
A védetté nem nyilvánított táj zömmel azokból a mező- és erdőgazdálkodási 
művelés alatt álló területekből áll, amelyeknek elsődleges funkciója a terme
lés. A tájvédelem feladata ez esetben az, hogy a gazdálkodás oly módon tör
ténjen, hogy ez a táj karakterének megőrzését és a természeti elemek védel
mét is szolgálja. Ezért biztosítani kívánjuk a védelem alá nem helyezett te
rületeken is a somogyi táj jellegének megőrzését, gazdagítását, a tájhasz
nálat és tájvédelem komplex, minden gazdasági ágazatra kiterjedő érvénye
sítését. 

A települési környezet védelme 

A települések környezetvédelmének egyik legfontosabb eszköze a területren
dezési terv, amely a területek rendeltetésszerű felhasználása mellett javasla
tot tesz a természeti és a művi környezet harmóniájának megteremtésére és 
foglalkozik a környezetszennyezés mérséklésével, megszüntetésével is. 

Megyénk településeinek közel fele rendelkezik területrendezési tervvel, kor
szerűsítésük folyamatosan történik. 

Megyénkben az utóbbi években jelentősen nőtt a zöldterületek állománya, 
az egy főre jutó, gondozott zöldterület 19 m 2 . Valamennyi városunkra és 
néhány idegenforgalmi településre zöldövezet-fejlesztési program készült. A to
vábbiakban központi eszközökkel és a lakosság bevonásával növelni kell a 
közhasználatú zöldterületeket, parkokat. A z igények és lehetőségek függvé
nyében újabb városkörnyéki és Balaton-parti parkerdőket, szabadidő-közpon-
'.okat kell kialakítani. 

A z 1013/1979. (VI . 20.) MT. sz. határozatnak megfelelően, a M É M Erdő
rendezési Szolgálata gondozásában készülő, Balaton-parti zöldövezet-fejlesztési 
tervet az ütemezésnek megfelelően meg kell valósítani. 

GONDOLATOK „AZ E R D Ő " 1983. 4. SZÁMÁHOZ 

A lap címbeni számában dr. Sólymos Rezső az erdeifenyő-ültetési hálózattal 
foglalkozik. A számszerű adatokat nem vitatom, de az ültetési hálózatnál 
nem tűnik ki a pótlás szükségessége, illetve elvégzett mennyisége, (10 + 2 éves 
kor). Szerény véleményem szerint pedig minél kevesebb csemetével végezzük 
az I. kivitelt, annál több pótlásra van szükség. A pótlás pedig mindig drá
gább, mint az I. kivitel. A z 1946—1953. évek között erdőrészletenként vezet
tem az erdősítési adatokat (munkaóra, munkabér, ültetési anyag, fafaj és db, 
vagy magnál súlyban, fogatóra stb., stb.). Ezek az adatok meggyőztek, hogy 
az I. kivitelnél nem szabad spórolni a csemetével, mert a pótlásoknál kama
tostól fizetünk rá. Későbbi években gazdaságossági számításokat végeztem, 
hogy mennyivel több csemetét célszerű először ültetni, hogy a pótlást lehető
leg elkerüljük. 

A másik: dr. Sólymos cikkéből nem tűnik ki, hogy erdőtelepítés (vagy tele
pítésszerű, pl. mezőgazdasági előhasználat utáni — amiből sajnos mindinkább 
kevesebb van) — vagy erdőfelújítás során létesültek kísérleti állományai. 
Erdőfelújításnál (még tarvágásnál is) általában megjelenik valamilyen termé
szetes újulat és ez igen sokszor felhasználható a főfaj érdekében, megfelelő 
kézben tartás mellett, sőt maga is állományalkotó fafaj lehet. így az erdő
felújításnál általában kevesebb csemete kell, mint telepítésnél. 



Hosszabb ideig az Örségben is dolgozva ki kell hangsúlyoznom dr. Pagony 
Hubert tanulmányának következő mondatait: „ A felmérés során világossá vált, 
hogy a hótörésre való hajlam elegyetlen fenyvesek esetében fokozott. Ezért 
is tartom helyesnek azt az elvet, hogy a progresszív szukcessziót elősegítendő, 
kíséreljük meg az elegyes fenyvesek létrehozásának irányát követni." Itt em
lítem meg, hogy az Örségben a magától létesült — úgynevezett „lett erdők" — 
(felhagyott szántók, rétek helyén, természetes úton újult) erdeifenyvesek alatt 
is, előbb-utóbb megjelenik a tölgy. Az elegyességet vagy a már említett módon, 
vagy a pótlások során hozhatjuk létre. A pótlások során lassan az erdeinkből 
eltűnő fafajokat is vissza tudunk hozni, pl. cseresznye, hársak, juharok stb. 

Végül még egy gondolat. Adott termőhelyeken a kimaradó sorokba pl. luc
fenyőt ültethetünk, amit zöld gallynak, ill. karácsonyfának értékesíthetünk. 
Ez lehetséges a leendő közelítőnyomok helyére is, de adott körülmények kö
zött ezeknek másféle átmeneti hasznosítása is elképzelhető. 

Dr. Ágfalvi Imre 

VÁLASZ DR. ÁGFALVI IMRE GONDOLATAIRA 

A z erdeifenyő-erdősítések ültetési hálózata évek óta sokat vitatott kérdés. 
Kutatási eredményeink szerint tágabb hálózat, a kevesebb csemeteszám al
kalmazása nem jár nagyobb pótlási igénnyel, ha: a csemete minősége és ke
zelése megfelel a követelményeknek, az ültetés, az ápolás és a védelem 
szakmailag kifogástalan. A z erdőfelújítási és erdőtelepítési területeken egy
aránt végzett, közel két évtizedes vizsgálatokkal olyan optimális megoldást 
keresünk, amely a biológiai, a technikai és az ökonómiai követelményeknek 
egyaránt megfelel. ÁgfalVi Imre álláspontja a hagyományos fatermesztési tech
nológiát tekintve helyes akkor, ha elfogadjuk, hogy az erdősítés módszere és 
minősége nem javítható. Állítása szerint az I. kivitel csemeteszáma a pótlás 
mértékének a döntő meghatározója. Ezt az igazságot az erdősítési eljárások 
fejlesztésével kedvező irányban sikerült módosítani. . 

A nemesített erdeifenyő fajták a minőséget és a növedéket, a burkolt gyö 
kerű csemeték, az újabb ültetőgépek és -eszközök, valamint a vadkárelhárítás 
megoldása az erdősítés eredményességét hivatottak úgy növelni, hogy a ko
rábbi, 10 ezer db/ha-on felüli csemeteszámnak a felével is kifogástalan fiata
los létesíthető. Mindez a fatermesztés átfogó rendszerében lehetővé teszi a ne
velővágások számának a csökkentését és ezen keresztül a Fomes-károsítás 
mérséklését is. 

A z őrségi, szentgotthárdi kísérletek az erdeifenyő és a lucfenyő soros ele
gyítésére vonatkozóan, már 1976 óta folynak Ezek kiértékelése kedvező lehe
tőségeket ígér. A progresszív szukcessziónak megfelelően, a lombos fafajok
kal elegyes erdeifenyveseknek az adott termőhelyen kiemelkedő jelentősége 
van. A sor elején az elegyetlen állományok vannak. 

A z erdőgazdasági termelés korszerűsítése során arra törekszünk, hogy a 
legkisebb ráfordítással érjük el a kívánt termelési célt. A fejlesztés előfeltétele 
az erdősítési technológiák szigorú, fegyelmezett betartása, amely mellett a tá
gabb ültetési hálózat rövidebb és hosszabb időszakra egyaránt az eredményes
ség növelését szolgálja. 

Dr. Sólymos Rezső 



Növénytársulástan és erdőgazdálkodás címen, a nyugatnémet göttingeni egyetem 
professzora, Gisella Jahn által szerkesztett könyv (Application of vegetation science 
to forestry) különböző szerzők tollából fejezeteket közöl a növénytársulástan er
dészeti hasznosításáról különböző országokban. (A magyar beszámolót Jakucs Pál 
botanikus akadémikus és dr. Csapody István term.-védelmi főfelügyelő készítette). 
Könyve végén a szerkesztő az egyes fejezetek anyagából összefoglalót készített. 
Érdemes ebből idéznünk, mivel a vegetációkutatás eredményei és az erdőtipológia 
a hazai erdészeti gyakorlatban hosszú időn át a gazdálkodás alapjául szolgált és ma 
is értékes információkat ad a termőhelyi minőség megismerésére. 

A vegetációkutatás eredményeit az erdőgazdálkodásban általában alkalmazzák, de 
nem lehet pontosan felmérni, milyen mértékben elnök vele az egyes országok er
dészei. A módszer alkalmazásának foka ugyanis országonként változik. Annyit 
biztonsággal meg lehet állapítani, hogy különböző iskolák tanításai és rendszerezé
sei vannak forgalomban, ezek közül a Cajander kidolgozta eljárást megkísérelték 
Közép-Európában is alkalmazni, de nem jutott olyan sikerre, mint a Braun—Blan-
quet-íéle teória. Ez utóbbi munka még a tengerentúli államokban is hatott, így pl. 
Kanadában. Az erdőtipológia a kelet-európai országokban is a gazdálkodás fontos 
tényezője lett, az Európán kívüli rendszerezések azonban sehol nem értek el olyan 
jelentőséget, mint kontinensünkön. A vegetációkutatás eredményei közül a nö
vények ökocsoportjait sok országban tartották hasznos eszköznek a termőhelyi 
minőség megismerésére. Általában a nagyobb szélsőségekkel rendelkező országok
ban kapott jobban lábra a vegetáció termőhelyindikátor szerepének elismerése, 
míg a szélsőségektől mentesebb országokban nem méltányolták ezt a tudomány
ágat annyira, mint az alpin vagy boreális területeken. Olyan államokban sem fog
lalkoztak vele bővebben, ahol zömmel az ültetvényes erdőgazdálkodás volt gya
korlatban. 

A vegetációkutatás eredményeit elsősorban termőhelytérképek készítésében hasz
nosították. Ezeket a térképezési eljárásokat általában monofaktoriális vagy pluri-
faktoriális csoportra lehet szétválasztani, vagyis egy vagy több tényező figyelembe
vételén alapuló módszerrel térképeznek. A direkt termőhelyfeltárás módszerét ál
talában a talajviszonyok és éghajlati adottságok térképezésével kívánják megol
dani ott, ahol hiányzik a jellemző vegetáció vagy ez erősen megváltozott, továbbá 
ahol olyan talajszintek helyezkednek el mélyebben, amelyek a lágy szárú nö
vényzetre nem, a fafajok növekedésére annál inkább hatással vannak. A jövő a 
plurifaktoriális térképezés irányában halad, tehát a csupán vegetációra alapozott 
térképezés visszaszorulóban van. A vegetációkutatás eredményeinek erdészeti al
kalmazása döcögve halad, főleg, mert az eredmények adaptálását botanikusok nem 
tudják megoldani, az erdészek pedig botanikai ismeretekkel nem rendelkeznek 
megfelelő mélységig. De fékezőleg hat az ökológiai szemlélet hiánya is, valamint 
az a körülmény, hogy a gazdálkodó elsősorban a rövid távú feladatokra fordítja 
figyelmét, míg a vegetáció szolgáltatta segédeszköz távolabbi célok elérését segíti. 
A jövőben azonban a fiatalabb szakembergárda elmélyültebb növénytani ismeretei
vel lehet számolni, és az ökológiai megalapozottságú erdőgazdálkodási igények is 
erősödnek. 

Az ismertetést összefoglalva azt kell látnunk, hogy hazánkban az erdőtipológia, 
később a termőhely-tipológia rendszerének kialakítása, gyakorlati alkalmazásba vé
tele több évtizedes múltra tekinthet vissza. Amit a világ számos országában ma 
még kívánságként fogalmaznak meg, az nálunk régóta bevezetett gyakorlat és az 
erdőgazdálkodás egészét alapvetően meghatározza. Természetesen az alkalmazott 
módszerek fejlesztése ma is feladat, e témakörben kivívott helyünk további előre
lépésre kötelez. 

(Ref.: dr. Szodfridt I.) 
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