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AZ EURÓPAI ERDÉSZET MÚLTJA ÉS JÖVŐJE 

A FAO Európai Erdészeti Bizottsága és az Európai Gazdasági Bizottság (EGB) 
Fabizottsága együttes ülést tartott Genfben, 1987. október 12 és 17 között. Az 
együttes ülésre a két szervezet fennállásának negyvenéves évfordulója adott 
okot, így a napirenden a hagyományos témák mellett az ünnepi alkalomhoz 
kapcsolódó kérdések is szerepeltek. Az évforduló alkalmából köszöntötte a két 
szervezet G. Hinteregger, az EGB ügyvezető titkára és Flores-Rodas, a FAO 
vezérigazgató-helyettese. Mindketten hangsúlyozták a két szervezet szerepét 
Európa és Észak-Amerika erdőgazdálkodásának és faiparának fejlődésében az 
eltelt negyven év alatt. Aláhúzták a két szervezet gyümölcsöző együttműkö
dését, sokirányú kapcsolatait. Az ülésen részt vettek az évforduló alkalmából 
rendezett ifjúsági esszé-pályázat nemzeti győztesei. Magyarországot Somogyi 
Zoltán, az ERTI munkatársa képviselte. Az együttes ülés megvitatta „Az eu
rópai faellátás helyzete és tendenciái 2000-ig és azt követően" című tanulmányt 
(ETTS IV.) és a tanulmány legfontosabb megállapításait összefoglaló deklará
cióval fordult a tagországok kormányaihoz. A deklaráció rövidített szövegét 
az alábbiakban adom közre. 

D e k l a r á c i ó 

Az erdők Európa területének egyharmadát borítják, s a tulajdonjog, valamint 
az erdőgazdálkodásban, a faiparban és a kiegészítő tevékenységekben való 
foglalkoztatás által nyújtott jövedelmek, továbbá az üdülés, táj-, természet-, és 
környezetvédelem révén sok millió európai ember élvezi ezek hasznát. A fa 
az építőipar, bútoripar, csomagolás és nyomdaipar alapvető nyersanyaga. Emel
lett újratermelhető. A fatermelés, mint fő jövedelemtermelő forrás sok ország
ban az erdőgazdálkodás legfontosabb funkciója jelenleg és lesz a jövőben is. 
Emellett azonban az erdők környezetvédelmi és szociális funkciójának relatív 
jelentősége is növekszik. Az erdőgazdálkodás aktív szerepet játszik a környe
zetvédelemben és a talajerő fenntartásában. 

Az ETTS IV. előrejelzése szerint az európai erdőkből származó fakiterme
lés, a faipari hulladék, a papírhulladék és a más térségekből származó import 
az évszázad végéig ki tudja elégíteni a növekvő igényeket. A légszennyező
dések negatív hatásai azonban ezt az egyensúlyt megzavarhatják (a kénysze
rű egészségügyi termelések átmenetileg megnövelhetik a kínálatot, amit a nö
vedék és a kitermelési lehetőségek visszaesése követ). Az a következtetés, hogy 
a fatermékekben kiegyensúlyozott kereslet-kínálati helyzet várható, eltér a 
korábbi hasonló tanulmányok megállapításaitól. Az ETTS IV. azonban az év
század végéig továbbra is a szállítók közötti erős versenyt helyezi kilátásba, 
mely az elmúlt évtizedben is a legtöbb fatermék európai piacára jellemző volt. 
Ugyanakkor ki kell hangsúlyozni azt is. hogy a kereslet-kínálati helyzet je
lentős eltérést mutat az egyes régiók között és a fentiekben vázolt átfogó kö
vetkeztetések nem alkalmazhatók feltétel nélkül valamennyi országra. 



A fakereslet és -kínálat terén megváltozott kilátások, az erdők környezet
védelmi és egyéb szolgáltatásai iránt egyre növekvő igény, továbbá az erdő
ket tűz és légszennyezés révén fenyegető veszélyek, valamint a társadalomnak 
az erdészeti politika iránt sok országban megnövekedett érdeklődése egyes or
szágokban megköveteli az erdészeti politika alapvető újraértékelését, míg más 
országokban új dimenziókat nyit az erdészeti politika formálásához. E dekla
ráció célja, hogy az újraértékelést elősegítse, ehhez nemzetközi hátteret szol
gáltasson, és hozzájáruljon a politika formálásához. 

Az együttes ülés melegen üdvözölte az ETTS IV. kidolgozását. Megjelölte 
a különös figyelmet érdemlő kulcskérdéseket, ezekből levonta a következteté
seket és a következő javaslatokat fogadta el: 

Az erdők nem fatermelési célú szolgáltatásainak növekvő relatív jelentősége. 

Az erdők szociális és környezetvédelmi szolgáltatásai, valamint egyéb termé
kei iránti igény további növekedése és diverzifikálódása várható. A nem-fa-
termelési célú szolgáltatások és funkciók igénybevétele a fatermelés terén fe
szültségeket és az erdők különböző funkciói között konfliktusokat okozhat. Az 
erdészeti politikát úgy kell megváltoztatni, hogy a nem-fatermelést célzó szol
gáltatások iránti növekvő igényt ki lehessen elégíteni és a keletkező feszült
ségeket minimumra lehessen csökkenteni. Az erdőtulajdonosoknak támoga
tásra van szükségük, hogy azokat a javakat és szolgáltatásokat, melyeket a 
társadalom igényel, teljeskörűen biztosítsák. Az egyéb javak és szolgáltatások, 
különösképpen az üdülés, a turizmus és környezetvédelem iránti igények nö
vekedése, és az ezzel járó költségek emelkedése olyan gazdaságpolitikát köve
tel, mely arra ösztönzi az erdőgazdálkodókat, hogy ezeket biztosítsák. 

Az erdők védelme a tüzekkel, levegőszennyezéssel és más károsításokkal 
szemben. 

Az erdők Európa sok részén többféle károsításoktól szenvednek és fennáll an
nak a veszélye, hogy a károsítások mértéke növekedni fog. Ezért a kormá
nyoknak kiemelkedő súllyal kell biztosítaniuk az erdők védelmét, melyek in
dikátorként jelzik az emberek egészségi állapotát is. A légszennyezésnek tu
lajdonított károsítás mechanizmusát még nem tisztázták eléggé, bár széles kör
ben elfogadják, hogy a károsítok közül a levegőszennyezés az egyik legfonto
sabb tényező. Nincs feltárva világosan a károk és a gazdálkodás jellege közötti 
összefüggések rendszere sem. Fel kell hívni a kormányokat, hogy folytassak 
erőfeszítéseiket a kár-mechanizmus jobb megértésére, a károk mérésére és 
mindenekelőtt a kárt előidéző okok megszűntetésére, összhangban a Határo
kontúli Légszennyezési Konvencióval és más nemzetközi megállapodásokkal. 
A nemzetközi együttműködésnek a jelenleginél nagyobb mértékben ki kell 
térni a természetes környezetet érő károk és az emisszió csökkentésére hasz
nálható technológiák cseréjére. A kutatómunka hatékonyságát növeli és a pár
huzamosságok elkerülését segítheti az országok közötti programegyeztetés. 

Mezőgazdasági földek átalakítása erdővé. 

A növekvő mezőgazdasági termékfelesleg következtében sok országban inten
zíven foglalkoznak a földhasználati politika módosításával. Az erdőgazdálko
dás kínálja az egyik alternatívát a felesleges mezőgazdasági földek hasznosí
tására. Az ilyen változás különösen vonzó lehet a fahiánnyal küzdő országok 



számára. A mezőgazdasági földek hasznosítását célzó intézkedéseket olyan in
tegrált földhasznosítási politika részeként kell megtervezni, amely képes a 
funkciók megfelelő arányát biztosítani és amelyet a földtulajdonosok és a he
lyi lakosság is támogat. 

A tulajdoni és a gazdálkodási egység nagysága. 

Az európai erdőkből kitermelt faanyag mennyisége jelentősen alatta van a 
lehetőségeknek, s ez így marad még akkor is, ha az ETTS IV. által prognosz
tizált kitermelési felfutás bekövetkezik. Európában többmillió erdőbirtok van. 
Ezek közül sok nagyon kicsi. Egyes kivételektől eltekintve, a kis erdőbirtok 
gazdálkodási színvonala sok kívánnivalót hagy maga után. Az erdők termő
képessége és a fakitermelés mértéke jelentősen növelhető lenne, ha azokat a 
feszültségeket, melyek a szétszórtsággal, a szakmai hozzáértés hiányával és 
a tulajdonos motiváltságával függnek össze, fel lehetne oldani. 

Ahogy növekszik a nyomás a társadalom részéről az erdők eredményesebb 
és sokrétűbb hasznosítása iránt, egyre inkább elkerülhetetlen, hogy a kis er
dőbirtokok nagyobb mértékben járuljanak hozzá az országos gazdaságpoliti
kai célok megvalósításához. Ahol ez kívánatos, ott ki kell dolgozni olyan mód
szereket, melyek az erdőtulajdonosokat a nagyobb hozzájárulás irányába mo
tiválják, erősíteni kell az intézményi rendszer infrastruktúráját, hogy ezáltal 
a kisbirtokosokat megfelelő támogatásban lehessen részesíteni. Ezeken kívül 
törvényhozási és pénzügyi intézkedések is elősegíthetik a probléma megoldását. 

Termékfejlesztés, piacbővítés. 

Az ETTS IV. megállapítása szerint a fatermékek felhasználása lassú ütemben 
tovább növekszik, legalább is az évszázad végéig. Sok fafelhasználó ágazat 
tevékenysége szinten marad, vagy csak lassan növekszik. Számos országban 
olyan szerkezeti átalakulásnak lehetünk szemtanúi, melyek hatással vannak 
a kereslet-kínálat helyzetére és a faipari termékek versenyképességére. Jelen
tős különbségek vannak pl. az egyes országok között a fűrészáru és a papír 
iránti igény trendjében és a szektoron belüli integrációs folyamat ütemében. 
A várhatóan nagyon éles piaci versenyhelyzetben az erdészet és faipar szá
mára komoly kihívás lesz, hogy termékei piacképességét javítsa. Éppen ezért 
különös figyelmet kell szentelni a következő kérdéseknek: 

A piacokra és a végső felhasználásra vonatkozó informáltság javítása. A fa
termékek sok termelője és forgalmazója nem rendelkezik a piacokra és a ter
mékek végső felhasználására vonatkozó megfelelő tájékozottsággal. A kormá
nyoknak és a piac szereplőinek együtt kell működniük, hogy a piac jobban 
megismerhető és elemezhető legyen, hogy vizsgálják a fűrészáruk és a lemez
ipari termékek végső felhasználását és hogy meghatározzák az ezek felhasz
nálását befolyásoló tényezőket. A végső felhasználási területek jobb megisme
rése elősegítheti — többek között — a piac diverzifikálódását, új, fejlettebb 
termékek kifejlesztését, beleértve a magasabb feldolgozottsági fokú, a felhasz
nálók speciális igényeinek megfelelő termékek előállítását, olyan értékesítési 
és reklám stratégia kidolgozását, melynek célkitűzéseit a piackutatás révén 
pontosan meg lehet határozni. 
— Kutatás és fejlesztés ( K + F ) . Növelni kell az ágazat kutatási és fejlesztési 
kiadásait. Az ágazatnak vannak olyan előnyei, melyeket gyakran nem hasz
nálnak ki kellően. Így pl. azt, hogy sokoldalú, megújítható, a környezetvéde
lem és az energiafelhasználás tekintetében pozitív tulajdonságokkal rendelke
ző, amellett vizuális értékekkel is bíró nyersanyaggal dolgozik. A kutatásfej-



lesztésnek ezen előnyök maximalizálására, ugyanakkor egyes, többnyire a hely
telen felhasználás következtében jelentkező hátrányos tulajdonságok (a gyú
lékonyság, a biológiai tényezők által előidézett károsodás, méreti instabilitás) 
minimalizálására kell törekednie. 
— Reklám és értékesítés. Szükség van arra is, hogy az ágazat termékeit ered
ményesebben reklámozzák és értékesítsék. E tekintetben különös figyelmet 
kell fordítani az oktatásra és továbbképzésre, elsősorban azok esetében, akik 
az anyagok közti választást befolyásolhatják (így pl. az építészek és a terve
zők), valamint akik a jövőbeni erdőgazdasági és faipari vezetők lesznek. 

Energia 

Az 1970-es évek vége óta a fa energiacélú felhasználása növekszik, s az ETTS 
IV. szerint e tendencia további folytatása várható. Meg kell azonban jegyez
ni, hogy ez az előrejelzés az 1984/85. évi magas energiaárak idején készült, és 
hogy ezen előrejelzést nagyon befolyásolhatják az energiaárak, melyek a je
lenlegi (1987) szintről várhatóan hosszabb távon újra emelkedni fognak. An
nak ellenére, hogy jelenleg a fa energiaforrásikénti felhasználása nem elsőren
dű kérdés, célszerű, ha a kormányok a várható helyzet elemzésére gondot for
dítanak és felkészülnek az energiacélú fafelhasználás esetleges növekedésére. 

Az erdőgazdaság és a faipar érdekközössége 

Az ágazat egyes szektorainak (beleértve az erdőtulajdonosokat, a faipart, a 
fakereskedelmet, valamint a fatermék és az erdők szolgáltatásainak felhasz
nálóit) célkitűzései gyakran eltérőek, sőt egymásnak rövid távon ellentmon
danak. Ugyanakkor az egészséges gazdasági környezet és a hosszútávú dina
mikus fejlődés a szektor egészének alapvető közös érdeke. A közös érdekte
rülethez tartozik az erdőtőke védelme és fejlesztése a jelenlegi és a jövő ge
nerációi számára. Éppen ezért figyelmet kell fordítani azokra a módszerekre 
és lehetőségekre, melyek révén az erdőgazdálkodás és elsődleges faipar együtt
működhet a közös célok megvalósítása érdekében. A kormányoknak fontos 
szerepe van az ágazat kohéziójának közvetlen és közvetett eszközökkel való 
erősítésében. 

Közérdek és részvétel a gazdaságpolitika kidolgozásában 

Az erdészet sorsát érintő gazdaságpolitika mindinkább a közérdeklődés hom
lokterébe kerül. Főként az erdőknek az emberi környezet védelmében és a 
gazdasági életben betöltött szerepét kívánják egyre többen megismerni, az er
dőket veszélyeztető károsítások miatti aggodalom pedig fokozatosan nő. A 
társadalom által vitatott kérdések közül említést érdemel: a fatermelés és az 
erdők egyéb, nem-fatermelési célú szolgáltatásainak megítélése; milyen in
tenzíven kell az erdőket kezelni; milyen mértékben kell a gazdaságpolitikai 
céloknak az erdők esztétikai és tájképi értékét szolgálniuk; meddig terjedhet 
az erdőtulajdonos joga atekintetben, hogy erdejét a maximális profit elérése 
vagy más egyéni célok elérése érdekében kezelje, illetve ezeket az egyéni cé
lokat hangolja össze az egész társadalom érdekeivel. Gyakran nem kielégítő 
az erdészek és a társadalom közötti dialógus e kérdéseket illetően. Az erdé
szek felelősek azért, hogy ez a vita szilárd tudományos alapokra épüljön. 
Ezért fel kell hívni az erdészet minden ágának képviselőit arra, hogy teremt
senek egészséges légkört az erdészetet érintő kérdéseknek és az egész társa-



dalom, speciális érdekcsoportok és a törvényhozók bevonásával történő kon
struktív megvitatására. 

Következtetések 

A megvitatott tanulmány világosan rámutat arra, hogy az erdőgazdálkodás 
és elsődleges faipari szektor jelentősége összességében tovább fog növekedni, 
de az erdő iránti szociális és környezetvédelmi igények gyorsabban nőnek, 
mint a faszükséglet. Ennek hatása lehet a faanyagtermelésre. Mindazonáltal 
Európa az évszázad végén több fűrészárut, falemezt, papírt és kartont, vala
mint tűzifát fog felhasználni, mint jelenleg. A fafelhasználás növekedési rá
tája alacsonyabb lesz a korábbi tanulmányokban előre jelezteknél. Ugyanak
kor az európai erdők fakitermelése várhatóan a korábbi előjelzésekkel össz
hangban nőni fog, miközben továbbra is elmarad a lehetőségektől. A fa- és 
papírhulladék felhasználása tovább növekszik. Európa tengerentúli szállítói
nak várható export-potenciálja alapján Európa nettó faimportja lehet, hogy 
növekedni fog, de nem olyan mértékben, hogy az a régió fatermék önellátásá
nak szintjét számottevően csökkentené. 

Röviden, az ETTS IV. előrejelzése szerint az európai fapiacon a fa- és fa
termék kínálat a következő évtizedekben meg fog feledni az igények várható 
növekedésének, ami nagymértékben köszönhető a korábban végrehajtott er
dőtelepítéseknek, erdőfelújításoknak és az intenzív gazdálkodásnak. Ugyan
akkor az erdő-tőkére kétirányú nyomás fog nehezedni: egyrészt a növekvő 
szociális és környezeti igények, másrészt az erdők termőképességét és egész
ségi állapotát veszélyeztető károsítások révén. Olyan stratégiát kell kidolgoz
ni, mely az erdő potenciáljának teljes kihasználását teszi lehetővé, úgy, hogy 
az erdő valamennyi funkciója integrált módon az egész társadalom érdekét 
szolgálja. Ennek érdekében különösen a következő intézkedésekre van szükség: 
— Az erdők nem fatermelő funkcióinak relatív növekedése az erdészeti poli
tika kidolgozása és megvalósítása terén új, integrált módszerek alkalmazását 
követeli. Figyelmet kell fordítani arra, hogy a fatermelésből származó jövede
lem elegendő ösztönzést ad-e az erdőgazdálkodás irányának szükséges módo
sításához és/vagy milyen pénzügyi támogatást kell fizetni a társadalmi érde
keket szolgáló erdőkezelésért? 
— Az erdei tüzek, a légszennyezés és más tényezők hosszú távon a környe
zet romlását idézik elő és sok más módon is veszteségeket okoznak. Az erdők 
védelmét szolgáló intézkedések, mindenekelőtt azok, amelyek a károk okai
nak csökkentésére irányulnak, erős támogatásban részesítendők. Erősíteni kell 
a kutatások nemzetközi összehangolását, hogy a párhuzamosságok elkerülhe
tők legyenek. 
— Az agrárpolitika változása, beleértve a mezőgazdasági földek egyéb célú 
hasznosítását is, számottevő lehetőséget nyújt az erdőgazdaság számára olyan 
hosszú távú stratégia kidolgozásához, mellyel biztosítható, hogy az erdőtele
pítés, az átfogó vidéki földhasznosítási politikának része legyen, és — gondos 
tervezés révén —mind a falusi lakosság, mind az erdészet—faipar számára 
gazdasági előnnyel járjon. Annak érdekében, hogy erősödjön a szándék a me
zőgazdasági területek beerdősítésére, nyitva kell hagyni a lehetőséget a nem 
erdészeti hasznosítás visszaállítására. 
— A fatermékek iránti növekvő társadalmi igény egyes országokban arra 
sarkallja a kormányokat, hogy segítsék elő a fanyersanyagok szélesebb körű 
hasznosítását, s a figyelem terjedjen ki a teljes biomassza hasznosítására, be
leértve a gyenge minőségű faanyagot és a fahulladékot is. 



— A kormányok határozzák meg, hogy a kis erdőbirtokok'-hogyan tudnak hoz
zájárulni, hogyan járuljanak hozzá a társadalom szükségleteihez általában, 
és főleg a vidék fejlesztéséhez. Ennek meghatározása után aktív támogatást 
kell nyújtani a kis birtokok gazdálkodásának javításához elsősorban a szak
értői szolgáltatással és egyéb támogatások formájában. 
— Javítani kell a fatermékek piacképességét a piaci információk gazdagítá
sával, a kutatásfejlesztési befektetések növelésével, agresszívebb reklám és 
értékesítési stratégiával, valamint a fatermékek felhasználására vonatkozó is
meretterjesztés és továbbképzés nagymértékű kiszélesítésével. 
— Tervet kell kidolgozni arra az eshetőségre, ha a fa energiacélú hasznosítása 
növekednék, mivel a jelenlegi energiahelyzet előbb vagy utóbb meg fog vál
tozni, és ez várhatóan a fa mint energiaforrás iránti érdeklődés növekedését 
fogja előidézni. 
— A kormányoknak fontos szerepet kell játszaniuk az erdőgazdálkodás és el
sődleges faipari ágazat dinamikus fejlődése elősegítésében azzal, hogy támo
gatják az ágazat különböző tagjai közötti jobb eszmecserét és megértést, va
lamint elősegítik a fokozottab együttműködést a közös érdekek megvalósítás-
sában. 
— A kormányoknak aktívan támogatniuk kell a társadalom fokozottabb rész
vételét az erdőgazdálkodás és elsődleges faipari szektor gazdaságpolitikájának 
alakításában és lépéseket kell tenniük, hogy a közvélemény és a törvényho
zók az ezzel összefüggő komplex kérdéseket jobban megértsék. 
Végül, a gazdaságpolitikát nem elégséges csupán kidolgozni, azt végre is kell 
hajtani. Ez erős, teljes politikai támogatást élvező intézményrendszert köve
tel. Ezen a téren — az erdőgazdálkodás hosszú termelési ciklusát figyelembe 
véve — stabilitásra kell törekedni, a felesleges módosításokat el kell kerülni. 

összeállította: dr. Berdár Béla 

Emlék az erdei balesetek halottainak 
Derékbatört fatörzs-jelkép emlékeztet Baja határában azokra az emberi sorsokra, 
amelyek üzemi baleset következtében szakadtak félbe. Az elmúlt harminc év lefor
gása alatt a Gemenci Állami Erdő- és Vadgazdaság területén tizenegy nevet véstek 
az emléktáblára, évszám szerint is jelezve a halálos balesetek időpontját. A bokodi 
úti parkerdő délkeleti részén alakították ki az OEE bajai csoport kezdeményezésére 
a gazdaság dolgozói az emlékhelyet, a vezetőség teljes támogatásával és egyetérté
sével. A törött fatörzzsel szemben egy emelőgéppel felszerelt teherautónak még a 
múlt év tavaszán elkészült beton makettje is látható. Nem véletlenül itt, mert az 
elmúlt évben ezen a helyen szenvedett halálos, áramütéses balesetet Kosztálity 
Marin, a panduri erdészet autódaru vezetője faanyagrakodáshoz átállás közben. 
Az emlékhely avatási ünnepségén — amelyre 1987. év halottak napja alkalmából 
került sor — Mohácstól Szekszárdig minden erdészet küldöttsége részt vett. Az 
erdészhimnusz elhangzása után szavalatok következtek, majd Varga Rudolf a park
erdő kerületvezető erdésze, az emlékmű kivitelezésének irányítója mondott avató
beszédet. A gondolatokban gazdag visszaemlékezés legfontosabb tanulsága: vigyáz
zunk egymásra jobban munka közben is, mert legdrágább kincsünk — az életünk 
— védelme ezt a felelősséget rója valamennyiünkre. Az avatóünnepség befejezése
ként virágot, koszorút helyeztek el a résztvevők, a számos hozzátartozó az 
emlékmű talapzatán, és gyertyagyújtással tisztelegtek az elhunytak emlékének. 

Gulyás Jenő 
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IX. ORSZÁGOS TERMELŐSZÖVETKEZETI 
ERDŐGAZDASÁGI NAP 

Már hagyománnyá vált, hogy minden esztendőben az ország más-más tájegy
ségén találkoznak a szövetkezeti és a szövetkezeti erdőgazdálkodással szoros 
kapcsolatot tartó erdész szakemberek. Az 1987. esztendőben, szeptember 2-án 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye volt a házigazdája a IX. Országos Termelőszö-
szövetkezeti Erdőgazdasági Nap rendezvényeinek. 

Délelőtt 10 órai kezdettel a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem I. sz. elő
adótermében tartott előadások keretén belül Faragó Károly, a B.-A.-Z Megyei 
Tanács elnökhelyettese megnyitó beszédében ismertette a megye szövetkezeti 
erdőgazdálkodásának jellemző mutatóit, problémáit, terveit, majd Dr. Rada 
Antal, a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatalának osztályvezetője a domb- és 
hegyvidék erdőművelésének helyzetével és a fejlesztési lehetőségekkel foglal
kozott. Korreferátumában Kurucz Miklós, a bükkábrányi „Béke" Mg. Tsz el
nöke tájékoztatást adott az erdőtelepítések jelentőségéről a termelőszövetke
zet racionális földhasznosításában, majd Choma Tivadar, a harsányi „Petőfi" 
Mg. Tsz. elnöke ismertette a jelenlevőkkel az erdőtelepítéseknek és fásítások
nak a bükkaljai meliorációban betöltött szerepét. A következőkben Kalla Lász
ló, az encsi fatársulás igazgatója beszélt a Csereháton folytatott tsz-erdőgaz-
dálkodásról és Várfalvi András adott tájékoztatót Ózd város környékének fa-
gazdálkodási feladatairól. 

A délelőtti program befejezéseként Fülöp László, a TOT elnökhelyettese 
^Kiváló Termelőszövetkezeti Munkáért" TOT-kitűntetést adott át a szövetke
zeti erdőgazdálkodásban kiemelkedő eredményeket elért Kovács Jánosnénak, 
a Szabolcs-Szatmár megyei TESZÖV erdészeti csoportvezetőjének, Varró Ist
vánnak, a tarnaleleszi „Egyetértés" Mg. Tsz. erdészeti fő-ágazatvezetőjének 
és Kalla Lászlónak, az encsi fatársulás igazgatójának, Kiss Bertalan, a tibold-
daróci „Rákóczi" Mg. Tsz. erdészeti ágazatvezetője pedig miniszteri elismerő 
oklevelet vehetett át. 

Ebéd után az Erdészeti Nap résztvevői a rendező bükkábrányi „Béke" Mg. 
Tsz. és a harsányi „Petőfi" Mg. Tsz. területén szakmai bemutatón vettek 
részt. A szakmai bemutató és az egész rendezvény programja az AGROKER 
mályi telephelyén tartott gép- és termékbemutatóval ért véget. 

KISMARTONI KAROLY 

FARAGÓ KAROLY: 

SZÖVETKEZETI ERDŐGAZDÁLKODÁS BAZ MEGYÉBEN 
Borsod-Abaú.i-Zemplén megye a 25,8%-
os erdősültségével hazánk legerdősül-
tebb tájai közé tartozik. Itt található az 
ország erdőterületének több mint 11%-a. 
és az élőfakészlet 14%-a. A 187 ezer 
hektár erdőterület 79%-a gazdasági, a 
fennmaradó 21% különleges rendelteté
sű erdő. Az erdőterületünk 22,8%-án, 
44 298 ha-on 103 szövetkezet végzi az 
erdőgazdálkodási feladatokat. A terme

lőszövetkezeti és szakszövetkezeti erdők 
a hegységek peremein, a dombvidéke
ken és a folyók árterében helyezkednek 
el. A rossz termőhelyeken található 
csaknem 70%-ban sarjeredetű állomá
nyok fafaj- és korosztályviszonyai rend
kívül kedvezőtlenek. A 82%-ot megha
ladó kernényfalaj arány 34%-át a ke
vésbé értékes faanyagot adó akác. cser 
és gyertyán teszi ki. továbbá az erdők 
68%-a 50 éves kornál fiatalabb. 



A szövetkezetek használatában levő 
erdőterületeket az 1961. évi rendezés ide
jén sok objektív és szubjektív tényező 
fdgyelemibevételével alakították ki. s 
ezek következtében még ma is jellemző 
a szétszórt, nagyüzemi gazdálkodás 
szempontjából kedvezőtlen elhelyezke
dés. A 103 szövetkezetből 27 szövetkezet 
100 ha-nál kisebb. 42 pedig 101—500 ha 
közötti erdőterülettel rendelkezik, de 
van olyan termelőszövetkezet, hogy a 
300 ha erdőterülete 7 község határában 
helyezkedik el. 

Az elmondottakon kívül jellemző a 
szövetkezeti területekre az időjárásbiz
tos feltáró utak hiánya. Ennek következ
tében a kitermelt faanyagot gyakran 
csak jelentős többletköltséggel, illetve 
minőségi és mennyiségi veszteséggel ké
pesek a gazdálkodók elszállítani. Fokoz
za az ágazati gondokat, hogy a megfe-
leleőn kvalifikált szakemberlétszám — 
bár az utóbbi esztendőben javult a hely
zet — még mindig jelentősen elmarad 
az erdőtörvényben előírtaktól. Jelenleg 
6 fő erdőmérnök. 4 fő faipari mérnök. 62 
középfokú végzettségű szakember van 
szövetkezeti foglalkoztatásban. Sajnála
tos., hogy a mezőgazdasági üzemeink 
nem jelentenek vonzerőt a szakembereit 
számára. Több termelőszövetkezet évek 
óta eredménytelenül keres megfelelő je
lentkezőt. A számtalan nehézség elle
nére a gazdálkodók erőfeszítéseket tesz
nek az erdőgazdálkodási feladataik szak
szerű végrehajtása érdekében. 

A szövetkezetek fakitermelési adatait 
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a ko
rábbi évek elmaradásaival szemben, a 
tűzifa áremelését követően minden esz
tendőben teljesítik, illetve túlteljesítik 
az erdőtervek által előírt 133 ezer m 3 -
es termelési lehetőséget. A fahasználati 
módok tekintetében a véghasználat és 'i 
növedékfokozó gyérítés területén elvég
zik a beütemezett termeléseket, de a 
tisztítás és a törzskiválasztó gyérítés vo
natkozásában rendszerint elmaradás ta
pasztalható. 

A szövetkezeteink erdőgazdálkodási 
tevékenységének egyik alapvető, de leg
problémásabb területe, az ország más 
tájegységeihez hasonlóan, a véghaszná
lati állományok felújítása. Ezek a gon
dok egyre fokozottabb mértékben je
lentkeznek, mert a belépő új kötelezett
ségek területe minden esztendőben 
meghaladja a befejezettként átadott fel
újításokét, s ennek következtében a kö
telezettség változása emelkedő tenden
ciájú. Az elmúlt öt esztendőben az ak
tuális kötelezettség csaknem 600 hek

tárral nőtt. s jelenleg meghaladja a 2200 
hektárt. Az erdőállomány fejlesztése, va
lamint a nagyüzemi mezőgazdasági mű
veléssel gazdaságosan nem hasznosítha
tó földterületeknek a termelésbe állítá
sa terén megyénkben kiemelt jelentőse
ge van a mezőgazdasági üzemek által 
végrehajtott erdőtelepítéseknek. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 
szántóterületek 61%-a —a hazai egyhar
mados átlaggal szemben — a lejtős terü
letek közé sorolható. A lejtős területek 
közül mintegy 20 ezer hektár szántó és 
legelő már olyan állapotba került, hogy 
kizárólag csak erdőtelepítés útján lehet 
gazdaságosan hasznosítani. Hasonló a 
helyzet a csaknem 1500 hektár belvizes 
területtel is. Szövetkezeteink az elmúlt 
esztendőkben évente mintegy 150—300 
ha területen kezdték meg az első kivi
telt 7—8 millió Ft célcsoportos beruházási 
keret felhasználásával. A telepítések 
zöme nemesnyár. jelentős még a tölgy 
és fenyő aránya, ami megfelel a fafa.i-
politikai célkitűzéseknek. Az erdőfelújí
tások és erdőtelepítések sikeressége ál
talában megfelelő, annak ellenére, hogy 
az utóbbi esztendők eredményességét 
negatívan befolyásolta az egyre növekvő 
mértékű aszálykár. 

Az erdősítési, fásítási munkák végre
hajtása során a talajelőkészítések, ül
tetések kivitelezése szakmailag egyre ke
vésbé kifogásolható. Állandó és egyre 
gyakrabban visszatérő gondot jelent a 
munkaigényes és nehezen, sokszor csak 
nyugati relációból gépesíthető ápolási 
munkáknak időben, a kellő szakmai gon
dossággal történő elvégzése. 

A fafeldolgozás tekintetében megyénk
ben hozzávetőlegesen a termelőszövetke
zetek egynegyede foglalkozik kisebb-
nagyobb kapacitású fűrészipari tevé
kenységgel. Általában elmondható, hogy 
az elavult gépek, a kezdetleges techno
lógia, az itt is meglevő szakemberhiány 
és a gyenge alapanyag nem alkalmas 
magas minőségi követelményű, jó ár
fekvésű termékek előállítására. 

A szövetkezeti erdő- és fagazdálkodás-
nak az elmúlt évtizedben történő ala
posabb vizsgálatai során megállapítot
tuk, hogy több területen sikerült előre
lépni, de a már felsorolt körülmények, 
a kedvezőtlen termőhelyi adottságok kö
zött gazdálkodó, általában pénzügyi hi
ánnyal küszködő szövetkezetek már nem 
képesek az ágazatban rejlő tartalékok 
feltárására. Nyilvánvalóvá vált. hogy a 
fejlődés ütemének fokozása csak az er
dőgazdálkodással foglalkozó üzemek kö
zötti együttműködés kiszélesítésével és 
továbbfejlesztésével valósítható meg. En-
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nek ütemezésére a megyei pártbizott
ság kezdeményezésére 1982-ben integrá
ciós programot készítettünk. 

A program végrehajtásaként a mai 
napig megyénkben hat erdőgazdálkodási 
társulás alakult. 31 termelőszövetkezet 
részvételével, több mint 24 ezer hektár 
erdőterülettel. Az igazság kedvéért meg 
kell azonban jegyezni, hogy a bükkal
jai társulás a körülmények kedvező vál
tozásáig felfüggesztette működését, több 
társulás tagjainak együttműködése pe
dig rendkívül laza. gyakran csak ta
nácsadói szinten mozog. Az Encs és az 
Özd környéki termelőszövetkezetek ái-
tal alakított társulások — célkitűzése
inknek megfelelően — átvették az erdő-
és fagazdálkodási feladatok teljes verti
kumban történő irányítását. Ezek a tár. 
sulások az eddiginél szervezettebb terü
leti és gazdálkodási rendszert alakítottak 
ki. A megalakulást követő kezdeti ne
hézségek áthidalására és minimális mű
szaki .háttér biztosítása cáljából a tár
sulások az eddiginél szervezetebb terű-
millió Ft összegű fejlesztési támogatás
ban részesítette. 

A társulások működését az eltérő kö
rülmények és adottságok nagyban befo

lyásolták. Az azonban tény, hogy a tár
sulások területén sikerült lerakni egy 
szervezettebb, üzemszerűbb. színvonala
sabb gazdálkodás alapjait. Az integrá
cióban részt vevő szövetkezeteknél meg
indult a szemléletbeli átrendeződés, mi
szerint már nem szükséges rossznak 
tartiák az erdőt, van gazdája a terüle
teknek. A támogatások célszerű felhasz
nálásával emelkedett a műszaki színvo
nal, javult a gépek kihasználtsága, elő
relépés történt a szövetkezeti erdőkből 
kikerülő faanyag feldolgozottsága tekin
tetében is. 

Jelenleg legfontosabb feladataink kö
zé tartozik, hogy a működőképes társu
lások megerősítésével bázisokat teremi
sünk a további integrációra. Szorgalmaz
zuk az erdőterületek szükséges cseréjét, 
a különböző támogatások kihelyezésével 
támogassuk a szakemberek letelepedé
sét. Fontos célunk a nagyüzemi műve
lésre alkalmatlan területeknek az eddi
ginél gyorsabb ütemben történő beer-
dősítése és a lehetőségek célszerű ki
használásával a feltártság javítása, a 
műszaki színvonal emelése és a termék
szerkezetnek a készárutermelés irányába 
történő korszerűsítése. 

DR. RADA ANTAL: 

AZ ERDŐMŰVELÉS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSE 
DOMB- ÉS HEGYVIDÉKEN 

Borsod megyében, a domb- és hegyvidéki erdőgazdálkodás egyik legnagyobb 
összefüggő területén mi sem természetesebb, hogy témánk a domb- és hegy
vidéki erdőgazdálkodás legtöbb gondját, problémáját és örömét adó, minden 
erdész szakember számára a legtöbb vitát eredményező erdőművelés helyzete 
és fejlesztésének lehetőségei. Úgy érzem, nem szükséges ezt csak a termelő
szövetkezetek tevékenységére szorítani, hanem néhány fontosabb gondolatot 
felvetve beszéljünk általában az erdőművelés helyzetéről, gondjairól, ered
ményeiről. A teljességre nem lehet törekedni, hiszen az elmúlt évtizedben kö
teteket tesz ki az ezzel foglalkozó irodalom, jelentések, vizsgálatok, előadások 
és szakcikkek tömege. Mindenki szakismeretének, vérmérsékletének és felfo
gásának megfelelően foglal állást a legsötétebb pesszimizmustól a legnagyobb 
derűlátásig. Minden véglet túlzás, igyekezzünk reálisan felmérni helyzetün
ket és lehetőségeinket. 

Ebben a körben senkinek nem kell magyarázni, hogy az erdőgazdálkodás 
speciális jellege, több évtizedre, sőt évszázadra is elnyúló tevékenységi ciklu
sa miatt nem engedhető meg, hogy egy-egy részt kiragadva, csak a mának él
ve, ne törődjünk hosszú távú érdekeinkkel. Ha a maggazdálkodástól a fa fel
dolgozásáig 100 évre van szükség, akkor 99 és fél év az erdőművelésé, s ez
után jöhet a jól megérdemelt aratás. Össze kell fonódnia a jól felfogott hosz-
szú távú népgazdasági érdeknek a szakmai felelősségtudattal, s ezen belül 



minden eszközt meg kell ragadni jelen körülményeink között is — az éves 
szintű érdekeltség adottságai között is — az erdőművelés helyzetének javítá
sára. Ebben a munkában mindenki illetékes, mindenki felelős, a tő mellett 
dolgozó szakembertől a legfelsőbb szintű ágazati irányításig. Egymásra muto
gatásból, vélt vagy valós igazunk bizonygatásából még egy hektár erdő sem 
létesült. 

Induljunk el tehát a maggazdálkodástól 

A VII. ötéves tervidőszakban növelni kívánjuk a maggazdálkodás hatékony
ságát, azért, hogy az erdősítéseknél mind szélesebb körben magasabb gene
tikai értékű szaporítóanyagot használjunk fel. Ennek reális alapjait részben 
a VI. ötéves tervidőszakban teremtettük meg. Megtörtént a magtermelő állo
mányok kijelölése és nyilvántartásba vétele országos szinten. A nyilvántartás
ba vett magtermelő állományok területe 6450 ha. Ez lehetőséget nyújt arra, 
hogy a szaporítóanyag-termeléshez és a közvetlen vetéshez szükséges magot a 
legmagasabb genetikai értéket képviselő állományokból gyűjtsük be. A tölgynél 
és a bükknél ennek már az érdekeltségét is megteremtettük az erdősítések 
egységárának elszámolásakor alkalmazható minőségi felárral. Elkészült a mag
termő állományok kezelési útmutatója, amely minden gazdálkodó rendelkezé
sére áll. 

A tervidőszakban tovább fejlesztjük magtermesztő ültetvényeinket (plan-
tázsok). Befejezzük a megkezdett 15 ha vörösfenyő plantázs létesítését. Ezek 
termőre fordulásával a vörösfenyő magot teljes egészében nemesített plantá-
zsokból kapjuk. Erdeifenyőből 50—55 ha új plantázst létesítünk részben a ki
öregedettek pótlására, részben bővítésre. Feketefenyőből 15—20 ha új plan
tázst létesítünk. 

1986-ban a két legfontosabb nemes tölgyünkből kedvezően alakult a makk
termés és a begyűjtés. Hasonló mennyiségű makkbegyűjtés e két fafajból 
1981Jben volt utoljára. Az előző éveket jóval meghaladó csemetekerti vetés
ből ésszerű gazdálkodással mintegy három évre elégíthető ki a KST- és KTT-
csemeteszükséglet, még akkor is, ha a következő években gyenge makktermés 
lesz. A közvetlen erdősítésekre felhasznált makk és a természetes felújítás 
alatt lévő állományokban létrejött újulat megvédése kedvezően befolyásolhat
ja a két fafaj arányát az első kivitelben és megtakarítást tesz lehetővé a cse
metekertekben megnevelt KST- és KTT-csemetekészletekben. 

Ezzel el is érkeztünk a csemetetermeléshez 

Célunk, hogy a jó minőségű magból és az anyatelepeken megnevelt vegetatív 
szaporítóanyagból kiváló minőségben termeljük az ültetési anyagot az erdő
sítésekhez és fásításhoz. Ehhez a magot a magtermelésnél vázoltak szerint 
a vegetatív szaporítóanyagot a meglévő, jó állapotban lévő anyatelepekről 
biztosítjuk. 

A csemetetermelés hatékonyságának növelése érdekében tovább fejlesztjük 
csemetekertjeinket. Ezt nem a csemetekerti terület növelésével, hanem az in
tenzív csemetetermesztés bővítésével teremtjük meg. A hidegágyas termesz
tési technológia mintegy 30%-os részarányát fenntartjuk, főként a burkolt 
gyökerű — ezen belül is a műanyagcsöves (konténeres) — csemeték előállítá
sát kívánjuk növelni a jelenlegi 3—5%-ról 15—20%-ra, és ugyanilyen arány
ban csökkenteni a burkolatlan gyökerű, szabadföldi csemeték előállítását. 
Mindez a nagyüzemi csemetekertek fejlesztését, helyenként területi kibővíté-



sét, s ezzel párhuzamosan a gazdaságtalanul üzemeltethető kisüzemi csemete
kertek megszűntetését teszi szükségessé. Az 1986 őszi csemeteleltár szerint a 
csemetekészlet 283 millió, amelyből 226 milliót (80%) az engedélyes csemete
kertekben, 57 milliót (20%) a szerződéses termelők termeltek meg. 

A mag- és csemetetermelés további korszerűsítésével párhuzamosan a szük
ségletek szerint kell javítani a fafaj arányt a nagyobb mértékű hiányok és 
többletek megszűntetése érdekében. Ebben továbbra is nagy szerepe lesz an
nak, hogy az erdőfelügyelőségek két évre előre jelzik a szükségleteket és en
nek alapján a NÖMT évenként tájékoztatja a koordinációs értekezleteken a 
csemetetermelőket a várható igényekről. A szükségletek szerinti csemeteter
melést és ellátást szolgálja a 16/1985. sz. rendeletnek az a szigorítása is, mely 
szerint a gazdálkodónak gondoskodnia kell a felújításhoz szükséges ültetési 
vagy vetési anyagról; vagyis, ha saját maga nem tudja megtermelni, a meg
termelésre időben szerződést kell kötnie engedélyes csemetekerti termelővel. 
A termelőszövetkezetek az erdősítésekhez szükséges szaporítóanyag 15—20%-
át termelik meg saját csemetekertjeikben, a többit az erdőgazdaságoktól szer
zik be. Javítani kell a két szektor ezirányú együttműködését is, de megvan 
a realitása a kiegészítő kiskertek működésének is a térség jó csemeteellátása 
érdekében. 

A hazai hegyvidéki erdőművelés legvitatottabb tevékenységéhez, az erdők 
felújításához 
Az erdőfelújítás helyzetéről sok felmérés készült, legutóbb 1986 őszén Villá
nyi Miklós akkori államtitkár elvtárs rendelkezésének megfelelően. Ebből 
emelek ki néhány fontosabb megállapítást. 

Az erdőfelújítás helyzetét 10 évre visszamenőleg vizsgáltuk. A gazdálkodók 
a 10 év alatt keletkezett erdőfelújítási kötelezettség 95%-át teljesítették első 
kivitelben és 85%-át adták át befejezett erdősítésként. A vizsgált időszakra 
jellemző, hogy a népgazdasági elvárásokkal összhangban a VI. ötéves terv
időszakban nagy mértékben nőtt a véghasználati fakitermelés és ez a kelet
kezett erdőfelújítási kötelezettség hasonló mértékű növekedésével járt: 
— az erdősítési munkaráfordítás az V. ötéves tervi átlagos 1,56 ha-ról 1,48 
ha-ra csökkent, tehát némileg javult a VI. ötéves tervben; 
— az erdőfelújítások átfutási ideje a kötelezettség alá vonástól a befejezésig 
az V. ötéves tervben 6,5 év, míg a VI. ötéves tervben valamivel kevesebb. 
6,42 év volt; 

A szankcionálás alá eső erdőfelújítási hátralék az 1977. évi legmagasabb 
szintről 1983-ig igen kedvezően, folyamatosan csökkent. 1984-ben a csökkenés 
megállt a fakitermelések növekedése miatt. 

A mezőgazdasági termelőszövetkezetekre jellemző, hogy a véghasználati fa
kitermelés volumene és eredményeként a keletkezett kötelezettség a VI. öt
éves tervben nagymértékben. 11,560 ha-ral nőtt az V. ötéves tervihez viszo
nyítva. Ha figyelembe vesszük a tsz-szektorban mintegy hatéves átfutási időt 
a kötelezettség keletkezésétől a befejezésig, akkor a befejezés üteme még ki
elégítőnek mondható. Kedvezőtlen, hogy a 10 éves időszakban 5012 ha-os az 
elmaradás első kivitelben a keletkezett kötelezettséghez viszonyítva, s en
nek zöme — 4496 ha — a VI. ötéves tervben jött létre. Ennek legfőbb aka, 
hogy a nagy ütemben emelkedő kötelezettséggel az első kivitelben, főként a 
felkészültség miatt nem tudtak lépést tartani. A következő években az első 
kivitel növelése mellett a befejezés évi ütemét — a keletkezett kötelezettség 
VI. ötéves tervi nagyarányú növekedésével összefüggésben — fokozatosan, 
mintegy 1000 ha-ral kell növelni. 



A tsz szektorban az 1983-ig csökkenő, de még mindig eléggé magas erdő
felújítási hátralék 1984-től némi növekedésnek indult. A hegyvidéki erdőfel
újítás elmaradásának több oka van: 

— A fakitermelés jövedelemtermelő képessége rosszabb az átlagnál: a mag-
gas vágásérettségi kor, a nevelővágások nagy aránya, a gyenge talaj
adottságok, az örökölt nagy sarjarány miatt a területegységre eső hozam 
kicsi, míg a terepadottságok miatt igen nagyok a költségek. A fennma
radásért való küzdelem az erdővagyon kárára, éves hozamnövelésre és a 
technológiai követelmények háttérbe szorításával költségmegtakarításra 
kényszerítette a gazdálkodókat. 

— A kitermelt erdők jelentős hányadát természetes úton kell felújítani 
tölgy és bükk fafajokkal. Az utóbbi másfél évtizedben klimatikus és 
környezeti károsítás hatására jellemzően kevesebb és ritkább volt a mag
termés, mint korábban. 

— A természetes felújítás folyamata a fakitermelésben évek közötti ütem
eltolódást, a kitermelő munkában területi szétszórtságot kívánna. A fo
lyamatos jövedelemtermelés, a fakitermelés gépeinek, valamint a fafel
dolgozó kapacitások kihasználásának vállalati követelményei ennek igen 
nagy erővel ellene hatnak. Ezért a felújítóvágásokban súlyos technológiai 
hibák történtek. 

— A hegyvidéki erdőfelújításnak nincs megfelelő gépi megoldása. A rend
kívüli élőmunkaigény részben munkaerő-korlátokba, részben a szabályo
zásból fakadó ellenérdekeltségbe ütközik. 

— A természetszerű erdő nagy vadállománya akadályozza a természetes 
felújítást, helyenként jelentős károkat okoz. 

Legfontosabb feladatunk a kedvezőtlen jelenségek megállítása, majd kedve
ző irányba fordítása. Mit tettünk eddig ennek érdekében, s mit tehetünk ez
után? — A sort az 1985. december 28-án — tehát a VII. ötéves terv indítása
kor — az erdők fenntartásának és bővítésének pénzügyi rendjéről szóló 
16 1985. MÉM—PM—ÁH számú együttes rendelet megjelenésével kezdem. A 
rendelet alapvető célja, hogy az ötévenként rendszeresen kiadott rendeletek 
sorában a megváltozott körülmények között, az erdőfelújítás helyzetének az is
meretében hatékonyabban javítsa az erdőművelés, s ezen belül az erdőfelújí
tás eredményességét az egységárak, minőségi felárak növelésével, másrészt szi
gorúbb szankciók életbeléptetésével megakadályozza a helyzet további rom
lását. Külön ki kell emelni a fakitermelési tilalom elrendelését abban az eset
ben, ha az erdőfelújítás feltételei nem biztosítottak. 

A legkedvezőtlenebb adottságú hegyvidéki térségek erdőfelújításaihoz meg 
kell teremteni az ökonómiai, technikai és biológiai előfeltételeket, tehát olyan 
kedvezőbb helyzetet kell kialakítani, amelyben az erdőfelújítás sérelme nélkül 
tartható a fakitermelés szintje. Amennyiben ez nem lehetséges, s a fakiterme
lést csökkenteni kell, a fafeldolgozó kapacitások visszafejlesztése és az erdő
művelési ráfordítások jelentős növelése szükséges, akkor ez csak olyan támo
gatási rendszerrel oldható meg, amely tartós szabályozó elemekkel élősegíti a 
kedvezőtlen adofctségú erdőgazdaság fogalmának kialakítását, s így egyensúlyi 
helyzetet teremt az éves és hosszú távú érdekek között. Rendkívül bonyolult 
kérdésről van szó, amely a jelenlegi gazdasági körülmények között teljeskörű-
en nem oldható meg, de például a 16/1985-ös rendelet differenciált egység
árai már ilyen elemeket tartalmaznak. 



Az erdösítésökben keletkezett károik egyik sokat vitatott és szélsőséges né
zeteket kiváltó oka, a vad. A tisztánlátáshoz, a felelősség, az intézkedések reá
lis megosztásához nélkülözhetetlen a vadlétszám és vadkár részletes vizsgála
ta, az erdőtervek és vadászati üzemtervek vadállomány-szabályozási előírá
sainak betartása, a vadkárelhárítás ráfordításainak közös vállalása. Itt sem en
gedhető meg a kölcsönös egymásra mutogatás, a felelősség áthárítása egyik 
oldalról sem. 

Az erdőművelés, s különösen a hegyvidéki erdőfelújítás gépesítése erdőgaz
dálkodásunk egyik legelmaradottabb területe. Ebben szerepe van a hazai er
dészeti gépgyártás fejletlenségének, a gyenge szocialista együttműködésnek, a 
különböző beruházási források (vállalati fejlesztés, központi támogatás, tőkés 
import) elégtelenségének. A kérdés megoldásához hozzá segíthet több import 
engedélyezése, felhalmozási adó alóli mentesítés, a beszerzések koordinálása, 
az erdőfenntartási alapból adható fejlesztési támogatás, a gépgyártás és 
együttműködés erősítése. Mindehhez járulhat a nagyobb eredményességű 
technológiák elterjesztése. 

Az 1984-ben korszerűsített erdőtervezési elvek alapján az új erdőtervek kö
zelebb kerültek a gyakorlathoz, egyúttal differenciáltabban biztosítják a hosz-
szú távú állománygazdálkodás érdekeit. További fontos feladat az objektivi
tás, az exaktabb mérhetőség, a termőhelyfeltárás és ehhez kapcsolódó fafaj
választás továbbfejlesztése. 

Nagyon fontos, hogy a gazdálkodók — szakmailag kifogástalan minőség
ben végezve — tovább növeljék az első kivitel ütemét; emellett igen nagy 
súlyt kell helyezni a több éves befejezetlen, folyamatban levő erdőfelújítás 
minőségének a javítására, a szakmailag szükséges ápolások maradékta
lan elvégzésével, és valamennyi károsító elleni hatékony védelemmel. 
Az összes felújítás alatt álló állományban 80%-os a sikeresség mértéke; ez az 
állapot jól átgondolt és lelkiismeretes munka esetén lehetővé teszi, hogy a be
fejezés ütemét is növelni lehessen fokozatosan, s elfogadható egyensúlyi hely
zet alakuljon ki az évenként keletkezett kötelezettség, az első kivitel és a be
fejezett teljesítésében. Ez automatikusan maga után vonja a folyamatban le
vő kötelezettség alá vont és az üres terület szakmai elfogadható szinten tar
tását, valamint a hátralék, az 1 ha befejezettre fordított munka és az átfu
tási idő csökkentését. 

Következik az erdőnevelés leghosszabb időszakú, sok gondot okozó feladata. 

Ezt hegyvidéki körülmények között gyakran két, vagy három generációjú er
dész szakemberek végezhetik csak el ugyanazon erdőrészletben. Így a szemlé
letváltozás, a külső körülmények minden esetben hatnak, s igen nehéz az 
eredeti elképzeléseket következetesen végrehajtani. Alapelvként azonban min
den időszakra kimondható, hogy akár a fiatalosok ápolásáról, akár tisztítás
ról, törzskiválasztó, vagy növedékfokozó gyérítésről is van szó, mindig a visz-
szamaradó állomány érdekeit kell messzemenően figyelembe venni, minden 
munkát ez kell, hogy meghatározzon. Hogy ezt az alapelvet hányszor meg
sértjük, mutatják a már befejezett, de ápolatlan, elhanyagolt fiatalosok, az 
el nem végzett tisztítások, törzskiválasztó gyérítések, vagy indokoltnál erősebb 
mértékű növendékfokozó gyérítések, a törzssérülések. Sajnos, sokszor jellem
ző a jelölések elhanyagolása, a technológiai fegyelem be nem tartása, vagy 
nem megfelelő, az állományt károsító technika alkalmazása. Ujabb időben a 
gazdasági munkaközösségek és magánfakitermelők elszaporodásával kevés a 



szakmai ellenőrzés, nem megfelelő a végrehajtás. A növendékfokozó gyéríté
seknél az erdőfelújítási kötelezettség nélküli jelentősebb fatömeghez való hoz
zájutásra utal, hogy az elmúlt öt év átlagában ezeket a gyérítéseket terület
ben 80%-ra, fatömegben 103%-ra teljesítették. 

Az erdő fenntartásának és bővítésének pénzügyi rendjéről szóló 16/1985-ös 
rendelet egyértelműen kimondja, hogy az állományok érdekében feltétlenül 
szükséges tisztításokat és törzskiválasztó gyérítéseket el kell végezni, elma
radásuk szankciót von maga után. Hasonlóképpen a szakszerűtlen növedékfo-
kozó gyérítés, a törzssérülés is elmarasztalásban részesül. Az elvégzett mun
kák ellenértékét az erdőfenntartási alapból lehet biztosítani, de csak abban 
az esetben, ha azokat szakszerűen hajtották végre. így az egységár a jelölést is 
magában foglalja, tehát a szakszerűségnek ez is feltétele. Lassan elfelejtkezünk 
róla, hogy ez a tevékenység a legszebb szakmai munkák közé tartozik, min
den erdész alapvető kötelessége. 

Az erdőművelési modelltáblák jó alapot adnak a szakszerű munkákhoz, csak 
arra kell figyelemmel lenni, hogy az erdőállományban az előző időszakok mun
káit hogyan hajtották végre. Egyik pillanatról a másikra az elmaradások nem 
hozhatók helyre. Az erdőnevelés egész folyamatát akkor fogjuk tudni követ
kezetesen végig kísérni, ha részben minden munkát idejében elvégzünk, ezek
nek alapja az lesz, hogy milyen legyen a visszamaradó állomány szerkezete, 
fafajelegyaránya, s ha kialakítjuk a korszaki vizsgálatok rendszerét, amely 
a fafajtól és kortól függő állománynevelési munkák előírásából, annak ellen
őrzéséből, minősítéséből és a következő feladatok meghatározásából áll. Célunk 
ennek a rendszernek a kialakítása, s 1991-től való bevezetése. 

Erdeink egészségi állapotáról és az erdők védelméről 

A legfrissebb 1987. évi tavaszi felmérések alapján: az ország erdővel borí
tott területének 12%-án, 180 000 ha-on jelentkezett valamilyen abiotikus vagy 
biotikus kártétel. 

Ebből legjelentősebb 88,5 ezer ha, a tölgypusztulással érintett terület. Az 
országos adatok szerint újból 1,5 millió rn3 károsodott, annak ellenére, hogy 
1984. I. 1. és 1986. XII. 31. között 620 000 m 3 került kitermelésre. Ez azt 
bizonyítja, hogy a pusztulás nem állt meg és továbbra is számolni kell jelen
tős faanyag-értékveszteséggel és a kitermelést követő erdőfelújítási gondokkal. 

A tölgypusztulás változatlanul elsősorban az Északi-hegyvidék erdőgazdál
kodóit érintette. A többi gazdálkodónál az elszáradás mértéke csekély, he
lyenként, szálanként jelentkezik. A károsított erdőállományok zömét a közép
korúak alkotják. A gazdálkodók 1990. évig a keletkező száradok 67%-át ké
pesek csak kitermelni, amelyhez becslésük szerint 334 millió Ft beruházás
többlet (útépítés, gépbeszerzés, egyéb) szükséges. Külön gondot jelent a ter
mészetes újulat elmaradása (makktermés kiesés), mert a mesterséges úton 
történő felújítás (csemeteültetés) további költségnövekedést eredményez. 

A tölgypusztulás mellett feltétlenül említendő a 26,8 ezer ha-os vadkár, 
amely azt jelzi, hogy a jelenlegi túltartott^vadlétszám erdőbeni kártétele to
vábbra is igen jelentős. Főfalfajaink károsodását elemezve megállapítható, hogy 
a bükk állományokban a vad- és a széldöntés-; a nyár állományokban a ro
var-, a gomba-; a fenyvesekben a vad-, a gomba- és rovarkár a jelentősebb 
mértékű. A korösszetételt vizsgálva megállapítható, hogy a kitermelhető állo
mányoknak 6%-a, a középkorúak 15%-a, míg a fiatal korú állománynak 
9%-a betegedett meg. 28,5 ezer ha-t tesz ki a csemete korú fiatal erdők ká
rosodása. 



A legerőteljesebben károsult erdőgazdálkodók esetében megtörténtek a fa
kitermelések átjelölései, a vágáscserék, különböző támogatásokat, kedvezmé
nyeket kaptak központi forrásokból. 

Elkészült az erdővédelem komplex rendszere, bevezetésének jogszabályi, 
pénzügyi, személyi feltételei vannak, ezek megoldása folyamatban van. Közü
lük néhányat szeretnék kiemelni: 

— A károk időben történő felismerése érdekében erdőrészletenként rend
szeres megfigyelést kell végezni, amely az erdőgazdálkodók feladata. 

— Növelni kell az erdőfelügyelet erdővédelmi, hatósági tevékenységét és 
biztosítani kell az ahhoz szükséges feltételeket. 

— A károk azonos módon történő megállapítása érdekében felvételi útmu
tatót kell kidogozni. 

— A jelenlegi hatályos jogszabályok kiegészítendők a következőkkel: 
Az erdők egészségi állapotának védelme érdekében a, szakszerű erdőgaz

dálkodás keretében az erdő tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az erdő 
állapotát veszélyeztető károsítok megjelenését figyelni, a megjelenésüket az 
erdőfelügyelőségnek haladéktalanul bejelenteni, továbbá a károsítok ellen 
hatékonyan védekezni. A végrehajtást az erdőfelügyelőség ellenőrzi és az er
dő tulajdonosát, kezelőjét, használóját az erdővédelmi munkák haladékta
lan elvégzésére kötelezheti. Az erdővédelmi kutatások kiemelt programként 
való kezelése mellett a kutatóintézetek közötti együttműködést tovább kell 
javítani. A tőkés importból származó motorfűrészek elosztása során, elsődle
gességet kell biztosítani a rendkívüli fakitermelési feladatokat elvégző gaz
dálkodóknak. Szabályozóterv szerint az erdőgazdálkodás alaptevékenységére 
(a fakitermelés és az erdővédelmi termelés is ide vonatkozik) kedvezményes 
nyereségadókulcs kerül megállapításra. 

összefoglalva megállapítható, hogy erdeink egészségi állapota számottevően 
nem javult. További intézkedésekre, egységes fellépésre van szükség a károk 
megelőzése, illetve felszámolása érdekében. 

Még csak röviden, az erdőtelepítésről 

Eddig a jelenlegi erdőterületen folyó erdőgazdálkodás fontosabb művelési fel
adatairól volt szó, az egyszerű újratermelés, illetve a bővített újratermelés in
tenzív formáiról. Hazánkban azonban termőhelyi adottságaink, domborzati 
viszzonyaink miatt még jelentős szerep jut az erdőgazdálkodás extenzív bő-
bővítésének, másképpen az új erdők telepítésének. 

Igaz, hogy a legjelentősebb és a fatermesztés szempontjából a leggazdasá
gosabban szóba jöhető területek síkvidéken találhatók, ahol a racionális föld
hasznosítás a mezőgazdaságilag kedvezőtlenül művelhető területek, a rend
szeresen elárasztott hullámterek ma még korlátlanul rendelkezésre állnak, er
dősítésüknek elsősorban pénzügyi akadályai vannak. De ha körülnézünk domb-
és hegyvidékeinken, ezer és ezer hektár a felhagyott legelő, kopárosodásnak in
duló, az eróziónak kitett terület, ahol ugyan jelentősen nagyobb erőfeszítéssel, 
magasabb költséggel erdősíthetünk, s a közvetlen eredmény sem a fatermesz
tés szempontjából optimális, de ha a környezeti hatásokat elemezzük, az érté
kesebb területek védelmét, a területek hasznosítását, rendkívül nagy és szép 
feladataink vannak, amelyekből még unokáinknak is marad. 

Az erdőtelepítés jelentőségét a kormányzati szervek is felismerték, ezért 



készülhetett el a hosszú távú erdőtelepítési program, melynek jóváhagyása ez 
év őszén várható. Amennyiben reményeink valóra válnak, 1990. és 2000. között, 
a jelenlegi erdőtelepítés ütemét megkétszerezhetjük. Ez azt jelenti, hogy a 
jelenlegi évi 8000 ha új erdő helyett 15 000 ha-t telepítettünk. Bízzunk benne, 
hogy ez a szép program valóra válik, s akkor nagyobb ütemben foghatunk 
hozzá a domb- és hegyvidéki kopárok felszámolásához is. 

Befejezésül néhány gondolat azokról, akik az előttünk álló feladatokat vég
rehajtják. Akik ma itt ülnek, valamennyien az erdőgazdálkodást szolgálják 
különböző területeken, hosszabb-rövidebb ideje. Álljon itt példaként az a 80 
éves erdész kolléga esete, aki a napokban meglátogatott és elmondta, hogy 
ma is ki-kijár a 30 éve általa telepített erdőbe, fáj érte a szíve, ha pusztulni 
látja, s minden ellenszolgáltatás nélkül a saját erejéből telhetően tisztít, ápol, 
amire lehetősége van. 

Tudom, hogy mindenkinek meg kell élnie, családját eltartania. Tudom, hogy 
a gazdasági körülmények egyre nehezebbek, az igények is magasak. De azt 
is tudom, hogy az erdész szakma még emellett is olyan, amelyet mindig tisz
tességgel, hosszú időszakra gondolkozva és tevékenykedve lehet csak ellátni. 
Mert hozhatunk rendeleteket •— annyit érnek, amennyi belőlük megvalósítha
tó. Szankcionálhatunk mulasztásokat — jobb erdő nem lesz belőlük. Tehetünk 
érdekeltté dolgozókat, vállalatokat, intézményeket — egy idő után semmilyen 
érdekeltség nem elég, mert mindig több és több kell. Ez mind fontos és nélkü
lözhetetlen, s hozzá járul a jobb eredményhez, de csak akkor, ha ott áll mögöttük 
mindenütt a jószándékú szakember, aki azért választotta ezt a szakmát hiva
tásul, mert szereti, s tenni akar az érdekében, s legfőbb érdekeltsége a saját 
és a szakma tisztessége. 

KURUCZ MIKLÓS: 

AZ ERDŐTELEPÍTÉS ÉS A RACIONÁLIS FÖLDHASZNOSÍTÁS 

Termelőszövetkeztünk — a bükkábrányi „Béke" Mgtsz. — alaptevékenysége, évről 
évre változó vetésszerkezettel, a piaci igényekhez alkalmazkodva árunövények és 
vetőmagvak termesztése, állattenyésztési tevékenysége pedig tenyésztojás termelése 
mellett szerteágazó ipari és szolgáltató tevékenységet folytat, de ezt nem lehet ki
alakultnak és állandónak tekinteni, mert féleségben és mértékben is állandó vál
tozásban van. Az éves termelés volumene 172 MFt. melyből az alaptevékenységi ter
melésének részaránya 40%. Az átlagos állományi létszámunk 520 fő. 

Termelőszövetkezetünk összes földterülete 3216 ha, melyből jelenleg 2438 ha szán
tó. 517 ha gyep, 176 ha erdő, 4 ha kert művelési ágú és 81 ha terület kivetít, földadó alá 
nem eső terület. Bükkábrány—Vatta—Bükkaranyos községek közigazgatási terüle
tén, tagoltan 22 km távolságban a Bükk alján helyezkedik el. A bükkábrányi, vat
tai kerületben levő földterületeink közvetlenül nem csatlakoznak a Bükk hegység 
lábához, azok enyhén lejtős, jó fekvésű, jól művelhető földterületek, melyeket szán
tóföldi növények termesztésével hasznosítunk, az utóbbi aszályos években inkább 
kevesebb, mint több sikerrel. 

A bükkaranyosi területen elhelyezkedő földterületeink közvetlenül kapcsolódnak 
a Bükk-hegység lábához. Ezek az erősen lejtős, tagolt, sekély termőrétegű erodált 
területek 1975. évben a vattai Szemere Bertalan Mgtsz-szel történő egyesülésével 
kerültek használatunkba, nagyon elhanyagolt, elgyomosodott állapotban. Az itt el-



helyezkedő földterületek művelése és hasznosítása nagyon komoly feladatot és gon-
tot okozott termelőszövetkezetünknek, mert itt a szántóművelési ágú földterületek
nek, mintegy 50%-a erősen lejtős,, sekély termőrétegű, gépi művelésre alkalmatlan 
területek voltak. A gyepterületek oly mértékben voltak tövises, iglicével, csipkével, 
kökénnyel, galagonyával benőve, hogy azon állatok legeltetése szinte lehetetlen volt. 
Ezeknek a területeknek a művelése hagyományos módon csak jelentős többletmun
kával és soha meg nem térülő költségek mellett volt lehetséges, amit termelőszövet
kezetünk vezetősége hosszútávon nem vállalt, mert az szövetkezetünk gazdálkodását 
veszteségessé tette volna. Ennek megelőzésére az ésszerű földhasznosítás megoldásá
ra elkészítettük termelőszövetkezetünk összes földterületére a 

komplex meliorációs és földhasznosítási tervet 

s ebben táblánként meghatároztuk a föld termőképességének fokozására és az ész
szerűbb és hatékonyabb hasznosításra vonatkozó feladatokat. 

A tervek elkészítése után 1979. évben a kivitelezési munkálatokat megkezdtük, 
és folyamatosan, évről évre, a saját erőforrás erejéig és korábban az állami támoga
tás megkapható mértékéig végeztük, és még a mai napig is végezzük. A kezdés óta 
2700 ha szántó- és gyepterületen kémiai talajjavítás, 11O0 ha területen altalaj lazítás, 
460 ha szántóföldi művelésre alkalmatlan területen talajvédő gyeptelenítés történt. 
173 ha hasznosíthatatian gyepterületen pedig erdőtelepítést végeztünk. Az erdősített 
terület 71,9" 0-án — 124,6 ha területen — fenyőfa, 25,6"„-án — 44 ha területen — 
kocsánytalan tölgy. 2,5%-án — 4,3 ha területen—vöröstölgy csemetéket ültettünk ki. 

Földterületeink hasznosításának meghatározásakor — a 70-es évek közepén — 
termelőszövetkezetünknek még jelentős számú szarvasmarha- és juhállománya volt, és 
az akkori lehetőségek folytán ennek fejlesztése szerepelt elképzeléseink között. Min
den olyan erősen lejtős földterület, amelyen a szántóföldi művelés gazdaságtalan 
volt. de a talajt gyeptelepítésre még elő lehetett készíteni, begyepesítettünk. Erdősí
tésre csak az olyan területeket használtuk fel, ahol a gyep telepítése, illetve az ős-
gyep felújítása nem volt lehetséges. 

A bükkaranyosi földterületeink erdőtelepítésével kapcsolatosan el kell mondanom, 
hogy termelőszövetkezetünkben korábban nem volt hagyománya az erdőgazdálko
dásnak, mert megalakulásakor erdőterület nem került a használatába. Az egyesülé
si időszak előtt erdőtelepítésre kibocsátható földterület termelőszövetkezetünk 
nem rendelkezett, ezért számunkra szokatlan és nagyon elgondolkodtató volt az 
erdőtelepítéssel megbarátkozni elsősorban azért, mert a befektetett munka és a 
nem kevés költség, csak nagyon hosszú távon, sok esetben a következő generáció 
életében térül meg. Másodsoriban azért, mert ha a telepítési és erdőápolási költ
ségek nagyobb része állami támogatásból meg is térül, a műveléssel és a megvédés
sel kapcsolatos kodkázatot végül is a szövetkezetnek kell vállalnia minden bekö
vetkező kár esetén. A körülmények és a lehetőségek alapos elemzése és értékelése 
után ^termelőszövetkezetünk vezetősége mégis elhatározta, hogy a terület ésszerűbb 
és hatékonyabb használata érdekében él a támogatások adta lehetőségekkel, vállalta 
az ezzel járó kockázatot és a saját erőfelhasználásra szolgáló fedezet biztosított. 

Az első facsemeték elültetését követő nyolc év után, amikor már nem leguggolva 
kell keresni a facsemetéket a füvek között, hanem már fölfelé kell rátekinteni, és 
az első telepítések egyedei már jelentős árnyékot vetnek, öröm benne járni vagy 
mellette elmenni, bár az utóbbi évek aszályos időjárása a facsemeték fejlődésének 
sem kedvezett. Az erdősítéssel hasznosított területen, amennyiben azon bármilyen 
más növény hasznosítására került volna sor, meggyőződésből állítom, hogy ilyen 
aszályos időjárási viszonyok között minden ráfordítás kárba veszett volna. 

Azt gondolom, hogy termelőszövetkezetünk vezetősége az erdőtelepítéssel a leg
jobb hasznosítását választotta a korábban gazdaságtalanul művelt területeknek, 
mert hosszú távon egy biztos alapot teremtett az új érték termelése lehetőségének. 
Nem elhanyagolható az erdősült területeknek a környezetre való közvetlen és köz
vetett hatása sem, mely kifejezésre jut, illetve megnyilvánul a talajpusztulás fo
lyamatának megakadályozásában, a levegő tisztaságát javító, páratartalom növelését 
segítő szerepében. Bár termelőszövetkezetünkben a magunk által végzett erdőtele
pítések közvetlen és közvetett hasznát eddig még számokban nem tudtuk kimutat
ni, de a régi földnyilvántartási adatokból meg lehet állapítani, hogy ezek a területek 
a századforduló előtti időben mind erdősült területek voltak, és alattuk a váztalajon 
80—100 cm vastagságban humuszos talajréteg volt. Az erdő kipusztításával a sok 
évezred alatt termelődött humuszos talajréteg egy évszázad alatt szinte téliesen 
tönkrement. 



Termelőszövetkezetünk vezetősége ezzel a földterület ésszerűbb hasznosítására a 
kezdeti lépéseket megtette, utódainak kedvezőbb felételeket tud nyúi tani a földterü
let hasznosításában, mint amilyent örökségül kapott. A kezdeti lépéseket szeret
nénk folytatni azzal, hogy a még erdősítésre való területeket újra felülvizsgáljuk és 
ha a terület hasznosítása indokolja, további erdőtelepítéseket végzünk. A lejtős, 
de kedvezőbb fekvésű területéket pedig, ahol lehetséges, értékes gyümölcskultúrák
kal, intenzívebb növények termesztésével hasznosítjuk. A tervezés a döntés előkészí
tésére folyamatban van. A nehéz gazdasági körülmények ellenére is bízunk abban, 
hogy az elkövetkezendő időszakban, ha lassabb ütemben is, de elképzeléseinket va
lóra tudjuk váltani. 

Befejezésül engedjék meg, hogy itt, ezt az alkalmat is felhasználjam arra, hogy 
az Erdőfelügyelőség vezetőinek és dolgozóinak termelőszövetkezetünk vezetősége ne
vében megköszönjem azt a szakmai segítséget, amelyet az ellenőrzési és a felügye
leti munkájuk mellett az erdőtelepítési és ápolási munkák végzése során részünkre 
az eltelt kilenc év alatt nyújtottak. Segítségüket a jövőben is igényeljük és kérjük. 

CHOMA TIVADAR: 

AZ ERDŐTELEPÍTÉS ÉS FÁSÍTÁS SZEREPE A BÜKKALJA 
MELIORÁCIÓJÁBAN 

Hazánkban az eróziós talajpusztulás veszélye és mértéke még ma is jelentős. Bor
sod megyében a 80-as évek elején közzétett adatok szerint 224 ezer hektár van víz
eróziónak kitéve, melyből 54 ezer erősen, 116 ezer közepesen, s 54 ezer gyengén ero
dált terület van. Megyénkén belül a bükkaljai tájkörzet is nagy részben érintett az 
erősen és közepesen erodált területekkel. 

E kedvezőtlen körülmények időbeni feltárására a 60-as évek folyamán országosan 
talajvédelmi mintaüzemeket jelöltek ki az egyes tájkörzetekben, s ennek keretében 
komplex talajvédelmi terv alapján a harsányi „Petőfi" Mg. Termelőszövetkezetet is 
talajvédelmi mintaüzemmé jelölték ki 1963-ban. Ez a terület — mely komplex meli
orációban részesült — a jelenlegi 4030 hektár összgazdasági területből 2530 hektárt 
érintett. (A gazdaság Harsány—Kiskőrös—Mocsolyás községek területén van jelen
leg, és a másik két község területére is elkészült a komplex meliorációs terv, vég
rehajtását öt éve állami támogatás hiányában nem tudjuk elvégezni. 

A harsányi terület kijelölésénél döntő volt, hogy e tájkörzet jellemző tulajdonsá
gait képviselte. A talaj szerkezete savanyú kémhatású, mészszegény, barna erdőta
laj. A terület katlanszerű jellege miatt az éghajlat erősen szélsőséges, csapadék 
csak akkor van, ha az országos jellegű. A lejtőket a nyugtalanság jellemzi. A hosz-
szú, enyhe esésű lejtő váltakozik a hirtelen esésű, rövid lejtőkkel. Még több, más 
szempont is felsorolásra kerülhetne, de úgy gondolom, hogy ez elegendő ahhoz, ami
vel a komplex talajjavítás (talajvédelem) kettős jellegét — mint célkitűzést — a 
terv meghatározott: egyrészről a termelés fejlesztését, másrészről a környezet vé
delmét. 

Mindezen területeken történelmünk folyamán, az emberi civilizáció fejlődésével 
párhuzamosan nagyfokú volt az erdőirtások, a gyepfeltörések száma a növekvő em
beri szükségletek jobb kielégítésére. A kitermelt fa, másrészt pedig a mezőgazdasá
gi művelésbe vonás lényeges termelésfejlesztési célkitűzés volt. Az így eltávolított 
növényi takaró következményeként fellépő nagymértékű erózió, csak később veze
tett a talajtermékenység rohamos csökkenéséhez.. A helytelen talajművelés és 
-hasznosítás hihetetlen károkat okozott, ennek helyreállítása a mai és a jövő gene
ráció feladata. Másik fontos tényező a víz-eróziós talaiPusztuilásoTi túl a szél által 
előidézett defláció. Ez természetföldrajzi értelemben hosszú idők folyamán alakul 
ki, de szántóföldön egyetlen szélvihar, vagy szeles idő is előidézheti. Mind az eró
zió, mind a defláció elleni eredményes védekezést a mai tudomány már biztonsággal 
lehetővé teszi, s ezt a mi példánkkal is tudom bizonyítani. 

A komplex talajvédelmi terv keretében az eróziót kiváltó és azt befolyásoló vala
mennyi tényező mértékét és szerepét felmértük, és e mérések alapján a lejtőtarto
mányokat felosztva alakítottuk ki a szántóföldi, a gyep és az erdő kultúrákat, az 



OMMI tervei alapján. Részletesen nem kívánok foglaklozni a szántóföldi táblásí-
tással, melyet a lejtőre merőlegesen alakítottunk ki optimális nagyságrendben, vala
mint a kémiai talajjavítással és altalajlazítással. A lényeg az. hogy ez a tevékeny
ség — több más tényezőt is figyelembe véve — megduplázta a talaj termőképessé
gét és megvédte a további talajpusztulástól a kialakított termőterületet. 

A komplex meliorációs tervnek szerves részét képezte a 12—15%-os lejtőn túli 
tartományokban a domborzati és termőhelyi adottságok alapján 153 hektár erdő te
lepítése, mint talajvédelmi létesítmény. Ezen túlmenően 7 db erdősáv, 13 fasor és 
4 fás cserjesáv létesítését irányoztuk elő 25 hektáron a defláció ellen. 

A tervben előírt telepítési és fásítási feladatokat termelőszövttkezetünk a Kelet
bükki Állami Erdőgazdaság szakmai irányítása mellett maradéktalanul végrehajtot
ta, és ahol korábban hasznosítatlan — mai értelmezés szerint talajvédő gyepterüle
tek voltak, ma fiatal erdők díszlenek és teszik vonzóvá a táj hangulatát. Nagy
mennyiségű és értékes faanyagot ezektől az erdőktől nem várhatunk, hiszen — 
ahogy a terepi bemutatókon látni is fogjuk — nagy részük rendkívül kedvezőtlen ter
mőhelyen áll. A riolittufán, riolittufahomokon és kavicsos tufahomokon kialakult 
barnaföldeket és savanyú barna erdőtalajokat az erózió lepusztította és sok helyen 
csak sekély, csonka erdőtalajokat találunk. A telepített erdők tehát védenek az eró
ziós károk ellen, csökkentik a szél káros hatását, így jó hatással vannak az egyéb
ként kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területekre. Ugyanakkor díszítik és szép
pé teszik a községkörnyéki dombokat. Ezek az erdők otthont adnak a hasznos mada
raknak és aprovadnak, gazdagabbá teszik természeti környezetünket. 

A talajvédelmi terv befejezésével kisgyőri és mocsolyási területeinken is folytat
juk az erdőtelepítést évi 10—15 hektáros nagyságrendben, s ez a felújításokkal 
együtt mintegy 300 ezer forintba kerül évente a népgazdaságnak — mivel állami 
támogatásból történt a telepítés —. bár ha az ország pénzügyi helyzete lehetővé te-
né, kívánatos lenne fokozottabb mértékben folytatni. Megjegyzem, hogy évi 120 
ezer forint körüli fenntartási járulékot fizetünk be, s ha így nézzük, akkor nem tel
jes mértékű az állami támogatás és nem honorálja az üzemi kezdeményezést kellő 
mértékben. 

KALLA LASZLO: 

TSZ ERDŐGAZDÁLKODÁS A CSEREHÁTON 

Az Encs Járás Termelőszövetkezeteinek 
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdasági Tár
sulást 1979-ben nyolc gyenge adottságú 
termelőszövetkezet hozta létre, azzal a 
céllal, hogy a részben, vagy egyáltalán 
nem hasznosított erdőterületeken az er
dőgazdálkodást szakszerűvé tegyék, il
letve a meglevő, — zömmel gyenge mi
nőségű és értékű — fa vagyonnal nyere
ségesen gazdálkodjanak. 

Első lépésként Encsen mintegy 22 
millió Ft-os beruházással fafeldolgozó 
üzem létesítését tervezték és indították, 
ahol a faanyagot közösen dolgozták fel. 
A 22 millió Ft-ból 4 millió vissza nem 
térítendő támogatást a megyei tanács 
biztosított, míg a többit hitelből és sa
ját erőből fedezték a tagok. A beruházás 
indításával egyidőben az akkori gesztor 
termelőszövetkezet gazdálkodása vesz
teségessé vált és ez rányomta bélyegét 
az induló fafeldolgozó üzemre. Ez az 
idő volt a mélypont a társulás életé
ben. A veszteség meghaladta az 5 mil
lió Ft-ot. Gyors gesztorváltás után ra-
cionalizálódott és fokozatosan nyeresé

gessé vált a termelés. A biztató jele
ket látva a tagok 1984-ben az erdőte
rületüket használatra átadták a fatár-
sulásnak, ahol ezzel az ágazati rend
szerű erdőgazdálkodás feltételei megte
remtődtek. 

A kezelésre átvett erdőterület 3266 ha 
volt 64 község határában szétszórva. 
Rontott akác- és csersajállományok. A 
127 m 3 véghasználati fatömeget adó er
dők szakszerű kezelése nagy-nagy gondot 
okozott inkább, mintsem segített. Eb
ben az időszakban a társulás az esz
közállomány, valamint a szakembergár
da erejének végső tartalékát is moz
gásba hozva tudott csak a problémá
kon túlnőni, a szakszerű, nyereséges 
erdőgazdálkodást megvalósítani, a ko
rábbi veszteségből adódó tagsági bizal
matlanságot nyereséges gazdálkodással 
feloldani. 

Gyenge adottságú szövetkezetekről 
lévén szó, a szurkoláson és erkölcsi tá
mogatáson kívül másra nem számíthat
tunk, sőt az osztott nyereség egyik-má
sik termelőszövetkezet év végi nyeresé-



gének tetemes hányadát tette ki. Gaz
dálkodásunk számai az alábbiak sze
rint alakultak.: 

Eredmény Kitermelt 
eFt fatömegjrrr) 

1981. — 
1982. —4 030 
1983. + 178 

1984. + 2 004 7 339 
1985. + 2 648 12 670 
1986. + 3 027 13 305 

A fakitermelés számai az üzemtervi 
előírással közel egyezőek. 1984-től ösz-
szesen 224 ha erdőt telepített a fatár
sulás, zömmel felhagyott legelőterüle
teken. Az erdőfelújítás területe 339 ha 
1984-től. 
A jelenünkről néhány szót: 1985-ben a 
gesztor tsz krasznokvajdai fűrészüzemét 
adta át a társulás kezelésébe. 1986-
ban új tag tsz. lépett a társulásba, s 
mivel egy tsz korábban kilépett, jelenleg 
is nyolc a tagok száma. Kezeljük a 
Csavaripari Vállalat ongai gyárának 
erdőterületét is. tgy összes erdőterüle
tünk 4313 ha. 1987. évi fakitermelési ke
retszámunk nettó köbméterben 10 375, 
erdőtelepítés első kivitél 25 ha, az er
dőfelújítás 138 ha. 

feldolgozott fatömeg 10 440 m 3 

árbevétel terv 42 985 eFt 
eredmény terv 3 200 eFt (7,4%) 

Szervezeti jelépítésünk klasszikusan er
dészeti, kibővítve önálló gépészeti ága
zattal. Öt erdészkerületben zajlanak a 
fahasználati és erdőművelési munkák 
feldolgozás két fűrészüzemben folyik fe
lelős üzemvezetőkkel, a fafeldolgozási 
műszaki vezetők irányításával. A fa-
irányításával. A 'gépészet önálló ágazati 
rendben gazdálkodik, működteti az er
dei gépparkot, s erejéből még szolgálta
tásra is telik, 42 gazdálkodó egységnél 

végezzük a tűzoltókészülékek javítását 
és ellenőrzését a Csereháton. Szakember
gárdánk iskolai végzettség szerinti 
megoszlása: felsőfokú végzettségű 5 fő, 
középfokú végzettségű 19 fő, szakmun
kás 56 fő, betanított munkás 52 fő, se
gédmunkás 70 fő. összes állományi 
létszámunk 202 fő; összes nyereségünk 
termelési értékre vetítve 7,4%. 

A jövő: 1986 májusában két-három 
éves huzavona után elkezdtük energia
racionalizálási programunk első lépcső
jének megvalósítását, egy 8 910 eFt-os 
beruházást, amit rekordidő alatt meg 
is valósítunk. Encsi fűrészüzemünkben 
képződő faipari hulladékot és fűrész
port égetünk el, s a nyert gőzt a kerí
tésszomszéd Mezőgép Vállalat encsi 
gyáregysége vásárolja meg import kok
szot váltva ki ezzel. Volumenében ki
csi ez a beruházás, nagy beruházás ez 
számunkra mégis, mert az összes esz
közállományunk 28%-át teszi ki. A be
ruházás megtérülési ideje 2,6 év. El
képzelésünket a felettes hatóságaink 
irányvonala alapján alakítottuk ki, és 
szeretnénk tovább fejleszteni. Második 
lépésként az erdőterületünkön keletkező, 
mintegy 1800 tonna vágásterületi apa-
dékot aprítékként szeretnénk eltüzelni 
és gőzszolgáltatásunkat más vásárlók
nak is biztosítani. A gőzellátással há
zon belül is megteremtettük feltétélét 
egy szárító létesítésének, elősegítve ez
zel a magasabb készültségi fokú termé
kek előállítását, és a bútorgyári ko
operáció megvalósulását. A fenti beru
házás w termékszerkezet-váltás alap
jául is szolgál. 

összefoglalásként felelősséggel ki
jelenthető, hogy minden területen ne
héz gazdasági körülményeink között a 
megyénkben a szétszórt, gyenge minősé
gű, zömében rontott tsz-erdők gazdasá
gos művelésének legbiztosabb lehetősége 
maximális kihasználásával lehetőség 
nyílt ellfogadható színvonalú eszközál
lomány megteremtésére, megfelelő fel
készültségű szakembergárda foglalkoz
tatására, valamint megfelelő termelé
si rend kialakítására. 

Zárt területű dámvadtenyésztéssel 100 gazda foglalkozik Alsó-Szászországban 
(NSZK). A 180 cm-es kerítés mögött hektáronként 10 anyaállatot tartanak, bor
jaikkal. Ősszel mesterségesen javítják fel az állományt a télre. A szaporulatot 14 
—16 hónapos korban, 47 kg átlagsúllyal termelik ki, az anyaállományt mintegy 20 
évig tartják fenn. A húskihozatal 58% körüli és kg-onként 16 DM-t érnek el. 

(AFZ, 1986. 37. Ref.: Jéróme R.) 



VÁRFALVI ANDRÁS: 

ÓZD VÁROS KÖRNYÉKÉNEK FAGAZDÁLKODÁSI FELADATAI 

Az MSZMP Megyei Végrehajtó Bizottságának a termelőszövetkezeti erdő
gazdálkodás fejlesztésére hozott határozata alapján, a Sajóvölgyön működő öt 
termelőszövetkezet 1983. január hó 1. napjával erdőgazdálkodás céljából — 
gesztorság alatt — gazdasági társulást hozott létre. A társulás létrehozásának 
célja, hogy a termelőszövetkezetek erdőgazdálkodásában lehetővé tegye az 
erdőtervszerű gazdálkodást, a bővített újratermelést. A társult termelőszövet
kezetek a feladatok megoldásához 12 millió Ft összegű eszközt bocsátottak 
rendelkezésre, álló- és forgóeszközökben. A bevitt vagyon 50%-a gépek és 
egyéb eszközök értékéből tevődött össze. 

Az állóeszközök értéke csaknem kizárólag a fafeldolgozást szolgálta. A gaz
dasági munkák végzéséhez szükséges forgóalapot — forgó tőkét — gesztor 
termelőszövetkezet hitelezte a társulás részére. A szervezeti felépítésben, bi
zonylati rendben igyekeztünk az erdőgazdaságoknál alkalmazott — és helyi 
viszonyainknak is megfelelő — gyakorlati formát követni. A megalakulás idő
pontjától kezdve a folyamatos termelés biztosítása mellett, az indulással együtt 
járó feladatokat is meg kellett oldani: mint például az egységes bizonylati 
rend megteremtése, az erdészeti technikai ellátás, a szakmai irányítás szint
jének, módszerének, munka és technológiai fegyelmének egységesítése, a 
megfelelő szakmai irányítás megteremtése. 

Annak ellenére, hogy a társulást létrehozó termelőszövetkezetek kedvezőt
len adottságú kategóriába tartoznak, az eltelt idő gyakorlati tapasztalataira 
alapozva ma már nyugodt lelkiismerettel kijelenthetjük, hogy: 

— kialakult a Sajóvölgyén levő termelőszövetkezetek területén egy erdé
szeti igazgatósághoz közel azonos színvonalú erdőgazdálkodás, amely 
biztosítéka az erdőterv szerinti •— népgazdasági követelményeken ala
puló — gazdálkodásnak; 

— az államerdészethez hasonló munka- és technológiai rendben dolgozunk, 
egységes bizonylati rend alapján; 

— fokozatosan bevezettük az erdészeti normákat, lényegesen javultak az 
erdészeti ágazatban dolgozók kereseti viszonyai. 

A társulás tevékenységi köre — megalakulásától kezdve, a kezelésre bízott 
területen — magtermeléstől az elsődleges fafeldolgozásig mindenre kiterjed. 
Erdészeti tevékenységét két erdőgazdasági tájban — a 16-os borsodi és a 19-
es hevesi dombvidéken — végzi. Ezen a vidéken a domborzat és a kitettség a 
gazdálkodás szempontjából legjelentősebb tényező, a termőhelyet meghatá
rozza. 

Felszíne igen változatos. Az egész vidék a középhegységek magasságában 
fekszik, elhelyezkedése a tölgy régiónak felel meg. Az Özd-környéki részek 
alapkőzete homok, agyagos homok, homokkő. Ugyanakkor a Bükkmogyorósd-
tól délre eső részen megtalálható a világosabb vagy sötétebb barnásszínű an
dezittufa. Vannak területeink, ahol megtaláljuk a vörös és szürke mészkő, 
fekete agyagpala, vörös-csíkos márga, dolomit és mészköves képződményeket. 
Tengerszint feletti magassága 200—550 méter közé esik. Az évi csapadék
mennyiség 600 mm körüli. Köztudott, hogy ez a mennyiség nem a legkedve
zőbb az erdőtenyészet számára még akkor sem, ha ennek jelentős része, mint
egy 400 mm a tenyészidő alatt hull a területre, ezért a könnyen kiszáradó te-



rületen csak kimondottan szárazságot jobban tűrő fafajokkal dolgozhatunk, 
és minden erdőműveléssel kapcsolatos talajmunkának a rendelkezésre álló 
csapadékmennyiség minél jobb megőrzését kell szolgálnia. 

Területünkön mindkét erdőgazdasági tájban őshonos tűlevelűek közül csak 
a boróka, míg ültetve a luc-, erdei-, fekete-, vörös- és duglaszfenyőt találjuk. 
Lombfák közül őshonosként a bükk, gyertyán, kocsányos és kocsánytalan, 
molyhos, és csertölgy található, melyek mai gazdálkodásunkban a fő fafajokat 
jelentik. Kultúr fafajok közül jelentős az akác. A társulás kezelésében 7727 ha 
erdőterület van. Az összes erdőterületre érvényes erdőtervvel rendelkezik. 
Az összes erdőterületnek 75%-a fatermesztésre alkalmas, azaz gazdasági, míg 
25%-a különleges rendeltetésű. Egy hektárra eső élőfatömeg 159 m 3 , folyó 
növedék hektáronként 5,3 m 3 . Az erdőterv által nyilvántartott élőfa mennyi
ségünk az 1,1 millió m 3-t meghaladja, ami közel 1 milliárd Ft nemzeti vagyont 
képvisel. 

Az állományok zöme a fiatal korosztályba sorolt és gyengébb minőségű cser, 
gyertyán és akác fafajokból áll. Az állományok 33%-a a 40 év alatti, 20%-a 
a 60 év feletti, és mindössze 4%-a a 80 év feletti. Az összes fatömegnek 25%-a 
tölgy, 25%-a cser, 20%-a bükk, 25% gyertyán és akác, míg a fennmaradó 
5%-ot egyéb fafajok alkotják. Érvényes erdőterveink szerint termőhelyeink zö
mében rozsbarna erdőtalaj (37%), barnaföld (23%) és agyagbemosódásos 
barna erdőtalaj (26%). Az erdőterület nagy többsége nem alkot összefüggő er
dőterületet. A 7727 ha erdő 31 község határában terül el. Ez a körülmény kö
vetkeztetni enged az irányítási feladatok nagyságára. Az irányított területen 
egyetlen folyóméter szilárd burkolatú, ún. időjárás biztos út sincsen. Ezért is 
kiemelten fontosnak tartanánk, hogy a termelőszövetkezeti erdőfeltárás is 
nagyobb támogatásban részesülhessen. 

Az előzőekben vázolt gondok ellenére is ma már egyértelműen látható és 
felelősséggel mondható, hogy a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás társulási 
formában nálunk is hatékonyabb, szakszerűbb, eredményesebb, mind a gaz
dálkodó, mind a népgazdaság számára. E formában lehetővé válik és biztosí
tott területünkön a termelőszövetkezeti erdőkben is: 

— a bővített újratermelés; évről évre növekszik az erdőállomány területe, 
a faállomány mennyisége és értéke; 

— több fát kap a népgazdaság, de több árbevételhez jutnak a tulajdonos 
termelőszövetkezetek is; 

— ha mérsékelt javulással is, de biztosítva van jelenleg a társulásnál 180— 
200 ember megélhetése, családjának eltartása; 

— fokozatosan bevezettük az erdészeti normákat, lényegesen javultak az 
melékenysége, javul az eszközök kapacitáskihasználtsága; 

•— egyre jobban szilárdul az erdővagyon védelme, javul a szakszerű kezelés, 
ezen keresztül az erdő állapota. 

Az elmondottak alátámasztására legyen szabad elmondani, hogy ez a társu
lás 1983-iban — az alakulás évében — 4 ha befej ezett erdőt tudott átadni, míg 
1986-ban már 61 ha-t adott át. A megalakulás évében 8900 nettó m 3 fát 
termelt ki és adott át a népgazdaságnak, 1986-ban ez a mennyiség a Í8 000 
m 3 -t meghaladta. 1983-ban a termelési érték tényszáma a társulásnak 27 mil
lió Ft volt, 1986-ban ez már 48 millió Ft. Árbevétele 1983-ban 23 millió Ft-ról 
1986-ban 42 millió Ft-ra emelkedett. 

Ügy vélem, hogy az elmondottak elég meggyőzőek arra, hogy a termelőszö
vetkezeti erdőgazdálkodásban a társulási forma magasabb szintet képvisel, na-



gyobb lehetőséget nyújt a gazdálkodásra, s meggyőződésem, hogy ennek a 
szervezeti formának jelenleg még koránt sincs minden előnye kihasználva. 

Társulásunk területe a borsodi iparvidék vonzáskörzetében terül el, mely
nek köztudottan nagy a levegő szennyezettsége. E mellett azonban Ózd térsé
gének erdősültsége viszonylag alacsony, sok elkopárosodott terület található, 
ezért 

ha Özd város térségében a fagazdálkodási feladatról beszélünk, akkor nem 
szabad szem elől téveszteni az erdő hármas funkcióját. 

A térségben a termelőszövetkezeti erdő jelenlegi állapotának mikéntje a rég
múlt időkre vezethető vissza, amikor is ezen a vidéken az erdő területének 
mintegy 25%-án folytattak rendszeres gazdálkodást, míg a 75%-án a túlzott 
fahasználat volt a jellemző, ami a kohászati üzem működésével is magyaráz
ható, erdőművelési munkát pedig egyáltalán nem végeztek. Ez a kíméletlen 
gazdálkodás a természetes erdő mélyreható megváltozását vonta maga után. 
Jelentősen csökkent a bükkösök területe, helyét elsősorban a gyertyán foglal
ta el. Legnagyobb azonban a degradáció a gyertyános tölgyesekben, cseres töl
gyesekben, ami a tölgyesek elcseresedéséhez vezetett. Így rontott erdeink leg
nagyobb részét cseresek alkotják. Abban az időben magról történő felújítással 
csak az állami területen lehetett találkozni. Nem állami területen a felújítás 
főleg sarjról történt. Súlyosbította ezt a körülményt a terület mértéktelen le
geltetése. Még az 1950-es évek elején is a tervszerűtlen termelés, a csemete és 
a szakszemélyzet hiánya következtében ez az állapot tovább romlott. Az 1950-
es é-vek közepén pedig, amikor a gazdálkodás rendszeresebbé vált, a rohamos 
fejlődéssel nem tudott lépést tartani az ápolás, s ezért ment tönkre sok erdő
sítés. 

A termelőszövetkezetek szervezése ilyen állapotban találta az erdőbirtokos
sági és magánerdőket, amelyek a szervezés során termelőszövetkezetek tulaj
donába kerültek. Ezen, a korábban kialakult — a termelőszövetkezetekre örök
ségül maradt — állapoton a termelőszövetkezetek sem tudtak javítani. A to
vább gyűrűződő csemete és szakszemélyzet hiány, valamint a gyakori károsí
tások miatt nőtt az elhanyagolt, ápolatlan területek aránya, továbbá a szak
szerűtlen fakitermelések mennyisége. Özd város környezetének erdőgazdálko
dásában ilyen örökséget kapott az 1983-^ban alakult Erdőgazdálkodó Társulás, 
ezeknek a hiányosságoknak felszámolására is hozta létre az öt termelőszövet-
kezt a társulást. 

A megalakuláskor elsődleges célul tűztük ki a gazdálkodásban meglevő 
hiányosságok — jelen körülmények között és anyagi lehetőségeinktől függő
en — fokozatos felszámolását, azonban mivel a munkaerő, a termelőeszköz 
mennyisége, anyagi lehetőségeink behatároltak, így az különösen saját erőből, 
néhány év alatt nem valósítható meg. Rövid idő alatt nem valósítható meg 
azért sem, mert az erdőművelési elszámolások költségfedezetét fakitermelések, 
főképp véghasználatok végzésével vagyunk kénytelenek biztosítani, ez viszont 
további erdőfelújítási kötelezettségeket ró ránk. 

De mind a gazdasági, mind a különleges rendeltetésű erdősítések esetén 
feltétlen figyelemmel kell lenni a termőhelyi adottság mellett a gyakori bioti-
kus és abiotikus károsításokra. 

Első és legfontosabb feladat, hogy a termelőszövetkezetek erdőterületén is 
megvalósuljon a bővített újratermelés. A termelés során a társulás minél na
gyobb értéket tudjon áramoltatni a népgazdaság vérkeringésébe. Ennek ér
dekében erdőfelújításokban ott, ahol KTT vagy B esetén a természetes fel-



újítás lehetséges, ezt a felújítási módot kell választani, mesterséges pótlással 
kiegészítve. De a kritikus helyeken, ahol magas költségráfordítás esetén is bi
zonytalan a KTT vagy a B léte, ott erőltetni nem célszerű. Nemesítő pászták 
alkalmazása nem látszik célravezetőnek, mert a CS vagy A újulat között a las
sabban növő T- vagy B-csemetét csak rendkívül munkaigényes technológiá
val lehetne felnevelni. Hasonló elvet kell követni az erdőtelepítéseknél is. 

A térség termelőszövetkezeti erdőgazdálkodásában igen nagy gondot jelent 
a fenyővel történő erdősítés. A lakott területektől távol eső helyeken a vad
kár nehezíti rendkívül az erdősítést. Ez ellen ugyan vadvédelmi kerítéssel 
lehet védekezni — ami költséges és munkaigényes a mai munkaerő ínséges 
időben — természetesen ezt a gondot is csalk a gazdálkodók érzik. A lakott te
rületek közelében, gyümölcsösök, szántók szomszédságában pedig — mert hisz 
a termelőszövetkezeti erdők főként a periférián találhatók — egy másik abio
tikus károsítás, a tűz szab korlátokat az erdősítéseknek. 1987-ben csak a tár
sulásunk területén megközelítően 100 ha-t érintett tűz. Tekintettel ezen kö-
körülményekre, valamint arra, hogy területünk nagy része barnaföld és rozs
dabarna erdőtalaj, ahol az akác fejlődése kielégítő — 30 éves vágásfordulóval 
kezelhető, és az akác ipari használhatósága egyre nagyobb — e térségben na
gyobb teret kell engedni az akácnak. E mellett szól továbbá az is, hogy az 
akác a károsításoknak jobban ellenáll, gyorsan növő, a rövid vágásfordulóval 
gyakorlatilag az energiaerdő igénynek is megfelel. 

A térségben továbbá rendkívül nagy az a terület, amely mezőgazdaságilag 
elhagyott, csonka barna erdőtalajú terület, mely erdősíthető lenne, ha erre 
megfelelő anyagi fedezet állna rendelkezésre. E terület erdősítését sürgeti a 
térség levegőszennyezettsége is. Ezen elhagyott területek befásítása, erdősí
tése némi segítséget is tudna nyújtani a térség jövőbeni foglalkoztatási gond
jainak. E feladatok megoldásában tevékenyen részt vállalna, de tudna vállal
ni a jövőben is a társulás, amennyiben azokat a szubjektív tényezőket ki le
hetne küszöbölni, melyek jelenleg is a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodásra 
a területünkön fékezően hatnak: 

— Az egyik ilyen probléma, hogy az Állami Biztosító a termelőszövetkezeti 
erdőgazdálkodásban csak a tűz ellen köt biztosítást. 

— Rendkívül fékezően hat a gazdálkodásra, hogy a termelőszövetkezetek 
nem tudnak vásárolni kellő mennyiségben megfelelő minőségű termelő
eszközt azon indoknál fogva, hogy a devizát az erdőgazdaságok termelik. 
Kérdezem miért? — A termelőszövetkezetek termékei is kerülnek ex
portra, csak nem a termelőszövetkezeteken keresztül, s talán ha jobb, 
több termelőeszköz állna rendelkezésre, még nagyobb arányban is hoz
zájárulhatna a népgazdaság exportmennyiségéhez. 

— Hasonló gond származik az erdő feltáratlanságából. A termelőszövetke
zeti erdő feltártsága messze elmarad az állami erdőkétől. Elvileg megvan 
a támogatás lehetősége, de a gyakorlatban nem jutunk hozzá. Személy 
szerint azt tartanám szükségesnek, hogy átmenetileg kiemelt támogatás
ban részesülhessen a térség termelőszövetkezeti erdőgazdálkodása, hisz 
az erdőtervszerű gazdálkodás a tsz.-erdőkre is kötelező. 

— Ugyancsak gondunk, hogy a termelőszövetkezeti erdőket sem kíméli a 
T-pusztulás, illetve a T hervadásos betegsége. A száradékos állomány ki
termelése viszont költségesebb, amellett értéktelenebb terméket bizto
sít éppen úgy, mint az erdőgazdaságoknál. Éppen ezért célszerű lenne a 
továbbiakban támogatni a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodást is. 



— Szükséges volna az erdősítési anyag biztonságos megoldása. Évek óta 
nagy költséggel és nagy kockázattal a Dunántúlról vagyunk kénytele
nek beszerezni az erdősítéshez szükséges csemete mennyiséget. Itt is ösz
tönözni kellene a kisebb csemetekertek létesítését. 

Ezek a problémák gondjainknak csak kis részét jelzik, de jelentősek. Meg
oldásuk nagyban hozzájárulhatna gazdálkodásunk eredményességéhez, mely 
szintén jelentene valamit a népgazdaságnak is. Befejezésül, megemlítem még, 
úgy érezzük, hogy erőfeszítéseinket főhatóságunk nem ismeri teljes mérték
ben, s talán éppen ezért nem tekintenek az állami erdőgazdaságokkal egyenlő 
partnernek, pedig meggyőződésem, hogy megfelelő körülmények között az 
ország erdőterületének e 30%-áról is komoly értékeket lehetne termelni. 

STEINER JÓZSEF: 

A IX. ORSZÁGOS TERMELŐSZÖVETKEZETI ERDŐGAZDASÁGI NAP 
BEMUTATÓ TERÜLETEI 

A szakmai tanácskozás bemutató terü
leteit a rendező termelőszövetkezetek 
erdőterületén választottuk ki. Az erdő
sítések és a fiatalosok a mezőgazdaság
ban nem hasznosítható gyepterületeken 
létesültek a racionális földhasználatot 
szolgáló meliorációs tervek alapján. A 
'bemutatásra kerülő fiatal erdők a kö
zépmiocénkori riolittufán, tufahomokon 
kialakult barnaföldek és savanyú bar
na erdőtalajok eróziós károsodásából 
származó csonka erdőtalaj Okon, helyen
ként nem karbonátos földes váztalajon 
létesültek. Ezeik a termőhelyi adottsá
gok a fafajimegválasztás lehetőségét szi
gorúan behatárolták, s a legtöbb helyen 
az erdei- és feketefenyő az alkalmazható 
főfafaj. A kevésbé károsodott vagy enyhe 
lejtésű területeken a kocsányos és ko
csánytalan tölgyet, valamint a vöröstöl
gyet ültették. 

A bemutatóhelyeken és útközben jól 
láthatjuk a „természetes talajszelvénye
ket", az eróziós károkat, és ez fokozot
tan tudatosítja bennünk a létrehozott 
erdők védelmi és tájformáló szerepét, 
jelentőségét. A látottak alapján egyút
tal tisztelettel kell adóznunk a sikeres 
erdőtelepítéseket végző termelőszövetke
zetek munkájának. 

1. HARSÁNY 17 J erdőrészlet 

Terület: 5.7 ha. 
Faállomány: EF 90%, FF 10%. 
Termőhely: többletvízhatástól függet

len, sekély termőrétegű, vályogos, nem 
karbonátos földes váztalaj, helyenként 
barnaföld. 

Tengerszint i feletti magasság: 1130 m. 
Fatermőképesség: erdei fenyő 7 m 3. 
I. kivitel éve: 1980. Pótlás 1981-ben 

2,0 ha. 
Befejezés éve: 1984. 
Erdősítés kézi padka készítés után 

ékásóval. 
Csemete-mennyiség: 8400 db ha. 
A sekély terimőrétegű száraz talajon 

a gyomosodás jelentéktelen volt, a fo
lyamatos erdősítés ápolása sarlózással 
történt. Jelenleg a fiatalos további fej
lődése érdekében szükséges tőszám-
apasztást végezték el, amit a befejezett 
erdősítés ápolásaként az erdőfenntartá
si keret terhére lehet elszámolni. 

2. HARSÁNY 16 F erdőrészlet 

Terület: 5,0 ha. 
Célállomány: KST 
Termőhely: többletvízhatástól függet
len középmély, vályogos barnaföld. 
Tengerszint feletti magasság: 180 m. 
Fatermőképeség: KTT 8 m 3 . 
I. vivitel éve: 1985. 
Pótlás: 1986-ban 0,5 ha. 
Erdősítés gépi pásztanyitás után ék-

ásóval. 
Csemetemennyiség átlagosan: 8400 

db/ha. 
Ápolás: kézi sarlózással. 

A kocsányos tölgy célállomány alkalma
zását a térség kocsánytalan tölgyesei
nek egészségi állapota, a terület enyhe 
lejtése és viszonylag jó vízgazdálkodá
sa indokolta. 



HARSÁNY V 

KÖZSÉG \ 

3. HARSÁNY 17 A erdőrészlet 

Terület: 1,1 ha. 
Termőhely: többletvízhatástól függet
len középmély vályogos barnaföld. 
Tengeszint feletti magasság: 180 m. 
A faállomány kora 15 év. 

Elegyarány: K S T 60%. K T T 25%, 
CS 15%, EZJ. 

Jelenleg az erdőrészlet első elegy-
arány-szabályozó tisztítását végzik. Az 
állománynevelési munka célja: cser és 
ezüst juhar böhöncök eltávolítása és az 
állomány további fejlődését biztosító há
lózat kialakítása minőségi válogatással 
történő tőszámapasztással, valamint a 
beteg, károsodott egyedek eltávolítása. 
Az állománynevelésnél tekintetei kell 
lenni arra, hogy az erdőrészlet úthoz kö
zeli része kedvelt autós kiándulóhely, 
és azt, hogy helyenként néhány fa ille
gális kitermelésére is sor kerül. 

4. Bükkaranyos 20 B erdőrészlet 

Terület: 21,7 ha. 
Célállomány: EF 80%, V T 20%. 
Termőhely: többletvízhatástól füg

getlen, vályogos, nem karbonátos földes 
váztalaj, másodlagosan humuszosodott 10 
—20 cm-es felső réteggel. 

Tengerszint feletti magasság: 140—180 
m. 
Helyenként ez a humuszréteg is erodá
lódott és az enyhébb lejtésű alsó része
ken lerakódott, vastagabb termőréteget 
kialakítva. 

A kedvezőbb termőhelyen, tűzvédel
mi és tájesztétikai szempontokat is fi
gyelembe véve a vöröstölgyet ültették, 
míg a magasabban fekvő, erodált te
rületeken az erdeifenyő a termőhely
nek megfelelő fafaj. 

A bejárás során elsősorban a vörös
tölgyes rész megtekintésére lesz lehető
ség, de látható a kopárosodó területen 
levő erdei fenyves is. Ez a terület része 
az 1985 óta végrehajtott, mintegy 50 
ha-os öszefüggő erdőtelepítésnek. A z er
dősítés a kedvezőbb fekvésű területen 
gépi. máshol kézi talajelőkészítés után 
ékásóval történt. Csemeteszám: 8400 
db/ha. A z eredményesség az egymást 
követő két aszályos év után 20%-os pót
lással 80—90 százalék. 

Az 1987. decemberi számunkban tettük közzé az Erdészeti és Faipari Egyetem 
hirdetményét, 

TÁJRENDEZÖ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKMÉRNÖKI SZAK 

indításáról. A jelentkezési határidő 1987. december 15. volt. Miután ez a lapszá
munk szokatlanul megkésve jelenhetett csak meg. a jelentkezők száma nem volt 
kellő. Erre való tekintettel az egyetem az indítás idejét 1988. őszére tette át, és a 
jelentkezési határidőt 1988. július 31-ére helyezte át. 



ERDŐ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN nemzetközi konferencia 

A világ változása aggasztóan gyorsuló, sűrűsödő jelenésgeinek terheléseit az 
erdő egyre kevésbé bírja. Ennek felismerése vezette az egyesület elnökségét 
nemzetközi tanácskozás megrendezésére. Szakértőket hívott Bulgáriából, a 
szomszédos Csehszlovákiából, Hollandiából, az NSZK-bó l , a Szovjetunióból 
és Svájcból; előttük és válogatott hazaiak előtt nyitotta meg dr. Herpay Imre 
egyesületi elnök az 1987. október 6-án és 7-én tartott konferenciát. 

Elsőnek Rákonczay Zoltán, az O K T H általános elnökhelyettese rendkívül 
érdekes eszmefuttatással mutatta be, hogy milyen ellentétes a világban vég
bemenő változás hatása az emberre és az erdőre. Példának hazánkat hozta fel, 
ahol az emberiség száma ötszörösére nőtt és jóléte is ezzel arányosan foko
zódott, az erdő területe pedig hasonló mértékben csökkent, minősége pedig 
végzetesen leromlott. A folyamatnak legalább lassítására hívott fel mindenkit, 
részletesebben az erdőterület növelése mellett a természetszerű erdők fenntar
tásának szükségességét hangsúlyozva. 

Dr. Dobos Tibor, EFE egyetmi docens, a szervezett környezetgazdálkodás 
megteremtését sürgette. Alapja ennek a tudományos környezetállapot-megis
merés. Ismertette ennek általa kidolgozott módszerét, valamint ökoszisztéma
rendszerezését. 

Ezt követően dr. Sólymos Rezső, a MÉM—EFH Erdészeti és Faipari Fő
osztályának vezetője mondanivalóját az erdők fenntartásának és fejlesztésé
nek témái köré csoportosította. Részletesen ismertette az erdők, erdőgazdasá
gunk mai állapotát, színvonalát, majd megállapította, hogy a jelen kedvezőtlen 
helyzetben is fejleszteni kell az erdőgazdaságot, az eddigieknél szélsebb mér
tékben kell megvalósítani a többcélú erdőgazdálkodást. Ennek érdekében 
javítani kell a gazdálkodás ökonómiai feltételeit, a hosszú távú vállalati va
gy önérdekei tséget és az erdők egészségi állapotát. Kell, hogy mindez meg
különböztetett társadalmi támogatásban részesüljön. 

Dr. Illyés Benjámin, az ERTI Soproni Kutatóállomásának igazgatója meg
állapította, hogy változik az erdőgazdálkodás céljának a tartalma. Nem csak 
az „egyéb hatások" iránti igény nő, de erőteljesen fokozódik a nyersanyag
termelés bővítésének követelménye is. A gyakorlott üzemgazdász szemével a 
helytállás lehetőségét a fokozott szigorúságú erdőállomány-gazdálkodás, -ellen
őrzés mellett a jobban irányított, de egyben nagyobb mozgásterű vállalati 
gazdálkodásban látta. 

Gerely Ferenc, MÉM—EFH osztályvezető a környezeti ártalmak és a ter
mészetrombolás fejlett országokban, tapasztalható ördögi körére mutatott 
rá. Ismertette a környezetszennyezés elleni EGB-határozatot, majd rámutatott 
hazánkban az erdőgazdálkodás—természetvédelem—vadászat káros megosztott
ságára. A természetszerű erdők megóvása érdekében ezek integrálását sürgette. 

Dr. Bogyay János, ERTI tud. főmunkatárs felidézte a mezővédő erdősávok-
kal kapcsolatos nézteknek hazánkban gyakori változását, rámutatott az út-
kísérő fásításoknak az erdősávokéhoz hasonló szerepére és a kettőnek együttes 
tervezését látta szükségesnek megfelelő tájrendezés keretében folyó komplex 
melioráció tervezésében. 

Barátossy Gábor, MÉM—EFH főmunkatárs erdeink területi fejlesztésével 
foglalkozott. Népgazdaságunk fanyersanyaggal való ellátása érdekében 1945 
után jelentős erdőtelepítést hajtottunk végre és a kezdeti 12°'o-nyi erdősült
séget 18%-ra sikerült növelnünk. A legújabban tett kormányzati állásfoglalás 
1990 és 2000 között újabb 150 ezer ha telepítést tesz lehetővé. A munka össze-



hangolt előkészítést és szervezett végrehajtást követel. Az új erdők helyének 
megválasztásakor arra kell törekedni, hogy a racionális földhasznosításon túl 
az erdő kedvező hatásai közül mennél több érvényesülhessen. Elsőbbséget kell 
élvezniök a városok, lakótelepek, üdülőhelyek, ipartelepek közvetlen környe
zetének, hogy a várt fahozamot sokirányú zöldövezeti védőhatás mellett adják. 

* 

Az első külföldi előadó Speich, Andreas főerdőmester volt Svájcból. Hosz-
szabb ideig Afrikában lévén, a két szélsőség döbbentette rá, hogy az erdőhöz 
való viszonyulás térségenként mennyire eltérő lehet. Hogy az erdő mennyire 
nem csak fatermelésre szolgál és a legkisebb egységekig más és más feladatot 
kell, hogy ellásosson. Ismertette a náluk már 1981-ben tartott, hasonló célú 
szeminárium kialakult nézeteit, amely szerint az erdő megvédésére és kellő 
alakítására nem elegendő a szigorú erdőtörvény, hanem erdészeti céljainkat 
sokirányúan el kell fogadtatni. Egyetértést kell kialakítani a térségben vala
mennyi érdekelttel, s különösen a természetvédőkkel való szótértés sürgős. Az 
erdő és társadalom sokirányú kapcsolatait tudatosítani kell a lakossággal. A 
nép mind az anyagi, mind a szellemi szolgáltatásokat igényli, így felvilágosító 
munkánkat minden szintre ki kell terjesztenünk. Fel kell tárni a fatermelés 
és egyéb szolgáltatások közötti feszültségeket és a megoldást a helyi viszonyok
hoz kell alkalmazni. Párbeszédben fel kell tárni és magátólértetődővé kell 
tenni az erdészek alapvető jelentőségét az erdészeti munkában. Szükséges 
mindez már csak azért is, mert az erdő ma már több költséggel, mint jövede
lemmel jár és az erdőt viszonyaink között már nem csak használnunk, de 
fenntartanunk kell. 

D. Wipp, Hans Joachim tud. főtanácsos az NSZK-ból, a technikának 
a változó viszonyokhoz való alkalmazkodását szemléltette vetített képek
kel. Nagyrészt fenyőt használó iparuk igénye megnőtt a vékonyabb és 
manipulálatlan, hosszú fa iránt. Ezért ehhez gyérítési tevékenységüket kellett 
fokozni és gépesítését megoldani. Mutatósak voltak a nagyrészt skandináv 
gépek, érdekes a magasan hagyott tuskó, ami a kézi felkészítésben bakként 
szolgál, szokatlan a 25 m-ig egyhosszban való szállítás. Végül a legújabb feldol
gozást mutatta be egy 220 m?jév kapacitású, teljesen mechanizált, részben elekt
ronizált üzemben és felhívta a figyelmet arra, hogy ennek vezérlőpultján dől 
el az egész fatermelés eredményessége. 

Dr. Ing. Baev, Ivan a Bolgár SZNK-ból beszámolt arról, hogy a szocialista 
országok közül Bulgária csatlakozott elsőnek az EGK-ban létrehozott Moni
toring-rendszerhez. Ebben három károsodási fokot különböztetnek meg: 
gyengét (10%-ig), közepeset (10—20%) és erősét (20% felett). 1986 és 1987-ben 
mindössze 8180 ha erősen károsodott faállományt regisztráltak, ami az összes 
erdő 3670 eha-jához képest elenyésző. Ennek ellenére a károk vizsgálatára a 
Bolgár Tudományos Akadémia állandó bizottságot alakított. A megfigyelés 
16 km 2-es hálózatban folyik. 

Ing. Müller, Michael a Cseh Erdészeti Egyesület főtitkára (CSSZK) rendkívül 
figyelemreméltó tanulmányban hívta fel a figyelmet arra, hogy az erdő sok
irányú jelentőségének felismerése ellenére gazdasági hasznát csupán a fater-
meléssel mérjük, legfeljebb még kiegészítjük a melléktermékek jövedelmével. 
A társadalom számára egyéb hasznosságát nem tudjuk értékben kimutatni. 
Ez nem csak az erdőgazdaságnak a társadalmi termelésben való jelentőségét 
korlátozza, de akadályozza az erdőállomány népgazdaságilag racionális hasz
nálatát és megújítását. Ennek áthidalására felállították a különleges rendel-



tetésű erdőkategóriát és ide sorolják azokat, amelyekben az egyéb jelentőség 
meghaladja a fatermelését. Ma ez 19%-ot tesz ki. Ez azonban nem megoldás, 
az erdők gazdasági szabályozásában érvényre kell jusson az erdők többirányú 
hasznosítása. Szükséges, hogy az erdő valamennyi hasznossága értékelésre ke
rüljön, fel kell tárni, hogy ezek között milyen mértékű összhang uralkodik, 
esetenként milyen ellentmondások merülnek fel. Ehhez elengedhetetlen a pénz
beli értékelés. Csak így határozható meg az egyes funkciók rangsorolása és 
ezen keresztül a funkcionálisan integrált erdőgazdaságban az egyes hatások 
megfelelő mértékű jelentkezése. 

Spahl, Hansleo főerdőmester (NSZK) szerint mérések igazolták, hogy az erdő-
püsztulás a légszennyezettségre vezethető vissza. Főleg az ipar, a háztartások 
és a gépjárművek által kibocsátott kén- és nitrogén-oxidok, valamint a foto-
oxidánsok károsítanak. Az NSZK a szenny felét kapja, másik felét maga ter
meli és bocsátja tovább. Mindezek eredményeként erdeik fele károsodott, 
szűkebb hazája (Baden-Würtenberg) 64%-ig. Megfigyelési rendszerükben 0—10, 
11—25, 26—60 és 61-fokokat különítenek el 4 X 4 km-es hálózatban. Eddigi 
megfigyelésük szerint a károsodás a fekvés magasságával és a korral nő. Az 
utóbbi két csapadékosabb év után némi javulás mutatkozik. Képeken mutatta 
be a LF-, JF-, B- és T-fajok pusztulásmenetét. 

Maris Laivins rigai (Szovjetunió) geobotanikus beszámolt arról, hogy a ter
mészetnek az utóbbi időkben rohamos változása miatt kénytelen volt a lett
országi természetvédelmi hivatal egyes erdőrészeket a természetes állapot fenn
tartása érdekében intenzíven kezeltetni. 280. átlagos 48 ha nagyságú védelmi 
terület tartozik a minisztérium alá. Vetített képeken mutatott be néhány, 
szintén védelem alá helyezett növényt, köztük — figyelmességből — a magyar 
nevezékű Telekia speeiosa-t. 

Dr. Bavo, P. J. a holland államerdészettől további tanulmányozásra érdemes 
tanulmányban vázolta az ember és erdő kapcsolatának alakulását a holland 
történelem folyamán, és mutatott rá, hogy mennyire fokozódik az erdőben 
való üdülésre az igény. 1945 után rohamos urbanizáció kezdődött és a 8 órás 
munkaidő beálltával szabadidejükben tömegesen özönlöttek a szabadba. El
helyezésük, ellátásuk, irányításuk súlyos gondot jelentett. Tájrendezőket kellett 
beállítani és 1966-ban elkészült a 2000-ig szóló rendezési terv lakó-, munka-, 
közlekedési és szabadidőtöltési helyekre vonatkozóan. Az előadás részletesen 
foglalkozik ez utóbbiakra vonatkozó vizsgálatokkal, megállapításokkal, elvek
kel, gyakorlati megvalósítással. A holland államerdészet mindent megtesz az 
erdőt látogatók kívánságainak kielégítésére, amíg azok összeegyeztethetők az 
erdőnek, a természetnek és a tájnak a jövő számára való fenntartásával. 

* 

Folytatva a magyar előadásokat Agócs József EFE egyetemi adjunktus filo
zófiai módszerrel igyekezett megközelíteni az erdő, az egészséges erdő fogalmát. 
Megállapításaiból arra a következtetésre jutott, hogy „az erdő első számú kár
tevője vagyunk, hozzánk képest a többi organizációs zavar, járvány el
enyész" . . Dr. Király László EFE tanszékvezető egyetemi tanár a lapunkban 
már tárgyalt (A. E. 1987. 2.) „jövő erdőkép" lényegét világította meg. Jó esz
közt igyekezett adni a tervező kezébe az erdőnek a becsült változásokhoz 
igazítására. 

Dr. Marillái Vilmos, a MAE főtitkára rámutatott arra, hogy a mező- és erdő
gazdaság együttélése ma sem mindig, minden tekintetben oldott pályán valósul 



meg. Gondolkodásra késztették a VII. ötéves tervnek egyrészt a mezőgazda
ságilag művelt területek fogyásának megfékezésére, másrészt az erdőtelepítésre 
a jobb termőhelyek előnyben részesítésére irányuló kitételei. „Kedvezőtlen 
esetben az erdősítés elérheti, vagy meghaladhatja a tömegtakarmány-termelés
ből felszabaduló szántóterület nagyságát." Jó példaként hozta fel a Duna— 
Tisza közét, ahol az erdősítés nem vette el a mezőgazdaságtól a jó területeket, 
hanem éppen a sivár, más művelésre kevésbé alkalmas földeket hasznosította. 
Figyelmeztetett az Alföld elsivatagosodásának veszélyére és a termelő üzemek 
ösztönzését sürgette a szakszerű fásítás felújítására. 

Dr. Erdős László, az AGOE műszaki gazdasági tanácsadója a zömmel mező
gazdasági kezelésben álló nyártermelést mutatta be vetített képek kíséretében. 
A példásan fejlett módszerre különösen a külföldi vendégek figyeltek fel élén
ken. A hazai lelkesedést lehűtötte a befejezésül elhangzott figyelmeztetés: a 
nyár véghasználat 5—10 éven belül lefogy, az évi 900 em 3-nyi kitermelés egy
harmadára csökken és a felújítás lehetősége csekély. 

Biztatóbb az egyéb mesterséges erdősítések helyzete. Oláh Tibor fatermesz
tési főmérnök a Felsőtiszai EFAG példamutató törekvéseit mutatta be, ame
lyekkel elébe mennek a szabadidő hasznos eltöltése gyorsan fokozódó igényé
nek. Az erdő és víz együttes vonzerejének kihasználásával a Debrecen környéki 
erdőspusztákon, a nyíregyháza—sóstói, valamint a Nagykálló—Hangod kör
nyéki erdőkben három olyan üdülő-kiránduló létesítményt hoztak létre, ame
lyek sokirányú lehetőségeikkel teszik lehetővé széles néptömegek ilyenirányú 
igényei kielégítését. Ezek a szolgáltatások kell, hogy növeljék az erdő értékét. 

Az erdővel szembeni társadalmi igénnyel V. Szabó Ferenc, a BNP igazgató
helyettese foglalkozott részletesen. Bemutatta, miként nőtt ez az elmúlt 30 év 
alatt az észak-magyarországi erdőkben. A korábban zömben fatermesztési 
rendeltetésű erdőkben előtérbe került a tömeges idegenforgalom, a forrásvidék 
védelme, a természetvédelem. Az ország harmadik, kiemelt idegenforgalmi 
területe a Mátra—Bükk, vonzástényezője pedig az erdő, mégpedig nem az 50, 
hanem a 100 éves vágásfordulójú, idős fák együttese. Mivel ezt csak az erdő
tervezésen keresztül lehet elérni, az idegenforgalom felvetette az ebbe való 
beavatkozás hatósági jogosítottságának szükségességét. A többirányú igények 
összhangolása az eddiginél részletesebb tervek készítését kívánja. 

Veperdi Irina ERTI tud. főmunkatárs az erdő rekreációs hasznosítására vo
natkozó néhány gondolatát adta elő, majd megállapításait szovjetunióbeli 
meggyőző képekkel tette szemléletessé. Az üzemterveknek ebben az esetben 
több, az állományok rekreációs potenciáljára jellemző adatot kell tartalmaznia. 
A természet maga kínálja a lehetőségeket, az erdész feladata ezeket feltárni, 
hangsúlyossá tenni az erdőképben. Igen nagy szerepe van ebben a tervező és 
kivitelező jó ízlésének, arányérzékének, a tér- és színhatások ismeretének. A 
rekreáció magábanfoglalja az esztétikai élményt is. Fontos ez nemcsak erdőn 
belül, hanem azon kívül is. A táj esztétikai értékének növelésére Walterné 
Csurka Eszter ERTI tud. munkatárs adott iránymutatást. A térségben jól el
osztott erdők ellensúlyozhatják az elidegenedési hatásokat, takarhatják a 
látványt zavaró elemeket. A tájkép értékének csökkentése számos negatív 
irányú társadalmi tudati változást hozhat magával. A tájszerkezet a múlt szá
zad közepéig viszonylag állandónak tekinthető telepalakulatokon fejlődött ki. 
Azóta a változás felgyorsult, fontos feladat hárul így az erdészre, hogy a regio
nális tájrendezési terv keretein belül kellő érvényre juttassa az egyik legfon
tosabb tájalakító elemének, az erdőnek szerepét. 

A konferencián elhangzottakhoz hozzászólásként dr. Madas László a PÁEG 
ny. igazgatója főleg a svájci előadóhoz csatlakozva erdészkedésünk nyitottsá-



gának elhatározó szükségességére hívta fel a figyelmet. Döntéseink előkészí
tésébe nem csak a természetvédőket, a batanikusokat, biológusokat kell be
vonni, de meg kell hallgatni a tájban élő lakosság és köztük még a háziasszo
nyok 'észrevételeit, gondolatait, javaslatait is. Különösen ez utóbbiakkal tett 
gyakorlatában igen jó tapasztalatokat. 

A konferencia zárásaként az egyesületi főtitkár megállapította, hogy az elérte 
célját. Megköszönte a külföldi vendégek közreműködését, amellyel lehetővé 
tették számunkra a világba való kitekintést. Köszönetet mondott a hazai közre
működőknek is, valamint a rendezésben részt vett egyesületi adminisztráció
nak. Elnökünk a technikai és ökonómiai vonatkozások tárgyalását kevesellte, 
s ez újra rámutatott főként az utóbbinak szinte teljes megoldatlanságára, 
pedig feladatainkat ellátni igazán csak e kettő segítségével tudnók. Addig is 
főfeladat: az erdő folyamatos fenntartása. 

Jé róme René 

ISMÉT ÉGY TANSZÉK KERETÉBEN AZ ERDŐMŰVELÉSTAN 
ÉS .TELEPÍTÉSTAN 

Harmincöt évvel ezelőtt. 1951-ben me
rült fel a terv, hogy az „Erdőtelepítés-
tan''-t a klasszikus erdőművelési isme
retekből kiemelve, önálló tárgyként ok
tassák. Ezt az ország nagymértékű er
dősítési kötelezettségével indokolták. A 
két tárgy között a válaszvonal meghú
zását azokkal az ökológiai tényezőkkel 
okolták meg, amelyek az erdősült és a 
beerdősítésre váró földterületeken je
lentkeznek. A tartalmában kibővített 
új tárgy a mesterséges felújításokat, er
dőtelepítéseket és védőfásításokat ölel
te fel. Ide tartozónak vették az ered
ményes erdősítést megalapozó maggaz-
dálkodást. nemesítést és csemeteterme
lést is. Addig az időpontig, mígnem az 
erdősítés (csemetés) záródik, a pótláso
kat, ápolásokat és védelmet is az új 
tárgy tárgyalja. A befejezett erdősítés 
átvételétől kezdve, az erdőnevelési teen
dők továbbra is az „Erdőműveléstan" 
keretében maradtak. A különleges er
dősítési feladatok ismertetése, homok-, 
lápterületek, árterek, szikes talajok er
dősítése, kopárfásítás, mezővédő fásítás 
is az új, önálló tárgy feladata lett. 

Jóllehet, évtizedek során jól kialakult 
az új diszciplína és az együttműködés, 
egyeztetés a két tanszék között minta
szerű volt, mégis akadtak problémák és 
köznapi kifejezéssel élve. többször fel
merült a kérdés, hogy melyik volt előbb: 
a tyúk vagy a tojás. Ezért az 1951. évi 

tárgyalásokon e sorok írója, mint az új 
tanszék első kinevezett alkalmazottja, azt 
javasolta, hogy ne bontsuk meg az erdő
műveléstan tárgykörét, hanem „erdésze
ti meliorációs tanszék" címén, alakuljon 
tanszék. A széles körű különleges erdő
sítési feladatok, a fásítási témakör, az 
erdészeti vízgazdálkodás és az erdészeti 
nemesítés bőséges anyagot ad ehhez. (Az 
akkor fiatal tanársegéd javaslatát azon
ban nem hallgatták meg.) 

Az életre hívott erdőtelepítés- és fá-
sítástani tanszék első vezetője Roller 
Kálmán lett, aki 1952 elején vette át a 
munkakört. A tanszék nevének kisebb 
módosításait, a vezetőket, az oktatott 
tárgyakat, óraszámokat táblázatban köz
löm. 

A táblázat adataihoz csupán három 
megjegyzést teszek: 

— az óraszám a tanszék 35 éves fenn
állása során (a két tárgy összevo
nását is figyelembe véve) kb. 30%-
kal csőként; 

— az elméleti és gyakorlati óraszám 
százalékos aránya 45 : 55; 

— a gyakorlatoknak az üzemi teen
dőkhöz való jobb hozzáigazítása, 
megszervezése miatt — számos kí
sérletezés után — a jelenlegi rend
szert tartjuk jobbnak (vagyis a ne
mesítést, maggazdálkodást, csemete
termelést eredményesebben lehet az 
őszi szemeszterben oktatni). 



Oktatásunk korszerűsítését állandó fel
adatunknak tekintettük. A tanszék fenn
állása óta elsősorban négy alkalommal 
(1952, 1956, 1962, 1983) történtek lénye
ges módosítások, és a következő évek
ben is várhatók változások. Az egész 
erdőmérnökképzést tekintve új tantár
gyak oktatása válik szükségessé, illetve 
a régiek összevonásra kerülnek, máskor 
szétbontásra. Az átfogó oktatási reform 
azonban több mint korszerűsítés, hiszen 
alapvető, lényegbe vágó változásokat fel
tételez. A reform csak akkor érheti el 
célját, ha alapvetően fejleszti az erdé
szeti képzést. A részletekbe menő vál
tozásokat és az átfogó ismereteket első
sorban a ma követelményei, a társadal
mi és népgazdasági tényezők irányítják; 
a biológiai, a technikai és az ökonómiai 
változások alakítják, de messzemenően 
befolyásolják a múlt hagyományai is. A 
múlt ismerete és a jelen helyzetfelmé

rése nélkül csak tapogatóznánk szakok
tatásunk célkitűzése és feladataink meg
határozása terén. 

Az úttörő munka nehézségei ismere
tesek. A tanszék munkatársait nem vár
ta felszerelt kabinet, laboratórium és 
könyvtár, hanem mindent a szervezés
sel kellett kezdeni. A tanszéki helyisé
gek, bútorok, felszerelések fejlesztésé
vel párhuzamosan alakítottuk ki magát 
a tantárgyat is. Munkánkat az irányítot
ta, hogy az erdőgazdálkodásunk profil
jában felvetődő új szakágzatnak, az er
dőtelepítésnek, az eddigiektől sokban kü
lönböző, kibővített ismereteit tárjuk a 
hallgatóság elé, és olyan új tárgykört 
építsünk ki, mely az erdészeti tudomá
nyokban többé-kevésbé feltáratlan volt. 
Üjszerű az általunk kidolgozott tantár
gyi, illetve üzemigyakorlat-szervezési 
módszer is. 

Több évtizedes oktatói tevékenysé
günk során az egyetemen felmerült va
lamennyi oktatási, nevelési probléma 
megoldásából igyekeztünk tevékenyen 
kivenni részünket. A kari és egyetemi 
tanácsokban, különböző szakmaközi bi
zottságokban az erdészeti felsőoktatás 
fejlesztésén dolgoztunk és mindenütt 
szót emeltünk az egységes erdőmérnök
képzésért. 

Megemlítjük, hogy Gál J. és Tompa K. 
tollából mintegy tucatnyi tanulmány je
lent meg a Felsőoktatási Szemlében, az 
erdész szaktanszékek nevelőmunkájáról, 
az egyes reformtantervek szerinti okta
tás eredményeiről, a kutatómunka fej
lesztéséről, az erdőmérnök-hallgatók na
pi időbeosztásáról, a jegyzetellátás hely
zetéről és feladatairól, a hazai és kül
földi erdészeti felsőoktaás történetéről 
stb. 

Tanszéki kutatások 
Három és fél évtizedes kutatási te

vékenységünket általánosságban öt fel
adatkörbe foglalhatjuk: 

1. Komplex és intenzív fatermesztési 
eljárások és rendszerek kidolgozása, to
vábbfejlesztése. 

2. Az erdőtalaj termőerejének fenntar
tásával, a vízgazdálkodással és az eró
zióvédelemmel kapcsolatos biológiai, va
lamint részben műszaki módszerek ki
dolgozása, végrehajtásának tervezése és 
irányítása. 

3. A potenciális termőhelyi adottsá
goknak és az erdőművelési követelmé
nyeknek legjobban megfelelő fafajok ki
választása, többcélú erdeink produkti
vitásának növelése érdekében; a szük
séges nemesített szaporítóanyag előállí
tásának tervezése, szervezése és irányí
tása. 



4. Az erdősítési technológiai változatok 
továbbfejlesztése. 

5. Az erdő és hatásainak komplex 
hasznosítása: környezetvédelmi, üdülési 
és turisztikai funkciójával kapcsolatos 
munkák tervezése, szervezése és irányí
tása. 

Főbb kutatási tevékenységeinkből té
telesen néhányat a következőkben ki
emelek : 

— Fás növények fiziológiai és ana
tómiai vizsgálata; a szaporítóanyag ve
getatív úton való előállítása; egzótaho-
nosítás. 

— Intenzív szaporítóanyag-termesztés 
és erdősítési módszerek fejlesztése: ter
mesztőközeg-kutatás, talaj- és levéltrá
gyák vizsgálata, taskos és szabad gyö
kérzetű csemetékkel erdősítés végzése. 

— Tölgy- és bükkpopuláció-nemesí-
tés: ezen fontos fafajok genetikai és öko
lógiai potenciáljának kihasználása, mag
termelő állományok kijelölése és a ke
zelési utasítások elkészítésében részvé
tel. 

— Fűz és hárs génmegőrzés, klón
vizsgálatok és utódállományok létesítése: 
az Alsó- és Felső-Duna-ártéren, a Drá
va és a Mura mentén fűz génrezervá
tumok, a Vértesben. Pilisben és Zselic
ségben, a legjobb hárspopulációk fel
kutatása, állandósítása, a célnak megfe
lelő kezelése, védelme, felújítási módjuk 
kidolgozása; jó fűzklónok és hárs utód
állományok átadása az üzemi gyakor
latnak. 

— A szaporítóanyag-termesztés és er
dősítés mezőgazdaságtól átvett és új ter
vezésű gépigényének meghatározása. 

— Rövid vágásfordulójú faültetvé
nyek tervezése aprítéktermelés céljá
ból: az ültetvények céljára alkalmas fa
fajok, -fajták megválasztása; az optimá
lis hálózat, tápanyag-utánpótlás; az ül
tetvények termelési géprendszerének 
vizsgálata. 

— Gyorsan növő fafajok fatermése és 
a szennyvíz-, szennyvíziszap-, valamint 
hígtrágya-hasznosítás kölcsönhatásai: a 
szennyvíz- és hígtirágyaöntözés, szenny
víziszap kihelyezése, hatásának kikísér
letezése; a hazai szennyvíz- és szenny
víziszap-hasznosító faültetvények kuta
tása, értékelése; modelltanulmányterv-
készítés. 

— Az öntözött területek fásítási prob
lémáinak kutatási eredményei az alkal
mazandó fa- és cserjefajok megválasz
tására, a védőfásítások elhelyezésére, az 
alkalmazható agrotechnikára, az öntözé
si módok, normák és időpontok megha
tározására irányultak. Az eredmények 
jelenleg is széles körben hasznosulnak 
a hullámtéri véderdők telepítése, áüo-
mánynevelése, valamint üzemeltetése 
során. (Ezek képezték alapját azoknak 
az új szakmai utasításoknak, amelyeket 
a vízügyi szervek az elmúlt években e 
témakörben kiadtak.) 

— A tanszékvezető irányításával 
mintegy másfél évtizedig foglalkoztunk 
a védőfásítások hatásvizsgálatával, a ter
vezési irányelvek kidolgozásával. A kí
sérleti eredmények igazolták, hogy a 
kis terület-igénybevétellel járó, a meg
levő erdők, facsoportok, fasorok, állandó 
terepvonulatok felhasználásával készü
lő védőfásítási rendszer mezőgazdasági 
termelésünk növelésének egyik igen fon
tos tényezője marad. Fontos szerepe van 
a meliorációs munkálatokban, a víz
gyűjtőkben folyó termelésfejlesztési te
vékenységben, rét- és legelőterületeink 
rendbe hozásában stb. A kidolgozott ter
vezési rendszert (ökológiai tanulmá
nyok, nyomtatványrendszer, rajz- és 
térképmellékletek megfelelő jelrendszer, 
re!) a gyakorlat széleskörűen alkalmaz
za. 

— Az új erdősítési műveletek és tech
nológiák kutatása alapján olyan módsze
reket, eljárásokat határoztunk meg. ír
tunk le. amelyekkel az egyes, különle
ges termőhelyeken a legeredményeseb
ben és legolcsóbban, a lehető legrövi
debb idő alatt lehet létrehozni új erdő
telepítéseket és erdőfelújításokat. 

A tanszék munkatársai mintegy 150 
tervet készítettek az erdősávok, út- és 
csatornakísérő fásítások, geodéziai mun
kák, hígtrágya-, szennyvíz- és szennyvíz
iszap-hasznosítás, Kis-Balaton rekonst
rukciója, melioráció, láphasznosítás, ön
tözés témakörében. A tervek közül szá
mos megvalósult a gyakorlatban és bi
zonyítja az agrár szakágazatok jó együtt
működését. 

Dr. Tompa Károly 

Keresztesi Bélát kérésére a MÉM államtitkára 1987. július 1-től felmentette ERTI-
főigazgató beosztásából, és támogatta, hogy az intézetben tovább folytassa kutatási 
munkáját kutató professzor munkakörben. (Kutató professzor munkakörbe sorol
ható az a tartósan kiemelkedő munkát végző akadémikus, akinek nincs vezetői 
megbízása. A besorolásihoz a felügyeletet gyakorló miniszternek és a Magyar Tudo
mányos Akadémia elnökének engedélye szükséges.) Beosztásában a Miniszterta
nács által az MTA tagjai részére megállapított személyi alapbért kap, amit az 
Akadémia Központi Hivatala negyedévenként utal át az ERTI-nek. 



MÓDOSULTAK AZ ERDŐKRŐL SZÓLÓ JOGSZABÁLYOK 
DR. CS. NAGY ANIKÓ 

Az Erdőtörvény 1982. január 1-je óta hatályban lévő végrehajtási rendeletei 
a 73 1981. (XII. 29.) MT számú rendelet és 27/1981. (XII. 29.) MÉM számú 
rendelet módosítására első alkalommal került sor. A módosítást az tette szük
ségessé, hogy 1987. szeptember l-jén megjelent a földről szóló 1987. évi I. 
törvény és végrehajtási rendelete. Az erdő a termőföld részét képezi, szabá
lyainak összhangot kell alkotni a földről szólókkal, de ugyanakkor érvénye
sülnie kell sajátos viszonyainak. Az Erdőtörvény szabályait a módosítás nem 
érintette, mivel az 1981. évi módosítás kielégítően rendezte az erdők általános 
érvényű legfontosabb szabályait, az erdőgazdálkodás sajátos követelményrend
szerét. 

Az erdőgazdálkodás tartamossága változatlanul a kialakult tulajdoni viszo
nyok fenntartását igényli, meghatározó az erdők társadalmi tulajdoni jellegé
nek fenntartása. Állami és szövetkezeti tulajdonú, továbbá szövetkezeti közös 
használatban lévő erdő magánszemély tulajdonába, használatába ezután sem 
adható. Társadalmi igényt elégít ki az energiatermelés célját szolgáló rövid 
vágáskorú ültetvény telepítésének és magánszemély részére való haszonbérbe
adásának lehetővé tétele. A jogszabály ezen erdei fákból létesített ültetvény 
telepítésénél nem ír elő erdőterv-készítési kötelezettséget. 

Az új földjogi jogszabályokkal összhangban megszűntek az erdőterületek 
bérbeadásának, használati joga átengedésének gazdálkodók részére előírt eddigi 
kötöttségei, ezzel szemben viszont az erdőterület átengedése kizárólag erdő
felügy előségi hozzájárulással megengedett. Az erdőfelügyelőség hozzájárulása 
nélkül létrejött szerződés érvénytelen. 

Az új földjogi szabályok is előírják a földhivatal előzetes engedélyének be
szerzését síkvidéki erdő felújításához. A 8/1987. (IX. 1.) MÉM számú rendelet 
20. §-ának (2) bekezdése ad magyarázatot arra, hogy a földről szóló törvény 
alkalmazása szempontjából melyek azok a síkvidéki erdők, amelyek felújítá
sához földhivatali engedély kell. Az új jogszabályok leszűkítik ezen erdőterüle
tek körét a tizenöt százaléknál kisebb lejtésű területen lévő szántóföldi mű
velésbeadásra a 21/1965. (X. 24.) Korm. számú rendelet alapján kijelölt erdőkre. 
E területek szántóföldi művelésbe való visszaállítása esetén mellőznie kell az 
erdőfelügyelőségnek a csereerdősítésre kötelezést, illetve helyette az erdőfel
újítás költsége megtérítésének előírását. A többi ún. síkvidéken fekvő erdő
terület felújításához a földhivataltól engedélyt beszerezni nem kell. 

A módosítás érintette az erdő rendeltetészerű használatának akadályozásá
ból eredő károk megtérítésének szabályait. Az erdőterületen létesítendő veze
tékek, berendezések és létesítmények (villamos, gáz, posta, távközlés, víz, bá
nyászat) elhelyezésénél az elhelyezéssel, üzemeltetéssel, karbantartással kap
csolatos károkat változatlanul a polgári jog általános szabályai szerint — a 
bányászati tevékenység miatt keletkezett károkat pedig a bányakárokra vo
natkozó eltérések figyelembevételével — kell megtéríteni. A termelés akadá
lyozását és ennek kiegyenlítését szolgáló többletköltségek megtérítésére az új 
földjogi szabályokkal azonos előírások vonatkoznak, vagyis az erdőgazdálkodó 
kérheti a termelési korlátozással kozott termelési többletköltség tizenhat évre 
számított összegének megtérítését, továbbá a művelési mód megváltoztatása 
miatt keletkező értékcsökkenésnek megfelelő kártalanítását. A vezeték üzem
bentartója úgy is megállapodhat az erdőgazdálkodóval, hogy a termelési több-



letköltséget évente állapítják meg és a kártalanítást évente fizetik ki. A bá
nyatevék enységgel erdőben okozott károk rendezésére korábban kiadott 59/1962. 
(NIM Ért. 37.) NIM—OEF számú együttes utasítás rendelkezései egyidejűleg 
érvényüket vesztették. 

Változott a magánszemélyek erdőtulajdonának mértéke. Magánszemélyek a 
jövőben 3000 négyzetméter erdő helyett 6000 négyzetméter erdő tulajdonát 
szerezhetik meg. Egy család, vagyis a házastársak és a kiskorú gyermekek erdő
tulajdonának mértéke szintén 6000 négyzetméter. Öröklés, házasságkötés, el
birtoklás, örökbefogadás folytán keletkezett, mértéket meghaladó erdőtulajdont 
kettő éven belül köteles a család eladni. Az eladási kötelezettség alól — új 
szabályként — indokolt esetben az erdőfelügyelőség felmentést engedélyezhet. 
Ha a tulajdonos mértéket meghaladó tulajdonát kettő éven belül nem adja 
el és az erdőfelügyelőség sem mentesíti az eladási kötelezettség alól, az erdő-
felügyelőség a többlettulajdon értékesítését rendeli el. 

Tulajdonszerzéskor egyébként a magánszemély erdőtulajdonát a termőföld
nek minősülő szántó-, szőlő-, gyümölcsös, kert-, gyep, nádas-, halastó tulajdon
nal össze kell számítani. Ha magánszemély erdejét az államnak felajánlja, az 
erdő tulajdonosa és a gazdálkodó megállapodásától függ a térítés mértéke, ez 
azonban nem lehet több a kisajátítás során fizetendő kártalanítás mértékénél. 
Módosult a föld megváltása esetén fizetendő ellenérték összege. Erdőterület 
rendezése során az ingatlan kezelője köteles a megváltásra kerülő erdő arany
korona értékének ötszázszoros forint összegét megfizetni, a korábbi négyszáz
szoros forint összege helyett. 

Az erdők egészségi állapotának fokozódó károsodása szükségessé tette az 
erdők védelmére vonatkozó gazdálkodói kötelezettség és ennek hatósági ellen
őrzése minisztertanácsi rendeletben való megfogalmazását. Az erdőfelügyelőség 
az erdőgazdálkodót a védekezés érdekében kötelezheti a szükséges intézkedés 
megtételére. 

A módosítás alkalmat adott az erdészeti igazgatási munka eg5rszerűsítésére, 
vagyis az erdészeti hatósági döntést igénylő ügyeknek az erdőfelügyelőségek 
— mint az erdészeti igazgatásban első fokon eljáró területi szakigazgatási 
intézmények — kezében való összpontosítására. 

Az erdőfelügyelőség hatáskörébe került a 30 hektár feletti erdőterületek 
tulajdoni, kezelési, használati jogának változása, 30 hektárnál nagyobb erdő 
művelési ága megváltoztatásának, és az erdőgazdasági üzemtervi előírástól 
eltérő tevékenység szélesebb körben való engedélyezése. Erdőterület termelés
ből való kivonása engedélyéről az erdőfelügyelőség határozatban dönt, szak
hatósági hozzájárulás adás helyett — még harminc hektárt meghaladó terület 
esetében is — és a határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása tartozik 
minisztériumi hatáskörbe. A jövőben az erdőfelügyelőségnek lehetősége nyílik 
arra, hogy árvízvédelmi töltések védelmére szolgáló erdők telepítésénél és 
hullámtéren levő erdők gazdálkodásának meghatározásában a vízügyi hatóság
gal együttműködve járjon el. 

A hatáskörök erdőfelügyelőségek kezében való decentralizálásával erősödött 
az erdőfelügyelőségek erdészeti szakmai munkában betöltött szerepe. 



A LARIX DECIDUA MIKROSZAPORÍTÁSA 
DR. DENCSŐ ISTVÁN 

Az európai vörösfenyő a környezeti vi
szonyokhoz jól alkalmazkodó, gyors növe
kedésű faj. Növekedési időtartama is 
több egy évadon belül, mint a többi fe
nyőféléé. Einspahr vizsgálatai szerint, 18 
—23 éves európai vörösi'enyő nagyobb 
fatömeget ad, mint egy 50—60 éves 
banksíenyő-állomány. Magtermése vi
szont megbízhatatlan, és ez újratelepíté
sének egyik korlátozó tényezője. 

A vörösfenyőt kb. 10 éves koráig le
het szárdugvánnyal szaporítani, idősebb 
fáknál a gyökeresedés alacsonyabb 
(Chandler, 1967). 

Az utóbbi években az in vitro techni
kák mint alternatív lehetőségek jelentek 
meg a dugványozás mellett. Sajnos a 
fenyőfélék in vitro klónozása az embrió, 
ill. csíranövény-kultúrákra korlátozódik, 
egyedül a Sequoia esetében van megold
va az idős fák mikroszaporítása (Franc
let, 1980). Hosszabb távon azonban az 
in vitro technikák előnyben vannak a 
dugványozással szemben, mivel klónazo-
nosabb (true-to-type) anyagot biztosíta
nak, mint a dugványok, mégpedig a kö
vetkezők miatt: 

— steril környezetben történik a sza
porítás, ezzel kiküszöböljük a nem 
steril dugványozásnál fellépő mik-
robális leromlást, 

— a szaporítás lombikban, kis helyen 
történik, ezzel a külső, kedvezőtlen 
környezeti tényezőket küszöböljük 
ki, 

— mivel a szaporítás egy kis növényi 
szövetdarabból történik, nem lép 
fel ún. korrelatív gátlás, amely pl. 
nagyobb méretű dugványoknál gá
tolja az organogenezist (Tranh Tan 
Van, 1980). 

A vörösfenyő kb. 10—15 éves korában 
kezd magot hozni, de keveset és sok a 
csírázásképtelen. Könnyen hibridizálódik, 
de a hibridek létrejöttét nehezíti egy
részt a különböző Larix-íajok eltérő vi-
rágzási ideje, másrészt kevés mag kép
ződik az így megtermékenyült virágzat
ban. Egyfelől tehát a problematikus mag
termő képesség, másfelől viszont a faj
tatökéletesítés jó lehetősége teszi az 
aszexuális szaporítás megfelelő alanyává. 
Mivel Magyarországon az ún. kőszegi 
hibrid továbbszaporítása nem megoldott, 
valamint az a tény, hogy a jövőben a 
Larta:-fajoknak nagyobb szerepet szán
nak, fordult érdeklődésünk a mikrosza-
porításuk felé. 

Anyag és módszer 

A kiinduló alapanyagot (ismeretlen 
származású Larix decídua-mag) dr. Má
tyás Csaba volt szíves rendelkezésünk
re bocsátani. Alkalmazott metodikánk 
jelentősen eltér a Karnosky et al. (1984) 
által leírttól, az ő általuk leírt techno
lógiát most teszteljük. 

A Larix mikroszaporításában az első 
problémát az jelentette, hogy az exci-
sált embriók nem reagáltak a többi fe
nyőféle embriókultúráinál használt és jól 
bevált alaptáptalajokra. Ezért az alap
táptalajba (ez lehet WPM, DCR, esetleg 
MS) különböző fitohormonokat tettünk. 
Leghatékonyabbnak a zeatin, zeatinribo-
zid. ill. ezek kombinációi indolvajsav-
val bizonyultak. A növekedésnek indult 
embriókat azután meghatározott idő 
után (max. két hét) visszatettük az alap
táptalajra. Két-háromszori áttétel után 
a növényeket benzylaminopurinnal kezel
tük, négy hétig tartó inkubáció után 
visszakerültek az alaptáptalajra. Az 
alaptáptalaj ebben az esetben már csök
kentett mennyiségű szaharózt tartalma
zott, valamint aktív szenet is. A BAP 
hatására képződött járulékos rügyek já
rulékos hajtásokká fejlődtek, a módszer 
hatékonyságát bizonyítja, hogy volt olyan 
embrió, amelyen 19 járulékos hajtás kép
ződött, egyébként átlagosan 4—5. Mint a 
többi fenyő esetében, itt is fontos volt 
az excisált embrió pozíciója ie. vertiká
lisan, horizontálisan, esetleg ,,fejjel le
felé" tesszük a táptalajba. Az utóbbi idő
ben ez az utóbbi, ún. inverted pozíciójú 
letétel került előtérbe, mi is ezt használ
juk. A vertikális letételnél pl., ha csak 
a radikula merült a táptalajba és a ko-
tiledon kívül maradt, minden esetben 
csak 1 db oldalhajtás képződött, akár a 
BAP-ot, akár a zeatint használtuk járu
lékos rügyindukcióra. A kapott oldalhaj
tásokat le is gyökeresítettük, aktív szén 
segítségével. 

Eredmények megbeszélése 

Mulcahey az 1986 augusztusában. Min-
neapolisban elhangzott előadásában el
mondta, hogy a Larix decidua mikro-
Rzaporításának már csak a viszonylag 
magas költségek szabnak határt, a bioló
giai háttér már kidolgozott. Az általuk 
leírt módszerrel átlagban 69 klónt kap
tak egy csíranövényről, de volt olyan, 
amelyről 260-at (évente). Az általunkal-



ábra 

kalmazott módszerrel a maximális oldal
hajtásszám 19 volt, de hozzáteszem, hogy 
nem dolgoztunk olyan nagy dózisú BAP-
vel (10 mg/l), mint Mulcahey, mivel ilyen 
nagy adagú citokininnek már káros ha
tása lehet a genetikai stabilitásra. A ka
pott eredmény azonban már lehetőséget 
nyújt a továbblépésre, és bízunk ben
ne, hogy azokat a hibridfajokat, amelyek 

4. áábra 

kevés, de értékes magot hoznak, ezzel 
a módszerrel viszonylag rövid idő alatt, 
kellő mennyiségre fel tudjuk szaporítani. 
Az 1. és 2. képen egy csökkentett cc.-jú 
BAP hatására kezdődött, járulékos hajtá
sokat látunk, a 3. képen a max. oldal-
hajtásszámot hozó Larix decidua nö
vényt, a 4. képen pedig legyökeresített 
hajtását. 



KÉNTARTALOM NÖVEKEDÉSE LUCFENYŐ TŰKBEN 
KARPATiNE UGRÓN ANIKÓ 

Brennbergbányai lakos lévén, nap mint 
nap látom az osztrák televízió adását, 
így az utóbbi időben egyre gyakoribbá 
váló környezetvédelmi műsorokat. Fel
tűnt, hogy a környékünkön több olyan 
lucfenyő-csoport is található, amely 
mintha a televízióban látott immissziós 
betegség tüneteit mutatná. Természe
tesen egyedül külső jelek alapján az 
immisszióra egyértelműen következtet
ni nem lehet — főleg laikusoknak, 
szakmánkban járatlan újságíróknak nem 
— hiszen több olyan kórokozó és ká
rosító is okozhat hasonló tüneteket, amely 
az erdővédelemben már több évtize
de ismert. Ilyen a gyökérrontó tapló 
(Heterobasidion annosum), a mézszínű 
vagy gyűrűs tölcsérgomba (Armillaria 
mellea). különböző szúfajok stb. Erdő
pusztulással foglalkozó könyvükben 
erre hívják fel a figyelmet Schütt és 
társai is, s szerintük főleg a nem 
megfelelő termőhelyen álló lucosokban 
okoznak tűbarnulást vagy ritkulást a 
következő kórokozók: Lophoderrnium 
macrosporum. Rhisosphaera kalkhoffi, 
Chrysomyxa abietis. Resinicium bicoior 
stb. 

1985. november elején a több napig 
tartó havaseső és havazás, jelentős hó-
törést eredményezett. Főleg az állomá
nyok szegélyén álló méretes lucok ágai, 
sőt, gyakran koronái törtek le. Ezeket 
közelről megvizsgálva szembetűnt, 
hogy az ágak idősebb hajtásain a tűk 
elhaltak, vagy barnák. Elhatároztam, a 
letört ágak tűit megvizsgálom. hogy 
megtudjam, az immissziós erdőpusztu
lásokkal kapcsolatban szinte hírhedtté 
••'ált kén felhalmozódása ez esetben ki
mutatható-e. Ezt szakirodalmi ismere
teim is sürgették. 

Űgy olvastam mindenütt, hogy a ma
napság egyre nagyobb tömegben levegő
be jutó kéndioxid egyrészt bediffundál a 
levelekbe, másrészt a levegő páratartal
mával kénessavat alkot, s az ún. savas 
esőt okozza, 

A kéndioxid erős hatású asszimilá
ciós méreg. Mint méreg; zavarokat okoz 
a párologtatásban, a légzésben, a foto
szintézisben és sok más folyamatban. 
A növényekre kifejtett hatásának kö
vetkezményei a levelek sérülései, szá
muk csökkenése, a levélzet összfelületé-
nek és a levelek száraz anyagának 
csökkenése, a gyjöíkérzet-lombozat 

aránymegváltozása. Az élettani folya
matok SÓ 2 okozta zavaraihoz tartoznak 
a sejt ionegyensúlyának, permeábilitá-
sának megváltozása, a citoplazma pH-
jának, puffenkapacitásának csökkenése, 
a szabad víz elvesztése. 

A S 0 2 főleg a sztómákon keresztül 
jut be a levelekbe, és felhalmozódá
sa, akkumulációja a sztómanyílás nagy
ságától függ, vagyis a gázcsere inten
zitását meghatározó tényezőktől. 

Ezek a következők: fény (összetétele, 
intenzitása, ideje), relatív páratartalom, 
hőmérséklet, szélsebesség, s természete
sen a levegő kándioxid-tartalma. 

A gáz növényre kifejtett hatásának 
erőssége függ a növény korától, életfel
tételeitől (talajnedvesség, ásványi anyag 
ellátottság stb.). Kéndioxid hatására a 
párologtatási görbe megváltozik, nappal 
megnő, éjjel a fény csökkenésével egye
nes arányban csokikén, mivel a gáz ha
tására a sztómák rés-nyílása megnő, 
csökken azok ellenállása, a kísérősej
tek turgor nyomása csökken. A gáz bi
zonyos részét a levéllamez szorbeilja. 
Roberts szerint 1 ppm SO,-koncentrá-
ció esetén 1 óra alatt 0,072—0,268 mg 
SO-, oxgr szorbeálódott nyolc különbö
ző növény levelén. Fontos megjegyez
nem, hogy a S 0 2 toxikussága red-ox 
tulajdonságainak köszönhető, nem pe
dig savasságának, ugyanis sósavval he
lyettesítve a kísérletek során, nem oko
zott negatív hatást. 

A fentieket figyelembe véve tüzetesen 
megvizsgáltam a letört 3—4 méteres 
csúcsokat. Már legelsőnek szembetűnt, 
hogy csak 1—3 éves tűk találhatók az 
ágakon, noha köztudott, lucfenyő ese
tén legalább öt évig élnek a tűk. s 
egészséges körülmények között hatnhét 
évig a fán maradnak. A hároméves 
tűk nagy része fkb. 40°/,0 már b?rna 
volt, azaz már nem asszimilált. Több 
törzsből, több ágról gyűjtöttem be a 
mintákat, s külön-külön az egy, a kettő, 
és a hároméves tűket. Bő vízzel többször 
alaposan lemostam, majd desztillált 
vízzel le is öblítettem azokat. 

Laboratóriumi felszerelés hiányaiban 
a mintákat a Nyugat-dunántúli ÁlLami 
Gazdaságok Szakszolgálati Állomása 
elemezte. Az analízisek az elképzelt 
eredményt adták, bár sokkal drasztiku
sabban, mint vártam. A fenyőtűk kén
tartalma megnőtt, míg a többi elem —, 
mely tápanyagforgalom szempontjából 



Szárazanyag tart. 

* f 

-i : r I I , 

1 2 3 ?'> TápanyagvóZtozás Lf. tűkben 

fontos — csökkent, jelezve az öregedést, 
leépülést. 

Mint az ábrán is olvasható a N 
1,26%-ról 0,78%-ra, a P 0,21%-ról 
0,11%-ra, a K 0,65%-ról 0,46%-ra csök
kent, míg a S 0,27%-ról 0,62%-ra növe
kedett (a vizsgálati eredmények 100% 
szárazanyagra vonatkoznak), azaz, amíg 
a tápanyagok majdnem félannyit csök
kentek, addig az S megkétszereződött 
(130%-kal nőtt). Hasonló eredményt kap
tam a szárhalmi fekete fenyők esetében 
is, azzal a különbséggel, hogy ott a 
tápanyagok csak 15—30%-kai csökken
tek, míg az S 96%-kal nőtt. 

Ezeken az adatokon él kell gondolkod
ni, már csak azért is, mert Sopron és 
környéke, így Brennbergbánya is ki
mondottan a tiszta levegőjű települések 
közé tartozik. Mi a helyzet akkor a 
nagy ipari települések környékén? 

Studia Phytologica Nova.. . in honorem jubilantis A. O. Horvát 
Pécsi Akadémiai Bizottság, 1987. 176 old. 
Horváth A .Olivér kandidátus, nemzetközileg is elismert növénytipológus 80. szüle
tésnapja alkalmából a Pécsi Akadémiai Bizottság egy könyvvel emlékezett meg, 
ezzel újból felzárkózott azokhoz, akik a jubiláns kimagasló tudományos munkás
ságát elismerték. Horvát A. Olivér nemzetközi tekintélyét az is mutatta, hogy a 
PAB székházában tartott köszöntésen Ausztriából, Hollandiából, az NDK-ból, az 
NSZK-ból, Olaszországból és Ukrajnából mindazok személyesen megjelentek, akik az 
emlékkönyv tudományos dolgozatainak a szerzői. Így H. F. Linskens, E. Hübl és K. 
Zukrigl a tiroli természetvédelmi problémákról, R- Neuhausl a csehországi jegenye
fenyő erdőkről, H. Schlüter Közép-Thüringia kagylós mészkövein álló szárazság
tűrő erdeiről, S. M. Stoiko Kárpátalja hársas tölgyeseiről. A. Heinricher Kelet-Tirol 
faunájáról és flórájáról írták tanulmányaikat. A. Ubrizsy Savoia Carolus Clusius 
,-Rariorum Plantarum História" című 1601-ben megjelent könyvének jelentőségét 
értékelte. A magyar szerzők is szép számmal tisztelték meg a jubilánst egy-egy 
dolgozattal: így Priszter Sz., Csapody I., Sturc B., Fodor I., Lehmann A. és Kevey 
B., valamennyien a Dunántúl erdeiben végzett kutatásainak eredményeiről számol
tak be. A két utóbbi szerző a jubiláns tanítványai voltak. 

A könyv bevezetőjében Flerkó B. akadémikus a PAB elnöke ismerteti összefog
lalóan Horváth A. Olivér életútját és munkásságát. A könyv befejezéseként 
H. F. Linskens a holland akadémia tagja a botanikai tudományokkal kapcsolatban 
értékeli a jubiláns tudományos munkásságát, kiemelve a külfödi botanikus profesz-
szorok és tanítványaik köszönetét azért, hogy az ünnepelt élete folyamán 55 mun
kacsoportot csaknem 1000 résztvevővel vezetett a mecseki erdőkben, és ismertette 
annak botanikai különlegességeit. 

A szerény kiállítású, főleg német és angol nyelven írt dolgozatokat tartalmazó 
könyv a pécsi Tempó Nyomda jól olvasható munkáját dicséri. 

Dr. Kollwentz Ödön 

Vadállomány-gondozási közösségek alakítását javasolják Hessen tartományban 
(NSZK) a vad és élettere közötti egyensúly helyreállítására és fenntartására. Ve
gyen részt ebben a helyileg érdekelt erdészeti, vadászati, természetvédelmi és min
den egyéb szerv képviselője és tegyenek együttes javaslatot a fenti célra irányu
lóan. Ezeket kétrészes élettér-szakvélemények alapozzák. Az első rész általános kör
nyezetleírás, a másik a legérzékenyebb részeken végzendő kárfelvétel. 

Ez utóbbi célból a fontosabb (1 ha-nál nagyobb) erdősítési helyeken 2X50 m-es 
próbaterületeket kell kitűzni. Ezeken tavasszal (június 30-ig) közösen kiszámolják 



fafajonként (esetleg más növényeket is bevonva) a megállapítható rágáskárt. Erő
sebb kár esetében 5X5 m-es ellenőrző kárelhárító kerítést kell létesíteni és a fa
állomány növekedését az ezzel bezárttal egybevetni. A felvételből adódóan: t 

0—20",ii kár csekély, a csülkösvad nem veszélyezteti az erdőgazdálkodást; 
21—50",n a közepes kár, a lelövést fokozni kell; 
50",,,— erős kár, a vadállományba erőteljesen bele kell nyúlni. 

Az első felmérés 1988 tavaszán esedékes, és ennek alapján kell az 1989. évi leiö-
vési tervet összeállítani. Ezzel egyidejűleg hozzá kell fogni az ökológiai viszonyok 
javítására vonatkozóan az általános környezetleírásban előírandó intézkedésekhez. 

(AFZ 1987. 43. Ref.: Jéróme R.) 

HOZZÁSZÓLÁS 
Gyarmati László és Havas Tibor „Nagyvadáilomány jellemző 

paramétereinek meghatározása közvetett úton" című cikkéhez 

Gyarmati László és Havas Tibor AZ ERDŐ 1986. júliusi számában három módszert 
ismertetnek a nagyvadállomány jellemző adatainak közvetett meghatározására. 
Miután populációmodellezéssel és áüornánybecsléssel is foglalkozom, cikkük né
hány állítása, feltételezése elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt kiegészítések 
megtételére ösztönöz. Megjegyzéseim a következők: 

1. Az elsőként ismertetett módszerben (a vadlétszám és koreloszlás számítása a 
lelövési tényszámok és az ivararány alapján) nemcsak az feltételezés, hogy a 
populáció nagysága nem változik (a növekedési ráta r = 0), hanem az is, hogy a 
kérdéses populáció zárt. Ez azt jelenti, hogy az állomány nagyságát be- és kiván
dorlás nem befolyásolja, ill. bevándorlás nincs és a kivándorlás nagysága és össze
tétele ismert. Ezek a kikötések a gyakorlatban nehezen betarthatók, mivel nem 
biológiai értelemben vett populációkkal, hanem adminisztratív úton kijelölt határo
kon belül előforduló állatokkal gazdálkodunk. Ezek a határok az emberek és nem 
az állatok tudatában léteznek. Mivel az állatok a gazdálkodó egységek területei 
között általában korlátozás nélkül mozoghatnak, még azonos (vagy közel azonos) 
létszám esetén is vitatható feltételezni a lelőtt egyedek alapján visszaszámított és 
a folyamatosan változó valódi koreloszlás azonosságát. 

A bemutatott eljárás elveiben közel áll az irodalomban a „SKUNCKE-módszer" és 
a „minimális állománynagyság meghatározás" néven ismert eljárásokhoz, melyeket 
pontosan a határfeltételek betarthatatlansága miatt bírálnak (Hoffmann, 1974). 
A migráció ellenőrizhetetlensége mellett jelentős torzító hatása lehet a korbecslési 
módszerek pontatlanságainak is. A korosztályokba soroláskor jelentkező hibák a 
valóstól jelentősen különböző „becsült" koreloszlás előállításához vezethetnek 
(Caughley. 1977). 

2. A szerzők a második módszer (koreloszlás meghatározása állományszám, ivar
arány és átlagkor alapján) ismertetésének kezdetén feltételezik, hogy „ha az apasz-
tást helyesen végezték, a lelőtt egyedek átlagkora elég jól megközelíti az állomány 
átlagkorát". A következőkben két példával szeretném bemutatni, hogy a teljes 
állomány és a lelőtt egyedek átlagkora csak speciális esetekben azonos. A bizonyí
táshoz modellszámításokat végeztem „elméleti" nagyvadfaj felhasználásával. Az első 
esetben a túlélési (P,x) és a szaporodási (m/X) ráták kortól függetlenül állandók 
(1. táblázat), a második esetben a rátáknak a nagyvad fajokra hozzávetőlegesen 
jellemző korfüggését alakítottam ki (2. táblázat). A számításokat a stabil koreloszlás 
eléréséig folytattam Conley (1978) szerint. A táblázatok csak a nőivarú állományra 
vonatkoznak. A modellezés során a két paraméter időben állandó, ami a valóságban 
természetesen nem igaz, de most megengedhető, mivel az átlagkorok kapcsolatának 
megvilágítása volt a célom. 

Elméletileg nézve az átlagkorok egyenlősége akkor áll fenn. ha a túlélési ráta 
minden korosztály esetében állandó, vagyis ha a kilövések (és a természetes elhul
lások) véletlenszerűek, és a teríték a teljes állományból vett reprezentatív minta 
(1. táblázat) az elvi modellben az eltérést az utolsó korosztály 0 túlélése okozza! 
A nagy testű patások többségét azonban nem az állandó túlélési ráta jellemzi, 
hanem az élet kezdetén és végén viszonylag alacsonyabb túlélési arány (Caughley, 
1977; Eberhardt, 1985). Ennek hatása a teljes állomány és a teríték (+természetes 
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elhullás) átlagkora, valamiint koreloszlása közötti eltérésekben is megmutatkozik. 
A két átlagkor eltérése különösen megnő, ha a szerzők által 1 avasolt módon a 0. 
korosztályt figyelmen kívül hagyjuk (2. táblázat). 

A szaporodási és a mortalitási ráták évről évre bekövetkező ingadozásai az 
elméleti állapot kialakulását nem teszik lehetővé. De a modellben megmutatlak a 
várható kapcsolatokat. Az ingadozások alapján ugyan feltételezhető az is, hogy a 
két átlagkor véletlenszerűen megegyezzen, de legalább ennyire lehetséges, hogy a 
vártnál jelentősebben eltérjenek egymástól. Ebből következően az átlagkorra ala
puló „finomítás" erősen támadható. 

Nemcsak elméleti megfontolások szólnak a két átlagkor egyenlőségének elfogadása 
ellen. A nagyvadfajok esetében — különösen a trófeát hordozó hímeknél — két 
szabályozási szempontot tartunk jelentősnek: az egyik a selejtezés, mely a fiatalabb 
korosztályokat sújtja, a másik pedig a teljesen kifejlett, érett egyedek hanyatlás 
előtti selejtezése. Ha ezek az elvek tényleg érvényesülnek, akkor középkorú csoport 
az állományban való előfordulásánál kisebb arányban fog a terítékben szerepelni, 
és az általam bemutatottak (2. táblázat) elfogadása indokolt. 

3. Mind a második, mind a harmadik módszernél — amelyek a koreloszlás 
meghatározására szolgálnak — további fenntartásaim is vannak: a matematikai 
koncepció nem biológiai kapcsolatokra, hanem a felszíni hasonlóságra alapozódik. 
Az egyik módszernél (koreloszlás meghatározása állományszám, ivararány és átlag
kor alapján) a b j " és tj" nyers korosztályértékeket előállító képletekből nem derül 
ki, hogy akár a teríték, akár a teljes állomány koreloszlásával milyen lényegi ösz-
szefüggésben állnak. Szerintem a szerzők a logaritmus függvényt a koreloszlásokat 
általában jellemző trendhez való külső hasonlósága és a független változó (X=kor) 
egyenletes növekedése miatt választották. A biológiai tartalom híján az eloszlásnak 
kizárólag hipotetikus jelentése van, melyen a nyers függvényértékek „finomítása" 
nem javít. A logaritmus függvény illesztése közvetetten azt is feltételezi, hogy a 
túlélési ráta kortól függetlenül állandó. 

4. A másik koreloszlás-meghatározásra irányuló módszernél (koreloszlás megha
tározása korcsoport adatokból) a telítődési függvény illesztése szintén feltételezés, 
amely szerint az egymást követő korosztályok (vagy korcsoportok) halmozott 
összegei telítődési folyamatot írnak le. Bármilyen csökkenő értékekből álló szám
sorból halmozással előállítható egy telítődési sor, ez azonban még nem jelenti, hogy 
a folyamat valóban telítődés, mint ahogy a jelen esetben is az egyes korcsoportok 
csökkenéséről van szó. 

Emellett azt sem látom, hogy a függvény illesztése után mennyivel kapunk érté
kesebb információt a vadállományról. A szerzők e módszer ajánlásakor feltételezik, 
hogy valamilyen úton meghatározunk az állományban legalább három korcsoportot, 
amikből a telítődési függvény segítségével korosztály értékekhez jutunk. Szerintem 
a kiindulási adatok a lényegesen értékesebbek: mert ahhoz, hogy ismerjük őket, 
meg kell határoznunk a nagyságukat. Ez a meghatározás pedig azt a mélységet 
tükrözi, amilyenre az életkor becslésekor a terepen képesek vagyunk. Az ezekből 
származtatott korosztályértékek a vadászat során új vagy biztosabb támpontot nem 
adnak, mert a lelövés előtt a kor megállapítása semmivel sem könnyebb, vagy 
pontosabb, mint a korcsoportok becslésekor volt. Emlékeztetnék az (1) pontban a 
be- és kivándorlásról már mondottakra: még ha korcsoportokat becsülünk is. kevés 
esélyünk van arra, hogy néhány hét. vagy hónap múlva ugyanazok az állatok 
ugyanolyan koreloszlásban élnek a területen. 

5. A szerzők cikkükben következetesen használják az „ivarképes" kifejezést. Az 
állattenyésztési szakirodalom az ivarérett, a tenyészérett és a szaporodásra képes 
megjelöléseket használja. A jelen cikkben is célszerűbb lett volna az utóbbi kettő 
valamelyikének használata. 

6_ Az idézett munka mellett az utóbbi időben több olyan cikket olvastam (Raposa, 
1985: Kőhalmy, 1985), amelyben a szerzők a különböző létszám- és sűrűségbecslési 
módszereket (amelvek meghatározott mintavételi elveken alapulnak) azért nem 
javasolják, mert körülményesek és költségesek, vagy nem pontosak. Ez szerintem 
több okkal magyarázható: 
— a létszámbecslés és a népszámlálás azonosnak tekintése. 
— általános, mindenütt és mindenkor alkalmazható maximális hatásfokú módszer

rel szembeni igénv. 
— a vadon élő állatok térben és időben dinamikusan változó élettevékenységeinek 

statikus szemlélete. 



— az a hit, hogy valamilyen terület és állatfaj nagyon jó ismerete a létszám 
tudását is jelenti. 

A z állatpopulációk létszámának és sűrűségének becslésére nagy számú, de alap
elveik szerint néhány csoportba sorolható módszer ismeretes. E módszerek többsége 
jól megfogalmazott feltételrendszerek mellett, meghatározott mintavételi eljáráso
kon alapul, az értékelés és a megbízhatóság igen szigorú kritériumai szerint. Min
den becslési módszer valamilyen nagyságú hibával terhelt; azt. hogy melyik mód
szert válasszuk az adott szituáció, a becslés eredményének felhasználási célja és 
nem utolsósorban a rendelkezésre álló források határozzák meg. A módszer meg
választásakor az előbbi tényezők optimumát célszerű megkeresni. Ugyanakkor azt 
is mérlegelni kell. hogy a mintavételre alapozott becslések, a ..hibáik" ellenére is. 
egy adott időpontban a lehetőség szerinti legmegbízhatóbb képet adják. 

A becslés becsületét nem növeli a jelenlegi gazdálkodási gyakorlat sem. Ma 
először (!) tervezünk, aztán becsülünk. A vadásztársaságok az év végi közgyűlésen 
elfogadják a következő évi tervet, majd a tél végén becsülnek, és végül fél-, 
háromnegyed év múltán vadásznak (Raposa, 1985: Adómft. 1976). Ha a létszám
becslés tényleg jelentős tényező a vadgazdálkodásban és racionális hasznosításra is 
törekszünk, a jelenlegi helyzeten változtatni kellene. Célszerű lenne, hogy a lét
számbecslés és a vadászat ideje között a lehető legkevesebb idő teljen el. Csak 
így lehet elérni, hogy azzal gazdálkodjunk amink van. és nem azzal amit szeret
nénk, vagy amit gondolunk. Az előbb felsoroltak figyelembevétele, véleményem 
szerint az üzemtervek revíziója során sem lenne elhanyagolható szempont. 

Csányi Sándor 
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HOZZÁSZÓLÁS 
a „Nagyvadállomány jellemző adatainak meghatározása 

közvetett úton" szakmai vitához 

Az Erdő 1986. júliusi számában jelent meg a fenti címmel Gyarmati László és 
Havas Tibor írása. Az abban foglaltakhoz írt véleményt Csányi Sándor, amelynek 
lektorálását rám bízta a szerkesztőbizottság. Elég hosszasan tanulmányoztam mind
két írást éppen azért, hogy megalapozott véleményt tudjak adni. Végül is a hozzá
szólást a vita élénkítése és a téma más oldalról történő megközelítése érdekében 
közlésre javasoltam. Egyúttal nem tudtam szabadulni attól a gondolattól, hogy a 
gyakorlati vadgazdálkodás érdekeit és az ajánlott módszerek alkalmazhatóságát 
tekintve ne mondjak véleményt a két írásban közöltekről. 

Mindenekelőtt azt kell megállapítani, hogy az elméletileg kidolgozott módszerek 
mindegyike, majd pedig a hozzászólás is igen sok feltételezést tartalmaz (pl. hímből 
és nő ivarúból egyenlő lelövés. megfelelő alapadatok kellenek. ..elméleti" nagyvad
faj, túlélési ráta kortól függetlenül állandó stb.). és legfőképpen feltételezi, hogy 
a vadászatra jogosítottaknál — mondjuk a vadásztársaságoknál — ehhez megfelelő 
technikai és szakmai felkészültség adott. Bárcsak így lenne. 



Az alapcikkhez 

A szerzők a következő témákkal foglalkoznak: vadlétszám és koreloszlás számí
tása a lelövési tényszámok és az ivararány alapján, koreloszlás meghatározása 
állományszám. ivararány és átlagkor alapján, és koreloszlás meghatározása kor
csoport adatokból. 

A fentiekből egyszerű és a gyakorlatban alkalmazható az első módszer, és ezt 
ma már a tízéves vadgazdálkodási üzemtervek revíziója során remélhetőleg sok 
megyében és vadászatra jogosítottnál fel is használták a megközelítőleg pontosabb 
— ha ez egyáltalában valaha is lehetséges a vadállomány esetében — nagyvad
létszám (főleg a szarvas) meghatározása érdekében. A gyakorlat leegyszerűsítette a 
módszert és a szarvasnál az ötéves teríték súlyozott átlagának háromszorosát vette 
a lehetséges szarvas törzsállomány meghatározásához. Ez a szám rendkívül magas 
az üzemtervezett fenntartható állományhoz képest. 

Az eredeti cikkben van egy mondat, amit pontosítani kell. Nevezetesen azt 
mondja, hogy „a lelőtt egyedek korát elég pontosan ismerjük". A trófeás vad, tehát 
a hím egyedek korát állapítjuk meg a trófeabírálat során a már ismert egyszerűbb 
módszerek (fogkopás, agancstő állás, koponya varratok, Rajnák-féle módszer orrsö
vény méret őzbaknál), és a technikailag komplikáltabb módszerek (pl. fogcsiszolat) 
alkalmazásával. A nő ivarú egyedek korát szinte sehol sem határozzák meg. nem 
is nézik, csak a darabszámot veszik nyilvántartásba. A létszámadatok 
közvetett úton. a trófeaadatokból különösebb költség nélkül és egyszerűen megálla
píthatóak. Erre Bágyi János oki. erdőmérnök dolgozott ki egy módszert, amelynek 
lényege, hogy a trófeaibirálati koradatokból például 10 évre visszamenőleg létre
hozunk egy, a vizsgált populációra, területre akkor érvényes és jelen volt gímszarvas 
bika létszámot. E mellé megállapítjuk a tehénlétszámot, a több évi átlagos ivar
arány alapján. Az adott populációra, állományra érvényes szaporodási együttható
val számolva megkapjuk a borjúállományt, és így kialakul az az évi törzsállomány. 
Ebből kiindulva a hasznosítási adatokat ismerve levezethető a naprakész állomány-
nagyság. 

Még annyit az alapcikkhez, hogy a nagyvadállamány létszámának megállapítása 
még mindig csak elméletben megoldott, és csak abban az esetben érhetünk el 
10—20%-os becslési, számítási hibát — egyébként ennél nagyobb tévedések is elő
fordulhatnak —, ha a gyakorlati számláláskor a valóban látott egyedszámot rögzít
jük és tényleg megfelelő alapadatokat kapunk a gyakorlati végrehajtás után. ahogy 
azt a cikk szerzői is utolsó mondatukban rögzítik. A pontos létszám az igazgatás
ellenőrzés számára nagyon fontos adat. A gazdálkodó elsősorban gazdaságossági 
szemlélettel viseltetik a létszám iránt, amelyben a fő tényező a vadásztársaság 
anyagi biztonsága, fenntartása úgy, hogy lehetőleg ne legyen magas a kifizetendő 
vadkár, évente a fennmaradáshoz szükséges kiadásokat a nyereségből fedezni tudja 
és maradjon elegendő lőhető vad a következő évekre is. 

A számítási módok matematikai levezetését, annak helyességét nem vitatom, 
csak a vadásztársaságokat és a vadászokat ismerve, azok nagv részét az ilyen 
számítási mód mindig elrémíti és tamáskodnak azok felhasználhatóságát tekintve. 
Tudományosan a levezetés nem kifogásolható, jó. Talán megfontolás tárgyát képez
hetné az. hogy kevés adatot vesz figyelembe a metodika. Ennek alapján igazán 
egyértelműen a vadállomány fontos jellemzőinek meghatározása csak fenntartások
kal fogadható el. Példaként említem, hogy Leningrád megyében jávorszarvas
állomány modellezést végeztek 25 tényező figyelembevételével — nemcsak 3—5 
tényezőt vettek alapul —, és arra a következtetésre jutottak, hogy a modell még 
így sem teljes, az a gyakorlatban nem hasznosítható. Mindezek ellenére, vagy 
mellett azt állítom, hogy bár vadásztársasági területeken nem nagyon, de táji vad
gazdálkodásban, jól meghatározható önálló populációban, zárt területen, bekerített 
területeken belül viszonylag hosszabb ideig számottevően nem változó állományok
nál a módszerek, főleg a vadlétszám megállapítása lelövési tényszámok alapján, 
alkalmazhatók. 

A hozzászóláshoz 

Csányi Sándor aspiráns hozzászólásában, mint már említettem, szintén több a fel
tételezés, ami mindig problémás a gyakorlat szempontjából. Az viszont tény. hogy 
az általa leírt kiegészítő tényezőket, szakmai észrevételeket felhasználva a leírt 
módszerek javíthatók, még használhatóbbá válnak. Néhány gondolatához kiegészí
tésként a következőket szeretném megjegyezni. 



Az igaz, hogy adminisztratív úton kijelölt határokon belül előforduló állatokkal 
foglalkozik a vadgazdálkodás, de ettől még lehetséges olyan eset. amikor ezeken 
a határokon belül önálló populáció található, működik. A koreloszlás meghatározása 
a gyakorlatban becsléssel történik, amiben a fiatal, középkorú és idős egyedek meg
különböztetést használjuk, és ennél tovább nem merünk menni. Sőt a „hivatalos" 
becslési adatigény immár 15 éve nem is kér ilyen adatokat. Csak a szakkönyvek 
szólnak erről, és a trófeás vad koradatok alapján vizsgáljuk az állományszabályo
zást. Nevezetesen, hogy milyen százalékban lőttek fiatal, középkorú és idős egye
deket a nagyvad fajok esetében, de itt is úgy csoportosítva, hogy szarvas, dám. 
muflon esetében 1—3 évig fiatal, 4—8 évig középkorú, 9-től idős, 12 év körül pedig 
kulminációs korban levő csoportokról beszélünk. Ugyanez az őznél 1—3 évi, 4—6 évi, 
7 évtől öreg és 8—9 éves korban kulminációs kor. A lelőtt egyedekből visszaszámított 
korcsoport meghatározásban legalább van egy fix adat. amit alapként lehet elfo
gadni, míg a szembecslésnél ez aligha mondható el. Azt is el kell fogadni, mi 
szerint a vadon élő állatoknál a valóságot szinte soha. sehol nem ismerjük. A lőtt 
egyedek legalább lehetőséget adnak a tájékozódásra. Sajnos, a szerző is külföldi 
szerzőkre hivatkozva, több feltételezéssel él igazának bizonyításában. Hát ez a 
gond a vadon élő állatoknál, hogy a teljes igazságot nagyon nehéz megismerni, de 
a gyakorlati vadgazda a lelövési adatokkal, a meglőtt egyedek adatainak felhasz
nálásával és élő állományának alapos megismerésével már ki tud alakítani egy 
állományszabályozási módszert. (Pl.: a szaporulat 60%-ának kilövése a helyes kor
eloszláshoz. Bakkay-féle állományszabályozás, korpiramis elkészítése stb.). Ennek 
alapján nyugodtan lehet úgy selejtezni, hogy a szaporulatból mindig többet lehet 
kilőni, több is van belőle, míg idős egyed a dolog természetéből adódóan (mortali
tás, folyamatos kilövés születéstől kezdve stb.) kevesebb van az állományokban. 

Az alapcikk szerzői nem követtek el szakmai hibát, amikor ..ivarképes" kifejezést 
használtak, még akkor sem, ha megszokottabb a szakirodalomban az ivarérett ki
fejezés. 

Ellentmondás van abban, ha azt várjuk „a különböző létszám- és sűrűségbecslési 
módszerek" pontosak legyenek. Ezt eleve nem várhatjuk a becsléstől. Azt viszont 
igen, hogy durva hiba ne legyen benne és több év alapadatainak ismeretében 
megbízható tájékoztatást adjon az állományszabályozás gyakorlati végrehajtásához. 
Ezt a szerző is igazolja később, amikor leírja, hogy ..minden becslési módszer 
valamilyen nagyságú hibával terhelt". Ez így igaz. 

Nagyon pontos megállapítás és meglátás az. amikor azt írja a hozzászóló, hogy 
ma először tervezünk, aztán becslünk. A népgazdaság tervezési metodikájához kap
csolódva 15 évvel ezelőtt a vadgazdálkodás is áttért a naptári éves tervezésre a 
korábbi vadgazdálkodási-vadászati idény éves tervezésről. Ez utóbbinál a téler. 
meghatározott törzsállomány és a szaporulat ismerete, de legalább is a vadászidény 
utáni törzsállomány képezte a tervezés alapját. A jelenlegi módszernél még 
vadásszuk december, január hónapban, némelyik fajnál február 15-ig azt az állo
mányt, amelyiknek következő évi hasznosítását (lelövés. befogás) és állománynöve
lését (mesterséges tenyésztés) már papíron tervezni kell. mert következő évi vad
gazdálkodási és pénzügyi tervet most január 10-ig — korábban december végére — 
kell beküldeni a felettes szervhez. Ez bizony szakmailag vitatható. Az így adódó 
gondot némileg korrigálja az a tény. hogy érdemben ezeket a terveket csak követ
kező év áprilisában tárgyalják meg. a februári törzsállomány becslési adatok és 
az elmúlt év lelövési tényadatainak birtokában. A tervek januárban csak tájékoz
tató jellegű adatokat tartalmaznak, és így is kell azokat értékelni, figyelembevenni. 

Szakmailag azt tanítjuk, mondjuk, hogy évente háromszor kell vadállomány
becslést végezni. Mégpedig február végén (ez a törzsállomány), a szaporulat fel
nevelése után (ami már törzsállomány+szaporulat mennyiséget ad) augusztus hó
napban, és végül a vadászati idény megkezdése előtt. Ezen adatokhoz kell felhasz
nálni a hivatásos vadászok egész évi állománymegfigyelési számadatait, és csak így 
kap viszonylag megbízható állománylétszám adatokat a vadgazda. s ebből kiindulva 
tervezheti a hasznosítás mértékét, mennyiségét. 

A szerzővel teljes mértékben egyetértek, amikor azt mondja, hogy a létszám
becslés és a vadászat ideje között a lehető legkevesebb idő teljen el. valamint az 
általa e témában leírtakat a tízéves vadgazdálkodási üzemtervek revíziója során 
figyelembe kellene venni. Ismereteim szerint ez több helyen megtörtént. 

Dr. Balázs István 



HOZZÁSZÓLÁS 

Rakonczay Zoltán: Az erdő és a magyar ember lélektana c. cikkhez 

Örömmel olvastam a cikket Az Erdő 1987. évi 9. számában. Valóban meg kell ra
gadni minden eszközt erdőterületünk növeléséhez, s a mai viszonyok között elsősorban 
azokat az eszközöket, melyek állami beruházási pénzeket egyáltalán nem, vagy 
csak csökkent mértékben igényelnek. 

A R. Z. által javasolt módszerek a magyar ember tulajdonosi szemléletének a 
kialakításában legalább olyan fontosak, mint az amúgy is kevés erdő — melyet 
a világméretű környezetszennyezés is fogyaszt és pusztít már minálunk is —, 
területének növelése. 

Különösen érezhető a fáskultúrával szembeni negatív szemlélete a magyar ember
nek a Nagy Magyar Alföldön, aliol a mezőgazdasági termelés érdekében évszázadok 
óta legnagyobb méreteket öltött a meglévő erdők kipusztítása; lélektanilag így leg
kevesebb becsülete maradt az erdőnek. Jól ráérzett erre nagy költőnk: Ady Endre, 
mikor így jellemzi az alföldi magyarok lelkületét: „Se virágjuk, se fájuk, Se kedvük 
újjá lenni, Álmuk a zsíros semmi!" (Ady: Gőzösről az Alföld) Azt is jól megérezte 
a költő, hogy a fa és a jövő szeretete valahol mélyen összefügg egymással. 

Persze sokat változott azóta a helyzet, különösen a népi demokrácia kezdeti idő
szakában, az első 20 évben, többszörösére nőtt az erdők területe az Alföldön is. 
Szolnok megyében például, ahol én dolgozom, mely az ország legfátlanabb megyéje 
volt, 1945 óta több mint hétszeresére nőtt az erdőterület aránya. 

De mára az állami erdészet számára kimerültek az új erdőlétesítési lehetőségek, 
ezek ma már inkább a mezőgazdasági üzemekben vannak meg. (Itt is csak lénye
gesen csökkent mértékben.) Ugyanakkor az új erdők telepítésének, sőt a meglévők 
felújításának rovására kialakult a szocialista nagyüzemekben egy közgazdasági 
ellentmondás. Nevezetesen az, hogy műszaki fejlesztés, gépesítés csak a jelentős 
nagy erdőterületekkel rendelkező szektorokban lehetséges, ezek természetszerűen 
elsősorban az állami erdőgazdaságok, ezekben viszont nincs már erdőterület növe
lési lehetőség. 

A mezőgazdasági termelésre szakosodott nagyüzemek, termelőszövetkezetek, állami 
gazdaságok mára kifejlesztették ugyan a mezőgazdasági termelés elég magas 
műszaki színvonalát, ennek fenntartása, elkerülhetetlenül némi bővítése, le is köti 
összes anyagi erőforrásunkat. Ha nincs megfelelő nagyságú — alföldi viszonylatban 
legalább 800—1000 ha-os — erdőterületünk, a legalapvetőbb erdészeti, s főleg erdősítési 
gépeszközök beszerzésére sem tudnak áldozni. S ugyanakkor nekik lenne még 
területük új erdők létesítésére, persze szétszórt kisebb területeken; összefüggő több 
száz hektáros, nagyüzemi termelésre, gépesítésre is alkalmas erdők létesítése ma 
már nemigen lehetséges. A ma meglevő, mezőgazdasági üzemek kezelésében álló 
idősebb erdők zöme is nagy területen szétszórva, de kisebb tömbökben fekszik, 
s ha nincs meg belőlük összességükben sem 800—1000 ha. semmi lehetőség nincs 
a modern nagyüzemi termelésbe vonásukra. Modern, gépesített, kevés állandó, de 
jól képzett fizikai munkással termelő mezőgazdasági nagyüzem, és elmaradt, sok 
fizikai munkát igénylő, alapvető gépparkot is nélkülöző kisüzemi erdőgazdálkodás, 
ez az ellentmondás feszül a szám szerint többségben lévő ilyen jellegű mezőgaz
dasági üzemben. 

Ehhez kell még számítani a szaporítóanyag termelésben meglévő ellentmondáso
kat, melyek részben visszavezethetők fenti közgazdasági körülményekre, az előre 
tervezhetőség, és a megtermelt szaporító anyagok felelős elhelyezésének bizonyta
lanságára. Néha, s ilyennek ígérkezik az 1987 88-as gazdasági év is, jelentős cseme
tefeleslegek képződnek, az idén például a Tiszántúlon akáccsemetéből. S ezeket 
a kijelölt szép állományok alól gyűjtött magból származó. ígéretes genetikai elő
nyöket hordozó csemetéket igazán kár lenne elégetni! Ugyanakkor energiagondun
kat lényegesen csökkethetnénk belátható időn belül a nyersen is eltüzelhető, gyor
san növő akácosok telepítésével. 

Csak megfelelő termőterülethez, jutányosán facsemetéhez kellene juttatni az 
erre vállalkozókat, szakcsoportokat. 

Kurdi István 



A gépesítési szakosztály 30 fője ausztriai tanulmányúton vett részt. A szakosztály
nak az Osztrák Erdészeti Egyesülettel, ezen belül is a burgenlandi titkársággal hosz-
szú időre visszanyúló kapcsolata van. A tanulmányút során betekintést nyertek az 
osztrák erdőgazdálkodás helyzetébe a csemetetermeléstől kezdve az apríték termelé
sig. Tanulmány útjuk célja ezen belül is a gépesítés volt. A tanulmányút a Lajta-
és Rosália-hegységekben, illetve a két hegyvonulat közötti területen bonyolódott le. 
Tapasztalhatták, hogy a termelésben nem a nagy teljesítményű „mamut" gépek a 
döntőek. Ezeket csak speciális helyeken alkalmazzák. Sokkal inkább használják a 
mezőgazdasági univerzális traktorokat, a megfelelően kiválogatott adaptereket. Meg
nyerő volt az, hogy az út során mindenütt kifogástalan és pontos munka folyt, rend
kívül rendezett körülmények között. A szakosztály számára tanulságos és nagyon 
hasznos volt a bemutatott Berger-centrum szerelő üzeme, szerviz műhelye, raktár 
és értékesítő bázisa. 

Az út során megtekintették és érintették a történelmi és kulturális nevezetessé
geket, is, amelyek gazdagították ismereteiket. A rendezvény jó lehetőséget biztosított 
olyan tapasztalatszerzésre, amelyet a szakosztály tagjai és a szakemberek napi mun-
jukban hasznosítani tudnak. A tanulmányút vezetője Czágásch József szakosztály
vezető volt. 

A vadgazdálkodási szakosztály a Kisalföldi EFAG-gal közösen Győr és Szigetköz 
térségében tartotta kétnapos rendezvényét. Győrött az erdőgazdaság tanácstermé
ben Válki István megyei tanácselnök-helyettes tájékoztatást adott a Bős—Nagy
maros vízlápcsőrendszer szigetközi térsége műszaki fejlesztésének várható vadgaz
dálkodási hatásairól. Bolla Sándor, a megyei tanács erdészeti és természetvédelmi 
felügyelője előadásában a Szigetköz térségének természetföldrajzi adottságait és a 
vízlépcsőrendszer kiépítésével bekövetkező változások hatását ismertette. Horváth 
Lajos a HNF megyei bizottsága munkatársa a vad élőhelyére vonatkozó hatások
ról szólt. Törzsök Cyula (KEFAG) a Kisalföldi EFAG jelenlegi és a vízlépcső üzem
behelyezése utáni vadgazdálkodásának helyzetét vázolta. Dr. Alexi Zoltán a Szi
getköz térségének természeti szépségeiről és a vízlépcső természetvédelmi hatásai
ról tartott előadást. A nap programját másnap a térségben erdő- és vadgazdálko
dási, természetvédelmi helyszíni bejárás követte. 

Helyesbítés. Az 1987. X. szám egyesületi közleményekben a Miskolcon tartott szak
mai továbbképzés keretében tartott előadások előadói közül Venyercsán Pál (ÉR
DÉRT) kimaradt. Elnézését kérjük. 

A helyi csoportok életéből. 

A bajai csoport Tóth Imre csoporttitkár 
vezetésével az Ipolyvidéki EFAG király
réti és nagymarosi erdészetében szak
mai tanulmányúton vett részt. A ta
nulmányút témái: erdei feltáró út épí
tés, ..bátyus" közelítés LKT-traktorral. 
nevelővágás, felújítóvágás, vadkárelhá

rítás, természetes felújítás, felújított er
dei vasút, kiránduló erdők munkálatai
nak megismerése. A vendéglátó balas
sagyarmati csoport kitűnő szervezésé
benlebonyolított tanulmányút és tapasz
talatcsere helyi ismertetői, előadói és 
vezetői Zorván Györgyné, Bartos Zsolt 
és Sipos Ferenc voltak. 



A balatonfelvidéki csoport (Keszthely; 
delegációja Fábián Béla titkár vezetésé
vel, erdőgazdasági és faipari gépek, be
rendezések, speciális célszerszámok, 
termelési technológiák, erdőgazdasági 
faipari termékek tanulmányozására 
Klagenfurtban a faipari vásáron vett 
részt. A korszerű technikák megisme
rése mellett tájékozódtak a fejlődés 
irányvonaláról, a gépek beszerezhető
ségéről, azok árairól és nem utolsó sor
ban a hazai adaptációs lehetőségekről. 
Az igen hasznos ismeretszerzés mellett 
részletes bepillantást nyerhettek Európa 
erdő. és fagazdaságának helyzetébe. 

A vértesi csoport (Tatabánya) az er
dőhasználati és a kereskedelmi szakosz
tály közös rendezvényének lebonyolítá
sát vállalta. A napirendnek megfelelően 
a résztvevők tájékoztatást kaptak az 
EFAG aprítéktenmelésének helyzetéről 
Lustyik János igazgatóhelyettes előadá
sában, és megtekintették az aprítékkal 
üzemelő tatai KOMTÁVHÖ Központ 
üzemegységét. Ezt követően Merkel Gá
bor MÉM—EFH osztály vezetőhelyettes 
ismertette a fakitermelési lehetőségeket 
2000-ig, a várható fafaj-összetételt és 
várható felújítási kötelezettség alakulá
sát. Külön kiemelte az elmondottakkal 
kapcsolatos feladatokat: fő cél az 
apadék további csökkentése és a hazai 
faanyag biztosítása mellett az export 
feladatok maradéktalan teljesítése. Szál
kai György MÉM—EFH főmunkatárs, a 
kereskedelmi szakosztály vezetője, álta
lános érdeklődést keltő előadásában, az 
előző témához kapcsolódva a hosszútá
vú célkitűzések fakereskedelmi vetüle
tét taglalta. Elemezte a rendelkezésre 
álló és jövőbeni árualap összetételét, 
belföldi és export értékesítési lehetősé
geit, a Piacbővítés kilátásait. Az ágazat 
az utóbbi években elismerésre méltó

an növelte tőkés exportját, amelyben 
komoly szerepe volt a kereskedelmi 
munka színvonala emelkedésének. Alap
vető cél a hazai és külföldi partnerek
kel a hosszú távú együttműködés. — ér
dekeltségi alapon való — kialakítása 
és továbbfejlesztése. A tanácskozást 
nagy érdeklődéssel fogadták a jelenle
vők, ez a hozzászólások aktivitásában is 
tükröződött. 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották: 
Budapesten: Mohr Józsefné—Kwfclis 

Kálmán „Vadon termő gombák be
gyűjtése és feldolgozása az Erdei 
Termék Vállalatnál", 
Markó Lászlóné—Galambos István 
„A Bakonyvidék tudós remetéje: Sze
mere László", 

Balassagyarmaton: Dr. Rumpf János „A 
fakitermelés műszaki fejlődésének 
tendenciái a fellett országokban". 

Szegeden: Dr. Luib Nándor „Az erdő
védelem jogi kérdései", 

Tamásiban: Dr. Tibay György „Az ered
ményes vállalatirányítás, vezetés fel
tételrendszere a kreativitás és inno
váció tükrében" címmel. 

Halálozás: Simkó József erdőmérnök, 
az OKTH Észak-magyarországi Felügye
lőség igazgatóhelyettese 50 éves korá
ban váratlanul elhunvt. Hamvasztás 
előtti búcsúztatása 1987. november 11-
én volt a miskolci Szentpéteri kanui 
köztemetőben. 

Üj tagfelvétel: Szitta Tamás tanár. 
Eger; Hajdú András géplakatos. Vi
segrád: Zimonyiné Fehér Aranka köz
gazdász. Dunabogdány. Dankó Jánosné 
könyvelő-statisztikus. Sajókaza: Földe
st Antal autószerelő. Miskolc: Kánya 
László agrármérnök, Miskolc. 
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