ERDŐ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN nemzetközi konferencia
A világ változása aggasztóan gyorsuló, sűrűsödő jelenésgeinek terheléseit az
erdő egyre kevésbé bírja. Ennek felismerése vezette az egyesület elnökségét
nemzetközi tanácskozás megrendezésére. Szakértőket hívott Bulgáriából,
a
szomszédos Csehszlovákiából, Hollandiából, az N S Z K - b ó l , a Szovjetunióból
és Svájcból; előttük és válogatott hazaiak előtt nyitotta meg dr. Herpay Imre
egyesületi elnök az 1987. október 6-án és 7-én tartott konferenciát.
Elsőnek Rákonczay Zoltán, az O K T H általános elnökhelyettese
rendkívül
érdekes eszmefuttatással mutatta be, hogy milyen ellentétes a világban vég
bemenő változás hatása az emberre és az erdőre. Példának hazánkat hozta fel,
ahol az emberiség száma ötszörösére nőtt és jóléte is ezzel arányosan foko
zódott, az erdő területe pedig hasonló mértékben csökkent, minősége pedig
végzetesen leromlott. A folyamatnak legalább lassítására hívott fel mindenkit,
részletesebben az erdőterület növelése mellett a természetszerű erdők fenntar
tásának szükségességét hangsúlyozva.
Dr. Dobos Tibor, EFE egyetmi docens, a szervezett környezetgazdálkodás
megteremtését sürgette. Alapja ennek a tudományos környezetállapot-megis
merés. Ismertette ennek általa kidolgozott módszerét, valamint ökoszisztéma
rendszerezését.
Ezt követően dr. Sólymos Rezső, a MÉM—EFH Erdészeti és Faipari Fő
osztályának vezetője mondanivalóját az erdők fenntartásának és fejlesztésé
nek témái köré csoportosította. Részletesen ismertette az erdők, erdőgazdasá
gunk mai állapotát, színvonalát, majd megállapította, hogy a jelen kedvezőtlen
helyzetben is fejleszteni kell az erdőgazdaságot, az eddigieknél szélsebb mér
tékben kell megvalósítani a többcélú erdőgazdálkodást. Ennek érdekében
javítani kell a gazdálkodás ökonómiai feltételeit, a hosszú távú vállalati va
gy önérdekeitséget és az erdők egészségi állapotát. Kell, hogy mindez meg
különböztetett társadalmi támogatásban részesüljön.
Dr. Illyés Benjámin, az ERTI Soproni Kutatóállomásának igazgatója meg
állapította, hogy változik az erdőgazdálkodás céljának a tartalma. Nem csak
az „egyéb hatások" iránti igény nő, de erőteljesen fokozódik a nyersanyag
termelés bővítésének követelménye is. A gyakorlott üzemgazdász szemével a
helytállás lehetőségét a fokozott szigorúságú erdőállomány-gazdálkodás, -ellen
őrzés mellett a jobban irányított, de egyben nagyobb mozgásterű vállalati
gazdálkodásban látta.
Gerely Ferenc, MÉM—EFH osztályvezető a környezeti ártalmak és a ter
mészetrombolás fejlett országokban, tapasztalható ördögi körére mutatott
rá. Ismertette a környezetszennyezés elleni EGB-határozatot, majd rámutatott
hazánkban az erdőgazdálkodás—természetvédelem—vadászat káros megosztott
ságára. A természetszerű erdők megóvása érdekében ezek integrálását sürgette.
Dr. Bogyay János, ERTI tud. főmunkatárs felidézte a mezővédő erdősávokkal kapcsolatos nézteknek hazánkban gyakori változását, rámutatott az útkísérő fásításoknak az erdősávokéhoz hasonló szerepére és a kettőnek együttes
tervezését látta szükségesnek megfelelő tájrendezés keretében folyó komplex
melioráció tervezésében.
Barátossy Gábor, MÉM—EFH főmunkatárs erdeink területi fejlesztésével
foglalkozott. Népgazdaságunk fanyersanyaggal való ellátása érdekében 1945
után jelentős erdőtelepítést hajtottunk végre és a kezdeti 12°'o-nyi erdősült
séget 18%-ra sikerült növelnünk. A legújabban tett kormányzati állásfoglalás
1990 és 2000 között újabb 150 ezer ha telepítést tesz lehetővé. A munka össze-

hangolt előkészítést és szervezett végrehajtást követel. Az új erdők helyének
megválasztásakor arra kell törekedni, hogy a racionális földhasznosításon túl
az erdő kedvező hatásai közül mennél több érvényesülhessen. Elsőbbséget kell
élvezniök a városok, lakótelepek, üdülőhelyek, ipartelepek közvetlen környe
zetének, hogy a várt fahozamot sokirányú zöldövezeti védőhatás mellett adják.

*
A z első külföldi előadó Speich, Andreas
főerdőmester volt Svájcból. Hoszszabb ideig Afrikában lévén, a két szélsőség döbbentette rá, hogy az erdőhöz
való viszonyulás térségenként mennyire eltérő lehet. Hogy az erdő mennyire
nem csak fatermelésre szolgál és a legkisebb egységekig más és más feladatot
kell, hogy ellásosson. Ismertette a náluk már 1981-ben tartott, hasonló célú
szeminárium kialakult nézeteit, amely szerint az erdő megvédésére és kellő
alakítására nem elegendő a szigorú erdőtörvény, hanem erdészeti céljainkat
sokirányúan el kell fogadtatni. Egyetértést kell kialakítani a térségben vala
mennyi érdekelttel, s különösen a természetvédőkkel való szótértés sürgős. Az
erdő és társadalom sokirányú kapcsolatait tudatosítani kell a lakossággal. A
nép mind az anyagi, mind a szellemi szolgáltatásokat igényli, így felvilágosító
munkánkat minden szintre ki kell terjesztenünk. Fel kell tárni a fatermelés
és egyéb szolgáltatások közötti feszültségeket és a megoldást a helyi viszonyok
hoz kell alkalmazni. Párbeszédben fel kell tárni és magátólértetődővé
kell
tenni az erdészek alapvető jelentőségét az erdészeti munkában. Szükséges
mindez már csak azért is, mert az erdő ma már több költséggel, mint jövede
lemmel jár és az erdőt viszonyaink között már nem csak használnunk, de
fenntartanunk kell.
D. Wipp,
Hans Joachim
tud. főtanácsos az NSZK-ból, a technikának
a változó viszonyokhoz való alkalmazkodását szemléltette
vetített
képek
kel. Nagyrészt fenyőt használó iparuk igénye megnőtt a vékonyabb és
manipulálatlan, hosszú fa iránt. Ezért ehhez gyérítési tevékenységüket kellett
fokozni és gépesítését megoldani. Mutatósak voltak a nagyrészt skandináv
gépek, érdekes a magasan hagyott tuskó, ami a kézi felkészítésben bakként
szolgál, szokatlan a 25 m-ig egyhosszban való szállítás. Végül a legújabb feldol
gozást mutatta be egy 220 m?jév kapacitású, teljesen mechanizált, részben elekt
ronizált üzemben és felhívta a figyelmet arra, hogy ennek vezérlőpultján dől
el az egész fatermelés eredményessége.
Dr. Ing. Baev, Ivan a Bolgár SZNK-ból beszámolt arról, hogy a szocialista
országok közül Bulgária csatlakozott elsőnek az EGK-ban létrehozott Moni
toring-rendszerhez. Ebben három károsodási fokot különböztetnek meg:
gyengét (10%-ig), közepeset (10—20%) és erősét (20% felett). 1986 és 1987-ben
mindössze 8180 ha erősen károsodott faállományt regisztráltak, ami az összes
erdő 3670 eha-jához képest elenyésző. Ennek ellenére a károk vizsgálatára a
Bolgár Tudományos Akadémia állandó bizottságot alakított. A megfigyelés
16 km -es hálózatban folyik.
Ing. Müller, Michael a Cseh Erdészeti Egyesület főtitkára (CSSZK) rendkívül
figyelemreméltó tanulmányban hívta fel a figyelmet arra, hogy az erdő sok
irányú jelentőségének felismerése ellenére gazdasági hasznát csupán a fatermeléssel mérjük, legfeljebb még kiegészítjük a melléktermékek jövedelmével.
A társadalom számára egyéb hasznosságát nem tudjuk értékben kimutatni.
Ez nem csak az erdőgazdaságnak a társadalmi termelésben való jelentőségét
korlátozza, de akadályozza az erdőállomány népgazdaságilag racionális hasz
nálatát és megújítását. Ennek áthidalására felállították a különleges rendel2

tetésű erdőkategóriát és ide sorolják azokat, amelyekben az egyéb jelentőség
meghaladja a fatermelését. Ma ez 19%-ot tesz ki. Ez azonban nem megoldás,
az erdők gazdasági szabályozásában érvényre kell jusson az erdők többirányú
hasznosítása. Szükséges, hogy az erdő valamennyi hasznossága értékelésre ke
rüljön, fel kell tárni, hogy ezek között milyen mértékű összhang uralkodik,
esetenként milyen ellentmondások merülnek fel. Ehhez elengedhetetlen a pénz
beli értékelés. Csak így határozható meg az egyes funkciók rangsorolása és
ezen keresztül a funkcionálisan integrált erdőgazdaságban az egyes hatások
megfelelő mértékű jelentkezése.
Spahl, Hansleo főerdőmester (NSZK) szerint mérések igazolták, hogy az erdőpüsztulás a légszennyezettségre vezethető vissza. Főleg az ipar, a háztartások
és a gépjárművek által kibocsátott kén- és nitrogén-oxidok, valamint a fotooxidánsok károsítanak. A z N S Z K a szenny felét kapja, másik felét maga ter
meli és bocsátja tovább. Mindezek eredményeként erdeik fele károsodott,
szűkebb hazája (Baden-Würtenberg) 64%-ig. Megfigyelési rendszerükben 0—10,
11—25, 26—60 és 61-fokokat különítenek el 4 X 4 km-es hálózatban. Eddigi
megfigyelésük szerint a károsodás a fekvés magasságával és a korral nő. A z
utóbbi két csapadékosabb év után némi javulás mutatkozik. Képeken mutatta
be a LF-, JF-, B - és T-fajok pusztulásmenetét.
Maris Laivins rigai (Szovjetunió) geobotanikus beszámolt arról, hogy a ter
mészetnek az utóbbi időkben rohamos változása miatt kénytelen volt a lett
országi természetvédelmi hivatal egyes erdőrészeket a természetes állapot fenn
tartása érdekében intenzíven kezeltetni. 280. átlagos 48 ha nagyságú védelmi
terület tartozik a minisztérium alá. Vetített képeken mutatott be néhány,
szintén védelem alá helyezett növényt, köztük — figyelmességből — a magyar
nevezékű Telekia speeiosa-t.
Dr. Bavo, P. J. a holland államerdészettől további tanulmányozásra érdemes
tanulmányban vázolta az ember és erdő kapcsolatának alakulását a holland
történelem folyamán, és mutatott rá, hogy mennyire fokozódik az erdőben
való üdülésre az igény. 1945 után rohamos urbanizáció kezdődött és a 8 órás
munkaidő beálltával szabadidejükben tömegesen özönlöttek a szabadba. El
helyezésük, ellátásuk, irányításuk súlyos gondot jelentett. Tájrendezőket kellett
beállítani és 1966-ban elkészült a 2000-ig szóló rendezési terv lakó-, munka-,
közlekedési és szabadidőtöltési helyekre vonatkozóan. A z előadás részletesen
foglalkozik ez utóbbiakra vonatkozó vizsgálatokkal, megállapításokkal, elvek
kel, gyakorlati megvalósítással. A holland államerdészet mindent megtesz az
erdőt látogatók kívánságainak kielégítésére, amíg azok összeegyeztethetők az
erdőnek, a természetnek és a tájnak a jövő számára való fenntartásával.

*
Folytatva a magyar előadásokat Agócs József EFE egyetemi adjunktus filo
zófiai módszerrel igyekezett megközelíteni az erdő, az egészséges erdő fogalmát.
Megállapításaiból arra a következtetésre jutott, hogy „az erdő első számú kár
tevője vagyunk, hozzánk képest a többi organizációs zavar, járvány el
enyész" . . Dr. Király László EFE tanszékvezető egyetemi tanár a lapunkban
már tárgyalt (A. E. 1987. 2.) „jövő erdőkép" lényegét világította meg. Jó esz
közt igyekezett adni a tervező kezébe az erdőnek a becsült változásokhoz
igazítására.
Dr. Marillái Vilmos, a M A E főtitkára rámutatott arra, hogy a mező- és erdő
gazdaság együttélése ma sem mindig, minden tekintetben oldott pályán valósul

meg. Gondolkodásra késztették a VII. ötéves tervnek egyrészt a mezőgazda
ságilag művelt területek fogyásának megfékezésére, másrészt az erdőtelepítésre
a jobb termőhelyek előnyben részesítésére
irányuló kitételei. „Kedvezőtlen
esetben az erdősítés elérheti, vagy meghaladhatja a tömegtakarmány-termelés
ből felszabaduló szántóterület nagyságát." Jó példaként hozta fel a Duna—
Tisza közét, ahol az erdősítés nem vette el a mezőgazdaságtól a jó területeket,
hanem éppen a sivár, más művelésre kevésbé alkalmas földeket hasznosította.
Figyelmeztetett az Alföld elsivatagosodásának veszélyére és a termelő üzemek
ösztönzését sürgette a szakszerű fásítás felújítására.
Dr. Erdős László, az A G O E műszaki gazdasági tanácsadója a zömmel mező
gazdasági kezelésben álló nyártermelést mutatta be vetített képek kíséretében.
A példásan fejlett módszerre különösen a külföldi vendégek figyeltek fel élén
ken. A hazai lelkesedést lehűtötte a befejezésül elhangzott figyelmeztetés: a
nyár véghasználat 5—10 éven belül lefogy, az évi 900 em -nyi kitermelés egy
harmadára csökken és a felújítás lehetősége csekély.
Biztatóbb az egyéb mesterséges erdősítések helyzete. Oláh Tibor fatermesz
tési főmérnök a Felsőtiszai EFAG példamutató törekvéseit mutatta be, ame
lyekkel elébe mennek a szabadidő hasznos eltöltése gyorsan fokozódó igényé
nek. A z erdő és víz együttes vonzerejének kihasználásával a Debrecen környéki
erdőspusztákon, a nyíregyháza—sóstói, valamint a Nagykálló—Hangod kör
nyéki erdőkben három olyan üdülő-kiránduló létesítményt hoztak létre, ame
lyek sokirányú lehetőségeikkel teszik lehetővé széles néptömegek ilyenirányú
igényei kielégítését. Ezek a szolgáltatások kell, hogy növeljék az erdő értékét.
Az erdővel szembeni társadalmi igénnyel V. Szabó Ferenc, a BNP igazgató
helyettese foglalkozott részletesen. Bemutatta, miként nőtt ez az elmúlt 30 év
alatt az észak-magyarországi erdőkben. A korábban zömben fatermesztési
rendeltetésű erdőkben előtérbe került a tömeges idegenforgalom, a forrásvidék
védelme, a természetvédelem. A z ország harmadik, kiemelt idegenforgalmi
területe a Mátra—Bükk, vonzástényezője pedig az erdő, mégpedig nem az 50,
hanem a 100 éves vágásfordulójú, idős fák együttese. Mivel ezt csak az erdő
tervezésen keresztül lehet elérni, az idegenforgalom felvetette az ebbe való
beavatkozás hatósági jogosítottságának szükségességét. A többirányú igények
összhangolása az eddiginél részletesebb tervek készítését kívánja.
Veperdi Irina ERTI tud. főmunkatárs az erdő rekreációs hasznosítására vo
natkozó néhány gondolatát adta elő, majd megállapításait szovjetunióbeli
meggyőző képekkel tette szemléletessé. A z üzemterveknek ebben az esetben
több, az állományok rekreációs potenciáljára jellemző adatot kell tartalmaznia.
A természet maga kínálja a lehetőségeket, az erdész feladata ezeket feltárni,
hangsúlyossá tenni az erdőképben. Igen nagy szerepe van ebben a tervező és
kivitelező jó ízlésének, arányérzékének, a tér- és színhatások ismeretének. A
rekreáció magábanfoglalja az esztétikai élményt is. Fontos ez nemcsak erdőn
belül, hanem azon kívül is. A táj esztétikai értékének növelésére Walterné
Csurka Eszter ERTI tud. munkatárs adott iránymutatást. A térségben jól el
osztott erdők ellensúlyozhatják az elidegenedési hatásokat, takarhatják
a
látványt zavaró elemeket. A tájkép értékének csökkentése számos negatív
irányú társadalmi tudati változást hozhat magával. A tájszerkezet a múlt szá
zad közepéig viszonylag állandónak tekinthető telepalakulatokon fejlődött ki.
Azóta a változás felgyorsult, fontos feladat hárul így az erdészre, hogy a regio
nális tájrendezési terv keretein belül kellő érvényre juttassa az egyik legfon
tosabb tájalakító elemének, az erdőnek szerepét.
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A konferencián elhangzottakhoz hozzászólásként dr. Madas László a PÁEG
ny. igazgatója főleg a svájci előadóhoz csatlakozva erdészkedésünk nyitottsá-

gának elhatározó szükségességére hívta fel a figyelmet. Döntéseink előkészí
tésébe nem csak a természetvédőket, a batanikusokat, biológusokat kell be
vonni, de meg kell hallgatni a tájban élő lakosság és köztük még a háziasszo
nyok 'észrevételeit, gondolatait, javaslatait is. Különösen ez utóbbiakkal tett
gyakorlatában igen jó tapasztalatokat.

A konferencia zárásaként az egyesületi főtitkár megállapította, hogy az elérte
célját. Megköszönte a külföldi vendégek közreműködését, amellyel lehetővé
tették számunkra a világba való kitekintést. Köszönetet mondott a hazai közre
működőknek is, valamint a rendezésben részt vett egyesületi adminisztráció
nak. Elnökünk a technikai és ökonómiai vonatkozások tárgyalását kevesellte,
s ez újra rámutatott főként az utóbbinak szinte teljes
megoldatlanságára,
pedig feladatainkat ellátni igazán csak e kettő segítségével tudnók. Addig is
főfeladat: az erdő folyamatos fenntartása.
Jéróme René

ISMÉT ÉGY TANSZÉK KERETÉBEN AZ ERDŐMŰVELÉSTAN
ÉS .TELEPÍTÉSTAN
Harmincöt évvel ezelőtt. 1951-ben m e 
rült fel a terv, hogy az „Erdőtelepítéstan''-t a klasszikus erdőművelési isme
retekből kiemelve, önálló tárgyként ok
tassák. Ezt az ország nagymértékű er
dősítési kötelezettségével indokolták. A
két tárgy között a válaszvonal meghú
zását azokkal az ökológiai tényezőkkel
okolták meg, amelyek az erdősült és a
beerdősítésre váró földterületeken
je
lentkeznek.
A
tartalmában kibővített
új tárgy a mesterséges felújításokat, er
dőtelepítéseket és védőfásításokat ölel
te fel. Ide tartozónak vették az ered
ményes erdősítést megalapozó maggazdálkodást. nemesítést és csemeteterme
lést is. Addig az időpontig, mígnem az
erdősítés (csemetés) záródik, a pótláso
kat, ápolásokat és védelmet is az új
tárgy tárgyalja. A befejezett erdősítés
átvételétől kezdve, az erdőnevelési teen
dők továbbra is az „Erdőműveléstan"
keretében maradtak. A különleges er
dősítési feladatok ismertetése, homok-,
lápterületek, árterek, szikes talajok er
dősítése, kopárfásítás, mezővédő fásítás
is az új, önálló tárgy feladata lett.
Jóllehet, évtizedek során jól kialakult
az új diszciplína és az együttműködés,
egyeztetés a két tanszék között minta
szerű volt, mégis akadtak problémák és
köznapi kifejezéssel élve. többször fel
merült a kérdés, hogy melyik volt előbb:
a tyúk vagy a tojás. Ezért az 1951. évi

tárgyalásokon e sorok írója, mint az új
tanszék első kinevezett alkalmazottja, azt
javasolta, hogy ne bontsuk meg az erdő
műveléstan tárgykörét, hanem „erdésze
ti meliorációs tanszék" címén, alakuljon
tanszék. A széles körű különleges erdő
sítési feladatok, a fásítási témakör, az
erdészeti vízgazdálkodás és az erdészeti
nemesítés bőséges anyagot ad ehhez. (Az
akkor fiatal tanársegéd javaslatát azon
ban nem hallgatták meg.)
A z életre hívott erdőtelepítés- és fásítástani tanszék első vezetője Roller
Kálmán lett, aki 1952 elején vette át a
munkakört. A tanszék nevének kisebb
módosításait, a vezetőket, az oktatott
tárgyakat, óraszámokat táblázatban köz
löm.
A táblázat adataihoz
csupán három
megjegyzést teszek:
— az óraszám a tanszék 35 éves fenn
állása során (a két tárgy összevo
nását is figyelembe véve) kb. 3 0 % kal csőként;
— az elméleti és gyakorlati óraszám
százalékos aránya 45 : 55;
— a gyakorlatoknak az üzemi teen
dőkhöz való jobb hozzáigazítása,
megszervezése miatt — számos kí
sérletezés után — a jelenlegi rend
szert tartjuk jobbnak (vagyis a ne
mesítést, maggazdálkodást, csemete
termelést eredményesebben lehet az
őszi szemeszterben oktatni).

