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A zsúfolásig megtelt díszteremben a
mennyezeti freskók restaurálásának zö-
rejei adták – szférák zenéjeként – a han-
gulati aláfestést a szakma negyedik (?)
akadémiai rendes tagjának székfoglaló-
jához. Reméljük, ez csupán kikerülhe-
tetlen technikai akadály, esetleg – felté-
ve, de meg nem engedve – figyelmet-
lenség volt, s nem a szakma presztízsét
kijelölõ üzenet.

Dr. Solymos Rezsõ impozáns össze-
foglalóját adta a szakma elmúlt ötven
évének, amely idõszak mozgalmas volt
nemcsak a tudományban, hanem a gaz-
daságban, és a politikában is.

Kiindulásként leszögezte, hogy az
erdõ bonyolult ökoszisztéma, és az er-
désznek eme komplex egész minden
tagjával kell foglalkoznia. Ám ezen túl
az erdõ nemcsak élõhely, hanem gaz-
dasági tér, munkahely is. Errõl nem sza-
bad megfeledkeznünk, hallhattuk a
napjainkban igencsak idõszerû üzene-
tet. Az ökonómiai és ökológiai szem-
pontok együttes érvényesítését fejezi ki
a tartamos erdõgazdálkodás. 

Ezt követõen rátért az erdõk globális
szerepének, az erdei erõforrás fontossá-
gának taglalására.   

Megállapította, hogy amelyik erdõbe
egyszer beavatkoztak, azt a továbbiakban
gondozni kell a produktív funkciók fenn-
tartása érdekében. Mint ismert, az erdõ
környezetbarát nyersanyagot szolgáltat,

teret biztosít a biológiai sokféleség
megõrzésének, és nem elhanyagolható a
szocio-ökonómiai szerepe sem. Vélemé-
nye szerint épp ez utóbbi területen nem
sikerült elõbbre lépnie a szakmának.
Elsõrendû kötelesség a társadalmi kap-
csolatok építése: „ki kell lépnünk a fák ár-
nyékából, az erdõ szélére” fogalmazott
képletesen a professzor. Meg kell tanul-
nunk a társadalommal folytatott dialó-
gust. Ez a megfelelõ kutatási támogatás
megszerzése miatt is alapvetõ érdeke a
szakmának. 

A társadalmi kapcsolatok, a kommu-
nikáció fontos lehetõségeként értékelte
az erdei emlékhelyek bemutatását. Vé-

gül, de nem utolsósorban az erdõ vé-
delmi szerepét hangsúlyozta. 

A számításai szerint a hazai erdõk
377 millió tonna szenet tárolnak. Minél
nagyobb a növedék, annál nagyobb a
szénmegkötés. Ez pedig a fák korának
növekedésével csökken. A túltartott ál-
lományok szénlekötõ képessége szinte
megszûnik. Ezt nem árt szem elõtt tarta-
niuk a természetvédõknek sem. 

Érdemes átgondolni a természet-
közeliség fogalmát. Hiszen a változó
termõhelyi adottságok miatt ma már ez
sokhelyütt nem ugyanazt jelenti. Állás-
pontja szerint a természetközeli fogal-
ma a termõhelyi adottságok és a fafaj -
megválasztás harmóniáját, valamint a
beavatkozások szinkronját. Az akadé-
mikus szavaiból az alföldi idõs tölgye-
sek kezelése körüli vitákra gondolha-
tunk. 

Hozzáfûzte még, hogy a ter-
mészetvédõk követelései, állításai mö-
gött gyakran nincsenek kellõ kutatási
eredmények.

E megállapításokból a hazai kutatás
helyzetének elemzésére tért. Megállapí-
totta, hogy a jelenlegi feltételrendszer
nem tartható. Esetében a 3000 kutatási
terület nem mehet veszendõbe a pénz-
hiányra hivatkozva. Az erdészeti kutatá-
sok sajátossága a hosszú életciklusból
adódik. Ezek a longitudinális vizsgála-
tok sokszor évtizedek után hoznak
eredményt. 

Az erdõkkel kapcsolatos kommuni-
kációs zûrzavart érzékeltetve példaként
említette, hogy az erdõirtás fogalmát
helytelenül használják a közbeszédben.
Az erdõirtás azt jelenti, hogy ott mûve-
lési ágváltozás következik, például az
erdõ helyén más mezõgazdasági ha-
szonnövényt termesztenek, vagy épít-
kezés céljára veszik igénybe. A világon
évente magyarországnyi erdõ tûnik el.
De az erdõterület csökkenése nem ér-
vényes Európára. De Európán belül
sem egyforma például az élõfakészlet.
A közép-európai országokban kétszer
akkora, mint az északi erdõkben. Az
erdõk fakészletét féltõknek egzakt ada-
tokkal érvelve megállapította, hogy az
éves növedéknek csupán a 61 százalé-
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kát termelik ki hazánkban. A hazai
erdõk gyakorlatilag teljes üzemterve-
zettsége, az ÁESZ kitûnõ munkája a biz-
tosíték erre. Megállapítható, hogy ha-
zánkban állandó fakészlet-akkumuláció
van, ami aggodalomra ad okot, és a vé-
leménye szerint ki kellene termelni a
képzõdött fatömeget, kihasználva a
lehetõségek adta határt.

Arról sem esik szó a sajtóban, hogy a
korábban minimális erdõsültségû Al-
földnek ma már 12 százalékát borítja
erdõ. Ezzel összefüggésben megállapí-
totta, hogy az oly sokat bírált akác és

nyár térfoglalása általában nem az
õshonos fafajok kárára történt. Ezzel
együtt megállapította, hogy az elõttünk
álló feladatok sorában az egyik legfon-
tosabb a monokultúrák átalakítása. 

Elmondta, hogy az ERTI, a NyME és
az ÁESz együttmûködése nyomán elké-
szült az új erdõtelepítési program.   

Összefoglalásként megállapította,
hogy az iparifa termelése a sokszorosá-
ra emelkedett, a tûzifa értékesítési
gondjai pedig megoldódni látszanak. 

Az erdõgazdálkodók felújítással kap-
csolatos visszatérõ gondja a vadlét-

szám. A szakszerû vadgazdálkodással
megelõzhetõk a nagyarányú vadkárok,
de ha például felborul az ivararány, a
vadlétszám megnõ, súlyos vadkárok
keletkeznek. 

Az akadémikus végezetül beszámolt
arról a tervérõl, hogy a Nyugat-Dunán-
túlon egy elegyes erdõk kutatására sza-
kosodott állomást szeretne létrehozni.
Erre minden esély megvan, hiszen az
EU-tagországok többségéhez hasonlít-
va a hazai erdõállomány különlegesnek
számít.

Kép és szöveg: Zétényi Zoltán

A „szakanyag”-ot a FAGOSZ elnöksége
megtárgyalta, amihez felhasználta a tag-
ságtól beérkezett véleményeket is. Az
iratot az elnökség a jelenlegi formájá-
ban és szerkezetében és tartalommal
további felhasználásra alkalmatlan-
nak tartja. Az elõterjesztõ nem veszi fi-
gyelembe a gazdasági hatásokat a fater-
mék kibocsátását, a munkahelyeket és
más vállalkozási következményeket
illetõen, és nem számol javaslatainak
költségvetési következményeivel sem.

A kezelés része a gazdálkodásnak:
A társadalom mai igényeinek megfelelõ
jó erdõgazdálkodás véleményünk szerint
fogalmilag magában foglalja a gazdasági
célú tevékenységen túl az erdõ õrzését,
védelmét, kezelését, az erdõ értékeinek a
nagyközönség részére bemutatását, a
kapcsolódó oktatás és ismeretterjesztés
segítését is. Az optimális erdõgazdál-
kodás mindhárom alapfunkciót (gazda-
sági, védelmi és szociális) egyszerre való-
sítja meg a lehetõ legalacsonyabb társa-
dalmi ráfordítás mellett.

Egyetértünk azzal, hogy az állami
erdõk területe ne csökkenjen. A ma-
gánerdõk területi bõvülésével ugyanak-
kor az állami erdõk részaránya az
összesben természetszerûen folyamato-
san csökkenni fog.

Javasoljuk, hogy az állam az állami
tulajdonú földek és erdõk tulajdo-
nosi jogait egy szervezetre delegálja.

Az állami erdõket kezelõ szervezetek
közül a versenyszféra szabályai szerint
mûködõ, részben vagy egészében ma-
gántulajdonú gazdálkodó szervezeteket
nem szabad kizárni.  Olyan ter-
mészetközeli erdõgazdálkodást (mû-

velés + kezelés) javallunk megvalósíta-
ni, amely a költségvetést a lehetõ leg-
kevésbé terheli. A nagy múltú állami er-
dészeti szervezet felszámolása és helyette
erdõkezelõ költségvetési szervezet ki-
alakítása jelentõs átalakítási, majd folya-
matos további közkiadással járna, ellent-
mondásos, tévutakkal teli folyamat lenne,
amivel nem értünk egyet.

Javasoljuk az állami erdõgazdálko-
dói szervezet és feltételrendszer olyan
továbbfejlesztését, hogy ennek kereté-
ben a 21. századi igényeknek megfelelõ-
en lehessen a multifunkcionális termé-
szetközeli erdõgazdálkodást maradéktala-
nul megvalósítani, beleértve a különbözõ
védelmi és szociális funkciókat is.

A nemzetgazdaság nem nélkülöz-
heti az erdõk anyagi termékeit, köz-
tük is kiemelten a fatermékeket. Ter-
mészetközeli erdõmûvelési és erdõ-
használati eljárásokat alkalmazva a ma-
gyar erdõgazdálkodók az import fával
versenyképes áron képesek erdei fater-
méket a piacra vinni. Ugyanez a szak-
szerûen mûvelt erdõ eközben természe-
tes környezete a benne lévõ életközös-
ségnek. Az erdõgazdálkodás, a kiter-
melt fa feldolgozása, kereskedelme
és e cégek beszállítói mintegy két-
százezer embernek adnak munkát,
megélhetést. Ráadásul vidéken sok-
szor ez az egyetlen munkalehetõség. Az
erdõk gazdasági céljának további korlá-
tozása, visszafogása sok munkaalkalom
megszûnéséhez és térségi szintû foglal-
koztatási gondokhoz vezetne.

Javasoljuk a környezetvédelmi-, a
vízügyi és ezekhez a természetvédel-
mi igazgatás egységesítését is, a kor-

mány eredeti szándékának megfele-
lõen. A gazdálkodási (ennek részeként
a kezelési) és a hatósági funkciókat
tehát a természetvédelem esetében
is – mint összeférhetetlent – mielõbb
szét kell választani. 

Szükségesnek tartjuk a TVH kérje ki
az Akadémia Erdészeti Bizottságának
véleményét, különös tekintettel a cé-
loknak és az állításoknak az újabb tudo-
mányos eredményekkel összevetése ér-
dekében.

Indokolt a „szakanyag” széles körû ha-
tástanulmányokon alapuló továbbfej-
lesztése és ismételt megvitatása, majd
a nemzeti erdõprogramba beolvasztása.
A jelenlegi forma, szerkezet és tartalom
további felhasználásra nem alkalmas. Kü-
lönös, hogy a „szakanyag” mintha azt
sugallaná, hogy az erdészektõl kelle-
ne az erdõt védeni. Azoktól kellene vé-
deni az erdõt, akik mindig is legjobb
szaktudásuk és több mint száz éve már
törvények alapján mûvelik a magyar
erdõket, azoktól, akik a mai erdõket létre-
hozták, gondozták, kezelték, gazdálkod-
tak benne és teszik mindezt ma is?

A „szakanyag”-ból az sejlik: a ter-
mészetvédõ apparátus fõ célja, hogy
hangulatkeltéssel és hatalmi pozíciók
keresésével saját kezelési területet
szerezzen magának, nem törõdve en-
nek gazdasági, következményeivel. A
FAGOSZ ez ellen tiltakozik. 

A Szövetség az eredményes gaz-
dálkodással együtt élõ természetvé-
delmet támogatja, az indokolt több-
letköltségek és bevételkiesések korrekt
megfizetése mellett.

* * *

A FAGOSZ elnökségének állásfoglalása
a természetvédelem erdészeti szakmai koncepciója és távlati fejlesztési feladatai

címû KvVM TVH szakanyag és a fából termelt zöldenergia kapcsán


