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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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