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 áital alakított társulások — célkitűzése
inknek megfelelően — átvették az erdőés 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 terűmillió Ft összegű fejlesztési támogatás
ban részesítette.
A társulások működését az eltérő kö
rülmények és adottságok nagyban befo
DR. RADA

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 beerdősítése és a lehetőségek célszerű ki
használásával a feltártság javítása, a
műszaki színvonal emelése és a termék
szerkezetnek a készárutermelés irányába
történő korszerűsítése.

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 hoszszú 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 V I . 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
(plantázsok). Befejezzük a megkezdett 15 ha vörösfenyő plantázs létesítését. Ezek
termőre fordulásával a vörösfenyő magot teljes egészében nemesített plantázsokból 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
1981 ben volt utoljára. A z előző éveket jóval meghaladó csemetekerti vetés
ből ésszerű gazdálkodással mintegy három évre elégíthető ki a K S T - és K T T 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 K S T - és KTT-csemetekészletekben.
J

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. A z 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 V I . 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 V I . ötéves tervben;
— az erdőfelújítások átfutási ideje a kötelezettség alá vonástól a befejezésig
az V. ötéves tervben 6,5 év, míg a V I . 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 maggas 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
felújítást, helyenként jelentős károkat okoz.

a természetes

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. M É M — P M — Á H 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 teljeskörűen 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.
A z 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 hoszszú 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 viszszamaradó 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.
A z 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 növedékfokozó gyérítés, a törzssérülés is elmarasztalásban részesül. A z 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.
A z 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. A z 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 rn károsodott, annak ellenére, hogy
1984. I. 1. és 1986. X I I . 31. között 620 000 m 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.
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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. A z 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 bőbővítésének, 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 dombés 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.
A z 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.
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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%. A z 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-

