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TISZACSEGE ÉS EGYEK KÖZSÉGEK ERDEINEK TÖRTÉNETE 
A HELYNEVEK TÜKRÉBEN

Wittnér Ferenc

Tiszacsege és Egyek községek Hajdú-Bihar negye délnyu
gati részén fokszenek. Közigazgatásilag a cult század közepé
ig Szabolcs vármegyéhez tartoztak. 1876. szeptember 1-én a ko- 
rácbx na jdu Kerületből és néhány Szabolcs megyei községből 
alakult meg Hajdú vármegye. Az 1876-i XXXIII. te. Tiszacsegét 
és Egyeket is Hajdú vármegyéhez csatolta.

Tiszacsege és Egyek községek egymás ipe^lett, a Horto- 
bégy pusztától délnyugatra, a ^isza, mellett fekszenek. Tisza
csege é3jakon Ujszentmargitával, Egyek délen Tiszafüreddel ha
táros.

A Hortobágy pusztát a ^isza árt érül ététől egy kb. 5-lo 
km széles terület választja el. A hosszan elnyúló keskeny föld
sáv a pleisztocén végén a Sajó-Hemád hordalékkúpjának déli 
részét alkotta, s e terület ma is néhány méterrel a Hortobágy 
térszine fölé emelkedik. E térszin nem olyan egyenletesen sik, 
mint a Hortobágy, formáinak csak finoman érzékelhető különb
ségeit a ^isza alakitgatta ki. A térszin kiemelkedő részeit az 
un. parti dúlnék képezik, ezek Tiszacsegén és Egy eken is megta
lálhatók. ..szacsege határát ezek a ff is zával csaknem párhuzamo
san futó - Homokhát, Lyukashalom, Nagymajor, Godolyahát nevű
- dombok osztják ketté. Azt a magaslatot is, ahol a falu köz
pontja található, a Tisza hordta össze. Az ilyen képződménye
ket, amelyből Tiszacsege és Egyek határában többet is találunk, 
a szakirodalom övzátonyoknak nevezi.
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A Tiszának a két falu életében mindig döntő jelentősé
ge v^lt. A Tisza vízjárása szabta meg a települések helyét, a 
faluk kialakulásának menetét.

£ ^isza szabályozása előtt a viz szabadon járta a kör
nyéket, s a széles ártereken szétömlött viz lassú visszahúzó
dása évszázadokig erősen befolyásolta a szántók és legelők 
igénybevételének mértékét. A nagy ár-vizek idején nemcsak a 
szántókat és a réteket ostromolták a hullámok, hanem a két fa- 
.lu alacsonyabban fekvő részeit is elborította a viz.

A Tisza Tiszacsegén régen egy hatalmas kanyarral'köz
vetlenül a falu aiatt folyt ‘el. Síinek a nagy kanyarnak az át
vágására 185'+-ben került sor. A védő gátak kiépítését a követ
kező évben kezdték meg és 1856-ban be is fejezték. Eszel a Ti
szát másfél kilométerrel eltávolították a falutól s eruiek kö
vetkeztében a falu árvízmentes, művelhető területe megkétsze
reződött. A Tiszaköze nevű határrészt nem választotta el töb
bé a folyó á falutól. A Kolttisza medre lassan feltöltodik, 
egy része kitűnő erdők tenyészhelye.

Tiszacsege határában, az árvízmentes donrbokori már a 
kőkorszak embere is megtelepedett. E vidék első ismert lakói 
a kelták voltak, de szarmaták is lakták e tájat. A Lyukashalom 
és a íuszlikadomb helyén előkerült neolit kő, réz-, bronz—  és 
koravaskori leletanyag arra mutat, hős,, itt az ember a termé
szet által olyan jól védett helyre talált, ahol újra és újra 
megtelepedhetett. Később avarok költöztek e vidékre, a Tisza- 
csegé^ és Egveken talált késo-avarkori temetek és leletek is 
amel lett szólnak, hogy a honfoglaló magyarok avarokat talál
tak ezen a környéken.

A két falu-létrejöttének időpontja az idők homályába 
vész. Azt azonban tudjuk, hogy e települések a Tiszán átvezető 
révek miatt már korán fontos szerephez jutottak. A tiszacsegei 
rév jelentőségét az adta, hogy a Tiszát itt szelte át az az 
útvonal, amely Erdély városait kötötte össze Budával. A Tisza 
itteni szakasza, lassú folyása és viszonylag csekély szélessé- 
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ge miatt alkalmas volt az átkelésre. Sajnos, háborúk idején a 
hadvezérek is tudták ezt s ezért sokszor került lybe a fa
lu.

A két falu határa soha nem Ivóit olyan sivur ;:.int a 
Hortobágy puszta. Határúkban mindig is voltak szórvány erdők, 
úgynevezett kerek erdők. Ezek .azonban kis terjedelmű erdők lé
vén, a történelem során elpusztulteV és ma már csak az egykori 
okmányok és a helynevek utalnak rájuk. A két falu határában 
ma található erdők, az Ohati erdő kivételével, mind az erdőtör
vények hatására történt telepitések.

Egyek határa már évszázadok óta az Egri Káptalan bir
toka, mig Tiszacsege mindig is földesúri birtok volt. A birto
kosok gyakran változtak, a falu sokszor cserélt gazdát. A' kora
beli oklevelekből tudjuk, hogy 1461-ben Parlagi Pál szerezte 
meg a csegei erdőt a falu felével együtt. A másik évben a falu 
többi része is az övé lett, úgymint a réteg /pratis/, kaszálók 
/fenetis/ és az erdők /silvis/.

A török 1541-ben elfoglalta Budát, majd hatalmát foko
zatosan kiterjesztette. Amikor a törökök a tiszántúli várak 
bevételére indultak, Egyek is és Csege is ideiglenesen elnép
telenedtek. 1552-ben a Tiszántúl jelentős része a török hó
doltságba jutott a hódoltság határa közel került a két falu
hoz hódoltsági sávba tartozó falvak a hosszú háborúskodások 
során kipusztultak* Egyek és Csege népe azonban háborús időkben 
a vizr/3l -célt morotvák által, körülzárt magasabb helyekre, szi
getikre menekült és itt talált biztos védelmet. Korabeli ok
mány szerint a gyakran ismétlődő harci cselekmények idején "a 
csegeiek a falul: pusztán, hagyván a Szilágyban vonták meg mago
kat.” A falvak szigetekre kényszerült lakossága azonban éveken 
át nem tudott békésen gazdálkodni s ezért mérhetetlenül esze
gényedett .

f
A török uralom megszűntével ,rVáradnak töröktől való 

megvétele után11, a két falu történetének új korszaka kezdődött. 
A hosszú megpróbáltatás során megritkult lakosság száma gyor
san növekedett. Egyek változatlanul papi birtok és katolikus 
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'maradt, Tiszacsege ezidőben egy liberális érzelmű földesúr,
Vay László birtoka volt.

A török kiűzését követően a csegei jobbágyok földkö
zösségben gazdálkodtak. A parlagoló művelést később a két-, 
majd a XYIIT. század derekán a háromnyomásos rendszer váltja 
f-el. A jobbágygazdaságok azonban a sok tehertétel és megpró
báltatás következtében nem tudnak stabilizálódni.

Ebből az időből már több i^ás tesz emlitést az erdők
ről. Az úrbérrendezés előtti években "a Földes uraság... tűzre 
való fát szokott a lakosoknak engedelmül adni."

Az 1767* január- 23-án kibocsátott úrbéri rendelet egy
öntetűen és országosan szabályozta a jobbágy és földesúr vi
szonyát. A rendezést megelőző felmérésből tudjuk, hogy a ti- 
szacsegeiek tűzre való fát csak az uraság különleges engedé
lyével vághattak az oh°ti erdőnek a Vay birtokba átnyúló terü
letén, vagy itt-ott a tiszai fűzesekben. Mivel igen nagy be_ 
csülete volt a fának, tüzelésre inkább nádat és szalmát hasz
náltak a jobbágyok.

A törökök kiűzetését követően a majorgazdálkodás kezd 
fellendülni. A majorsági földművelés jelentősége még csekély, 
az állattartás jövedelmezőbb. Az uraság sertésállományát az 
ohati erdőben makkoltatták.

Az 1848-a. jobbágyfelszabaditó alaptörvény nem jutta
tott földet a parasztságnak, a tiszacsegei határ zömét négy 
nagybirtok alkotta. Ezek gazdái sűrűn változtak. Küzülük szá
munkra egy birtok sorsa erdekes. A Kecskés és a Tiszaköze a 
Vayak birtoka volt, ők 1852-ben eladták a Wodianer testvéreknek, 
akiktől lo év múlva, 1862-ben á Kisújszállási Redemptus Köz
birtokosság vette meg. Az 1895-os statisztikai felmérés szerint 
Tiszacsege 24 ezer holdnyi határából ekkor 559 kh. csupán az 
erdő, ez is négy földesúr között oszlott meg. Egy-egy földbir
tokhoz csupán I00-I50 kh.v erdő tartozott. A birtokviszonyokban 
a felszabadulásig lényeges változás nem törtértt.
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A két falu határában, az erdők területe és jelentősége 
gyakran v ált o z ott. \

A történelem előtti időkben és a honfoglalás előtt az 
itt található ligeterdőknek bizonyára szerpük volt abban, hogy 
a térségben rendszeresen telepedtek meg népek. Ezek az erdő
foltok fontos óvó és búvóhelyek voltak, s itteni', a horto
bágyinál gazdagabb állatvilág is a vadászó-iial'ássó népek éle
tének jelentős tényezője v^lt. A hajdani erdők neve néha fenn
maradt, s ma mint dűlő- és helynévvel találkozunk vele. Az « 
elmúlt évtizedekben telepitett erdők rendszerint annak.a ha
tárrésznek a nevét vették fel, ahol létesültek. De találkoz
hatunk olyan erdővel is, amely nevét a néptől alakja, rajta 
hajdan vagy ma álló faállomány, az ott található állat,-vagy 
más jellegzetes tulajdonságától kapta.

A továbbiakban sorra vesszük a két község határában ta
lálható erdőket s a nevük alapján próbáljuk őket ismertetni.
Az egykori, erdő jelenlétére utaló helyneveket szintén sorra 
vesszük s azokból próbálunk sorsukra utálni.

Az erdőnevek közül számos középkori eredetű, de sok 
csak a XVIII. és XIX. században, illetve napjainkban .keletke
zett. Az erdőnevek közül találunk olyat is, amelyre magyaráza
tot adni nem tudok, pl. Orpolya, Maráz stb.

Tiszacsege határában találjuk a Tölgyerehát nevű ha
tárrészt. A XVII. században itt*még tölgyerdő állott, amit 
azonban a XVIII. században lassan teljesen kiirtottak. Ez a 
hajdani erdő, amely a Tölgyere nevű gyérvizü p^takocska mellett 
feküdt, az ohati erdőnek a tiszacsegei határba átnyúló része 
volt. A Tölgyerepatak az erdőtől kapta a nevét, sőt a belefo
lyó Erdővize erecske is.

ITiszacsege határáról az első térkép 1765-ben készült* 
1787-ben Csiszár.vMihály készített az előbbinél pontosabb, hi
telesebb térképet. Az ő térképén még szerepel a Tölgyere mel
lett fekvő tölgyerdő, de nyomát sem találjuk-más erdőnek, bi-
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zonyságul, hngy a falu. határában ezidőtájt több erdő nem 
volt.

A kocsányos tölgy mellett a régi tiszamenti ligeterdők 
legfontosabb fája a mezei szil volt, mivel a Tisza szabályozá
sáig a gyakori áradások nyomán kedvező életlehetőséget talált e 
vidéken. Csak az ármentesités után megváltozott talajviszonyok 
nyomán fellépő szilfavész pusztitotta ki szinte teljesen e vi
déken e hajdan fontos fafajunkat. A helynevek azonban ma is 
tanúskodnak egykori jelenlétéről. A Szilere patakocska tanu- 
sitja, hoery az egykori erdőben a szil is fontos fafaj volt. A 
Szilere és a Tölgyere által bezárt háromszög kiemelkedő részei 
az Orpolyahát, amelyet ma is erdő borit, valamint' Szileshaiom 
és a Szilerehát. A Szileshaiom vagy'Sziles nevű dombocska a 
rajta sokasodó szilfáktól kapta a nevét.

A Szilágy gyakran nyújtott búvóhelyet a falu lakódnak 
háborús időkben. A Szilágyot az Inta patak fogja közre, amely 
a Tisza szabályozása előtt, áradáskor mindig megtelt vizzel és 
rajta keresztül a szigetet az év nagyrészében csak csónakkal 
lehetett megközelíteni. E szigeten jó fejlődést értek el a szil
fák. Az idemenekült 'lakosságot elrejtették s épület- és tűzi
faként is felhasználást nyertek.

A Hosszúgát az ármentesités előtt a tiszacsegei révet 
kötötte össze az ároktői révvel. A töltés oldalán hatalmas 
nyárfák nőttek, de ezeket a református parókia még a múlt szás
zadban kitermeltette.

A Holt-Tisza medrének égy részét az ármentesités után 
nyárfával és fűzfával ültették be. Ezért hivják e területet ma 
is ÍTrtetés-nek. Később a fákat kitermelték és a falu terjesz
kedése során helyüket házak foglalták el.

A "Tiszaköze", vagy más nevén "Túl a Tisza" ma a falu 
legértékesebb területe. Ezt az évszázadokon át vizjárta terüle
tet a Tisza szabályozásakor hóaitották el a viztől. Legmagasabb 
részé a "Keményhát", ahol ma igen szép erdőt találunk.
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A Tisza mai árterületén találjuk az wrdögfok és a Ber- 
zsenyes nevű határrészeket. Az utóbbi név, a Börzsönyhöz ha
sonlóan fás, bokros területet jelent' « arra utal, hogy az ár
téren a kaszálókon volt h^iy fűz- és nyárfáknak, bokroknak í r .

Tiszacsege határához tartozik ma a Hortobágy puszta 
egy kisebb része is. A mai szikes legelő ismertebb helynevei, 
a Remisz és a Rekettyés utalnak rá, hogy kisebb facsoportok, 
bokros területek hajdan itt i§ voltak.

Kevésbé ismert, de jellemző helynevek a Rókás-, a. 
Szárcsás- a Gémes- és a Nyulas-fenék igazolják, hogy a vad 
sem hiányzott soha e tájról.

Egyek község erdei közül legjelentősebb az ohati erdő. 
a "Kékvérc^ék erdeje". Az ohati erdő a Tisza hajdani árterü
letének és a Hortobágy pusztának találkozásánál fekszik. Az 
erdő rendkiyül változatos talajviszonyaira a szikesség és a 
rejtett szikessé^ a jellemző. Az erdőterület nagyrészét széles, 
düneszerü hátság alkotja, amely sekély termőrétegü szikes la
pályt zár körül. Az erdő területe ma 218 ha.

iAnonymus szerint e környéket Árpád fejedelem Hohat ne
vű kún vitézének ajándékozta, innen származik az erdő neve is> 
Ohat az 122o-as években a Váradi Regestrum szerint már "meg
ült" hely volt. 1236-ban a Károlyi-kódex emlékezik meg az ohati 
erdőről. Az ohati erdő a középkorban többször cserélt gazdát. 
Debrecen szab.királyi város Bánffy Gábortól szerzett rá elő
ször zálogjogot 1679-ben. A .város tulajdonába véglegesen%1854- 
ben került.

Az ohati erdő zárt erdőtest. 1838-ból származó adatok 
szerint az erdő területe ekkor 335 hold volt, ebből 258 hold 
erdős, fás rész, 77 hold bozótos kaszáló volt. A Nagy- 
szilas 30-4-0 éves szilekből és tölgyekből, a Nagylapos és a 
Tövises Laposa közötti középső rész ritkás tölgyekből, a töb
bi rész "erdő nevelésére fordítható cserebokros területek"-ből 
állt. Az erdő első felmérését Végh Mihály végezte el 1838-ban.
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1882-ből származó adatok szerint ekkor az uralkodó fanem a 
kocs.tölgy, de az erdőterület 5° %-át a szil foglalta el.*

Az ohati erdő egészen a felszabadulásig a debreceni 
nagyerdői kerülethez tartozott felügyelet szempontjából. Az 
erdő védelmét és az erdei munkáik irányitását az erdőben lakó 
erdőőr látta el. A felszabadulás előtti utolsó évtizedekben 
Balogh József, Enyedi Béla és Földi Lajos teljesített itt szol
gálatot.

Az ohati erdőt Debrecen város sárjerdő üzemmódban ke
zelte. 1882 körül 4o éves vágásfordulót alkalmaztak és évente 
6 holdat taroltak le. A kitermelt fát, az erdőnek a várostól 
való nagy távolsága miatt, az ohati bérlőnek el.

A felszabadulás előtt az erdő zömét elődeink gazdasá
gi erdőként kezelték, kisebb részét érintetlenül hagytáJk. Es 
a ma is meglévő, reliktum erdő, elszikesedett altalajú sziki\ + tatár juharos-kocsányos tölgyes, ’195o óta természetvédelmi te
rület. Az erdő többi részét, az ősi kocsányostölgyesek helyén 
kialakult kultúrerdőt, 1972-ben helyezte védelem alá az QTVH.

Az egyeki régi határ, amint azt már emiitettem, min
dig papi birtok, volt. Régi erdőkről itt n$n találtam Írásos 
emléket, sem olyan helynevet, amely hajdani erdők emlékét őriz
né.

A község hajdani határának legértékesebb erdejét a 
felszabadulás előtt a Tisza, árterén találtuk. Ez az erdő volt 
a Maráiz. Területe 51 ha volt. Sajnos,területe a Tisza II.víz
tározóba esik s igy évekkel ezelőtt teljesen letarolták. A 
tarvágás előtt a terület kb. felén 50 év körüli, a másik felén 
Jo év köri^li magas és am. kőris állományok állták. 5 ha terü
leten már a felszabadulás után a felújítás óriás nyárral tör
tént.

A hajdani ármentesitett egyeki határban az elsp világ
háború végéig erdő egyáltalán nem volt. Az 1923. évi alföldfá-
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sitási törvény megjelenése után az Egri Káptalan itteni bir
tokán is megkezdődött az erdőtelepités. A felszabadulásig kb. 
12o ha szántót és rétet erdősitettelc be. Mély fekvésű, idő
szakosan vizállásos, mezőgazdaságilag alig hasznosítható terü
letekre kerültek az új erdők. A telepit; .eket a Margitai Erdő- 
kezelősée: végeztette, főleg az ártéri eraöből gyűjtött magas 
és am. kőris csemetékkel. Végeztek kisebb területeken akác 
csemetékkel, óriásnyár simadugványokkal és tölgymakkal is erdő
sítéseket. A két világháború között létesült a Saruka erdő, a 
Rózsás erdő, a Szentnyilasi erdő, a Kerekbozsó, a Büdöskatty, 
a Nagymogyorós, a Bikafenék, az Orditó és a Falunyilasa nevű 
erdő.

Tiszacsegén a tclgyerdő kitermelése után csak az árté
ren maradtak bokros füzesek.

A XX. század elején, korszerű erdőtörvényeink hatásá
ra, Tiszacsege határában, a Redemptus Közbirtokosság területén 
is megkezdődtek az erdőtelepítések. Uj erdőket az ártéren, a 
Holt Tiszai medrében és a Keményháton létesítettek. Az 1923* 
évi alfcldfásitási törvény elfogadása után került sor a ti
szacsege i ártéren a 65 ha-os Ördögfoki erdő telepítésére. A 
telepítés kizárólag amerikai kőrissel történt. Sajnos, a Ti
sza II. vízlépcső által előidézett magas vízállás miatt ezt az 
erdőt sem lehet többé végvágás után felújítani.

Még az első világháború után kezdődött a loo ha-os 
Keményhát-i erdő telepítése. Ma is áll még az első telepítés
ből származó 9 erdőrész 55 éves kocs.tölgy és am.kőris állo
mánya 3,3 ha-on. Ugyancsak áll még a lp/a erdőrészből mintegy 
15 ha elegyetlen kocs.tölgy állomány.

A Holt Tisza meörébön, a régi gáton belül .található 
hosszan elnyúló alakban a Tiszaalja nevű erdő, amely szintén 
a két világháború között- keletkezett. Ide magas és am.kőrist, 
kocs.tölgyet és kisebb foltokban korai .nyárat telepítettek. 
Különösen szép az Erdészet mellett található 5o éves 17 ha-os 
elegyetlen kocs.tölgy állomány.
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A tiszacsegei határban található a területátcsatolások! 
miatt a Margitai Erdőkezelőség által telepitett Határerdő egy | 
része is. Ezt az erdőt a nép alakja miatt Szalagerdőnek neve- • 
zi. Az alakja miatt kapta az ártéren található Kiserdőhefey is 
a nevétv

A felszabadulás után a csegei határban, az ohati erdő 
mellett létesült új erdő 22 ha-on. Ebből lo, ha akácos. Mivel !a tiszacsegei Erdészet dolgozói kevés akácerdővel, találkoznak, 
a lo ha akácos tisztitása keserves munka volt számukra, ezért . 
el is nevezték ezt az erdőt Golgotának.

A két háború között, az 1923 • évi alföldiásitási tör
vény nyomán az Alföldön több állami csemetekert alakult. Az 
egyik ilyen csemetekért Tiszacsegén létesült. A régi révház
ból átalakitott erdészház körül folyt a környék fásitási igé
nyeinek kielégítése céljából a nyár-, tölgy- és akáccsemeték 
nevelése.

A csemetekerthez szükséges 8 hold területet a közbir
tokosság adta* A kert kezelője fizetését az állagtól kapta, de 
az illetményföldet és fát a birtokosság adta. A csemetekerl? 
első kezelője Gábor János volt, őt követte 1942-ben Kecskés 
András, aki egészen a felszabadulásig tevékenykedett itt s a 
csemetekert mellett a birtokosság erdeit is kezelte. A cseme
tekert felügyeletét a Debreceni Erdőiga?gatóság látta el.

A felszabadulás után Tiszacsege é^ Egyek határában is 
alapvetően megváltoztak a birtokviszonyok. Az egyeki káptala
ni erdők és az ohati -erdő állami tulajdonba,^ a birtokos sági 
erdő pedig állami kezelésbe került. Az 1961. évi VII. terv* I 
végrehajtása során a megszűnt birtokosság erdeiből állami tu
lajdonba került az Ördögfok. es a Tiszaalja, mig a keményháti 
erdő négy kisújszállási termelőszövetkezet használatába került. 
Tiszacsegén 1954-ben Erdészet alakult, amely az állami erdőket 
kezelte.

Az 1947-ben megindult fásitási mozgalom Tiszacsegén is 
a Legeltetési Bizottságra épült. A Legeltetési Bizottság rendel- 
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kezett fás itható'területekkel, legelőkkel és kisebb, értékte
lenebb szántókkal. A fásítások elvégzéséhez, ápolásához mun
kaerőt is tudtak mozgósítani. Ebben az időben Tisztségén is 
még sok volt a munkáskéz s ezek foglalkoztatását az év egy részé
ben a fásítások révén sikerült megoldani. A fásitási mozgalom 
eredményeként Tiszacsegén is jelentős fásítások születtek, 
ezek az 9 évi VII. trv. végrehajtása sorén mind a ter
me lösze- . .zetek tulajdonába kerültek. A Búzakalász Tsz. tu
lajdonában vai: a Sarkad! erdő. Az TJj Élet Tsz. tulajdonában 
van egy 12 ha-os kocs.tölgy erdősáv, amely a Tiszacsegét Bal- 
mazújv áros sál ess zekető míiút mentén, a falu és Cserepes vasúti 
megállóhely közt fekszik, a Hortobágyi Nemzeti Park területén.
Az erdő szinte lezárna a pusztát, éles határt alkot a puszta 
és a Tiszát köyeto hátság között.

Az Intéban, közel a margicai. határhoz,' a Tisza vadvi
zei által hajdan elárasztott területen egy 2o ha-os jó fejlö
dé sü nyárállomány létesült.

Ezeknek a fásita k még nincs önálló nevük, a határ
ról z nevét viselik, ahol állnak. /Cserepes erdő stb./

>>yeken számottevő fásításokra a felszabadulás után 
nem került sor.

tiszacsege és Egyék erdeinek történetét tanulmányozva 
meg állapíthatjuk, hogy ekét helység-határa soha nem volt olyan 
sivár, mint a Hortobágy pusztáé. A-hajdani, ligeterdők azonban 
a torok hódoltalatt" és után, valamint a XVIII. században 
itt is elpusi ■ rak. Uj erdők telepítésére, a két falu határá
ban is csak a XX. század elején, erdőtörvényeink hatására ke
rült sor. A felszabadulás Után e két község hataraban kevés 
állami erdő létesült. A fásítási mozgalom csak Tiszacsegén ért 
el szép eredményeket.

A kát falu határában található erdők ma értékes elemei 
a tájnak, fejlesztésük, ápolásuk fontos környezetvédelmi fela
dat. .. ... . ....
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