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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. 


