
Országos erdőrendezési napok Baranyában 

Két évvel ezelőtt Sárospatakon tartotta az OEE erdőrendezési szakosztálya 
az első országos erdőrendezési napokat. Ennek befejezésekor határozták el, hogy 
a jövőben rendszeresen megismétlik. így került sor 1977. június 2. és 3-án a 
„második országos erdőrendezési napokra", amelynek az erdőkben és történel
mi nevezetességekben egyaránt gazdag Baranya megye adott otthont. A Pécsi 
Erdőrendezőség az OEE ifjúsági bizottságával együtt vállalta a szervezési szer
teágazó gondjait. 

Az első nap délutánján a siklósi várban Gáspár-Hantos Géza, a szakosztály 
vezetője nyitotta meg a rendezvényt, amelynek első része négy szakmai elő
adásból állott. A második nap programjában helyszíni szakmai bemutató és a 
mohácsi történelmi emlékhely megtekintése szerepelt. 

„Az erdőgazdálkodás helyzete és feladatai" címmel hangzott el dr. Sali Emil 
MÉM főosztályvezető előadása. Amint kifejtette, az erdőrendezőnek ismernie 
kell az erdőgazdálkodás tendenciáját, a tervek végrehajtásának előfeltételeit. 

Erdőgazdálkodásunk legfontosabb célja változatlanul a fatermelés. A környe
zetvédelmi és üdülési célkitűzések fokozott jelentőségének elismerése és meg
valósítása szintén kiemelt feladat. Az előadás elsősorban a fatermelésről szólt. 
Az elmúlt negyedszázad folyamán fafelhasználásunk évenként átlagosan 2,45%-
kal, fakitermelésünk 2,95%-kal, összes faimportunk 3,77%-kal nőtt. 1975-ben a 
fa és a fatermékek importjára 3,6 milliárd deviza forintot fordítottunk. Erdő
sültségünket az 1946. évi 12,1%-ról 1976-ra 18%-ra emeltük. Fakitermelésünk 
ebben az időszakban 3,1 millió m3-ről 6,9 millió m3-re növekedett. Egyidejűleg 
gyarapodott erdeink élőfakészlete, és javult szerkezete. Erdőgazdaságunkat és 
faiparunkat a többszektorúság jellemzi. 1950-ben erdőgazdaságaink az erdőte
rület 89%-án, 1975-ben 63%-án gazdálkodtak. Jelentős feladat a tsz-ek és állami 
gazdaságok erdőgazdálkodási színvonalának emelése. Fakitermelésünk értékes 
iparifa hányada várhatóan a jövőben sem emelkedik. A tűzifa jelentős részéből 
ipari nyersanyag lesz. 

Erőteljesebben kell fejleszteni erdőgazdálkodásunk technikai színvonalát. A 
folyamat gépesítésével egyidőben növelni kell a gépesítés kutatási kapacitását. 

Az elsődleges faipar területén tervezett fejlesztés elsősorban a fűrészipari re
konstrukcióval kapcsolatos. A faipar termelési szerkezete mindinkább a gyen
gébb minőségű fa feldolgozására irányul. Magasabb készültségi fokú termékeket 
kell előállítani (felületkezelt forgács és farostlemez, cementkötésű forgácslap). 

Faellátásunkban az importfa szerepe változatlanul nagy. Az iparifa 42— 
44%-át, az összes fa 55—58%-át teszi ki a hazai termelésű anyag. Importunk 
71%-a rubel, 29%-a dollár elszámolású. 

A munkaerő fokozatosan csökken, kevés a jól képzett szakmunkás. Javítani 
kell a munkások szociális ellátását. 

A jövő feladatai közül a legfontosabbakat a következőkben foglalta össze: 
— növelni kell az erdők területét, gyorsítani az erdőfelújításokat, 
— javítani kell az erdők szerkezetét, és racionalizálni a fatermesztést, 
— optimálisan ki kell használni a rendelkezésre álló faanyagforrásokat, 
— fel kell számolni a technikai elmaradottságot, 
— a KGST keretében tovább kell fejleszteni az együttműködést, 
— áttekinthetőbbé kell tenni a fa és fatermékek forgalmazását, 
— javítani kell a munkásellátást, a munka- és üzemszervezést, az irányítást. 
Befejezésül felhívta a jelenlevők figyelmét a vázolt feladatok céltudatos tel

jesítésére. 



Dr. Sali Emil átfogó előadása után Csanádi Béla, a Mecseki E F A G igazgatója 
ismertette a Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság munkáját, terveit. A 
M E F A G 60 837 ha-on gazdálkodik, amelyen 11 millió 500 ezer m 3 fa áll. A fő 
fafaj a tölgy: 37,5%, a bükk: 16%. a cser: 16,5% és a gyertyán: 14,3%. Az V. 5 
éves tervben 1 millió 300 ezer m 3 fa kitermelését és 291 ezer m 3 feldolgozását 
tervezik, 494 ha új erdőt telepítenek. Tervezett évi nyereségük évi 50 millió Ft-
ról 70 millió Ft-ra növekszik. 2100 fővel dolgoznak, 2%-os munkaerőcsökkenés
sel számolnak. 

Baranya megye történetéről Mészáros József, a Pécsi Állami Erdőrendezőség 
igazgatója tartott nagy érdeklődéssel kísért átfogó előadást. 

Értékes és tanulságos adatsorokat, megállapításokat és javaslatokat ismerte
tett Péti Miklós üzemtervező erdőmérnök (Veszprém) az erdőrendezésben dol
gozó fiatalok, Paulik István, az OEE ifjúsági bizottságának az elnöke az erdő
gazdaságban dolgozó fiatalok helyzetéről. A beosztás, a fizetés, a továbbképzés 
részletes elemzésén túlmenően kitértek arra is, hogy miként segíthetnék jobban 
a fiatalok az erdőgazdálkodás feladatainak megvalósítását. Javasolták, hogy a 
helyenként fennálló jövedelmi különbségeket fokozatosan mérsékeljék, segítsék 
a vezetők a fiatalok beilleszkedését, továbbtanulását, és vegyék figyelembe ja
vaslataikat. A jelen időszakban a fiatalok nem „sirámok" hangoztatásával, ha
nem a feladatok jobb megvalósításával kívánják helyzetüket javítani. 

A második nap fő programja a mecseki tölgy- és bükktermesztés helyszíni 
bemutatása volt. Obert Gyula, a Pécsi Erdőfelügyelőség vezetője, valamint Sim-
sai István, a Pécsváradi Erdészet vezetője kalauzolta a résztvevők népes, mind
végig érdeklődést tanúsító táborát. Zengővárkonyban 100 év feletti kocsányta-
lan tölgyes, majd a gyertyános-bükkös-tölgyesek természetes felújításának is
kolapéldáit mutatták be. Székelyszabaron az országos hírű vöröstölgy állomá
nyokban gyönyörködhettünk, amelyek 40—50 éves korban 300 m3/ha körüli élő-
fakészlettel rendelkeznek. Valemennyi bemutatóhelyen rövid szakmai vita is 
"olt, amelynek során ismételten kitűnt, hogy: 

— tovább kell differenciálni a vágáskor megállapítását, és szükség szerint 
(jó tölgyesekben) felemelni 140—150 évre, 

— a nevelővágások erélyét célszerű növelni, 
— a fiatalosok optimális ápolására több gondot kell fordítani, ami nem jelent 

mindig egyet az ápolás fokozásával. 
A résztvevők meggyőződtek arról, hogy magas szakmai színvonalú fatermesz

tés folyik a Mecsekben, amelyhez jól képzett szakembergárda áll rendelkezésre. 
A rendezvény a mohácsi történelmi emlékhely meglátogatásával zárult. Az 

Erdőrendezőség, az OTvH, a helyi szervek közös összefogása méltó emléket állí
tott az egykori csatának, az elesett hősöknek. Számos látogató igazolta eddig is, 
hogy a fáradozás, amelyet az emlékhely létrehozásáért kifejtettek, nem volt 
hiábavaló. 

Gazdag szakmai program, a résztvevők nagy száma jellemezte a II. Országos 
Erdőrendezési Napokat. Egyesületünk tevékenységének értékes részét alkotják 
ezek a szakmai napok, amelyek megrendezésében az erdőrendezési szakosztály 
élenjár. 

A terv szerint két év múlva a III. Országos Erdőrendezési Napokat Szombat
helyen tartják. 

Dr. Sólymos Rezső 


