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DR. SOMKÚTI ELEMÉR

A tudományos technikai forradalom
hozta fejlôdés – az iparban az automati-
zált, szalagrendszerû termelésszerve-
zéssel élve – megteremtette a robotizá-
ciót, a technológiai elôírások betû sze-
rinti betartását, a termelési hatékonyság
programelôírások szerinti ütemét, a ter-
melési selejt minimálisra szorítása mel-
lett. Az emberi közvetlen termelômun-
ka egyre csak visszaszorul. Az egyszeri
használatra épülô, eldobó rendszerû
„JÓLÉTI TÁRSADALMI” fogyasztás nyo-
mán a levegô, a vizek, a természeti kör-
nyezet soha nem látott elszennyezôdé-
se következett be, ma már elmondható,
világméretekben is.

A világ népességének, a legutóbbi
100 év alatti megötszörözôdése, mint-
egy 6 milliárd fôre,  a földhasznosítás, a
mezôgazdasági növény és állattenyész-
tés, élelmiszertermelés terén is óriási
változásokat eredményeztett, a szelek-
tált, nemesített ültetési anyagokról, álla-
tokról és technikáról, technológiai meg-
oldásokról már nem is beszélve. Mono-
kultúrák szakosított tömegtermelésével,
kiugró hozamok, termésnagyságok jöt-
tek létre, mint pl. 5–7 t/ha búza, 9000
l/éves tejhozam váltak, mondhatni min-
dennaposokká. Öntözött kazahsztáni
területen, magyar kutatók 15 t/l ha-os
kukoricatermést hoztak létre, a világhírû
hazai nemesítés eredményeit öregbítve.

A teljesség igénye nélkül mondható,
hogy az ember ezt a csodálatos hala-
dást, többek között, azzal érte el, hogy
a természet egykori „ajándékai helyé-
ben” egyre tudatosabban teremtette
meg a szabályos, tipizált elemekre épü-
lô alrendszereit az élet minden területé-
re. A szabálytalan, ezer színben jelenlé-
vô természetestôl elszakadva egyszínû,
mesterséges rendszereket, tipizált
csereszabatos alapanyagokat, a tömeg-
termeléssel rövid idô alatt nagy
mennyiségû termék azonos minôségû
és kivitelû elôállítását, korábban isme-
retlen ráfordítással, mind hatékonyab-
ban biztosítja.

A bennünket itt közelrôl érdeklô kü-
lönleges gazdálkodási ágról, amelynek

faállományai a természet- és környezet-
védelem nélkülözhetetlen tényezôi, az
erdôgazdálkodásról, fentiekre hasonlí-
tó fejlôdési út rajzolható.

Az erdôgazdálkodást Európában
már több évszázada az ôserdô, az ôsi
tartalékok klimax közeli állapotú hatal-
mas fakészleteinek a megfogyatkozása,
eltûnése állította válaszút elé. Meg kel-
lett teremteni az erdôfelújítás mestersé-
ges módszereit, ki kellett alakítani az er-
dômûvelés, erdônevelés emberi mun-
kára alapozott, költséges módszereit.
Megjelentek az egykorú, elegyetlen,
szabályos térhálóban telepített erdô-
részletek a termôhelyi jóság szerint dif-
ferenciált fafajok csemetéibôl. Megje-
lentek a gyorsan növô exóta fafajok, a
rövid, a közepes és a hosszú vágásfor-
dulók, az intenzív elôhasználati nevelô-
vágások.

Hazánkban a 1879 óta 10 éves üzem-
tervekre alapozott gazdálkodás – amit
az 1935. évi erdôtörvény minden erdô-
re, így a magántulajdonú erdôkre is ki-
terjesztett – valósághûen igazolja az er-
dészeti statisztikai ismeretek kiemelt je-
lentôségét. Az erdôk fatermelési, gaz-
daságstatisztikai jellemzôinek fontossá-
gát a legutóbbi idôkben (az üvegházha-
tás csökkentése) az erdô környezet- és
természetvédelmi szerepének felerôsö-
dése még inkább növeli. Az országos
ágazati, a regionális és a tulajdonra vo-
natkozó – erdôrészlet bontásra és nap-
rakészen kimunkált statisztikai adatok
ismeretét nélkülözhetetlenné teszi. Az
1990 elôtti 40 év nagy erdôtelepítési
programja sem történhetett az erdôterü-
let, a lábon álló élôfakészlet, a folyónö-
vedék, a vágásérett és kitermelhetô
éves készletnagyság-gyarapodás szám-
bavétele nélkül.

Az 1990-es években az erdôterület
mintegy 40%-ának, több mint 700 ezer
ha-nak magántulajdonba kerülése, a
gazdasági erdôk egy részének véderdô-
vé minôsítése, az erdôfelújítások és az
erdôtelepítések természetközeli formá-
ban való átrendezése, az erdônevelési
feladatok nagyobb részének a „TERMÉ-

SZET ERÔI” befolyásának alárendelése
mutatják, hogy mindez új helyzetet te-
remtett, sok más között a statisztikai
adatok megszerzése, megbízhatósága
terén is.

A környezetvédô, az ún. „ZÖLD
MOZGALOM” képviselôirôl eddig nem
volt tapasztalható, hogy botanikai isme-
retekre támaszkodó elképzeléseik meg-
alapozását matematikai számításokkal,
az egész gazdálkodást érintô kihatások
számszerûsítésével mérlegelnék. A ter-
mészetközeli gazdálkodás tekintetében
ismeretlen, hogy hosszú távon a ráfor-
dítás és a hozam terén az erdészet mi-
lyen ökonómiai változást fog elszen-
vedni, azaz a védelmi rendeltetésû és a
gazdasági célú erdôk milyen aránya az,
amit országos méretekben is elfogadha-
tónak lehet majd tekinteni. Az máris ta-
pasztalható, hogy az egyéni erdôtulaj-
donos, az 1996. évi törvény és az állam-
erdészeti hatósági elôírásokkal nem so-
kat törôdve, a rövid távú piaci érdekhez
igyekszik alkalmazkodni. Ennek sajnos
sok helyen az erdôk minôségi romlása
látja a kárát. Sok a kommersz maggal,
csemetével létesített vagy egyszerûen
sarjaztatott felújítás. Sok a szakmai
szempontokkal nem számoló fakiter-
melés, a divatosan „favágásként” emlí-
tett erdôhasználat. Megállapítható,
hogy az erdôgazdálkodásban a szabá-
lyozatlan sokszínûség térnyerése jelen-
tôs.

A termelési hatékonyság megszokott
gyakorlatú fejlesztése ismeretében szo-
katlan jelenség, hogy – halmazelméleti
érveléssel élve – a továbblépést nagy
részben szabályozatlanságukban sok-
színû mikrohalmazok (erdôrészleti faál-
lományok) kialakítása képezze (a ko-
rábban általános, szabályos, homogén
halmazok képzési törekvéseivel szem-
ben), a fatenyészeti és termôhelyi vi-
szonyok biztosította széles lehetôség
keretei között.

A statisztikai jellemzôk között az ál-
lományalkotó fafaj(ok) %-os megoszlá-
sa, az egyes korosztályok szerinti terü-
leti, fakészleti adataik, az 1 ha-ra esô át-

Veszélyben az erdôgazdálkodás – 
egykor naprakész – legfô országos 
statisztikai adatbázisa és adatainak
megbízhatósága



250 Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 9. szám (2002. szeptember)

lagos fatérfogat (m3/ha), a folyónöve-
dék m3/év, erdôrészletenkénti megfele-
lôinek erdôrendezôi terepi munkával
(körös próba) való megszerzése sza-
bálytalan halmaz esetében nemcsak a
terepi felvételi pontok számát növeli a
sokszorosára, jelentôsen lerontva a be-
csült végszámok pontosságát és meg-
bízhatóságát, de elôidézôje a költségek
sokszorozódásának is.

Az erdészeti statisztikai tájékozottság
korábbi szinten való fenntartása ennek
ellenére olyan követelmény, amirôl, ke-
rüljön bármennyibe, az érdekdifferenci-
álódás tudomásul vétele ellenére sem
szabad lemondanunk.

Szorgalmazzuk mezôvédô erdôsávok
országos hálózatának megteremtését, az
erdôk feltártságának növelése mellett, az
erdô ôrzésének hatékony színvonalra
való felemelését, az erdôterület-növelés-
sel egybekötve, Parlament által elfoga-
dott törvényi ütemtervekbe való foglalá-
sukat. Az erdei munkákban, az egyéb te-
rületeken gyorsan visszaszoruló
ÉLÔMUNKÁNAK az eddigieknél na-
gyobb szerepet kellene biztosítani, a vi-
déki munkanélküliség csökkentése ér-
dekében is. A belterjes nevelési követel-
mények egy részét ezután is meg kelle-
ne ôrizni, a józan szakemberi megítélésû
beavatkozások emberi munkavégzése
számára. Aszályos viszonyok között a
magára hagyott természet erdôállomá-
nyai, amint erre sok példa is felhozható,
gyakrabban esnek ERDÔTÜZEKNEK ál-
dozatul, a bennük felhalmozódott
száradéknak köszönhetôen.

Körültekintôen lenne szükséges pon-
tosítani az FVM Erdészeti Hivatala és az
erdészeti szakközvélemény mozgósítá-
sával, hogy erdeink nemzetgazdasági
védô szerepe töretlen érvényesíthetôsé-
gét (tájvédelmi körzetekben, véderdôk-
ben különösen) a tulajdonosok több
mint 250 ezer erdôvel rendelkezô, „SZA-
BAD GAZDÁLKODÁSI DÖNTÉSHOZA-
TALA” milyen korlátozása garantálhatja.
A közérdek érvényre juttatása, az ÁLLAM
és a KORMÁNY milyen pénzügyi meg-
terhelése mellett válhat közmegegyezés-
sel reális célkitûzéssé.

A hazai természeti, környezeti adott-
ságokra tekintettel, különösen nem tá-
mogathatóak azok a KÖRNYEZETVÉ-
DÔI, nem bizonyított, hibás elgondolá-
sok, miszerint a magára hagyott érintet-
len természet és regenerációs mecha-
nizmusai, a faegyedek idôskori pusztu-
lásáig fenntartott (védett) faállomá-
nyok, az üvegházhatás ellen, a környe-
zet megóvásának leghatékonyabb
módszerei.

Az utóbbi években a mind gyakorib-
bá váló ítéletidôk – özönvízre emlékez-
tetô esôk, nagy sebességû (60–100 km)
szélviharok, forgószelek –, a tornádók és
hurrikánok megszokott észak- és dél-
amerikai körzeteibôl mára Európában és
Ázsiában is nagy gyakorisággal pusztí-
tanak. (Dél-Afrikában most nyár köze-
pén hatalmas hóvihar és nagy számú
fagyhalál, amíg itt minálunk szokatlan
szárazság és meleg 40 °C közelében, mi-
közben sok helyen az ítéletidô, jégesô,
árvíz, szélvihar a határban, tesz jóvátehe-
tetlen károkat.) A védekezés egyik bizo-
nyíthatóan hatékony eszköze az erdô-
sültség növelése, ôshonos és nagy hoza-

mú kultúrákkal, ligeterdôkkel beháló-
zott tájak alakítása nyomán. Ahhoz,
hogy a „FENNTARTHATÓ FEJLÔDÉS”
ne csak tartalmatlan jelszóként legyen je-
len a közéletünkben, az erdôállapot és
erdôsültség vonatkozásában, rendszeres
állami statisztikai számbavételekre, in-
formációra van szükségünk, a szúrópró-
bára alapozott, nagyvonalúan becsült
kétes értékû, országos helyzetkép kiiga-
zítása és helyes alapokra helyezése érde-
kében. El kell dönteni, hogyan célszerû
reagálnunk a kapitalizmus teremtette vi-
szonyok között az erdészet kérdéseire,
az EU követelmények figyelembe vétele,
teljesítése érdekében.

Újabb erdôgazdaság vette meg a Baan
Erdômester szoftvercsomagot, amelyet
az integrált vállalatirányítási rendszer
hazai forgalmazója, a Datorg Team fej-
lesztett ki a Mecseki Erdészeti Rt.-vel
(MEFA) közösen. A szoftvercsomag –
amelynek a MEFA az elsô felhasználója
– a Baan erdôgazdaságoknak kialakított
iparág-specifikus megoldása.

Az új vevô a Somogyi Erdészeti és
Faipari Rt. (SEFAG), amely szerteágazó
tevékenységének egészét akarja megtá-
mogatni a szoftverrel. A bevezetésre
7–8 hónapot szánnak, így 2003 elején
már egységesen a Baan rendszerben in-
dul valamennyi folyamat az erdôgazda-
ság mind a kilenc erdészeténél és a fû-
részüzemben. Ezt három hónappal ké-
sôbb követi a parkettagyár és a dísznö-
vény-kertészeti egység éles indulása.

A Datorg Team Baan Erdômester
rendszere Magyarországon elsôként kínál
teljes informatikai megoldást az erdôgaz-
daságok speciális igényeire. A részmodu-
lok között megtalálható a szaporítóa-
nyag-termelés, az erdôfelújítás és -telepí-
tés, a fakereskedelem, a vadgazdálkodás
és vadászat, valamint a mezôgazdaság is.
Mindezek mellett támogatja a szokványos
gazdasági-pénzügyi és logisztikai folya-
matokat. A SEFAG-nál az integrált csoma-
got összekapcsolják a vállalatnál mûködô
Digiterra tervezôszoftverrel, illetve a saját
fejlesztésû és megtartani kívánt bér- és
menetlevél-kezelô alkalmazásokkal. Az
alkalmazott platform Compaq ML570 ki-
szolgáló lesz, Microsoft SQL 2000 adatbá-
zis-kiszolgálóval.

Schopp Attila
(Számítástechnika)

Erdészeti Baan

Európai erdészeti
miniszterek 
tanácskozása
Az elmúlt évszázad nyolcvanas éveiben
ébredtek tudtára annak, hogy az erdôk
pusztulása nemcsak a trópusokat fenye-
geti, hanem az európai erdôkben is
megjelentek a pusztulás jelenségei. A
különféle szennyezések, az urbanizáció
és más okok miatt az erdôknek nemcsak
minôsége gyengül, de területük is csök-
ken. A bajok orvoslására 1990-ben az
európai országok erdészeti miniszterei
találkozót tartottak és országhatárokon
átnyúló együttmûködést kezdeményez-
tek. A legközelebbi ilyen miniszteri talál-
kozót 2003-ra tervezik Bécs székhellyel.

(AFZ, 2002. 8. sz.)
Ref. Dr. Szodfridt István

Új uniós 
erdôpolitika
Az Európai Bizottság javaslatot dolgozott
ki az erdôk fokozott védelmére. Míg ed-
dig az EU pusztán a légszennyezés és az
erdôtüzek hatásait vizsgálta, addig az új
tervezet a bizottság hatáskörét a klímavál-
tozás hatásainak felmérésére, valamint a
biodiverzitást és a talajszennyezést érintô
uniós politikák kiegészítésére is kiterjesz-
tené. A javaslatokat keretszabályozás for-
májában készítették el, és azokat az Euró-
pai Parlamentnek és az Európai Tanács-
nak egyaránt el kell majd fogadnia. 

(EurActiv)
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