleményre. Hogy
tudniillik nagyon sok az erdônek nem is
nevezhetô, nem ôshonos fafajokból álló
„ültetvényünk”. Errôl talán annyit: Azo-
kon a vidékeinken, ahol az erdôsültség
nem éri el a négy százalékot, annak is
örülnünk kell, ha ott akácosok, nyára-

sok létesülnek. Annál is inkább, mert ott
ôshonos fafajokról aligha beszélhetünk,
hiszen e vidék természetes állapota
részben füves puszta, részben pedig
mocsár volt. Természetesen a stratégi-
ánkban itt is szerepel a jelen termôhelyi
viszonyoknak megfelelô, természetsze-
rû állományok kialakítása.

Eger, 2000. május 9.
Reményfy László

Az erdôstratégiánk

Az elmúlt tíz évben a hazai erdészeti sza-
porítóanyag-termesztés drasztikusan
visszaesett, annak ellenére, hogy a cseme-
tekertek száma csaknem megkétszerezô-
dött. Ez elsôsorban a privatizáció követ-
kezménye: többek között hirtelen meg-
nôtt a mûvelés alól kivont területek ará-
nya – derül ki az Országos Mezôgazdasá-
gi Minôsítô Intézet tanulmányából.

Tavaly a hazai erdészeti csemeteker-
tekben összesen 234 millió csemetét ne-
veltek, több, mint 13 százalékkal keveseb-
bet, mint 1998-ban. Ebbôl hozzávetôlege-
sen – akárcsak a megelôzô években – 150
millió darabot ültettek ki. A fennmaradó
állomány egy részét még nem lehetett fel-
használni, mivel eleve többéves növeke-
dési idôszakot igényelnek, a másik részét
pedig fejletlenség vagy egyéb okok miatt
nem tudták értékesíteni – ez utóbbiakat
jövôre ismét piacra viszik a termelôk.
Ezenkívül számottevô a selejt aránya is.

A legkeresettebb faj egyébként a tölgy –
ezen belül is a kocsánytalan tölgy –, amely
az össztermésnek több, mint 30 százalékát
teszi ki. Ezen fajok népszerûségének
1993–1997 közötti növekedése elsôsorban
a belsô piaci igények változásával és az ex-
portlehetôségek bôvülésével magyarázha-

tó. Az elôbbiek következtében a tölgyel-
adások alakulása számottevôen befolyá-
solja az éves teljesítményt. Az elmúlt há-
rom évben történt visszaesés a kiviteli le-
hetôségek beszûkülésére, az Európai Unió
(EU) tagállamaiban fokozatosan beveze-
tett beviteli korlátozásra vezethetô vissza.

Figyelmet érdemlô a nemesnyár-állo-
mány összetételének változása annak el-
lenére, hogy a teljes választékból ezek
csak mintegy 0,2 százalékkal részesed-
nek. Az elmúlt években nagymértékben
megnôtt, elsôsorban az olasz nyár kárára,
a pannónia nyár aránya. Ez viszont jelen-
tôs gondokat okozhat abban az esetben,
ha valamely betegség vagy környezeti ha-
tás miatt az utóbbi fajta károsodna, mivel
így számottevôen megcsappanna az állo-
mány – mondta lapunknak Tóth János, az
Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács
ügyvezetô titkára.

A belföldi termelés az elmúlt években
meglehetôsen elaprózódott, a csemeteker-
tek száma ugyanis az 1991. évi 644-hez
képest 1999-re 1036-ra emelkedett. Ennek
következtében – bár a termelésbe bevont
terület a szóban forgó idôszakban mint-
egy ezer hektárral növekedett – a kertek
átlagos nagysága 4,8 hektárról 3,9 hek-
tárra csökkent.

Az évek óta tartó termeléscsökkenéssel
szemben az export folyamatosan növek-
szik, s egyre meghatározóbb a jelentôsége.
Tavaly a hazai csemetekertekbôl csaknem
24 millió darab facsemetét szállítottak kül-
földre, mintegy 10 millióval többet, mint
1998-ban. A legnagyobb megrendelôk a
holland, cseh és német importôrök voltak.
A behozatal ezzel szemben elhanyagolha-
tó, tavaly a 340 ezer darabot sem érte el.

(Napi Gazdaság)

Csökkent az erdészeti
csemetetermelés
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A volt Soproni Egyetem – ma Nyugat-
Magyarországi Egyetem – diákjaiként
szerzett és a következôkben leírt ta-
pasztalataink természetesen csak a sop-
roni környezetmérnöki szakhoz kap-
csolódnak, de meglehet, hogy más,
környezetmérnök-képzéssel foglalkozó
egyetemek és fôiskolák is – amelyeket a
teljesség kedvéért szintén megemlítünk
– ugyanezekkel a problémákkal küzde-
nek. Cikkünk célja az, hogy felhívjuk a
gazdasági és társadalmi élet szereplôi-
nek figyelmét a következô sorokban le-
írt problémákra, másrészt enyhítsük a
hazai környezetmérnök-képzéssel kap-
csolatos információhiány következmé-
nyeit.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdômérnöki Karának Környezetmér-
nöki Szakán az elmúlt négy év alatt el-
végzett tanulmányok során többször
nyílt alkalom számunkra beszélgetni
egy-egy vállalat, cég, szervezet képvise-
lôivel. A beszélgetésekbôl leszûrt ta-
pasztalatainkat többek között a nyári
gyakorlatok, a szakmai tanulmányutak,
illetve a diákok által egyetemünkön
évente megrendezett Állásbörze és
Szakmai Fórum alkalmával szereztük.

A legmeglepôbb tanulság számunkra
az, hogy beszélgetôpartnereink nem
vagy csak nagyon keveset hallottak errôl
a szakról – annak ellenére, hogy csak-
nem 8 éve indult környezetmérnök-kép-
zés, és ma már hét képzôintézményben
folyik az oktatás egyetemi és fôiskolai
szinten. Nehezen tudják elhelyezni a
képzési rendszerben és meglehetôsen
kevés információval rendelkeznek arról,
hogy milyen jellegû és tartalmú mérnöki
tudásanyagot takar egy végzett környe-
zetmérnök diplomája. Ebbôl következô-
en, ha a potenciális alkalmazók hallottak
is e képzésrôl, a frissen végzett környe-
zetmérnökökkel kapcsolatos informáci-
ók és szakmai tapasztalatok hiányában
alkalmazásuk esélye kisebb.

A nagyobb vállalkozások és az ön-
kormányzatok igen gyakran egyáltalán
nem alkalmaznak környezetvédelmi
szakembert az ilyen jellegû feladatok
ellátására, hanem azt a megoldást vá-
lasztják, hogy munkatársaikat tovább-
képzéssel teszik alkalmassá a környe-
zetvédelmi problémák megoldására.

Mindezek magyarázatául részben a
környezetvédelmi szakemberképzéssel
kapcsolatos általános információhiány
szolgálhat.

Felvetôdhet a kérdés, hogy egy cég-
nek vagy szervezetnek milyen elônye
származhat abból, hogy környezetmér-
nököt foglalkoztat.

A válasz lehet például az, hogy akár
egy széles körû tevékenységgel foglal-
kozó, tág szolgáltatási profilú cégnek,
akár egy speciális területre koncentráló
vállalkozásnak, vállalatnak a mûködése
során felmerülô komplex és szerteága-
zó környezetvédelmi problémái, fela-
datai megoldására és kezelésére legcél-
szerûbb egy átfogó környezetvédelmi
szemléletû, az összetett problémákat
hatékonyan kezelô környezetmérnök
szakembert is alkalmazni.

Magyarországon jelenleg számos
irányban és képzési formában folyik
környezetvédelmi oktatás.

Az egyes felsôoktatási intézmények-
ben folyó környezetmérnöki képzések
tematikája alapjaiban hasonló, különb-
ség a képzés irányultságában van.

Egyetemi szinten mûszaki-geológiai
alapképzéssel környezetmérnök-kép-
zés mûködik a Miskolci Egyetemen, ve-
gyi-technológiai jellegû oktatás a Veszp-
rémi Egyetemen, általános környezet-
mérnöki képzés a Budapesti Mûszaki
Egyetemen, táj- és területfejlesztésre, il-
letve az ökológiai vonatkozásokra kon-
centráló képzés Sopronban, a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Erdômérnöki
Karán. Fôiskolai szintû környezetmér-
nök-képzés pedig a bajai Eötvös József
Fôiskolán, a pécsi Pollack Mihály Fôis-
kolán és a gyôri SZIF-en folyik.

Az említett intézmények környezet-
mérnök-hallgatói egy átfogó, minden
szakterületre kiterjedô ismeretanyaggal
bôvíthetik tudásukat, ez teszi ôket al-
kalmassá arra, hogy egy felmerülô kör-
nyezetvédelmi problémát a maga bo-
nyolultságában átlássanak és szakszerû
megoldást találjanak rá.

A hazai környezetmérnök-képzés
kapcsolatban áll szinte minden tudo-
mányos és szakmai területtel:

• természettudományokkal,
• mûszaki tudományokkal,

• gazdaságtudományokkal,
• társadalomtudományokkal,
• jogi és szakigazgatási ismeretek-

kel,
• földméréssel és távérzékeléssel,
• környezetpolitikával,
• területrendezéssel, terület- és táj-

rendezéssel.
Ezekre az ismeretekre épül a Nyu-

gat-Magyarországi Egyetem soproni Er-
dômérnöki Karán is a mûszaki oktatás-
sal megerôsített, területfejlesztésre, va-
lamint a környezet-, természet- és tájvé-
delem ökológiai vonatkozásaira kon-
centráló környezetmérnöki szakember-
képzés. Itt a generalista alapképzésen
felül természetvédelmi, geo-környezet-
tudományi és területfejlesztési-terület-
rendezési és környezetinformatikai
szakirányokra specializálódhatnak a
soproni hallgatók.

Bár a környezetmérnökök alkalma-
zása még nem terjedt el széles körben –
feltehetôen az elôbbiekben kifejtett
okok miatt – a környezetvédelmi szabá-
lyozás folyamatos szigorítását megteste-
sítô újabb és újabb jogszabályok egy-
más után lépnek hatályba és várhatóan
egyre nagyobb számban jelennek meg
a jövôben, hiszen alkalmazkodnunk
kell az európai normákhoz.

A környezetmérnökök kötelezô és
külön feltételek nélküli alkalmazását, il-
letve bizonyos tevékenységek végzésé-
hez való jogát néhány jelenleg is hatá-
lyos jogszabály már leírja [pl. a 11/1996.
(VII. 4.) Ktm. rendelet a környezetvédel-
mi megbízott alkalmazási és képesítési
feltételeirôl és kapcsolódóan a 93/1996.
(VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvé-
delmi megbízott alkalmazásának feltéte-
léhez kötött környezethasználatok meg-
határozásáról, illetve a környezetvédel-
mi és területfejlesztési miniszter
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelete a kör-
nyezetvédelmi felülvizsgálat végzésé-
hez szükséges szakmai feltételekrôl].

Kérdés azonban, hogy a környezet-
védelmi jogi szabályozás és végrehajtá-
sának adott hatékonysági szintje ho-
gyan, mennyire segíti e tudásanyag
szakmai hasznosulását?

Egyre inkább terjed a köztudatban is,
hogy az Európai Unióhoz való csatlako-
zás függvényében az offenzív környe-
zetvédelem és a tájfejlesztés szerepe az
elkövetkezendô évek során hatványo-
zottan nôni fog. Ennek tükrében a nö-
vekvô és fokozódó, mind összetettebb

A környezetmérnök-képzésrôl
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ez irányú igények kielégítésére, vala-
mint a szigorúbb szabályozásnak való
megfelelés megvalósításához az ezen a
területen képzett szakemberek alkal-
mazása tûnik a legkézenfekvôbbnek. A
soproni környezetmérnök-képzésre
nem a specialitás jellemzô, hanem az,
hogy átfogó ökológiai szemléletû, és az
EU alapelveinek is megfelelô, táj-, illet-
ve régiószintû problémák átlátására és
kezelésére is képes szakembereket ad.

Írásunkat tehát gondolatébresztônek
szántuk mindazon vállalatok és szerve-
zetek számára, akik bármiféle kapcso-
latban állnak a környezet- és természet-
védelemmel, valamint tájfejlesztéssel,
illetve a jövôben hasonló végzettségû
szakembereket keresnének munkatárs-
nak.

Végezetül örömmel vennénk, ha az
érintett cégek és környezetvédelmi
szervezetek a jövôben is mind nagyobb
számban képviseltetnék magukat a
hallgatók által egyetemünk falai között
minden év tavaszán – immár hagyomá-
nyosan – megrendezett Állásbörzén és
Szakmai Fórumon, hiszen ezeken a ren-
dezvényeken nyílik alkalom személyes
találkozásra, szakmai beszélgetésre, tá-
jékozódásra és tájékoztatásra.

Széll Andrea és Vityi Andrea

Erdészeti és természetvédelmi szakmai-turisztikai utazás Erdélyben
2000. augusztus 30.–szeptember 5. (7 nap/6 éj)

Csoportvezetô: Kertész József
Útvonal: Nagyvárad–Kolozsvár–Szováta–Parajd–Korond–Csíksomlyó
(szakmai program Gyergyószentmiklós–Gyilkos tó–Békás-szoros–Tus-
nád-fürdô–Szent Anna-tó–Kézdivásárhely–Sepsiszentgyörgy–Kálnok
–Gyimes–Tolvajos-tetô (985 m)–Hargitafürdô–Hargitai-fennsík–Szé-
kelyudvarhely–Székelyfürdô–Brassó–Fogarasi-havasok–Segesvár
–Gyulafehérvár–Alvinc–Déva–Arad–Nagylak–Szeged
Szakmai program: a Gyulai havasokban, Tordai hasadékban
Hargita megyei Erdôgazdaság, Gyergyószentmiklósi Erdészeténél,
Háromszék megyei Erdôgazdaság területén, Hargita megye Csíksze-
redai Erdészeténél: környezeti károk–bányamûvelés környezeti kárai
a csodálatos Hargitafürdôn. A romániai erdômûvelési mûszaki átvéte-
lek metodikájának tanulmányozása viharkárok utáni erdôfelújításban.
A különleges magánerdô-gazdálkodás Gyimesben.
Részvételi költség: 43 600 Ft/fô, amely tartalmazza az alábbi költ-
ségeket: szállás (2–4 ágyas elhelyezéssel), reggelivel, vacsorával,
szakmai program és kísérô, belépôjegyek, biztosítás.
Tervezett utazási költség: kis csoport esetén (18 fô): 22 000 Ft,
nagy csoport esetén (40 fô): 13 000 Ft.

Jelentkezési határidô: 2000. augusztus 25.
ERFA–TOURS Budapest, Fô u. 68.

Tel./fax: 201-2453

Kárpátalja–Kárpátok bércein tanulmányút
2000. szeptember 16–21. (6 nap/5 éj)

Csoportvezetô: Kertész József

Útvonal: Bp. M3–Nyékládháza, Beregsurány-határ, Beregszász–Nagy-
szôlôs–Huszt (Técsô). Útközben szakmai program Munkács–
Szojva–Vereckei hágó–Huszt (Técsô) útvonalon, a Nagyág és Talabor
völgyében. A faanyag-közelítés, -szállítás kezdetei. Erdészeti és Faúsz-
tatási Múzeum. Színevéri Nemzeti Park és tó. Tiszabogdány, a Kárpát-
medence legszebb ôserdeje. Hoverla 2061 m. tszf. Gyalogtúra a törpe-
fenyôk övében (nehéz terep). Rahó–Beregszász–Beregsurány–Bp.

Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora).

Az utazásnál rossz utakra, nagy távolságokra kell számítani. Idôjá-
rási és terepviszonyok miatt bakancs, esôkabát szükséges.

Részvételi költség: 44 500 Ft/fô,

amely az alábbi költségeket tartalmazza:

5 éj szállás (2–4 ágyas elhelyezéssel), reggelivel, vacsorával, szak-
mai program és kísérô-, belépôjegyek, biztosítás.

Tervezett utazási költség: kis csoport esetén (18 fô): 18 000 Ft,
nagy csoport esetén (40 fô): 12 000 Ft.

Jelentkezési határidô: 2000. augusztus 25.
1027 Budapest, Fô u. 68.

Tel./fax: 201-2453

ERFA-TOURS
Erdészeti és Faipari, Utazás- és Oktatásszervezô Kft.

VADÁSZOK FIGYELMÉBE!

szeptember 3., hétvége, Szlovákia
HUBERTUS vadászati napon részvétel és St. Antal vadászkastély megtekintése, Selmecbányán városnézés, bányalátogatás

november 11–12., Ausztria, Lilienfeld, HUBERTUS-napok                       december 9. Bécs, Advent

Bôvebb felvilágosítás: Kiss Gabriella Budapest, Fô u. 68. Tel./fax: 201-2453

Március elején a Napi Ma-
gyarország hasábjain Sebeôk
János közíró egészoldalas
írását a lap szerkesztôsége vi-
taindítónak szánta. A napilap
hat héten át közölte a megle-
hetôsen provokatív írásra be-
küldött hozzászólásokat. Azu-
tán a lap egyesült a Magyar
Nemzettel, és a polémia ab-
bamaradt. Tekintettel arra,
hogy a megjelent írásokat –
mint kiderült – kevesen olvas-
ták, az elnökség úgy döntött,
hogy az Erdészeti Lapok júni-
usi mellékleteként közreadja
valamennyit. Azokat az íráso-
kat is, melyek a lap megszû-
nése okán nem jelenhettek
meg. Mivel az erdôgazdálko-

dás soha ekkora terjedelmû
nyilvánosságot nem kapott
napilapban, érdemes a tevé-
kenységünkkel kapcsolatos
véleményeket újraolvasni, hi-
szen a vitához szánt írások
valahol a közvélemény egy ré-
szét képviselik.

Az Erdészeti Lapok szer-
kesztôsége továbbra is szí-
vesen közli mindazon gon-
dolatokat, melyek a cikkek
alapján fogalmazódnak
meg az olvasóban, függet-
lenül attól, hogy kit képvi-
selnek. Egy kérés van csu-
pán. Az írás ne legyen há-
rom–négy gépelt oldalnál
több.

A Szerk.

Nyilvánosság elôtt 
az erdôgazdálkodás
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Már a rendezvényre szóló meghívó cí-
mét is jó volt olvasni. Mert valljuk be
ôszintén, ebben a megbolondult, el-
anyagiasodott világban, amikor kevés
kivétellel mindenki a még több pénzt
hajszolja – ki gondol a „melósokra”? Pe-
dig ha belegondolunk – s ez a mi szak-
mánkban fokozottan igaz –, a kétkezi
munkás, a szaki nélkül nem mennénk
sokra.

Nos, ezen a rendezvényen az Erdé-
szeti és Faipari Dolgozók Szakszerveze-
te elsôsorban a dolgozók helyzetét, le-
hetôségeit helyezte elôtérbe.

Barta László elnök megnyitója után

Király Pál tartott elôadást az 1900. évi
XXVIII. tc. az erdômunkásokról cím-
mel.

Frôlich András ny. igazgató az „Er-
dészeti szakmunkásképzésünk történe-
te” témában remekelt. Hosszú évtizedes
tapasztalatát felhasználva vázolta azt a
lehetetlen helyzetet, melybe mára a
szakmunkásképzés jutott.

Szász Tibor ny. fôosztályvezetô is a
múlt elfogadhatóbb szakemberellátását
idézte „A korszerû eszközöket alkalma-
zó fôhivatású fakitermelôk története
hazánkban” címû elôadásában.

Ráczné Schneider Ildikó „Szakmai

múltunk”-ról szólt, kiemelve az embert,
akirôl olykor megfeledkezünk.

Herczeg Miklós fôtitkár a szakszerve-
zetek történelmi mélységébôl indult
szerepét vezette le a mai nap tennivaló-
jáig.

A hozzászólók is kiemelték, hogy az
embert nem szabad elfelejteni, és tisz-
tességes tudást és kenyeret kell adni
minden, az erdôben dolgozó munkás-
nak.

Az a gyanúm, hogy nem ártana e té-
mában több hasonló rendezvényt
összehívni.

Pápai Gábor

Az erdô és az erdei munkás a XX.
században millenniumi konferencia

A Szent István Egyetem Vadbiológiai és
Vadgazdálkodási Tanszékének kiadásá-
ban júniusban jelenik meg a Vadbiológia
évkönyv 7. kötete, amely új vadbiológiai
és vadgazdálkodási kutatási eredménye-
ket ad közre. A 96 oldal terjedelmû kö-
tetben a következô munkák találhatók:

• Mátrai Katalin és Szemethy Lász-
ló: A gímszarvas szezonális tápláléká-
nak jellegzetességei Magyarország kü-
lönbözô élôhelyein

• Szemethy László, Mátrai Katalin,
Orosz Szilvia, Pölöskei Balázs és Szaka
Gyula: A gímszarvas táplálékválasztása
erdei és mezôgazdasági élôhelyen ta-
vasszal

• Tóth Péter és Szemethy László: A
gímszarvas elterjedési területének vál-
tozása Magyarországon

• Csányi Sándor és Tóth Péter: Po-
pulációrekonstrukció alkalmazása a ha-
zai gímszarvas-állomány létszámának
meghatározására

• Náhlik András és Sándor Gyula:
Egy szabad területi dámszarvas populá-
ció szaporodási teljesítménye

• Mátrai Katalin: Az ôz téli táplálé-
ka: élôhelytôl függô azonosságok és
különbségek

• Urr Antal és Mátrai Katalin: A
muflon élôhelyhasználata egy dombvi-
déki élôhelyen Magyarországon

• Heltai Miklós, Szemethy László és
Bíró Zsolt: Új fajok a hazai faunában: az
aranysakál, a nyestkutya és a mosó-
medve Magyarországon

• Haáz Éva Anita: A kutya és farkas
szôrének elkülönítése

• Heltai Miklós, Lanszky József,
Szemethy László: Adalékok a vörösróka
táplálkozásához

• Horváth Gyôzô és Tölgyesi Mag-
dolna: A nyílt és a robusztus populáció
becslési módszer összehasonlító elem-
zése a sárganyakú erdeiegér tanulmá-
nyozásában

Az érdeklôdôk a Vadbiológia év-
könyvet bruttó 560 Ft + postaköltség
áron postai utánvéttel rendelhetik meg
a következô címen:

Szent István Egyetem, Vadbiológiai
és Vadgazdálkodási Tanszék, 2103
Gödöllô, Páter K. u. 1., fax: 28-420-189,
e-mail: css@alces.vvt.gau.hu.

Dr. habil. Csányi Sándor
szerkesztô

Vadbiológiai évkönyv 7. kötet
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A mind nagyobb rangot elérô Nagyka-
nizsai Hevesi Sándor Általános Iskola
Galériájában nyílt meg a Zalai Vadász
alkotómûvészek kiállítása.

A kitûnôen megrendezett és látvá-
nyában is jól megkomponált kiállítást
Feiszt Ottó, a ZALAERDÔ Rt. vezérigaz-
gatója ajánlotta a szépszámú érdeklôdô
figyelmébe. Az ünnepélyes megnyitó
mûsorában közremûködtek az iskola
versmondói és énekkara.

A kiállítás anyaga Keszthely után
most Nagykanizsán került bemutatásra.
Az alkotók által megjelenített világ cso-
dálatos titkai a kiállítók mindennapjai-
nak része, lévén maguk is naponta a
természetben járó erdészek és vadá-
szok.

Keszthelyi Jenô intarziaképei a szak-
mai precizitást, a természet iránti végte-
len szeretetét sugallják.

A fafaragók közül a fiatal Marton La-
jos domborfaragásos tárgyai és karcolt
csont és szaru használati eszközei a
népmûvészet eszköztárával tükrözi a
természetet.

Wegroszta Zoltán ismert és rendsze-
resen kiállító alkotó. Szobrain és dom-
borfaragásain a környezetét, a régmúlt
emlékeit, a régi népélet körébôl meg-
idézett képeket és vadászjeleneteket
mutat be.

Trajber Elemér faszobrait és térplasz-
tikáit részben a természet, részben az
alkotó mûvész éles szeme, az anyag és
forma feltétlen tisztelet hozza létre. Kü-
lönös figurái és térplasztikái igazi meg-
lepetések.

A festôk közül Kun Edit, a fiatal va-
dászfestô nemzedék legjelesebb képvi-
selôje, képeibôl sugárzik a természet
önfeledt szeretete, tisztelete és az átélt
élmények valódisága.

Marics Attila a társaság legfiatalabb
tagja. Képeinek festôi és grafikai meg-
fogalmazásai egy fegyelmezett, pontos,
minden részletre kiterjedô megfigyelô
alkotó kibontakozását vetítik elénk.

Jelentôs számban képviseltetik ma-
gukat a fotósok.

Polster Gabriella, Bodai György,
Berke József, és a fiatalok közül
Adorján Péter, Hóbor Zsolt, Jakabfi Ta-
más képein a természetfotózás meg-
nyugtató, szép szenvedélyének leszû-
rôdését láthatjuk.

Vajon lehet-e jobb hely egy iskolai
galériánál, ahol megannyi kitûnô alko-
tás és alkotó bemutatkozhat, közel hoz-
va a természetet és annak szeretetét.

Napjaink katasztrófái, környezetünk

most már napi pusztulása még jobban
ráébresztheti e tárlat látogatóit – gyer-
mekeinket – a meglévô, de elveszthetô,
pusztuló értékeinkre.

WZ

Vadász alkotók kiállítása 
a Hevesi Iskola Galériájában

A Casuarina nemzetség többcélú hasz-
nosításra alkalmas fafajokat foglal magá-
ban, jelentôs gazdasági értéke miatt sze-
repe fokozatosan növekszik. Arid és
szemiarid trópusokon kap helyet az er-
dôtelepítésben, ott, ahol kevés az erdô
és nagy a sivatagosodás veszélye. Ôsha-
zája Ausztrália, itt fáját tüzelésre hasz-
nálják. Nitrogénkötô, sótûrô, szélvéde-
lemre, homokkötésre, talajjavításra kivá-

ló. Fája ipari hasznosításra is alkalmas.
Elterjesztését kiterjedt nemesítési kísér-
letek szolgálják, ezt a munkát morfoló-
giai, szerológiai, biokémiai és faanató-
miai vizsgálatokkal alapozták meg.

(M. H. El-Lakany: A decade of
research on Casuarina. 18th IUFRO
World Congress. Div. 1. Vol. I. 31–38.
o.)

Ref. Dr. hc. dr. Szodfridt István

A Casuarina-kutatás egy
évtizede

Erdôtûz pusztít az etiópiai Nechsar
vadasparkban, amely egy ritka antilop-
fajnak ad otthont. A tüzet a helyi törzsek
tagjai okozták, akik a környéken a bo-
zótosok felégetésével növelik a mûvelés
alá vont földterületet. Mintegy hetven-

ezer katona, paraszt és diák dolgozik a
földön a lángok megfékezéséért, s a
délafrikai és az etiópiai tûzoltók két he-
likopterrôl és egy katonai megfigyelô
repülôgéprôl irányítják a küzdelmet.

(Élet és Tudomány)

Tûz a vadasparkban
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Kiváló idôben zajlott az országos vetélkedô. A rendezô szak-
iskola kitett magáért. A hivatalos ceremónián megjelenôk is
igazolták a hasonló rendezvények fontosságát.

A verseny alatt zajló Nyitott kapuk Európába címû rendez-
vény programja a következô volt:

Erdôgazdálkodás a XXI. század küszöbén – Bartha Pál
szakfôtanácsos, FMV Erdészeti Hivatal

A tanulmányi erdôk szerepe az erdészeti szakképzést foly-
tató iskolák életében – Gy. Szabó Pál osztályvezetô, ÁESZ
Kecskeméti Igazgatósága Szegedi Erdôfelügyeleti Osztály

Az erdészeti szakoktatás idôszerû kérdései – Dr. Marton
István fôosztályvezetô, FVM Oktatási, Kutatási és Fejlesztési
Fôosztály

Az eredményhirdetésen, valamint a verseny ünnepélyes
bezárásán részt vett dr. Mucsi Imre helyettes államtitkár,
FVM.

A mûsort a helyi gyermek fúvószenekar és majorette
együttes szolgáltatta.

Helyezés: 
1. László Emôd (Ásotthalom)
2. Vas Zoltán (Szôcsénypuszta I.)
3. Kövér Gábor (Ásotthalom)
4. Sztarovits István (Ásotthalom)
5. Focht Gergely (Szôcsénypuszta I.)

6. Papp László (Ásotthalom)
7. Csalló Gábor (Szôcsénypuszta I.)
8. Mátrai Tamás (Mátrafüred)

Csuha Ottó (Szôcsénypuszta II.)
10. Nemes Rajmund (Szôcsénypuszta II.)
11. Somogyi Attila (Szôcsénypuszta I.)
12. Krivarics Róbert (Szôcsénypuszta II.)
13. Grózner Gábor (Szôcsénypuszta II.)
14. Mátrai János (Mátrafüred)
15. Gór Attila (Mátrafüred)
16. Ipacs Gábor László (Mátrafüred)

Erdômûvelô – fakitermelô szakma
kiváló tanulója verseny (Ásotthalom)

Bartha Pál elôadását tartja. Balra Andrésiné dr. Ambrus Anikó,
jobbra Gy. Szabó Pál
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Az Erdészeti Múzeum tisztelettel és
szeretettel hívja és várja Önt,

kedves családját, barátait,
munkatársait és ismerôseit

MI KÉSZÜL FÁBÓL?
címû idôszakos kiállítására.

A kiállítás helye: Erdészeti Múzeum
– Sopron, Templom u. 4.

Megtekinthetô: 2000. június 18-ig,
szerda kivételével, naponta 13–17

óráig.
Kölcsönzôink, akiknek ezúton is

köszönetünket fejezzük ki:
Györkös Ferenc úr (Bodajk) és a

Soproni Múzeum Néprajzi
Gyûjteménye

Továbbá köszönjük néhai Horváth
Imre (népi fafaragó) családjának a
hagyatékából Múzeumunknak jut-

tatott értékes ajándékát.
•

A Soproni Erdészeti, Faipari és Föld-
méréstörténeti Múzeumot az 1999. évi
Az Év Múzeuma pályázatban foglalt te-
vékenysége elismeréséül Rockenbauer
Zoltán, a nemzeti kulturális örökség mi-
nisztere elismerô oklevéllel tüntette ki.

Favágás felsôfokon
Motorfûrész-kezelô és fakitermelô tanfo-
lyam, az Erdészeti Biztonsági Szabályzat
(EBSZ) elôírásai alapján, állami vizsgabi-

zonyítvánnyal:

JU-HÉ CENTER 
Erdôgazdálkodási Kft.

Erdészeti tervek, erdôgazdálkodási szak-
tanácsadás, kivitelezés

Hogy lássuk a fától az erdôt:

JU-HÉ CENTER Kft., 
tel.: 06 30 93 63 473

Az Országos Erdészeti Egyesület
kiadásában megjelent 

Hermann Krutzsch: Erdôk megújítása
c. könyve. 

Fordította: Madas László.

Krutzsch „Erdôk megújítása” címû könyve
mindenkihez szól, akinek valami köze van az
erdôhöz: álljon a szakmai hierarchia bárme-

lyik posztján, foglalkozzék kutatással,
oktatással, erdôtervezéssel vagy ellenôrzés-

sel, legyen állami vagy magánerdô-
gazdálkodó vagy barangoljon csupán

szívesen az erdôben és védje a természetet.
Vegyük figyelembe, hogy a könyv kézirata
immár ötven esztendôvel ezelôtt készen

volt, miközben a világ technikai és kulturális
fejlôdése egyre gyorsuló iramban változott.

Krutzsch vezérelvei azonban a biológia
egyedül teherviselô talaján születtek, ezért

idôállóak.
A Tiszelt Olvasó forgassa e könyv lapjait ôsz-

inte érdeklôdéssel, megéri – írja 
elôszavában Madas László.

MOTORFÛRÉSZKEZELÔ
TANFOLYAM



186 Erdészeti Lapok CXXXV. évf. 6. szám (2000. június)

A Pilisi Parkerdô Rt. idén is megrendez-
te hagyományos jelölôversenyét. A kö-
zel szász résztvevô nemcsak a jelölé-
sekben, hanem a választékolásban is
összemérte tudását.

Nem a gyôzelem, a részvétel a fon-
tos. Ez most is így volt.

A Pilisi Parkerdô Rt. kiosztotta az „Év
erdésze” címet, mely nem kevés pénz-
jutalommal és emlékplakettel jár.

Az év erdésze, Kaszás András 1964
óta szolgál erdészként. A Budapesti Er-
dészet pesti oldalának dél-pesti kerületé-
ben 1985 óta dolgozik folyamatosan ke-
rületvezetô erdészként. E térségben ki-
emelkedô munkát végzett, végez. A szét-
szórt, egymástól több km-re lévô lakott
területekkel terhelt erdôrészletek miatt
igen nehéz körülmények között, messze
az átlag feletti ôrzési-védelmi feladatot
old meg kiválóan. Fahasználati munkái-
nak bonyolítása, szervezése kimagasló.

A végeredmény:

Egyéni verseny:
I. helyezett Czita Gábor
II. helyezett Görgôs Tibor
III. helyezett Borbély Ferenc

Csapatverseny:
I. helyezett bajnai csapat tagjai: 
Albel Ferenc, Borbély Ferenc,

Dankó Sándor

II. helyezett budapesti csapat tag-
jai: Kiss Attila, Görgös Tibor, Sztanó
András

III. helyezett pilisszentkereszti
csapat tagjai: Szementa Mihály,
Müllner Antal, Hornyák Zoltán

Pilismaróti jelölôverseny – 2000
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Elôadók:
Dr. Mészáros Gyula: Az elmúlt 1000

év erdôgazdálkodása a Bakonyban
Dr. Csôre Pál: Az erdô- és vadgaz-

dálkodás intézményrendszere az Ár-
pád-házi királyok korában

Rakonczay Zoltán: A honvédségi er-
dôgazdaságok kialakításának története

Szekeres György: A HM Veszprémi
Erdôgazdaság tevékenysége a kezde-
tektôl

Zsúfolásig megtelt az elôadóterem. A
Soproni Egyetemrôl jött hallgatók ér-
deklôdésén látszott, hogy a fiatalságot
is érdekli a múlt, és hogy a szûkebb pát-
riák történetének ismerete éppúgy hoz-
zátartozik a helyes vezetôi döntéshez,
mint az alapos szakismeret. Sokszor a
jelentéktelennek hitt történés is befo-
lyásolhatja a késôbbi sorsok alakulását.

Érdekes volt megtudni, hogy hogyan
alakultak ki a HM területek, s hogy a
kor törvényességét is figyelmen kívül
hagyó államigazgatási eljárást is jobb
volt „elhallgatni”.

A másik, hogy a megalakult HM er-
dôgazdaságokat, s vele együtt a szak-
embereit is az erdészek nagy közössége
kirekesztette. (Érdekes, hogy valami
ilyesmi játszódott le a termelôszövetke-
zeteknél és állami gazdaságoknál dol-
gozó kollégákkal is. Hogy ez miért volt,
arra talán csak egy mélylélekbúvár pszi-
chológus tudná megadni a választ.)

Nagyon jó rendezvény volt.
Pápai Gábor

A veszprémi HM helyi csoportja és az Erdészet-

történeti Szakosztály millenniumi emlékülése

Összevonás
A takarékossági és ingatlanracionalizá-
lási program részeként a HM Budapesti
Erdészeti Rt.-be olvad a HM Kaszó Er-
dôgazdasági Rt. A Somogy megyei Te-
rületfejlesztési Tanács vidékfejlesztési,
elsôsorban a várható foglalkoztatási
gondok miatt, levélben tiltakozott az
összevonás miatt.

A 15 ezer hektáron gazdálkodó, az
elmúlt évben már 1 milliárd forint nettó
árbevételt elérô, 326 millió forint alap-
tôkéjû, tartósan állami többségi tulaj-
donban maradó cég 1993-ban alakult
részvénytársasággá. Az elmúlt évi nye-
reségadatok egyelôre nem ismeretesek.

Az elsôsorban erdô- és vadgazdálko-
dást, külföldi bérvadásztatást folytató

társaság 1998-ban még 861,1 millió fo-
rint nettó árbevételt ért el, ebbôl az ex-
port árbevétele meghaladta a 617 millió
forintot. A két fûrészüzemet is mûköd-
tetô Kaszó Rt. 1998-at 20,1 milliós adó-
zás elôtti, illetve 19 milliós adózott
eredménnyel zárta. A korábban is HM
kezelésben lévô erdô- és vadgazdaság a
somogyi térség egyik, idegenforgalmi
szempontból is legvonzóbb és legláto-
gatottabb területe. Kaszó-pusztán szál-
loda, vendéglátó és egyéb kiszolgáló lé-
tesítmények mûködnek. A társaság
rendkívüli igazgatósági ülésén megerô-
sítették az összevonás hírét, s bejelen-
tették, hogy a jövôben a társaság Kaszói
Erdészeti Igazgatóság néven mûködik
tovább.

(tájoló)

Polgármester-vendégek
A Kisalföldi Erdôgazdaság Rt. mûködési
területének önkormányzati vezetôit látta
vendégül. A rendezvényeken – hét alka-
lommal – több, mint ötven polgármester
vett részt. Dr. Magas László, a társaság
vezérigazgatója elöljáróban a magyar er-
dôkrôl, az erdôgazdálkodás kereteirôl,
szükségességérôl beszélt a meghívott
polgármestereknek. Megemlítette, hogy
a rendszerváltást követô és sok helyen
máig kusza tulajdonosviszonyokat meg-
sínylették a magyar erdôk, s bár az évti-
zeddel korábban kitûzött erdôtelepítési
koncepciót már láthatóan nem képes
maradéktalanul teljesíteni a szakágazat,
országunk erdei az utóbbi évek során is
folyamatosan gyarapodnak.

(Kisalföld, Németh D.)
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Dr. Tóth József: 
Erdészeti rovartan

Az utóbbi évek örvendetesen szaporo-
dó új szakkönyveinek sorában az el-
múlt év utolsó napjaiban került ki a
nyomdából a dr. Tóth József által szer-
kesztett Erdészeti rovartan.

E témakörben Gyôrfi János tollából
1957-ben jelent meg az erdômérnökök,
növényvédelmi szakemberek, entomoló-
gusok által azóta is alapmûként forgatott
könyv. A Gyôrfi professzor munkássága
óta született új ismeretek, kutatási ered-
mények feldolgozása és megjelentetése
évtizedes igénye volt a szakterülettel szo-
rosabb kapcsolatban álló kollégáknak.

Az Erdészeti rovartan szerzôi nem
törekedtek általános entomológiai mû
összeállítására, céljuk az erdei életkö-
zösségben élô vagy azzal szorosabb
kapcsolatban álló fajok ismertetése,
életmódjuk, esetleges kártételük, hasz-
nuk bemutatása volt. Nem feledkeztek
meg emellett az Erdészeti rovartan ki-
emelkedô mûvelôinek bemutatásáról, a
rovarvilág és környezet, az egyes fajok
közötti, a növényevô rovarok és tápnö-
vények közötti kapcsolatrendszer rövid
összefoglalásáról, az emberi tényezôk
rovarokra gyakorolt hatásának ismerte-
tésérôl. A könyvben feldolgozásra ke-
rült a fénycsapda-hálózat, az Erdôvé-
delmi Figyelô-Jelzôszolgálati rendszer,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem (és
jogelôdje), az ERTI, az OEE Erdôvédel-
mi Szakosztálya, az MTA Növényvédel-
mi Kutató Intézete és a gyakorlati szak-
emberek munkájának eredménye.

Az erdészetileg fontosabb fajok,
nemzetségek kiemelt ismertetése, a
szükséges mértékben közölt határozó-
kulcsok, kárképek, rágásképek a 233
kiváló színes fénykép, a részletek után
érdeklôdôk számára a bôséges iroda-
lomjegyzék mind segíti a könyv haszná-
latát, növeli annak értékét.

A népes szerzôgárda, a szerkesztést
vállaló Tóth József és a nagy számú
anyagi támogató – 15 erdészeti társa-
ság, 2 nemzeti park, az ERTI, az OTKA,
az Ember az Erdôért Alapítvány, az
ANTICIMEX Kft. – mindent megtett an-
nak érdekében, hogy a mindennapok
erdôvédelmi munkáját segítse.

Jó szívvel ajánlom minden erdész és
növényvédô szakembernek, a termé-
szetet kedvelôknek a könyvet.

Dr. Varga Szabolcs

Láng Z. szerk.: 
A zöldség-, dísznövény-
és szaporítóanyag-ter-

mesztés berendezései és
gépei

A könyv – amely elsôsorban egyetemi,
fôiskolai tankönyv, de amelyet ered-
ménnyel forgathatnak a gyakorlat szak-
emberei is – elsôsorban a kertészeti
ágazat különbözô területeinek mûszaki
hátterérôl ad tájékoztatást. Eredménye-
sen használható azonban az erdômér-
nök-képzésben is, továbbá érdeklôdés-
re tarthat számot az erdészeti szaporító-
anyag-termesztés gyakorlatában is, mi-
vel a két terület között számos a rokon
vonás, továbbá a népes (17 fôs) szerzôi
kollektívának tagja dr. Horváth Béla, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem egyete-
mi tanára is, aki az erdészeti csemete-
termesztés gépesítéséhez kapcsolódó
fejezetrészeket írt a könyvbe.

A könyv három fô részre tagolódik:
– a szabadföldi termesztés gépeit,
– a növényházak létesítményeit, be-

rendezéseit, gépeit, valamint
– a termények elôfeldolgozását és tá-

rolását leíró részekre.
A fejezeteken belül az egyes techno-

lógiai lépéseknek megfelelô bontásban
tárgyalja a gépeket, berendezéseket

úgy, hogy azokat egy-egy jellegzetes
vagy általánosítható változaton keresz-
tül mutatja be, ismerteti mûködési mód-
jukat, üzemeltetésüket. A fejezetek vé-
gén általában a csoportba tartozó legis-
mertebb gyártmányokat táblázatos for-
mában is összefoglalja.

A könyvben – annak vázolt szerke-
zeti felépítésébôl következôen – ki-
emelten az erdészeti csemetetermesztés
gépesítésével foglalkozó fejezet nin-
csen, de az egyes fejezetekben szinte
valamennyi olyan géprôl szó esik,
amely szakterületünkön elôfordul. Az
egyes fejezeteken belül van azonban
néhány olyan rész, amely teljes egészé-
ben az erdészeti szaporítóanyag-ter-
mesztés gépesítéséhez kötôdik:

– iskolázógépek és üzemeltetésük,
– szabadföldi csemetetermesztés

speciális gépei,
– az erdészeti intenzív csemeteter-

mesztés gépei.
A könyv minden fejezetét részletes

irodalomjegyzék zárja.
A szakértô szerzôgárda által megírt

könyv hasznos segítséget nyújt mind az
oktatásban, mind a gyakorlati szakem-
berek számára az egyes technológiák
megvalósítására legalkalmasabb gépek
kiválasztásához és azok üzemeltetésé-
hez.

Dr. Varga Szabolcs

Könyvismertetés

Mintegy 10 ezer évvel ezelôtt, a leg-
utóbbi jégkorszak végén a mai
Michigan területén is megolvadtak a
gleccserek, s a vidéket meghódították
és elborították a lucfenyôk. Aztán, szin-
te tragikus hirtelenséggel, az erdôk el-
pusztultak. Maradványaikat azonban a
rájuk rakódó homokrétegek meglepô
épségben megôrizték, s ma tudósok
vizsgálják rajtuk a hirtelen felmelegedés
okozta változásokat. Leginkább arra kí-
váncsiak, milyen tanulságokkal szolgál-
nak e maradványok a mának, amikor a
legtöbb kutató szerint ismét egy világ-
méretû felmelegedés korszaka köszön-
tött a Földre.

A Michigani Mûszaki Egyetem kutatói
teljesen véletlenül szereztek tudomást az
eltemetett erdôrôl, amelyre egy homok-
bánya munkásai bukkantak rá. A kuta-

tók hanyatt-homlok a helyszínre siettek,
hogy a tudományos vizsgálatok céljából
legalább idôlegesen zárolják a területet,
mielôtt a páratlan lelet teljesen eltûnne.
Ezután megkezdték a homok és a nyo-
mában feltörô víz óvatos eltávolítását.
Amit feltártak, az valóban lenyûgözô
volt: mintegy 6000 négyszögölnyi erdô,
benne még álló fákkal, olyan tökéletes
épségben, hogy a fák törzsén még a mo-
ha is megmaradt. „Szemre megtéveszté-
sig hasonlít azokhoz az erdôkhöz, ame-
lyek ma zöldellnek a Hudson-öböl part-
jainál – mondta Kurt Pregitzer, az egye-
tem erdômérnöki karának professzora. –
Ez az épségben megmaradt teljes ökoló-
giai rendszer páratlan lehetôséget kínál a
hirtelen felmelegedés hatásainak tanul-
mányozására.”

A vizsgálatokból kiderült, hogy a jég

A fák állva haltak meg 10 00



Dr. Járási Lôrinc cikkében több, mint 50
évvel ezelôtti eseményt, az erdôigazgató-
ságoknak nemzeti vállalattá való átalakítá-
sát ismerteti – történelmi hûséggel – az ak-
kori rendeletek függvényében.

Vajon hogyan érintette ez az átszerve-
zés az erdôigazgatóságok és az erdô-
gondnokságok dolgozóit?

A kinevezett és kisegítô alkalmazotta-
kat teljes bizonytalanság vette körül. A
különbözô szóbeszéd, rémhír feszültsé-
get, félelmet keltett a dolgozókban. Nem
alaptalanul. Különbözô igaztalan vádak
keltek szárnyra, melyek következtében
többeket ért igazságtalan, megalázó in-
tézkedés.

Az 1948-as év nyarának közepén meg-
kezdôdött a káderezés. Két fôbôl álló bi-
zottság jelent meg az erdôgondnokságok-
nál. Általában az I. ügyosztály (személy-
zeti) vezetôje és a szakszervezet vezetôje
(akkor még volt külön erdészeti szakszer-
vezet). A bizottság minden fizetési osz-
tályba sorolt és kisegítô dolgozót meghall-
gatott. Politikai, szakmai és a szovjet iro-
dalomra vonatkozó kérdéseket tettek fel.
Az izgalom és a kérdések rendkívülisége
bénítólag hatottak a megkérdezettekre.
Ezért a kérdezettek a megfelelô válasszal
általában adósak maradtak. Ilyen adóssá
váltam én is, aki napidíjas irodai kisegítô
voltam, és a káderezést követôen erdô-
gondnoksági számvevônek neveztek ki.

Már a káderezést megelôzôen megkez-
dôdött a vezetôk leváltása, majd folytató-
dott. Tehát még a MÁLLERD fennállásakor.
Leváltották az erdôigazgatóság igazgatóját,
osztályvezetôit, az erdôgondnokságok ve-
zetôit. Az úgynevezett B listázás után meg-
történtek a kinevezések. Ezt követôen az
1949. március 1-jével megalakulandó nem-
zeti vállalat alkalmazottai a MÁLLERD Erdô-
igazgatóságoktól már február 1-jén meg-
kapták kinevezési, áthelyezési rendelvé-
nyüket. Bevezették a fizetési osztályok he-
lyett a kollektív szerzôdést, melyet a meg-
elôzô felmérésben a dolgozók elutasítottak.

Megjegyzem, hogy több elbocsátott
erdômérnök a létrehozott erdôrendezô-
ségi csoportoknál helyezkedett el, de so-
kan, számszakiak is, a fejlôdô ipar terüle-
tén találtak munkahelyet.

A nemzeti vállalatok belsô felépítésé-
re már nem emlékszem. Általában a volt
erdôigazgatóságok székhelyén alakult
NV-oknál maradtak a jobb munkaerôk,
míg az új székhelyû központokhoz ke-
rültek a többiek.

Az erdôgondnokságok felépítése a
következô volt:

Erdôgondnok
Erdôgondnok-helyettes (munkáská-

der)
Irodavezetô
Számvevô
Gépíró adminisztrátor

Takarító
Kerületvezetô erdészek
Csemetekert-kezelôk
Rakodókezelôk
1950 tavaszán mindenkit váratlanul ért

az újabb káderezésre való invitálás. Erre az
elbeszélgetésre az elôzô alapján készültek
fel a mûszaki és adminisztratív dolgozók.
A legnagyobb meglepetésre az elbeszél-
getésre egy idegen üzembe került sor. Az
idegenekbôl álló bizottságban csak egy er-
dôgazdasági munkáskáder képviselte a
szakmát. Az ezt követô áthelyezések és el-
bocsátások tisztán megmutatták, hogy a
személyi kérdésekben hozott döntések
politikaiak voltak. Megemlítem, hogy a ká-
derek, így az erdôgondnok-helyettesek
sem jártak jól, mert megszûnt a beosztá-
suk.

1950. augusztus 1-jével megalakítot-
ták a kisebb erdôgazdaságokat. A köz-
pont létszámát 17 fôben rögzítették.
Megalakították az üzemegységeket.

Az üzemegység felállása ez volt:
Üzemegység-vezetô
Adminisztrátor
Kerületvezetô erdész (sok volt erdô-

gondnok-helyettes)
Csemetekert-kezelô
Rakodókezelô
Dr. Járási Lôrinc említést tesz a rosszul

megállapított normákról, de nem ismerte-
ti, hogy egyes választékoknál is több bér-
kategória volt megállapítva. Irodagépek
hiányában egy-egy párban dolgozó faki-
termelô teljesítményének elszámolását a
kerületvezetôk nem tudták elvégezni.
Ezért minden erdész mellett volt még egy
brigádadminisztrátor, akiknek a feladatát
a felvételezés mellett a bérjegyzék elké-
szítése is képezte.

1953-ban megkezdôdött az üzemegy-
ségek összevonása és az erdészetek ki-
alakítása.

1955. március 31-ével újabb átszerve-
zés történt, összevonták a kis erdôgazda-
ságokat.

A sok átszervezés jelentôs költséget
emésztett fel és visszavetette az erdôgaz-
dasági tevékenységet. Ezekben az évek-
ben az erdôgazdálkodás nagy nehézsé-
gek árán tudta fenntartani rentabilitását,
ha fenn tudta tartani.

Mielôtt a dolgozók teljes biztonsággal
megismerhették volna környezetüket, az
újabb átszervezés elszakította ôket a tel-
jes megismerés lehetôségétôl.

Úgy vélem, hogy a sok átszervezés
nem vált hasznára az erdôgazdálkodás-
nak és nem szolgálta az ország javát

Schalkház Lipót
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visszahúzódása után a fák szinte azonnal
elkezdték benépesíteni a területet, s a jég-
határ mindössze 15 kilométerre lehetett,
amikor a legidôsebb fák már elérték a
legnagyobb, mintegy 10 méteres magas-
ságot. Ám ekkor egy hirtelen felmelege-
dés felgyorsította az olvadást, a területet
elborította a víz és megfojtotta a fákat,
amelyek közül a legöregebbek 145 éve-
sek voltak. A leülepedett iszap a hajdani
erdô talaján még a lehullott tûleveleket és
tobozokat is épségben megôrizte. Ha a
történet itt befejezôdött volna, akkor a fák
szép lassan elkorhadnak, és mára semmi
sem marad belôlük. Ám ekkor az éghajlat
váratlanul újra nagyot változott, feltehetô-
leg egy még nagyobb felmelegedés kö-
vetkezett be, amely még több vizet zúdí-
tott a területre. Ez az áradat már a gleccser
által kivájt homokot is magával sodorta,

amely aztán olyan gyengéden temette el
az erdôt, hogy a fákon még a sarjadzó
hajtások is épségben megmaradtak.

A kutatók a további vizsgálatokhoz ke-
resztmetszeti mintákat vágtak le a fákból.
Az évgyûrûk azt mutatták, hogy a fák a
maiakhoz hasonló ütemben, viszonylag
lassan növekedtek. A kutatók arra számí-
tottak, hogy a növekedés ütemében vala-
mi „törésre” fognak bukkanni, amely
visszatükrözi a mikroklímában bekövet-
kezett hirtelen változást. Ám meglepeté-
sükre ennek semmi jelét sem találták.
„Úgy látszik, a fák nem érzékelték a gyors
felmelegedést és nem változtattak növe-
kedésük ütemén. Ez pedig intô jel kell le-
gyen a mának is. Váratlanul, minden elô-
zetes jelzés nélkül nyakunkba szakadhat a
katasztrófa” – mondta Pregitzer.

(ABC News, Élet és Tudomány)

0 éve Michiganben

Élményeim a nemzeti vállalatok 
megalakulásakor
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Április 25. Ülést tartott a Parlament
Mezôgazdasági Bizottsága Erdészeti Al-
bizottsága, amelyen meghívottként az
erdészeti ágazat vezetôi jelentek meg.
Egyesületünket a fôtitkár képviselte. A
napirendre tûzött témák: a költségveté-
si támogatások 2001. évi lehetséges te-
rületei, az erdészeti adózás rendjének
áttekintése és a Mezôgazdasági Bizott-
ságnak az EGERERDÔ Rt. területére
szervezett kihelyezett ülésének prog-
ramja.

Április 27. Barátossy Gábor elnök
hivatalában fogadta a bajor erdészeti
delegációt. A látogatás célja a Vértesi
Erdô Rt. és az OEE által szorgalmazott,
a két ország közötti szakmai kapcsolat
továbbfejlesztése volt.

Április 25–28. Az OEE Erdészeti Er-
dei Iskola Szakosztálya a Szombathelyi
Erdészeti Rt. szervezésében tartotta ötö-
dik erdôpedagógiai szemináriumát, Ro-
land Migende az OEE tiszteletbeli né-
met tagja szakmai irányításával. A téma
az AGENDA 2000 program elemzése,
megismerése volt. A rendezvényt meg-
tisztelte Káldy József elnök is (részletes
beszámoló készül).

Május 3. A Dél-alföldi régió a
DALERD Rt. Gyulai Erdészeténél tar-
totta régióértekezletét, amelyen részt
vett Káldy József elnök, Ormos Balázs
fôtitkár és Pápai Gábor fôszerkesztô
is.

Május 3. Az érintett helyi csopor-
tok titkárai a NYÍRERDÔ Rt. székházá-
ban tartották régióértekezletüket,
amelyen a fenti értekezleten is részt
vett egyesületi vezetôk voltak jelen.
Házigazdaként Juhász Lajos vezér-
igazgató-helyettes biztosított kifogás-
talan körülményeket a rendezvény le-
bonyolításához.

Május 4. Az északi régió titkárai az
ÉSZAKERDÔ Rt. Sárospataki Erdészeti
Igazgatóság hivatalos helyiségében tar-
tották régióértekezletüket. A rendez-
vényt megtisztelték Jung László és Cse-
rép János vezérigazgatók.

Május 5–7. Bányász-kohász-erdész
találkozót szerveztek Tapolcán az érin-
tett egyesületek. A tartalmas programo-
kon mintegy száz erdész vett részt, de-
monstrálva az ôsi szakterületek együtt-
gondolkodását (külön beszámoló ké-
szül).

Május 6. Valétálás a Nyugat-Magyar-
országi Egyetemen. Az ünnepélyes ren-
dezvényen egyesületünket Káldy József
elnök képviselte.

Május 10., 23., 25., 26. A Mada-
rak és fák napja alkalmából és a Mil-
lennium tiszteletére az FVM Erdészeti
Hivatala, a KÖM Természetvédelmi
Hivatala, a Millenniumi Vadászati Bi-
zottság és az Országos Erdészeti
Egyesület a helyi erdôgazdasági rt.-k
közremûködésével márvány emlék-
táblákat avattak az összefogás és
összetartozás demonstrálásának je-
gyében. A Pilisi Parkerdô Rt., a Me-
cseki Erdészeti Rt., a HM Budapesti
Erdôgazdasági Rt. és a Szombathelyi
Erdészeti Rt. területén elhelyezett
emléktáblák avatását több száz kollé-
ga tisztelte meg jelenlétével.

Május 11. A FATE, 50 éves fennállá-
sa tiszteletére tartotta közgyûlését, ame-
lyen egyesületünket a fôtitkár képvisel-
te.

Május 16. A Parlament Mezôgaz-
dasági Bizottsága tartotta kihelyezett
ülését az EGERERDÔ Rt.-nél és a Va-
das Jenô Erdészeti Szakközépiskolá-
ban. Az ülés témái a természetszerû
erdôgazdálkodás (természetvédelem,
erdészet, vadászat) és a magánerdô-
gazdálkodás aktuális kérdései voltak.
Megtiszteltetés az erdésztársadalom
számára, hogy egy parlamenti bizott-
ság egy teljes ülést szánt az erdôre, az
erdôgazdálkodásra (külön beszámoló
készül).

Május 17. Az Országgyûlés Kör-
nyezetvédelmi Bizottsága és a WWF
Magyarország a Parlament felsôházi
üléstermében „Mivel gazdagítja Ma-
gyarország az Európai Uniót?” címmel
tartott rendezvényt. Az elôadók,
Stumpf István kancellária miniszter,
Nemeskürty István kormánybiztos, Ví-
zi E. Szilveszter MTA alelnök és
Haraszthy László WWF Magyarország
igazgatója azt hangsúlyozták, hogy
Magyarország komoly értékekkel gaz-
dagítja az Európai Uniót mind a tudo-
mány, a kultúra, mind a természeti ér-
tékek vonatkozásában, ezért ennek tu-
datában és ismeretében kell elfogad-
tatni magunkat az európai szervezet-
ben. Egyesületünket a meghívásra az
elnök és a fôtitkár képviselte.

Május 17–18. Az Erdôgazdaságok
Pártoló Tagok Tanácsa kihelyezett
ülése a NYÍRERDÔ Rt. szervezésében
az erdôgazdaság területén került
megtartásra. A házigazdák gazdag
programmal várták az erdôgazdasági
vezérigazgatókat. Megismerhették a
Nyírbátori Fafeldolgozó Üzemet és
munkáját, a Guth környéki erdôket, a
vadgazdálkodási eredményeket és a
szakmai kultúra területén az Erdôs-
pusztai Tájházat. A nyírbátori refor-
mátus templomban a társaság tisztele-
tére orgonahangversenyt szerveztek a
házigazdák. Az „értekezleten” sorra
kerültek a legfontosabb egyesületi és
szakmai kérdések. A megbeszélés so-
rán, az elôttünk álló feladatok megol-
dása érdekében, – legnagyobb örö-
münkre – az egyesületünk által is hir-
detett együttgondolkodás, összefo-
gás, közös tenni akarás jegyében szól-
tak a jelen lévô vezérigazgatók. Kö-
szönjük Kovács Gábor vezérigazgató
úrnak, házigazdáinknak a baráti
együttléthez biztosított körülménye-
ket és a búcsúebédhez felszolgált ki-
váló slambucot, amelyet vagy tizenöt
éve nem ettem (fôtitk.).

Május 19–20. A MEGOSZ Monor
közelében rendezte meg az „Erdôgaz-
da Napok”-at, melynek témája a ma-
gánerdô és a természetvédelem volt. A
rendezvényt Dr. Skultéty Sándor, a
Környezetvédelmi Minisztérium állam-
titkára nyitotta meg. Egyesületünket
Káldy József elnök, dr. Sárvári János
ügyv. titkár, Pápai Gábor fôszerkesztô
és Ormos Balázs fôtitkár képviselte.
Az Egyesület standján különbözô kiad-
ványokkal álltunk a magánerdô-gaz-
dálkodók rendelkezésére. Ez alkalom-
ra jelentettük meg Illés Péter (ÁESZ
Szombathely) szerkesztésében a „Ma-
gánerdôgazdálkodás jogszabályi hátte-
re” c. OEE ismertetô füzetet, amely egy
sorozat elsô kötete.

Május 24. A Nyugat-Magyarországi
Egyetem Erdômérnöki Karának dé-
kánját, Dr. habil Faragó Sándort hi-
vatalában kereste fel egyesületünk fô-
titkára. Tájékozódott az új szervezet-
ben lévô kar helyzetérôl, törekvései-
rôl, segítséget ajánlott fel a megvalósí-
tandó továbbképzési program beindí-
tásához.

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Fôtitkári beszámoló 2000. április 20.–május 29.
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DR. MESKÓ JÓZSEF
aranydiplomás erdômérnök

1922-ben, Kiskôrösön, evangélikus peda-
gógus családban született. 1940-ben Kis-
kunhalason érettségizett, és ôsszel a Mû-
egyetem Soproni Karára erdômérnök-
hallgatóként iratkozott be. Diplomáját
1944 szeptemberében szerezte meg. Ezt
követôen katonai kiképzésre a gönyûi
utász-zászlóaljhoz hívták be. Alakulatát
innen Németországba vitték, ahol 1945
májusában Dachauban amerikai hadifog-
ságba kerültek. Angol nyelvtudásával tol-
mácsként tevékenykedett, és ezt soproni
diáktársai (katona bajtársai) részére ked-
vezôbb elhelyezés céljából jól tudta hasz-
nosítani.

1946 nyarán jött haza. Somogy megyé-
ben, Iharoson részt vett a földreform so-
rán kiosztott birtokok térképezésében.
1947-ben került a MÁLLERD Kaposvári
Erdôigazgatósághoz, s annak karádi, majd
nagyatádi erdôgondnokságát vezette.
Nagyatádon az evangélikus egyház civil
vezetôjeként is tevékenykedett. Az akkor
már kommunista vezetés alá került erdô-
gazdaságnál politikai meghurcolásban lett
része, állásából elbocsátották és nyolc hó-
napig volt munkanélküli, míg végre Bor-
sod megyében, a szendrôi erdészetnél si-
került mûszaki elôadóként munkát sze-
reznie. 1956 tavaszán, hogy minél
közelebb kerülhessen szülôföldjéhez, a
Kecskeméti Erdôigazgatóságnál vállalt
munkát. Itt kutatás-fejlesztési munkakör-
ben erdôtelepítéssel és gépesítéssel fog-
lalkozott. Ôsszel forradalmunk leverését
elítélte, amiért újabb meghurcolásban lett
része. A továbbiak során sose kaphatott
vezetôi munkakört, miközben kiemelke-
dô szakmai tevékenységére azért igényt
tartottak. 1962-ben Sopronban egyetemi
doktori címet szerzett, az erdôgazdasági
feladatok számítógépes megoldása téma-
körben.

1965-ben Budapestre került, és itt az
ERDÉRT-nél magasépítési elôadó, 1968-
tól pedig a MÉM Erdôgazdasági Szolgálat-
nál tervezômérnökként dolgozott. Szemé-
lyes közremûködése és tudományosan
megalapozott munkája volt, hogy 1976-
ban az Országos Természetvédelmi Hiva-
tal, a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozó
szülôvárosában, Kiskôrösön lévô „Szûcsi
erdô”-t tájvédelmi körzetté minôsítette.
1982-ben lett nyugdíjas.

Aktív korában is sok szakcikket, majd
szakmunkásképzô tananyagot is írt, de
nyugdíjasként is sokat dolgozott. Német
és angol nyelvtudását szakmai területen
hasznosította.

Kollektív szellemiségû jó diáktárs és
kolléga volt.

Hamvait idén, február 5-én testvérei és
rokonsága a negyedszázaddal ezelôtt el-
hunyt szeretett felesége sírjába, szülôvá-
rosában, Kiskôrösön helyezték el.

Hábel György

TÉGLÁSSY GYÔZÔ 
okl. erdômérnök (1926–2000)

Életének 74.
évében rövid
szenvedés után
e l h u n y t
Téglássy Gyô-
zô okleveles
erdômérnök, a
Szombathelyi
Erdôfelügye-
lôség nyugal-
mazott erdôfel-
ügyelôje.

1926. augusztus 17-én Esztergomban
született nyolcgyermekes család hatodik
gyermekeként. A negyedik elemi elvégzé-
se után kitûnô tanulmányi eredménye
alapján tanítója továbbtanulásra gimnázi-
umba javasolta.

1941-ben édesapja nyugdíjba ment,
ekkor a gimnázium negyedik osztályát
végezte. A nagy család szûkös anyagi
helyzete miatt kívánatosabb lett volna,
hogy valamilyen szakmát válasszon.

Szülei beleegyeztek továbbtanulásába,
azzal a feltétellel, hogy a továbbtanulás
anyagi feltételeinek jelentôs részét – nyári
szünidôben, tanítási idôben mint instruk-
tor – maga megteremti.

1944 májusában érettségizett „jó” ered-
ménnyel. Érettségi után beiratkozott a
soproni József Nádor Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Erôdmérnöki Ka-
rára.

1944. október 25-én a nyilas kormány
elrendelte az oktatás azonnali megszünte-
tését. Ezután hazament Budapestre. Mint
leventekötelesnek, munkaszolgálatra kel-
lett volna bevonulnia. Azért, hogy elkerül-
je a Németországba való kihurcolást, buj-
kálni kezdett különbözô helyeken roko-
nainál.

Nagykanizsai tartózkodásakor a város
kiürítése során a többi leventeszolgálatos-
sal együtt ôt is összeszedték és kivitték
Ausztriába. A Villach melletti táborban an-
gol fogságba került. Súlyosan megbetege-
dett és 1945 decemberéig a klágenfurti
kórházban kezelték. Csak 1946 májusa
végén tudott hazajönni, és szeptember-
ben újra beiratkozott az egyetemre.

Otthonról nem tudták segíteni, így kel-
lô anyagi háttér nélkül 2 év után meg kel-
lett szakítani a tanulmányait. Az Erdészeti
Kutatóintézetben kapott állást. Egy év itt
töltött idô után lehallgatta a III. és IV. év-
folyam anyagát. Ezt követôen a Tanulmá-
nyi Erdôgazdaság Hegyvidéki Erdészeté-
nél dolgozott mint fizikai munkás.

1953-tól az Állami Erdôrendezési Inté-
zet 3. sz. Kirendeltségén tudott elhelyez-
kedni, ahol 1955-tôl – a diploma megszer-
zése után – mint önálló irányítómérnök
dolgozott 1957-ig.

Az elégtelen anyagi körülmények és a
háború Téglássy Gyôzô életébe is megha-
tározóan beleszóltak. Mindezek miatt ko-

moly erôfeszítések árán és kitartó munká-
val tudta csak célját elérni.

1957-tôl 1962-ig a Sárvári Állami Er-
dôgazdaság Csepregi Erdészetének volt
a vezetôje. Ennek megszûnésével 1968-
ig a Szombathelyi Állami Erdôgazdaság-
nál mint erdôgazdasági felügyelô dolgo-
zott.

1968-ban az erdôrendezôségek meg-
alakulásával a Szombathelyi Állami Erdô-
rendezôség állományába mint erdôrende-
zési felügyelô kapta meg a kinevezést.
Ennek jogutódjától, a Szombathelyi
Erdôfelügyelôségtôl 1986-ban ment nyug-
díjba. Búcsúztatásakor Szent Páltól vett
idézettel jólesô megnyugvással értékelte a
mögötte álló aktív életpályát: „A jó harcot
megharcoltam, a pályát végigfutottam, a
hitemet megtartottam.”

Egy jól képzett, a szakma szinte min-
den területérôl hosszú gyakorlattal ren-
delkezô, széles látókörû szakember volt,
aki mind szakmailag mind az általános
mûveltség területén állandóan gyarapítot-
ta ismereteit.

A megszerzett ismereteket munkate-
rületén kiválóan alkalmazta, ami határo-
zottságban és hozzáértésben nyilvánult
meg.

Ismereteit szívesen megosztotta má-
sokkal, kollégáival. Különösen szívesen
foglalkozott a fiatal szakemberekkel. A
legbonyolultabb ismereteket is szemléle-
tesen és egyszerûen tudta átadni. Ezt a ké-
pességét hasznosította a szakmunkáskép-
zô iskolában is mint szaktárgyi oktató,
ahol hallgatói nagyon szerették és tisztel-
ték.

Szoros szakmai tevékenységén túlme-
nôen úgy lakhelyén, mint hivatalával
összefüggésben komoly társadalmi tevé-
kenységet fejtett ki.

Volt a megalakuló Törpevízmû Tár-
sulat elnöke, bíróságon népi ülnök, két
esetben járási tanácstag (ezen belül épí-
tési-közlekedési állandó bizottság titká-
ra), TIT elôadója, Erdôrendezôség Szak-
szervezeti Bizottságának titkára, Erdô-
rendezôségek Szakszervezeti Tanácsá-
nak tagja, OEE helyi csoportjának társel-
nöke.

Eredményes munkájának elismerése-
ként többször részesült kitüntetésben, ju-
talomban.

Nyugdíjazása után Csepregen élt fe-
leségével, ahol örömmel vette gyerme-
kei és unokái látogatását. Ekkor is fog-
lalkozott az ifjúság ismereteinek bôvíté-
sével, búvárklubot és fotószakkört szer-
vezett és vezetett. Szakmai tanácsaival
örömmel segítette az ôt felkeresô fiata-
labb kollégákat, szakembereket. Aktí-
van részt vett egy erdôbirtokosság szak-
mai irányításában.

Halála szûkebb családján túl is nagy
vesztesége a magyar erdésztársadalom-
nak. Elvesztésével egy jól felkészült, gaz-
dag tapasztalatokkal rendelkezô széles lá-
tókörû szakembert gyászolunk.



2000. január 27-én családja, rokonai,
barátai, volt munkatársai, tisztelôi kísérték
utolsó útjára a soproni Szent Mihály teme-
tôben.

Emlékét szeretettel és kegyelettel meg-
ôrizzük.

Stift László

PAPP ISTVÁN
erdômérnök (1923–1999)

A Mecsek északi lejtôin fekvô
Magyaregregyen született 1923-ban Papp
István, aki az erdészeti gépesítésnek ál-
dozta egész életét.

Az esztergomi szakiskola után a
pécsváradi erdôgondnokság, a Baranya
megyei ES, Komló, Sárospatak, Miskolc,
Baja, Pécs a fontosabb állomásai a sike-
rekben gazdag életútnak. 1955-ben került
a Zemplén-hegységi Állami Erdôgazda-
sághoz gépesítési elôadónak, majd cso-
portvezetônek. 1968-ban kapta meg erdô-
mérnöki oklevelét, és a Borsodi, a
Gemenci, a Mecseki Erdô- és Fafeldolgo-
zó Gazdaságoknál mûszaki osztályveze-
tôként dolgozott nyugdíjba vonulásáig.

Három évtizedes szakmai tevékenysé-
gén végigvonult az erdészet gépesítésé-
nek, a géptípusok gyors változásának tel-
jes története. Zempléni tevékenységét
eleve meghatározta, hogy a gépesített er-
dôgazdaságnak kijelölt vállalatnál, a gép-
állomás létrehozásával megszervezze az
elhasználódott motorfûrészek, traktorok
munkáját, majd az Erdôgazdasági Szállító
Vállalat Pálházi Kirendeltségének átvétele
után a frontokat járt tehergépkocsik üze-
meltetését.

Megszállottja volt a kötélpályáknak, ál-
landóan újításokon, fejlesztésen törte a fe-
jét. A feltáratlan hegyoldalakon, a hábo-
rús termelések után visszamaradt „sap-
kák” faanyagának leközelítése volt a fela-
dat. Rövid kísérletezés után az átalakított
és korszerûsített KT–12 traktor felhaszná-
lásával, Káldy József fômérnökkel kialakí-
tották a kábeldarus közelítés zempléni
módszerét.

Országosan ismert és használt újítása
volt a ZELOP (ZEmplén-hegységi
LOPótló), az univerzális traktorokhoz
(Unimog) készített egytengelyes pótkocsi.

A kötélpálya, az UNIMOG–ZELOP
gépcsoport, az elsôként kapott Stihl-
Contra fûrészek vonzották a hazai és kül-
földi szakembereket. Részletes beszámo-
lókat közölt a szaksajtó, és sokáig emlé-
kezetes maradt az 1962 ôszi fûzéri gépbe-
mutató. Az egy gépre esô teljesítmények
fokozatos emelése, a gépi fagyártmány-
termelés, a tuskózás és mélyszántás, az út-
építés gépesítése mind magukon viselték
Pista bácsi – ahogyan a legidôsebbek is
emlegették – szakértelmét, gondoskodá-
sát.

A rostallói tanfolyamokon, a pálházi
mûhelyben vagy bárhol az erdôn pillana-
tok alatt lázba tudta hozni a gépekkel dol-

gozó munkatársait, akik tisztelték, becsül-
ték szaktudását, hasznát vették tapasztala-
tainak. Mindenkivel törôdött, aki a gépek-
kel dolgozott. Tudta, mi van a gyerekkel
az iskolában, hányan lesznek a lakoda-
lomban, mikorra kell a „C” típusú menet-
levél a kôszállításhoz.

A kitartó munkájával és a munkatársak
segítségével elért sikerélmények mellett
számos kiváló dolgozó, több kiváló mun-
káért kitüntetés, külföldi jutalomüdülé-
sek, a Munka Érdemrend bronz fokozat
kísérte Papp István életútját, akit 1999.
szeptember 13-án Pécsett, a központi te-
metôben a családtagok, barátok, a Mecse-
ki Erdészeti Rt. dolgozói kísérték utolsó
útjára.

Kedves Pista! Közvetlen munkatársak-
ként együtt küzdöttük végig a zempléni
éveket. Jól megértettük egymást, sok
fénykép és írásos anyag készült ezekrôl
az évekrôl. Megôriztem ôket, és az Észak-
erdô Rt. könyvtárában késôi utódok is lát-
hatják e korabeli dokumentumokat.
„Bacsi Pista”! Nyugodjál békében!

Dr. Járási Lôrinc

DR. ANDA ISTVÁN
1943–2000

„...mint fán se
nô egyforma-
két levél...”

Példamuta-
tó emberi tar-
tással viselt be-
tegség után
2000. április
22-én eltávo-
zott közülünk
dr. Anda Ist-
ván.

Életútja 1943-ban, erdész családban in-
dult, ahonnan már a szakmai vonzalom
vitte a Soproni Erdészeti és Faripari Egye-
tem erdômérnöki karára. 1967-ben szer-
zett kitüntetéses diplomát.

A Keszthelyi Erdôgazdaságnál erdô-
mûvelôként kezdte meg szakmai pályafu-
tását. Késôbb a vállalat központjában a fa-
feldolgozási, fahasználati és szervezési
osztályon dolgozott 1976-ig. Ezt követôen
a Pilisi Parkerdôgazdaság gazdasági igaz-
gatójaként a vállalat közgazdasági, infor-
matikai, pénzügyi és számviteli tevékeny-
ségét irányította.

Azok közé tartozott, akik tudják, hogy
a rájuk bízott talentummal gazdálkodniuk
kell, és ez ôt egész életében szakmai is-
meretei bôvítésére sarkallta. 1971-ben a
Közgazdaságtudományi Egyetemen ipari
mérnök közgazdász képesítést szerzett,
1976-ban az Erdészeti és Faipari Egyete-
men „Fûrészipari Termelésoptimalizálás”
címmel védte meg doktori disszertációját.
Az 1990-es évek elején adótanácsadói és
ingatlanértékesítôi szakértô lett.

1973-ban sikeresen pályázott az
ERDÉRT Rt. vezérigazgatói tisztjére. Ek-

kor ismerhettük meg gazdag személyisé-
gét. Rövid idô alatt talpra állította súlyos
gondokkal küszködô nagy múltú cégün-
ket. Az ô irányításával, céltudatos mun-
kájával végbement a cég reorganizációja
és növekedési pályára került az ERDÉRT
Rt. Személyes tulajdonságait okosan tud-
ta a fontos és tiszta célok szolgálatába ál-
lítani. Nyitott, közvetlen egyénisége, ve-
zetôi fellépése elfedte a szemlélô elôl a
megoldásokat tépelôdve, felelôsséggel
átgondoló embert. Nagy munkabírása,
igényessége, szakmai elkötelezettsége
igazi vezetôvé tette. Amikor a cél követ-
kezetes megvalósítása érdekében nép-
szerûtlen intézkedéseket kellett vállalnia,
akkor is körültekintéssel, megértéssel
cselekedett.

Szerteágazó szakmai munkájának sike-
reként tarthatta számon, hogy az ERDÉRT
Rt. privatizációja során a cég dolgozói vál-
tak tulajdonossá.

Szakmai életútjának elválaszthatatlan
része az Országos Erdészeti Egyesületben
végzett munkája. 1965-ben lépett – erdész
édesapját követve – az Egyesület tagjai
közé. Folyamatosan törekedett a hasznos
egyesületi élet és munka megvalósítására.
A választott tisztségeket nagy felelôsség-
gel és állandó jobbító szándékkal látta el.
1973–76-ig volt a Keszthelyi Helyi Cso-
port titkára, ezt követôen 10 évig vett
részt a Gazdaságtani Szakosztály feladata-
inak megoldásában és 10 évig fogta össze,
mint választott elnök az Ellenôrzô Bizott-
ság munkáját. Ebben a tisztségben rendkí-
vül következetesen és határozottan képvi-
selte az ésszerû és takarékos pénzgazdál-
kodást. Sikeresen dolgozott egy olyan
egyesület kialakításán, ahol az erdészettel
foglalkozó szakemberek és az erdôtulaj-
donosok együtt alakíthatják jövôjüket. A
múlt évben méltán honorálta „Bedô Al-
bert” emlékéremmel az Egyesület tagsága
több évtizedes egyesületi és szakmai
munkáját.

Az egész szakmát átfogó gondolkodá-
sa tette ôt meghatározó személyiséggé a
Fagazdaságok Országos Szakmai Szövet-
ségében végzett alelnöki munkája során
is. Elhivatottan dolgozott annak érdeké-
ben, hogy sikeresen kapcsolódhassunk az
európai fagazdasághoz.

Szívesen adta át tapasztalatait, többek
között, mint meghívott elôadó a Soproni
Egyetem hallgatóinak.

Azon kevesek közé tartozott, akiknek
sikerült harmóniát teremteni a család, a
választott hivatás és a közjóért való ön-
kéntes munkálkodás között.

Életét felelôsségérzet jellemezte a rábí-
zottakért, legyen az a család, az erdô vagy
egy cég.

A betegség orvul támadott, és ô, bár
tisztában volt állapotával, bátran szembe-
nézett a megváltoztathatatlannal.

Emléke velünk marad. Hiányozni fog.
Nyugodjon békében.

Az ERDÉRT Rt. munkatársai
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I. Az erdô védelmi és közjóléti funkció-
inak érvényesülése a Velencei-tó térsé-
gében.

A program célja: a Velencei-tó kör-
nyék, mint kiemelt üdülôövezet bemuta-
tása, ahol a természetvédelem, üdülés, pi-
henés, az erdôk egyéb védelmi és közjó-
léti rendeltetése egymás mellett, egymást
kiegészítve és erôsítve mûködik.

Látnivalók: a résztvevôk az agárdi
hajóállomáson hajóra szállnak. A Szú-
nyog szigetre való átkelés közben a tó
történetérôl hallanak. A pákozdi csata
színhelyén az emlékmúzeum megtekin-
tése, a térségben végzett erdôtelepíté-
sek ismertetése és a Velencei-tó termé-
szeti értékeirôl szóló tájékoztatás követ-
kezik. A csoport gyalogosan éri el a
Pákozd-Sukorói Arborétumot, ahol a
tókörnyék geológiai, botanikai és zoo-
lógiai kiállítását tekinthetik meg a táj-
múzeumban, benne a páratlan talajszel-
vény gyûjteménnyel.

II. Természetszerû erdôgazdálkodás a
Kelet-Bakonyban.

A program célja: a Kelet-Bakony
hegyvidéki bükköseiben folyó termé-
szetszerû gazdálkodást bemutassa. Lát-
hatjuk, hogy az elsôdlegesen fatermesz-
tési rendeltetésû erdôk milyen magas
szinten tesznek eleget egyéb funkciók-
nak is.

Látnivalók: a Mecséri Erdészet
Kisgyóni kerületébe, az erdei séta so-

rán, több erdôrészlet érintésével a bük-
kösök fejlôdésének valamennyi szaka-
szát láthatjuk. Az út végén a Tûzköves
árok geológiai feltárását tekintik meg a
résztvevôk, majd a Hosszú-kígyósi Er-
dei Szentély avatásán vesznek részt.

III. Apróvadgazdálkodás és természet-
védelem a Sárréten.

A program célja: a Sárréti különleges
rendeltetésû vadászterület bemutatásán
keresztül annak bizonyítása, hogy az
apróvadgazdálkodás eredményes foly-
tatásához a természetes élôhelyek – el-
sôsorban a vizes élôhelyek – fenntartása
és fejlesztése, a mesterséges vadsûrûk,
vadföldek tájbaillô kialakítása, a terüle-
tek nyugalma és a szigorú felügyelet
szükségesek, amelyek megegyeznek a
természetvédelem érdekeivel.

A Soponya-bárándi Európa hírû fá-
cános vadászterületek, a vízivad vadá-
szata mellett, gyarapodnak természeti
értékekben (védett állatok, növények).

Látnivalók: a résztvevôk elôször a
belsôbárándi nagyterítékû fácánvadá-
szatok színhelyére érkeznek. Bemuta-
tásra kerül a fácánnevelés technológiá-
ja, vadászerdôk kialakítása, nyiladék-
rendszerek, cserjés vadföld kialakítás,
élôfejlesztés, vadászatok lebonyolítása.
Soponyán rövid betekintést kap a cso-
port Európa egyik legnagyobb vadfel-
dolgozó üzemébe. A program ezután a
„vadvízországban” folytatódik.

IV. Intenzív nagyvadgazdálkodás az
Észak-Mezôföldön.

A program célja: a VADEX Mezôföldi
Rt. nagyvadgazdálkodásának bemutatá-
sa. Vadaskertek létesítésével

• kiváló genetikai tulajdonságú vad-
állomány hozható létre,

• a vadászatokra fizetôképes, stabil
vendégkör alakítható ki,

• a tevékenység számítható és nye-
reséggel folytatható,

• a vadkár (mg) minimálisra csök-
kenthetô,

• a jobb adottságú erdôk mentesíthe-
tôk a túltartás káros következményeitôl.

Látnivalók: a program a martonvásári
gímszarvas farmon kezdôdik. Az egy-
órás program után Válba megyünk. Itt
megismerkedhetünk a VADEX Mezôföl-
di Rt. stratégiailag legfontosabb ágazatá-
val, a zárttéri nagyvadgazdálkodással. A
több mint 30 éves tapasztalat a kitartó,
türelmes, magas színvonalú szakmai
munka kiváló genetikai tulajdonságú
gím, dám, vaddisznó, muflon törzsállo-
mány létrejöttét eredményezte. A va-
dászháznál vadvédelmi kerítésépítési
bemutatót, trófea kiállítást láthatunk.

V. A királyok városa – Székesfehérvár.
A program célja: hogy bepillantást

nyújtson Közép-Európa egyik legôsibb
városának mai életébe.

Látnivalók: a program a Gyümölcs utcai
Kollégium elôl indul kisebb csoportok-
ban. Az útvonal Székesfehérvár belvárosá-
nak legnevezetesebb mûemlékeit érinti.
Ezek közül a millennium évében legki-
emelkedôbb a történelmi emlékhely, ahol
az elsô keresztény székesegyház romjai ta-
lálhatók. Itt koronázták ötszáz éven ke-
resztül a magyar királyokat, ôrizték az or-
szág levéltárát és kincseit, fényes királyi es-
küvôk helyszíne volt és ez a föld adott vég-
sô nyughelyet királyaink többségének is.
A 145 éves török uralom után a város a
pusztulás képét mutatta. Régi rangját 1703-
ban szerezte vissza. Ezt követôen alig 100
év alatt a barokk, majd klasszicista épüle-
tek egész sora valósult meg és alakult ki a
mai belvárosi utcakép. A körséta a kéttor-
nyú barokk bazilikához érkezik, ahol or-
gonahangverseny várja a látogatókat. A
városnézés a VADEX székháznál fejezôdik
be, ahol az emeleti tanácsteremben Murai
Róbert festményeit tekinthetjük meg.

Országos Erdészeti Egyesület – VADEX Mezôföldi Rt.

Szakmai találkozó és ünnepi közgyûlés
2000. június 23–24., Székesfehérvár

Program
1. nap, 2000. június 23., péntek

10,00 – 12,00 Érkezés, regisztráció a szálláshelyeken
11,30 – 13,45 Ebéd az Eü. iskola étkezdéjében
14,00 Autóbuszok indulnak négy vidéki helyszínen,

székesfehérvári városnézés (lásd a részletes programot)
– 18,30 Visszaérkezés

19,30 – 24,00 Baráti találkozó, vacsorával

2. nap, 2000. június 24., szombat

09,00 – 09,20 Polgármesteri köszöntés a Fôtéren
Ünnepi közgyûlés a Vörösmarty Színházban

10,00 – 10,50 Himnusz, elnöki megnyitó, köszöntôk, zászlóavatás, 
elôadás

10,50 – 11,20 Mûsorok
11,20 – 11,40 Szünet, sajtótájékoztató
11,40 – 12,30 Kitüntetések átadása, zárszó
12,30 – Állófogadás, elutazás



Régóta érlelôdött bennem a gondolat,
hogy olyan módszert kellene találni,
ami a laikusok számára is érdekes és iz-
galmas úton mutatja be szakmánk szép-
ségeit és problémáit. A gyerekek és fel-
nôttek között is sokan (ismerôseim kö-
zött szerencsére egyre többen) szeret-
nek néha leülni a családdal vagy bará-
tokkal társasjátékozni, ezért tûnt jó öt-
letnek a hajdani „Gazdálkodj okosan!”
mintájára egy egyfajta „Erdészkedj oko-
san!”-t is létrehozni. Mindehhez nagy
lökést adott Pápai Gábornak az Erdé-
szeti Lapok tavaly augusztusi különszá-
mában megjelent „Az erdészet és a tár-
sadalom” címû cikke és az OEE
1998–2002. évi programja.

Ez a játék a 12 év feletti korosztály-
hoz szól. Fôleg laikusoknak készült, de
eddigi tapasztalataim szerint szakmabe-
liek is szívesen játszanak vele. Tartozé-
kai: központi játéktábla, nyolc külön-
bözô – az ország jellegzetes területeit
bemutató – erdészkerületet ábrázoló te-
rületkártya, erdô- és vadkuponok, sze-
rencse-, kérdés- és képkártyák, vala-
mint a játékosfigurák és egy dobókoc-
ka. Az erdészkerületeket 16 erdôrész-
letre osztottam fel, amelyekre a dom-

borzatnak és vízrajznak legjobban meg-
felelô erdôt kell telepíteni. Mindenki
kap egy ilyen kerületet, és az nyer, aki
legelôször erdôsíti be az egészet, tehát
a megfelelô részleteket letakarja a meg-
felelô fafajú kuponnal (a játék szlogen-
je: „Erdôsítsük be az országot!”). A vad-
kuponok a kerületben élô vadállo-
mányt modellezik.

A játékszabályokat úgy állapítottam
meg, hogy hasonlóan kelljen „taktikáz-
ni”, mint az igazi erdôgazdáknak, a faül-
tetéshez szükséges erôforrásokat ügyes
erdô- és vadgazdálkodással kell elôte-
remteni. A játéktáblán olyan 36 mezôbôl
álló körpályát hoztam létre, ami szép
színes fotókkal az erdô éves ciklusát
mutatja be. Ezen kell körbe-körbe (azaz
évrôl évre) haladni a játékfigurákkal, és
a különbözô mezôkre lépve lehet vég-
rehajtani az évszak aktuális munkálatait
(pl. faültetés, fakitermelés, vadászatok).
Vannak különleges mezôk is, amikre
lépve a játékosnak szerencse-, kérdés-
vagy képkártyát kell húznia. A szerenc-
sekártyák a szakmai felügyeletet (pl.
üzemterv, természetvédelem, vadlét-
szám) és váratlan szerencsés és szeren-
csétlen eseményeket (pl. jó magtermés,

erdôtûz) modelleznek. A kérdéskártyák
összeállításánál (helyes válasz esetén új-
ra dobhat) azokra a témákra fektettem
nagy hangsúlyt, amelyeket fontosnak
tartunk a közvéleménnyel megismertet-
ni (pl. a hazai erdôgazdálkodás tervsze-
rûsége, többfunkciós erdôgazdálko-
dás). A képkártyákon bemutatott állat-
és növényfajok (ha felismeri, újra dob-
hat) pedig színesebbé és érdekesebbé
teszik az egészet, a laikust pedig a ter-
mészet és az erdô szeretetére vagy leg-
alábbis az érdeklôdés felkeltése irányá-
ba mozdítják el.

Ahhoz, hogy az emberek szívesen
játsszanak ezzel a játékkal, és az erdé-
szek üzenete is eljusson hozzájuk, na-
gyon fontosnak tartom az igényes kivi-
telezést. Szeretnénk, ha az elsô példá-
nyok az erdészetek és az erdei iskolák
részére már a nyári szünidô alatt hozzá-
férhetôk lennének. Ha pedig minden
jól megy, és a közönségnek is tetszik,
akkor szeretnénk még karácsony elôtt a
játékboltokba is eljuttatni. Jó lenne, ha
ez a játék és rajta keresztül az erdôk és
az erdészek üzenete minél több család-
hoz eljutna.

Gerely Gábor

Készül az erdész társasjáték!

Erdésznôk IV. Országos Találkozója
Nagykanizsa, 2000. július 20–21.

A Zalai Erdészeti és Faipari Részvénytársaság és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület tisztelettel meghívja az erdész 
kolléganôket egy kellemes találkozóra Nagykanizsára.

Program:

Elsô nap: 
városnézés, elôadások, esti élményfürdô Zalakaroson.

Második nap: 
csemete- és díszfatermesztés a Zalaerdô Rt.-nél.

Idôtartam: 2000. július 20-án 12 órától 21-én 13 óráig.

Részvételi díj: 6000 Ft/fô

Jelentkezési határidô: 2000. június 26.

Jelentkezési cím: 
Zalai Erdészeti és Faipari Részvénytársaság

8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6. Fax: 93/500 251

Személyre szóló meghívót nem küldünk.
Részletes információkat és a számlát a jelentkezések

visszaigazolásakor küldjük el.

Az IPOLY ERDÔ Rt.
Gépjavító és

Szolgáltató Üzeme
vállalja:

Autódaruk tehergépkocsira
történô felszerelését, tervezés-
sel, mûszaki vizsgáztatással.

Üzemünk 
további szolgáltatásai:
Gépjármûvek mûszaki vizsgáz-

tatása, környezetvédelmi
felülvizsgálata.

VALMET kihordószerelvények
és CRANAB típusú daruk

szakszervize.

Címünk: 
2660 Balassagyarmat, 

Mártírok útja 72.
Tel./fax: 35/301-255


