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AZ ERDŐK FENNTARTÁSA 
ÉS FEJLESZTÉSE 

DR. SÓLYMOS REZSŐ A VÁLTOZÓ KÖRNYEZETBEN* 

A világyegyetem és ezen belül a Föld, állandó változásban van. 
A fejlődés eredményeként alakult ki bolygónkon a természet cso
dálatos világa, amely az evolúciós folyamat dinamizmusában szin
te soha nem kerül statikus állapotba. Mindez jellemző a természeti 
környezet egyik kiemelkedő alkotójára — az erdőre — is, amely 
a belső biológiai erőforrások és a külső környezeti hatások követ
keztében méreteit és összetételét tekintve egyaránt változik. A 
növény- és az állatvilág szervezeti és mennyiségi gyarapodásával 
együtt fejlődött az ember és az emberek kisebb-nagyobb társadal
mi közössége. Az emberi közösség története folyamán a spontán 
természeti erők hasznosításán túl, mindig kereste életfeltételeinek 
bővítését és javítását, ezért beavatkozott az őt körülvevő élő és 
élettelen környezetbe. Ez a beavatkozás az élővilág fejlődéstörté
nete folyamán a társadalmi-gazdasági fejlettség függvényében, nö
vekvő mértékűvé vált. Ezért érkezett el az ember oda, hogy a 
saját érdekében vélt tevékenységgel, a pillanatnyi sikerek után 
hosszú távon szedheti a megsértett természet kedvezőtlen vissza
hatásának keserű piruláit. Időszerű és indokolt tehát megvizsgálni 
az erdők helyzetét és kijelölni fejlesztésének irányát a változó 
világban. 

Az erdők állapotát többek között az határozza meg, hogy a velük való gaz
dálkodás folyamán az emberi beavatkozás a természet törvényeit követve, 
vagy azok ellenére történt, mivel a legnagyobb részük gazdasági erdő. Ez az 
állapot és a gazdasági erdő fogalma is egy fejlődés eredménye, amely a tör
ténelmi változások folyamán jött létre. Elegendő ennek igazolására a magyar 
erdők történetének néhány, társadalmi-gazdasági jellemzőjét felidézni. 

Honfoglaló őseink és az egyes nemzetségek közösen részesültek az erdők 
hasznából. A föld egyharmada hamarosan a királyé lett, amelyet a királyi 
erdőóvók védtek meg az illetéktelenektől. Az erd&k fenntartása és védelme 
ekkor még csak a vagyonvédelemre terjedt ki. A gazdasági fejlődés nyomán 
az egymást követő évszázadokban kialakult ipar, a bányászat, kohászat fá
val való folyamatos ellátása miatt, 1426-ban Zsigmond, 1565-ben Miksa király 
szabályozta a fakitermelést. Ekkor jelentkezett igazában először a faellátást 
szolgáló erdőfenntartás jelentősége. Mária Terézia 1769. évi erdőrendtartása 
már honvédelmi érdekeket is szolgált. íí. József 1791-ben az erdők pusztításá
nak a megakadályozásáról, 1807-ben az erdők fenntartásáról rendelkezett. A 
gazdasági erdő jellege és fogalma ezt követően erősödött meg. Az 1879. évi 
X X X I . te, az első erdőtörvény, már jól érzékelteti a közel egy évezred fo
lyamán megváltozott magyar erdészeti helyzetet, kifejezésre juttatva az erdők 
fenntartásának, védelmének és fejlesztésének, valamint többoldalú hasznosítá
sának törvénybe foglalt alapjait. Az 1923. évi alioldíásítási törvény már elis-
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merte, hogy az erdőket nemcsak fenntartani, hanem területüket növelni is 
kell, és nemcsak a faellátás, hanem a közjólét, főleg a nép egészségének vé
delmében is. 1935-ben az erdőkről és a természetvédelemről szóló törvény ki
fejezte azt is, hogy az erdő, az erdészet a természetvédelem legfőbb bázisa. 

A második világháborút követő gyökeres átalakulások jelentették mai érte
lemben véve igazán a változó világot és e fejlődéssel együtt, 1961-ben. új tör
vény született az erdőkről és a vadgazdálkodásról, amely már átfogóan sza
bályozta az erdők hármas funkcióját, figyelembe véve az erdők fenntartásának 
és védelmének általános kötelezettségét. E törvény végrehajtási rendeletét 
módosította a Minisztertanács nemrég megjelent rendelete, amely szabályozta 
az előtérbe került erdővédelmi feladatokat. A felsorolt törvények és rendele
tek nyomán alakult ki a gazdasági erdő és a természetes erdők sorát kultúr-
erdővé alakították. Ez már a jelen. 

Napjaink erdőgazdálkodása az előbbiekben kifejtett folyamatnak az álta
lunk közvetlenül ismert része, amely az utóbbi évszázadban létrehozott erdő
ket kezeli és hasznosítja úgy, hogy az erdőfelújításokkal és az erdőtelepítések
kel a következő évszázad erdeinek teremti meg az alapjait. Az erdészet mai 
helyzete egyrészt azonos a korábbiakkal, másrészt a gyorsan változó környe
zet miatt számottevően módosultak az erdők fenntartásával és fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok. Az erdők kezelése, szakadatlan megújulása, illetve meg
újítása változatlanul: 

— a társadalom igényeinek a tartamos kielégítését kell, hogy szolgálja; 
— a termőhelyi adottságok figyelembevételével a hosszú távlatú célokat, 

az üzembiztonsági szempontokat kielégítő stabil faállományok megalpo-
zására és fenntartására kell, hogy irányuljon; 

— a gazdálkodó számára kellő jövedelmet kell, hogy biztosítson és fenntar
tására, valamint a fejlesztési költségek fedezésére elegendő forrásul szol
gáljon. 

Ezek az alapvető célok igazában mindenkor változatlannak tekinthetők ak
kor, ha elfogadjuk, hogy a célkitűzések minősége és mértéke, valamint meg
valósításuk színvonala és előfeltételi rendszere a történelem folyamán min
denkor változott és a jövőben sem lesz másként. Joggal merül fel a kérdés, 
hogy a jelen erdőgazdálkodásának milyen változásokat kell figyelembe vennie 
azért, hogy megfeleljen korunk követelményeinek. A választ erre a követke
zőkben szeretném összefoglalni: 

— a társadalmi igények az utóbbi évtizedekben rendkívüli gyorsasággal 
és méretekben, úgy növekedtek, hogy egyrészt az erdők sokoldalú hasz
nosítása örvendetesen szélesedő körben valósul meg, másrészt helyen
ként alig elviselhető terhelést okoznak, veszélyeztetve a hosszú távlatú 
feladatok megvalósítását; 

— az erdészeti ökológiai potenciál kellő szinten való fenntartását és bővíté
sét a fokozódó külső és belső környezeti ártalmak miatt nem lehet min
denütt elérni, ezért a növekvő szükségletekkel szemben egyre több he
lyen csak a csökkenő teljesítményekhez elégséges ökológiai előfeltételek 
állnak rendelkezésre; 

— a légszennyezés, a növény- és az állatvilág elszegényedése, az erdőállo
mányok genetikai sokoldalúságának a csökkenése, összefoglalva a bioló
giai ((természeti) törvényszerűségek megsértése egyaránt kedvezett a ká-



rosítók fellépésének, a faállományok fiziológiai legyengülésének és csök
kentette az erdők stabilitását; 

— az erdőkkel szemben támasztott társadalmi igények sokoldalúsága: a ter
melési, a védelmi és a szociális jellegű hasznosítás ellenére az ökonómiai 
vonatkozású előfeltételeket alapjában csak a megtermelt fa kitermelése 
és feldolgozása útján kell előteremteni akkor, amikor a faárak nem
zetközileg alig változnak, de a termelési, a felújítási és a védelmi költ
ségek két- vagy háromszorosukra emelkednek. 

A természeti és a művi környezetnek, az ökológiai és az ökonómiai ténye
zőknek a változásait, valamint az erdőállomány-gazdálkodás alapjait átfogóan 
kell figyelembe venni mindenütt a világon, ha az erdők fenntartásának és fej
lesztésének a feladatait és irányelveit helyesen szándékozunk megfogalmazni. 
Ez a megállapítás érvényes Magyarország erdeire is. 

Magyarország erdőgazdasága 

Erdeink fenntartásának és az erdészet fejlesztésének az egyik meghatározó
ja az erdők állapota az adott időszakban. Ennek a legfontosabb tényezői közé 
soroljuk az erdők területét, ökológiai adottságait, fafaj és korosztály szerinti 
megoszlását, fakészletét és éves fanövedékét, a kitermelhető famennyiséget, 
valamint az erdők rendeltetés szerinti és az erdőgazdálkodók szektoronkénti 
megoszlását. 

Az erdőgazdálkodás alá vont terület jelenleg kikerekítve 1,75 millió ha, 
amelyből a faállománnyal borított terület 1,51 millió ha. Az erdőterület folya
matos növekedését mutatja, hogy az ország területének 1946-ban 12,1%-át, 
1965-ben 15,3%-át, 1980-ban 17,8%-át, 1986-ban 18.2%-át borították erdők 
2000-ben szeretnénk, ha a 20%-át meghaladnák. Jelenleg az Északi-Közép
hegység a legerdősültebb: 26%, ezt követi a Dunántúl: 23% és az Alföld: 11%. 
Ki kell emelni, hogy az egykor fátlan Alföld erdősültsége 1946. és 1986. kö
zött több mint a kétszeresére emelkedett. 

Az ökológiai adottságok között említjük, hogy az erdőterület 38%-a 150 m-es 
tszfm-ig terjedő sík vidéken, 46%-a a 300 m tszfm-ig terjedő dombvidéken és 
16%-a ennél magasabb fekvésű részeken van. A tengerszint feletti magasság
ból is következik, hogy az erdőterület 9%-a bükkös klímába, 36%-a gyertyános
tölgyes, 32%-a tölgyes-cseres klímába és 23%-a az erdősztyepp klímába tar
tozik. Az erdőrészletek 37%-a lejtfok szerint sík, 30%-a 5—10°-os, 33%-a 
10° feletti lejtésű. Erdeinknek mintegy 20%-át homok- és 'köveskopár tala
jokra, 19%-át agyagbemosódásos barna erdőtalajokra, 25%-át barna földekre 
és 36%-át egyéb genetikai talajtípusokra telepítették. A felsorolt adatok azt 
is tükrözik, hogy az erdők számára a gazdaságos mezőgazdasági művelésre 
nem alkalmas, egyéb célra alig hasznosítható területek jutottak. 

Erdeink fafaj és kor szerinti megoszlása európai és világviszonylatban is 
egyedülálló. Magyarország ökológiai adottságai elsősorban a lombos fafajok 
számára nyújtanak kedvező termesztési feltételeket. Az őshonos erdőket a 
tölgy, a gyertyán, a cser és a bükk, valamint ezek kísérő fafajai alkotják. 
Erdőterületünknek a felét még ma is a természetes (természetszerű) faállo
mányok borítják, a másik felén kultúrerdők állnak, amelyekben ültetvénysze
rű fatermesztés folyik. Itt a legnagyobb térfoglalású fafajunk az akác, ame
lyet a nyarak és a fenyők követnek. Az egyes fafajok területi aránya: a töl
gyek 23%, a cser 12%, a bükk 7%, az akác 18%, a nyarak 10%, egyéb lombos 



fafajok 15%, fenyők 15%. Ez a fafaj Összetétel hosszabb időszak munkájának 
az eredménye és tükrözi az erdőtelepítések termőhelyi adottságait is. 

A faállományok kor szerinti megoszlására jellemző, hogy erdeink 79%-a 60 
évesnél, és 61%-a 40 évesnél fiatalabb. Ezen utóbbi arány mutat rá a felsza
badulás óta végzett erdőtelepítések és erdőfelújítások mértékére. Erdeink te
rületének növekedése meghaladja az 550 ezer ha-t és ezzel közel azonos az erdő
felújítások területe is. A fiatal erdők az erdővagyon bővítésének az eredmé
nyei. Az utóbbi évtizedben gyarapodott a 80—100 -évesnél idősebb faállomá
nyok aránya is, mert folyamatosan emeljük a jó növekedésű és minőségű er
dők vágáskorát, vagyis a korábbi 80—100 év helyett 120—130 éves korban ter
meljük ki az értékes tölgyeseket és bükkösöket. 

Az élőfakészlet és az éves fanövedék meghatározására csak tágabb pontos
sági határok között van lehetőség az egyes fák és a faállományok rendkívül 
változatos alaki tulajdonságai és állományszerkezeti viszonyai miatt. Ezért 
is tartozik az erdőbecslés körébe a fakészlet és a növedék megállapítása: becs
lése. Nemzetközileg sem sikerült azonban még a hibahatárt +10—20%-nál ki
sebbre csökkenteni. Mindezek figyelembevételével faállományaink 1 ha-ra vo
natkoztatott élőfakészletét 184 m 3-re becsüljük. Ezek szerint az erdeinkben 
lábon álló fa térfogata meghaladja a 278 millió m 3-t és e fák éves térfogatá
nak a növekedése a 11 millió m : !-t. 

Erdészetünk története folyamán sokszor és sokat vitatták a kitermelhető fa
mennyiséget, amely elsősorban nem az őszes élőfakészlettől és növedéktől, ha
nem a vágáskort elérő faállományok területétől és fakészletétől, valamint a 
hozadékszabályozástól függ. A véghasználati fakitermelések az éves fakiter
melésnek általában a 70—75%-át teszik ki. A fennmaradó 25—30%-ot az elő-
használatok alkotják. Magyarországon az átlagos véghasználati, vagy más né
ven vágáskor jelenleg 52 év, amelyet folyamatosan és differneciáltan növe
lünk. Ezen belül a lassan növő fafajoké (tölgy, bükk) 80—140 év, a gyorsan 
növőké (nyár, akác) 30—40 év. 

Az egy évtizedet, illetve ennél hosszabb időszakot átfogó erdőtervek sze
rint az éves fakitermelés lehetősége meghaladja a 8,5 millió m s-t, amelyből 
az erdők egészségi állapota a gazdasági (piaci) és egyéb ökonómiai, műszaki 
(utak hiánya) okok miatt, mintegy 8,0 millió m 3-t termelünk ki. 

A fakitermelési lehetőség 27%-át az akác, 16%-át a tölgyek, 15%-át a cser, 
12%-át a nemesnyárak, 8%-át a bükk és 7%-át a fenyők alkotják. A vég
használatra kerülő bükkösök fakészlete 1 ha-on 499 m 3, az akácosoké 195 m 3. 
Az elő- és véghasználatok aránya jelenleg 28% és 72%. A kitermelt erdők te
rülete 1978-ban 18 ezer ha, 1985-ben 23 ha volt. Állandóan vizsgálnunk kell, 
hogy az egészséges erdőre vonatkozó fakitermelési lehetőségeket milyen mér
tékben csökkentik a környezeti ártalmak. 1988-ra már 1 millió m 3-rel keve
sebb fakitermelést irányoztunk elő az erdőtervi lehetőségeknél. 

A kitermelt fa feldolgozása és hasznosítása is szorosan összefügg az erdők 
helyzetével. A kitermelt nettó famennyiség 60%-át ipari célra használjuk. Az 
iparifa 53%-át a fűrészipar, 12%-át a lemez- és lapapar, 26%-át a vegyipar 
(cellulóz, furfurol) dfcgozza fel, 9%-át a bányászat, közlekedés, építés közvet
lenül hasznosítja. A hagyományos tűzifán kívül növekszik a fa energiacélú 
felhasználása a faipari hulladék és az erdei vágástereken összegyűjthető vé
konyfa hasznosításával. A faapríték termelése és az előtétkazánok gyártása, 
a fabrikettet előállító gépek megszerkesztése elindított egy olyan folyamatot, 
amely elősegíti a fahulladék környezetkímélő, jobb hasznosítását, és egyúttal 



a fából termelhető energia nagyobb hatásfokú hasznosítását. Az évente kiter
melt 2 millió m 3 körüli hazai hengeresfa 96%-át dolgozzuk fel itthon és 4%-át 
exportáljuk. A feldolgozott fa térfogatának 52%-a mint fatermék, 48%-a mint 
széldeszka, fűrészpor és hulladék kerül ki. A fahasznosítás területén is van 
ezek szerint sok tennivalónk. 

Az erdészeti termelés színvonala 

Az erdők fenntartásának és fejlesztésének az alapja az erdőművelés. A meg
változott környezeti tényezők kedvezőtlen hatását elsősorban az erdőművelési 
intézkedésekkel lehet ellensúlyozni. Az erdőművelésnek sajnos nemzetközi sí
kon és hazai vonatkozásban egyaránt nehezen leküzdhető gondjai vannak. 

Mégis örvendetes, hogy szaporítóanyag-termelésünk olyan szinten képes az 
erdei fák magját és csemetéjét előállítani, miként az szükséges. 300 millió da
rab körül van az évi csemeteszükséglet, amelynek lassan növekvő hányada 
a nemesített anyag. A csemetekertek döntő többségében nagyüzemi termelés 
folyik. Az erdők fafaj összetétele itt dől el. Ezért is kell kiemelt figyelmet 
fordítani a szaporítóanyag-termelésre. 

Az erdőfelújítást évente a jelen időszakban mintegy 23—25 ezer ha-on 
kell elvégezni, és 8—10 ezer ha-on a kipusztult facsemeték helyére ültetni. 
Az erdőfelújítások minőségét és befejezési idejét is javítani kell. Ez ma az 
erdőművelés legnagyobb gondja. A kitermelhető famennyiséggel arányosan 
mind ez ideig nem sikerült a gépesített erdőfelújítások technológiáját a gya
korlatban bevezetni (gép-, pénz-, devizahiány). 

Az új erdők telepítése évente 8 ezer ha körül van, és 3—4 ezer ha-t kell 
pótolni. A feladat ellátása nagyobb gondot nem jelent, az erdészet képes ezt 
a teljesítményt akár 20—30%-kal is növelni, ha kap hozzá területet és ren
delkezésre áll az ehhez szükséges állami célcsoportos beruházási hitel. 1991— 
2000 között az ÁTB-határozat szerint 150 ezer ha új erdőt telepíthetünk. Erre 
kell most felkészülni figyelembe véve a környezeti tényezők változásából 
fakadó követelményeket. 

Az erdőnevelés rendkívül élőmunka-igényes feladatát eddig a tervezettet 
megközelítő szinten sikerült teljesíteni. A fiatal állományok nagy aránya miatt 
súlyos gondot jelent ez a jövőben, mert e munkák gépesítettségének is ala
csony a színvonala. Nagy probléma az is, hogy a vágásra jelölt fákat az 
egészségi állapot változásával nem mindenkor lehet megbízhatóan kiválasztani. 

Az erdők egészségi állapota az utóbbi években számottevően romlott. A kör
nyezeti káros hatások, a korábban nem észlelt fapusztulási jelenségek a ma
gyar erdőket sem kímélték. Világ- és főleg Európa-szerte súlyos problémája 
ez korunk erdőgazdálkodásának. Nálunk a legnagyobb gondot a kocsánytalan 
tölgyesek pusztulása okozza. Eddig 1,5 millió m 3-re becsülhető fa elhalásról tu
dunk, ennél azonban több a beteg fák száma. A károk mérséklése, a károsí
tok kutatása folyamatban van. Az erdőgazdálkodók állami támogatással foly
tatják a károk felszámolását. Erdeinknek mintegy 12%-án fordulnak elő szem
mel is észlelhető betegségek. A legújabb MT-rendelet szélesebb alapot teremt 
az erdővédelem számára. A kidolgozott komplex program jelenleg már mű
ködik. Az erdővédelemhez csatolva említem meg a vadkárokat is. 

A vad is az erdőhöz tartozik. A szarvasállomány túlszaporodása miatt azon
ban helyenként súlyos károk jelentkeznek. Sürgős tennivalónk az erdők vad-



eltartó képességének és a vadállomány létszámának az összehangolása. A dám
vadállomány az utóbbi öt év folyamán a kétszeresére szaporodott, az őzállo-
mányt viszont célszerű helyenként szerény mértékben növelni. Rendkívüli 
gondot jelent a vaddisznó fölszaporodása is. Évek óta a korábbi lelövési ter
vek kétszeresét adjuk ki az üzemi vadgazdálkodóknak. Némi eredmény már 
jelentkezik, ennek ellenére fokozott ütemben kell apasztani a vadállományt. 

Az erdőgazdaság műszaki-technikai színvonala az elmúlt évtizedekben nö
vekedett, ma már a gépek értéke a negyedszázaddal ezelőttinek a tízszerese. 
Az erdőművelési munkák 60%-át, a fakitermelés 75%-át végzik géppel. A ren
delkezésre álló gépek azonban elhasználódtak, pótlásukhoz hiányzik a tőkés 
deviza, mert a hazai gépgyártás és a KGST-vonalon lehetséges gépbeszerzés 
útján ma még nincs mód a legindokoltabb erdészeti gépigények kielégítésére 
sem. Mindez gátolja az erdők fenntartásának és fejlesztésének a kívánt szín
vonalú megvalósítását. A következő időszakban sem kedvezőbbek a gépbe
szerzési kilátások, ezért számos munkát várhatóan csak kézzel lehet elvegezni, 
ha lesz hozzá munkaerő. 

Az erdészet műszaki színvonalához tartozik az erdőterületek utakkal, vas
utakkal és drótkötélpályákkal való feltárása. Jelenleg 1 ha erdőre mintegy 8,1 
fm épített út esik, amelynek megközelítőleg a kétszeresére lenne szükség. 2200 
km burkolattal rendelkező vagv stabilizált erdei utunk van, amelyet évente 
100—120 km-rel növelünk 50%-os állami támogatással. Az erdei keskeny 
nyomtávú vasutaknak a turisztikai jelentősége növekszik, csupán a gazda
ságos üzemeltetés előfeltételei hiányoznák. A kötélpályák alkalmazása az in
dokoltnál jóval szerényebb mértékű. Ezen a téren gyorsabb fejlesztést indo
kolnának a természetvédelmi szempontok is. 

Az ökonómiai jeltételek az erdészeti termelés színvonalát az elmúlt időszak
ban csak szerény mértékben voltak képesek szinten tartani, esetleg javítani. 
Kedvező, hogy az 1980-as évek eleién bekövetkezett recesszió után az utóbbi 
két évben a lombosfa-piac fellendülése tapasztalható. Az ipari fa mellett fő
leg a tűzifa iránti kereslet növekedett és nálunk emelkedett a fa ára. A válla
lati keretben működő erdő- és fafeldolgozó gazdaságok számára az ütközések 
sorát jelenti az erdőgazdasági hosszú távú célok és a vállalkozói, jövedelem-
érdekeltségi feladatok megvalósítása. Ezek kisebb-nagyobb ellentmondásait az 
erdőtörvény, az erdőtervezés és az erdőfelügyelet megszigorításával feloldani 
már alig lehet. Általuk elérhető ugyan a hosszú távú célok egyre jobb meg
valósítása, bár az ellenőrzések folyamán kirótt, különböző bírságokkal nem 
sikerül mindenhol az adott célt elérni. Valójában a jó erdő és nem a bírságok 
sora a cél. 

A termelés személyi jeltételei a népgazdaság több ágához viszonyítva. alacso
nyabb jövedelem és a munkakörülmények miatt sem kedvezők. Mintegy 50 
ezren dolgoznak az erdőgazdaságban. Kevés a szakmunkás, a betanított mun
kások magas aránya nem rendelkezik még általános iskolai végzettséggel sem. 
Elegendő az erdésztechnikusok száma. A felsőfokú végzettségűek száma és 
szakirányú képzettsége megfelelő, az erdőmérnökök között nagy a 45—60 éve
sek aránya. Évente átlagosan 50 erdő- és 15—20 faipari mérnök végez, 200 
fő a végzett erdésztechnikusok, 120 fő a szakmunkások és 4500 fő a betanított 
munkások száma, akik 1986-ban kaptak képesítést. 

Az erdészeti szakoktaás és kutatás a termelésfejlesztéshez számottevően já
rul hozzá. Az oktatás korszerűsítése folyamatos, a kutatás fejlesztésére a me
zőgazdasági kereten belül és a vállalati megrendelések útján van szerény 



lehetőség. 1981-ben 91 millió, 1985-ben 107 millió Ft-ot fordítottunk kutatás
ra, amelyből 65 millió Ft volt az állami támogatás. 

Erdészeti termelésünkben, az erdők fenntartásában és fejlesztésében egy
aránt kiemelkedő a jelentősége az erdőterveknek, az erdőterv szerinti gaz
dálkodásnak. Az Erdőrendezési Szolgálat és az erdőfelügyelőségek súlyát és 
tevékenységük hatékonyságát tovább kell növelni. Ezek az intézmények a 
jövőben még nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak a magyar erdészetben. 

Az erdőtervezés költségvetése az elmúlt 4 év alatt mintegy 10 millió Ft-tal 
emelkedett, jelenleg 74 millió Ft, 360 fő dolgozik e területen, évente 180—190 
ezer ha erdőtervezést végez, mintegy 390 Ft/ha-os költséggel. Az erdőfelügyelet 
területén 298 fő dolgozik, az éves költségvetés 55 millió Ft. 

Változó világunk igénye szerint módosul az erdők rendeltetése és a faterme-
lésen kívül egyre több társadalmi igény kielégítését szolgálja. Növekszik azok
nak az erdőknek az aránya, amelyek elsődlegesen a táj, a környezet védelmét, 
az ember pihenését, üdülését hivatottak elősegíteni. Valamennyi erdő egyszers
mind többféle nyersanyagot (fa, gomba, erdei gyümölcs, vadhús stb.) termel 
és sokoldalú szolgáltatást (víz-, levegő-, csend-, talajvédelem stb.) nyújt. Keze
lésük alkalmával azonban figyelembe kell venni, hogy elsődlegesen az adott 
erdőrészletnek mi a rendeltetése. Jelenleg erdeink 80%-a elsősorban termelé
si, 16%-a védelmi és 4%-a üdülési-szociális célt szolgál. Hangsúlyozom, hogy 
merev szétválasztást ezen a téren sem helyes alkalmazni. Az erdei pihenést 
szolgáló jóléti berendezésekre a VII. ötéves tervben 280 millió Ft-ot fordí
tunk. 

Az erdők tulajdona és kezelése szerint is változatos a helyzet. Az erdők 
71%-át kezelik az állami szervek (vállalatok), 28%-át termelőszövetkezetek 
és 1%-a magán- és közbirtokossági tulajdonban van. Ennek ellenére vala
mennyi törekvésünket az egységes magyar erdőgazdálkodás magas színvonalú 
fejlesztése kell, hogy jellemezze. 

A fejlesztési irányok és lehetőségek 

A gazdasági nehézségek és a műszaki előfeltételek kedvezőtlen helyzete el
lenére is. fejleszteni kell az erdőgazdaságot és a fafeldolgozást. A fejlesztés 
során elsőbbséget kell adni azon igények egyre jobb kielégítésének, amelyek 
a társadalmi fejlődéssel együtt jelentkeznek. Az ezredfordulóig ennek jegyé
ben az eddigieknél is szélesebb mértékben kell megvalósítani a többcélú erdő
gazdálkodást. Ehhez az alapot az erdők sokoldalú haszna teremti meg. Közü
lük ki kell emelni: 

— az erdők nyersanyagtermelő szerepének tovább növekvő jelentőségét, 
amely elsősorban az ország faellátásának a javításában mutatkozik meg; 

— az erdők környezetvédő, tájformáló hatásának növekvő súlyát, mindenek
előtt a talaj, a víz, a levegő és általában az élővilág védelmét, a kedve
zőtlen időjárási tényezők mérséklését; 

— az emberi élet minőségét és az egészség fenntartását, valamint javítását 
szolgáló üdülési, pihenési, turisztikai lehetőségeket. 

A fejlesztés során elsőrendű feladat az erdők egészségi állapotának kedvező 
szinten való fenntartása, mert a sokoldalú erdőhasznosítást a többcélú erdő-



gazdálkodás csak az egészséges erdőkben tudja a társadalmi jólét növelése 
érdekében megvalósítani. 

Az erdők nyersanyagtermelésének keretében a fatermelés növelése a fej
lesztés elsőrendű célja, mert a FAO-előrejelzések szerint is a 2025-ig terjedő 
időszakban tovább nő a világ fafelhasználása, ezen belül a tűzifa iráti igény 
növekszik a legjobban. A fa értéke nő, drágább lesz a faimport és kedvezőbb 
az export. Erdeink a fenyőfaszükségletnek várhatóan a 10—15%-át képesek 
megtermelni, de a lombos fafajokból olyan mértékű felesleg lehet, amelynek 
a feldolgozásával az importterhek jó része ellensúlyozható. Az erdők rendel
tetésének meghatározásakor az általános cél, hogy a jövő erdeinek mintegy 
a 75%-a szolgálja elsődlegesen a fatermelést. Mindezek figyelembevételével: 

— a bővített újratermelést a fatermelési rendeltetésű erdőkben maradék-
lanul meg kell valósítani a genetikai lehetőségek jobb hasznosítása és az 
ökológiai adottságok tartamos hasznosítása útján; 

— növelni kell az erdők területét, ahol a gyorsannövő fafajokat 'kell fel
karolni és elsősorban a jobb termőhelyű területeket beerdősíteni, amelyek ré
vén a mezőgazdaság is mentesül a földterületek gazdaságos hasznosításának 
gondjától és az esetleges túltermelés növekedésétől; 

— az őshonos fafajokat kell hosszú távon fenntartani és az erdők stabili
tását ezúton fokozni. A fejlesztés során célul kitűzött fafaj összetétel — töl
gyek: 24%, bükk: 9%), akác: 17%, nyarak: 14%, fenyők: 18%), egyéb fafajok: 
18%; 

— tovább kell javítani az erdők nevelését és az előhasználati fakitermelé
sek gazdaságosságát a vékonyfa-hasznosítás megoldásával, mert a következő 
évtizedekben tízévenként 23—25 millió m 3 fát lehet az erdőnevelés során 
kitermelni; 

— hasznosítani kell a véghasználati lehetőségeket, amelyek 1986—2000 kö
zött várhatóan összesen 220 millió m 3 fakitermelést jelentenek 30—32 millió 
m 3-es ötéves tervi bontásban, növekedhet a tölgy, a bükk, a fenyő, csökken a 
cser, az akác, a nyár kitermelése; 

— a kitermelt fa jobb hasznosítása miatt a fűrészipart korszerűsíteni kell, 
de a kapacitásbővítésre alig van szükség, ugyanakkor számottevően célszerű 
a lemez- és lapipar kapacitását növelni a papírgyártáshoz szükséges féltermék
gyártással együtt; 

— a fatermelés során nem várható a műszaki színvonal ugrásszerű fejlődése, 
a traktor, a motorfűrész és a hozzájuk csatlakozó adapterek jelentik a jövő 
gépesítésének a gerincét; 

— gyorsabb ütemben kell növelni a számítástechnikát az erdészeti terme
lés valamennyi területén; 

— fejleszteni kell az erdő tervezést, az erdőfelügyeletet, valamint az erdé
szeti kutatást és oktatást, kiemelten a munkásellátást. 

Az erdők környezetvédelmi jelentőségének növekedésével együtt kell a fej
lesztést úgy irányítani, hogy: 

— tájba illő, esztétikailag is kedvező fafajoknak az erdőtelepítés és -felújí
tás során az ökológiai adottságok függvényében előnyt kell adni; 

— a nagyobb természeti, genetikai értékeket részletes elemzésre alapozva 
kell kiválasztani és az értékes génrezervációkat fenntartani; 

— a talajvédelem érdekében az erdősávok és egyéb fásítások létrehozását 
az átfogó meliorációba illesztve kell szorgalmazni; 



— el kell érni, hogy az erdőknek legalább a 15%-a a jövőben is elsősorban 
védelmi rendeltetésű legyen. 

Az üdülés, a turisztika, az ember egészségének a védelme erdeink szolgál
tatásai között a leggyorsabban fejlesztendő feladatok közé tartozik. A jelen
legi 4%-kal szemben az erdők 10%-át alkalmassá kell tenni arra, hogy elsőd
legesen üdülési, egészségvédelmi célokat szolgáljanak. A fejlesztés során ezért: 

— törekedni kell a lakóhelyek környékére koncentrált üdülő- és parkerdők 
kialakítására; 

— turisztikai centrumok létrehozására erdei sportolási lehetőségékkel; 
— az üdülőhelyek és a vizek környéki erdők egészségvédelmi szerepének 

növelésére, az erdők szerkezetének, kezelésének és berendezésének ezt a célt 
szolgáló kialakításával. 

A társadalmi jólét növelésének a szolgálaiában kell tehát a jövőben is az 
erdőgazdaságot fejleszteni. A jóléti többcélú erdőgazdálkodás megvalósításá
nak érdekében az ismertetetteken kívül javítani kell: 

— az erdőgazdálkodás ökonómiai feltételeit, a jövedelemtermelő képességét, 
a nyersanyag (fa) helyes arányainak kialakításával és a termelési költségek 
csökkentésével, a környezetvédelmi és egyéb szolgáltatásokért nyújtott költ
ségvetési támogatással és a különböző adottságú erdőterületek kezelői közötti 
differenciálódás mérsékelésével; 

— az erdővagyon fenntartását és bővítését szolgáló hosszú távú vállalati 
vagyonérdekeltséget; 

— az erdők egészségi állapotát, amelynek során tovább kell építeni a meg
figyelő-hálózatot, a kármeghatározás és védekezés előfeltételeit. 

Befejezésül kiemelem, hogy a jövőt illető törekvéseink összhangban vannak 
változó világunknak az erdővel szemben támasztott indokolt követelményei
vel. Az erdészeti ökológiai potenciál tartamos hasznosítását a mindenütt gaz
daságosan elérhető legnagyobb méretű (átmérőjű) és értékű fa megtermelése 
útján tervezzük, lehetőség szerint elegyes erdőkben. Ez általánossá teszi a 
néhány éve felerősödött törekvéseinket a vágáskor felemelése érdekében. Nyil
vánvaló, hogy magas vágásfordulót elérni csak egészséges faállományokban 
lehet, amelynek egyik előfeltétele, hogy az erdőkkel a természeti törvények 
szerint, és ne azok ellenére gazdálkodjunk. Egyoldalú lenne ez a törekvés, 
ha nem tekintenénk az erdőgazdaság ökonómiai megalapozottságát kritikus 
előfeltételnek. Magas színvonalú erdőművelést csak jó anyagi helyzetben lehet 
végezni. A biológiai, a technikai és az ökonómiai előfeltételek megteremtése 
nagyobb részben erdészeti, de jelentős mértékben össztársadalmi feladat. Az 
erdész szakember dolga a rendelkezésre álló erőforrásoknak és eszközöknek 
a célkitűzések szerinti harmonikus működtetése. Ehhez az eddigieknél egybe-
hangoltabb szemléletre, jobb együttműködésre és szakmailag, etikailag maga
sabb színvonalú felelősségvállalásra is szükség van. Az emberi tényező szerepe 
változó világunkban tovább növekedett. Fokozottan áll ez erdésztársadalmunk
ra is. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az erdőgazdaság a megváltozott környe
zeti viszonyok ellenére számottevően járul hozzá az ország lakosságának a 
jólétéhez, a faellátás, a szolgáltatások és a költségvetési befizetések, valamint 
a devizakitermelés útján. Az erdők fenntartása és fejlesztése nélkül az ezred
forduló táján pótolhatatlan hiányok jelentkeznének. Az emberi élet minősé
gének döntő szerepe lesz a jóléti tényezők között, amelynek javítását az erdei 
környezet, az erdő levegője és csendje a tiszta erdei forrásokkal együtt pénz
ben alig kifejezhető értékekkel segíti elő. 



ERDŐ ÉS KÖRNYEZET 
GERELY FERENC 

Századunkban a népesség robbanásszerű szaporodása, az ipari termelés felgyor
sulása, az urbanizációs folyamatok fokozódása és egyéb okok miatt a világ erdőit 
soha nem tapasztalt hatások érték. Ezek a hatások ritkán voltak kedvezőnek mond
hatók, inkább az erdőterület csökkenését, az erdők egészségi állapotának romlását, 
genetikai állományuk elszegényedését okozták. 

Ha visszatekintünk a történelembe, az erdők területi csökkenése nem csak szá
zadunkra jellemző. Amióta az emberiség földműveléssel, állattartással foglakozik, 
azóta elsősorban az erdőterületek szolgálják a termőföld területének növelését. A 
hajóépítés és építészet, a kohászat és fémfeldolgozás, a háztartások fűtőanyaga sok 
fát igényelt, többet, mint amit az erdők reprodukálni tudtak. Ez a folyamat első
sorban a fejlődő országokban még ma is tart, a globális erdőterület-csökkenés leg
jelentősebb tényezője. 

Földünk erdőterülete egyes becslések szerint évente 119—200 ezer km2-rel csök
ken, elsősorban a fenti okok miatt. A „fejlett civilizáció" átlagpolgára értetlenül 
áll e tények előtt, elfelejtve azt, hogy ez a folyamat Európában az elmúlt száza
dokban már lejátszódott. Az erdőterület csökkenése mellett ugyanakkor — és pont 
a fejlett ipari országokban — új jelenségek léptek és lépnek fel az erdők stabili
tását, egészségét, fennmaradását veszélyeztetve. 

Állíthatjuk tehát, hogy az antropogén környezeti hatások összességében az erdők 
pusztulását, romlását idézik elő. Ugyanakkor az is tény, hogy az erdőtakaró hiá
nya, genetikai szegénysége kedvezőtlen környezeti folyamatok forrása, amelyek, visz-
szahatva a meglevő erdőkre, nehezen fékezhető körfolyamatban a hosszú évmilliók 
alatt kialakult környezet degradációját idézik elő, sokszor csupán rövid évek alatt. 

Hogy melyek ezek a romboló tényezők, arra néhány példát szeretnék említeni. 
A trópusi esőerdők Földünk legérzékenyebb, de egyben fajokban leggazdagabb szá
razföldi ökoszisztémái. A fajok — amelyek számát 3—10 millióra becsülik — 40—50 
százaléka ezekben az erdőkben él. A fajgazdaságra jellemző, hogy csak Malaysia 
erdeiben mintegy 7900 virágos növényfaj tenyészik, ebből 2000 fa. Egy tudományos 
felmérés során 20 hektár területen 357 fafajt regisztráltak. A vegetáción túl, jelen
tős az egyéb élő szervezetek gazdagsága, változatossága. Ezek az erdők a géntartalé
kok kiapadhatatlan forrását képezik. 

Az erdőállományok pusztulása e területeken is maga után vonja a géntartalékok 
csökkenését, és ez a csökkenés ijesztő mértékeket is ölthet. Maradjunk példánkkal 
Malaysiában. A z erdőirtás e területen a II. világháború után gyorsult fel. Oka a 
népesség szaporodása, és egyéb okok miatt a mezőgazdaságilag művelt terület nö
velése. A félszigeten 1958-ban az erdőterület aránya 84 százalék volt, 1983-ban már 
csak 49 százalék. Ez annyit jelent, hogy évente 80—90 ezer hektár erdőt termelnek 
ki felújítás nélkül. 

A száraz szavannaövezetben az erdőterület csökkenését szintén a népesség szapo
rodása, a tüzelőanyag-keresés, a legelő állatállomány növekedése, az ún. vándorló 
földművelés és az utóbbi évek kedvezőtlen időjárása okozza. Amíg az esőerdők 
kitermelését követően az erózió, a talajpusztulás okoz gondot, addig a száraz 
szavanna erdeit a sivatag váltja fel visszafordíthatatlanul. 

A mérsékelt és azzal határos égövek erdeinek sorsát — legalábbis az északi fél
tekén — már az elmúlt évszázadok emberi tevékenysége is meghatározta. Kiala
kult egy viszonylag stabil erdőterületi szerkezet, amelyen — legalábbis Európában — 
egyre belterjesebbé váló gazdálkodás folyik. Az erdőterület itt általában nem csök
ken, sőt egyes országokban — mint például hazánkban — nő is. Mégis, mik azok 
a környezeti gondok, amelyek pont az északi hemiszférát érintik, és hatással van
nak az erdőkre? 

Ha a környezet elemeit vesszük sorra és megvizsgáljuk állapotuk változását, 
megállapíthatjuk, hogy erőforrásaink csökkennek, elszennyeződnek, részben át
alakulnak. 

A termőföld területi mennyisége az ipari beruházások, települések, infrastruk
turális létesítmények megvalósításával csökken. Minősége a művelési technológiák
tól, meliorációtól és egyéb beavatkozásoktól függően változik. A hasznosítás során 
időszakosan, illetve egyes növényi kultúrák termesztése során védtelenné vált 
talajtakarót az erózió és defláció rombolja. 

A levegőt régebben korlátlan és kiapadhatatlan erőforrásnak hittük. Ma már 
szennyezettsége egyes térségekben kritikus mértéket öltölt. A fosszilis tüzelőanya-



gok energiacélú elégetése és a közlekedés okozza a legnagyobb gondot. A növényi 
takaró pusztulása miatt a levegő portartalma egyes térségekben megemelkedett. 
Gond van Földünk ózonpajzsával is. 

A víz a környezet talán legérzékenyebb eleme, minden más környezeti elemmel 
kapcsolatban van, azok romlása hatással van minőségére. A víz mint a növények 
tápanyaga a növényi élet legfontosabb eleme, emberi beavatkozás miatt egyes tér
ségekben hiánnyá, vagy éppenséggel többletté vált. A szennyező technológiák, a 
hulladékok elhelyezése révén tisztasága nagymértékben romlott. A fokozódó víz
felhasználás ugyanakkor fokozódó szennyezéssel jár együtt. 

Az élővilág sem mentes a káros környezeti hatásoktól. A „civilizáció" terjedése 
egyes fajok létét veszélyezteti, illetve teszi lehetetlenné. Az egyre belterjesebbé váló 
mező- és erdőgazdasági tevékenység miatt a természetes élővilág élettere szűkül, 
változatossága csökken. 

A táj mint a környezeti elemek harmonikus és összegező egysége nagymértékben 
megváltozott és veszített ökológiai teljesítőképességéből. Arculatát új elemek for
málják és jöttek létre többek között a természetet szinte teljesen kizáró ipari, 
települési tájak. 

Mi az erdő kapcsolata ezekkel a természeti elemekkel? Általában megjegyezhetem, 
hogy ezen elemek degradációja az erdők élővilágát szegényíti, területét csökkenti. 
Ugyanakkor az erdők kedvező hatása elsősorban abban jelentkezik, hogy területén 
a fenti folyamatok kisebb mértékben zajlanak, megszakítva a károk folyamatossá
gát, helyenként megfordítva azok irányát (pl. víztisztítás, talajképzés stb.). Nem is 
szükséges valamennyi kapcsolatot részletesen elemezni, inkább engedjék meg, hogy 
két, ma igen aktuális témára térjek ki részletesebben; a légszennyezés okozta erdő
károkra és az erdők élővilágának elszegényedésére. 

A hetvenes évek közepétől észlelt, úgynevezett új típusú erdőkárok soha nem 
látott mértékben érintették az északi félteke és azon belül is elsősorban a fejlett 
ipari országok erdeit. A főleg levegőszennyezésnek tulajdonított erdőpusztulás, 
nemzetközi szóhasználattal „Waldsterben", először a tűlevelű erdőkben jelentkezett. 
Az erdők megbetegedésére számos elmélet született, mint pl. a savaseső-hipotézis, 
az ózonstressz-, ammóniumhipotézis stb. 

A lényeg az. hogy jelentős területeken bizonyított a légszennyezés káros hatása. 
Elsősorban a kén-dioxid és a nitrogén-oxidok, mint legnagyobb mennyiségben ki
bocsátott szennyező anyagok felelősek e jelenségért, de más egyéb szennyező anya
gok is kifejtenek káros hatást, kedvezőbbé téve egyúttal a biológiai kártevők élet
feltételeit is. Felismerve a cselekvés fontosságát az Európai Gazdasági Bizottság 
keretében egyezmény született az országhatárokon átterjedő, nagy távolságú levegő
szennyezés csökkentéséről, melynek keretében az országok többsége vállalta a kén
dioxid-kibocsátás 30 százalékos mérséklését. Ezt követően készül az egyezmény a 
nitrogén-dioxidok kibocsátásáról és kezdeti stádiumban van az alacsony és hideg 
levegőszennyező források kibocsátásának szabályozása is. 

Milyen mértékű erdőkárt tulajdonítanak elsődlegesen a légszennyezésnek? Ennek 
feltárására nemzetközi munka folyik, melynek keretében Európában — köztük ha
zánkban is — kialakultak a nemzetközi hálózatok az erdők egészségi állapotának 
megfigyelésére, a káros környezeti hatások vizsgálatára. 

A közel egységes módszerekkel nyert adatok alapján megállapították, hogy 1980-
ban a fenyők károsodása Finnországban, Svédországban, Luxemburgban, Noi-vé-
giában alacsony volt; Ausztriában, Franciaországban, Spanyolországban, Jugoszlá
viában, Magyarországon, Bulgáriában közepes volt; és magas volt Csehszlovákiá
ban. Svájcban, a Német Szövetségi Köztársaságban, Hollandiában és az Egyesült 
Királyságban. A felmérések a látható tünetek, tehát a tűlevél elszíneződése és 
vesztesége megfigyelésén alapulnak. 

Ha az erdők egészségi állapotát összességében nézzük, akkor megállapítható, hogy 
országonként változóan a számottevő károsodás 5—40 százalékban érinti az erdőket. 

A fentiek bizonyítják, hogy az a remény, amely az erdőktől várta a légtisztítás 
szerepét, szertefoszlott, mert e feladatnak csak egyes területeken tud az erdő meg
felelni, de nem képes ellenállni a ma már világméretűnek mondható szennyezés
nek, egyúttal gyengül más környezeti elemekre kifejtett kedvező hatása is. A meg
oldás csak a károk megelőzése lehet, és ezt az erdészek egyedül nem tudják meg
tenni. A levegő tisztasága, erdeink egészsége elsősorban az emisszió csökkentésé
től függ. 

Kicsit a hazai vizekre evezve, néhány szót szólok az erdők élővilágáról, az erdé
szek feladatairól. A természetvédelem első hazai úttörői túlnyomó többségében er
dészek voltak, jogszabályi felhatalmazással is a kezükben volt a természetvédelem. 
Az elmúlt évtizedek során olyan sajátos megoszlás alakult ki az erdőterületet érin-



tő feladatokban, amely az élővilág állapotát nem biztos, hogy kedvezően befolyá
solja. Elsősorban arra gondolok itt, hogy az erdőgazdálkodás, többségében a vadgaz
dálkodás és a természetvédelem szervezete szétszakadt és ugyanazon a területen 
e szervek párhuzamosan tevékenykednek. Az erdész a termelési feladatokra kon
centrál, a másik két funkció részben vélt, részben valós okok miatt számára aka
dályozó tényezőt jelent. 

Ez is oka lehet annak, hogy az erdei élővilág néhány igen fontos eleme a helyen
ként egyre belterjesebbé váló gazdálkodás miatt háttérbe szorul. Nem szabad el
felejteni, hogy az erdők a leggazdagabb génforrások, a természetes élővilág utolsó 
menedékei. A természetes ökoszisztémák fenntartása és ápolása ezért elsődleges 
feladatunk. Annak ellenére, hogy a természetszerű gazdálkodás feltételei ma nem 
adottak, mindenhol törekedni kell lehetőségének megteremtésére. Nem lehet en
gedni, hogy a szakma kizárólag ökonómiai szemlélettel ítélje meg a dolgokat, er
deinket büntetlenül nem lehet kizárólag gazdasági megfontolások alapján kezelni. 
Erősítenünk kell tehát az erdőt, az élővilágot féltő szemléletet, fejleszteni kell az 
erdő védelmének, gondozásának és gazdálkodásának is megfelelő szervezetet. Ehhez 
az is szükséges, hogy az előbb említett, szétvált funkciók felelősei megértsék egy
mást és a jövőben az erdész személyében összpontosuljanak. 

Összefoglalva 

Az erdő a földi környezet egyik meghatározó eleme. Területe és fajgazdagsága 
minél inkább csökken az antropogén hatások révén, annál kevésbé tud megfelelni 
védelmi funkcióinak. Alapvető változást csak az emberi hatások csökkenése hoz
hat, ugyanakkor erdészeti feladat az e környezetben alkalmas eljárásokkal erdeink 
fenntartása és védelme. Az erdészeket, az erdészeti szervezeteket e feladatok végre
hajtásához fel kell készíteni és meg kell erősíteni. 

LEHETŐSÉGEK A TÁJ ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSÉBEN 
WALTERNÉ CSURKA ESZTER 

„A tájalakítás művésze azoknak az erőfeszítéseknek sűrítésén dol
gozik, amelyeket a természet a virágok és a fák alaki és színbeli 
sokrétűségének fizikai szépsége irányában tett." 

E. Allan Poe 

Mind a szakmai, mind a lakius köz
vélemény egyre inkább tudatában van, 
mennyit és miért változott az erdő je
lentősége az utóbbi években. Itt most 
nem térnék ki az erdő gazdasági érté
kének növekedésére, hanem az erdőt — 
mint a tájban jelenlévő, vizuálisan ér
zékelhető objektumot — olyan összefüg
gésben vizsgálom, hogy mit tehet az er
dész a pozitív hatások elérésében vagy 
növelésében. 

Az erdő — mint tájalkotó elem — ké
pes a táj tagolására, zöldövezeti rend
szer létrehozására, térbeli elválasztó zó
nákat képezhet, káros hatásoktól védhet, 
garantálhatja a vízszabályozást, víztisz
tántartást, a levegő tisztulását. Az erdő 
energiahordozó, mint megújítható erő
forrás továbbá üdülési célokat szolgál, 
de pszichikai kondicionáló hatása is ki
emelendő. 

Ez a sokoldalú hasznosíthatóság, tár
sadalmi elvárás azonban rengeteg ve

szélyt rejt magában akkor, ha az erdő 
a tájban — a település- és tájszerkezet
ben — nem válik a legstabilabb, leg
egészségesebb elemmé. 

Az erdősültség még napjainkban is 
szoros összefüggést mutat a topográfiá
val és a vízrajzi viszonyokkal. A topog
ráfián, a vízrajzi, termőhelyi adottságo
kon alapuló tudatos erdőtelepítés, erdő
gazdálkodás az első alapvető lépcsőfok a 
táj esztétikai értékének megtartásában, 
az ökológiai egyensúly fenntartásában. A 
táj önszabályozó képességét, esztétikai 
minőségét azzal is javíthatjuk, ha minél 
több, lehetőleg stabil ökorendszerből épít
jük fal; természetesen a termelési szem
pontok figyelembevételével. Nemcsak az 
abszolút erdőhányad, hanem az eloszlás 
is nagyon fontos. Egy térségben jól el
osztott regenerációs támpontok ellensú
lyozhatják a szakirodalom szerinti „el
szegényedési, elidegenedést, sablonossági" 
hatásokat, de takarhatják is a táj vizuá
lis megjelentését zavaró elemeket. 



A tájkép vizuális értékének csökkené
se — a felmérések szerint — magával 
vonhat számos negatív irányú társadal
mi, tudati változást is: 

— adott terület egyén számára nyúj
tott értékének, jelentőségének deg
radációja; 

— a történelmi tradíciók értékének el
vesztése, a „haza" értékének csök
kenése; 

— művészeti, tudományos inspiráció, 
innovációs hatások megszűnése; 

— a lakosság változásokkal szembeni 
érzékenységének csökkenése. 

Az erdőtelepítés, az erdősítés, de nem
csak ezek, hanem bármilyen fásítás már 
téralakítás lehet. Léptékétől függően he
lyi, ill. regionális jelentőségű. Ez a tér
alakítás azonban jelentősen eltér minden 
más — művészi, építészeti — téralakí
tástól, mert térben és időben állandóan 
változó objektumot hoz létre. A tájszer
kezet viszonylag állandónak tekinthető 
terepalakulatokon fejlődött ki, s a múlt 
század közepéig viszonylag lassan vál
tozott. Ez a változás az utóbbi évtize
dekben rendkívül felgyorsult, éppen ezért 
a „hol és hogyan" változtatásokhoz kü
lönösen kritikus és tárgyilagos vizsgála
tok szükségesek. A tájkép alakítását te
kintve alapvető a településkörnyezet, a 
mezőgazdaság és az erdészet közötti in
tegráció, a beeerdősített, beépített és fe
detlen, nyílt területek közötti egyensúly, 
arány. 

Az utóbbi évek jelentős vívmánya, 
hogy lehetőséget kaptak az erdészek is 
olyan szakági terv készítéséhez — ez a 
regionális erdészeti tájrendezési terv —, 
amely a már vázolt szempontokat, ha 
bizonyos korlátok között is. de figyelem
be veszi. Ez a legátfogóbb szint, ahol 
erdészek egyéb ágazatokkal, gazdasági és 
különleges célokkal szintézisbe hozhat
ják az erdő tájban való vizuális megje
lenítését. 

Ha hierarchikus rendben képzeljük el 
„ki?", „hol?", „milyen?" módon szólhat 
az erdő és a táj kapcsolatába, akkor er
dészeti vonalon valahol középen talál
juk az erdőrendezést. 

Az erdőrendezőnek lehetősége van ar
ra, hogy az erdőállományokat a tájjal 
összhangban alakítsa ki. Az egyéb adó
dó nehézségeket leszámítva, alapfeltéte
le az ilyen összehangolásnak — a ter
mőhelyi ismereteken kívül — a táj jel
lemző sajátosságainak felismerése, leltá
rozása, számbavétele. Ha a táj átfogó ké
pe is vezérli a tervezőt, akkor hangsúlyt 
kaphatnak a rétegkibuvások, sziklák, for
rások, patokok, vízmosások, tisztások. A 
jó fatermést biztosító erdők egyben ki
emelhetik a táj arányait, fafajtaösszeté-
telükkel az összképet gazdagítják. Azt 
lehet mondani, hogy mind az új terüle
tek erdősítésének terveivel — ezek meg
valósításával —, mind az egyéb munkák 
során, de az utak kijelölésével, nyiladé
kok kialakításával egyaránt lehet ronta
ni, illetve javítani a tájkép arculatán. 

Napjainkban egyre több szakirodalom 
veszi számba azokat az elveket, ame
lyek a konkrét „hogyan"-ra receptet nem, 
de elvi ajánlásokat adnak a gyakorlat 
számára. 

Az elvek, az elképzelések és a tervek 
annyit érnek, amennyit abból megvaló
sítunk. A táj- és erdőesztétika az erdő
területek és egyéb hasznosítású terüle
tek egymáshoz való kapcsolásában, va
lamint az erdőn belüli szépítő erdőmű
velésben realizálódhat. Ez utóbbi mást 
jelent parkerdőben, és mást a termelési 
célú elsődleges rendeltetésű erdőben. Az 
erdei „képet" is keretbe lehet foglalni, 
bizonyos rendező elv szerint belső vál
tozatosságot nyújtó látványt kellene al
kotni. Ennek legfontosabb eszközei a 
szín, a forma, az arányok összhangja, a 
fény-árnyék hatás, megfelelő feltáró há
lózat, a meglehetősen fajgazdag növény
együttesek kialakítása. 

Hogy melyik erdő szép igazán? Ízlés 
dolga. Ezen már a múlt században is vi
tatkoztak az erdőesztétikával foglalkozó 
szakemberek. Egy azonban igaz. Erdős 
tájaink szinte valamennyi esztétikai ka
tegória jegyét magukon viselik, és az er
dőesztétika, az erdész feladata lehet eze
ket tiszta formájukban megmutatni az 
erdőlátogatóknak. 

Az Információ, a MEDOSZ üzemegészségügyi szakbizottságának „kék" füzetként 
ismert, 1987. 4. száma a foglalkozási betegségekre irányította a figyelmet. Szakkö
zönségünk érdeklődésére számot tartó, színvonalas írások olvashatók Gerzsenyi Ka
talin, dr. Molnár Erzsébet, dr. Sági József, dr. Skultéty Rezső, dr. Szász Tibor tol
lából a kullancsencephalitisről és a megbetegedés elleni védekezésről, a vibrációs 
megbetegedés megelőzéséről, megállapításáról és gyógyításának lehetőségeiről. Kü
lönös figyelmet érdemelnek a termálfürdő és a fizikoterápiás kezelés. Sajnos, hogy 
az erdészeti célszámban foglalt ismeretanyag csak az üzemegészségügyi szakbizott
ság tagvállalataihoz jutott el, holott az érdeklődésre és felhasználásra illetékes kör 
ennél lényegesen szélesebb. 

Dr. Csötönyi József 



AZ ERDŐK HASZNOSÍTÁSA A VÁLTOZÓ IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉRE 
A FELSŐTISZAI TÉRSÉGBEN 
OLÁH T/BOR 

A felső-tiszai térség az Alföld északkeleti részén két erdőgazdasági tájat, a Nyír
séget és a Szatmár—Beregi-síkságot foglalja magában. Közigazgatásilag ide tartozik 
Szabolcs-Szatmár megye és Hajdú-bihar megye erdősültebb része. A két megye 
mintegy 132 000 ha erdőterülettel rendelkezik (H.-B. erdősültsége 10%, Sz.-Sz. m. 
erdősültsége 12%), melyből mintegy 65 000 ha a Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság kezelésében van. A múlt században kezdődött és végrehajtott vízren
dezések, a legeltetés, az erdőirtások a táj arculatát jelentősen átalakították. Az ad
dig jellemző tölgyeseket, tölgy—kőris—szil ligeterdőket a megváltozott hidrológiai 
viszonyok hatására nagyobb részt felváltották az igénytelenebb akácosok, valamint 
erdei- és feketefenyvesek, melyek elsődleges célja a fatermelés volt. 

Korunkban a szabadidő megnövekedése, annak hasznos és egészséges eltöltése 
világszerte, így hazánkban is fokozódó társadalmi probléma, adott esetben fontos 
politikai kérdés. 

A szabadidő hasznos eltöltésének fő vonzereie az erdő és a víz. Ezért nálunk is 
jelentős kezdeményezések történtek az erdők többcélú hasznosítására, melyek ered
ményeiről a következőkben kívánok rövid tájékoztatást adni. Működési területün
kön eddig három jelentősebb területein indult meg a közjóléti, szociális-üdülési 
hasznosításra irányuló fejlesztés: 

A Debrecen környéki erdős pusztákon, a nyíregyháza—sóstói, valamint a Nagy-
kálló—Harangod környéki erdőkben. Az e területeken folyó közjóléti erdőgazdál
kodás során az erdőket a lakosság számára hozzáférhetővé kell tenni üdülés, sport, 
turisztika, idegenforgalom, pihenés céljaira. Ezeknek a céloknak megfelelően kell 
átalakítani, nevelni, berendezni és használni az erre a célra kijelölt erdőket. 

Debrecen környéki erdős puszták 
Az erdős pusztai parkerdő fejlesztési és állományátalakítási terveit gazdaságunk 

már 1974-ben elkészíttette. A tervek az Erdőspuszta 10 000 ha-os erdőterületéből 
üdülés-közjóléti célú átalakítására mintegy 4600 ha-t irányoznak elő. Ahhoz, hogy 
a kijelölt erdőállományok üdülési-pihenési célra alkalmasabbá váljanak, a követ
kező feladatokat kellett és kell elvégezni: 

— a fafajösszetétel megváltoztatas-n a lülgyek javára, fafajcserével; 
— az arra megfelelő termőhelyeken többszintes, elegyfajokban gazdag állományok 

telepítése; 
— a leglátogatottabb területeken ligetes állományok, gondozott tisztások kialakí

tása; 
— esztétikus erdőszegélyek létrehozása az utak és pihenőhelyek mentén. 

Az állományátalakítási munkákkal párhuzamosan, tervszerűen és folyamatosan 
történik a pihenőközpontok kialakítása, a közjóléti célt szolgáló berendezések el
helyezése. A többközpontos rendszer a városból sugárszerűen kivezető utakra, va
lamint a központokat felfűző, 13 km hosszú panorámaútra és a guthi kisvasútra 
kapcsolódik, biztosítva ezzel a megközelítés többvariációs lehetőségét, mindenki 
számára történő elérhetőségét. 

Az egyes pihenőközpontok funkciója, létesítményei és az ezzel kapcsolatos to
vábbi terveink a következők: 

Nagyerdei pihenőközpont. Elsősorban a zajos, szórakoztató jellegű létesítménye
ket tartalmazza, így szabadtéri színpadot, majálisteret, kertvendéglőt, zenés szóra
kozóhelyeket, erdei tornapályát, modellezőtavat. Eddig elkészítettünk fából egy 
majálisházat, szalonnasütőket, kisvasúti megállóhelyeket, játszótereket. 

Hármashegyi pihenőerdő. Létesítményeivel elsősorban a téli sport kedvelőinek, 
természetjáróknak és az iskolásoknak ad lehetőséget a kikapcsolódásra, sportolás
ra. Itt épült fel a nvári úttörőtóbor. az úttörővasút végállomása, egy erdei kilátó, 
játszórét, körszín, esőházak, csónakázótó. 

Fancsikai pihenőközpont. Ezen a területen a vízparti üdülés és sporthorgászat 
feltételei lettek biztosítva. Itt is épült nyári vándor úttörőtábor, erdei kilátó, ját
szórét kúttal, körszínnel. 



Bánki pihenőközpont. Ez az objektum elsősorban az ismeretterjesztés létesít
ményeit tartalmazza. Itt készült el 1981-ben a bemutatóház, amely az Erdőspuszta 
jellegzetes élővilágát, történetét hivatott bemutatni. Ugyancsak itt létesítettük a 
banki arborétumot és füvészkertet mint az oktatás egyik legfontosabb elemét. A te
repi formák által kínálkozó helyzetet kihasználva 1976-ban megvalósult a terület 
vízrendezése arborétumi tavak kialakításával. Elkészült a bemutatószín, vákán-
csos ház, arborétumi kilátó, hidak, tan- és sétaösvények, parkírozók. Itt alakítot
tunk ki egy lovascentrumot is. További tervünk az arborétum gazdagítása, vadas-
park és üvegház létesítése. 

Vekeri pihenőközpont. Az erdőspusztai fejlesztés első ütemeként ebben a központ
ban kezdődött el a parkerdők kialakítása. Létesítményeivel nyári és téli sportolási 
lehetőségeket biztosít. Megvlósult létesítmények: csónakázótó, csónakház, csónak
kikötő, hidak, majálisház, úttörőtábor, szánkó- és sípálya, parkírozók, kilátó, mele
gedő, lovasszínek. Elvégeztük a terület közművesítését is. 

Az MCCC beruházásában megépült egy háromcsillagos, 1000 férőhelyes kemping 
is. Itt és nagyrészt területünkön rendezték meg 1986 augusztusában a kemping-vi
lágtalálkozót. 

Az 1974 óta folytatott, tervszerű fejlesztési munka harmonikusan párosult a TI-
VIZIG vízrendezési koncepciójával, melynek megvalósításával mintegy 400 ha víz
felületet alakítottak ki. A tározók a belvízvédelmi funkció mellett biztonságosabbá 
teszik a közjóléti tavak vízellátását és mint vízfelületek, maguk is hozzájárulnak 
a táj gazdagításához. 

Nyíregyháza—sóstói parkerdő 

A sóstói parkerdő területe 370 ha. A város É-i részén terül el, védve a várost 
az uralkodó É—ÉK-i irányú szelektől. A városi tanács már 1971-ben elkészíttette 
a város zöldövezeti tervét, melynek szerves részeként gazdaságunk is elkészítette 
a sóstói parkerdő távlati fejlesztési tervét 1973-ban. Az azóta eltel idő alatt az ál
lomány egy része megöregedett, a parkerdei berendezések elhasználódtak, így szük
ségessé vált a parkerdő hosszú távú fejlesztési tervének elkészítése, melyet a Pilisi 
Állami Parkerdőgazdaság zöldövezet-tervező irodája 1987. évben készített el. 

A korábbi fejlesztési munka során a parkerdő leglátogatottabb részeire erdeibú-
tor-garnitúrák, esőházak, szalonnasütők kerültek és kiépültek a hozzájuk vezető 
sétautak. Kilátó, erdei játszótér és tornapálya, valamint majálisház megépítésével 
az erdő közjóléti funkciója betöltésére alkalmassá vált. 

Mivel a parkerdő Nyíregyháza életében fontos szerepet tölt be mint a város la
kóinak és az ide látogatók közkedvelt kiránduló- és pihenőhelye, szükséges tovább
fejlesztése. Ezért a meglevő központok mellé a fejlesztési terv újabb központok 
kialakítását is javasolja. Ezek célja a szolgáltatások bővítése, valamint az erdő ke
vésbé forgalmas részének bevonása az üdülőforgalomba. A tervek szerint újabb 
erdei játszótér és tornapálya, erdei vendéglő, vendégház, sport- és játszórétek, ma
jálisház, valamint vándortábor létesítése célszerű. A meglevő parkerdőterülethez 
kapcsolódva lehetőség nyílik egy arborétum jellegű fásításra. 

Nagykálló—harangodi parkerdő 

Mivel Nyíregyháza város lakossága pihenési igényeit a sóstói erdő- és üdülőterület 
nagyságánál fogva nem elégíti ki, felmerült az igény egy, a városhoz közel levő 
területen újabb pihenő- és kirándulóközpont kialakítására. A vízügyi igazgatóság 
által az 1970-es évek végén Nagykálló—Harangodon létesített víztározó és környé
ke kínált erre lehetőséget. Ezért a város vezetői a FEFAG-gal karöltve elkészítet
ték a harangodi parkerdő fejlesztési tervét 1981-ben, majd 1987-ben a parkerdő 
kiegészítő fejlesztési tervét. Áz üdülőkomplexum Nagykálló belterületétől É-ra fek
szik. A fejlesztési terv figyelemmel a terepi és természeti adottságokra a víztá
rozóhoz kapcsolódóan egy nyári és egy téli üdülőközpont létesítésével számol. A 
nyári üdülőközpont csónakázótóból, a keleti részén csatlakozó parkerdőből, vándor-
táborból, ifjúsági központból, csónakkikötőből, horgászlétesítményekből és az ezeket 
kiszolgáló műszaki létesítményekből áll. A téli üdülőközpont sí- és szánkópályákból 
áll. Hosszú távon ehhez kapcsolódik még a sporttábor, sportpályák és lovasiskola 
létesítményei. 

A tervezett ifjúsági tábor központ a FEFAG kezelésében levő területen helyez
kedik el, mely az alább felsorolt területi részleteket tartalmazza: 



— „TÉKA"-tábor, 
— alkotótábor, 
— vándortábor, 
— majálisrét, pihenőrét, majálisház, 
— szabadtéri színpad. 
— kompkikötő, 
— sportterület, 
— lovaspihenő, 
— táncház, 
— nyitott színek. 

A fejlesztési munka az elején tart, ennek keretében megkezdtük az akácállomá
nyok átalakítását, megépült a táncház néhány kiszolgálólítesítménnyel, valamint 
elhelyeztünk néhány parkerdei berendezést is. A fejlesztés ütemét a mindenkori 
anyagi lehetőségek határozzák, illetve határolják be. 

A tervekből és az elvégzett munkákból látható, hogy az erdők közjóléti szerepé
nek kialakításában milyen nagy szerepe van a víznek. Ezért munkánk során arra 
is törekedni kell, hogy a különböző zöldfelületek kialakításánál szabályozottan víz
felületet is vigyünk a területre, mellyel még hatásosabban vehetünk részt a táj 
formálásában. 

Elkoptatott szólam azt hangoztatni, hogy az erdő az emberiség féltett kincse, és nem 
szabad azt hinni, hogy azt csak a kitermelhető faanyagon keresztül mérhetjük. 

AZ AGRÁR- ÉS ERDŐGAZDASÁG NÉHÁNY KAPCSOLÓDÓ KÉRDÉSE 
DR. MARILLÁI VILMOS 

Rangos kötelezettség és egyben fontos szakmai értékeket (egyben érdekeket 
is) szolgáló megbízatásomnak teszek eleget, amikor elfogadva meghívásukat a 
Magyar Agrártudományi Egyesület vezetése (Országos Elnöksége) nevében 
köszönthetem önöket. Ebben a körben aligha kell még csak gondolni is arra, 
hogy e köszöntésre a szokványos „tiszteletkör" leírásának sztereotip udvarias
sága késztetett. 

A szó igazi értelmében testvéregyesületi fórumnak tekintjük az Országos 
Erdészeti Egyesület mostani konferenciáját is. Igaz, hogy miközben az erdé
szet és fagazdaság, valamint az agrárgazdasági termelés fejlesztési problémái
ról, gazdaságszabályozási tennivalóiról, röviden szólva gazdaságpolitikai vo
nalvezetésének legújabb kérdéseiről szólunk a két nagy népgazdasági ágazat 
önállóan is jellemezhető sorsának tényezőit csokrosítjuk. Ugyanakkor — az 
evidenciák szintjén — amióta kultúrtörténeti értelemben évezredek óta ok
szerű mező- és erdőgazdálkodás folyik, e két ágazat kapcsolata, más esetben 
egymásra utaltsága nyilvánvaló, illetve fokozódó. Nincs is az emberi munka 
végtelen terepén két olyan tevékenységi kör, ahol „az élő anyaggal való 
együttmunkálkodás"* oly közvetlen módon kapcsolná egybe az embert a ter
mészet erőivel, mint éppen e kettőben. 

Az erdő termelési, védelmi és jóléti funkciója évszázadok óta felismert, je
lentősége azonban napjainkra minden korábbi időszakhoz képest fokozódott. 
Dr. Malcomes Béla közel fél évszázada megjelent könyvében** az ország 
végletes éghajlatának szemlélése kapcsán a következőket írja: ,.A magasabb 
fekvésű helyeken . . . egyedül az erdő védi meg az ilyen talajt az elkopároso-
dástól. Az ilyen talajok erdő hiányában termékellenné, köves, vagy vízmosásos 

* Erdei Ferenc kedvenc szóhasználata. 
** Magyar Mezőgazdaság, Budapest, 1942., 32—33. o. 



területekké válnak, amelyek saját hasznavehetetlenségükön kívül á szomszé
dos területekre nézve is veszélyessé válnak . . . Az erdők szerepe az éghajlat 
szélsőségeinek kiegyensúlyozása körül igen fontos. Az erdők felfogják és eny
hítik a különböző romboló erejű szélrohamot, erősítik a harmatképződést, ami 
a szárazságra hajló éghajlatnak enyhítő ellenszere és amit elsősorban kellett 
volna megemlíteni, befolyással vannak a csapadék eloszlására." 

Az idézett mű szerzője az 1935. évi IV. T.-cikkre vonatkozóan a továbbiakban 
az alföldi erdőtelepítésekre és gazdasági fásításokra is kitér: „A törvény a 
nagy magyar Alföldhöz tartozó törvényhatóságokra és járásokra kiterjedőleg 
kötelezővé teszi erdők tervszerű elosztással való telepítését és gazdasági fá
sításokként facsoportok és fasorok telepítését. A törvény szerint erdőtelepí
tésre mindenekelőtt azokat a területeket kell kijelölni, amelyek más gazdasági 
hasznosításra nem alkalmasak (kiemelés — M. V.), vagy amelyeket csak arány
talanul nagy költséggel lehet valamely gazdasági célra alkalmassá tenni." 

A talán hosszúnak tűnő idézetek kapcsán szeretnék két példával agrár- és 
erdőgazdaságunk mai viszonyainak, összefüggéseinek egy-egy részletére utalni. 
A két ágazat együttélése — mint a létezés bármely területén — ma sem min
dig, minden tekintetben oldott pályán valósul meg. Igaz, ebben sokszor szűk
reszabott ökológiai és közgazdasági viszonyaink feszítő kényszerűségeire, más 
esetben a gazdaságpolitikai eszköztár fogyatékosságaira visszavezethető okok 
gyökereznek. 

Nézzük elsőként a mezőgazdasági területcsökkenés kérdésköréből a követ
kezőt: 

A felszabdulást követően a mezőgazdasági művelésben lévő terület — külö
nösen a szántó — rohamosan csökkent. A mérték mintegy 900 000 hektár. 
Ebből 475 000 hektáron erdőt telepítettek és 390 000 hektár került kívül a mű
velésből. A súlyosabb veszteséget ez utóbbiak jelentik, hiszen újbóli művelésbe 
vonásuk már nem, vagy aránytalanul nagy költséggel lehetséges. A kivonás 
okai tisztázottak és jól tudjuk, hogy elkerülhetők lettek volna. A legújabb 
földvédelmi jogszabályok finomított fejlesztésével talán végül is a továbbiak
ban már meg is akadályozhatok. 

Kevésbé tisztázottnak és mérlegeltnek tűnik az erdősítés nagy aránya, kö
zelmúlt gyakorlata a racionális földgazdálkodás követelményeivel összefüggés
ben. Az erdőtelepítések adott arányú növekedését segítette az erdő alacsony 
részaránya általában, a faimport csökkentésének szükségessége. Ezért az erdő
telepítésekhez az állam pénzügyi támogatást is nyújtott. Az erdősítés elvég
zését a mezőgazdasági üzemek ebben a helyzetben előnyben részesítették, 
mert tárgyévi gazdálkodásuk eredményére ez kedvezően hatott. Más oldalról 
az alkalmazott mezőgazdasági ár- és támogatási rendszer nem honorálta eléggé 
az átlagosnál gyengébb minőségű területek művelésben tartását. A folyamatra 
jellemző, hogy az 1970-es években a szántóterület erdősítése az 1960-as évek
hez viszonyítva átlagosan 40%-kal emelkedett, a gyepterületek erdősítése 12%-
kal csökkent. Ügy látjuk, hogy kézenfekvő lenne mindenekelőtt ennek a 
247 000 hektárnyi, csupán alkalmilag hasznosított talajvédo gyepnek az erdő
sítése, melynek hozama nem számottevő. 

Gondolkodásra késztetők tehát a VII. ötéves tervnek azok a tételei, hogy 
meg kell fékezni a mezőgazdaságilag művelt területnek, mindenekelőtt a szán
tóföldnek a csökkentését egyfelől, másrészt, hogy „az erdőtelepítésnél a nagy 
fatömeget adó, nagyobb kiterjedésű, jobb termőhelyeket kell előnyben része
síteni". A veszélyt az jelentheti, hogy kedvezőtlen esetben az erdősítés elérheti, 
vagy meghaladhatja a tömegtakarmány-termelésből felszabaduló szántóterület 
nagyságát. 



A második példát a Duna—Tisza közi tájról vesszük. Évszázadokon át áz 
országnak e legsivárabb, rendkívül csapadékszegény, aszályokkal sújtott fátlan 
vidékének a gazdálkodása nem képviselt számottevő súlyt az agrártermelésben. 
A két folyamszabályozás után a nagy homokterületek megkötését az erdő
telepítések valamint a nagyarányú szőlő-gyümölcs telepítések szolgálták. Az 
erdősültség a korábbi 7%-ról 16%-ra emelkedett. Elmondhatjuk, hogy a két 
ágazat itteni fejlesztésének jó példája, hogy az erdősítés nem vette el a mező
gazdaságtól a jó területeket, hanem éppen a sivár, más művelésre kevésbé 
alkalmas földeket hasznosította. 

Az erdő tájformáló szerepén túl fékezi, a szélviharok kialakulását, gátolja 
a homokverést, visszatartja a talajnedvességet, növeli a páratartalmat, röviden 
szólva tehát olyan kedvező mikroklíma kialakításához segít, amely a kertészeti 
kultúrák létfeltétele. Az erdők faanyagának hasznosításából a kertészeti ágak 
ugyancsak bőségesen kiveszik részüket. Elég ha csupán a támberendezésekre, 
a kerítésoszlopokra, a borászati ászokhordókra, az akácból készülő szállító
hordókra, a nyárfából és fenyőből készülő gyümölcsösládák faanyagára gon
dolunk. A hasznosítás sora természetesen csak példaszerű és nem teljes. 

A jövőben ugyanakkor gondolnunk kell arra, hogy kiküszöböljük a növekvő 
vadkár veszélyt, a körültekintő erdőtelepítésekkel mérsékeljük a fagyzugok 
kialakulását, különböző nyíladékrendszerekkel megfelelő légkörmozgást bizto
sítsunk stb. Nem vitás, hogy a minőségjavítás és termelésbiztonság a szőlő
gyümölcs kultúrák fejlesztésében előtérbe helyezte az optimális termőhelyi 
elhelyezést. Ily módon ez utóbbiak homokhasznosítási szerepe kétségkívül csök
kenő, amely az erdőtelepítések jelentőségét, a két kultúra egymásra utaltságá
nak fokozódását közvetlen módon jeleníti meg. A közelebbi és távolabbi jövő
ben nem is képzelhető el a homokterületek komplex hasznosítása a kertészeti 
ágazatok és az erdő jó kapcsolata nélkül. 

Végül még egy gondolat. A Magyar Tudományos Akadémia felkérésére az 
aszály, pontosabban szólva a száraz periódusokra való felkészülés stratégiájá
nak megalapozására kidolgozandó koncepció tárgyában a társegyesületek köz
reműködésével az egész országra kiterjedő tanácskozássorozatot szerveztünk 
ez évben. (Az előterjesztés mostani végső szakasza után az Állami Tervbizott
ság elé kerül.) 

A stratégia elemei között a meliorációval összefüggésben az erdősítés is ko
moly hangsúlyt kapott. Elindult az országban, de főleg az Alföldön az elsiva-
tagosodás folyamata. A szélerózió (defláció) okozta közvetlen és közvetett 
károk igen nagyok. A széles szakemberkör véleménye szerint a fásítást a 
melioráció szerves részévé kell tenni és nem tiltani, hanem ösztönözni kellene 
a termelő üzemeket a szakszerű fásítás felújítására. 

Meggyőződésem, hogy erdőgazdaságunk kétkezi dolgozói, az irányítás és a 
tudomány különböző szintjein munkálkodó felelős szakembergárda a vérébe 
oltott nagy felelősségérzettel és a munka tárgyából fakadó hosszú távú elköte
lezettség-vállalással építi e fontos ágazatunk jövőjét. Abban pedig hinni aka
rok, hogy korunk gyorsan változó világában az erdők a jobbrafordulás tényezői 
sorában találhatók minden időben. 

Erdészeti vagy kertészeti a nagyüzemi csemetetermelés? Ismételten felvetődött és 
felvetődik a kérdés. A termesztés menetének, eszközeinek, munkaigényének, tőke
igényének, adózási módjának, kötelező könyvelésének és a hasznosítás intenzitásá
nak szemszögéből vizsgálva, arra a következtetésre juthatunk, hogy az erdészeti 
csemetekertekben folyó tevékenység egyértelműen kertészeti. 

(Deutsche Baumschule. 3/1964. Ref.: Gurisatti G.) 
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TARTALÉK FAFAJAINK 
ÉS HASZNÁLATBAVÉTELÜK 

D R . GH1MESSY LÁSZLÓ IDŐSZERŰSÉGE 

Tartalék fafajaink alatt azokat az eddig üzemi erdősítésekben 
nem használt (csak a kísérleti erdősítésekben és parkokban) fa
fajokat értem, melyek a jelenleg nagyüzemileg telepített fafajaink
kal azonos termőhelyen: 

— nagyobbb, illetve értékesebb fatömeget képesek megtermelni; 
— ellenállóképességük a különböző biotikus és abiotikus káro

sításokkal szemben jobb vagy még nincs biotikus károsító-
juk; 

— a szaporítóanyag-termelésük már most megoldott, vagy a kö
zeljövőben megoldható. 

Ismeretes, hogy a jelenleg termesztett fő fafajainknak igen sok állománypusz-
tulást okozó károsítója lépett fel, melyek a kedvezőtlenné vált környezeti hatá
sok miatt a korábbi évtizedéknél súlyosabb károkat okoznak. A bútoriparunk 
számára nélkülözhetetlen trópusi rönkanyaghoz csak deviza útján tudunk hoz
zájutni, és a jövőben — a trópusi erdőkben folyó rablógazdálkodásra való te
kintettel — azok beszerzése mind nehezebb lesz. E két meggondolás időszerűvé 
teszi azt, hogy erdeinkben mielőbb kezdjük meg a szétszórt, 20—40—60 éves 
telepítésekben alkalmasnak bizonyult, értékes faanyagot termelő, ellenálló 
fafajok rendszeres telepítését. 

Az elmúlt évtizedben a magyar erdészet több olyan arborétumot létesített, 
ahol szoliterként, de többnyire állományszerűen telepítetlek az előbbi köve
telményeknek megfelelő fafajokat. Ezenkívül ismerünk nagyon sok olyan 
„egzótás" erdőrészietet, amelyet a névtelenség homályába eltűnt lelkes erdé
szek létesítettek. Sok közülük a vágásérettséghez közel van. Vannak olyan 
fafajok is, melyek már régóta közöttünk élnek, kiváló a növekedésük, fa
anyaguk megfelel a legigényesebb bútoripari követelményeknek, de nem fi
gyeltünk fel rájuk. Igen nagy szükség lenne ezek tudományos felmérésére és 
értékelésére, úgy, hogy az kiterjedjen az erdősítéstől a faipari felhasználható
ság vizsgálatáig. Mindez azonban igen sok időt igényel. 

A meglévő állományok és fák méretei, elhelyezkedésük a különböző termő
helyen, összevetve a külföldi tapasztalatokkal, már ad annyi támpontot, hogy 
nyugodt lelkiismerettel el lehessen kezdeni rendszeres évi telepítésüket. A több 
mint 25 éves nyitottszemű országjárásom, és a szakirodalmi ismereteim alap
ján a következő fafajokat javaslom: 

Cédrus atlantica Manetti. Atlasz cédrus. Faanyagának minőségéről nem kell 
szólamom. Hegy- és dombvidéki erdei- és fdketefenyveseinlk véghasználati ér
tékét a sokszorosára lehetne vele emelni. Az agostyáni, dunaalmási, duna
keszi arborétumok mintegy 25 éves állományainak fejlődése egyértelműen 
bizonyítja létjogosultságát. A Folly-féle arborétumban természetes újulatával 
is találkoztam. A C. atlantica glanca olyan csodálatosan szép, hogy kertészeti 



célú csemetetermelésre is kiválóan alkalmas. A magellátást a meglévő álló-1 

mányok magtermelésre való beállításával, továbbá kisebb területű plantá-
zsok létesítésével biztosítani lehet, s így is megfelelő mennyiségű csemete ter
melése nem okozhat gondot. 

Taxodium distichum Rich. Mocsári ciprus. Erről a fafajról Az Erdő 1984. évi 
6. számában Hrotkó L. és Német J. írt egy rövid ismertetőt a Gemenci Álla
mi Erdő- és Vadgazdaság karapancsai erdőtömbjében 1910-ben telepített mint
egy 0,4 ha-os állományról. A kereken 70 éves állományban a ha-kénti fatömeg 
436 m 3 . A számos parkunkban lévő idős fák és facsoportok (Kámon, Sárvár, 
Hévíz, Tiszaigar, Szarvas stb.) tobozainak begyűjtésével, és a csemetekert
jeinkben történő megnevelésével az erdősítéshez szükséges csemetemennyiség 
biztosítható. Fája rendkívül értékes bútoripari anyagot ad. 

Sequoiadendron giganteum Buchholz. Hazánkban, valószínűleg csak a múlt 
s/.ázad második felétől kezdve kezdték parkjainkba telepíteni, melyek azóta 
azok leghatalmasabb fái. Csodálatosan szép vörös színű, és igen szép rajzolatú 
fája vetekszik a legszebb trópusi faanyagok fájával. Tömeges csemeteterme
lését a rendkívül sok léha mag, és a csemeték korai fagy érzékenysége gátolja, 
így könnyebb lenne néhány jól felkészült csemetekertünkben zöldhajtás
dugványról szaporítani, melyet az e célra ültetett fákról lehetne leszedni. 

Thuja plicata D. Don. Óriás tuja. Mérete és fájának értéke miatt feltétlenül 
foglalkozni kellene vele. Hazánkban azonban olyan kevés van belőle, hogy a 
megfelelő mennyiségű csemete előállítása a jövőben is csak zöldhajtás-dug
ványról lenne megoldható. 

Pinus strobus L. Simafenyő. Fájának minősége sokkal jobb, mint a hazai 
telepítésű többi pinusfélének. Fenyő épületfa és bútoripari szükségletünk ki
elégítése érdekében a már elég sok kisebb-nagyobb állományból szerzett 
tapasztalatok birtokában feltétlenül növelni kellene telepítésének évi terüle
tét. Csemetetermelése megoldott. 

Pseudotsuga Mensiesii Franco. Ismert, nagyüzemileg is telepített, kiváló mi
nőségű és a legnagyobb fatömeget megtermelő fenyőfajunk. Szaporítóanyag
bázisát plantázsok telepítésével növelni lehetne. 

Chamaecyparis Lawsoniana Pari. Oregonciprus. Több helyen (Dunántúl) ki
sebb foltokban állományszerűen telepített fafaj. Ilyenekből már 40—50 éves 
állományok is vannak. Kiváló minőségű és szépségű faanyaga miatt feltétlenül 
meg kellene kezdeni rendszeres telepítését. Csemetetermelési technológiája 
ismert. A magellátás meglévő középkorú állományainkból biztosítható. 

Betula verrucosa Roth. Bibircses nyír. Igen szép tömött (0,6 körüli fajsúly) 
fája miatt megérdemli, hogy az eddiginél sokkal kiterjedtebben foglalkozzunk 
vele. Egyenletes szövete miatt, kiváló minőségű és szépségű hámozási rönköt 
adhat, ha időt engedünk számára. Szaporítóanyag-termelése megoldott. A je
lenlegi „egyéb lágy" lombosfa közé történt besorolását át kellene tenni az 
„egyéb kemény" lombosfafajok közé. Szaporítóanyag-termelése nagyüzemi 
szinten megoldott. 

Castanea sativa Mill. Szelídgesztenye. Renkívül értékes fája miatt minden
képpen kiemelten kezelendő. Feltétlenül el kellene érni, hogy olyan tömegben 
kerüljön ültetésre, amely alkalmas iparunknak nagymennyiségű késelési rönk
kel való ellátására. Nagyüzemi szaporítóanyag-termelése megoldott. 



Corylus colurna L. Törökmogyoró. Egyetlen, mintegy 70 éves állománya Tolna 
megye déli határán, Alsószentiván község területén a Mezőföldi Állami Erdő-
és Vadgazdaság területén található (1. hátkép). A termőhelyi viszonyokkal 
szemben szinte teljesen közömbös, 25—30 m-re megnövő, rendkívül szép alakú 
törzsei minden termőhelyen a környező állományok legfelsőbb koronaszintjét 
képezik. Fája rendkívül értékes, kemény, teljesen egyenletes szövetű. Magját az 
édesipar „levantei mogyoró"-na |k nevezi, és évente többszáz tonnás nagyság
rendben — tőkés relációból — hozza be. Nem egységes fafaj. Legalább négy, 
botanikáikig is elkülöníthető változata található. Több helyen természetes úju-
latával is találkoztam. Inkább melegigényes, s ezért a cser- és f eketef enyő-állo-
mányainkba — utolsó pótlásként — elegyítve, azok értékét igen nagy mérték
ben meg lehetne emelni. El kellene érni azt, hogy a távoli jövőben meg
felelő mennyiségű lemzeipari rönköt szolgáltató állományaink legyenek. A je
lenleg meglévő idős fák, facsoportok magjainak szervezett begyűjtése során, 
már most is elegendő mag állna a csemetetermelés rendelkezésére. A csemete
termelési technológia megoldott. Nagy térigényű, szoliter fa, mely kúpos ha
bitusát még idős korban is magtartja. A kertészet is mind jobban kezdi hasz
nálni, így csemetenevelésének ezen a téren is szinte korlátlan piaca várható. 

Gleditsia triacanthos L. Lepényfa. Fája a legújabb tapasztalatok szerint 
rendkívül szép, mint késelési rönk alkalmas trópusi rönkök kiváltására is. Zárt, 
vagy félig zárt állásban igen szép törzseket nevel. A furnérrönk méretének el
érésére azonban legalább 60—70 év kell. Termőhelyi igényei az akáchoz ha
sonlóak. A csemeték kezelése és a későbbi állomány nevelése azonban az igen 
dús tüskézettsége miatt nehézségeket Okozhat. Tüskétlen változatának (var. 
inermis) használatával a probléma megoldható. Magtermése rendkívül bőséges. 
Nem ellenőrzött forrásból hallottam, hogy állományai magtermésének fehérje
mennyisége meghaladja az azonos területnagyságon a takarmánynövények fe
hérjehozamát, így az e fával történő vizsgálatokat érdemes lenne erre a térre 
is kiterjeszteni. Szaporítóanyag-termesztése gyakorlatilag megoldott. Bútor
ipari célra történő telepítését már most meg lehetne kezdeni. 

Juglans nigra L. Fekete dió. ma már kiterjedten telepített, igen értékes bú
toripari fafajunk. Termőhelyi igényei ismertek, szaporítóanyag-termelése meg
oldott. A jövőbeli telepítések nagyságának akkorának kell lenni, hogy azok
ból mind a hazai, mind a külföldi igényeket ki lehessen elégíteni. 

Liriodendron tulipifera L. Tulipánfa. Egyelőre még csak parkjainkban ta
lálható — de ott igen gyakran —, s így az ezekből származó magvak szolgál
tathatnak alapot a csemetetermelésre. Széles, fehér szijácsát zödesszínű geszt 
követi. Kiváló furnéranyag. Külföldről korábban hozták furnérgyártásra Euró
pába, mint a többi trópusi fafajt. Zárt állásban kiváló minőségű törzset nevel. 

Morus álba L. Fehér eper. A selyemhernyó-tenyésztés lehanyatlásával, las
san eltűnő fafajunk. Ha a törzsét nem csonkolják le, zárt vagy közel zárt 
állásban igen szép fává növekszik. Fájának minősége igen jó (pálinkáshordó). 
A szárazságot jól tűri. A bútoripar céljára történő telepítését meg lehetne kez
deni. Csemetetermelése megoldott. 

Platanus acerifolia Willd. Juharlevelű platán. Gyors növésű. Kiváló minő
ségű bútoripari célú, nagytömegű fát ad. A kisebb méretű anyag cellulóz- és 
farostlemez-készítésére alkalmas lehet. Sok nyártermőhelyünkön, a nyárak
nái értékesebb, s közel azonos tömegű faaanyagot lehetne belőle megtermelni. 



Évi rónkszükséglet Rönk kihozatni Memezpan . 
rönkhöz szukse 
ges fatompg 

ha-on 
árható 
otomeg 

Terület 
szükséglet 

Vóods-
erettse-

Javasolt erdősítési 
felár 

Fafaj lemez Io fűrész, r te mez r. fűrész r 

Memezpan . 
rönkhöz szukse 
ges fatompg 

ha-on 
árható 
otomeg gi kor 1 ha-on összesen 

rrf m* % °/o m* ni' ha év Ft Ft 

C etirui atlanhca se 450 10 20 1 500 :0C 7,5 100 15 000 112 500 

Taxodfum dJstchum 150 '.50 10 20 1 500 300 
5 , ° 

100 15 000 75000 

:>quoiadendron girjjnteuin 500 1 500 10 20 5 000 •'.00 125 l 20 15 000 187500 

Fhu|a plicata 100 3011 5 10 200C 300 6,7 120 20000 134 000 
i llumneciparis bwsoniana. 150 450 :• 15 3 000 250 120 120 15 000 180 000 

BcHia ppnnuJc 400 1 200 5 15 32000 15C 213,3 80 7 500 1 600 000 
Castnnen 'altivá (100 1 600 10 20 eoou 200 400 120 10 000 400 000 
i .ory lus colurna 60(1 1 soo 10 30 t.ooo 250 xe 120 15 000 360 000 

' tedtsia trucontt ur" 1 000 .1 rjoo 10 20 io ooo 250 400 60 Su, 300000 

500 1. 500 1 1 ; 20 15 0Ó0 250 600 101) 7 500 / . ' , " ) ! 

l.inodenrjron kifpfe' 0 250 750 ! 10 I2 51Ü 201.) 625 100 2111)00 i 250 000 

htorusafea 500 1 500 10 20 5oai 201) 25,0 100 7 500 1737 500 
Flatanusrubndn 1 000 3000 10 20 10000 400 2S.0 80 10 OOO 250000 
Sorbus tormnalis 100 300 5 10 2 000 100 20,0 100 10 000 200000 
Piniíi strobas t sai 25 0 000 400 15,0 100 lü (100 150000 
Ftseudotsuga nwnstesi _ 4 000 25 16 0(11 500 32,0 100 10 000 )200O0 
ÓSSZtSEN 7 200 26 30U 135 500 «K)5 6 156 SOO 

Már félig zárt állományban is csodálatosan szép, ágtiszta törzsüket nevel. Sza
porítóanyag-termelése megoldott. 

Surbus torminalis (L.) Cr. Barkóca berkenye. Ismert száraz, hegyi termőhe
lyeink legértékesebb elegyfája. Viszonylag kis méreteire való tekintettel az 
állománynevelések során lehetőleg minél többet kellene a véghasználati korig 
megtartani. Fájának szépsége a legértékesebb bútoripari nyersanyagaink közé 
emeli. 

E rövid áttekintés után vizsgáljuk meg a telepítendő terület nagyságát. A 
szériagyártás érdekében egy-egy fajból évenként mintegy 100—300 m 3 lemez
ipari minőségű rönk felhasználásával célszerű számolni. Az ilyen minőségű 
rönk kihozatali értéke 5—15% körül mozoghat. Így ehhez már hozzátartozik 
egy véghasználati fatömeg. Ha óvatosan becsüljük a ha-ként lehetséges fa
mennyiséget, akkor ebből már adódik az évente telepítendő terület nagy
sága. A fenti meggondolás alapján dolgoztam ki a táblázatot. Számolni kell 
azonban arra, hogy erdőgazdaságaink az „exóták" telepítéseinek többletköltsé
geit nem vállalják, holott erre a távoli erdőgazdálkodási célkitűzések érdeké
ben szükség lenne. A jelenlegi erdőművelési elszámolási rendben a nemesített 
fafajokkal történt erdősítések elősegítése érdekében az Erdőfenntartási Alap 
támogatást nyújt. Ennek az analógiájára — hiszen a cél ugyanaz — a fent 
közölt fafajok esetén többlettámogatással, mely a besorolásúk szerinti cél
állománytípusokhoz járna, a kérdés megoldható lenne. A táblázatban ezt a 
többletköltséget becsültem meg, egy évre vonatkozóan. A várható végszámok: 

lemezipari rönk 7 200 m 3 , 
I. o. fűrészrönk 26 300 m 3 , 
véghasználati fatömeg 135 000 m 3 

telepítendő terület 600,5 ha 
javasolt erdősítési felár 6 156 500 Ft. 

Megvalósulása esetén a távoli jövőben faiparunkat jelentős mértékben füg
getleníteni lehetne a külföldi nemes faanyagok behozatalától. 



AKÁC-NYÁR TELEPÍTÉSI JAVASLAT A NYÍRSÉGRE 
Az 50-es évek közepéig a Nyírség erdőállományainak meghatározó fafaja az 
őshonos kocsányos tölgyön kívül a terület java részét elfoglaló, elegyetlen 
állományként nevelt akác volt. Ezután az időszak után fogalmazódott meg 
az igény a nyírségi változatos termőhelyek termőképességének jobb kihaszná
lására a nemes nyarak felkarolásával. 

A kezdeti próbálkozásban a foltos elegyítés látszott a legcélravezetőbbnek, 
ugyanis a homokbuckákkal tagolt területek sokszor csak néhány tized hektárt 
kitevő, mélyesebb fekvésű, kedvező víz és tápanyag ellátottságú részei a nemes 
nyarak számára megfelelő termőhelyet kínáltak. Ez az elegyítési mód a ké
sőbbiekre számos kivitelezési és állománynevelési problémát vetített előre. 
Az erdősítések végrehajtása nehézkesnek bizonyult, a termőhelyi különbségek 
alapján a célállományok pontos kijelölése és létrehozása üzemi körülmények 
között nehézséget kozott. Az erdőtervezési (üzemtervezési) munkák során sok 
apró erdőrészlet keletkezett, ez jelentős adminisztratív többletmunkát jelentett. 
Az ápolás és fehasználat során nem volt lehetőség a koncentrált, nagyüzemi 
szintű munkavégzésre. 

Az 50-es évek végén, 60-as évek elején — a térséget érintő nagyarányú 
erdőtelepítésekkel egy időben — az előző elegyítési mód hátrányainak kiküszö
bölésként bevezetésre került az ún. hatos célállománytípus. A módszer az 
akác és nemes- — zömében óriás — nyár szálanként!, általában 88—12%-os 
arányú elegyítését javasolta. Az utóbbi évtized ékben mintegy 20 000 ha ilyen 
erdősítés valósult meg. Mint idővel kiderült, ez az eljárás sem váltotta be a 
hozzáfűzött reményeket. Rendkívül nagy hátránynak bizonyult a két fafaj el
térő vágáskora. Az óriás nyár a felső koronaszintben uralkodóvá vált, gyor
sabb növekedése és igen magas erdősítési főszáma (1033 db/ha) miatt. Az alsó 
koronaszintbe visszaszoruló akác mint fényigényes fafaj sem vastagsági, sem 
magassági növekedést nem tudott felmutatni. Szákembereinknek gondot oko
zott és okoz ezen állományok nevelése. Idővel ugyanis minden esetben nyil
vánvalóvá vált, hogy a két fafaj együttes fenntartása nem lehetséges. Ennek 
ellenére a megfelelő időben történő belenyúlás szinte sehol nem következett be, 
a nemesnyár-felsőszint kellő időben történő eltávolításakor ugyanis nem ke
rülhetett volna ki számottevő mennyiségű és elfogadható minőségű előhaszná
lati faanyag. A későbbi időpontra halasztott nemesnyár-felsőszint kitermelése 
viszont jóvátehetetlen károkat okozott a visszamaradó állományban. A jelentős 
törési káron túl az alászorult, felnyurgult akác fenntartásának, s állomány
ként való kezelhetőségének reménye csekély volt. 

További és elmélyülő problémák forrásává vált az óriás nyár közismert 
fajtaleromlása, ami új fajták alkalmazását tette szükségessé. Az utóbbi időben 
termesztésbe vont fajták jellegükben és tulajdonságaikban még kevésbé al
kalmasak a fenti elegyítési módok megvalósítására, mivel gyors növekedésű, 
javarészben széles lombkoronájú, alacsony vágásérettségi korú fajtákról van 
szó. Tekintve, hogy a Nyírség nemes nyár termőhelyein nem lehet megter
meszteni a térség által szükségelt göngyöleg alapanyagot (almásláda, rakodó
lap stb.), ezért a jövőben sem célszerű lemondani az akáctermőhelyeknek 
részben nemes nyárral való hasznosításáról. A korábbi, kedvezőtlen tapaszta
latokon okulva azonban meg kell fogalmaznunk néhány alapvető követel
ményt: 
— a két fafaj kevésbé legyen egymás konkurense; 
— lehetségessé váljon a két fafaj egymástól különválasztott kezelése; 
— a nemes nyár mint előhasználati fafaj értékes fatermést adjon; 



— a nemes nyár kitermelése során a visszamaradó akác állományrészben tö
rési károk ne keletkezzenek; 

— az elegyítés üzemi körülmények között is egyszerűen megvalósítható legyen. 

A korábbi tapasztalatok és az előzőekben megfogalmazott kívánalmak alap
ján a következő elegyítési módszert javasoljuk. A jelenlegi és várhatóan jövő
beni gyakorlatban is akác erdősítéseknél alkalmazott sortáv 2,5 m. Ehhez 
alkalmazkodva javasoljuk, hogy 

minden 12—15. sorban az akác helyett 3 m-es tőtávolsággal nemes nyár ültetése 
történjen. 

Megfontolásaink alapján a módszer előnyei a következőek: 

— Ennél az elegyítési módnál a nemes nyár „fasorszerűen", az állományoké
nál jobb létfeltételek között tud tenyészni fajlagosan nagyobb fatérfogatot 
produkálva. Ezt a gyengébb termőhelyeken is kedvező fatermést nyújtó 
nemesnyár-fasorok is alátámasztják. 

— A nemesnyár-sorok eltávolítása az álományból a visszamaradó akác állo
mányrész károsítása nélkül — sorba döntéssel — könnyűszerrel elvégezhető. 
Ez a munka az akác állománynevelésével egy időben és attól függetlenül 
is végezhető. 

— Ebben az elegyítésben a fényigényes akácot növekedésében az egymástól 
viszonylag távol elhelyezkedő nemesnyár-sorok nem gátolják, annak ellené
re, hogy véghasználati korukig a területen maradnak. Mindez teljes mér
tékben akkor valósulhat meg, ha a fajtaválasztás során a keskeny lomb
koronája fajtákat részesítjük előnyben (pl.: 'Pannónia' fajta). 

— A nemes nyár eltávolítása után visszamaradó sorok a későbbiekben az 
akác fahasználatainál közelítő nyomként alkalmazhatók, esetleg más mó
don is, pl. laskagomba-termesztéssel, vadgazdálkodási berendezésként is. 

— Az elegyítés kivitelezése üzemi szinten sem okoz problémát. 
— A területen teljes értékű és fatermőképességű akácállomány marad vissza. 

A nemesnyár-előhasználat során az alkalmazott elegyítési sortávolság függ
vényében (hektáronként 111—89 db nemesnyár-egyed kitermelése válik le
hetségessé, mely közepes akáctermőhelyet feltételezve 80—120 m 3 bruttó 
fatérfogatot jelenthet. 

Tudomásunk szerint a Nyírségben a javasolt elegyítési móddal sehol sem 
találkozunk, s néhány üzemben a megvalósítására csak a legutóbbi időben 
nyílott lehetőség. Pusztán elméleti megfontolások alapján valószínűsíthető, 
hogy a korábbi elegyítési hibákat kiküszöbölő, jelentős nemes nyár előhaszná
lati fatérfogatot biztosító módszerről lehet szó. 

Asztalos István—Bartha Dénes 



630*35 

NOMOGRAMOK ALKALMAZÁSI 
KERESZTES GYÖRGY—DR. HAJDÚ LEHETŐSÉGEI A MŰSZAKI 
GÁBOR—CSERJÉS MIKLÓS NORMÁK KÉSZÍTÉSÉBEN 

A műszaki normák a szervezési munka rendkívül fontos esz
közei. Használatukkal lehet a termelőmunkát tervezni, szervezni, 
az egyre fogyó fizikai munkaerő hasznosítását és az egyre drágább 
gépek gazdaságosabb kihasználását elérni. E dolgozatban olyan 
módszert adunk közre, amellyel a szervezettebb munkavégzés ér
dekében az elvárható teljesítmények pontosan és gyorsan meg
határozhatók. 

Ágazatunkban a normák használata jelentős múltra tekint vissza. Az első, 
tudományos alapokon nyugvó, rendszerezett erdészeti normagyűjteményt ha
zánkban 1953-ban adták ki. Azóta az újabb, korszerűbb gépek, technológiák 
országos normaalapjai folyamatosan készülnek, segítséget adva a gyakorlati 
munkák tervezéséhez, végrehajtásának és ellenőrzésének ellátásához. 

A jelenlegi erdészeti gyakorlatban a műszaki normák kettős kivitelben ké
szülnek. A hagyományos, táblázatos formán kívül mind szélesebb körben terjed 
el a normák függvény alakban való használata. E két módszer alkalmazása 
megfelelő színvonalon elégíti ki a munkahelyi és vállalati szintű igényéket. 
Harmadik kiviteli formaként javasoljuk a nomogramos normamegjelenítési 
módszer használatát. 

A nomogramokról 

A nomográfia függvénykapcsolatok ábrázolásával foglalkozik. Használata a 
műszaki gyakorlatban rendkívül elterjedt, különösen azokon a területeken, 
ahol meghatározott pontosságú, sokszor ismétlődő számításokat kell gyorsan 
elvégezni. Ilyenek az erdészeti gyakorlatban az Anucsin-íéle erdőbecslési el
járás, az útépítésben alkalmazott szemeloszlási háromszög-diagram, a grafikus 
fatermési táblák stb. 

A nomogramok alapvető fajtái a következők: 
— vonalsereges nomogram (1. és 2. ábra), 
— pontsoros nomogram (3. ábra), valamint ezek kombinációjaként a 
— kapcsolt vonalsereges és pontsoros nomogram (4. és 5. ábra). 

Valamilyen módon majdnem minden függvényből készíthető nomogram. 
Megszerkesztésének nehézségét a függvény bonyolultsága (hány paraméteres, 
hányad fokú) és a megkövetelt pontosság szabja meg. A nomogramkészítés 
folyamata leegyszerűsítve, három lépésből áll: 

1. összefüggés-vizsgálatok után egyenletek számítása. (Minden egyenletben 
egyetlen új független változó legyen.) 

2. Függvények ábrázolása, illesztése, transzformálása. 
3. Végső formába öntés, nomogramszerkesztés. 
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A nomogram legmegfelelőbb formáját az ábrázolandó függvénykapcsolat és 
az ábrázolással elérni kívánt cél határozza meg. 

A függvény, a táblázat cs a nomogram összehasonlítása 

A matematikai összefüggéseknek e három alakja a használhatóság szempont
jából kiegészíti egymást. Egymással szembeni előnyeiket, hátrányaikat a „Függ
vény, táblázat és nomgram összehasonlítása" című táblázatban foglaltuk össze. 
A táblázatban az „igen" vagy „nem" válaszok mellett található számjegyek 
magyarázata a következő: 



1. Á leolvasás pontossági követelményeitől függően a megkívánt pontosság 
biztosítható. 

2. Interpolálni kell. 
3. A gyorsaság a szerkesztéstől, a nomogram megjelenítési formájától függ. 
4. Olyan paraméterek (pl. fafaj, aljnövényzet minősége, talaj gyökeressége stb.), 

amelyek nem számszerűek, a táblázatban minden paraméterértékre külön 
sorokat vagy oszlopokat kell alkotni. Ez nagyon megnöveli a táblázat ter
jedelmét. Függvényes normaalaknál ez paraméterérték énként külön-külön 
függvényt jelent, vagy a függvényhez mellékelni kell a paraméterek szám
értékeinek táblázatát. A nomogramábrán ez csak külön görbéket jelent. 

Láthatjuk, hogy mindhárom formának vannak előnyei és hátrányai is, a 
három forma együttes alkalmazása azonban lehetővé teszi, hogy egy adott 
esetben a legjobban használható eljárással dolgozzunk. 

A táblázat és nomogram esetében a felsorolt tulajdonságok nagy részét be
folyásolja az, hogy milyen célra szerkesztették a táblázatot, illetve a nomogra-
mot. Más az elkészítési módja, ha az íróasztal melletti munkához kell pontos 
segédeszköz, más ha terepi munkáiban használjuk, ahol kevésbé pontosnak, de 
könnyebben kezelhetőnek kell lennie. ( 

A műszaki normák nomogramos formájának elkészítéséről 

A nomogramok hasznos kiegészítői lehetnek a normák mai egyenlet + táblá
zat formájának. Elkészítésük nem igényel aránytalanul nagy többletmunkát, 
mivel a normák készítésekor a függvények ábrázolására általában amúgy is 
szükség van. így gyakran csak az ábrák transzformálását és összeillesztését 

1 . táblázat 
Függvény, táblázat és nomogram összehasonlítása 

Összehasonlítási szempont Függvény Táblázat Nomogram 

A függvényérték meghatározása 
— kerek értékű paraméterek esetén 

egyszerű — — — — — — — nem igen igen 
pontos — — — — — — — igen igen igen 1 

— nem kerek értékű paraméterek esetén 
nem nem igen 

pontos — — — — — — — igen nem nem-
— sok paraméter esetén a leolvasás 

gyors — — — — — — — nem nem igen : ! 

Kis helyen (egy lapon) 
elfér — — — — — — — igen nem igen 

Matematikailag meg nem fogalmazható 
paraméterekkel is lehet 

dolgozni — — — — — — — nemi igen-i igen* 
Matematikai képzettség és eszközök nélkül 

is általában 
nem igen igen 

Nem egészen figyelmes munka esetén is 
pontos adatot ad — — — — — — — igen igen nem 

Gyűrődésre, szakadásra 
érzéketlen — — — — — — — igen igen nem 

A fentiek alapján a terepen 
jól alkalmazható — — — — — — — nem igen igen 

A kedvező (igenlő) válaszok számának aránya 
az összes szemponthoz (10) 

viszonyítva — — — — — — — 50% 60% 70% 
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kell elvégezni. A terepi használatra gyártott nomogramokat az alábbi szem
pontok figyelembevételével kell kialakítani: 
— azoknak a paramétereknek az esetében, amelyben az egésztől eltérő érté

kek is szükségesek lehetnek (amelyeket külön nem lehet skálán megjelölni), 
lineáris beosztást kell alkalmazni; 

— lineáris kell, hogy legyen az eredményskála beosztása is; 
— a vonalsereges monogramot a leolvasás megkönnyítése érdekében meg

felelő sűrűségű hálózattal kell ellátni. 

Példa a nomogram alkalmazására 

Az ERTT-ben készített műszaki normák közül bemutatásra az E—G, F—600 
és F—800 gödörfúróval végzett munkát választottuk. A normát egyenlet és 
táblázat (2. táblázat) formájában adtuk meg. 

Az egyenlet: 
51,634 • m 666,667 

YfcercAa) = + +175,282 (1) 
a • b b 

2. táblázat 
EGF—000 és EOF—800 gödörfúróval végzett gödört'úrás normaideje 

T 6 t á v ( m ) 
Gödör l 2 3 4 s 6 

Sortáv mélység Jelölés normaidő: perc/ha 
(m) (cm) a b c d e f 

40 6 1541 1025 853 767 715 681 
50 7 1799 1154 939 831 767 723 

2 60 8 2058 1283 1025 896 818 767 
70 0 2316 1412 1111 960 870 810 
80 10 2574 1541 1197 1025 922 853 

40 11 1086 742 627 540 535 512 
50 12 1258 828 684 613 570 541 

3 60 13 1430 914 742 626 604 570 
70 14 1602 1000 799 699 638 598 
80 15 1774 1086 856 742 673 627 

40 16 858 600 514 471 445 428 
50 17 987 665 557 503 471 450 

4 60 18 1116 729 600 536 497 471 
70 10 1246 794 643 568 523 493 
80 20 1375 858 686 600 548 514 

40 21 722 515 446 412 391 377 
50 22 825 567 481 438 412 395 

5 60 23 928 618 515 464 433 412 
70 24 1031 670 550 489 453 429 
80 25 1135 722 584 515 474 446 

40 26 631 459 401 372 355 344 
50 27 717 502 430 394 372 358 

6 60 28 803 545 459 415 390 372 
70 29 631 588 487 437 407 387 
80 30 975 631 516 459 424 401 



A paraméterek: 
a: lőtávolság m-ben 
b: sortáv m-ben 
m: gödörmélység cm-ben 



A három paraméter és a normaérték viszonylag nagy szórása miatt a táb
lázat egy egész oldalt tesz ki. Ez a terjedelem közepes méretűnek számít az 
erdészeti műszaki normák között. 

Megszerkesztettük a norma nomogramját több változatban: 
— vonalsereges nomogram lineáris skálákkal (1. ábra); 
— vonalsereges nomogram, az X-tengely irányában logaritmikus léptékkel 

(2. ábra); 
— pontsoros nomogram lineáris skálákkal (3. ábra); 
— kapcsolt nomogram lineáris skálákkal, a felső része vonalsereges, az al

só pontsoros (4. ábra); 
— kapcsolt nomogram, az előbbi fordítottja (5. ábra). 
Mint látható, mindegyik nomogram egy alsó és egy felső részből áll, ennek 

oka az, hogy három független változó van (a, b és m). A felső rész az eredeti 
(1) egyenletből transzformált 

51,634 m 
Y' = + 666.667 

a { 1 ) 

egyenlet ábrázolása, míg az alsó rész a (2) egyenlet kibővítése b változóval az 
eredeti értőkre: 

Y' 
Y = +175,282 ,qv 

b ( 3 ) 

Minden többismeretlenes egyenlet, amely a fentiek szerint lebontható, áb
rázolható nomogramon. A több oldal terjedelmű táblázatok nomogramját is 
el lehet helyezni egy írógéplapon, figyelembe véve azt, hogy a kiterjedési 
korlátozottság a pontosság rovására megy. Az általunk készített nomogramok 
pontossága A/4-es (írógéplap) formátumon az Y abszolút értékének 5%-a alatt 
volt. Ez kielégíti a normák iránt támasztott pontossági követelményeket, így 
a nomogramok jövőbeni elkészítését és használatát a számítások, de a terepi 
munkák megkönnyítése miatt is hasznosnak tartjuk és bevezetését javasoljuk. 

A gyors információt adó nomogramok munkahelyi szintű használata további 
előrelépést jelent a munkavégzés szervezettségének fokozása terén. 

A lapban megjelent tanulmányok szerzői: Asztalos István szakirányító, tervező
mérnök, TESZÖV, Nyírbátor; Bajcsy Endre üzemvezető, MÁEV, Gyöngyös; dr. Baráth 
László oszt.-vez. főmérnök, ZEFAG, Nagykanizsa; Bartha Dénes erdőfelügyelő, Nyír
egyháza; Cserjés Miklós tud. főmunkatárs, ERTI, Kaposvár; Gerely Ferenc osztály
vezető, MÉM EFH, Bp.; dr. Ghimessy László erdőmérnök, ÁB Központ, Bp.; 
dr. Hajdú Gábor ERTI Kísérleti Állomás igazgatóia, Kaposvár; Horváth Mihály 
erdőmérnek, Nagyatád; Jéróme René ny„ erdőmérnök. Bp.; Keresztes György tud. 
munkatárs, ERTI, Sopron; Kohán, Stefan Ing. tud. önálló munkatárs, Zálfyom 
(CSSZSZK); dr. Marillái Vilmos a MAE főtitkára, Bp.; Oláh Tibor fatermesztési 
főmérnök, FHFAG, Nyíregyháza; dr. Sólymos Rezső főosztályvezető, MÉM EFH, Bp.; 
Walterné Csurka Eszter tud. munkatárs, ERTI, Bp. 



NYÁRFASOROK NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS FATERMÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
A KELET-SZLOVÁKIAI ALFÖLDÖN 
ING. STEFAN KOHÁN 

A nyárfasorok létesítése síkvidékeinken igen nagy jelentőségű, mivel ezeknek 
a fatermésen kívül társadalmi jelentőségük is van. Éppen ezért, az elmúlt évtize
dekben (főleg 1956—1965 között) a Kelet-szlovákiai Alföldön is több nyárfasor 
telepítésére került sor. Amíg ugyanis a nyarak állományokban történő termeszté
sének lehetőségei meglehetősen korlátozottak, a különböző vízrendészeti és talaj-
javítási munkálatok következtében a nyárfasorok telepítésének lehetőségei nagy
mértékben megnövekedtek. 

A nyaraknak fasorokban történő termesztését több olyan körülmény befolyá
solja, amelyek az állományszerű termesztéssel összehasonlítva eltérően hatnak a 
nyarak növekedésére és így más termesztési technológiát igényelnek. Mivel a 
nyárfasorok fokozott mértékben ki vannak téve a különböző károsításoknak, in
tenzív és következetes gondoskodást igényelnek. Csakis a telepítési, ápolási és 
védelmi technológiák szigorú betartásával, megfelelő fajták alkalmazásával tudunk 
olyan feltételeket teremteni, amelyek biztosíthatják a nyárfasorok eredményes fej
lődését. 

Miután a nyárfasorok a kezdeti nehézségeket átvészelték, igen jól tudják hasz
nosítani a termőhely termőképességét. A fasorokban ugyanis a nyarak szerteágazó, 
nagy kiterjedésű gyökérrendszert képesek kifejleszteni, s így a gyengébb termő
képességű talajok is kielégíthetik a v íz . és tápanyagszükségletet. A mesterségesen 
kialakított terep mentén növekszik a termőréteg vastagsága, javul a talaj szellő-
zöttsége és vízellátottsága és sok esetben bizonyos fokú talajjavító hatás is meg
nyilvánul. Az említett kedvező hatások következtében így kedvezőtlenebb termő
helyi viszonyok között is lehetséges az eredményes, többcélú nyárfatermesztés. 

írásunkban a Kelet-szlovákiai Alföldön levő néhánv nyárfasor magassági és vas
tagsági növekedését, fatömeghozamát és egészségi állapotát értékeljük. A nyárfa
sorokat aránylag sűrűn 3—4 méteres távolságban telepítették óriás nyárral, korai 
nyárral és '1—214' olasz nyárral. Az egy kilométerre eső ültetési darabszám az egy
soros esetében 250 és 333. míg a kétsorosnál 500 és 666 darab között váltakozott. 
A nyarak ápolása az ültetést követő első három év folyamán kapálással, míg a ká
rosítok elleni egyedi védekezés nádfonattal történt. A későbbiek folyamán sor ke
rült a koronaalakításra, nyesésre, a fasorok tervszerű ritkítása azonban elmaradt. 
Az illegálisan eltulajdonított fatömeget, amely nem volt számottevő, nem tudtuk 
pontosan megállapítani, s így a táblázatokban nem szerepeltetjük. 

A következőkben tíz nyárfasor növekedési adatait és fatermését értékeljük. A 
hektáronkénti élőfakészletben és az átlagnövedékben csak a vastagfát szerepeltet
jük. Eredményeink ismertetése előtt azonban szükségesnek tartjuk röviden jellemez
ni a terület természeti viszonyait. 

Az értékelt nyárfasorok a Latorca. Bodrog és Tisza egvkori öntésén kialakult 
termőhelyein állnak. A területre a kontinentális éghajlati viszonyok jellemzőek. 
Az évi átlagos csapadékmennyiség 626 mm, a vegetációs időszakban 369 mm. A 
fasorok talaja túlnyomórészt nehéz, kötött, agyagos vályog, illetve agyag, több
nyire gyengén savanyú, illetve semleges kémhatású. A vizsgált nyárfasorokat a leg
fontosabb termőhelyi tényezők, elsősorban a talaj vízháztartási viszonyai szerint 
csoportosítottuk. Az 1. táblázatban az állandó vízhatású termőhelyeken, főként a 
vízfolyások, holtágak, mocsarak vagy mélyebben fekvő területek mentén elterülő 
nyárfasorokat értékeljük. Ezzel szemben a 2. táblázat a különleges termőhelyeken, 
főként az utak, töltések, különböző objektumok mentén levő nyárfasorok adatairól 
ad felvilágosítást. A táblázatokban a nyárfasorok általános adatain kívül az átlag
magasságról, átlagos vastagságról, a magassági és vastagsági átlagnövedékről. az 
1 km-re eső élőfakészletről és átlagnövedékről. valamint az egy fa átlagos fatöme-
géről nyerünk áttekintést. Az élőfakészletet egy hektárra is átszámítottuk. 

Az adatokból kitűnik, hogy a nyárfasorok magassági növekedése aránylag ki
egyenlített. Az állandó vízhatású termőhelyeken a nyarak átlagmagassága 24—25 
éves korban 24,4 m és 25,5 m között mozog, míg magassági átlagnövedéke eléri az 
1,0—1,1 métert. Az egysoros ültetvények közül a legnagyobb átlagmagasságot (24 
éves korban, 25,5 métert) a Leles elnevezésű nyárfasor érte el. Figyelemre méltó, 
hogy magassági növekedés tekintetében nem észleltünk jelentősebb különbséget 



1. táblázat 

A nyárfajták növekedési és fatermési adatai állandó vízhatású termőhelyeken 

A terület megnevezése Zatin Bol Leles—I Kr. Chlmec Plesany 

Fasorok száma 1 1 1 2 2 
Fizikai talajféleség agyag vályog agyagos 

vályog agyag agyag 

Fajta óriás nyár óriás nyár óriás nyár óriás nyár óriás nyár 
korai nyár korai nyár 

Kor (év) 25 25 24 24 24 
Ültetési hálózat m 3,5 4 >> 3,5 4 
Ültetési darabszám db/km 286 250 333 572 500 
Átlagmagasság m 24.4 24,5 25,5 24,6 23,8 
Magassági átl.-növ. rri t.O 1,0 1,1 1,0 1,0 
Átl. mellmag. átmérő cm 37.6 44,1 36,5 34,0 35,6 
Vastagsági átl.-növ. cm 1,5 1,8 1,5 1,4 1,5 
Élőfakészlet nvVkm 303,2 355,2 359,8 514,2 530,5 
Átlagnövedék m;l/km 12,1 14,2 15,0 21,2 22,1 
Átlagtörzs ms 1,060 1,421 1,080 0,8!)9 1,061 
Élőfakészlet m">/ha 662,5 888,1 675,0 561,9 663,1 

2. táblázat 

A nyárfajták növekedési és fatermési adatai különleges termőhelyeken 

A terület megnevezése Botany Polany Backa Villiany Leles—II 

Fasorok száma 1 1 1 2 2 
Fizikai talajféleség agyag agyag agyag agyagos 

vályog 
agyag 

Fajta óriás nyár óriás nyár olasz nyár óriás nyár óriás nyár 
Kor (év) 25 25 20 25 23 
Ültetési hálózat m 3 3 3 3 3 
Ültetési darabszám db/km 333 333 333 666 666 
Átlagmagasság m 
Magassági átlagnövedék m 

23,5 24,0 24.6 24,4 23.9 Átlagmagasság m 
Magassági átlagnövedék m 0,9 1.0 1,2 1,0 1.0 
Átl. mellmag. átmérő cm 33,3 34,7 35,1 32,5 28,9 
Vastagsági átl. növ. cm 1,3 1,4 1,8 1.3 1,2 
Élőfakészlet m 3 /km 268,4 296,7 314,4 543,5 423.6 
Átlagnövedék m 3 /km 10,7 11,9 15,7 21,7 18,4 
Átlagtörzs mi! 0,806 0,891 0,944 0,816 0.630 
Élőfakészlet m.3/ha 503.7 556,9 590,0 510.0 397.5 

sem a fasorok száma, sem pedig a tőtávolság szerint. Ez a tény is tanúsítja az 
állandó vízhatású termőhelyeknek a nyarak magassági növekedésére kifejtett ked
vező, kiegyenlítő hatását. 

Nem maradnak le magassági növekedés tekintetében a nyarak a különleges (szá
razabb) termőhelyeken sem. Az óriás- és a korainyár átlagmagassága ezeken a ter
mőhelyeken 23.5—24,4 m között van, míg magassági átlagnövedéke eléri a 0,9—1,0 
métert. Kivételt csupán az olasznyár képez, melynek átlagmagassága 20 éves kor
ban 24,6 m, magassági átlagnövedéke pedig 1,2 m. Említést érdemel, hogy intenzív 
növekedését a kedvezőtlenebb termőhelyi viszonyok között is megőrzi. 

A vastagsági növekedés értékelését fontosnak tartjuk, mivel nagymértékben be
folyásolja a választékok értékét. Tekintettel arra a tényre, hogy a fasorokban a 
gyökér-, koronakonkurencia a minimumra csökken, a nyaraknak alkalmuk nyílik 
a nagy asszimilációs felület révén megfelelő vastagsági növekedésre. Az átlagos 
vastagságnak különböző termőhelyeken történő összehasonlításából is kitűnik, hogy 
sz állandó vízhatású termőhelyek kedvezően befolyásolják a nyarak növekedését. 
Jlz állandó vízhatású termőhelyeken a nyarak átlagos vastagsága 24—25 éves kor-
I ián rendszerint meghaladja a 35 centimétert, míg vastagsági átlagnövedékük 1,5— 



1,8 cm között mozog. Ezzel szemben a különleges termőhelyeken az óriás nyár és a 
korai nyár átlagos vastagsága 35 cm alatt, vastagsági átlagnövedékük pedig 1,3—1,4 
cm között van. Csupán az olasz nyár éri el 20 éves korban a 35,1 cm átlagos vas
tagságot és az 1,8 cm vastagsági átlagnövedéket. 

A nyárfasorok vastagsági növekedését jelentősen befolyásolja a tőtávolság, vala
mint a fizikai talajféleség. Jelentős vastagsági növekedést érnek el a termesztett 
nyarak a középkötött vályogtalajokon, valamint a tágabb ültetési távolsággal. A ter
mesztett fajták közül a legjobb vastagsági növekedést az olasznyár éri el. Ez annál 
is inkább figyelemre méltó, mivel a nyárfasor erősen kötött, kedvezőtlen tulajdon
ságú agyagtalajon áll. 

A nyárfasorok esetében nagy jelentőséggel bír a fatömeg is. Mennyiségét jelen
tősen befolyásolja a talajvíz hatása. Az állandó vízhatású termőhelyeken az óriás
nyár és korainyár 1 km-re eső élőfakészlete 24—25 éves korban az egysoros ültet
vényekben 303,2 m 3 és 359,8 m 3 között van, míg átlagnövedékük eléri a 12,1— 
15,0 m3-t. A kétsoros ültetvényekben az élőfakészlet 500 m 3 felett van. az átlag
növedék pedig meghaladja a 20 m3-t. A különleges (szárazabb) termőhelyeken ezek 
az értékek jóval alacsonyabbak. A legmagasabb élőfakészletet és átlagnövedéket az 
olasznyár éri el, 20 éves korban 314,4 m3/km. A táblázatokból továbbá kitűnik, 
hogy az egy hektárra átszámított élőfakészlet és átlagnövedék lényegesen maga
sabb az 1 km-re számítottnál. Értékelésünk alapján megállapítható még, hogy az 
egy fa átlagos fatömege magasabb az egysoros .ültetvényekben és a nagyobb tőtávol
ság esetében, s értéke 0,636 m 3 és 1,421 m 3 között van. 

Az eddigi eredményeink alapján megállapítható, hogy a nyárfasorok kitermelése 
a legtöbb esetben már 20—25 éves korban indokolt. A kitermelés helyén azonban 
feltétlenül szükséges újak telepítése, hogy társadalmi funkciójukat továbbra is tel
jesítsék. 

Tekintettel a károsítok nagymérvű elszaporodására szükségesnek tartottuk a 
nyárfasorok egészségi állapotának vizsgálatát is. Megfigyeléseink eredményei azt 
mutatják, hogy egészségi állapotuk kielégítő, annank ellenére, hogy a legtöbb eset
ben óriás nyárról van szó, amely a károsítókkal szemben igen érzékeny. Fagylécek 
előfordulását csak kismértékben tapasztaltuk. A Dothichiza populea Sacc. et Briard. 
főként másodlagosan, az erősen árnyékolt vagy elhalt ágakon fordult elő. A nyár-
kéregfekély ugyancsak lényegesen kisebb mértékben volt megfigyelhető, mint a 
nyárfaállományokban. A korai- és az olasz nyár a fasorokban is jóval ellenállóbb 
a károsítókkal szemben mint az óriásnyár. Ugyanakkor a Marssonina brunnea El. et 
Ev. főként az olasznyárat támadja meg. 

Értékeléseink eddigi eredményeit a következőkben foglalhatjuk össze: 
A vizsgált fasorokban a nyarak magassági növekedése lényegében kiegyenlített. 

A nyarak vastagsági növekedése és fatömege jelentős mértékben függ a talaj víz
ellátottságától, a tőtávolságtól, valamint a termesztett fajta biológiai tulajdonságai
tól. A vizsgált fajták közül a legjobb növekedést és a legmagasabb fatömeget az 
olasz nyár adja. 

1. ábra. A vezérlőasztal 



KÖZPONTI ÁLLÍTÁSÚ VÁLTÓK A MÁTRAI ÁLLAMI ERDEI 
VASUTAKNÁL 
BAJCSY ENDRE 

A Mátrai Állami Erdei Vasutaknál Gyöngyösön 1985-ban került üzembe 
helyezésre négy, Majoros-íéle (MV—1 típusú) központi állítású váltó. Része 
ez annak a fejlesztési programnak, melynek célja az üzem és a pálya korsze
rűsítése, a munkaerőhiány megoldása és a nehéz fizikai munka kiváltása. 
Ezeknek a szempontoknak a most felszerelt váltók jól megfelelnek. Az eddigi 
üzemi tapasztalatok igen kedvezőek. Mínusz 20 fokos hidegben is megfelelően 
működtek. Megalkotójuk a hidegben való ztivartalan működés érdekében 
összeállított egy olajkeveréket, mellyel a sínszékeket megkenve azok nem je
gesednek el. 

A központi állítású váltórendszer két főrészből áll. A forgalmi irodában el
helyezett vezérlőasztalból (1. ábra) és a váltók korábbi állítóművé helyére 
épített váltóhajtóműből (2. ábra). A váltók villamos távvezérléssel működnek. 
A két főrész között kábeles összeköttetés van, amely a szabványnak megfelelő 
védőcsőben, 50 cm mélyen, az alépítmény alatt van elhelyezve. A hajtóművet 
három fázisú, 3 X380 V feszültségű, 0,18 kW teljesítményű aszinkron motor, 
a vezérlő elektronikát pedig 24 V egyenfeszültség működteti. Feszültségkima
radás esetén a villamos távvezérlés nem működik, ilyenkor a váltót kézi állí
tással lehet állítani. 

A váltóhajtómű felszerelhető minden kisvasúti kitérő csoport váltójára (14i, 
18,3t, 23,6i és 34i), amely megfelelő műszaki állapotban van. 

A vezérlőasztal felépítése és működése 

A vezérlő elektronika MOS integrált áramkörökkel működik. Minden váltóhoz 
külön elektronika tartozik, ami egy nyomtatott kártyán helyezkedik el és 
dugaszolható kivitelű. Meghibásodás esetén a kártya könnyen és egyszerűen 
cserélhető. 

A vezérlőasztalon az állomás vágányai, váltói, biztonsági határjelei és a vá
gányzáró bakok torzított képe látható. A vágányzatot fekete vonalak, a vál
tókat elhelyezésük sorrendjében a pályaoldalon fekete körben fehér-vörös 
félholdak ábrázolják az egyenes iránynak megfelelő alapállás szerint. Minden 

2. ábra. A váltómű 



váltó ábrája felett egy fehér, egy vörös és egy sárga jelzőlámpa, az ábrák 
alatt pedig fehér és vörös színű kézelőgombok vannak. 

A váltók állását a jelzőlámpák (jelzőfények) jelzik. A fehér az egyenes irá
nyú, a vörös a kitérő irányú állást, a villogó sárga fény és egyidejű hang
jelzés a váltó működésképtelenségét, illetve meghibásodását mutatja. A váltót 
állítani a kívánt állásba a megfelelő színű kezelőgombjának és a közös váltó
állító zöld színű kézelőgombjának egyidejű lenyomásával lehet. 

Zavar, vagy bármilyen meghibásodás esetén ugyancsak az adott váltó jel
zési képéhez tartozó sárga villogó fény gyullad ki hangjelzés kíséretében. 
Ugyanekkor egy számláló szerkezet számlálja is a hibákat, ezeket a forgalmi 
szolgálattevőnek írásban kell rögzítenie. A hangjelzés a fekete színű kezelő
gombbal megszűntethető, de a villogó sárga fényjelzés csak a hiba elhárítása 
után kapcsolható ki, a „vészjelzés kikapcsoló" vörös színű kezelőgombjával. 
A helytelen működés, vagy erőszakos felvágás így utólag is ellenőrizhető. 

A vezérlőasztal biztonságizáras kapcsolóval van ellátva az idegen beavatko
zás megakadályozása érdekében. Ennek zárásakor csak a váltók állíthatósága 
szűnik meg, a vezérlőasztal többi funkciója továbbra is üzemszerűen működik, 
a váltók elektromos reteszelése teljesen biztos. 

Az egész váltórendszer üzembe helyezése nagyon egyszerű. A három fázisú 
főáramkör főkapcsolójának bekapcsolása után külön kapcsolóval helyezhető 
üzembe a vezérlőasztallal. A kulcsos reteszelő kapcsoló klucsának behelyezé
sével a váltóállítás is üzemképessé válik. 

Váltóhajtómű felépítése cs működése 

A hajtómotor vezérlését dugaszolható relék végzik, a váltó állását pedig me
chanikus érintkező nélküli kapcsoló figyeli. Ez az úgynevezett végálláskap-
csolót helyettesíti, sokkal kisebb meghibásodási valószínűséggel és egyben a 
vezérlőasztalnak szolgáltat információt a váltó helyzetéről. 

A hajtómű szerkezete U-profilú alapkereten van az aljakhoz erősítve. A 
teljes hajtóművet acéllemezes szekrény védi, szintén az alapkerethez rögzítve. 
Az acélszekrény védi a hajtóművet az időjárás viszontagságaitól és az egyéb 
külső beavatkozásoktól. 

A meghajtó motor a hajtóművön és fogaskerék áttételen keresztül meg
hajtja a tengelykapcsoló szerkezetének fogaskoszorúját. A tengelykapcsoló a 
súrlódótárcsán keresztül hajtja azt a tengelyt, amelyre a tolórúd zárját rögzí
tették. A meghajtókar a tolórudat vízszintesen hozza mozgásba. A tolórúd 
150 mm-es úton mozog, ez megegyezik a tő- és csúcssínek nyitási távolságával. 
A mozgás mindaddig tart, amíg a végálláskapcsoló a motorról le nem kap
csolja a feszültséget. Mozgás közben az alapkeretre szerelt behúzómágnes 
csuklós rudazatán keresztül lazítja a hajtómű tengelyére rögzített féket. Ami
kor a végálláskapcsoló a hajtást lekapcsolja, a mágnes is kikapcsolódik és a 
fékszerkezet rögzíti a kihajtó tengelyt, s ezzel együtt az egész mechanizmust. 

Ellenirányú mozgatás esetén a motor forgásiránya megváltozik és a hajtó
művet ellenkező irányban működteti. 

Ha a csúcs- és fősínek közé idegen anyag kerül és azok nem tudnak ponto
san záródni, akkor a tengelykapcsoló megcsúszik és ezáltal megakadályozza a 
szerkezeti darabok törését. Ilyenkor a végálláskapcsoló nem záródik, ezt a 
vezérlőasztal elektronikája érzékeli és 5 mp múlva kikapcsolja a hajtómotort 
és bekapcsolja a vészjelzőt. 

Hasonló a működés váltófelvágás esetén is. Ekkor a fék a hajtószerkezetet 
rögzíti, a tolórúd a súrlodókapcsolót megcsúsztatja, a csúcssín eltávolodik a 
fősíntől, a vezérlő elektronika ezt is rögtön érzékeli és elindítja a vészjelzést. 



EMLÉKEZÉS LATTYÁK SÁNDORRA 
A szakmán kívül nagyot alkotót hamar 
elfelejtjük, pedig többet tett a szakmánk 
megbecsüléséért, mint sok más . . . 

Lattyák Sándor nevét először a har
mincas évek vége felé hallottam. A mi
nisztériumban pletykálták,, hogy a fin
nek rendjellel kívánják kitüntetni archeo
lógiai eredményeiért. Hozzá is jutottam 
akkoriban e gy kis könyvecskéjéhez. Sű
rű pókháló ábrákon foglalkozott benne a 
rómaiak kereskedelmi útjaival. Különö
sebben nem érdekelt. El is felejtettem, 
s csak most, hogy emlékeimben kotorá
szok, keresem, mit is csinált, ki is volt? 

Erdészeti Zsebnaptár-jainkban elő
ször erdészként találom a lipótújvári m. 
kir. faraktárgondnokság vezetőjeként, 
1908-ban. Rá egy évre már főerdész 
ugyanott, 1910-ben erdőmérnök a M. 
Kir. Erdőigazgatóságon Kolozsvárott. Így 
szerepel egészen 1919-ig, a zsebnaptár
nak az első világháború előtti utolsó 
megjelenéséig, de egy 1919-ben Kolozs
várott megjelent közleményét már erdő
tanácsosként jegyzi Bihardobrest szék
hellyel és a fölművelésügyi miniszter 
1926. december 31-én m. kir. főerdőta-
nácsossá nevezi ki. Ez az utolsó hiva
talos adatom róla. 

Archeológiai érdeklődésére az első 
nyom az 1912. évben, az, ERDÉSZETI 
LAPOK-ban megjelent „Római limes a 
havasokon" című tanulmánya. Leírja, 
hogy 1898-ban Mármarosban járva mi
ként figyelt fel a havasi gerincen vé
gigfutó mély árkokra és velük párhuza
mosan haladó magas töltésekre. Csak az 
1910-ben. a kolozsvári egyetemi könyv
tár előadótermében dr. Buday Árpád 
osztályarcheológustól a németországi ró
mai limestanulmányról hallottak ébresz
tették előbbi megfigyeléseinek jelentősé
gére. Archeológiai érdeklődése persze 
már régebbi keletű, különben erre az 
előadásra el sem ment volna. Ennek 
megfelelően nyelvtudása is megvolt. La
tin, görög, német, lengyel ismeretei ké
sőbbi dolgozataiban bőven tükröződnek. 
A következő évben már tudatos limes
kutatást végez, a Kaleniásza-havason 
egy 2,5 km hosszú limes-sáncot fedez fel 
1400 m tszf magasságban, ami addigelé 
Európában a legmagasabb fekvést jelen
tette. Később Kolozsvár környékén őrto-
ronymaradványokra is bukkant és a haj
dani Dacia nyugati limesének kiterjedt 
kutatásába kezdett. Munkájához bírta az 
Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Ré
giségtára támogatását, eredményeit kö
zölni ígérte. Ezt azonban nyilván az el
ső világháború kitörése akadályozta meg. 

Gyakori terepi munkája közben nem
csak a limes-maradványokra figyel fel, 
érdeklődése kiterjedt a szakmájával job
ban összefüggő növényzetre is. Az egy
kori Dacia növényeinek „túlnyomó na
gyobb részét Pedanius Dioscorídes mun
kája őrizte meg". A főleg német kuta
tók addig, mivel a dákok nyelve isme
retlen volt, indogermán nyelvjárások 
alapján igyekeztek a helyi elnevezése
ket megfejteni. Ez nem vezetett sikerre 
és Lattyák jött rá. hogy „ e nevek a len
gyel, illetve az ősibb gorál (hegyi len
gyel) nyelv segítségével könnyen meg-
jejthetők". (Ujabb bizonyíték arra, hogy 
Dacia ősi szláv terület volt!) Ezen az 
alapon a görög betűkkel leírt 62 dák nö-
vónynévből 41-et fejtett meg és közölte 
a Kolozsvárott 1919-ben megjelent BO
TANIKAI MÜZEUMI FÜZETEK-ben. 
„A megfejtett dák növénynevek jelenté
sei általában fedik a növény feltűnő, 
jellemző s könnyen észlelhető, tehát a 
népies elnevezésre okot szolgáltató tu
lajdonságait." 

A világháború után csonka hazában — 
távol a dáciai limestől — hatalmas 
klasszikus ismereteivel, archeológusnál 
nélkülözhetetlen képzelőtehetséggel és 
mérnöki pontossággal más téma felé for
dult, vagy legalább is ekkorra értek meg 
vizsgálódásának eredményei. 

A csodálatos ókor után a sötét közép
ben számos régi ismeret veszendőbe 
ment. Az emberiség mintha visszagye-
rekesett (infatilizálódott) volna. Ezt lát
hatjuk többek között a sízinte nevetsé
gesen eltorzult középkori térképábrázo
lásokon. Lattyákot izgatta a kérdés és 
behatóan foglalkozott a nagy görög geog
ráfus — Claudius ptolemaios — geográ
fiájával, aminek alapján a rómaiak olyan 
biztonsággal meghódíthatták és felvirá
goztathatták az európai, sőt részben af
rikai térséget. Sokáig titok volt, hogy en
nek utána is miért nem állhatott össze 
elfogadható világtérkép. Lattyák fejtette 
meg: „Ptolemaios Geographiájában sze
replő fokbeosztás nem egységes rendszer, 
csupán két hely közötti iránytávolságot 
fejez ki, s így különböző kezdőpontú há
lózatrendszer kellett legyen." Az adatok 
helyességét a mai geográfia eszközeivel 
rekonstruálta és többek között arra a 
megállapításra jutott, hogy: „A római
aknak Kr. után 165-ben a mai követel
ményeknek is megfelelő térképeik vol
tak az akkor ismert világról, utakról, fo
lyókról, tengerpartokról. városokról, 
hegységekről, országhatárokról, s ezek 
minden bizonnyal görög csillagászoknak 
és geográfusoknak tudhatók be." 



Ez részéről nem csak egyszerű meg
állapítás volt, a térképet meg is alkotta 
— rekonstruálta. Három térképen ábrá
zolta a városok helyét, amelyekben et
ruszk és görög kereskedők házai, üzle
tei, raktárai voltak Kr. után 160 táján; 
feltüntette a kereskedő társulatok össze
köttetési vonalait, a piacok helyeit és 
a forgalom biztosítására rendelt légiók 
elhelyezkedését. Térképe Afrika északi 
partjaitól Hispánián át fel Albionba és 
a Balti-tengeren egészen Finnországig és 
le a Fekete-tenger mentén Szíriáig fog
ja át a hajdani Impérium Romanum te
rületét. 

Nagy műve nyolc év munkájaként az 
,,Explicatio Geographiae C. Ptolemaei" 
címet viselte, de reánk csak ennek öt 
kivonata — „Excerptum ex opere" ma
radt. Az 1., 2. és az 5. számút sikerült 
az Országos Széchenyi Könyvtárban fel
találnom. Az első kettőnek anyagából a 
Magyar Archeológiai Társaságban két 
előadást tartott (1921. I. 27. és III. 21.) és 
a társaság évkönyvében (1920—1922) 
cikket közölt. Az ötödikben munkája be
fejezését látjuk. Budapesten 1936. évi 
január 25-i keltetzéssel és „L. S. oki. er
dőmérnök" jelzéssel köszönetet mond 
mindazoknak, akik munkáját jóakaratú-
lag támogatták; két földművelésügyi és 
két kultuszminiszternek, Kaán Károly 
államtitkárnak, Pfeiffer Gyula és Mol-
csány Gábor miniszteri tanácsosoknak, 
mint erdészeti főosztályfőnököknek. 

Hivatali munkája mellett aki ennyit 
foglalkozott mással, annak nyilván volt 
mit megköszönni. Nézem a selmeci aka
démia 1890/91. évi hallgatói főkönyvét: 
vizsgaeredményei igencsak „elégséges"-
ek. „Kohlenbrenner"-ként egyszer rele-
gálták is. míg végül 1894. március 7-én 
igazolta az akadémia h. igazgatója és 
titkára, hogy az 1871. október 19-én, Al-
sókubinban született Lattyák Sándor az 
erdészeti szakiskolát teljesen elvégezte. 
Erdészeti szakmunkásságának nyomát 
nem találtam. A finnek kitüntetési szán
dékát — emlékszem — szaktársai fanya
logva fogadták és nem is javasolták. 
Utolsó, ismert Budapesti lakásán (VI., 
Vasváry Pál u. 9.) egy idős hölgyet ta
láltam csak (Neumann Mórné 82 éves), 
aki még emlékezett a családra. „Furcsa 
emberek voltak — kereste emlékeit — 
gyakran behívtak magukhoz, de mindig 
feszélyezve éreztem magam. Szerették 
volna, hogy barátkozzam a lányukkal, ő 
azonban, mintha nem lett volna egészen 
normális. Nagyon furcsák voltak és ké
sőbb valamerre eltűntek ..." 

Lehettek, minden bizonnyal voltak is 
emberi gyarlóságai, de ezek a léttel 
együtt szűnnek meg. fennmaradnak vi 
szont az eredmények, amelyekkel kultú
ránkat gazdagította. Méltó arra, hogy 
emlékét tisztelettel megőrizze a szakma is. 

Jérőme René 

Enescu, V.: Ökológiai genetika (Genetica ecologicá, Editura Ceres, Bucuresti, 1985. 
236. p.) című, hézagpótló könyv a szerzőnek negyedik könyve az örökléstan terüle-
téről. A cito-, formális és fiziológiai genetikát felölelő „klasszikus genetikának" 
mind újabb területei különülnek el. A z ökológiai genetika a természetes populációk 
környezethez való alkalmazkodásának genetikai összetevőit és mechanizmusát ta
nulmányozza. Tudomásom szerint eddig csupán két könyv jelent meg erről a tu
dományterületről, mégpedig az angol Ford. E. B. 1964. évi és a német Stern, K. 
1974-ben írt munkája. Előbbi elsősorban az állatvilággal, utóbbi a növényekkel ál
talában, illetve a fákkal foglalkozik. 

Enescu munkája nyolc fejezetre tagolódik: a fogalmakat és rövid történetet ma
gában foglaló bevezetés után az ökológiai genetika alapvető koncepcióit, a genetikai 
rendszert, az alkalmazkodóképességet, a változékonyságot (az ökológiai tényezőkkel 
összefüggésben), az öKoszisztémák fejlődését, a genotípus és környezet kölcsönhatá
sát tárgyaló fejezetek következnek. A művet az erdőművelők szamára legfontosabb 
fejezet zárja, mely a származáskutatással, az államilag elismert (nemesitett) szapo
rítóanyag-termeléssel, az optimális vagy ahhoz közel álló erdősítési modellekkel, 
az egyklónú erdőkkel, az ökoszisztémák teljesítőképességével, állékonyságával fog
lakozik. 

A mű bizonyítja, hogy csak az ökogenetikai ismeretek segítségével tudunk felele
tet adni a következő, nagyon fontos és a magtermelő álolmányaink kezelésével kap
csolatosan különösen időszerű kérdésekre: hogyan befolyásolja egy populáció ge
notípusa a teljesítményt; a területegységen álló egyedszám miként hat a populáció 
genetikai összetételére, illetve a nis (egyszerűsítve: az élőlénynek az élő környezet
ben elfoglalt helye) és az elterjedési terület adott jellemzői esetén hogyan fejlődött 
egy fafaj alkalmazkodóképessége; a környezeti tényezők hogyan befolyásolják az 
állomány génkészletét stb. 

Dr. Tompa Károly 



NÉHÁNY GONDOLAT A SOPRONI ERDÉSZDIÁKOK BARÁTI KÖRÉNEK 
ÉLETÉRŐL 

A Soproni Erdészeti Technikum néhány volt tanulója 1984 júniusában nyilatko
zatot tesz közzé baráti kör megalkaulásáról, annak céljáról, egyben felhívással for
dul az erdészek társadalmához, nagy családjához, hogy részvételükkel, lelkesedé
sükkel, cselekvéseikkel és szerény tagdíj formájában nyújtott anyagi támogatásuk
kal járuljanak hozzá a baráti kör munkájához, melyben kifejezésre jut volt iskolá
juk megbecsülése, erkölcsi és anyagi támogatása. Az Országos Erdészeti Egyesület 
támogatásával a baráti kör meg is alakult. 

A nemes cél, az elhintett gondolat termékeny talajra talált. A baráti kör tag
létszáma gyors növekedésnek indult. A vezetőség ülései rendszeressé váltak, hiszen 
az iskola nagy esemény elé nézett. A 100 éves erdészképzés méltó megünneplésére 
az 1985-ös esztendőre kellett felkészülni, együttműködve az iskola vezetésével, amely 
a baráti kör kezdeményezését a megalakulástól kezdve mindig támogatta. Az er
kölcsi és gyakorlati támogatás mellett növekedett a baráti kör anyagi ereje is, s 
erre nagy szükség is volt. hiszen elhatározásra került a volt iskolaépületeknek, 
mint emlékhelyeknek a felkeresése is. Temesvár, Tata, Esztergom és végül a sop
roni nagy jubileumi ünnepség rendezvényeihez erőnkhöz mérten járultunk hozzá. 
Az iskola hivatalos ünnepségeit követően a soproni Liszt Ferenc Művelődési Ház
ban megtartottuk első közgyűlésünket. Ennek sikerére jellemző volt a közel 400 fős 
részvétel, valamint az a nagy aktivitás, amely jelenlevő tagságunkat jellemezte. 
A jelenlét és a baráti kör csekkszámlájára beérkező tagsági díjak összege, valamint 
a tagság folyamatos növekedése, megtisztelő a baráti kör vezetősége számára és azt 
bizonyítja, hogy a tagság vonzódik az iskolához, a városhoz, ahol oly sok a régi 
emlék, a kötődés és bíznak a vezetőségben. Meg kell említeni, hogy egyes tagjaink 
támogatása átlagon felüli, ezzel külön is megtisztelik nemes céljaink elérését. 

A tagság többsége rendszeresen fizeti tagdíját. 1984-től napjainkig 590 főre nö
vekedett taglétszámunk és el kell mondani, hogy 1987-ben 48 fő vállalta az alapító 
tagságot, mely egyszeri 300,— Ft befizetésével járt. Részükre az alapító tagsági 
oklevél mellé megküldtük az iskola centenáriumi évkönyvét is. Ezenkívül 1987-ben 
többen is vállalták az évi 100,— Ft-os tagsági díj befizetését. A létszám növekedé
sével párhuzamosan növekedtek a baráti kör vezetőségének feladatai. A tagnyilván
tartástól a kapcsolattartásig, a bankszámlától a felhasználásig sok mindennel kel
lett foglalkozni. A megnövekedett létszám egyben meg is nehezítette a kapcsolat
tartást, így minden tag egy évben egyszer, írásos anyagban értesül a baráti kör 
munkájáról, az anyagi eszközök felhasználásáról. 

A baráti kör minden évben találkozót szervez az iskola nyugdíjas tanárainak, 
ahova több tagot is meghívunk és elmondhatjuk, hogy e rendezvénynek mindig 
nagy sikere van. Minden évben támogatjuk az iskola által a tanulók részére kiírt 
pályázatokat, melyben a kimagasló eredményeket pénz- és könyvjutalomban ré
szesítjük. Támogatjuk az iskolának azokat a hazai és külföldi kapcsolatait, me
lyek öregbítik szakmánk, városunk és iskolánk hírnevét, felkeltik a partner érdek
lődését. Nem feledkezünk meg elődeinkről, az iskola nagyjairól, elhunytjaink sírjá
ra koszorút helyezünk el, együttérzésünket — ha így van rá mód — táviratban 
továbbítjuk. 

Ma már elmondhatjuk, hogy a baráti kör kiállta az idők próbáját, és bizonyította, 
hogy ebben az erdésztársadalomban van barátság, önbecsülés, összetartás és nosz
talgia, egymás és a volt iskola iránti tisztelet. Nem egy olyan tagunk van. ahol 
apa és fia külön-külön vállalta a tagságot, mindegyik ebben az iskolában végzett. 
Baráti körünk az esztergomi diákokat sem felejti, közülük sokan több hasznos ta
nácsot adtak, őket már csak a baráti kör képviseli. 

Talán ennyit a múltról, melyről még oly sokat el kellene mondani, erre azon
ban csak a következő közgyűlésünk alkalmából lesz módunk és lehetőségünk, tag
ságunkat pedig külön. írásos anyagban is tájékoztatjuk. A Soproni Erdészdiákok 
Baráti Köre 1988. július 1—3-a között tervezi a közgyűlés összehívását Sopronba, 
ahol egyúttal programok szervezését is tervezi. A közgyűlésnek az ad különös hang
súlyt, hogy 1988-ban a középfokú erdészképzés újraindításának 40 éves jubileumát 
is köszönthetjük. A rendezvény időtartama két nap, melyre az iskola a térítés 
mellett szállást is biztosít, a családtagok számára is. Túljelentkezés esetén a fizető-
vendég-szállások, illetve kempingszállás lehetőségét keressük. Az iskola kollégiumá
ban étkezési lehetőség is lesz. Tervezett program: 



Előző nap: 
érkezés, szállásfoglalás, vacsora. 

Első nap: 
délelőtt: 

osztálytalálkozók, koszorúzás; 
családtagok és osztálytalálkozót nem tervező résztvevők részére autóbusz-ki
rándulás a soproni erdők ismert és ismeretlen rajaira; 

délután: 
a baráti kör közgyűlése; 
az 1985. évi események vetítőse; 

este: 
zenés baráti találkozó. 

Második nap: 
városnézés, szabad program és visszautazás. 

A baráti kör vezetőségének óhaja, hogy a találkozón részt vevő minden tag és 
családtag sok élménnyel gazdagodva, kellemes napokat töltsön Sopronban. Ápoljuk 
kapcsolatunkat az iskolával, a tagsággal, éljünk tagságunk adta lehetőségünkkel, 
a közgyűlésen való hozzászólásainkkal, javaslatainkkal segítsük a baráti kör mun
káját, melyben partner az iskola és a Hazafias Népfront soproni vezetősége. 

A programra jelentkezési lap és tájékoztató postán kérhető: 
Erdészdiákok Baráti Köre 
Sopron, Szt. György u. 9., 9400 

Bízva a nyári közgyűlésen való találkozás reményében, erdészbarátsággal és er
dészüdvözlettel köszönt mindenkit 

a baráti kör elnöksége nevében 
Németh Ferenc, 

a kör titkára 

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kara 
1988 őszén induló 

Fahasználati és faanyagmozgatási Szakmérnöki 
Szakra 

felvételt hirdet olyan erdőmérnökök számára, akik szakterületükön legalább 
2 éves gyakorlattal rendelkeznek. 

Tanulmányi idő — levelező tagozaton — 2 év (4 félév, félévenként egy-egy 
hetes konzultációval). 

A pályázatot a TÜ. 820. vagy TÜ. 821. sz. jelentkezési lapon, valamint az 
egyetemen beszerezhető jelentkezési lapon lehet benyújtani melyhez csatolni 

kell: 
— az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet vagy másolatát, 
— önéletrajzot (szakmai tevékenység leírásával), 
— munkahelyi javaslatot, véleményt, 
— hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
— egészségügyi igazolást. 

A szakmérnökképzés költségeire vonatkozóan, a 7/1987. (VI. 29.) MM. sz. 
rendelet 8. paragrafusa ad felvilágosítást. 

A pályázat beküldésének határideje: 1988. július 31. 
Cím: ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM 

továbbképzési osztálya 
9401 Sopron, Pf.: 132. 



Fiataljaink munkáiból 

TISZTÍTÁSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
KOCSÁNYOSTÖLGYESBEN 
HORVÁTH MIHÁLY 

Diplomáim unkám során olyan eredményékre jutottam, melyek figyelembe
vételével enyhíthetők a munkaerőgondok, erdőművelési költségek takaríthatók 
meg, a javasolt eljárás a legteljesebb mértékben elégíti ki a minőségi faanyag
termesztés követelményeit. Egy alföldi kísérleti terület (Tiszainoka l/F) 28 
éves, természetszerű cseres-kocsányostölgyes faállományát elemeztem. A kísér
let megtervezése, beállítása (1967). a feladatok végrehajtásának irányítása 
Szappanos András munkája. A kísérlet célja a legmegfelelőbb tisztítási eljárás 
kutatása, ennek leírása, az ajánlások megtétele volt. 

A gyakorlatban ma a fafaj, a termőhelyi (fatermési) viszonyok függvényében 
az erdőművelési modellek szabályozzák a tisztítások gyakoriságát és mértékét. 
A modell a vizsgált faállományra — 28 éves korig — háromszori tisztítást ír 
elő, amit a kísérleti terület szomszédságában, ugyanazon erdőrészletben, az 
úgynevezett „üzemi területen" el is végeztek. Az üzemi terület faállománya 
természetesen egy időben létesült a kísérleti terület faállományával, ugyan
olyan minőségű szaporítóanyagról (makkvetés), s lényegében csak az alkalma
zott állománynevelésben különböznek egymástól. A kísérleti terület három 
parcelláján 1—1 alkalommal, kettőn pedig egyszer sem tisztítottak. Feladatom 
szerint mind a kísérleti, mind az üzemi területen mérséket végeztem. Az ere
detileg kijelölt parcellákon (20X20 m) valamennyi faegyedre nézve meghatá
roztam a következő állományszerkezeti elemeket: fafaj, famagasság, mellma
gassági átmérő, fatérfogat. ágtiszta törzsmagasság, élőkoronahossz, korona
átmérő, magassági osztály (1. kimagasló, 2. uralkodó, 3. elmaradó. 4. alászo
rult, 5. elnyomott), törzsminőség, kéregminőség, koronaalak, fattyúhajtásodás. 

A sokirányú analitikus munka eredményeinek közlésére valamennyi szerke
zeti elemre vonatkozóan nincs lehetőségem, ezért csupán a leglényegesebbe
ket emelem ki. A szerkezeti elemek és jellemzők teljes értékelését diploma
tervem tartalmazza. 

A táblázatban közölt értékek szerint a kísérleti parcellákon az állomány
szerkezeti jellemzők nagy eltérést nem mutattak, amiért ezeket — szélső ér
tékeikkel — összevontan ismertetem, de külön választottam az üzemi terület
től. A táblázatban főállomány alatt az 1., 2. magassági osztály faegyedeit 
értem. Elkülönítésük azért nagyon fontos a többi magassági osztálytól, mert 
a későbbi javafák kizárólag a kimagasló és az uralkodó fák közül kerülnek ki. 

A kísérleti területről megállapítható, hogy a jövő fái jóval nagyob számban 
vannak jelen a véghasználati korra kívánatosnál, mint ahogyan ez a faállo
mány „léces" életfázisában általános szakmai igény is. A nagyob törzsszám
hoz a főállományban nagyob magasság és mellmagassági átmérő is párosul. 
A cser térhódítása erőteljes, de a kocsányostölgy uralma még mindig biztosít
ható. Az ígéretes törzsek egyenletesen helyezkednek el, koronáik mérete és 
alakja kedvező. 



Fatermési adatuk a kísérleti parcellákra és az üzemileg tisztított területre 

Fatermési jellemzők 
Fatermési értékek 

Fatermési jellemzők kísérleti parcellákon üzemi területen 
egész állomány 

Törzsszám 
főállomány 

2875 —3800 db/ha 

1400 —1800 db/ha 

1760 db/ha 

1080 db/ha 
egész állomány 

Famagasság 
főállomány 

10,02— 10,51 m 

12,07— 12,68 m 

10,60 m 

11,36 m 
egész állomány 

Mellmagassági átmérő 
főállomány 

8,23— 8,80 cm 

10.09— 11,51 cm 

9,98 cm 

10,33 cm 
egész állomány 

Fatéríogat 
főállomány 

142 — 187 mP/ha 

107 — 146 m:l/ha 

98 m 3/ha 

75 m-Vha 

Az üzemi területről ugyanakkor megállapítható, hogy lényegesen kevesebb 
az ígéretes törzsek darabszáma. A nagyobb növőtér sokszor böhöncös koroná
kat eredményezett. A nagyobb koronához fajlagosan nem párosul nagyobb 
fatérfogat-produkció. azaz a koronavetület-egységre (m 2) nem jut nagyobb 
fatéríogat. A lazább állás miatt vontatottabb a faállomány törzsfeltisztulása. 

A leírt különbségek oka egyértelműen az alkalmazott állománynevelési el
járásban keresendő. Az üzemi területen eddig végzett állománynevelési tevé
kenységet már ismerteltem. A kísérleti területen az egy-egy elvégzett tisztí
tás ellenére a faállományok növekedését, fejlődését elsősorban a természet 
erői determinálták, s eredményezték a számunkra kedvező irányú eltérést. 

A természetes kiválasztódás törvényszerűségei a természetszerű faállomá
nyainkban többnyire igen jól érvényesülnek. Ezek a faállományok generatív 
úton létrejött heterozigóta faegyedek sokaságából állnak, melyek a nagy gene
tikai változatosság miatt jól képesek differenciálódni. Tölgyeseink legtöbbje 
ilyen faállomány. A természet a legéletképesebb faegyedeket segíti az állo
mány felső szintjébe, s ezek a fák — kivételektől eltekintve — a helyi viszo
nyoknak megfelelő legjobb minőségű törzsek. 

A differenciálódás eredménye azonban csak bizonyos idő eltelte után válik 
láthatóvá, így egy-egy korai tisztítással lemondunk arról az előnyről, mellyel 
a természet spontán segíti munkánkat. 

Ismereteim és a kísérlet eredményei alapján a teendő a következő: 

— A vizsgált, vagy ahhoz hasonló termőhelyen kocsányostölgy, cseres-kocsá
nyos tölgy állományok nevelése esetében mindenképpen célszerű lenne a 
természetes kiválasztódásra nagyobb mértékben támaszkodni. 

— A természetes kiválasztódást azonban nem szabad spontán érvényesülni 
hagyni. Az állományt folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és kedve
zőtlen irányba fejlődése esetén be kell avatkozni. Az ilyen beavatkozást, 
melynek mértéke töredéke egy jelenleg végzett tisztításénak (0,2—0,3), 
a faállományok 13—15 éves korában végezzük, amikor az állomány dif
ferenciálódása már előrehaladott, eredménye szemmel is jól látható. Fő 
cél lehet a böhöncös faegyedek eltávolítása, elegyes állományban elegy-
arány-szabályozás (pl.: a cser visszaszorítása). Beavatkozás azonban nem 
minden esetben szükséges. A szükségesség megítélése, a végrehajtás mér
legelése, a faállomány-szerkezet állandó figyelemmel kísérésének ered
ménye kell legyen. 



A vázolt elvek alapján végzett állománynevelés 25—28 éves korra jól diffe
renciálódott faállományt, nagyszámú és jó minőségű ígéretes törzset eredmé
nyez. Ekkor kell elvégezni egy erőteljesebb tisztítóvágást, amivel az első törzs
kiválasztó gyérítésre készítjük elő az állományt. A háromszori erős mértékű 
tisztítással szemben tehát 1—2-szeri minimális erélyű tisztítással, és egyszeri 
tisztítóvágással jutunk jobb minőségű faállományhoz, aminek munkaerő- és 
költségmegtakarító vonzata is mérlegelendő. 

Erdész—bányász szakmai nap Bázakerettyén 
Múlt októberben erdész- és bányászkollégák találkozójára került sor a Kőolaj- és 

Földgázbányászati Vállalat bázakerettyei üzemében. A találkozóra a hagyományos 
baráti kapcsolattartáson túl jó alkalmat kínált dr. Gyulay Zoltán professzor dom-
borművének avatása és az első, ipari értékű olajtermelést adó B—2 kút emlékmű
vének az öt évtizedes, jubileum alkalmából való megkoszorúzása. 

A találkozó résztvevőit, közöttük dr. Gyulay Zoltán professzor özvegyét, Trombi
tás István, a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat vezérigazgatója, az Országos Ma
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) helyi csoportjának elnöke kö
szöntötte. A köszöntés után két szakmai előadásra került sor. Először dr. Páll Miklós 
erdőművelési osztályvezető főmérnök adott nagy figyelemmel kísért tájékoztatást 
„A tartamos erdőgazdálkodás, az erdők egészségi állapota" címmel, majd Dallos Fe
rencné, a KFV osztályvezetője, a helyi csoport titkára tartott előadást „A dunán
túli szénhidrogén-bányászat környezet- és természetvédelmi feladatai" címmel. 

Az előadások után került sor dr. Gyulay Zoltán bányamérnök, a Miskolci Nehéz
ipari Egyetem volt professzora domborművének avatására. Munkásságát a régi 
barát és közeli munkatárs, dr. Alliquander Ödön, nyugalmazott egyetemi tanár 
méltatta, igazi emberközelbe hozva a neves elméleti és gyakorlati szakember élet
útját, az olajiparban és a tudományban szerzett elévülhetetlen érdemeit. Dr. Gyu
lay Zoltán professzor fa domborművét Horváth László, a nagykanizsai sörgyár mér
nöke készítette, s a bázakerettyei Déryné Művelődési Házban került felállításra. 
A dombormű avatása után az erdész—bányász nap résztvevői felkeresték az első, 
ipari értékű olajtermelést adó B—2 kút emlékművét, ahol koszorúzásra került sor. 
Erdőgazdaságunk nevében dr. Várhelyi József vezérigazgató helyezett el koszorút, 
ezúton is kapcsolódva az 50 éves jubileumi ünnepséghez. 

A koszorúzás után a bázakerettyei üzem étkezdéjében, kötetlen hangú, baráti ta
lálkozóra került sor. A házigazdák nevében elsőként Trombitás István vezérigazgató, 
az OMBKE—KFVSZ vállalati helyi csoportjának elnöke méltatta a bányász—erdész 
kapcsolatok jelentőségét, a két szakma képviselőinek hagyományos barátságát, s 
egymásra utaltságát szűkebb hazánkban. Zalában. A jelenlevő erdészkollégák ne
vében dr. Várhelyi József vezérigazgató köszöntötte a bányászkollégákat. Elmondta, 
hogy az erdészek a bányászokra mindenkor úgy tekintettek, mint az idősebb test
vérre. Ahogy az erdészeti felsőoktatás a bányászati felsőoktatásból nőtt ki, úgy a 
mindennapok gyakorlatában is állandóan érezhető volt az egymás iránti segítőkész
ség. Különösen a felszabadulás utáni időszakban kapott sokat az erdészet a bá
nyászattól. Az ő segítségük nélkül gyakran szinte lehetetlen lett volna a göcseji 
táj úttalan erdei útjain leszállítani a faanyagot, s a készséggel átadott erőgépele 
tették lehetővé, hogy a zömében fülledékeny faanyag időben feldolgozásra kerül
hessen. A természeti adottságok úgy hozták, hogy Zalában a jelentős olajkincs mel
lett, igen fontos természeti erőforrásként vannak jelen az országos hírű erdőállo
mányok. E két fontos gazdasági tényező erősen befolyásolja a megye arculatát is. Ha 
a bányászat és az erdészet munkáját más-más népgazdasági ágazat keretében is 
végzi, a közös zalai munkaterület rendszeresen összehozza a kollégákat. Erdőgazda
ságunk — bár ha sokszor fájdalmasan is —, ha a körülmények úgy kívánják, a 
legszebb erdőrészleteket is biztosítja az olajipari munkákhoz, de az is érthető, 
hogy az erdészeknek feladata az erdő védelme, s az esetleges károkozások mini
málisra történő leszorítása. A dolog természeténél fogva előfordulhatnak érdekellen
tétek, de ezek kellő belátással mindig megoldást nyertek. 

Dr. Baráth László 



Rovatvezető: Gáspár-Hantos Géza 

A szociálpolitikai (szociológiai) bizottság szociológiai munkabizottsági ülésén dr. 
Tóth Árpád „Az erdőmérnökkutalás jelenlegi állása és tapasztalatai" címmel tar
tott előadásában egyrészt az erdőmérnökökkel készített interjúkat értékelte, más
részt az országos mérnökkutatás 62 kérdésből álló kérdőívét mutatta be. Dr. Csö
tönyi József az erdőmérnökök lakáshelyzetéről, valamint a műszakiak anyagi és 
erkölcsi ösztönzéséről adott tájékoztatást. Az ülésen felszólalt Dombóvári Sándor, 
Heinczinger Béláné, Imre Ferencné, dr. Király László, dr. Kovács Árpád, Kuthy 
Timót, dr. Lükő István, dr. Pallay Mária. Végül a munkabizottság elfogadta az 1988. 
évi munka programját. 

* 

Az erdőrendezési szakosztály és a MÉM Erdőrendezési Szolgálat 1987. október 
23—24 között, Kőkapu—Rosta Hón már hagyománynak számító erdőtervezési ver
sennyel egybekötött tapasztalatcserét rendezett. A résztvevőket a kőkapui erdészeti 
üdülő ebédlőjében Halász Gábor műszaki igazgató, szakosztályvezető üdvözölte, 
majd dr. Csontos Gyula főigazgató nyitotta meg a rendezvényt. A rendezvény célja 
többirányú volt: 

— lehetőséget biztosítson arra, hogy a versenyre benevezett irodák csapatai ösz-
szemérhessék tudásukat, felkészültségüket; 

— bemutatásra kerüljenek az erdőtervezés külső felvételei során alkalmazott mun
kamódszerek és eljárások; 

— a résztvevők kicserélhessék gondolataikat, 
— szorosabb kapcsolat alakuljon ki a társintézményekkel; 
— erősödjön az erdészbarátság. 

Dr. Járási Lőrinc, a miskolci erdőfelügyelőség igazgatója bevezető előadásával 
tette színesebbé az összejövetelt. Beszélt a térség erdőgazdálkodásának múltjáról, 
jelenéről, majd rámutatott a jövő nehézségeire. Bemutatta az 1935-ben — a külön
böző üzemosztályokra — készült üzemterveket, majd terepen, helyszíni bejárás 
során a térségre jellemző állományokat, az alkalmazott erdőművelési eljárásokat. 
Dr. Szentkutí Ferenc ismertette az ERSZ által nemrég vásárolt telerelaszkóppal vég
zett megbízhatósági vizsgálat eredményeit. 

A rendezvény legizgalmasabb részét maga az erdőtervezési terepi munkaverseny 
képezte. A versenyen hét csapat és az egyénileg versenyző Reményfi László, az egri 
erdőtervezési iroda erdőtervezője indult. A verseny lebonyolítására három, közel 
azonos állapotjellemzőkkel bíró erdőrészletben került sor. A viszonyítási alapot a 
rendező miskolci erdőtervezési iroda dolgozói által igen nagy figyelemmel és gon
dossággal kitöltött erdőrészlet-leíró lap adatai képezték. 

A verseny nyertesei: 

Í.Veszprém 98 pont 
2. Pécs 93 pont 
3. Szeged 90 pont 

Reményfi László holtversenyben, 98 pont értékkel, első helyezést ért el. 



A X X . európai erdészeti északi s íversenyre 1988. január 20—21-én, Lamourában 
(Franciaország) került sor. Magyar csapat is részt vett. A verseny két síiutószámból 
állt, nemek és korosztályok szerinti csoportosításban. 

— Egyéni verseny. Nők, 6 km sífutás; kategória: F2 1940—49. évjárat (18 in
duló), 7. Cser Borbála; férfiak, 12 km sífutás + Jórészét, kategória G, 1956—67. év
járat (218 induló), 43. Bognár Károly, 68. Kőhalmi Péter; kategória: 1, 1948—55. év
járat (126 induló), 12. Szuromi György; kategória: 1938—47. évjárat (104 induló), 21. 
Tagscherer Imre, 77. Gerely Ferenc. 

— Női csapat, 3 X 6 km, 7. Magyar—csehszlovák—svéd vegyes válogatott (Cser Bor
bála, Hana Zejdova, Sigrid Gralls). 

— Férfi csapat, 4 X 1 0 km, 18. Magyarország (Bognár Károly, Kőhalmi Péter, Szu
romi György, Tagscherer Imre); 41. Finn—svéd—magyar vegyes válogatott (Markku 
Kaipanen, Leif Strömquist, Gerely Ferenc, Raimo Hulmi). 

Az elért eredmény, a mezőny erősségére való tekintette], megfelelőnek tartható. 
A találkozó az erdészek szakmai és egyesületi kapcsolatait nagymértékben erősítet
te. A beszélgetések alapján megállapítható, h o g y a z erdészeti szakmai munka ellá
tásának keretében más országokban is jelentős szerepet kap az erdei pihenési 
feltételek biztosítása. Az erdészek sportolása — a szabadidő hasznos eltöltése és a 
testedzés mellett — az ez irányú szakmai feladatok ellátásának egyben szerves 
része is. Az erdőterületen űzhető sportok ismerete a jelentkező igények szakszerű 
kielégítését segíti elő. 

* 

Az MTA és az MTESZ között létrejött együttműködési megállapodásra figyelem
mel, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára új, számítógépes szolgáltatást ve
zetett be. A szolgáltatás az University Microfilms International (UMI) Dissertation 
Abstract Ondisc nevű, CO—ROM-adatbázis gyűjteményének hazai lekérdezési le
hetőségét biztosítja a felhasználók számára. Az adatbázis több mint százezer, fel
becsülhetetlen értékű tudományos és dokumentációs disszertáció kivonatát tartal
mazza a tudomány valamennyi területéről. 

A rendszer a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

— szavak szerinti keresés az adatbázisban, 
— válogatás a szakterületek között, 
— az érdeklődésre számot tartó kivonat tárolható, kinyomtatható. 

A szolgáltatást hétfőtől péntekig, 9—12, 13—16 óráig lehet telefonbejelentés alap
ján igénybe venni. Vidékiek levélben kérhetnek információkat. A szolgáltatás 1988 
második negyedévétől térítéses. 

Egyesületünk 1988. júl ius 1—2-án tartja Sopronban az 

E U D É S Z N Ö K I. O R S Z Á G O S T A L Á L K O Z Ó J Á T 

— kettős hivatás (hivatás-család) — 

Jelentkezés: dr. Ráczné , dr. Schneider I ldikónál 

Sopron , pf.: 132. 9 4 0 1 

A helyi c sopor tok é le téből 

A budapesti csopor t által szervezett 
vitadélutánon dr. Rácz Antal „Vadgaz
dálkodás és az erdőgazdálkodás távlatai" 
címmel tartott előadásában áttekintette 
az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás 
megoldásra váró gondjait és fejtette ki 
véleményét a tennivalókat illetően. A 
példákkal színezett, érvekkel alátámasz
tott, érdekes és hasznos vitaindítóhoz 
Beró Csaba, Boross György, dr. Csötö
nyi József, dr. Ghimessy László és Vi-
rágh János szóltak hozzá. 

A Veszprém MÉM-csoport Veszprém 
megye vadászati múltjáról és a vadgaz
dálkodás jelenlegi helyzetéről vitadél
utánt szervezett. Az előadások során Mé
száros Gyula irodaigazgató „Adatok a 
Bakony vadászattörténetéből'' c. előadása 
bőséges forrásanyag feldolgozásával iga
zolta, hogy a Bakony már az Árpád-házi 
királyok idejében is kiemelt vadászati 
lehetőséggel bírt. A bakonyi falvak lakói 
közül kerültek ki a királyi vadászok, ku-
tyapecérek. erdőóvók. Az erdőrengeteg — 



levéltári adatok, régi helynevek tanúsá
ga szerint — otthont adott a nagyraga
dozóknak (medve, hiúz, farkas) és a ha
szonvadnak (őz, dám, szarvas) egy
aránt. A vadgazdálkodást és a vadte
nyésztést szolgálták a XVIII—XIX. szá
zadban kialakított vadaskertek is. Ko
vács Péter Teszöv-főmunkatárs „A vadá
szat és vadgazdálkodás helyzete Veszp
rém megyében" c. előadásában ismertet
te a megyében jelenleg élő vadfajok lét
számadatait, kitért a nagyvad jelenté
keny túlszaporodására és az apróvadál
lomány tragikus csökkenésére. A me
gyében a nagyvad okozta kártétel e rdő-
és mezőgazdasági vonatkozásában egy
aránt jelentős. Végleges megoldást csak 
a vadászok létszámának emelése és a 
nagyvadlétszám drasztikus csökkenése 
hozhat. Nagy Miklós igazgató „Egy jól 
működő vadásztársaság gazdálkodásának 
ismertetése" c. dolgozatából a résztvevők 
reális képet kaphattak egy vadásztársa
ság gazdálkodásáról és a vadászati le
hetőségekről. 

Az előadások után élénk vita alakult 
ki. A hozzászólók hangsúlyozták a vá
ci ú.sz.létszám emelésének kívánnios vol
tát. Többen kiemelték, hogy az apróvad
védelem fontos feladat lenne a megyé
ben. Célszerű lenne ennek érdekében a 
mezővédő erdősávok létesítését újra szor
galmazni és a fásításokat veszélyeztető 
meliorációs terveket szigorúbban felül
vizsgálni. A rendezvény az 1988. évi 
munkaterv kialakításával zárult, ame
lyet dr. Péti Miklós titkár vezetett. 

A zalaegerszegi csoport a MAE erdé
szeti és faipari szakosztályával közös ren
dezvényt tartott. Elsőként Molnár József, 
titkár ismertette az 1988. évi munkater
vet, amelyet a tagság elfogadott. Ezt kö
vetően Gémesi József MÉM—EFH osz
tályvezető „Erdőművelés helyzete az új 
szabályozó rendszerben" címmel tartott 
előadást. Bevezetőjében foglalkozott a 
népgazdaságban, valamint az erdőgazdál
kodásban végbemenő változásokkal. 
Részletesen elemezte az erdőművelésre 
ható tényezőket, ezen belül is foglalko
zott az 16/1985. MÉM—PM—AH együt
tes rendelet módosításával. 

késcsaba; Hallgató Ferenc erdőmérnök, 
Miskolc; Horváth Ferenc erdésztechni
kus, Miskolc; Pereszlényi Péter erdész
technikus, Miskolc; Szűcs Zoltán erdő-
mérnök, Miskolc; Hízó Imre mgd. gé
pészmérnök, Sarkad; Vókó László gé
pésztechnikus, Révfülöp; Szívós Ferenc 
erdésztechnikus, Farkasgyepű; Kövér 
Bertalan eü. asszisztens, Budapest; dr. 
Gunda Mihály erdőmérnök. Sopron; Ba
konyi Tamás, Balázs Zsolt, Bednárik 
Szilárd, Bocskai László, Bóka Tamás, 
Bognár Lajos, Bruckner Attila, Csider 
Csaba. Csizmazia Gábor Zoltán, Fényes 
Balázs. Fitos László, Gősi Péter, Gyuri-
cza Sándor, Horváth Tibor, Kársai Sán
dor. Kassa István, Kovács László, Langó 
Zoltán. Módos Péter, Molnár Árpád, Mol
nár Tamás. Mudróczki Zsolt, Nagy At
tila, Nagy Gábor, Nemes Zsolt, Németh 
György, Pap Ferenc, Papp József, Piri 
Norbert, Skoda István, Suskovics Roland, 
Szabó István, Szálai Péter. Takács Imre, 
Tompa László, Torkos Péter. Tóth Csa
ba, Vámos Norbert, Wachtel Tamás, 
Weiland Csaba, Werner Gábor a „Roth 
Gyula" Erd. Szakközépiskola tanulói. 

Halálozás 

Kolodzey Tibor tagtársunk hosszantar
tó, súlyos betegség következtében Mis
kolcon elhunyt. 

1922. február 8-án Parnóban, Zemp
lén megyében pedagóguscsalád sarjaként 
született. 1947 őszén szerzett erdőmér
nöki diplomát, és a Bükki Állami Erdő
gazdasághoz került, mint napibéres, 
majd rövid idő múlva az Alsómérai Er
dészethez erdészvezető beosztásba. 1950 
nyarán a központba helyezték vissza 
igazgatóhelyettes-főmérnöki beosztásba, 
amelyben 12 évet töltött el. Irányítása 
alatt az erdőgazdaság többször nyerte el 
az élüzem címet. 1962-től mint fahaszná
lati csoportvezető, majd osztályvezető
helyettesként tevékenykedett. Munkája 
elismeréseként megkapta a Szocialista 
Munka Érdemérmet és 7 ízben a Kivá
ló Dolgozó kitüntetést. 1974. év végén 
rokkantsági nyugdíjba kényszerült. Et
től kezdve betegen élt, szinte ágyhoz 
kötve, amíg 1987 augusztusában le nem 
hunyta szemét. 

ílj tagfelvétel 

Berényi István erdésztechnikus, Decs; 
Sándor Jenő közgazdasági technikus, Ba
ja; Kovács Károly mgd. gépészmérnök, 
Doboz; Tirják László erdőmérnök. Bé-

Pohl Béla aranydiplomás erdőmérnök 
1987. december 23-án, 79 éves korában 
hirtelen elhunyt. Haláláig nyugdíjasként 
is „aktívan" dolgozott. Egyesületünknek 
1941 óta volt tagja. Hivatástudata és 
munkaszeretete példaként szolgálhat az 
utókor számára. 
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Az erdésztársadalom kiemelkedő alakja 
távozott az élők sorából. Dobozon szüle

tett munkáscsaládból. Szorgalmával és 
tehetségével küzdötte fel magát illetve 
szerzett erdőmérnöki oklevelet Sopron
ban 1927-ben. 

Erdészpályafutása az első világháborút 
követő nehéz években indult. Dolgozott 
Lillafüreden az államerdészeti építkezé
seken, majd a aödöllői Erdőigazgatósá
gon, 1935—46 között Keszthelyen a Fes
tetics-uradalomban. Az erdők államosí
tásakor a Pécsi Erdőigazgatdság szer

vezésével bízták meg. Alapos felkészült
ségét, sokféle tapasztalatát hasznosítot
ták akkor, amikor az állami gazdaságok 
nagyszabású építési és beruházási mun
káinak szervezésébe vonták be. 1954-ben 
megbízást kapott az állami gazdaságok
ban az erdészeti szervezet kiépítésére, 
a szakmai alapelvek kimunkálására. 
Munkája nyomán fokozatosan bővült az 
állami gazdaságok erdészeti szervezete. 
Hasznosan fáradozott a mező- és erdő
gazdálkodás kapcsolatainak és együtt
működésének a kialakításában A hazai 
cellulóznyár-termesztés megindításában 
és végrehajtásában elévülhetetlen érde
meket szerzett. 

Eredményei és érdemei elismeréseként 
számos kitüntetésben részesült. Nyugál
lományba vonulásakor, 1970-ben meg
kapta a Bedő Albert-díjat. A hat évti
zedet felölelő életpálya a magyar erdő
gazdálkodásban maradandó örökséget 
hagyott maga után. A gyászolók, a volt 
munkatársak, barátok és tisztelők Buda
pesten, a Farkasréti temetőben erdész
hagyományok szerint vettek Tőle búcsút. 

A Z ERDŐ SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA. Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudomány 
(erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jérőme René, Budapest. — Tagok: dr. Balázs 
István, Budapest; Barátossy Gábor, Budapest; dr. Berdúr Béla, Visegrád; dr. Bondor Antal, 
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Budapest; Bus Mária, Veszprém; Cebe Zoí -
tdn, Szombathely; dr. Csötönyi József, Budapest; Deák István, Tamási; dr. Firbás Oszkár, Sop
ron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; dr. Göbölös Antal, Kecskemét; dr. Herpay Imre, a mező
gazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Sopron; Kadlicsek János, Miskolc; Keszthelyi Ist
ván, Budapest; Király Pál Budapest; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági tudomány kandidátusa, 
Budapest; Korbonszky Kazimirné, Vác; Krümer Antal, Pécs; Lőcsey Iván, Budapest; Mészáros 
Béla, Szombathely; dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Buda
pest; Solymosi József, Budapest; Stádel Károly, Győr; dr. Szepesi László, a mezőgazdasági 
tudomány (erdészet) doktora, Budapest; dr. Szodfridt István, a mezőgazdasági tudomány (erdé
szet) kandidátusa, Sopron; dr. Szikra Dezső, Visegrád; Tóth László, Szolnok; dr. Tóth Sándor, 
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Budapest; Varga Béla, Eger. 




