A mi erdőink
„Ha a fáról dalolsz
Minden szó mint a mag
Viharos koronát sejt
Mielőtt nőne az ének…”
(Stein Mehren: Dal a fáról.)
Már sokan és több helyen
elmondták, hogy Dunapentelén
a Dunai Vasmű építésének
elkezdésével együtt az ipartelep
és a lakótelep közé szánt erdő
telepítése is megkezdődött. Egy
korabeli kimutatás szerint 1950
őszétől 1956 tavaszáig több
mint 200 hektár erdőt ültettek
el az erdészek, jobbára a
fennsíki részen. Ugyanakkor
ennek az időszaknak a végén
már 300 hektárnál is több
erdeje volt a városnak. Ez
viszont csakis úgy lehetséges,
hogy voltak itt már azelőtt is
erdők, csak eddig elég kevés
szó esett róluk.
Korábban már megbeszéltük, hogy ez a mi löszfennsíkunk eredetileg csak
ligeterdőkkel tarkított löszpuszta volt, a nagyobb,
összefüggő erdők soha nem
voltak jellemzőek erre a vidékre. Inkább kultúrtáj volt mindig, sok szőlővel,
legelővel. Arról is volt már szó, hogy a XIX. században megkezdődött akácfa
telepítési kampány eredményeként Dunapentelének - amelynek addig szinte semmi
erdeje nem volt - a tizenkilencedik század közepétől 1935-ig 135 hektár erdeje lett.
Ezeknek az erdőknek jelentős része a lejtős-omladozó partoldalon, vagy a Duna
hullámterében volt. A folyó egyébként sajátos módon később is növelte a
településhez tartozó erdők területét. Egyrészt a meder természetes és mesterséges
feliszapolódása által keletkezett, „magától nőtt” füzesek-nyárasok, mint úgynevezett
parti növedék, másrészt a szigeti erdők tulajdonjogának rendezése formájában. Mert
korábban például a Szalki-sziget nagyobbik része - így a rajta levő erdőállomány is –
a Duna másik oldalán fekvő Szalkszentmárton községhez tartozott.
Erdő tehát volt, még erdőbirtokossági (másképpen közbirtokossági) társulás
is működött. Mégis, ha az itteni erdőkről esik szó, mindenki az ötvenes évek elején
telepített, egészségvédelmi célú erdőkre gondol. Mi is ezekkel kezdjük.
Az épülő vasműéhez hasonló védőfásítás nem sok lehetett az országban, így
az erdő megtervezése, az alkalmazandó fafajok helyes megválasztása egyrészt

szokatlan feladat elé állította az erdészeket,
másrészt tág teret adott a tervezői
fantáziának. A pentelei fennsík löszön
kialakult kiváló termőtalaja, az időjárási és
egyéb termőhelyi adottságok sokféle hazai
és idegen eredetű fafaj, cserje, no meg
ültetési, technológiai eljárás kipróbálását
tették lehetővé. Az országos csinnadratta,
vagyis az a propaganda, amit a leendő gyár
és létesítményei építésének támogatása
érdekében országosan kifejtettek, gyakran
furcsa eredményeket is produkált. Az ország
faiskolái,
csemetekertjei,
amelyeket
felszólítottak, hogy küldjenek facsemetéket
Pentelére, gyakran nem tudtak hamarjában
megfelelő anyagot előkeríteni, így aztán azt
küldtek, amijük volt. Nem hinném, hogy
van még az országban olyan erdő, amelyben annyi szivarfa, vagy japánakác, és sok
más, a hagyományos hazai síkvidéki erdőkben másutt elő nem forduló faféleség
volna, mint a mi kiserdőnkben. A székesfehérvári erdőmérnökök, akikre az
erdőtervezés hárult, minden rendelkezésre bocsátott fafajt felhasználtak, és
sakktábla-szerűen, az elegyes és elegyetlen táblákat váltogatva, köztük a fenyőket
még külön kihangsúlyozva, megterveztek egy egyedülálló erdősávot.
De gondoltak az elültetett facsemeték további sorsára is. Az 1×1 m-es
hálózatban elültetett, aprócska csemeték „fölé” 5×5 méteres védőhálót kerítettek,
vagyis ilyen hálózatban gyorsan növő kanadai nyárakat ültettek. Ezeket az
utóbbiakat egy-két év után ki
kellett volna vágni, hogy az
alájuk telepített, már eléggé
„megvédett” és fejlődni akaró
többi növény is felnőhessen,
de ezt az akkori helyi politikai
hatalom egyszerűen nem
engedte meg. (Szocialista
városban nem vágunk ki
fákat!) Az egész országos
szakmai közvélemény rajtunk
nevetett.
Ebben az időben jómagam Sopronban erdőmérnöknek készültem, ahonnan
minden év őszén szép tanulmányutakat tettünk, öt év alatt végigjárva így az
országnak szinte minden talpalatnyi erdejét. Amikor Fejér megyére került a sor,
Székesfehérvárról, az erdőgazdaságtól előre megkaptuk a tanulmányút látnivalóinak
szépen előkészített anyagát, bőséges tájékoztatókkal, magyarázatokkal. Így a mi
erdőnkről szóló leírást, szakszerű ismertetőt és térképmellékleteket is. Az ismertető
utolsó mondata így hangzott: „Az erdő Bontay Ferenc erdőmérnök, Éberhardt Béla,
Nagy István és Éberhardt Sándor erdészek munkáját dicséri.”
Ritkán történik meg az emberrel ilyesmi, persze hogy nagyon büszke voltam!
Meg aztán diákként 1952 és 1956 nyarán-őszén magam is dolgoztam ebben az
erdőben, az első munkakönyvemet is az itteni Kerté-szeti Vállalatnál állították ki. És
ennek köszönhetően, vagyis az „öregek” elbeszéléseit és a dokumentumok adatait a

saját élményeimmel is kiegészítve
talán hitelt érdemlően sikerül visszaemlékezni a kezdetekre.
Az erdő telepítését budapesti és
székesfehérvári erdőtervezők elgondolásai szerint, a vasmű beruházójának
megrendelésére a Székesfehérváron
székelő Állami Erdőgazdaság, mint
illetékes szakvállalat kezdte meg
1950-ben, de már 1951 késő nyarán
megalakult az a tanácsi vállalat – a
Dunapentelei Kertészeti Vállalat
– amely tovább folytatta ezt a
munkát. Mindez úgy volt lehetséges, hogy az állami vállalat –
nyilvánvalóan felsőbb utasításra
– a munkafeladattal együtt átadta
az itteni erdőtelepítésen dolgozó
teljes szakgárdáját a városi
vállalatnak. Ez példa nélkül álló
eset hazánkban - a városnak ma
is megvan az erdészeti szakapparátusa -, csak éppen egy kicsi
féloldalasra sikeredett, nem
teljesen átgondolt megol-dás
volt. Az elmúlt évek, sőt
évtizedek tapasztalatai alapján
ma merem állítani, hogy ez a
végig nem vitt, félig befejezett
szervezeti változtatás a legfőbb
oka annak, hogy erdeinknek, és
velük együtt mindenkori erdészeti szervezetünknek nincsen
igazi gazdája.
Hogy miért mondom
ezt? Azért, mert attól a
pillanattól fogva, hogy az erdőt telepítő erdész a tanácsi vállalat alkalmazottja lett,
egy másik szakma képviselője, azaz kertészmérnök lett a főnöke, annak pedig egy
építész végzettségű tanácsi hivatalnok. Vagyis az állami vállalatnak eszébe sem
jutott egyetlen erdőmérnököt sem átadni, a városnak pedig fogalma sem lehetett
arról, hogy az erdészet és a kertészet két különböző dolog. Így aztán az erdészek
egyrészt saját cégükön belül erdészeti szakirányítás és segítség nélkül maradtak,
másrészt – mivel kilógtak a többi erdészt összefogó sorból – az erdészeti hatóságok
is ferde szemmel kezdték nézni mindazt, amit csináltak. A speciális célokat szolgáló
dunaújvárosi belterületi erdők másfajta törődést igényelnének, mint azok, amelyek
kezeléséhez kidolgozták a ma érvényes üzemtervi sablonokat. Ám ennek a
problémának a megoldásához nem sok segítséget kaptak a mi erdészeink, sem
innen, sem onnan.
Amíg az erdészeti egység (üzem) egy kertészeti szakvállalat keretében
működött, még csak hagyján, ámde ezt a vállalatot többször is átszervezték. Előbb

összevonták a köztisztasági- és a temetkezési vállalattal, majd hozzácsatolták az
ingatlankezelő vállalatot is azzal a feladattal, hogy jentős építőipari kapacitást is ki
kell építenie. Amíg az ezt megelőző időkben a vállalat főmérnöke még
kertészmérnök volt, később már a kertész szakma is felső szakirányítás nélkül
maradt. Építészek, közlekedési szakemberek és más felső vezetők váltogatták
egymást, mígnem a rendszerváltás megszüntette a régi vállalati szisztémákat és
kreált helyettük újakat.
Hogy milyeneket, arról nem lenne tisztességes dolog most véleményt
nyilvánítanom, hiszen ezekről a szervezeti formákról én már korábban is igen sokat
vitatkoztam. Egyet azonban elmondok, talán nem bántok meg vele senkit, hiszen
nem személyek, hanem jelenségek a főszereplői. A városi erdészeti szervezetet
pillanatnyilag magában foglaló nagyobb gazdasági egység képviselői valami
erdőkkel kapcsolatos ügyben rövid szakvéleményt kértek tőlem. Ezt írásban meg is
adtam, a szövegben többször is utalva az erdészeti üzemterv előírásaira is.
Legnagyobb meglepetésemre a szöveget „kijavították”, és ütemterv lett az
üzemtervből. Soha nem hallották még azt a szót. Istenbizony!
Ám az olvasónak lassan már a könyökén jön ki mindaz, amit az erdőgazdálkodás szabályozásáról, az üzemterv szerinti gazdálkodásról a korábbiakban
elmondtunk, és a beavatott fölényes biztonságával fog eligazodni a dunaújvárosi
erdőkről szóló további események között.
Szóltunk róla, hogy a székesfehérvári állami erdőgazdaság átadta az
erdőtelepítés feladatát és az erdészeti szakszemélyzetet a városnak. Ezzel ki is
vonult az itt folyó munkákból. Üzemterv még nem volt, de a Kertészeti Vállalat
erdészei az előre elkészített tervek szerint folytatták az erdőtelepítést.

Miskolczi Miklós azt írja, hogy ennek a vállalatnak minden iratanyaga
megsemmisült 1956-ban. Lehetséges, hogy így van, ám gondos munkatársak
valamit azért mégis megmentettek belőle. Az erre az időszakra vonatkozó írásos
forrásaim egy részét a vállalat régi dolgozójának, Sudár Ilonának köszönhetem, akit

ma már Hoppál Györgynének hívnak, és a ki tudja
hányadik utódszervezetnél
dolgozik most is. Annak
idején raktárosként sok régi
emléket megmentett.
Az elvégzett munkákról pontos kimutatások
készültek, így hát tudjuk,
hogy 1950. őszétől 1956.
tavaszáig az erdészeti üzem
dolgozói 203,3 hektár erdőt
telepítettek. A legkorábbi telepítések helyszíne a víztorony és a piac környéke. (Az
ifjabb olvasó talán nem is tudja, hogy hol volt eredetileg a piactér. Hát ott, ahol
később felépült a 26-os építőipari vállalat irodaháza.)
A fiatal erdő elpusztult facsemetéit folyamatosan pótolták, a fák alját
gyomtalanították, így aztán mindenkor kiváló minőségű új erdőket tudtak a város
rendelkezésére bocsátani. Az első évben az is előfordult, hogy a már elültetett fákat
2,5 hektár területről át kellett telepíteni máshova, mert a tervezők menet közben egy
lakótelepi csatorna nyomvonalát megváltoztatták. Ám nagyobb probléma a tervek
összehangolásával nem volt.
Gondosan feljegyezték az évente beültetett terület nagyságát és az
alkalmazott fafajokat is. A nyárfák közül szinte kizárólag a védőhálóul alkalmazott
korai nyár szerepel a listán. Ezt az igen gyorsan növő kanadai nyárfát korábban alig
ismerték errefelé. A kocsányos tölgy mellett az akác, a juharfélék több faja, kőris,
szil, gyertyán, hárs, meg sok egyéb lombos fafaj, fenyők közül a fekete- és erdei
fenyő voltak a leggyakrabban alkalmazott fák. Itt jegyezzük meg, hogy a nyírfa ilyen
mértékű alkalmazására sem volt még eddig példa a közvetlen környék erdeiben.
Érdekes, hogy ezekben a feljegyzésekben nyomát sem találtam azoknak a
különös, innen-onnan összeszedett, nem erdőbe való „exotáknak” (szivarfa,
japánakác, stb.), amiket mégis csak elültettek. Talán röstellték a dolgot? Megtudható
továbbá az említett kimutatásból az is, hogy a Sztálinvárosi Kertészeti Vállalat,
amely a Görbe utca 2. számú házban székelt, 1956-ban összesen 334 hektár erdőt
kezelt. Ebből 114 hektár volt a belterületi, 120 hektár pedig a külterületi erdő. Ha az
összes erdőterületből levonjuk azt, amit addig elültettek, akkor megtudhatjuk, hogy
mennyi régebbi erdeje lehetett a városnak.
Ismételten megjegyezzük, hogy 1956-ig az új erdők telepítése tervszerűen
folyt, ámde üzemtervi szabályozás nélkül. Az első, az 1959-69-es időszakra szóló
üzemtervben ez olvasható:
„Korábbi üzemterv 7652/1953.sz. alatt jóváhagyott üzemterv, mely csak a
Szalki szigetet 15,05 hektárt, a jelenlegi 1, 2 tagokat foglalta magába, a többi
területről üzemterv nem volt.” Hogy mégis miféle kapaszkodói voltak az
erdőtelepítőknek- és gazdálkodóknak a napi munkához, azt egy 1953-ból való
térképvázlat jól szemlélteti. A valahol Budapesten készült, 1:10 000-es méretarányú,
fénymásolt rajz címe: Sztálinváros erdőövezetének vázlata. Jól látható belőle, hogy
a mai városnál lényegesen kisebbre tervezett lakótelepet a mainál jóval tágasabb
zöldövezetbe akarták ágyazni. De már 1953-ban is látni lehetett, hogy ez nem fog
menni, mert kell a hely egyéb létesítmények számára.
Az 1959-es esztendő két szempontból is figyelmet érdemel. Egyrészt azért,
mert a kis erdészeti üzem más gazdát kapott. A kertész-erdész szakvállalat

tulajdonképpen megszűnt, mivel összevonták a köztisztasági és a temetkezési
vállalattal. Ettől kezdve városgazdálkodási vállalatnak hívták. Ebben az időben a
főmérnök még kertészmérnöki szakképesítésű szakember volt.
Az első üzemterv tehát az 1959-es évet követő tíz évre szólt. Egy kicsit
elgondolkodtató az a körülmény, hogy a friss üzemtervi kimutatás szerint a város
ekkor is csak alig több mint 200 hektár erdővel rendelkezett, noha ez a mennyiség
már tartalmazta a hullámtéri erdőket is. Ennek oka valószínűleg a rendezetlen
tulajdonviszonyokban keresendő. Erdeinknek ekkor 90 százaléka volt védelmi
rendeltetésű.
A termőhelyi viszonyok
leírásakor az üzemterv néhány
szót szentel a helyi sajátosságoknak is, de csak érintőlegesen:
„Talaj szempontjából
két teljesen különböző részre
osztható. Az egyik dunai
öntéstalaj hullámtérben, néhol
egészen
mély
fekvésű,
nagyrészt azonban az öntéstalajon kialakult vályogtalaj,
ezek az 1, 6, 7, 8 tagok. Másik
fele a területnek, a többi tagok
meszes homokos vályogtalajok, mintegy 30-40 m-re a
Duna szintje felett…”
A főbb fafajok területi
aránya megdöbbentően szomorú képet mutat. A nemes nyár,
akác és fűz több mint a felét
teszi ki az összes erdőnek, és a
hazai kemény lombos fák csak 21 százalékkal képviseltetik magukat. Ráadásul az
üzemterv készítői akkor úgy látták, hogy a továbbiakban a tölgy és a kőris mellett a
korai nyár és az akác arányát is tovább kell növelni.
Az erdőben szükséges munkák módját illetően a sablonszöveget olvashatjuk:
„A véghasználatot tuskóirtásos tarvágással kell végezni. Az erdősítés teljes
mezőgazdasági talajelőkészítés után csemetével, mély fekvésű helyeken suhánggal
történjék. A fiatalosok ápolása záródásig kapálással, záródás után tisztítással
végzendő. A középkorú állományokban gyérítést a 10 éves időszak alatt legalább
kétszer kell végezni. Figyelemben tartandó, hogy mindennemű használat, művelés
az egészségvédelem követelményének megfelelő legyen…”
Az erdőnyilvántartási állapotok rendezetlenségére, a birtokviszonyok
kuszaságára az alábbi mondat hívja fel a figyelmet:
„Kívánatos, hogy a Városi Tanács (:birtokpolitikusa:) a 2, 3 tagokban
kisajátításokat és általában a tulajdonjogot minél hamarabb rendezze.”
Ebben az üzemtervi időszakban sok minden történt az országban, hiszen ez a
periódus Nagy Imre kivégzésének és az új gazdasági mechanizmus bevezetésének
időszakára egyaránt kiterjedt. De ekkor kapta meg a mi városunk is mai nevét, a
városgazdálkodási vállalatot pedig ismét átszervezték. Az ingatlankezelési, illetve az
ehhez kapcsolódó építőipari profil határozta meg ettől kezdődően annak a

vállalatnak az arculatát, egész működését, amely gazdája lett az erdészeti, no meg a
kertészeti egységeknek. (IKVGV).
A korabeli dokumentumok közül igen figyelemre méltó az alábbi feljegyzés:
„Készült 1963. december hó 4-én a Városi Tanács VB. Mezőgazdasági
Csoportjának hivatalos helyiségében, az Erdőbirtokossági Társulat erdőterületeinek
megoszlásával kapcsolatban.
Jurinka Mihály a dunaújvárosi Erdőbirtokossági társulat elnöke bejelenti,
hogy a társulat 80 kh. erdőterületet használt és ezen terület után fizettek kezelési
költséget is.
A jelenlevők a rendelkezésre álló birtokívekből és térképekből
megállapították, hogy az Erdőbirtokossági Társulat erdőterülete az alábbiak szerint
oszlik meg:
Külterületen 0224/4 hrsz. alatt 27 kh 1344 n-öl
119.64 ak
„
0229/1 hrsz alatt 31 kh 960 n-öl
101.13 ak
Belterületen
2203/3 hrsz alatt
4 kh 929 n-öl
14.66 ak
„
2214/1 hrsz alatt 15 kh 1567 n-öl
45.60 ak
80 kh 281.03 ak”
A fentiekből az következik, hogy 1963-ban még volt a városban 46 hektár
közbirtokossági erdő, és ebből a belterületen is vagy 11 hektár. Akkor még nem
csúszott meg a löszpart, és állami meg közbirtokossági akácerdők vegyesen álltak a
rendezetlen parti részeken. A partcsúszás ezeknek az erdőknek egy részét
vízszintesen „elfektette”, mint azt volt alkalmam látni a tragédiát követő napokban.
A lesuvadt részeken levő erdők fáit ki kellett termelni.
A következő irat egy jegyzőkönyv 1964. decemberéből, amikor a partcsúszás
már megtörtént. Felelős személyek megnyilatkozásait rögzíti, ezért is furcsa, hogy
említés sem történik benne a természeti katasztrófáról.
A jegyzőkönyv tárgya a dunaújvárosi erdők kezelése, szövege az alábbi:
„Előzetes tárgyalások alkalmával az Erdészeti Főigazgatóság részéről elvileg
hozzájárultak ahhoz, hogy az erdők kezelési és használati viszonyainak
rendezésekor a bizottság az addig a város kezelésében lévő erdőket a Városi Tanács
VB kezelésében meghagyja.
Annak érdekében, hogy az erdők kezelésének szempontjából összefüggő
erdőterületek alakuljanak ki, szükséges az alábbi részletkérdések rendezése:
1./ A 6-os főközlekedési út mellet lévő véderdősávból a Dunaújvárosi
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet nevén szerepel 91 kh. erdő, melyből belterületi
erdő 18 kh. Az erdősávból 69 kh városi kezelésben van és ebből belterületen 45 kh.
fekszik.
A Dunaújvárosi Vörös csillag Tsz. nevén szereplő erdősávot tanácsi
költségvetésből fásították. A befásított terület tulajdoni viszonyai még
rendezetlenek. A Városi Tanács VB Építési és Közlekedési osztálya a kisajátítandó
területek műszaki munkarészeit 1965. I. félévében elkészítteti és kisajátítási
kérelemmel a Városi Tanács VB Igazgatási osztályának átadja.
2./ A felszámolt Dunaújvárosi Erdőbirtokossági Társulat tulajdonát képezi a
város Vidám Parkjának területén lévő erdőnek egy része, mintegy 12 kh. A
jelenlévők megállapodtak abban, hogy… ezt a területet a Városi Tanács VB
kezelésébe adják, a felszámolt erdőbirtokossági társulat erdejének állami arányrésze
terhére.
3./ Az Erdészeti Főigazgatóság javaslata alapján a Városi Tanács Végrehajtó
Bizottsága napirendre tűzi a belterületi határ módosításának megtárgyalását, és

amennyiben szükséges, a belterületi határt módosítani fogja annak érdekében, hogy
a 6-os út melletti védősáv
teljes egészében belterületre kerüljön.”
Igen fontos kérdésekről van szó, hiszen a
város szerette volna az
erdőket a valóságban is
birtokba venni, és azokkal
a városfejlesztési elképzelések között a továbbiakban komolyan számolni.
A birtokrendezési munkálatokba azonban beleszólt
a természeti katasztrófa,
mégpedig oly módon is, hogy a partoldalon tönkrement erdőkre egy darabig senki
sem figyelt oda. Csak jóval később találkozunk az első erdészeti beavatkozás
jeleivel. Mégpedig egy üzemtervtől eltérő fahasználat (magyarul fakitermelés)
engedélyezése formájában, amelyet furcsa módon a Mezőföldi Állami
Erdőgazdaság kapott a Mezőgazdasági Minisztériumtól 1965. június 29-én. De
hiszen akkorra már a dunaújvárosi állami tulajdonú erdők a városi tanács
kezelésében voltak!
„A 9.988/1964. számon Dunaújváros 3/a erdőrészletben 50 m3 bruttó
fatömeg üzemtervtől eltérő fahasználatát engedélyezem.
Mivel a fent nevezett erdőrészletből összesen 130 m3 bruttó fatömeg
kitermelése vált szükségessé – partcsuszamlás következtében – így az engedélyezett
és letermelt 80 m3 bruttó fatömeg-differenciának üzemtervtől eltérő fahasználatát –
megtakarítási kötelezettség nélkül – jóváhagyólag tudomásul veszem.
Az üzemtervtől eltérő fahasználatot az üzemtervekben jegyeztesse fel, s
engedélyem másolatát csatoltassa az üzemtervek megfelelő példányaihoz.”
Itt már legalább egy szó erejéig megemlítik a partomlást, de hogy annak
következtében több hektárnyi erdő is megsemmisült, nem sok nyomát találjuk. Hát
ennyit az erdészeti hatóságok „hozzáállásáról”…
Érdemes néhány szót szólni arról az erdőtelepítési dokumentációról is, amit
Budapesten készítettek 1975-ben – tehát több mint tíz évvel a csúszás után – a
feltöltött kazetták egy részének beerdősítéséhez. A terv készítői igen alaposan
felkészültek a szakirodalomból, és részletesen leírják ennek a tájnak a geológiai
viszonyait is, méghozzá igen szemléletesen:
„A pleisztocén kori kéregmozgások a Pentelei-táblarög egyes részeit ferdén
lesüllyesztették és az egész rögöt vetődésekkel lépcsősen feldarabolták. A Duna
vonalában a legalsó röglépcső pliocén üledékes takarójának felső szintje csaknem
mindenütt a Duna 0 pontja alatt van. Küllemileg a legérdekesebb a legalsó,
átlagosan 140-145 m tszf-i magasságban elhelyezkedő szint, melynek közvetlen
dunaparti peremét vastag lösztakaró emeli meg. A röglépcső itt közel a Duna
szintjéig van lesüllyedve s a felszínét 30-40 m vastag lösztakaró borítja.”
Hogy tiszteletre méltó kollégáink nem hallottak a pleisztocén kornál jóval
későbbi, pontosabban 1964-ben történt partcsúszásról, egymillió köbméternyi
lösztömeg lesuvadásáról és az azt követő – az egész dunai partfalat merőben
átalakító – évekig tartó katasztrófa elhárítási munkákról, még csak hagyján. De az

már érthetetlen, hogy nem is látták a „küllemileg legérdekesebb”, legfontosabb
dolgokat! Az erdősítést illetően is összekeverik a szezont a fazonnal:
„A Kis-Duna partján, a Szalki (Ifjúsági) szigettel szemben, a pentelei
táblarög lépcsőjét teraszosra képezték ki. A földmunka során feleslegessé váló
nagymennyiségű homokot, löszt, vályogot és agyagot – mindenféle építkezési
törmelékkel együtt – partszélesítésre használták fel. Az Ingatlankezelő és
Városgazdálkodási Vállalat a mesterséges parton séta- és lovaglóutat, valamint
játszótereket kíván létesíteni, ahol tájesztétikai szempontból a kazettás elrendezés
látszik indokoltnak.”
A rendezett partoldal biológiai védelmi rendszerének részeként füvesítés, faés cserjeültetés, néhány helyen erdősítés szerepelt azok között az elképzelések
között, amelynek megvalósítását különösen a terület kezelésére létrehozott tanácsi
költségvetési üzem vezetői szorgalmazták. A fent említett erdősítési terv készítőinek
fogalmuk sem lehetett arról, hogy mit is terveznek. Még csak annyit jegyzek meg,
hogy az alsó kazettákon létesítendő 5,1 hektárnyi erdőbe bőven terveztek akácot is a
hazai lágy lombos fákkal
együtt.
A továbbiakban tízesztendőnként már rendszeresen
készültek az erdészeti üzemtervek. Készítőik igyekeztek
minél kevesebb felesleges
energiát fektetni a szöveges
részek
megfogalmazásába,
ezért rendszerint az előzőből
merítettek. Változás akkor van,
ha valami komoly dolog történt
közben. Sokszor persze akkor
sem.
Az 1969-79-es időszak
végén a város 299,6 ha erdővel
rendelkezett,
ám
ez
a
mennyiség időközben változhatott, mert az új nyilvántartás
csak 284,3 ha-ról szól. Mivel
ez a korszak már közelebb van
hozzánk, nézzünk bele, hogy
milyenek voltak erdőink a
nyolcvanas évek elején.
Az 1979-1988-as üzemterv 31 tagot, 92 erdőrészletet
és 12 egyéb földrészletet
tárgyal. Az erdő elsődleges célja:
Fatermelés
Üdülés
128,8 ha
Védelem
141,7
Nyiladék
10,8
Tisztás
3,0
Összesen:
284,3 ha

Az üzemterv szöveges része megállapítja, hogy az erdő Dunaújváros
belterületén, kisebb részben külterületén helyezkedik el, majd jönnek a jól ismert
közhelyek:
„Az üzemtervezett terület 64. Mezőföld és a 73. Duna-Tiszaközi homokhát
erdőgazdasági tájak határán fekszik… Mind az évi, mind a vegetációs időre eső
csapadék- és hőmérsékleti adatok jelentősen ingadoznak, s az erdőgazdálkodás
számára a szélsőségek sokkal jelentősebbek az átlagoknál. Az egész üzemtervezett
terület az erdőssztyepp klímazónába tartozik.
Jellemző alakulatok: Duna szintje fölé emelkedő löszhát, annak egy mély
völggyel megszakított a Dunára lejtő K-i fekvésű oldala, s a Duna medrének
feltöltésével keletkezett 50-100 m széles beerdősített sáv. A tengerszint feletti
magasság 150 m körüli…
Az üzemtervezett kultúrerdők nagy részét elegyetlen akác és nemes nyár teszi
ki. Az egyéb fafajok főként csoportosan, a legváltozatosabban, ötletszerű társításban
találhatók (pl. fekete fenyő nemes nyárral.)… Valamennyi állomány kultúrtípus,
természetes erdőtársulással és őshonos fafajokkal nem találkozunk”
Az utolsó mondatban megfogalmazott állítás annyira képtelenség, hogy inkább
nem is foglalkozom vele. A történelmi múltról szóló rész elejét szó szerint közlöm,
mert 10 év múlva ugyanezt megismétlik az újabb üzemtervben is:
„A Dunára lejtő K-i fekvésű oldal 30 ha-os területű eredeti védelmi célú
erdőitől eltekintve a teljes erdőterület 1950-től kezdődően létesült. A Dunai Vasmű
lakótelepének egészségvédelmére és üdülési célokra telepítették, s ezt a feladatát
máig ellátja. Funkciója sajnos visszaszoruló tendenciájú. Az elkerülhetetlen
terjeszkedések egyre csökkentik területét. Az erdőterület csökkenésével járó
beruházásokat a jövőben el kell kerülni!”
Megtudható továbbá, hogy a nemes nyárak aránya 35-ről 21 százalékra, az
akácé 34-ről 31-re csökkent. Az üzemtervező meg is jegyzi:
„Ez a tendencia kedvező, nagyobb arányú változására a második üzemtervi
időszakban lehet számítani, amikor a vágáséretté váló nemes nyárasok és akácosok a
dekoratívabb és hosszú életű kemény lombos fafajoknak adhatják át helyüket. A
kiesett nemes nyárasok és akácosok a földcsuszamlás folytán semmisültek meg.
Az erdőgazdálkodó erdeinek kezelője a Dunaújvárosi IKV törekedett az
üzemtervszerű erdőgazdálkodásra.”
A továbbiakban nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni, ezért csak a ma is
érvényes, a helyi fafaj-politikával kapcsolatos irányelvek lényegét ismertetem.
„A jövő fafajpolitikai irányelveinek alakításában figyelembe veendő, hogy a
jelenlegi állományok telepítésekor a sürgősség, a gyors növekedés jelentette a fő
szempontot. Ennek ma észlelhető hátránya pl. korán és nagy területen egyidőben
jelentkező felújítási kötelezettség, vagy a hímivarú nemes nyárak kellemetlen
„vattázása”. Így a kemény lombos fafajok (tölgyek, gyertyán, juhar, kőris) kisebb
mértékben a fenyők arányának növelése és a nemes nyárak erőteljes visszaszorítása
javasolt.
Az akác – egyéb kemény lomb – nemes nyár – fenyők vonatkozásában a 30 –
40 – 15 – 15 terület %-os arány megközelítése kívánatos.
A nevelővágások irányelve általában a záródás mérsékelt megbontása, a minél
nagyobb lombfelület állandó biztosítása.”
Meglepő dolog, ha valaki egy ilyen komoly anyagban olyan komolytalan
dologról ír, mint a hímivarú nemes nyárak vattázása. Ilyet ugyanis csak a nőivarú
egyedek képesek „produkálni”, ezért is ültetik mostanában településeken a hímivarú
nyárfákat. A jegenyenyárnál ezt a módszert már ősidők óta alkalmazzák.

Ez az üzemterv már foglalkozik a fákat ért különféle károkkal is:
„A füstgázok okozta abiotikus károk és a nyomukban járó másodlagos
károsítók a fenyőféléket veszélyeztetik inkább. Ugyancsak érzékenységet mutatnak
a juharok. Ezek helyett ellenállást mutató fajokat ajánlatos a veszélyeztetett
területen ültetni. A pusztuló törzseket az állományból haladék nélkül el kell
távolítani.”
A dunaújvárosi erdőkkel kapcsolatos zűrzavart jól mutatja egy erdészeti
vizsgálat 1987-ből, amely többek között megállapítja:
„A dunaújvárosi belterületi erdők az állami földnyilvántartásban ’kert’
művelési ágban szerepelnek. A MÉM. EFH. Igazgatási Főosztály 36.560/1984.
számú – 1984. szept. 7-én kelt – állásfoglalása szerint ezen erdőterületek is az
erdőtörvény hatálya alá tartoznak, erdőtervet kell tehát róluk készíteni.
Az erdőtervezés területi alapja az 1978. évi felvételű erdőgazdasági üzemterv.
Az üzemterv nevelővágásokra vonatkozó (tisztítás, gyérítés) előírásait
alapjaiban teljesítette. A véghasználatokat jelentősen túllépte, melynek oka az
erdőterületnek más célra történő felhasználása.”
Ám az újra magára talált erdészeti politika a jövőre nézve már határozott és
szakmailag is igen kívánatos erdőművelési célokat fogalmaz meg:
„Az erdőterületnek mintegy 50%-a védelmi (talaj, műtárgy), 50%- a pedig
közjóléti – a város parkerdeje. A fafaj összetételét tekintve akác 32%, nemesnyár
19%, egyéb keménylomb 15% (juharok, kőris, szil), míg a tölgyek és a fenyők 1313 %-os arányban találhatók.…
Az elsődleges rendeltetésnek megfelelően a tölgy, egyéb lomb és fenyők
vágáskorát 70 évben, az akác és nemesnyárakét 40 évben határozzuk meg.
Az előző tervidőszakban már elkezdett hosszú vágáskorú állomány kialakítást
folytatjuk, ezért az akác és nemesnyár fafajokat tölgy, fenyő és egyéb keménylomb
célállományú területekről nevelővágással kitermelésre tervezzük… Az erdőfelújításnál a termőhely alapján a tölgyet előtérbe helyezzük!”
A későbbi üzemtervek ehhez képest nem sok újat mondanak, legfeljebb
összefoglaló jellegű részeikből érdemes idézni. Az 1988-as évvel kezdődő terv
többek között megállapítja:
„A gazdálkodó erdejében fatermelési elsődleges célú részlet nincs, az erdők
rendeltetésük alapján lényegében három csoportba sorolhatók:
- a 6-os főút melletti, útvédelmi célú erdők,
- Duna-part menti, vízgazdálkodási rendeltetésű erdők,
- belterületi, közjóléti célú erdők sétányokkal, tornapályával, egyéb
létesítményekkel, sok helyütt egzóta fafajokkal.
Mindhárom jellemző elsődleges rendeltetés olyan jellegű tehát, amely a
fatermesztési szempontból megkívántnál magasabb vágáskort tesz célszerűvé…
A város kiépülésével párhuzamosan telepített gyors növekedésű, rövid
vágásfordulójú nyárasok és akácosok már a vágáskorukhoz közelednek. Ezek
felváltása a jövőben - miután a város parkosítása már megoldottnak, erdősültsége
megfelelőnek mondható – értékesebb, hosszabb vágásfordulójú kemény lombos
fafajokkal, helyenként fenyőkkel, esetleg egzótákkal célszerű…
A dunaparti erdőrészletek úttörőtábornak, sportpályának, csónakházaknak,
vízisport telepeknek, nagy átmérőjű felszíni nyomóvezetékeknek adnak helyet. A
kemping körüli területeken és a Vasmű környéki erdőkben számos erdei létesítmény
(asztal, pad, esőbeálló, stb.) van a sétautak mentén. A Vasmű melletti 26D
részletben, szintén a sétautak mellett „Vasmű ipartörténeti gyűjtemény” van
elhelyezve. A lakótelephez közel eső területen (27-es tag) tornapálya épült.

A 25-28 tagokra parkerdő fejlesztési terv is érvényben van. Természetvédelmi
terület nincs.”
Azt hiszem, hogy itt meg kell állnunk, és a többit rá kell bíznunk azokra, akik
majd csak csupa jót tudnak (és fognak) írni a mi sok vihart megért, de közben
szépen növekvő városi erdőinkről. Jómagam a mai napig hiányolom azt a
koncepciót, amit erdeink jövőjével, pontosabban további sorsával kapcsolatban már
régen ki kellett volna alakítania a városnak. Éppen ezért inkább aggodalmaskodó,
mint optimista vagyok, hiszen jövőkép nélkül nem lehet az erdőkkel bánni.
Legfeljebb rövid úton jól elbánni!

A korábbiakban azt mondtuk, hogy az erdő jóval több, mint egy közönséges
mezőgazdasági ültetvény, de az sem látja a sok fától az erdőt, aki csupán valami
sajátságos ökológiai rendszernek tekinti. A városkörnyéki erdő mindezen felül
településeinknek olyan speciális védelmi létesítménye, amelyet mostanában
kezdünk igazán értékelni, fontosságára rádöbbenni. Talán ennek az egyre
nyilvánvalóbb, de sokak számára még új szerepnek tulajdonítható az a szakmai és
közigazgatási bizonytalanság, amely manapság az ilyen erdőkkel kapcsolatos
különféle ügyek körül tapasztalható. De hát addig, amíg a városi parkoknak a
szakmai sorsát a belügyi, a városi erdőkét pedig a mezőgazdasági tárca szak-gárdája
vezényli és irányítja, nem sok jót várhatunk a komplex zöldfelület gazdálkodás

megvalósulása terén. Pedig a városnak van saját erdészeti szakmai szervezete, és két
másik olyan gazdasági egysége, amelyek zöldfelület fenntartással is foglalkoznak. A
szükséges szakmai háttér tehát meglenne, hiszen erdész és kertész szakembereink
többsége nem ma kezdett dolgozni a városban.
2004-ben egy végzős erdőmérnök hallgató, Gasparovszky Zsuzsanna
diplomamunkáját a dunaújvárosi Kiserdő komplex értékeléséről készítette el. Az
erdő egy részén oktatási célú tanösvények kialakítását javasolja, és több törődést tart
szükségesnek a tulajdonos részéről. A figyelemre méltó dolgozatból két részletet
idézek. Az egyik így szól:
„Az önkormányzat feladata fokozni a környezeti tudatosságot és annak
felismerését, hogy a gazdasági, a társadalmi, a politikai és az ökológiai jelenségek
függőségben és kölcsönhatásban vannak mind a városi, mind a falusi környezetben.
Biztosítani kell mindenki számára annak lehetőségét, hogy a környezet védelméhez
és megőrzéséhez szükséges tudást, ismereteket, értékeket, attitűdöket és készségeket
a megfelelő módon megszerezhesse. Meg kell teremteni az egyének, a csoportok és
a társadalom egészének a környezettel kapcsolatos, szükségszerűen új típusú
magatartási és életviteli mintáit.”
A másik észrevétel ugyancsak azt támasztja alá, hogy meg kell újítanunk a
körülöttünk levő fákhoz való viszonyunkat.
„Cinikus dolog lenne, …ha a pusztuló erdőkön és fákon csak azért
próbálnánk segíteni, mert értékes felhasználható faanyag kerül veszélybe. A
növények figyelmeztetéseit saját egészségünk érdekében sokkal komolyabban kell
vennünk. Érdemes őket gondozni és megtartani, mert együttes szűrőhatásuk igen
jelentős a városi ember számára. Azt, hogy a városi erdők, parkok fái milyen
rendkívül szépek, talán nem is kell külön hangsúlyozni.”

Ha már a mi erdőinkről beszélünk, akkor lássuk azt a növénycsaládot,
amelynek tagjai talán legtöbben vannak parkjainkban és útjaink mentén, de
erdeinkbe is sokat ültettek belőlük. Mégis, sokan nem ismerik őket.

16 Juharfélék
(Aceraceae)

A családba két nemzetségbe sorolt, száznál több örökzöld és lombhullató failletve cserjefaj tartozik. Általában az északi mérsékelt éghajlati övben honosak.
Levélállásuk átellenes, a levelek egyszerűek vagy összetettek is lehetnek. A
családba tartozó fajokra a karéjos levéllemez a jellemző, a levélszél ritkán fogazott
lehet. Apró virágai egy- vagy kétivarúak, változatos színűek, melyek általában a
lombfakadással egyidejűleg nyílnak. A fajok egy- vagy kétlakiak. Szárnyas
ikerlependék termésük fejlődik

Kőrislevelű juhar Acer negundo (Linné)
Jellemzése: Közepes termetű, kúpos koronát nevelő
lombhullató fa. Levelei három, öt, illetve hét levélkéből összetettek. A levélkék csúcsa kihegyezett,
színük sötétzöld. Virágai
kihajtás előtt nyílnak, a
többi juharfajtól eltérően
szélporozta faj. A virágok
aprók, a vesszők csúcsán
hosszan lecsüngő szálak
végein helyezkednek el,
apró pamacsokat képezve.
Kétlaki növények. Az
ősszel érő termés lefelé
hegyesedő szárnyas ikerlependék, mely gyakran
télen sem hullik le a fáról.
Kérge sima felszínű, szürkésbarna.
Származási hely: ÉszakAmerika nedves vízparti
élőhelyei.

Egyéb: Faanyaga erdészeti felhasználás szempontjából értéktelen. Az ártéri
területeken, nedves éghajlati viszonyok között magról gyorsan terjeszkedik.
Gyors növekedésével elnyomja a lassabban fejlődő értékesebb fafajokat, ezért
erdészeink ritkítják állományát. Kertészeti felhasználása különösen a tarka levelű
fajtáinál elterjedt. Sárgával tarkított levelű „Elegans” fajtájával díszkertekben
gyakran találkozhatunk. Elterjedt a zöld juhar megnevezése is a fajnak, mely az
élénkzöld lomb sokáig megmaradó színéből ered.

Felhasználása: Fája nem túlzottan értékes, ezért erdészeti felhasználása az un.
energiaerdők kivételével nem jelentős. Változatos levelű változatait, formáit
díszkertekben, parkokban gyakran ültetik. Hátrányos tulajdonsága, hogy idős
korában a korona vázágai széltörésre érzékennyé válnak. .
Helyi jelentősége: Ártéri
erdeinkben gyakran láthatjuk a Duna-part alsó szakaszán illetve a Szalkiszigeten. Parkjainkban szoliter faként számos helyen,
sorfaként a Szórád M. és
Esze T. utca kereszteződésében találkozhatunk kifejlett méretű képviselőivel.

Mezei juhar Acer campestre (Linné)
Jellemzése: Közepes méretűvé fejlődő, terebélyes
gömbkoronát nevelő lombhullató fafaj. Levelei tenyeresen osztottak, általában
ötkaréjúak, közepes méretűek. A levél felszíne
sötétzöld. A levélnyél tejnedvet tartalmaz. Az apró,
zöldes virágok a lombfakadással egyidejűleg, kora
tavasszal nyílnak. Termése
a juharokhoz hasonlóan
szárnyas ikerlependék, melyen a szárnyak majdnem egyvonalban helyezkednek el. Világosbarna színű kérge
az idős fáknál repedezetté válik. Szárazságtűrő, a talajadottságokkal szemben nem
túlzottan igényes.
Származási hely: Európa, Észak- Afrika, DNy-Ázsia erdőterületei.
Egyéb: Ritkán találkozhatunk kertészeti felhasználás céljára szelektált, gömb alakú
koronát nevelő és oszlopos növekedésű formáival, melyet az alapfaj törzsébe
magasan oltanak be.
Felhasználása: Talajvédelmi célokra tájfásításoknál ültetik. Légszenynyezésre kevésbé érzékeny. Jó várostűrése, betegségekkel szembeni ellenállósága,
szabályos
koronája miatt városfásításban gyakorta ültetik díszfaként. Jól tűri a
nyírást, ezért sövényként
is alkalmazható, madarak
számára kedvező búvóhelyet biztosít.
Helyi jelentősége: Több alkalmazási
lehetőségére is találhatunk példát városunkban. Sűrű térállásban sövényként
telepítették a Batsányi utcai idősek
otthona melletti kert szegélyezése
céljából. Szoliterként a Május 1. u. déli
végén talán a várossal egyidős fák
állnak. A zöldterületeken ültetett juharfajok között kitűnik a városi kedvezőtlenebb körülményekhez való alkalmazkodásával.

Tatár juhar Acer tataricum (Linné)
Jellemzése:
Kistermetű
lombhullató fa. Hosszúkás
alakú, szíves vállú, karéjozottság nélküli levelei fűrészes szélűek. Zöldesfehér
virágait a hajtások végein
felálló bugákban hozza április folyamán. A termések
szárnyai
hegyesszögben
állnak egymáshoz képest,
éréskor sötétvörös színűek.
Őszi lombszíneződése intenzív vörös.
Származási hely:
Délkelet-Európa száraz erdőterületein honos.
Egyéb: Nyár végén gyakran a levelek felszínén fehéres bevonat keletkezik, mely
a fa lisztharmatos betegségének következménye.
Felhasználása: Kopár területek fásítására, parkokban díszfaként ültetik.
Helyi jelentősége: Nem túl gyakori fafajunk. A Béke városrész zöldterületének
kialakításakor több helyen ültették,
ahol azóta elérték teljes méretüket.
Szép koronájú fák állnak a Liszt F.
kert északi oldalánál. A Duna-parti
védőmű zöldterületén szabad térállásban számos helyen megtalálhatóak.

Korai juhar Acer platanoides (Linné)
Jellemzése: Nagyra fejlődő,
terebélyes
lombkoronával
rendelkező fafaj. Levelei nagyok, ötkaréjúak, tenyeresen
osztottak. Hosszú levélnyele
megtörve tejnedvet ereszt.
Kora tavasszal, kihajtás előtt
láthatóak élénksárga ernyőben nyíló apró virágai. Ikerlependék termésének szárnyai nagyok, megközelítőleg
derékszöget zárnak be. Kérge
sötétszürke, finoman barázdált.
Lombozata
ősszel
élénksárgára, vagy pirosra
színeződik.
Származási hely: Európától
Délnyugat-Ázsiáig hegyvidéki erdőkben honos.
Egyéb: Erdeinkben hárssal,
kőrissel vegyes állományban
fejlődik megfelelően. Kora
tavaszi mézelő és virágport
biztosító fáink fontos alkotóeleme. Több változatát szelektálták kertészeti felhasználás céljára. Közismert a
gömb alakú „Globosa” és a
karcsú oszlopos növekedésű „Olmstedt” nevű fajtája, ez utóbbi szűk utcák
fásítására kiválóan megfelel. Az utóbbi időben sok idősebb fa szenved a nyári nap
perzselő hatásától, ezért a levelek nagy része nyár végén már sárgulni kezd. Édes
növénynedvét a levéltetvek és más kártevők kedvelik, ezért rendszeresen
védekezni kell kártételük ellen. A fák levelei főként a nyári időszak elején
csillognak a levéltetvek által ürített ragacsos mézharmattól. Néha nyár végén a
leveleket a lisztharmat is megtámadhatja.
Felhasználása: Településeink meghatározó, gyakran telepített fafaja.
Világos színű fája a bútoriparban a
furnérgyártás alapanyagául szolgál.
Erdészeink gyakran telepítik elegyes
erdeinkben gyorsan növekvő tulajdonsága miatt. Fajtáit az alapfaj
mellett sorfaként, parkfaként telepítik a zöldterületeken.

Helyi jelentősége: A
régebben épült belső
városrészek fasorait legnagyobb számban e faj
alkotja. Elegendő utalni
a Május 1. u., Vörösmarty u., Dózsa Gy. u.,
Gábor Á. u., Balogh Á.
u fasoraira. Koronája
nagyra fejlődik, ezért az
épületek közelsége az
idős, kifejlett fáknál
egyre
hangsúlyosabb
gondot jelent. Több
fajtájával találkozhatunk
parkjainkban, melyeket most nem sorolunk fel teljes körűen. Sötétbordó levelű
fiatal egyedei a Béke krt. mellett találhatóak, gömbkoronájú fasorunk a Szórád M.
u. mellett és a Szalki-sziget északi területén lévő sétány mellett húzódik. Karcsú
oszlopos képviselői a Szabadság krt. parkolóterületét határolják. Parkjainkon
kívül erdeinkben is számtalan területen előfordul. Érdekes látvány az erdei
tornapálya mellett elhelyezkedő, teljesen e fajból álló erdőfolt.

Hegyi juhar Acer pseudoplatanus (Linné)
Jellemzése: Nagytermetű, ötkaréjú,
durván fogazott levelekkel díszítő
lombhullató fa. Virágzatai a kihajtást
követően a hajtások végein fürtökbe
csüngenek. A virágok aprók, sárgászöld színűek. A termés ikerlependék, melynél a mag kifejezetten
gömbölyded formát mutat a termések alapi részén. Kérge jellegzetesen szabálytalan lemezekben
hámló, barnás foltokkal tarkított
szürke színű. Őszi lombszíne különösen a kertészeti fajtáknál díszítő értékkel bír. Kedveli a jó
talajviszonyokat és a kiegyenlített,
mérsékelt klímát.
Származási hely: A Korai juharhoz
hasonlóan Európa és DélnyugatÁzsia hegyvidéki erdeiből terjedt el.
Egyéb: A termések és a virágok elhelyezkedéséből adódóan fürtös juharként is
említik. A korai juharhoz hasonlóan sok
változatát, fajtáját szaporítják a faiskolák.
Ismertebbek a bordó levelű „Atropurpureum”,
illetve a vöröses levélnyelű „Rotterdam” nevű
fajták.
Felhasználása: Fáját a bútoripar hasznosítja.
Jól megmunkálható, esztergálható. Elterjedten
alkalmazzák díszfaként.
Helyi jelentősége: Fasoraink, parki fásításaink
gyakori résztvevője. Többek között a Dunasoron
és a Május 1. utcában csodálhatjuk meg az 50 év
körüli, bordó levelű képviselőit. Sajnos az utóbbi
időben egyre több idős fa koronája szárad vissza
jelentős mértékben, ami a néhány év múlva
bekövetkező teljes kiszáradást vetíti előre. A belső városrészek leburkolt
környezetében a fák lassú, de biztos pusztulásra vannak ítélve. Az utóbbi évek
rendszertelenül csapadékos időjárása, a lehulló kis mennyiségű nyári csapadék
beszivárgásának megakadályozása, és a talaj levegőzésének akadályozása
együttesen hátráltatják e páraigényes, hegyvidéki fafaj fejlődését. Az Aranyvölgyi u.
melletti – egykor teljes - fasor utolsó képviselőivel találkozhatunk még néhány évig,
de a fasor lecserélését már évekkel korábban a fák kiszáradása miatt el kellett
kezdeni. Párás mikroklímában érdemes telepítésével városi viszonylatban számolni.

Ezüst juhar Acer saccharinum (Linné)

Jellemzése: Hatalmas termetű
lombhullató fa. Levelei tenyeresen
osztottak, mélyen karéjosak. A
levélfelszín élénkzöld, a fonáki
oldal a finom szőrözöttségtől
ezüstös színű. Legkorábban, szinte
a tél végén virágzó fafajunk. Apró,
zöldessárga színű virágait a fiatal
vesszőkön hozza. Termése nyár
közepén érik be. A beérést követően a kifejlett repítőszárnyak messzire viszik a
magokat. Kérge szürke, a kifejlett fáknál csavarodottan pikkelyessé válik. Jó
talajviszonyokat és nedves körülményeket kedvel.
Származási hely: Észak-Amerika keleti részén található erdőkben honos.
Egyéb: Leggyorsabban fejlődő és elöregedő fafajunk. Idős korában az ágai törékennyé válnak, rendszerint farontó taplógombafajok támadják meg.
Felhasználása: Városi fásításoknál gyors növekedési erélyét használják ki. Szép
mintázottságú levele, valamint őszi lombszíneződése miatt díszfaként telepítik.
Helyi jelentősége: Egyre kevesebb hatalmas méretű képviselőjével találkozhatunk.
A belső városrészekben, illetve a Vasmű úton álló fák elérték növekedésük végső
határát. Ezeket a lassan pusztuló egyedeket a balesetveszély elkerülése miatt
fokozatosan indokolt lecserélni. Népszerű fafaj volt egy időben, melyet városunkban
való gyakori előfordulása jelez. Facsemetéinek telepítése csak megfelelő térállásban
képzelhető el. Épületekhez közeli ültetése számos problémát vet fel a zöldterület
fenntartása során. A kifejlett fa lombozatának méreteit jól érzékelteti Babits M. u.
középső szakaszán álló juharfa.

Tűzvörös juhar Acer ginnala (Maximowicz)
Jellemzése: Kistermetű, gömbölyded koronát fejlesztő lombhullató
fa. Levelei tojásdadok, a levél
alapi részén két kisebb karéj
található. A levelek közepesen
nagyok, szélük fűrészesen fogazott. Nyáron sötétzöldek, ősszel
élénkvörösre színeződnek. Krémfehér virágai a hajtások végein
felálló fürtökben áprilisban nyílnak. Termése apró ikerlependék. A
szárnyak halványpirossal színezettek, egymással hegyesszöget
zárnak be. Kérge sötétszürke, sima. Gyakorta többtörzsű fává fejlődik.
Származási hely:
Kína, Japán folyóparti erdőszélei.
Egyéb: Eredeti élőhelye után mandzsu
juharnak is nevezik.
Felhasználása:
Szép őszi lombszíneződését használják ki, ezért a zöldterületek kialakításánál gyakran ültetik.
Kis lombkoronája
miatt szűk térállásban is felhasználható.
Helyi jelentősége: Nem túl
gyakori e faj parkjainkban, az
utóbbi években telepített
fiatal egyedeivel a Szabadság
u. és a Római krt. elején
találkozhatunk. Elterjedését
hátráltatja lassú fejlődése,
mely talajaink minőségével
függ össze.

