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Az erdõ, mint természeti erõforrás, pó-
tolhatatlan az emberi léthez szükséges
környezet formálásában. Sokoldalú
ökológiai, gazdasági és szociális funkci-
ói korlátlanok. Az erdõ termékei – meg-
újuló tulajdonságaik  révén – vezetõ
szerepet játszanak  az állam gazdaságá-
ban és az ember élettevékenységében.

Az erdõ és termékei  tulajdonságai-
nak tanulmányozása lehetõvé teszi,
hogy feltárjuk a bioszféra más kompo-
nenseivel való bonyolult kapcsolatait,
bemutassuk sokféleségüket és jelen-
tõségüket, fõleg a környezetvédelem-
ben. Ily módon megállapíthatjuk, hogy
a Kárpátok erdõsége  ténylegesen „zöld
arany”, s tulajdonságai az ember és a ré-
gió, a szomszédos államok, de min-
denekelõtt Magyarország életében
rendkívül értékesek és pótolhatatlanok.

Kárpátalja erdõi állami tulajdonban
vannak. Fejlesztésük perspektíváit az 1.
táblázat mutatja be. Amint az 1. ábrán
látható, az erdõállomány állandó hasz-
nálók között oszlik meg.A megye terü-
letének 51 %-át borítja erdõ, míg ukraj-
nai viszonylatban ez a mutató 15.6%.
Ukrajna faanyag-tartalékának 10%-a a
megyében van, s ezzel a megyék között
Kárpátalja az elsõ.

Az erdõállományt fõként az erdei

bükk alkotja – területének 59%-át foglal-
ja el. Az európai  lucfenyõ 32%-át, a
tölgyfa 7,5%-át, a juhar-  és jávorfa 0,5%-
át, a kõrisfa 0,5%-át. Az erdõségekkel bo-
rított területek 22,8%-át foglalják el a fia-
tal, 45,5%-át a középkorú, 11,3%-át az
érlelõdõ és 20,4%-át az érett és az elöre-
gedett ültetvények. 155,2 ezer hektár
erdõ, ami a megye területének 10%-a és
az erdõállomány 23,7%-a természetvé-
delmi terület. A Kárpátokban ez a legna-
gyobb, Európa viszonylatában pedig a
harmadik.

Az erdõgazdálkodásnak, az
erdõhasználat fejlesztésének és a fa-
anyag-felhasználás struktúrájának vál-
tozásához kapcsolódnak, de jelentõs
mértékben függnek az ökológiai, gaz-
dasági és szociális tényezõktõl. Vagy
sajátságos típusai felelnek meg. A Kár-
pátok régiójában ezeket öt következõ
alapvetõ szakaszokra kell felosztani.

Elsõ szakasz: az erdõgazdaság létre-
hozása és az erdõhasználat rendszerte-
len formáinak elsõdleges  szervezése.
Lassan fejlõdött és gyakorlatilag nem
folytak erdõgazdálkodási munkálatok,
az erdõhasználat pedig rendszertelen
módszerekkel valósult meg.

A második szakasz a faanyag meg-
munkálásával és átdolgozásával kap-
csolatos ágazatok ipari fejlõdésének
kezdete, melyet az jellemez, hogy jelen-
tõsen nõtt a kitermelt fa felhasználása.
Famegmunkáló üzemek jönnek létre
azokon a helyeken, melyek vízi úton,
vasúton stb. elérhetõek. Az erdõgaz-
dálkodás ebben a periódusban önálló
ágazattá nõtte ki magát. Ennek követ-
kezményeként több százezer hektárnyi
olyan terület képzõdött, melyen az
erdõt elpusztították. Ezenkívül az érté-
kes bükk- és tölgyerdõket tûlevelûek-
kel újították fel, ami jelentõs mértékû
negatív hatást gyakorolt a környezetre.

A harmadik szakasz az egykori Szov-
jetunió második világháború által tönk-
retett népgazdaságának helyreállítása.
A régiójában, ebben az idõszakban
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1.táblázat. Kárpátalja erdôállományának állapota a fejlesztési programnak megfelelôen

Mutatók Mértékegység 2001 2005 2010 2015 
1. Az erdõállomány által 
elfoglalt földek általános 
területe összesen ezer ha 694,0 694,0 694,0 694,0

ezen belül:            
erdei növényzettel borított, ezer ha 647,7 647,7 647,7 647,7  
használatból kivont erdõk,    ezer ha 277,0 277,0 277,0 277,0  
ezen belül azok, melyeket 
természetvédelmi területhez
csatoltak, ezer ha 155,2 155,2 155,2 155,2  
a kitermelésbe  bevont erdõk ezer ha 370,7 370,7 370,7 370,7  

2. Általános faanyag-tartalék     millió m3 200 207 214 221  
Ebbõl használat céljára           millió m3 123,8 123,8 123,8 123,8  

3. 1 ha-ra esõ átlagos tartalék m3 334 334 334 334  
4.  az 1 ha-ra esõ erdõtartalék 

átlagos változása                     m3 5 5 5 5  
5. Erdõsítés                                % 51 51 51 51 

1. ábra. Az erdôállomány megoszlása a fô használók között (százalékban)
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számtalan szervezete végzett erdõkiter-
melést. Abban voltak érdekeltek, hogy
minél nagyobb mennyiségû faanyagot
termeljenek ki anélkül,  hogy a felújítá-
si munkálatokat elvégeznék, s ez jelen-
tõs túlvágáshoz vezetett. (1 millió m3

helyett 3-4 millió m3) Az  erdõgazdaság
önálló ágazatként fejlõdik és állami
költségvetés finanszírozta, de a szüksé-
ges összegnek csak az 50%-át utalta ki.

Legésszerûbb a negyedik szakasz,
mivel az erdõgazdaság, a fakitermelés
és -feldolgozás integrációjához kapcso-
lódik. A komplex faipari vállalatokat –
az erdõkombinátokat – az egyesített
erdõgazdasági, fakitermelési és fameg-
munkálási folyamatok alapján hozták
létre. Ezek biztosították a termelési ala-
pok hatékony kihasználását, az
erdõgazdasági nyersanyag felhasználá-
sában, ami hozzájárult az erdõ szociális
és védõ funkcióinak megõrzéséhez.

A megye erdõkomplexumában kö-
zel 70 ezer ember dolgozott. Megtalál-
ták a módját annak, hogy megtisztítsák
a hegyi patakokat,  különféle más intéz-
kedéseket foganatosítsanak a régió
ökológiai helyzetének javítása céljából.
Lendületet kapott az erdõ melléktermé-
keinek felhasználása. Feldolgozó üze-
meket létesítettek,  és az ágazat pótlóla-
gos jövedelemre tett szert, amit az
erdõgazdálkodásra fordíthatott.

Az erdõkombinátok minden gazda-
ságban faiskolát hoztak létre erdõinek
felújításához szükséges értékes fafajták-
kal. Megalakították a független állami
erdõfelügyeletet. De sajnos az erdõipari
komplexumok – erdõkombinátok –
1991-ben történt önfinanszírozásra való
átállításuk, az erdõgazdaság állami költ-
ségvetési finanszírozásra történõ átállí-
tásának idõpontjáig negatív szerepet
töltöttek be s ez megkövetelte a Kárpá-
tok régió erdõipari struktúrájának teljes
átalakítását.

1995-ben az általunk javasolt megyei
erdõipari struktúrát – melynek az volt a
feladata, hogy megóvja erdõinket és ne
hagyja leállítani a famegmunkáló válla-
latokat, s fõleg megakadályozza a faki-
termelés barbár módszereinek alkal-
mazását – a megyei tanács azzal a szá-
mítással hagyta jóvá, hogy az erdõkben
egyetlen gazda lesz: a megyei erdõgaz-
dasági fõosztály, mely Kárpátalja terüle-
tén minden erdõnek a gazdája. Javasol-
tuk azt is,  hogy az erdõgazdasági mun-
kálatok elvégzésére alakítsák meg az ál-
lami tulajdonosi szervezetet – mûködé-
si területén õ minden erdõnek a gazdá-
ja – és az erdõvédelmi, gondozási, fel-
újítási, valamint az erdõállomány éssze-

rû felhasználásával kapcsolatos felada-
tokat végezzék, de a megengedett
fõvágásokot ne végezzék.

A fakitermelést az 1994-ben privati-
zált erdõkombinátok fogják végezni. Az
erdõgazdasági és fakészletezési mun-
kák felügyelésére a független állami
erdõfelügyelet újjáalakítását javasoluk.
A faanyag feldolgozását a privatizált fû-
rész-, famegmunkáló, bútor- és favegyi-
üzemek végezték volna.

Ám a miniszteri kabinet úgy döntött,
hogy a kolhozi és a katonai erdõket nem
adják át az egyetlen gazda – a megyei
fõosztály – fennhatósága alá. Az említett
javaslatok elfogadása helyett 1995-ben
közel 400 gazdálkodó szubjektum kapta
meg az engedélyt a fakitermelésre, közü-
lük 380-nak fogalma sem volt arról, hogy
mi az a fakészletezés. Ez volt az ötödik
szakasz a Kárpátok régiója erdõipari
komplexumának átépítésében. A fa-
anyag rendszertelen kitermelése, mely a
térség egyensúlyának durva megsértésé-
vel párosult. Az ilyen gazdálkodás követ-
kezménye az lett, hogy megsemmisültek
a kis patakok, s az erdei alomból gyakor-
latilag semmi sem maradt.

Ennek az átépítésnek a következmé-
nyeként az 1995-1999-es évek folyamán
az állami költségvetésbõl erdõgazdasá-
gi munkák elvégzésére 800 ezer USA
dollárt utaltak ki, és kellett – 3600 ezer
USA dollár. Az erdõgazdálkodáshoz
szükséges pénz biztosítása érdekében a
megyei közigazgatási hivatal fokozato-
san kezdte bevonni az erdõgazdasá-
gokat a fakitermelésbe, hogy több
pénzt fordítsanak az erdõgazdasági
munkálatok végzésére. 

A sorozatos 2001.évi árvíz után,
mely nagy károkat okozott a régiónak
és a lakosságnak, Ukrajna Legfelsõbb
Tanácsa 2001-ben elfogadta a 2290-III.
sz. határozatot, s e határozat alapján a
Kárpátok régiójában 2002-tõl kezdõ-
dõen az állami erdõgazdasági vállala-
tok jogot kaptak arra, hogy a fõfakiter-
melést  önerõbõl végezzék és szükség
esetén ebbe bevonjanak más gazdál-
kodókat. Ennek a következménye,
hogy a faanyag készletezésének terje-
delme 2004-ben 1997-hez viszonyítva
70,5%-kal nõtt, az erdõgazdálkodással
kapcsolatos vágások pedig 2,12-szere-
sére nõttek. 

Az utóbbi években történt árvizek
következtében mintegy 700 kilométer
erdei út ment tönkre, ami azok
összhosszának több mint 30%-át teszi
ki, ami lényegesen korlátozza a távoli
fakitermelõi részlegek megközelítését. 

Az erdõgazdálkodással kapcsolatos

kitermelés során komoly szabálysérté-
sek történnek: lényegesen több
minõségi fát vágnak ki. Az oka ennek
az, hogy ezek a jobban megközelíthetõ
helyeken találhatók, s fõleg, hogy a ha-
szonfa után tönkbért nem vetnek ki. Lé-
nyeges szabálysértés az is, hogy e mun-
kálatok végzésébe jelentõs számú kis-
vállalatot vonnak be, melyek nem ren-
delkeznek megfelelõ mûszaki eszkö-
zökkel ahhoz, hogy a kitermelést az
ökológiai követelmények figyelembe
vételével végezzék.

Az utóbbi években érezhetõ
elõrelépés tapasztalható az erdõgaz-
daságban végzett alapvetõ munkák te-
rén. Míg 2000-ben erre a célra 920 ezer
USA dollárt fordítottak, 2004-ben pedig
4,3 millió USA dollárt. Az állami költ-
ségvetésbõl történõ finanszírozás az évi
1,2 millió USA dollár szintjén mozog,
vagyis az évi tönkbér  szintjén, ami a
legalacsonyabb Európában.

Miközben a megye fafeldolgozó üze-
meinek faanyag-igényei nincsenek tel-
jes mértékben  kielégítve, a gömbfából,
s fõleg a fûrészáruból jelentõs mennyi-
séget exportálnak. Csak 2003-ben 21,5
ezer köbméter gömbfát és 448,3 ezer
köbméter fûrészárut exportáltak, ebbõl
188,4 ezer köbmétert magánszemélyek,
43,9 ezer köbmétert pedig az állami
erdõgazdaságok.

Az 55 millió 909 ezer USA-dollár ér-
tékû exportált erdei termék után az ál-
lami költségvetésbe folyt be 520 ezer
USA dollár. Vagy 10%, ami nagyon
kéves Azért 100%-os vámtarifát kell
megállapítani a gömbfa külföldre szál-
lításáért, 30%-kal emelni a fûrészáru és
a nyers megmunkálású  faanyag vám-
tarifáját. Az erdõgazdálkodás ösztön-
zése céljából a vámilletéknek az álla-
mi költségvetés speciális – Erdõál-
lomány számlájára kell befolyni, me-
lyet a miniszteri kabinetnek 2006-tól
kellene bevezetni.

A 2001. évi árvíz után a bizottság,
melynek tagja voltam, konstatálta,
hogy az intenzív erdõkitermelés, me-
lyet gyakran az erdõgazdálkodás nor-
máinak és szabályainak megsértésével
végeztek, lényegesen rontotta a hely-
zetet a régióban. Gyakoribbak és sú-
lyosabbak lettek a katasztrofális árvi-
zek, intenzívebbé váltak az eróziós fo-
lyamatok. A közeli és a távoli jövõre is
konkrét javaslatok hangzottak el: a
szervezéssel, az erdõgazdálkodással, a
fakitermeléssel, a faanyag mély meg-
munkálásával és a végtermék elõál-
lításával kapcsolatban.

(folytatjuk)


