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.

KURUCZ

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-

helyezkedő földterületek művelése és hasznosítása nagyon komoly feladatot és gontot okozott termelőszövetkezetünknek, mert itt a szántóművelési ágú földterületek
nek, mintegy 50%-a erősen lejtős,, sekély termőrétegű, gépi művelésre alkalmatlan
területek voltak. A gyepterületek oly mértékben voltak tövises, iglicével, csipkével,
kökénnyel, galagonyával benőve, hogy azon állatok legeltetése szinte lehetetlen volt.
Ezeknek a területeknek a művelése hagyományos módon csak jelentős többletmun
kával és soha meg nem térülő költségek mellett volt lehetséges, amit termelőszövet
kezetünk vezetősége hosszútávon nem vállalt, mert az szövetkezetünk gazdálkodását
veszteségessé tette volna. Ennek megelőzésére az ésszerű földhasznosítás megoldásá
ra elkészítettük termelőszövetkezetünk összes földterületére a
komplex meliorációs és földhasznosítási tervet
s ebben táblánként meghatároztuk a föld termőképességének fokozására és az ész
szerűbb és hatékonyabb hasznosításra vonatkozó feladatokat.
A tervek elkészítése után 1979. évben a kivitelezési munkálatokat megkezdtük,
és folyamatosan, évről évre, a saját erőforrás erejéig és korábban az állami támoga
tás megkapható mértékéig végeztük, és még a mai napig is végezzük. A kezdés óta
2700 ha szántó- és gyepterületen kémiai talajjavítás, 11O0 ha területen altalaj lazítás,
460 ha szántóföldi művelésre alkalmatlan területen talajvédő gyeptelenítés történt.
173 ha hasznosíthatatian gyepterületen pedig erdőtelepítést végeztünk. Az erdősített
terület 71,9" -án — 124,6 ha területen — fenyőfa, 25,6"„-án — 44 ha területen —
kocsánytalan tölgy. 2,5%-án — 4,3 ha területen—vöröstölgy csemetéket ültettünk ki.
Földterületeink hasznosításának meghatározásakor — a 70-es évek közepén —
termelőszövetkezetünknek még jelentős számú szarvasmarha- és juhállománya volt, és
az akkori lehetőségek folytán ennek fejlesztése szerepelt elképzeléseink között. Min
den olyan erősen lejtős földterület, amelyen a szántóföldi művelés gazdaságtalan
volt. de a talajt gyeptelepítésre még elő lehetett készíteni, begyepesítettünk. Erdősí
tésre csak az olyan területeket használtuk fel, ahol a gyep telepítése, illetve az ősgyep felújítása nem volt lehetséges.
A bükkaranyosi földterületeink erdőtelepítésével kapcsolatosan el kell mondanom,
hogy termelőszövetkezetünkben korábban nem volt hagyománya az erdőgazdálko
dásnak, mert megalakulásakor erdőterület nem került a használatába. Az egyesülé
si időszak előtt erdőtelepítésre kibocsátható földterület termelőszövetkezetünk
nem rendelkezett, ezért számunkra szokatlan és nagyon elgondolkodtató volt az
erdőtelepítéssel megbarátkozni elsősorban azért, mert a befektetett munka és a
nem kevés költség, csak nagyon hosszú távon, sok esetben a következő generáció
életében térül meg. Másodsoriban azért, mert ha a telepítési és erdőápolási költ
ségek nagyobb része állami támogatásból meg is térül, a műveléssel és a megvédés
sel kapcsolatos kodkázatot végül is a szövetkezetnek kell vállalnia minden bekö
vetkező kár esetén. A körülmények és a lehetőségek alapos elemzése és értékelése
után ^termelőszövetkezetünk vezetősége mégis elhatározta, hogy a terület ésszerűbb
és hatékonyabb használata érdekében él a támogatások adta lehetőségekkel, vállalta
az ezzel járó kockázatot és a saját erőfelhasználásra szolgáló fedezet biztosított.
Az első facsemeték elültetését követő nyolc év után, amikor már nem leguggolva
kell keresni a facsemetéket a füvek között, hanem már fölfelé kell rátekinteni, és
az első telepítések egyedei már jelentős árnyékot vetnek, öröm benne járni vagy
mellette elmenni, bár az utóbbi évek aszályos időjárása a facsemeték fejlődésének
sem kedvezett. Az erdősítéssel hasznosított területen, amennyiben azon bármilyen
más növény hasznosítására
került volna sor, meggyőződésből állítom, hogy ilyen
aszályos időjárási viszonyok között minden ráfordítás kárba veszett volna.
Azt gondolom, hogy termelőszövetkezetünk vezetősége az erdőtelepítéssel a leg
jobb hasznosítását választotta a korábban gazdaságtalanul művelt
területeknek,
mert hosszú távon egy biztos alapot teremtett az új érték termelése lehetőségének.
Nem elhanyagolható az erdősült területeknek a környezetre való közvetlen és köz
vetett hatása sem, mely kifejezésre jut, illetve megnyilvánul a talajpusztulás f o 
lyamatának megakadályozásában, a levegő tisztaságát javító, páratartalom növelését
segítő szerepében. Bár termelőszövetkezetünkben a magunk által végzett erdőtele
pítések közvetlen és közvetett hasznát eddig még számokban nem tudtuk kimutat
ni, de a régi földnyilvántartási adatokból meg lehet állapítani, hogy ezek a területek
a századforduló előtti időben mind erdősült területek voltak, és alattuk a váztalajon
80—100 cm vastagságban humuszos talajréteg volt. A z erdő kipusztításával a sok
évezred alatt termelődött humuszos talajréteg egy évszázad alatt szinte téliesen
tönkrement.
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Termelőszövetkezetünk vezetősége ezzel a földterület ésszerűbb hasznosítására a
kezdeti lépéseket megtette, utódainak kedvezőbb felételeket tud nyúi tani a földterü
let hasznosításában, mint amilyent örökségül kapott. A kezdeti lépéseket szeret
nénk folytatni azzal, hogy a még erdősítésre való területeket újra felülvizsgáljuk és
ha a terület hasznosítása indokolja, további erdőtelepítéseket végzünk. A lejtős,
de kedvezőbb fekvésű területéket pedig, ahol lehetséges, értékes gyümölcskultúrák
kal, intenzívebb növények termesztésével hasznosítjuk. A tervezés a döntés előkészí
tésére folyamatban van. A nehéz gazdasági körülmények ellenére is bízunk abban,
hogy az elkövetkezendő időszakban, ha lassabb ütemben is, de elképzeléseinket va
lóra tudjuk váltani.
Befejezésül engedjék meg, hogy itt, ezt az alkalmat is felhasználjam arra, hogy
az Erdőfelügyelőség vezetőinek és dolgozóinak termelőszövetkezetünk vezetősége ne
vében megköszönjem azt a szakmai segítséget, amelyet az ellenőrzési és a felügye
leti munkájuk mellett az erdőtelepítési és ápolási munkák végzése során részünkre
az eltelt kilenc év alatt nyújtottak. Segítségüket a jövőben is igényeljük és kérjük.

CHOMA
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AZ ERDŐTELEPÍTÉS ÉS FÁSÍTÁS SZEREPE A BÜKKALJA
MELIORÁCIÓJÁBAN
Hazánkban az eróziós talajpusztulás veszélye és mértéke még ma is jelentős. Bor
sod megyében a 80-as évek elején közzétett adatok szerint 224 ezer hektár van víz
eróziónak kitéve, melyből 54 ezer erősen, 116 ezer közepesen, s 54 ezer gyengén ero
dált terület van. Megyénkén belül a bükkaljai tájkörzet is nagy részben érintett az
erősen és közepesen erodált területekkel.
E kedvezőtlen körülmények időbeni feltárására a 60-as évek folyamán országosan
talajvédelmi mintaüzemeket jelöltek ki az egyes tájkörzetekben, s ennek keretében
komplex talajvédelmi terv alapján a harsányi „Petőfi" Mg. Termelőszövetkezetet is
talajvédelmi mintaüzemmé jelölték ki 1963-ban. Ez a terület — mely komplex meli
orációban részesült — a jelenlegi 4030 hektár összgazdasági területből 2530 hektárt
érintett. (A gazdaság Harsány—Kiskőrös—Mocsolyás községek területén van jelen
leg, és a másik két község területére is elkészült a komplex meliorációs terv, vég
rehajtását öt éve állami támogatás hiányában nem tudjuk elvégezni.
A harsányi terület kijelölésénél döntő volt, hogy e tájkörzet jellemző tulajdonsá
gait képviselte. A talaj szerkezete savanyú kémhatású, mészszegény, barna erdőta
laj. A terület katlanszerű
jellege miatt az éghajlat erősen szélsőséges, csapadék
csak akkor van, ha az országos jellegű. A lejtőket a nyugtalanság jellemzi. A hoszszú, enyhe esésű lejtő váltakozik a hirtelen esésű, rövid lejtőkkel. Még több, más
szempont is felsorolásra kerülhetne, de úgy gondolom, hogy ez elegendő ahhoz, ami
vel a komplex talajjavítás (talajvédelem) kettős jellegét — mint célkitűzést — a
terv meghatározott: egyrészről a termelés fejlesztését, másrészről a környezet vé
delmét.
Mindezen területeken történelmünk folyamán, az emberi civilizáció fejlődésével
párhuzamosan nagyfokú volt az erdőirtások, a gyepfeltörések száma a növekvő em
beri szükségletek jobb kielégítésére. A kitermelt fa, másrészt pedig a mezőgazdasá
gi művelésbe vonás lényeges termelésfejlesztési célkitűzés volt. A z így eltávolított
növényi takaró következményeként fellépő nagymértékű erózió, csak később veze
tett a talajtermékenység
rohamos csökkenéséhez.. A helytelen talajművelés
és
-hasznosítás hihetetlen károkat okozott, ennek helyreállítása a mai és a jövő gene
ráció feladata. Másik fontos tényező a víz-eróziós talaiPusztuilásoTi túl a szél által
előidézett defláció. Ez természetföldrajzi értelemben hosszú idők folyamán alakul
ki, de szántóföldön egyetlen szélvihar, vagy szeles idő is előidézheti. Mind az eró
zió, mind a defláció elleni eredményes védekezést a mai tudomány már biztonsággal
lehetővé teszi, s ezt a mi példánkkal is tudom bizonyítani.
A komplex talajvédelmi terv keretében az eróziót kiváltó és azt befolyásoló vala
mennyi tényező mértékét és szerepét felmértük, és e mérések alapján a lejtőtarto
mányokat felosztva alakítottuk ki a szántóföldi, a gyep és az erdő kultúrákat, az

OMMI tervei alapján. Részletesen nem kívánok foglaklozni a szántóföldi táblásítással, melyet a lejtőre merőlegesen alakítottunk ki optimális nagyságrendben, vala
mint a kémiai talajjavítással és altalajlazítással. A lényeg az. hogy ez a tevékeny
ség — több más tényezőt is figyelembe véve — megduplázta a talaj termőképessé
gét és megvédte a további talajpusztulástól a kialakított termőterületet.
A komplex meliorációs tervnek szerves részét képezte a 12—15%-os lejtőn túli
tartományokban a domborzati és termőhelyi adottságok alapján 153 hektár erdő te
lepítése, mint talajvédelmi létesítmény. Ezen túlmenően 7 db erdősáv, 13 fasor és
4 fás cserjesáv létesítését irányoztuk elő 25 hektáron a defláció ellen.
A tervben előírt telepítési és fásítási feladatokat termelőszövttkezetünk a Kelet
bükki Állami Erdőgazdaság szakmai irányítása mellett maradéktalanul végrehajtot
ta, és ahol korábban hasznosítatlan — mai értelmezés szerint talajvédő gyepterüle
tek voltak, ma fiatal erdők díszlenek és teszik vonzóvá a táj hangulatát. Nagy
mennyiségű és értékes faanyagot ezektől az erdőktől
nem várhatunk, hiszen —
ahogy a terepi bemutatókon látni is fogjuk — nagy részük rendkívül kedvezőtlen ter
mőhelyen áll. A riolittufán, riolittufahomokon és kavicsos tufahomokon kialakult
barnaföldeket és savanyú barna erdőtalajokat az erózió lepusztította és sok helyen
csak sekély, csonka erdőtalajokat találunk. A telepített erdők tehát védenek az eró
ziós károk ellen, csökkentik a szél káros hatását, így jó hatással vannak az egyéb
ként kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területekre. Ugyanakkor díszítik és szép
pé teszik a községkörnyéki dombokat. Ezek az erdők otthont adnak a hasznos mada
raknak és aprovadnak, gazdagabbá teszik természeti környezetünket.
A talajvédelmi terv befejezésével kisgyőri és mocsolyási területeinken is folytat
juk az erdőtelepítést évi 10—15 hektáros nagyságrendben, s ez a felújításokkal
együtt mintegy 300 ezer forintba kerül évente a népgazdaságnak — mivel állami
támogatásból történt a telepítés —. bár ha az ország pénzügyi helyzete lehetővé tené, kívánatos lenne fokozottabb mértékben folytatni. Megjegyzem, hogy évi 120
ezer forint körüli fenntartási járulékot fizetünk be, s ha így nézzük, akkor nem tel
jes mértékű az állami támogatás és nem honorálja az üzemi kezdeményezést kellő
mértékben.

KALLA LASZLO:

TSZ ERDŐGAZDÁLKODÁS A CSEREHÁTON
Az Encs Járás Termelőszövetkezeteinek
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdasági
Tár
sulást 1979-ben nyolc gyenge adottságú
termelőszövetkezet hozta létre, azzal a
céllal, hogy a részben, vagy egyáltalán
nem hasznosított erdőterületeken az er
dőgazdálkodást szakszerűvé tegyék, il
letve a meglevő, — zömmel gyenge mi
nőségű és értékű — fa vagyonnal nyere
ségesen gazdálkodjanak.
Első lépésként Encsen mintegy 22
millió Ft-os beruházással
fafeldolgozó
üzem létesítését tervezték és indították,
ahol a faanyagot közösen dolgozták fel.
A 22 millió Ft-ból 4 millió vissza nem
térítendő támogatást a megyei tanács
biztosított, míg a többit hitelből és sa
ját erőből fedezték a tagok. A beruházás
indításával egyidőben az akkori gesztor
termelőszövetkezet gazdálkodása vesz
teségessé vált és ez rányomta bélyegét
az induló fafeldolgozó üzemre. Ez az
idő volt a mélypont a társulás életé
ben. A veszteség meghaladta az 5 mil
lió Ft-ot. Gyors gesztorváltás után racionalizálódott és fokozatosan nyeresé

gessé vált a termelés. A biztató jele
ket látva a tagok 1984-ben az erdőte
rületüket használatra átadták a fatársulásnak, ahol ezzel az ágazati rend
szerű erdőgazdálkodás feltételei megte
remtődtek.
A kezelésre átvett erdőterület 3266 ha
volt 64 község
határában szétszórva.
Rontott akác- és csersajállományok. A
127 m véghasználati fatömeget adó er
dők szakszerű kezelése nagy-nagy gondot
okozott inkább, mintsem segített. Eb
ben az időszakban a társulás az
esz
közállomány, valamint a szakembergár
da erejének végső tartalékát is moz
gásba hozva tudott csak a problémá
kon túlnőni,
a szakszerű,
nyereséges
erdőgazdálkodást megvalósítani, a ko
rábbi veszteségből adódó tagsági bizal
matlanságot nyereséges
gazdálkodással
feloldani.
Gyenge
adottságú
szövetkezetekről
lévén szó, a szurkoláson és erkölcsi tá
mogatáson kívül másra nem számíthat
tunk, sőt az osztott nyereség egyik-má
sik termelőszövetkezet év végi nyeresé3

