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EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KlVÁN 

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI 

ÚJ ESZTENDŐ - ÚJ ERDÉSZETI POLITIKA? 
„Az erdőknek — azon közvetlen hasznon kívül, melyet termé
nyeikben nyújtanak — a természet háztartásában is fontos fel
adatuk van." 

(Szécsi Zsigmond, 1884.) 

„Futottál, mint az őz, ha valahol mögötted erdőn vad kopó csahol. Aztán 
átvetted szarvas iramát, kinek farkasok szaglásszák nyomát. S most, hogy 
koromból annyi év lejárt, száguldasz, mint a síkon a gepárd." — Ezek az 
Áprüy Lajos által versbe foglalt gondolatok jutottak eszembe, amikor írni 
kezdtem, hogy köszöntsem A z ERDŐ olvasóit az új esztendő, századunk utol
só tíz esztendejének köszöbén. 1990 egy reményekkel teli új év és egy biza
kodással várt évtizednek a kezdete. Szeretnénk hinni, hogy nem illik majd rá 
a régi latin közmondás: „Annus superior semper melior." ( A múlt mindig jobb 
a mostaninál.) A 125. évfolyamát indítjuk ez évben lapunknak. Most, hogy 
visszatekintek az elmúlt évtizedre, a jó kívánságokkal teli új évi köszöntő 
mellé sorakozik fel a köszönet is lapunk olvasói felé és szerkesztőbizottságunk 
valamennyi tagja iránt. Ez a köszönet 1990 kezdetén azért is illik a boldog 
új esztendőre vonatkozó kívánságokhoz, mert éppen egy évtizede annak, hogy 
az 1980. évi 1. lapszámban „Beköszöntő" címmel fogalmaztam meg szerkesztési 
programunkat, amelynek megvalósításában olvasó és író, szerkesztőbizottsági 
tag és szerkesztőségi munkatárs egyaránt segített. Ezt kérem a következő idő
szakban is. 

„Gazdasági terveink megvalósítása fokozott erőfeszítéseiket igényel erdész
társadalmunktól." Ez volt a zárógondolata a tíz évvel ezelőtti „Beköszöntő"-
nek. Tíz év múltán tudjuk, hogy mit jelentett ez a valóságban, miként javult 
vagy romlott erdeink állapota, milyen színvonalon teljesítettük alapvető er
dész kötelességünket, a hosszú távlatú erdészeti célok megvalósítását, az er
dők fenntartását és fejlesztését. Sok és hasznos vita folyt ezekről szakkörök
ben és a szélesebb nyilvánosság előtt egyaránt. Ebben az évtizedben lépett ki 
az erdész a fák árnyékából, az erdőrészlet csendjéből a társadalom reflekto
rainak vizsgáló fényébe, hogy válaszoljon az erdőért joggal aggódó kérdé
sekre. Korábban nem volt ilyen mértékű az erdők iránti figyelem, ö r ö m 
mel tapasztalhattuk, hogy más is szereti az erdőt nem csak mi. Jó volt érezni 
a természeti értékek féltését még akkor is, ha ez nem eredményezett szá
munkra mindenkor elismerést. A kritikus észrevétel, vagy az elmarasztalás 
sokszor ösztönzött alaposabb számvetésre, a nyitottabb és soldalúbb önvizsgá
latra is. 

A szakmai viták hevében tovább érlelődött és kristályosodott az erdészet 
eredményeinek megtartására és fejlesztésére a terv, az ehhez szükséges jogi 
és gazdasági szabályozás. Egyre szélesedő alapot nyújtott ehhez az elmúlt idő
szak erdőgazdálkodásának az értékelése. Ebbe az értékelésbe úgyszólván az 
egész társadalom bekapcsolódott. A sokszor fásultsággal és nemtörődömség
gel jellemzett korunkban az erdészek olyan aktivitással elemezték a szakmai 
munka céljait és eredményeit, mint talán soha a magyar erdészet történeté
ben. Kemény vélemények hangzottak el, pozitív és negatív bírálatok csaptak 



össze. Erdész társadalmunk ezen a területen is igazolta hivatásszeretetét, ámen
nek végül is erdeinkben kell, hogy eredménye megmutatkozzon. Most nem 
azt kell nézni, hogy ki milyen mértékben tévedett a heves vitában, hanem 
azt, hogy a viták során kialakított és szakmailag helyes állásfoglalásokat mi
ként lehet a gyakorlatban a leggyorsabb és eredményesebb módon megvaló
sítani . . . És itt érkeztünk el az erdészeti politika megújításához, áttekintésé
hez, a következő időszakra érvényes átfogó megfogalmazásához. Ezt a témát 
választottam újévi köszöntőm hagyományos szakmai alapgondolatának. 

Az új erdészeti politika előkészítése 

Állami és társadalmi vonalon egyaránt jelentkezett a felismerés, hogy az 
utóbbi évtizedek ökológiai, ökonómiai és politikai változásai miatt a magyar 
erdészeti politika megújításának is elérkezett az ideje. Több, magas szintű 
bizottság keretében (EFH, M T A , OEE) folyt a munka és érlelődött a köve
tendő irányelvek sora. A z 1989. év végén számottevően csökkent az eltérő 
vélemények száma és az eltérő állásfoglalások szintézise egyre inkább érzé
kelhető volt. Erdészeti politikával, erdőtörvénnyel, földtörvénnyel hosszabb 
időtávú tervek elkészítésével foglalkozott széles körben a szakma. Joggal ál
líthatjuk, hogy ez a munka és a jobbítást célzó erőfeszítések sorozata nem volt 
hiábavaló, a helyes szakmai törekvések nem voltak eredménytelenek. Mind
ezek ellenére felmerül a kérdés, hogy az eredmények mértéke, a végzett ma
gas színvonalú munka hatékonysága megfelelt-e azoknak a követelmények
nek, amelyek teljesítését joggal várhatja el tőlünk az ezredforduló felé tartó 
erdőgazdálkodásunk? Véleményem szerint számos részletkérdést sikerült ki
tűnően megoldani, de az egész „mű" nem elégíti ki a vele szemben hazai és 
nemzetközi mércével felállított kívánalmakat. Érdemes az új sztendő küszö
bén ennek okait részletesebben is megvizsgálni. 

A z alapvető gondot a feladat átfogó programjának (forgatókönyvének) a 
hiánya jelentette. Ehhez járult a különböző fogalmak egységes értelmezésé
nek a kérdésköre. Igaz, hogy széleskörű munka e témában is végezhető az 
egyes feladatok pontos körülírása nélkül is. Ez esetben viszont fennáll a ve 
szélye olyan eltérő felfogású végeredménynek, amely semmiképpen nem vá
lik az ügy hasznára. Igazából jó harminc esztendeje nem álltunk e témakör
ben ilyen komplex feladat megoldása előtt. Ennek a súlyát érezte és érzi a 
szakma. Tudatában voltak és vannak az illetékesek is. Mégsem sikerült iga
zán egy kézbe fogva szervezni és irányítani a széles spektrumú feladat együt
tes megoldását. 

Az erdészeti politika és az erdőgazdálkodás értelmezése 

Már az első kérdés, az erdészeti politika szűkebb vagy szélesebb körű értel
mezésekor kitűnik a sokszínű felfogás, ahogy a szakemberek a témát értelme
zik. Erdészeti politikáról sokszor esett szó az elmúlt évtizedekben. Kiváló 
könyvek, tanulmányok jelentek meg itthon és külföldön is, amelyek eligazo
dásul szolgálnak. Ennek ellenére, vagy éppen ezek aktuális hasznosításával 
fel kell mérni és le kell írni, hogy mit értettünk eddig az „erdészeti politika" 
kifejezés alatt, mi volt ennek a lényege és eredménye. Ezután lehet kitérni 
a jövőre, indokolva a változtatásokat. 

A z erdészeti politika javasolt értelmezése miatt néhány gondolatot szeret
nék kifejteni az erdőgazdálkodásról. A sok megfogalmazás közül az egyik 



legjobb (bár nem teljes), ahogy Kennedy (1985) leírja: „ A z erdőgazdálkodás 
az erdővagyonnal való olyan gazdálkodás, amelynek célja kielégítő mennyi
ségű és összetételű társadalmi érték (materiális és immateriális) ter
melése az élő fogyasztók számára, miközben védi ezen értékeket és lehetősé
get teremt arra, hogy a jövő generációk is megtehessék mindezt." A cél te
hát az erdő által nyújtható javak széles körének az előállítása, amelyhez az 
alapot a „tartamosság" teremti meg. Sokan a tartamosságot tekintik célnak, 
holott ez csupán olyan gazdálkodási mód, amely nélkül a célok nem teljesít
hetők. Vagy más néven, a tartamosság megteremtése alapvető feladat a cé
lok elérése érdekében. A z erdészeti politikának valójában a sokoldalú célo
kat és a tartamosság feladatát kell szolgálnia. Korunkban az erdő szerepe 
messze túlnőtt az erdő határain. Ezért a lehetőségekhez mérten ismernünk 
kell, hogy a következő évtizedekben melyek lesznek azok az erdei termékek 
és szolgáltatások, amelyeket a magyar társadalom várhatóan igényel és eze
ket miként kívánjuk megteremteni. Arra, hogy mindez miért jelentős az erdé
szeti politika kialakításakor, éppen az erdészeti politika értelmezése adja meg 
a választ. 

A F A O keretében végzett munka során áttekintették több ország erdészeti 
politikáját. A sokféle értelmezés közül példaként célszerű néhányat kiemelni. 
Az erdészeti politika ezek szerint: 

— az ország erdészeti fejlődésének és az erdészeti szabályozásoknak az összes
sége; 

— a rendelkezésre álló erdészeti erőforrások, a termelőkapacitás, a fogyasztás, 
a kereskedelem, az ipar részletes összefoglalása; 

— olyan célok összessége, amely a kormányzatnak az erdőkincs hasznosítá
sával és fejlesztésével kapcsolatos érdekeit és céljait fejezi ki; 

— mindazon közös feladatok, amelyek számottevően érintik az erdők keze
lését és használatát, függetlenül a tulajdonviszonyoktól. 

Ügy vélem, hogy a felsoroltaknál az eddig ismert magyar (pl. Madas A.) 
megfogalmazások számottevően jobbak. Itt kell kiemelni az ismert tényt, hogy 
az erdészeti politika a múltra épül és mindig a jövőre vonatkozik. 

Kevés ország van a világon, ahol az erdészeti politika teljes körét leírták, 
kiadványban összefoglalták. Többségben vannak azok, ahol az egyes eleme
ket deklarálták és ezek alig megfogható összességét tekintik az aktuális erdé
szeti politikának. Némileg hasonló a helyzet nálunk is. Egyesek az ilyen című és 
államilag elismert kiadvány hiánya miatt nyíltan hangoztatják, hogy igazából 
nincs is erdészeti politikánk, ami nyilván hibás felfogás. Mégis rávilágít arra, 
hogy, az ismert szakirodalmi művektől (könyvek) eltekintve, az erdészeti poli
tikát írott formában néhány fejlesztési terv, illetve az erdőtörvény képviseli. 

Átfogó, magyar erdészeti politikát kell kidolgozni 

A jelen időszak társadalmi-gazdasági viszonyai, a különböző változások olyan 
helyzetet teremtettek, amikor az eddigieknél is indokoltabb az átfogó, magyar 
erdészeti politika kidolgozása és összefoglalása egy olyan műben, amelyet a 
különböző kormányzati fórumok és társadalmi szervek egyetértésben kötele
zőnek ismernek el a jövőre nézve. 

Helyes lenne, ha az erdészeti politika az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás 
és a fahasznosítás (vagy erdőhasznosítás) teljes körét felölelné. Célszerű volna 
komplex erdészeti politikát kidolgozni a következők szerint: 



I. Rövid történeti áttekintés, a jelen helyzet értékelése. 
I I . Célkitűzések, feladatok (alapvető, legfontosabb fejezet). 

I I I . A célok megvalósításának jogszabályi alapjai: erdőtörvény. 
I V . A céloknak megfelelő hosszú távú feladatok (terv). 

V . A célok és feladatok teljesítésének ökonómiai, szervezeti, intézményi 
vonatkozásai. 

A z egész munka kiinduló alapja a célok helyes megfogalmazása. A továb
biakban ennek kell alárendelni az erdőtörvényt és a hosszú távú tervet, va
lamint az egyéb tényezőket. Valójában lehet az erdészeti politika korszerű 
megfogalmazásban egy olyan átfogó rendszer, amely szervesen illeszkedik a 
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gazdasági, társadalmi környezetbe. Ez a rendszer dinamikus kell, hogy legyen. 
Ügy kell megalkotni, hogy a folyamatos módosításnak szükség esetén ne le
gyen akadálya. A z erdészeti politikát mint rendszert a F A O kiadványa nyo
mán, ábrán mutatom be. 

Abban az esetben, ha elfogadjuk a szélesebb körben értelmezett, öt fejezet
ből álló erdészeti politika kidolgozását, meg kell bízni a legjobb szakértőket, 
akik hivatásszerűen szervezik a munkát, koordinálják az egyes fejezetek ki
dolgozására létrehozott csoportok tevékenységét. Mindez állami és nem tár
sadalmi feladat. Helyes lenne a lebonyolítást egyik intézményünkre bízni, 
amely a főhatóság irányítása mellett a különböző társadalmi szervekkel is 
tartja a munkakapcsolatot, végzi a szükséges egyeztetéseket. A z ilyen módon 
mintegy két év alatt elkészíthető tervezet kerülhetne társadalmi vitára majd 
a kormányzati szervek, illetve a parlament elé. 

A leírt elgondolások megvalósítása után lesz majd lehetőség az erdészeti 
politika rendszeres és igazi megújítására, mert olyan konkrét „alapokmány" 
áll rendelkezésre, amely kellő alapot is nyújt ehhez. Igazából, jelenleg az er
dészeti politika megújítása nehezen megfogható feladat, mert írásos alapjai 
elsősorban a jogi kérdésekben vannak (törvény stb.). A z eddig végzett munka 
eredményei természetesen egy ilyen komplex politika kidolgozása esetén is 
maradéktalanul hasznosíthatók (irányelvek, erdőtörvény stb.). A M É M — E F H -
ban készült tervezetek, az OEE állásfoglalásai, az M T A — M É M erdészeti bizott
ság véleménye és javaslatai, valamint más szervek észrevételei olyannyira 
hasznosak, hogy ezek nélkül a komplex munka elvégzéséhez nem két év, ha
nem kétszer ennyi időre van szükség. 

Az új esztendőben megújult erővel a magyar erdészetért 

A kifejtett és csak röviden vázolt elgondolások nem újak, az elmúlt évben 
több fórumon ismertettem őket — nem sok eredménnyel. A z új esztendő 
kiemelt gondolatának szántam az erdészeti politika megújítását, rámutatva 
arra, hogy milyen nehéz egy ilyen munkát elvégezni akkor, ha pontosan nincs 
leírva, körülhatárolva mindaz, amit valójában meg akarunk újítani. Ez azon
ban nem veheti el a kedvünket. Megújult erővel kell folytatni 1990-ben a 
következő időszak megalapozását és valamennyi munkát, amit erdeinkért vég
zünk. A z Országos Erdészeti Egyesület tagsága alkotja azt a szakembergár
dát, amelyre erdeink jövője épül. Rendkívüli a felelősség, nagyszerű és nehéz 
a feladat. Sokszor merülnek fel a vilák során olyan kételyek, hogy meg tu
dunk-e felelni mindezeknek, hisz' oly sokat változtunk és néha a széthúzás 
vagy az elernyedtség vesz rajtunk erőt. Persze, ezt sem helyes eltúlzottan ér
tékelni, mert régebben sem volt könnyű. Hadd idézzem Horatiust: „Jól kell 
ismerned minden kor egyéni vonását, s azt, hogy az évekkel mint változik 
egyre a jellem . . . " Én úgy hiszem, hogy az új évben ez a változás kedvező 
irányú lesz szakmánkban is. Bízom az erdészek nagy családjának összefogá
sában és abban az erőben, amely az erdők szeretetéből, hivatástudatukból, 
hazánk és népünk szolgálatából táplálkozik. 

Adjon az Isten az új esztendőben jó egészséget, kitartó tenniakarást, sok 
eredményt és örömet munkánkban, gyönyörködést erdeinkben, sok boldogságot 
a családban és magánéletben lapunk valamennyi kedves olvasójának, egyesü
letünk minden tagjának. Őszinte erdészbarátsággal kívánja mindezt A Z ER
DŐ felelős szerkesztője: 

Dr. Sólymos Rezső 
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AZ ERDŐFELTÁRÁS ORSZÁGOS 
ADATAI 1966-1988 

BOGÁR ISTVÁN 

Az erdőfeltárás a tárgyalt időszakban tovább fejlődött, 3011 
M Ft értékű beruházás valósult meg, 1473 millió Ft állami finanszí
rozással. Ebből 1410 km erdészeti burkolt út, 989 km erdészeti 
földút és 32 km erdei vasút kivitelezésére került sor. A meg
mozgatott földtömeg a tervdokumentációk számítása szerint 9903 
ezer m ' volt, ami a gyakorlatban — elsősorban a gépi munka 
következtében — esetenként nagyobb mennyiséget tett ki. 

Idősebb szakembereink előtt ismeretes, hogy az erdőfeltárás korszerű meg
valósítása Magyarországon 1947-ben, a Bükk hegységi bán völgyi útépítéssel 
kezdődött el. A rakott alapú makadámutat Jáhn Rezső, m. áll. erdőtanácsos 
tervezte és építését irányította. A z erdőfeltárás szükségességével kapcsolatban 
dr. Pankotai Gábor A Z ERDŐ 1989. januári számában megjelent, „Erdőfel
tárás az erdőgazdálkodás alapja" c. cikkében igen értékes visszapillantást kö
zölt egykori neves erdészszakembereink korábbi állásfoglalásairól. A cikkben 
megemlítettek már a második világháborút megelőző időszakban is szoros ösz-
szefüggéseket láttak az akkori erdőgazdálkodás és az erdőterületek megköze
líthetővé tétele között. A z erdőfeltárást már akkor az erdőgazdálkodás alapjá
nak ismerték el. 

A z erdőgazdasági termelés fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló, 
1040/1954. (V. 27.) MT-határozat V . pontja külön fejezetben foglalkozott az 
erdőfeltárás fejlesztésével és az akkori Országos Erdészeti Főigazgatóság szá
mára többek között előírta: 

— <A kell készíttetni az összes erdők feltáróhálózatának tervét; 
— el kell érni, hogy a közelítő- és szállítóhálózat oly ütemben bővüljön, 

hogy lehetővé váljék az állományápolás és a fakitermelés tervszerű fe j 
lődése; 

— gondoskodni kell az elkészült utak állandó karbantartásáról és helyes 
használatáról. 

A z erdőfeltárás tervezésének és kivitelezésének munkáját az MT-határozat 
több évtizedre előre alapvetően meghatározta. 

A z erdőfeltárási munka intenzitása az erdőfeltárási alaptervek készítésével, 
az erdőfeltáró úthálózat gerincútjainak építése mellett a földutak építésével, 
a földmunkák gépesítésével, gyakorlatilag 1957-től kapott fokozott lendületet. 
A z első időszakban, az 1958—1966. évek között végrehajtott erdőfeltárási be
ruházásokról A Z ERDŐ 1967. évi, februári számában számoltam be. Most, 23 
évvel később, egyértelműen megállapítható, hogy az akkori cikkem elején 
adott rövid összefoglaló áttekintés ma is helytálló, és az akkor elért eredmények 
döntő mértékben határozták meg az utána következő tervidőszakok munkájá
nak az eredményességét. 

Ebben a cikkben az 1966—1988. évek közötti időszakban végrehajtott erdő
feltárási beruházások országos pénzügyi és műszaki adtait szeretném ismer-
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tetni, a I I I . 5 éves tervidőszak teljessége érdekében az 1966. év megismétlé
sével. A végrehajtott erdőfeltárás-fejlesztési munkát és annak eredményeit a 
továbbiakban táblázatokkal és azok adataiból levonahtó következtetésekkel 
kívánom publikálni. 

Az erdőfeltárás pénzügyi adatai 

A z erdőfeltárásnak beruházási tervhitelből történő, 100%-os állami finanszíro
zása 1968-ig volt érvényben. A z új gazdasági mechanizmus bevezetése után, a sa
ját forráshoz először 50%-ban az Erdőfenntartási Alap (1968—1970), majd 
50%-ban (1971—1975), 40%-ban (1976—1985) és az egy főre jutó bruttó üzemi 
jövedelemtől függően, 40—70%-ban (1986—1988) állami támogatás volt igénybe 
vehető. A tölgypusztulás kárainak csökkentése érdekében rendkívüli, 90%-os 
(1983—1985), a tűzifaellátás biztosítása érdekében 70%-os (1985) állami tá
mogatás volt elnyerhető. 

A z erdőfeltárási beruházások pénzügyi üteme az állami támogatás belépé
sével a I V — V I . 5 éves tervidőszakokban emelkedett. A z 1981-et kiemelkedő 
évnek lehet tekinteni. A z erdőfeltárási ráfordításokat 1985-től az építőipari ár
emelkedések egyre erősebben befolyásolták, amit nem követett az éves állami 
támogatási keretek növekedése, ezért az utóbbi években a növekvő beruházá
si összegek ellenére, a feltárási tevékenységben visszaesés jelentkezik. 

A z erdőgazdaságok az állami támogatás lehetőségét tervidőszakonként egy
szer sem használták ki teljes mértékben. Ennek okát abban látom, hogy 1968-
tól megszűnt az erdőfeltárás 100%-os állami finanszírozása, majd az állami 
támogatás 50%-ról 40%-ra csökkent. Legvalósabb ok azonban, véleményem 
szerint, a saját fejlesztési alap hiánya volt, ami más nagy volumenű, elsősor
ban a fafeldolgozás ipari hátterének korszerűsítésével kapcsolatos fejlesztések 
miatt következett be. 

Pénzügyi ráfordítások építmény szerinti megoszlása 

A tárgyalt időszakbon az egyes lítesítményekre fordított összes beruházási 
összeg 56,6%-át erdészeti burkolt utakra, 13,7%-át erdészeti földutakra, 
1,9%-át erdei vasutakra, 17,3%-át erdészeti rakodókra, 2,0%-át egyéb erdőfel
tárási célokra, továbbá 8,5%-at fűrészüzemi rekonstrukciók mélyépítményeire 
használták fel. 

A beruházási ráfordítások — az egyes tervidőszakokat vizsgálva — az erdé
szeti burkolt utak esetében az állami támogatás bevezetése, 1971 óta, az er
dészeti földutak esetében 1966 óta, emelkedő tendenciát mutatnak. A fűrész
üzemi rekonsrukciók mélyépítményeinek „erdőfeltárási" támogatása az 1973 
—1982. évek közötti időszakban valósult meg. A faipari létesítmények mély
építményeire fordított összeg 20,3%-át tette ki az ugyanezen időszak erdőfel
tárási beruházásainak. 

Erdőfeltáró létesítmények műszaki adatai 

A tárgyalt időszakban megvalósított új erdőfeltáró vonalas létesítmények 
hossza 2430,2 km, ebből 58,0% a burkolt út, 40,7% a föld út és 1,3% az erdei 
vasút. A korszerűsített feltáróvonalak hossza 313,8 km, ebből 92,3% burkolt 
út és 7,7% erdei vasút. 



S r d ó f e l t á r á s pénzügyi adata i 1 o s Z o t á b l é z a t 

3 téves 
t e r v  Év 

Összes 
beruházás 

Közpon t i , e l l ami 
támogatás 

Éves támoga
t á s i ke re t 

Fe lhasz 
nálás 

időszak m i l l i ó - F t % m i i l i ó P t 

I I I . 1966 
1967 
1968 
1965 
1970 

65,5 
69,4 
88,9 

101,5 
93,3 

65,5 
69,4 
47,8 
49,2 
47,2 

100,0 
100,0 

53,8 
'48,5 
50,6 

: 966-67 összes 134,9 134,9 100,0 
i968-70 összes 283,7 144,2 50,8 

|y66-70 összes 418,6 279,1 66,7 

I V . 1971 
1972 
1973 
197* 
1975 

80,2 
94,0 
86,0 
81,7 
84 ,1 

37,2 
46,6 
44,9 
41,7 
39 ,1 

46,4 
49,6 
52,2 
51,0 
46,5 

50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
40,0 

-12 ,8 
- 3,4 
- 5,1 
- 8,3 
- 0,9 

ii 971-75 összes 426,0 209,5 49,2 240,0 -30,5 

V. 1976 
1977 
1978 
1979 
198u 

10b, 6 
125,8 
144,1 
111,9 
140, b 

43,1 
51,3 
54,8 
40,9 
49,2 

40,4 
40,8 
38,0 
36,6 
35,0 

50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 

- 6,9 
+ 1,3 
+ 4,8 
- 9,1 
- 0,8 

! 976-80 összes 629,0 239,3 38,0 250,0 - 1 ° , 7 

V I . 1981 
ly82 
1983 
1984 
1985 

221,9 
155,1 
149, b 
145,3 
194,7 

84,9 
64,8 
b5,9 
95,8 

118 V 2 

38,3 
41,ö 
44,1 
65,9 
60,7 

60,0 
85,0 
9o,0 
95,0 

115,0 

+ 4,9 
-20 , 2 
-24 ,1 
+ 0,8 
+ 3,2 

(981-85 összes 866,6 429,6 49,6 465,0 -35,4 

V I I . 1986 
1987 
198b 

228,8 
228,3 
214,1 

116,4 
101,9 

97,6 

50,9 
44,6 
45,6 

115,0 
105,0 
100,0 

+ 1,4 
- 3 ,1 
- 2,4 

i986-88 összes 671,2 315,9 47,1 320,0 - 4,1 

'l96b-88 összes 3011,4 1473,4 48,9 1275,0 -80 ,7 

A z erdészeti burkolt utak építése a korábban kialakult gyakorlatnak meg-
ff. lelően, általában két év alatt valósult meg: az első évben az előkészítő és 
ícldmunka a műtárgyakkal együtt, második évben a burkolat és befejezési 
munkák. A földutak és erdészeti rakodók — kivéve a nagyobb beruházásokat 
— tárgyévi kezdéssel és befejezéssel épültek meg. 



2. sz.táblázat 

Pénzügyi ráfordítások építmény szerinti megoszlfesa. 

gtéves 
! 

Erdészeti 

út | Eraei Erd. Fűrész. Egyéb Áthú Összes 
terv ! Év Burkolt föla | vasút : rakodó mélyépo/e •telep/ zódás 

Összes 

időszak mi l l ió Ft 

I I I . 19b6 
19e7 
1968 
1969 
1970 

4 3 , 4 
5 2 , 1 
fal, 9 
b 6 , 9 
49,4 

6 , 1 
b.4 
a,8 

1,0 

1,9 
3,8 
9,8 
3,9 

7,4. 
b,4 

10, fa 
1 3 , 2 
2b,0 

0,2 
1,7 
3,8 
1,8 
6,2 

8,4 
0,9 

6 5 , 5 
69,4 
8a, 9 

101,5 
y3,3 

y6b„70 összes 2 7 3 , 7 38,9 19,4 b 3 , b 1 3 , 7 9,3' 418,6 

1971 48,7 9,4 l a , 8 3,3 80,2 
1972 44,7 6,5 41,7 1 , 1 94,0 
ly73 4 4 , b 8 ,2 9 ,2 2 1 , 2 2,8 ab,o 
1974 3 4 , 7 11,4 16,1 1 8 , 9 0,b 81,7 
197b 42,1 8,4 4 , 2 24,2 4 , 2 ö 4 , l 

aszes 2 1 5 , 8 43,9 90,0 64,3 1 2 , U 4 2 6 , 0 

1976 7u,4 5,2 7,5 23,1 0,4 106, b 
19 77 65,2 6,6 18,6 35,4 125,8 
1978 71,9 ",4 5,1 38,7 144,1 
1979 44.0 13,b 4,7 47,7 1,9 111,9 
1980 77,3 1 3 , 6 4,8 33,8 9,8 1,3 140,6 

összes 3 2 ö , 8 4 7 , 4 4 ,8 b9,7 1 7 4 , 7 3,6 629,0 

V I . 19öl 
i9ts2 
1983 
Í9ö4 
1935 

118,7 
9 6 , 6 
85J4 

1 0 7 , 1 
130,8 

16,7 
13,1 
18,5 
2 2 , 2 
46,0 

6,5 
4,1 
3,0 
2 , 0 
2 ,1 

64,5 
38,3 
4 0 , 0 
lu,6 
1 1 , 7 

13,6 
3,0 

1 , 9 

2,7 
3 , 4 
4 ,1 

221,9 
155,1 
149,6 
145,3 
194,7 

9öl-tí5 összes 538,6 116,5 17,7 165,1 lb,b 12,1 8bb,6 

V I I . 198b 108,9 51 ,9 5 ,5 5 4 , 0 8,5 228, a 
1987 114,2 4 8 , 3 2 ,0 b3,8 228,3 
l»8t í 125,6 6 4 , 9 7 , 4 l b , 2 214,1 

y 
^8b-8ö összes 348,7 l b 5 , l 1 4 , a 134,0 8,5 671,2 

566-88 összes 1705,6 411,8 .56,8 522,4 255,5 49 ,9 9,3 3011,4 

A 3. táblázatban ismertetett erdészeti burkolt út- és vasúthosszakon kívül 
jelentős egyéb, közjóléti célokat szolgáló építésekre és korszerűsítésekre is 
sor került, ezek MÉM-célcsoportos beruházásokként 100%-os állami finanszí
rozással valósultak meg. A z ilyen közjóléti beruházások közül a legjelentőseb
beket a 4. táblázat tartalmazza. A táblázatban felsorolt célcsoportos beruházá
sok mellett az 1970-es években részbeni MÉM-támogatással három jelentős, 
erdőfeltárási és közjóléti célokat is szolgáló útépítési beruházás végrehajtására 
került sor: a Pilisi Á P E G területén a Nagyvillám—Sibrik-domb—Várkert út 
4,1 km hosszban, a Belkereskedelmi Minisztérium hozzájárulásával, a Lepence 



Qfcéves Erdésze t i Erdei vasút 
t e r v 

i 
Ev t e r v 
i 
Ev 

fö ldú t é p i t é s korsze 
rűs í t é s időszak 

é p i t é s korsze 
rűs í t é s 

fö ldú t rakodó" é p i t é s korsze 
rűs í t é s 

km db km 

I I I . 11966 
1967 
1968 
1969 
1970 

76,5 
65,6 

109,7 
104,3 

59,8 

30,7 
32,2 
41,8 
58,1 
33,5 

3 
3 

13 
13 
16 

6,4 
4,8 

11,4 
3,3 

4966-70 összes 415,9 196,3 48 25,9 

I V . 1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

65,4 
59,4 
76,7 
42,9 
50,7 

0,9 
5,9 
8,5 

14,9 
14,5 

35,0 
31,1 
21,5 
60,1 
37,2 

12 
29 
10 
12 

7 

• 

4971-75 összes 295,1 44,7 184,9 (70 

V. 1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

54,4 
40,7 
43,5 
36,0 
53,1 

9,0 
17,8 
18,7 
16,0 
23,0 

21,4 
33,3 
28,4 
52,1 
40,2 

9 
7 
4 
6 

13 2,6 

•< 976-80 összes 227,7 84,5 175,4 39 2,6 

VT. 1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

76,1 
76,4 
58,2 
73,5 
57,9 

14,5 
8,0 
7,6 
9,4 

52,8 

47,1 
26,5 
56,0 
43,6 
62,1 

23 
20 
17 
11 
11 

3,1 
0,7 1,0 

2,4 
1,0 
2,1 

^981-85 összes 342,1 92,3 235,3 82 3,8 6,5 

V I I . 1986 
1987 
1988 

43,7 
52,1 
32,4 

20,1 
25,7 
22,2 

70,0 
61,4 
b5,6 

18 
23 

7 

11,u 
1,5 
5,3 

4986 -88 összes 128,2 68,0 197,0 48 17,8 

Í966-88 összes 1409,u 289,5 y88,9 287 32,3 24,3 

—Pilisszentlászló közút 8,5 km hosszal, a Közlekedési és Postaügyi Miniszté
rium beruházásaként, valamint az Ipoly vidéki E F A G területén a Diósjenő— 
Kemence erdészeti útkorszerűsítés. 17,7 km hosszban, teljes KPM-finanszírozás-

E rdő fe l t á ró lé tesí tmények mászaki adatai 



létesitmény megnevezése Hossz RáforSités, Beruházás 
/erdőgazdaság/ km m i l l i ó Ft éve 

A/ Útépítés - korszerűsí tés 

Parkerdei útépitések - kor szerüs i t l -

/ P i l i s i ÁPEG/ 
66,4 74,4 1971-65 

Törökmezc-Kegyestetc útépí tés 
/ I p o l y v i d é k i EFAG/ 

6,6 20,4 1974-77 

Erdőspusztai "Panoráma" útépí tés 
/ F e l s o t i s z a i EFAG/ 

13,7 35,1 1975-78 

Kőhányáspuszta-Sikáros útkorszerűsí
tés 
/ V é r t e e i EFAG/ 

14,0 23,3 1977-79 

Szépvizér-Korogvölgyi útkorszerűsí
tés 
/ V é r t e s i EF»0/ 

' 9,0 16,3 1979-80 

Királyrét-üsresznyefa-rakodó ú tép í 
tés 
/ I p o l y v i d é k i EFAG/ 

3,5 23,3 1979-84 

Magastaxi útépí tés 
/ I p o l y v i d é k i EFAG/ 

5,6 26,1 1986-87 

Bánkuti ú tépí tés 
/Borsodi EFAG/ 

3,6 19,2 1987-88 

E/ Erdei vasutkorszerüsités 

l i l l a f ü r e d i ÁEV 
/Borsodi EFAG/ 

18,0 21,7 "1977-88 

Szi lvásvárad! ÁEV 
/Métra-Nyugatbükki EFAG/ 

5,3 19,2 1979-86 

Gyöngyösi ÁEV 
/Métra-Byugatbükki EFAG/ 

14,6 • 18,6 1979-88 

K i r á l y r é t i ÁEV 
/ I p o l y v i d é k i EFAG/ 

15,2 59 0 1979-81 

Megjegyzés: - az erdei •vasutkorszerüsitések állomás- és üzemi 
épületeket/rcozdonyszín, j a v í t ó csarnok/ i s magukban 
f o g l a l j á k , 

- a befekte te t t ráfordí tásokat .jelentős mertékben 
csökkentettek a MÁV-tól térítésmentesen, majd később 
kedvezményesen kapott felépítményi anyagok, valamint 
& vonó- és gördülőpark. 

sal. Ugyancsak nem szerepelnek a 3. táblázatban az üzemi költségek terhé
re szállítási energiamegtakarítás címén megépített, profilírozott kiszállító föld
utak, melyek becsült hossza mintegy 900 km. Ezek legnagyobb része a hegy
vidéki Mátra—Nyugatbükki és Borsodi EFAG-ok , valamint a F A L C O Fa-
kombinát területén található. 

Célcsoportos beruházási keretből megvalósult .jelentősebb 
k ö z j ó l é t i út- és erdei vasútberuházások. 



Erdészeti útépítések földmunkái 

i 
©téves Föld Szikla-] 

üsszes 
Szik la Vál la lkozói 

.,n>3/t;m t e r v  Év munka 
üsszes munka k i v i t e l e z é s .,n>3/t;m 

időszak ezer m3 % | eím3 ' ! * i 

•TY. 1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

474,5 
509,9 
386,6 
485,3 
333,9 

5,1 

18,7 

1,1 

3,9 

i971-75 összes 2189,7 23,8 1,1 4,6 

V. 1976 
iy77 
1978 
1979 
1930 

437,7 
437,1 105,1 

383,5 
461,5 
389,1 
500, G 
542,2 

12,7 
19,4 

48,7 
6,1 
5,3 

33,7 
7,9 

12,7 
1,3 
1,5 
7,7 
1,5 

4976-80 összes 2276,3. 107,2 4,7 5,b 

V I . 1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

525,1 
516,5 
649,2 
799,3 
b28,b 

56,7 
34,8 
42,9 
73,1 
51,0 

581, b 
55-1*3 
692,1 
872,4 
679,6 

9,7 
6,3 
b,2 
8,4 
7,5 

9,6 
99,6 

2,7 
18,9 
24,3 

1,7 
18,1 
0,4 
2,2 
3,6 

4981-85 összes 3118,7 256,5 3377,2 7,7 155,1 4,6 5,8 

lyS6 
1937 
1988 

b84,7 
629,1 
482,9 

lb2,3 
43,3 
57,5 

8*7,0 
b72,4 
540,4 

19,2 
6,4 

20,6 

8,0 
26,5 
20,3 

0,9 
3,9 
3,8 

•íy 86-88 összes 179 6'8 7 263,1 205y,8 12,8 54,8 2,7 6,3 

/971-88 össaes 9y03,0 340,9 3,4 5,5 

^979-88 összes 5790,2 6ts9,0 6479,2 10,6 

Mgajegyzéa Sziklamunkákról 1979 óta állnak/adatok\rendelkeze'sre'° 

Erdészeti útépítés földmunkái 

A megmozgatásra került földtömegre vonatkozóan 1971 óta állnak rendelke
zésre adatok. E téren a gépesítés a dózermunkák révén már a I I I . ötéves tervidő
szakban elérte a 80%-ot, az azt követő időszakokban pedig ez már 90—95%-os-
nak tekinthető az ároképítés és rézsűképzés gépesíthetőségétől, valamint a kő-
és sziklafejtések kézimunka-arányától függően. A sziklamunkák nagy hánya
da előrobbantással és gépi tolással történt. 



b o S Z . t á b l á z a t 

E r ü ő f e l t a r ó vona las l é t e s í tmények e g y s é g á r a i 

g-tevea P r ü é s z e t i Jürctex K o r s z e r ű s í t é s 

i e rv -
idoazaK 

Év —— — 
jburkoltjut f ö l d ú t vasúi burkolüJuT erctei vasút i e rv -

idoazaK 
eFt/icm > 

111. 1966-70 660 200 750 
;IV. 1971-76 b8u 240 13 
IV, l97b-bU 1220 270 1850 27 
w l , 19öl-ts5 13^0 5u0 2500 21 63 
í i l . 19tí6-8ö 2150 H4o 1700 35 loO 

A táblázatban kimutatott m 3 /fm földmozgatási értékek a jóváhagyott terv
dokumentációk szerint kerültek megállapításra. A gépi földmunkák révén 
azonban az útpálya „nőtt" földre helyezésével, így gyakorlatilag a töltésalapo
zási és -tömörítési munkák elhanyagolásával, illetve elhagyásával a meredek 
lejtfokú hegyvidéki terepen mintegy 15—30%-kal nagyobb földmennyiségei: 
mozgattak az erdőgazdaságok. Többek között ezzel is összefügg az útpászta-
szélesség túlzott mértékű, 20 m feletti megnövelése, és ezt a szélességet a 
pásztakitermelő erdészetek enyhe lejtfok esetén is sablonosán alkalmazták. 
Ez nemcsak erdővédelmi és esztétikai szempontból kifogásolható, hanem feles
leges termőterület-elvonással, így végeredményben jelentős terméskieséssel is 
jár. A jövőben a gépi munka mellett fokozottabb gondot kell fordítani a tölté
sek szakszerű építésére és tömörítésére, ezzel a minimális szélességű útpászta 
kitermelésére. 

Erdőfeltáró vonalas létesítmények egységárai 

A km-egységárak számításánál az erdészeti burkolt utak és erdei vasutal: 
építése és korszerűsítése egyaránt figyelembevételre került, éspedig a korsze
rűsítések km-hosszadatait félértékkel vettem számításba. A z erdei vasút egy
ségáringadozásai a korszerűsítés részarányával és a M Á V - t ó l vásárolt felépít
ményi anyagok kedvezményes beszerzési lehetőségével kapcsolatosak. A z ú t 
építési egységárak emelkedése egyértelműen az építőipari egységárak növeke
désével, a magasabbrendű útpályaszerkezetek alkalmazásával, de nem utolsó
sorban az idegen vállalkozásba kiadott kivitelezésekkel függ össze. Ez utóbbi 
csökkentése miatt, a jövőben előnyben kell részesíteni a házilagos útépíte : 
és csak az aszfaltmunkák kivitelezéséhez indokolható szakvállalatok bevonás i. 

E cikkben 23 év erdőfeltárási munkáinak országos összesített adatait kíván
tam ismertetni. Megállapítható, hogy az említett időszak az erdőfeltárás te
rületén töretlen fejlődést hozott. Érdekes tapasztalatok vonhatók le ezen mun
kák erdőgazdasági bontásban történő ismertetéséből, amit A Z ERDŐ követ
kező számában tervezek bemutatni. 



H A Z Á N K V É D E T T F A - ÉS C S E R J E F A J A I I. 

Hazánkban az Alföldtől kezdve a hegy
vidékig mindenütt gyakori vackoron 
(Pyrus pyraster BURGSD.) kívül két 
ritkább vadkörtefajt is találunk. E két 
utóbbi védelmet élvez. 

Magyar vadkörte (Pyrus magyarica TER-
PÓ) 5000 Ft 

Kisebb fa vagy cserje, tövises, kopasz 
hajtásokkal. Levelei szív alakúak, he
gyes csúcsúak, szélük élesen szálkás-fű-
részes. Termése gömbölyded, hirtelen ko-
csányra futó, 1,5—2 cm nagy. A csésze 
a termésről lehullik, és egy világos szí
nű gyűrű marad vissza. Hazánk benn
szülött (endemikus) faja, legközelebbi 
rokona a Nyugat-franciaországbeli P. 
cordata DESV. Lelőhelyei a visegrádi 
Fekete-hegy, a pomázi Kőhegy—Ságvá
ri menedékház és a várpalotai Burok
völgy cseres-tölgyeseiben van. Visszaszo
rulóban, kipusztulófélben lévő növény
fajunk, melyet az 50-es évek végén Ter-
pó András botanikus fedezett fel és írt 
le. Az egyetlen fokozott védelemben ré-
sezsülő fásszárú faj. A P. pi/raster-rel 
való állandó kereszteződés következté
ben utódait könnyen adszorbeálja a kö
zönséges vadkörte. A hibrideket P. x 
kárpátiana TERPÓ névvel illetik. 

3. A magyar vadkörte és a molyhos kör
te hazai előfordulása. A molyhos kereszt, 

a magyar kör 
(Csapody Vera rajzai) 

Molyhos körte (Pyrus nivalis agg. JACQ.) 
2000 Ft 

Levelei ékvállúak, hosszúkás tojásda
dok, fonákukon maradandóan molyho
sak, csak a csúcs felé eső részükön fű-
részesek. Termésalakja változó, gömbös 
vagy körte alakú. Az Alpok keleti ré
szén, a Kárpát-medencében és Horvát
országban honos, nálunk a Visegrád— 
Szentenedrei-hegységben (Leányfalu, Po-
máz, Szentendre), a Budai-hegységben 
(Hármashatárhegy, Remetehegy), a gyön
gyösi Sárhegyen, a Hegyalján (Tállya, 
Mád) és Balatonfüred mellett bokorer
dőkben, erdők szélén, egykori szőlőkben 
található. Számos átmeneti alakja van 
a P. pyraster-hez, ezeket P. x austriaca. 
A. KERNER és P. x pannonica TERPÓ 
néven foglalják össze. Az előbbi főként a 
Dunántúlon, az utóbbi főként az Északi-
Középhegységben él. 

Bartha Dénes 



ERDŐGAZDÁLKODÁS VÍZLÉPCSŐ TÉRSÉGÉBEN 
KATÓ PÁL 

Sok alaptalan rémhírt közöltek a napilapok, egyes szaklapok is a bős—• 
nagymarosi vízlépcsőrendszerről (továbbiakban: B N V ) . Még olyan gyermeteg 
közlemények is napvilágot láttak, hogy a Duna-ártéri és hullámtéri erdők ki
pusztulnak, mert leszáll a talajvíz. A z ilyen bárgyúságok nem hozták zavarba 
a Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság dolgozóit (továbbiakban: 
K E F A G ) . Igyekeztek szakszerű véleményeket beszerezni a B N V várható ha
tásairól. 

A z első, kifejezetten káros hatás úgy jelentkezett, hogy mintegy 900 ha erdő
területet kellett átadni a B N V építkezéseire. Továbbá Ásványráró feletti (nyu
gatra eső) területeken megszűnik az olcsó vízi szállítás és közelítés lehetősége. 
(Például: több száz m 3 rönktömeget körülláncolva leereszteni valamelyik ol
dalági rakodóra.) A szárazföldi közelítéshez és szállításhoz utakat, hidakat stb. 
kell majd építeni. Ezeket a bizonyítható károkat a B N V 560 millió Ft-tal meg
térítette, a nagyberuházás terhére. A K E F A G vezetőségén áll, hogy ezt az 
összeget a jövőbeni költségek növekedésének ellensúlyozására gyümölcsözően 
használja-e fel, avagy nem. 

Néhány bizonytalanság még él a győri erdészekben, s ezekkel részleteseb
ben kell foglalkozni. Ezek a hullámtéri terület háromféle kitettségének a kö
vetkezményei. Ugyanis Ásványrárótól felfelé (nyugatra) eső területeken meg
szűnnek az árvízi elöntések és ezeken a belterületeken a talajvízszint alacso
nyabban fog állandósulni, mint a jelenlegi ingadozó, amelyeket a Duna 8—10 
m magas áradási vízoszlopa okozott azután, hogy megépültek a 6—8 m ma
gas ármentesítési töltések — a múlt század végén. A talajvízszint magasságá
riak a csökkenése azt eredményezi, hogy a K E F A G visszatelepítheti a maga
sabb szintekre, a kemény lomberdőket, a tölgy, kőris, szil és juhar fafajokat, 
amelyek itt őseredetiek voltak, amint ezt az Országos Erdészeti Egyesület irat
tárában levő, X I I I . századbeli peres irat is bizonyítja. 

Jelentős változást eredményez az, hogy a B N V két vízpótló rendszert is l é 
tesít az Öreg-Dunában elmaradó víz helyett. A z egyik, a mentett oldali, öntö
zési rendeltetésű patak, amely sok kis műtárggyal állandó vízszintet biztosít 
a motorikus vízkivételt nem igénylő öntözéshez. Ez a rendszer magában fog
lalja a meglevő belvízlevezető csatornákat is. és így nagy területeket tesz ön-
tözhetővé. Ez a rendszer annyiban érinti a K E F A G - o t , hogy a patak sok kilo
méter hosszában teszi lehetővé partjainak égerrel való fásítását. A másik rend
szer a hullámtéri. Ez a medertől elzárt oldalágakat és a holtágakat fogja el
látni — tározóból, zsilippel — állandóan friss vízzel és úgy, hogy ezekben 
az állandó vízmélység min. 1,5 m legyen, és a vízszint állandóan azonos ma
gasságban jelentkezzék. Ezt úgy érik el, hogy Rajkától Vénekig a 15 m-t lejtő 
területen számos kis vízlépcsőt építenek be. Ugyanis ezzel kívánják elérni, 
hogy a talajvíz szintje ne szálljon le a 100 évvel előttire. Ennek a hatalmas 
partjain mindenütt lehet egy égeres sávot létesíteni. 

Kérdés merült fel arról, hogy Ásványráró és Szap közötti hullámtéri terü
leten a megváltozott vízviszonyok, a bősi üzemvízzuhatag beláthatatlan nehéz
ségeket fog okozni. Lényegtelen változás lesz ezen a területen, mert a bősi, 
hirtelen, 5—6 óra alatt lezúduló többletvíz benne marad a hajózási csatorna 
és a Duna medrében. Áradások alkalmával ez az 5—6 órás víztöbblet néhány 
dm árvízszint-emelkedést eredményez, s ez nem fog ártani az itt díszlő nyá-



rasoknak. Ugyanis itt a talajvíz szint
je változatlanul magas marad. 

Szaptól lefelé szintén lényegtelen je
lentőségű a változás. A talajvízszint és 
a nyárasok változatlanul megmarad
nak. A Duna magas vízállásakor bekö
vetkező hullámtéri elöntések gyako
risága a bősi üzemvíz hirtelen jelent
kező többlete miatt meg fog növeked
ni az alacsonyabb fekvésű területeken 
— pl. Patkányos térségében. Ezeken a 
helyeken nagyon érdemes lesz égere
seket telepíteni, mert nyáron a Duna 
többször is megöntözi — ingyen. 

További aggályok summázva a kö
vetkezők: az árvízmentes területeken 
megváltozik a növényzet, elszaporod
nak a gyomok, költségesebb lesz az 
erdősítés, elszaporodnak a károsítok, 
elmarad a Duna áradáskori iszaplera
kása, amely az erdőterületek kiváló 
trágyázása volt. Bevált nyárfajok meg
maradása kérdéses. 

Sok igazság van ezekben, de sok a 
megdönthető. Tény az, hogy más lesz 
a keménylomb erdők növénytársu
lása, mint a nyárasoké. A K E F A G 
szakgárdája hivatott arra, hogy a meg
felelő aljnövényzetet is betelepítse, 
már csak a vadállomány táplálékául 
és rejtőzködési helyéül is. Gyomosodás 
miatt költségesebb lesz az erdősítés? 
— Bele kell kalkulálni a kitermelt fa 
árába, mert ezt a költséget jogosan 
hárítja át az erdőgazdaság a felhasz
nálókra — reánk —, mert a mi érde
künkben épül a vízlépcsőrendszer. A 
károsítok pedig — eddigi 70 éves ta
pasztalatom szerint — ott szaporod
nak el túlságosan, ahol a termé
szetbe beavatkozó ember nem ős-
eredeti honosságú fafajokkal erdősít. 

Márpedig itt a keményfák őshonosak. Még akadnak az ártéren böhöncök, 1—2 
száz éves tölgyek, amelyeket nem volt érdemes annak idején kivágni. Elma
rad az iszaplerakódással történő trágyázás? — Igaz, de igen sok lakótelepi 
csatornaiszapot nem tudunk hová tenni már most sem. Igen jó trágyája lesz 
a talajt kiélő nyárasaknak. De erre még visszatérek. A m i pedig a jól bevált 
nyárváltozatok jövőjét illeti, nem kell félteni ezeket. Olyan élettéri változás 
nem következik be, amely ezeket veszélyeztetné. 



Ahhoz, hogy a K E F A G a változásokból eredő nehézségeket leküzdje, első
sorban az egész hullámtér 1 : 25 000 méretarányú, rétegvonalas térképére van 
szüksége, amelyen a szintvonalak 25 cm-esek. I lyen térkép nincsen. A z egész 
területet fel kell mérni, mert a régi magassági mérések fix pontjait vagy el
mosták az áradások, vagy betemették a hordalékai. A B N V tervezése során be
mért magassági pontok felhasználhatók, de ezek messzemenően nem elégsége
sek. Talajvízszintet észlelő kutakat kell létesíteni minden erdőrészletben és 
mindazon kritikus helyeken, amelyek a rétegvonalas térképen megállapítha
tók. A K E F A G műszaki beosztású erdőmérnökei szorosan kell, hogy együtt
működjenek a hullámtéri vízpótló rendszer építésvezetőségével, mert az itt 
épülő számos kis vízlépcső, lezárás közül sok beleesik a szállítás útvonalába, 
így ezeket a K E F A G részére és pénzbeli hozzájárulásával egyjáratú hidakká 
alakítva kell megépíteni. Végül állandóan járható utakat kell létesíteni ahhoz, 
hogy a lakótelepek csatornaiszapját minden időben ki lehessen szállítani a 
nyárasok trágyázására, ami igen bevált, ezt a szennyvízzel trágyázott nyá-
rasok bizonyítják. 

Igaz, az itt előadottak emelik a fatermelés költségeit, de ezeket a K E F A G 
áthárítja a fogyasztókra, azaz reánk, és jogosan. Ugyanis mi vagyunk azok, 
akik a természetbe bele nem illő, magas életszínvonalunkat fenn akarjuk tar
tani. Már 6000 éve beleavatkozunk a természet rendjébe olyan durván, hogy 
mi vagyunk a Föld legkártékonyabb lénye. Ezt sajnos csak a X X . században 
ismertük fel, és most már igyekszünk a károkat elhárítani, csökkenteni és a 
természetet utánozva, pótolni azt, amit kénytelenek vagyunk elpusztítani. Ez 
pedig pénzbe — sok pénzünkbe kerül. 

Érkezett: 1988. X I I . 8-án. 
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NÉHÁNY GONDOLAT A TALAJVIZEK 
RENDEZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN 

SZODFRIDT ISTVÁN 

A hazai vízügy egyik, kiemelkedően nagy eredményt hozó munkája az a 
nemzetközileg is nagyrabecsült teljesítmény volt, ami részben a folyók szabá
lyozásában, gátak közé szorításában, részben a folyók közötti térségek káros 
vizeinek elvezetésében mutatkozott meg. A Duna—Tisza-közén ez a munka 
a folyók kiöntése után a térséget mocsárrá változtató vízjárás megszünteté
sével, a földek művelhetővé és járhatóvá tételével a mai, virágzó mezőgazda
ság egyik fontos alapfeltételét teremtette meg. A vízrendezői munka azon
ban nem állt meg ennél a foknál, napjainkban is folytatódik a különböző, föld 
alatti vízkészletek szabályozásával. Ezek az újabb keletű munkák a múltbeli
hez képest nem váltottak ki olyan osztatlan elismerést az érintett területeken 
gazdálkodók körében, elsősorban azért, mert a vizek rendezésének vannak 
károsan ható következményei is. A z erdőgazdálkodás számára is. 

Mielőtt ennek értékeléséről részletesebben szólnék, tisztáznunk kell azt, hogy 
mit értünk vízrendezésen ebben a térségben. Ez a talajvíz szintjének több
kevesebb mértékű megváltoztatását jelenti, gyakrabban a talajvízszint süly-
lyesztését, ritkábban emelését hozta. Mivel a vízrendezés nagy kiterjedésű 
erdőket érint, tisztáznunk kell, okoz-e ez az erdészetnek valamiféle hasznot, 
illetve a vízrendezési művelet esetleges elmaradása okoz-e valamilyen kárt. 

Magam elsősorban a Duna—Tisza-közének térségét ismerem közelebbről, 
azért értékelésemben is elsősorban erre a vidékre vonatkozóan szeretném 
gondolataimat leírni. Kezdjük az első kérdéssel: 

okoz-e a vízrendezés valamilyen hasznot az erdőgazdálkodás 
számára? 

Ha a talajvízszint tereptől függő, különböző mélységű megjelenését te
kintjük, akkor megállapíthatjuk, hogy ehhez a természeti adottsághoz az er
dőgazdálkodás képes alkalmazkodni. A z erdő ugyanis nem homogén közeg, 
hanem különböző korú és fajú faállományok összessége. Ha pedig az egyes 
fafajok termőhelyi igényét ismerjük, akkor az erdész, helyes fafaj választás
sal, képes a különböző mélységű talajvízszinthez igazodni. Ha túl közel van, 
még az erdőtelepítést is el tudja hárítani magától. Ha a fafajmegválasztás 
nem lenne elegendő, akkor további eszközök is rendelkezésére állnak, még
pedig a telepítési hálózat helyes megválasztása, az ültetési mód és ültetési 
anyag talajvízszinthez igazodó tervezése, a vágáskor rövidítése stb. Mivel erdő
telepítés előtt kötelezően el kell végezni a termőhelyfeltárási munkát, a ka
pott ismeretek lehetőséget adnak a fent felsorolt tényezők helyes és célszerű 
tervezésére és kivitelezésére. 

Erdőtelepítés esetén tehát az erdőgazdálkodónak az esetek több
ségében nem lesz szüksége arra, hogy a napjainkra kialakult ta

lajvíztükröt megváltoztassák, 



hiszen a maga sajátos eszközeivel az erdész alkalmazkodni tud a körülmé
nyekhez. 

Ha a meglevő erdőket tekintjük, akkor némileg másként kell a talajvíz
rendezés ügyét kezelnünk. Abból kell kindulnunk, hogy az erdő — legyen az 
természetes vagy mesterséges erdő vagy ültetvény — ökoszisztéma, vagyis 
olyan zárt rendszer, amelyben különféle élő és élettelen tényezők bonyolult 
kölcsönhatása érvényesül. Ha ebben az együttesben bármelyik összetevőt — 
ide sorolhatjuk a talaj vízmélység jelentős megváltoztatását is — módosít
juk, az egész ökoszisztéma megsínyli ennek következményeit. Jórészt ezzel 
magyarázhatjuk a korábban Duna—Tisza-közére jellemző fehérnyárasok és ko
csányos tölgyesek visszaszorulását, helyükön a külföldről behozott, ide hono
sított, vagy a térségben természetesen elő nem forduló fenyőfajok előretöré
sét. Ezek a különféle kártevőknek kevésbé ellenállók, védtelenebbek, ezért a 
fafajcserét nem tudjuk egyértelműen kedvezőnek értékelni. 

A kérdés megítéléséhez hozzá kell még fűznünk, hogy a vízrendezéseket min
dig teljes vízgyűjtőre vonatkozóan alakítják. Mivel pedig ezekben az erdő 
többnyire kisebbségben van a mezőgazdaság által üzemeltetett területekhez 
képest, hátrányosan érinti az erdőket a vízrendezés jelenlegi gyakorlata, mi
vel a vízszint beállítása inkább a mezőgazdasági növények igényeihez igazodik. 
Ehhez csupán annyit, hogy a mezőgazdasági növények sekélyen gyökerezők 
(néhány kivételtől eltekintve) a fákhoz képest, másrészt az éven belül más 
időszakokban kívánják a megfelelő vízellátottságot, tehát 

a vízszint változtatása az erdők biomasszaprodukcióját csökkent
heti, 

különösen olyan területeken, ahol az erdők eltartásához szükséges csapadék
mennyiség gyéren van jelen, s ezért talajvíz híján, az erdők nem képesek a 
tőlük várt materiális és immateriális szolgáltatásokat „szállítani". 

A kérdés objektív megítéléséhez azonban az is hozzá tartozik, hogy vannak 
esetek, amikor a talajvízsüllyesztés az erdőgazdaság számára is hasznot hozhat. 
Ilyen helyzet van a túl magas talajvízszintű, megfelelő drénezés nélkül nem 
erdősíthető területeken, a hullámtereken belüli, lefolyástalan teknőkben stb. 
Ilyen helyeken nemegyszer káros, pangó jellegű víz gyűlik össze, ezek elve
zetése szükséges és hasznos, ám az ilyen területek elenyésző kis részét, inkább 
ezrelékben kifejezhető hányadát adják az összes érintett területnek. 

A vízrendezés helyes kialakítását sajnálatos módon fékezik azok 
a joghézagnak minősíthető hiányosságok, 

amelyek az ide vágó rendelkezésekben meghúzódnak. Ezek közül néhány: 
A vízgazdálkodási társulatok tevékenységét szabályozó előírások azt írják 

elő, hogy az általuk végzett műveleteknek vízgazdálkodási funkciókat kell 
szolgálniuk. Ez a megfogalmazás aligha vállalható, ha nem rögzítik, kinek 
vagy minek az érdekében kell a vízgazdálkodási funkciót gyakorolni. Ha ezt 
konkrétan nem határozzák meg, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a v íz 
gazdálkodási társulat érdeke kap elsőbbséget, ez pedig abban is megmutat
kozhat, hogy gépparkját és munkásait folyamatosan dolgoztathassa. A z ebből 
adódó feszültséget csak úgy oldhatjuk fel, ha a kölcsönös érdekeltséget pró
báljuk megteremteni, tehát 

a vízgazdálkodási társulat legyen anyagilag érdekelt 



a vízrendezéssel érintett területen a művelet nyomán keletkező nagyobb gaz
dálkodási haszon elérésében. 

Nem tarthatjuk helyénvalónak azt a megoldást sem, hogy sík területeken 
a vízügyi társulatok építette csatornák hatástávolságán messze túl eső terü
letek után is az érintett gazdálkodónak hozzájárulást kell fizetnie, sőt a ki
vetett vízügyi hozzájárulást közadók módjára lehet behajtani anélkül, hogy 
a fizetésre kötelezett gazdálkodó a végzett munkák tételes bekerülési költsé
geiről részletes elszámolást kapna kézbe. 

A vízi társulatok — tapasztalataink szerint — a jó gazda gondosságával 
beépítik azokat a vízi létesítményeket, amelyek a kis vizek visszatartását 
szolgálhatják szükséges esetben (aszály esetén). Ilyen vízi létesítmények a kü
lönféle zsilipek, a bögézés stb. Á m ezek mindaddig csak lehetőséget jelente
nek egy kedvező talajvízmélység kialakítására, amíg ennek hatásáról rendsze
res vizsgálatokkal meg nem győződnek. Vagyis 

a talajvízmélységet az érintett területeken rendszeresen figyelni 
kellene, 

nemcsak a csatornák vízmélységének figyelésével (ez ma is megvalósul), ha
nem az érintett területeken létesített talajvízkutak rendszeres észlelésével. 
Erre ma még nem sok példát találunk. 

ÖSSZEFOGLALÓAN tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a napjainkban az al
földi térségekben, elsősorban a Duna—Tisza-közén tapasztalható talajvízren
dezési munkálatok az erdészet számára nem hoznak különösebb hasznot. A 
két, egymásra utalt ágazat harmonikus együttműködése érdekében helyes len
ne a vízrendezési munkához a közös gazdasági érdekeltséget kialakítani és a 
fennálló jogszabályokban mutatkozó hézagokat eltüntetni. 

AGRÁRPEDAGÓGIAI ÉS SZAKMÓDSZERTANI TANÁCSKOZÁS 

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Tanárképző Intézete más agrárintézmé
nyekkel karöltve 1989. szeptember 28— 
29-én nemzetközi agrárpedagógiai ta
nácskozást szervezett Nagykőrösön. A 
tanácskozás témája „ A munkatanulás 
irányítása és szabályozása az élelmiszer
gazdasági szakoktatásban" volt. A ta
nácskozáson részt vettek szovjet, nyu
gatnémet, keletnémet, lengyel, csehszlo
vák és osztrák szakemberek is. A két 
nap alatt két szekcióban 31 előadás 
hangzott el. 

A hazai erdészeti szakoktatást dr. Fir-
bás Oszkár erdőmérnök-tanár képvisel
te, aki a „Középfokú erdészeti gyakor
lati oktatás fejlesztéséről és a módsze
rekről" tartott beszámolót. Előadásának 
első részében az erdészeti gyakorlati ok
tatás múltjáról, hagyományairól szólt, 
majd a középfokú gyakorlati oktatás 

legutóbbi két évtizedéről. Megállapítot
ta, hogy a múltban csak azok kerülhet
tek be az erdésziskolákba, akik szakmai 
előgyakorlaton vettek részt. A háború 
utáni technikumi képzés fő ereje elsősor
ban az egyéves előgyakorlatokban és a 
jelentős óraszámú gyakorlatokban volt. 

A szakközépiskolák diktatórikus beve
zetésével lépésről lépésre romlott a kö
zépfokú erdészeti oktatás helyzete. Az 
elmúlt 40 esztendő bebizonyította, hogy 
nem lehet négy év alatt általánosan mű
velt embert nevelni, ugyanakkor felső
fokú tanulmányok folytatására is előké
szíteni és egyben a középfokú szakem
berré való képzést is megvalósítani. A 
legutóbbi 20 év alatt az is bebizonyoso
dott, hogy az érettségi után az erdőgaz
daságoknál eltöltött kétéves gyakorlat 
sem oldja meg a technikusképzést. A 
jelenlegi ötéves képzés sem megfelelő, 



mert a tantervben kevesebb a szakmai 
ismeretanyag feldolgozására szánt idő, 
mint az amúgy is gyengének ítélt négy
éves képzésben volt, a szakmai gyakor
latok óraszáma pedig a régi technikumi 
gyakorlati óraszámoknak csaknem a fe
lére csökkent. 

A jelenlegi ötéves szakközépiskola el
veszítette igazi szakjellegét! Nyilvánvaló
vá vált még a laikusok számára is, hogy 
az alapképzést és a szakképzést teljesen 
külön kell választani. A szakmai képzést 
pedig vissza kell adni a szakminiszté
riumoknak! 

Ésszerű lenne, ha létezne országosan 
olyan általános középiskola, gimnázium, 
amelyben esetleg matematikai, biológiai 
és nyelvi irányultság volna. Egységes 
érettségi után, amely az alapképzés vé
gét jelentené és a felsőfokú intézmé
nyekben való tanulás lehetőségét is biz
tosítaná, dönthetne a 18—19 éves fiatal 
a szakmaválasztásról. Aki középfokú er
dész szeretne lenni, egyéves előgyakor-
latra menne egy erdőgazdasághoz, majd 
kétéves iskolarendszerű képzésben sze
rezhetné meg technikusi oklevelét. 

Az előadás második felében a jelenle
gi ötéves képzés gyakorlatainak célsze
rű programjáról esett szó. A jelenlegi 
— remélhetőleg csak átmeneti — hely
zetben a minél hatékonyabb gyakorlati 
oktatás érdekében a soproniak bevezet

ték a tömbösítést. A tanévet három rész
re osztották: szeptembertől decemberig 
decembertől márciusig és onnan év vé
géig. Decembertől márciusig a legtöbb
ször jelentkező kedvezőtlen időjárás mi 
att nem terveznek tantárgyi gyakorlata 
kat. Ebben az időszakban emelt óraszá 
mú tantermi munkát végeznek. Az er 
dőműveléstant és az erdőhasználattar 
osztálybontásban tanítják. A z év elej 
és az év végi hónapokban heti kétnapo 
7—7 órás tantárgyi gyakorlatokat tar
tanak. Ebben az időben szervezik a nagy
jelentőségű, összefüggő gyakorlatokal 
továbbá beiktattak két egy-egy hete 
tanulmányutat is. Kötelezővé tették eg; 
szakdolgozat elkészítését is. 

Végezetül kifejtette az előadó, hog; 
a nevelésben és az oktatásban át kel 
tenni a hangsúlyt a tanulók képességei 
nek minél alaposabb kiművelésére, sze 
mélyiségük minél színesebb kibontakoz 
tatására. A kiművelt emberfőt Szécheny 
is így értelmezte. 

Az előadás után a szekcióülés elnök 
és az előadó között éles hangú vita ala 
kult ki az elmúlt évtizedek kritikájává 
kapcsolatos véleménykülönbségek miatt 
A plenáris ülések megnyilvánulásaibó 
viszont úgy tűnt, hogy a kormányzat is 
szükségesnek látja a javasolt változtatá 
sok bevezetését. 

Dr. Firbás Oszká. 

Törökország mai területe már az időszámításunk előtti időktől fogva egyik leg
fontosabb fanyerő helye volt a Közel-Keletnek. Akkori erdősültségét 70%-ra be
csülik. Flották, paloták, templomok épültek anyagából, a lakosság szabadon hasz
nálhatta, a kecske- és birkalegeltetés megtette a magáét — pusztult az erdő, majd 
a talaj maga is. Az első erdőrendtartásuk 1869-ben kelt, majd a köztársaság meg
alapítása után 1937-ben hozták az első erdőtörvényt. Ez az erdők zömét (95%) 
állami tulajdonba vette. 

A mai erdőknek csupán 30%-a számít normális szálerdőnek, egynegyede ron
tó ttnak. A sarj erdők egyharmada szintén rontott erdő. Az erdőt ma az állami erdő-
gondonkságok kezelik. Szervezetük erősen központosított és tekintélye közvetlenül 
követi a katonaságét. Az állam erősen támogatja az erdőgazdálkodást, az erdé
szet pedig kemény felvilágosítómunkát fejt ki a lakosság körében. A múltban erő
sen elhanyagolt erdőművelés most a korábbi, nagyrészt rendszertelen szálalát 
után, a vágásos használat és rendszeres felújítás felé irányul. Az előhaszná-
latok főleg a tisztításra és a gyérítetlen állományokba való negatív belenyúlásra 
szorítkoznak. A használat alig gépesített. Közelítés csaknem teljes egészében kéz
zel vagy állatokkal történik. Szállításnál a rakodás ugyancsak kézi. Példaszerű 
munkát végeztek összesen 271 000 ha kiterjedésben 17 nemzeti parknak a létesí
tésével városközeli erdőknek kialakításában. 

(ÖFZ, 1988., 11. Ref.: Jéröme R.) 



TÖZRŐLPATTANT TÖRTÉNET 

Az első száz négyzetméter 
A tavaszias napsütésben, arcpirító 

szélben szaporán halad a munkával a 
sarjakat visszavágó munkacsapat. Ami
kor néhány percre megpihennek, hogy a 
maradék tejjel szomjukat oltsák, érzik 
a levegő mardosását, a tejeszacskó der
mesztő tapadását. 

A vermelőkapával gödröt vájnak a fel
engedett talajba a tűzrakáshoz. Csakha
mar lángot vet a gally, néhány lángnyelv 
felcsap, hullámain a leheletfinom, izzó 
pernye. Egyik a csomókba sűrűsödött 
perj ék között landol, s máris ég a tu
catnyi szár, azután a szomszéd csomó 
és egyre nyúlik a tűzvonal. A dolgozók 
kétségbesetten csapkodnak a lángokra, 
de kevesen vannak az elhatalmasodó, 
fekete pasztához. 

A következő hektár 
A gyep a talaj közelében még cuppo

gó nedves, így csupán átfut a területen 
a tűz, s a cser újulat térdmagasságban 
csörrenő levelei jórészt a fakó felújí
tás rozsdás díszei maradnak. A madár
távlatban gyakorló helikopteres egység 
nem tulajdonít nagyobb jelentőséget a 
gép alatt tárt karokkal integetőknek, a 
hömpölygő bodor füstnek. Talán még 
vissza is integetnek, gondolván: 

„ — Korán kezdik az idén a tarlóége
tést! Máskor az aratás után szokás, most 
meg már vetés előtt!" 

A repülőtér irányába húz el a mozgé
kony „szitakötő", ott mintha leszállna. 
Talán mégis riasztja a pilóta a tűzoltó
ságot?! 

A második félidő 

Inszakító rohanás a mérföldnyire bú
vó tanyáig, hátha a telefonos bejelentés 
még idejében riaszt segítséget az oltás
hoz. A személyi igazolvány a tűzrakás 
mellett, a táskában maradt, emiatt a 
tűzoltóság ügyeletese kétkedve nyugtáz
za a hírt, mintha azt várná, hogy köz
ben máshonnan is megerősítik. Szeren
csére az erdősítés illetékes gazdái is hí
rét vették az eseménynek, a tűzriadó te
hát „sínen van". A közben a helyszínre 
ért első tűzoltók lapátokkal csapkodják 
el a lángoló gócokat, az odasiető erdé
szeti személyzetet már a gyászos záró-
jelenet fogadja. Nincs más hátra, mint a 
jegyzőkönyv kitöltése, az eredmény rög
zítése, tűz—erdősítés: 2—0. 

Hogy miért kettő? Két dolog történ
het az erdősítéssel ugyanis. Vagy tőre 
kell vágni a cser csemeték nagyobbik 
részét, vagy szerencsés esetben minden 
csemete úgy fejlődik tovább, mintha mi 
sem történt volna. Azért mégse legyen 
mindegy az erdősítéseink körültekintő 
védelme! 

Apatóczky István 

Az erdőirtás többféleképpen is hozzájárul a talajpusztuláshoz. A z erdők — mint 
tudjuk — a vízháztartás szempontjából „szivacshatást" fejtenek ki: előbb magukba 
szívják a csapadékot, aztán nagyjából egyenletesen kibocsátják. Amíg az erdők 
sértetlenek, addig a folyók egész éven át többé-kevésbé egyenletesen szállítják a 
vizet vízgyűjtő területükről. Ha viszont kiirtják az erdőket, akkor teljesen meg
változik hatalmas területek vízháztartása: egyenletes vízhozam helyett árvizek és 
szárazságok kezdik váltogatni egymást. Ennek egyik következménye, hogy a me
redekebb lejtőkről a víz egyszerűen l e m o s s a a talajt. Az erdőirtás ezenkívül 
szabad utat nyit a szél t a l a j p u s z t í t ó hatás előtt is. 

Az erdőirtás üteme több mint n y u g t a l a n í t ó : évente 12 millió hektár erdőt 
teljesen kiirtanak — elsősorban a trópusokon — 11 és fél millió hektárt pedig erő
sen lepusztítanak. A pusztítás megoszlása a felhasználó „ágazatok" között: 

— 5 millió hektárt a szegényparasztok irtanak ki, hogy termőföldhöz jussanak; 
— 4 millió hektár a tűzifaszükséglet fedezése céljából esik áldozatul; 
— 2 és fél millió hektárt pedig marhatenyésztők égetnek fel, hogy állataik szá

mára legelőt nyerjenek. 
Ha az erdőirtás ilyen ütemben folytatódik, akkor 50 éven belül szinte teljesen el 

fognak tűnni a trópusi erdők, amelyek, élőviláguk gazdagságát tekintve, a Föld 
legértékesebb ökoszisztémái közé tartoznak. 

Nem vigasztaló a helyzet s z á n t ó k vonatkozásában sem. Rengeteg termőföld 
vész el urbanizáció, iparosítás és útépítés miatt is. Ha folytatódnak a jelenlegi 
tendenciák, 1975. és 2000. év között 25 millió hektár termőföld fog kiesni a mező
gazdasági termelésből, azaz akkora terület, amely 80 millió ember táplálékát biz
tosítja. 

(THE GLOBAL 2000, Ref.: Dobay P.) 



ADALÉK A TERMELŐSZÖVETKEZETI ERDŐGAZDÁLKODÁS 
KIFEJLŐDÉSÉHEZ 

az e témában az ERTi-ben folytatott kutatás anyagai alapján 
jÉROME RENÉ 

A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás 1960 táján alakult ki, amikor a szö
vetkezés útját választó parasztság a mezőgazdasági földtulajdonával az erdejét, 
fásítását, továbbá az erdőbirtokossági közös tulajdonában volt erdők használati 
illetőségét is bevitte a szövetkezetbe. A z 1960. év végéig mindössze 48 000 ha 
egyéni erdő került szövetkezeti használatba. A z 1961. évi erdőtörvény végre
hajtása során a termelőszövetkezeti községekben és városokban megtörtént az 
erdőbirtokossági társulatok felszámolása és a földbirtokrendezés végrehajtása 
során 350 000 ha-ra emelkedett a szövetkezeti erdők területe. Ezekben, ha az 
erdő és a fásítás együttes területe a 30 ha-t meghaladta, az erdőgazdálkodás 
szakmai irányítását, járulék ellenében, a területileg illetékes erdőgazdaság
nak kellett ellátnia, 30 ha-on alul a tanácsi szakigazgatási szerv feladatává 
vált a szakmai irányítás. 

A z erdőtörvény előírta azt is, hogy az erdőt, fásítást kezelő szervek kötele
sek meghatározott iparifa-választékokat, államilag előírt egységáron az állami 
erdőgazdaságoknak megvételre felajánlani. A felvásárlás során sok vita támadt. 
A szövetkezetek bírálták az erdőgazdaságok minősítését és jogtalan haszon
szerzéssel vádolták őket. Ennek emléke még sokáig élt és a bizalmatlanság 
zavarta az együttműködést. A z erdőtörvényt 1970-ben módosító törvényerejű 
rendelet többek között megszüntette a kötelező szakmai irányítást és a kö
telező felvásárlást. 

Ettől kezdve lehet beszélni önálló szövetkezeti erdőgazdálkodásról. 
A jelentősen felszaporodott tsz-erdőkben az évi fakitermelés 1968-ra már 

megközelítette az egymillió m?'-t és a hosszú lejáratú erdőgazdálkodási tervek 
adatai szerint ez még fokozható volt — a gazdálkodás szakszerűségének javí
tása esetén. Erre adott ki a M É M és a T O T részletes irányelveket (MÉÉ, 
1968. V . 22.), amelyekkel főként az állami erdészeti szervek és a termelőszövet
kezetek együttműködésének erősítését szorgalmazta, de több termelőszövetkezet 
által létrehozandó közös vállalkozásokat is sürgette. Ez utóbbi főleg erdésze
ti szakember közös tartását és együttes fafeldolgozást vett célba. 

A z állami szakirányításnak hasznosságát felismerve, annak megszűntekor 
az előrelátóbb tsz-ek a korábban szakirányítást ellátó személy alkalmazásával 
társulásokat hoztak létre. Ez azonban csak néhány helyen történt és a tár
sulások intézmények ösztönzése továbbra is gond maradt. 

A társulás volt a fő problémája az 1975—1990. évre szóló, „ A z erdőgazdál
kodás fejlesztésének és a hazai fa nyersanyag komplex hasznosításának rész
letes koncepciója" című minisztériumi ÁTB-előterjesztésnek is: 

A szektorok közötti és szektoron belüli együttműködés fejlesztése ré
vén minden termelőszektorban és -szervezetben meg kell teremteni a 
fejlett, intenzív, hatékony erdőgazdálkodás, s a népgazdaság érdekeinek 
megfelelő fahasznosítás, ezen belül a jugoszláv—magyar cellulózipari 
együttműködéssel összefüggő nemzetközi kötelezettségek teljesítésének 
szervezeti, kereskedelempolitikai és szabályozási feltételeit. Ennek ér
dekében 



— társadalmi ráhatással, a megyei párt- és állami szervek egybehan
golt munkájával el kell érni, hogy az erdőgazdálkodás jelentőségét 
minden termelőszervezet azonosan értelmezze és annak fejlesz
tését feladatának tekintse; 

— a társulási jogszabályok alapján véglegesíteni kell az erdőgazda
sági és fűrészipari tevékenységre is kiterjedő társulások és egye
sülések szervezésének irányelveit, ennek keretében a kölcsönös 
anyagi érdekeltségre alapozva, meg kell teremteni a rendelkezés
re álló munkaerő és eszközállomány ésszerű hasznosításának fel
tételeit; 

— a meglevő társulások továbbfejlesztésével, elsősorban az állami 
erdőgazdaságok, s ahol a feltételek biztosítottak, a nagy erdőterü
lettel rendelkező mezőgazdasági nagyüzemek integrátori szerepé
vel, létre kell hozni az erdőgazdasági társulások és egyesülések ki
terjedt hálózatát. 

A fagazdasági tanács határozata 

A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás fejlesztésével az M S Z M P X I . kong
resszusán hozott, valamint ezt követően, több miniszteri értekezlet határozata 
alapján végül 1977. június 24-én, a fagazdasági tanács foglakozott. A z ülés 
tárgyalási anyaga az adott helyzetet — kivonatosan — a következőkben vá
zolta : 

Az elmúlt időszakban a tsz-erdők növekedési ütemét nem követte 
sem az erdőgazdálkodás szervezettsége, sem a fejlesztés terén szükséges 
előrehaladás. A tsz-erdőgazdálkodást még mindig a területi és szerve
zeti szétaprózottság, a munkaerőhiánnyal párosult, alacsony műszaki 
(gépesítési) színvonal és a hiányos szakember-ellátottság jellemzi, ön
állóan, vagy társulásos alapon szakemberek foglalkoztatását, továbbá er
dőgazdálkodási közös vállalkozásban való részvételt eddig kevés tsz vál
lait. Nincs megfelelő területi integráció, egyeztetett gép- és alkatrész
beszerzés, piackutatási, értékesítési, feldolgozási stb. program. Ebből 
következően az egyre növekvő erdőgazdasági (fakitermelési, erdőneve
lési, erdőfelújítási és erdőtelepítési) feladataikat a jelenlegi szervezeti 
formában alacsony fokú (sok esetben kezdetleges) gépesítettség és mun
kaerőhiány mellett, kisüzemi módszerekkel dolgozó, szakemberproblé
mával küzdő, elaprózott, gyakran melléküzemként folytatott erdészeti 
és fafeldolgozási tevékenység mellett, a tsz-ek megoldani nem tudják. 

A fenti helyzet azt mutatja és a X I . pártkongresszus ide vonatkozó 
határozata is azt támasztja alá, hogy az V. ötéves tervidőszak során 
elkerülhetetlenné vált a tsz-erdőgazdálkodás társulásos alapon történő 
továbbfejlesztése, korszerűsítése az önkéntesség és a kölcsönös előnyök 
biztosítása mellett, a helyi (megyei) viszonyoknak legjobban megfelelő 
formában. Pártunk X I . kongresszusán hozott határozat — többek kö
zött — kimondja: „folytatni kell a szövetkezetek termelést szolgáló tár
sulásainak, közös vállalkozásainak és vállalatainak létrehozását, bővíte
ni az állami gazdaságoknak, az állami vállalatoknak és a termelőszö
vetkezeteknek a fejlett, iparszerű mezőgazdasági termelés kiterjesztését 
elősegítő, szerződéses alapon nyugvó, közös tevékenységét.". 

A kongresszusi határozat idézett megállapítását kell alkalmazni a ter
melőszövetkezeti erdőgazdálkodás továbbfejlesztésére is, annyival in
kább, mivel a társulásos erdőgazdálkodás kialakításával lehetővé válik 
a nagyüzemi feltételek megteremtése, vagyis a megfelelő szervezeti egy
ség kialakítása, a műszaki fejlesztés (a megfelelő korszerű technika és 
technológia alkalmazása), szakemberekkel történő ellátás (beleértve az 
erdészeti szakmunkásokat is). A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás 
társulásos alapon történő továbbfejlesztésének két útja van: 

— termelőszövetkezetek között létrejövő (megyénként egy, esetleg ket
tő vagy három) társulás — szektoriális integráció; 

— területi társulás (lehetőleg megyénként egy) minden szektor rész
vételével — regionális integráció. 



A termelőszövetkezetek között létrejövő társulás — szektoron belüli 
integráció — egyes formái már eddig is megvoltak, és jelenleg egyre 
inkább elterjedőben vannak. Ezek a társulások — bár közelednek a 
fejlettebb gazdálkodáshoz — nem tudják teljesen kielégíteni a korszerű 
üzemszervezés igényeit. Ennek okai: 

— a területi szétszórtságot csökkenti, de teljesen megszüntetni nem 
tudja; 

— párhuzamos kapacitások létrehozását eredményezheti; 
— a nagyüzemi gazdálkodás csak részben valósítható meg, a fel

dolgozás vertikumát és koncentrálását nem szolgálja kellőleg; 
— a termelőszövetkezetek — eddigi tapasztalatok szerint — a meg

térülés ellenére sem hajlandók, vagy nem képesek induló alaptőke 
képzésére. 

A területi integráció megvalósítása, amely a szektorok határait át
lépve, az egyes területeken (pl. megyékben) levő, erdőgazdálkodást foly
tató szervezetek meghatározott erdőgazdálkodási (fakitermelési, erdő
felújítási és erdőtelepítési, erdőnevelési, szaporítóanyag és erdei mel
léktermék stb.) fafeldolgozási, értékesítési feladatok megoldására egye
síti, sokkal célszerűbbnek látszik a szektoron belüli integrációnál, mert 
biztosítani tudja 

— a területi koncentrációt; 
— a munkaerő és az eszközök gazdaságos kihasználását; 
— a korszerű technika és technológia bevezetését, illetve felhaszná

lását ; 
— a szakemberek által képviselt szellemi kapacitás kedvező alkal

mazását; 
— az egységes irányítású, a népgazdaság érdekeit előtérbe helyező 

erdőgazdálkodás kialakítását. 
A területi integrációba elsősorban a termelőszövetkezetek, állami gaz

daságok és a vízügyi igazgatóságok erdeit lehetne bevonni, továbbá még 
azokat az egyéb állami erdőket is, amelyekben — különös rendelteté
sük mellett — erdőgazdálkodás is folytatható. 

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek és az állami erdő- és fafeldol
gozó, valamint állami erdő- és vadgazdaságok közötti kapcsolat az utób
bi évben sokat és kedvező irányban fejlődik. A MÉM 25.083/2/1976. szá
mú államtitkári körlevele alapján a megyék vezetői megértették az erdő
gazdálkodó szervek vezetőivel, hogy a megnövekedett állami feladatok
nak csak társulásos alapon, az állami erdőgazdaságok integrációja ke
retében tehetnek eleget. 1977 májusában végzett felméréseink szerint 
a termelőszövetkezetek túlnyomó többsége hajlandó az együttműködés
re, de ennek feltételeit korszerűsíteni kell mind a társulási jog, mind 
a kölcsönös érdekeltséget elősegítő gazdasági szabályozás terén. 

A „megnövekedett állami feladatok" között elsősorban a cellulóznyár-ügy
lettel kapcsolatos értendő. A z idézett, 1976. május 31-én kelt körlevél tárgya: 
„Jugoszláv—magyar cellulózipari együttműködés". Bevezetőjében részletesen 
taglalja a megállapodás jelentőségét, a feladat súlyát, majd rátér teljesítésé
nek feltételeire: 

A mezőgazdasági üzemek nyárfakitermelését (a területek felújításá
val együtt) és a papírfa forgalmazását tehát integrálni kell. A tevékeny
ség jellegének megfelelően, nem a szektoriális, hanem a területi integ
ráció a legcélravezetőbb. Így lehet a termelőeszközök kapacitását a leg
inkább kihasználni, az anyagmozgatási távolságokat a legkisebbre csök
kenteni. 

Állásfoglalásunk szerint célszerű, ha az állami erdőgazdaságok látják 
el a szükséges integrálási feladatokat, kölcsönös érdekeltség alapján kö
tött, szerződéses együttműködés keretében. Ennek megfelelően a terü
letileg illetékes erdőgazdaságok — egységes elvekre felépített — ked
vező szerződéses feltételeket kínálnak az — erdőgazdálkodást folytató 
— egyéb szerveknek különböző fokozatú együttműködésre, illetve ter
melési és forgalmazási szolgáltatásokra. E szerződések — központilag 
szigorúan ellenőrzött — alapelve az, hogy az átlagos jövedelmet eset-



leg meghaladó nyereségtartalom csakis a nyárasok tulajdonosánál (ke
zelőjénél) jelentkezhet. A termelés és a forgalmazás erdőgazdaságok 
közötti koordinálása, valamint a LIGNIMPEX Külkereskedelmi Válla
lattal és a Papíripari Vállalattal létesítendő kapcsolat a Fagazdasági 
Vállalatok Országos Központjának a feladata. 

Mindezek alapján a körlevél a megyei tanácsok elnökeinek a hathatós se
gítségét kérte ahhoz, hogy a tanácsi apparátus teljes súlyával támogassa az 
erdőgazdaságok szerződéskötési szándékát, segítsen az esetleg helytelen értel
mezés folytán keletkező akadályok leküzdésében. 

Közbevetőleg megjegyzem, hogy a körlevél alapján — tudomásunk szerint 
— egyedül Győr-Sopron megyében történt meg az állami erdőgazdaságokkal 
való integrálás. A z ÉRTI a Kisalföldi E F A G megrendelésére ki is dolgozta 
a társulás szabályzatát és ügyrenjét (minden jobb meggyőződése ellenére). 

A z előterjesztés az 1977. évi területi megoszlásra nézve a következő adatokat 
tartalmazta: 

tsz-tulajdonban, ill. -használatban erdő 422 535 ha 
fásítás 23 729 ha 

az 1570 tsz-ben átlagosan 3 0 0 h * 
erdő és fásítás megoszlása !— 100 ha 8 ,o 

101— 400 ha 32 % 
401—1000 ha 38 % 

1001—2000 ha 17,5 % 
2001— ha 4,5 % 

Ilyen tájékoztatás alapján tárgyalta a fagazdasági tanács az egyértelműen 
szükséges társulás kérdését. Mind a M É M erdészeti és faipari, mind a szövet
kezeti főosztálya egyetértett abban, hogy sem egyesülés, sem központi iroda 
kialakítása nem időszerű, azokat a formákat kell megtalálni, amelyek a j e 
lenvolt gazdasági együttműködésnek kölcsönös érdekeltségen alapuló előnyö
ket adnak. K i kell dolgozni a legegyszerűbb együttműködések formáit, ezek
ből kell kialakítani a fejlettebb formákat. Végül is az a határozat született, 
hogy meg kell bízni az Erdészeti Tudományos Intézetet a társulások kiala
kulásának, működésének tanulmányozásával annak érdekében, hogy tapaszta
latok alapján adjon értékelést és javaslatot. Ehhez tette hozzá dr. Soós Gábor 
államtitkár, hogy: 

nem biztos, hogy a társulás centruma az állami erdőgazdaság kell, le
gyen! 

Az ERTI kutatási megbízatása 

A fagazdasági tanács határozatának megfelelően, az Állami Fagdazdasági 
Vállalatok Országos Központja ( F A G O K ) 1978. április 14-én kelt szerződéssel 
megrendelte a kutatást az ERTI-nél . A szerződés tárgya: 

1. A z erdőgazdasági és fafeldolgozó ipari tsz-társulások kialakulásának, mű
ködésének tanulmányozása; 

2. A tsz-erdögazdálkodás hatékonyságának növelését szolgáló . . . miniszté
riumi szintű és egyéb, főbb döntések előkészítésében figyelembe vehető 
javaslat készítése, különös tekintettel a nyárfatermelésre. 

A z E R T I a téma kényes politikai tartalmára tekintettel közreműködésre 
felkérte az Agrárgazdasági Kutatóintézetet ( A K I ) , ahol ezt 182 000 Ft szol
gáltatási költség fejében vállalták. A saját költségeket 51 000 Ft-ban irá
nyozta elő a költségvetés, aminek végső összege 387 524 Ft-ot tett ki. 



A meglevő társulások kialakulásának, működésének tanulmányozása 

A z 1976. év végén összesen öt szövetkezeti erdőgazdálkodási társulást tartot
tunk nyilván ( S T A T . É V K Ö N Y V , 1976.). A M É M erdészeti és faipari főosztá
lya 1977-ben négy erdőgazdasági termelést folytató, önálló jogi személyiségű 
szövetkezeti társulást, két erdészeti szolgáltatást ellátó és három, egyéb üzemi 
szolgáltatást nyújtó közös vállalkozást ( T Ö V Á L L - t ) ismert (Buza I. tájékozta
tása). 

A négy erdőgazdasági TÖVÁLL: 

1. Fagazdasági Közös Vállalkozás, Ibafa (Szentlőrinc), 
2. Békés megyei Termelőszövetkezetek Erdőgazdasági Közös Vállalkozása, 

Gyula, 
3. Hajdúhadház—téglási Termelőszövetkezetek Erdő- és Legelőgazdálkodó Ön

álló Vállakózása, Hajdúhadház. 
4. Nagykőrösi Termelőszövetkezetek Erdőgazdasága, Nagykőrös. 

A két, erdészeti szolgáltatást ellátó TÖVÁLL: 
5. Bihari Termelőszövetkezetek Erdő- és Vadgazdálkodási Közös Vállalkozása, 

Berettyóújfalu, 
6. Észak-zalai Termelőszövetkezetek és Szakszövetkezetek Erdőgazdálkodási K ö 

zös Vállalkozása, Zalaegerszeg. 

A három, egyéb üzemi szolgáltatásra alakult vállalkozás: 
7. Dél-zalai Termelőszövetkezetek Műszaki Szolgáltatási Közös Vállakózása, 

Nagykanizsa, 
8. Bánokszentgyörgy és Vidéke Termelőszövetkezetek Közös Vállalkozása, Bá-

nokszentgyörgy, 
9. Termelőszövetkezetek Közös Ipari Vállalkozása, Dávod. 

Valamennyit vizsgálat alá vetttük és akkori tájékoztató megállapításaink 
a következők voltak. 

ad 1. Fafeldolgozásra alapozódott, de megfelelő szakértelem hiányában, 
1967-ben súlyos veszteséggel feloszlott vállalkozás. Elrettentő példa a közös 
vállalkozásra a megyében. 

ad. 2. Harminc tsz által elsősorban az erdészeti szakirányítás ellátására ala
pított önálló vállalat. Induláshoz a megyében működő két tsz-szövetség 100—• 
100 eFt egyszeri támogatást adott, az alapítók pedig előlegeztek egyévi szak
irányítási díjat (85 Ft/ha). Erdőmérnök vezetés alatt jól működő, fejlődő
képes vállalat. Összesen 3650 ha erdő szakirányítását látta el és szolgáltatás
ként csemetét termel, fakitermelést végez. Fáját a Dél-zalai E F A G vásárolta 
fel. Az 1977. évi vállalati eredménye 700 eFt volt. Fejlesztési terve a megye 
valamennyi tsz-ét hatáskörébe vonni és megfelelő támogatás esetében felké
szülni fokozódó feladatok ellátására. 

ad. 3. Nevével ellentétben, csak erdőgazdálkodással foglalkozik. Három tsz 
összesen 1788 ha kiterjedésű erdejét kezeli, kétharmadban akác fáját nagyrészt 
feldolgozza üzemében. Eredményei alkalmasak a nagyüzemi gazdálkodással 
való összehasonlításra. 

ad. 4. Két tsz-nek összesen 1480 ha kiterjedésű erdejét kezeli és az egyiknek 
1200 ha-os új erdejében ellátja a fakitermelést. Túlnyomó részben akác fájá
nak mintegy felét saját üzemében feldolgozza, főként szőlőkaróvá. Gazdálko
dása állja az összehasonlítást a helyi nagyüzemével. 



ad. 5. Vadgazdálkodás csak a nevében szerepel. Kilenc tsz összesen 924 ha 
erdejét kezeli és 789 ha erdőt szakirányít. Fő tevékenysége az erdősítés, ez 
azonban 1980 után, terület hiányában, leáll. Utóbbi sok fejlesztési lehetősé
get nem ígér, mert a zömmel új telepítések tölgy fafaj úak és ezekben még év
tizedekig várni kell. Nemcsak a fejlődés, de a puszta fennmaradás is nagyobb 
területekre való kiterjesztést kíván. Eredményei csak részben hasonlíthatók 
össze a nagyüzemivel. 

ad. 6. 1969-ben alakult, szakirányítási céllal. Különböző szolgáltatásokat v é 
gez, illetve szervez. Szakirányítása kiterjed a fafeldolgozás koordinálására, 
irányítására is. Véleménye szerint a közös vállakózásban legfőbb kapocs a fa
feldolgozás, ami minden szempontból pozitívan értékelendő. Bizományosi ala
pon faanyagot is értékesít. Zala megyében a tsz-szövetségnek erdésze nincs, 
a két szolgáltató vállalatra támaszkodik. 

ad. 7. A tíz éve megszűnt erdőgazdasági szakirányítás pótlására létesült, ma 
11 000 ha erdőterületen látja el ezt a feladatot. A vállalkozásnak lényegesen 
nagyobb feladata az egyéb műszaki — építési, anyagbeszerzési, elektromos sze
relési stb. — tevékenység ellátása. Csak irányít, tervez, adminisztrál és tájé
koztat. 

ad. 8. Egyetlen, évi 5000 m 3 fát feldolgozó fűrészüzem. Három tsz alapítása, 
főként ezek fűrészelésre alkalmas fáját dolgozza fel. A z alapanyagot megvásá
rolja és 1977-ben 52% kihozatali ért el a fele részben akác anyagból. 

ad. 9. Két alapító tsz vállalata, fafeldolgozással foglalkozik, a nyersanyagot 
nagyobb részt vízügyi szervektől vásárolja fel, részben tövön, saját kitermelés
sel. Évi 8000 m 3 -t dolgoz fel — ebből 4000 a rönk, 2000 gyapotfa és 2000 fe
nyő szelvényáru. A primer feldolgozása lágy lombos, kihozatala 60%. A nye
reség 35%-a az alapítókat illeti. 

Az 1978-ban legújabb erdőgazdálkodási társulások 
A Somogy megyei tanács kettőmillió forintos, egyszeri támogatásával, 1977. 

január l-jén, a Homokszentgyörgyi „Aranyhomok" Tsz egyszerű társulást ho
zott létre a csokonyavisontai, a görgetegi és a rinyaújlaki tsz-ekkel, a Dél-so
mogyi Tsz-ek Fagazdasági Társulása néven. Összesen 5330 ha erdőben vonták 
össze a gazdálkodást. Minden tagnak saját szakembere van, így szakirányítási 
díjat nem fizetnek, a társulás csak a munkák kivitelezésére, gépesítésére ala
kult. Ennek érdekében vásároltak két csuklós közelítőtraktort, egy rakodó
gépes teherautót és egy erdősítő gépsort. A kivitelezést kerüköltségen végzik 
és év végén leszámolnak a költségekkel. 

Barcson a „Vörös Csillag" Tsz a darányi, vízvári, babócsai és a tótújfalui 
termelőszövetkezetekkel hozott össze Drávamenti Tsz-ek Erdőgazdasági Tár
sulása néven, Darány székhellyel, ugyancsak szolgáltató társulást. A társulás 
létrejöttéhez a „Vörös Csillag" egymillió forintot szabadított fel tartalékalap
jából. Itt is minden társulónak saját szakembere van és a gazdálkodást nem 
akarja kiadni a kezéből. A társulás az erdőgazdasági munkák gépesítésére, 
alkatrészjavításra, karbantartásra és fafeldolgozásra kíván szolgáltatásokat tel
jesíteni. 

A legújabb Pest megyében a Tápióvölgye Mezőgazdasági Tsz (Sülysáp) 1977. 
január l-jén, egyszerűbb gazdasági társulást hozott létre. Monori Járási Tsz-ek 
Erdőgazdálkodási Társulása néven, hat társult tsz-szel (Pilis, Gomba, Vecsés, 
Vasad, Monor, Ül lő) . Induláshoz területarányban, 995 Ft/ha indulótőkét adtak 
össze (2638 eFt beruházásra és 730 eFt forgóalapra). A társulás 3386 ha-n jött 
létre. A társult tsz-eknek saját szakszemélyzete van, az évi 5500 m 3 fahaszná-
latot, 43 ha felújítást és 120 ha-nyi telepítést nagyrészt saját eszközeikkel és 



munkaerejükkel látják el. A társulás nagygépekkel segít, terveket, leszámolá
sokat készít, kutat, csemeteellátást biztosítja, meliorációra tervez kiterjeszkedni. 
A társulást erdőmérnök (Kárpáti Zoltán) vezeti, most kap egy technikus he
lyettest. A társulás létrejöttét siettette a Nagykunsági E F A G elfogadhatatlan 
faárajánlata és a korábbi együttműködés kedvezőtlen tapasztalata. A társulás 
a szolgáltatásokat a szerződés mellékletét képező díjszabás szerint végzi. A tsz-
ek a leggyorsabb segítséget a csemeteellátás és a faértékesítés terén várják. 

Különösen a nyárjatermelésre irányuló hatékonyságnövelés 

A tsz-erdőgazdálkodás hatékonyságának növelését szolgáló, a szövetkezetek 
integrálásával kapcsolatos minisztériumi szintű és egyéb, főbb döntéseknek 
különösen a nyárfatermelést illető előkészítésére a vizsgálat kiterjedt a bólyi, 
a nagykőrösi, a kiskunhalasi, a nagykőrösi és a devecseri állami gazdaságokra, 
valamint a Kiskunsági, a Mecseki, a Délalföldi, a Mátrai és a Felsőtiszai 
EFAG-okra, a Gemenci Á E V A G - r a , illetve ezeknek tsz-ekkel kialakított tár
sulásaira. 

Előzetes jelentés 

A kutatás szerződött határideje december 5. volt . A minisztérium erdészeti 
és faipari főosztályának azonban e témát is tárgyaló novemberi, államtitkári 
koordinációs értekezletre már előbb fel kellett készülni, ezért előzetes jelentést 
és állásfoglaást kért augusztusban az ERTI-től . Ez szeptember 18-ra el is ké
szült, és ennek alapján tárgyalta később a koordinációs értekezlet. A z előzetes 
jelentés a kutatómunkáról a következő elemzést és javaslatot adta. 

Elemzés 

Vizsgálódásunk azt mutatja, hogy az egyes erdőgazdálkodó szervek
nek társulás iránti igénye és törekvése különböző: 

— a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok erdőgazdálkodási 
társulásának fő célja olyan területi nagyságrend kialakítása, amely 
lehetővé teszi a szakszerű irányításhoz szükséges szakemberek fog
lalkoztatását és korszerű technikai eszközök alkalmazását, illetve 
azok hatékony kihasználását; 

— az állami erdőgazdaságok érdekeltsége a meglevő erőforrásaik ka
pacitásának jobb kihasználásában, az elsődleges és továbbfeldol-
gózó faipari termelésükhöz szükséges alapanyag megszerzésében 
jelentkezik. 

Erre vezethető vissza, hogy a gyakorlatban főként a termelőszövetke
zetek és az állami gazdaságok szektoron belüli társulásai jöttek létre. 
Az állami gazdaságok társulásaihoz több termelőszövetkezet is társult. 
Az állami erdőgazdaságok és más szektorú erdőgazdálkodók között ed
dig társulások nem jöttek létre annak ellenére, hogy egyes helyeken 
együttműködés alakult ki. rövidebb-hosszabb távú szerződések alapján. 
Hatékony együttműködés majd csak a társulásokkal várható. 

A fagazdaság vertikális integrációja kialakítható a termelőszövetke
zetek és állami gazdaságok szakosított erdőgazdasági társulásainak lét
rehozásával és ehhez kapcsolódóan az állami erdőgazdaságok és a tár
sulások széles körű együttműködésének megszervezésével. 

Társulások eddig ott alakultak, ahol a tagok a fejlesztéshez szük
séges saját forrásokkal rendelkeznek, vagy pedig egyszeri támogatásban 
részesíthetők. Saját források az erdőgazdálkodás fejlesztésére általában 
kevés helyen állnak rendelkezésre, ez a társulások létrejöttét erősen 
fékezi. A jövedelmezőbb gazdálkodás lehetőségét a termelőszövetkeze
tek a saját feldolgozás fejlesztésében látják, a társulások egy része 
erre irányul. Kellő irányítás és az érdekeltségi viszonyok megfelelő ren
dezése nélkül ez a helyzet a korszerű fafeldolgozó berendezések kihasz
nálásának lehetőségit tovább csökkenti. 



Hasonló érdekütközés tapasztalható más területeken is. így a cse
meteellátás rendezetlensége folytán több erdőgazdálkodó szerv is cse
metetermelésre szándékozik berendezkedni. Ez, kellő irányítás hiányá
ban, újabb aránytalanságot idéz elő. De veszély rejlik feleslegesen pár
huzamos kapacitások létrehozásában vagy fedezetlen területek meg
hagyásával, mindenütt. 

Az érdekütközések sokrétűsége a feloldás érdekében konkrét helyi 
ismereteket követel, ezért a társulás és együttműködés irányítása, szer
vezése területi feladat. 

Nehézséget látszik okozni még a társulásban az elszámolás kiforrat
lansága, az anyagi ösztönzési rendszer tagonkénti eltérése és a bér
tömeg-gazdálkodás. 

Javaslat 
1. A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás fejlesztésének útja a szakoso

dás — társulás — együttműködés, a három együtt alkotja a vertikális 
integrációt. 

2. Az előrehaladás ezen az úton általában fokozatosan történhet, ennek 
szervezését folyamatos munkának kell tekinteni és nem oldható meg 
egyszeri — lezárt — intézkedéssel. 

3. Az integráció helyi szervezése a megyei szakirányítás feladata. 
4. A megyei szakirányítást ezen feladatának kellő ellátása érdekében 

meg kell erősíteni. 
5. A szervezési feladat megoldása érdekében a mezőgazdasági termelő

szövetkezetek területi szövetségének, az állami gazdaságok területileg 
illetékes főosztályának az erdőrendezőségnek, az állami erdőgazda
ságnak (fag. kombinát, EFAG, ÁSVAG stb.) bevonásával megyei er
dőgazdálkodási bizottságot kell létrehozni. 
A bizottság feladata ajánlásokat tenni: 

— a megye szakosítási-társulási-együttműködési tervének kidolgozá
sára; 

— a társulások és az állami erdőgazdaságok közötti együttműködés 
szervezésére, feltételeinek megállapítására; 

— a megye területén tervezett erdőgazdasági és fafeldolgozó ipari 
beruházások koordinálására; 

— a meglevő termelőberendezések hatékonyabb kihasználásának elő
segítésére. 

6. A minisztérium illetékes főosztályai — a szükséges intézkedések meg
tétele végett — vizsgálják meg a társulás és együttműködés elszá
molási, anyagi érdekeltségi és bérszabályozási rendszerét. 

A kutatási jelentés 

A kutatási jelentés 1978. november 18-án elkészült. Előterjesztése előtt az 
AKI-ban zsűrizésre került. Szakmai zsűritagok voltak 
Balázs István, Pest megye vb. mezőgazdasági osztály erdészeti, vadászati és 

természetvédelmi felügyelője és 
Gergely István, a Karancs Tsz elnöke. A zsűri a jelentésben foglaltakkal 

egyetértett. A jelentés a következő javaslatokat tette és megállapításait 
így foglalta össze: 

Javaslatok 
1. Az állami erdőgazdaságok és erdővel rendelkező mezőgazdasági ter

melőszövetkezetek szakosított társulásainak megvalósulását minde
nütt, ahol arra a feltételek megteremtődnek, elő kell segíteni. 

2. A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás fejlesztésének általános útja 
a tevékenységenkénti szakosodás, gazdaságok közötti társulás és szé
leskörű együttműködés, amely megvalósítja a fatermesztés vertiká
lis integrációját. Az előrehaladás ezen az úton általában fokozatosan 
történhet, nem valósítható meg egyszeri, lezárt intézkedéssel. Ennek 
szervezését folyamatos munkának kell tekinteni. 



3. Gazdaságok közötti szervező, irányító és koordináló fórumként a 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Területi Szövetségeinek, az Á l 
lami Gazdaságok Országos Központja területileg illetékes főosztályá
nak, az érintett erdőrendezőségnek és állami erdőgazdaságnak be
vonásával megyei erdőgazdasági koordinációs bizottságot kell létre
hozni. 
A bizottság feladata ajánlásokat tenni: 
— a megye erdészeti és faipari szakosítási-társulási-együttműködési 

tervének meghatározására; 
— a társulások és az állami erdőgazdaságok közötti együttműködés 

kezdeményezéseinek szervezésére, feltételeinek megállapítására; 
— a megye területén szervezett erdőgazdasági és fafeldolgozó ipari 

beruházások koordinálására; 
— a meglevő termelőberendezések hatékonyabb kihasználására; 
— egyéb, a fejlődés érdekében szükséges feladatoknak a gazdálkodó 

szervek által történő elvégzésére. 
4. Az állami erdőgazdaságok a cellulóznyárasok kitermelési és felújí

tási feladatok ellátása érdekében — tekintettel a sürgető export
igényekre és figyelembe véve az állami gazdaságok tapasztalatait is 
— erőteljesebben törekedjenek termelőszövetkezetekkel ültetvényes 
nyárra szakosított, speciális társulások létrehozására. 

5. Az együttműködések kiépülésének elősegítése érdekében az erdei fa
termékek alsó árszintjét hatóságilag limitálni kell. 

6. A szakosított (csemetetermelési, erdősítési, fakitermelési stb.) társu
lások és az ezeket összefogó együttműködések céljainak megfelelő, 
korszerű technológia és gépesítési irányokat az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet dolgozza ki. 

7. A gépigényeket az AGROTRÖSZT mérje fel és tegyen intézkedéseket 
az eszközök beszerzésére, forgalmazásuk biztosítására. 

8. A technológiai előrehaladáshoz szükséges eszközök, gépek és szál
lítóeszközök beszerzését az MNB hosszú lejáratú, alacsony kamato
zású hitelnyújtással segítse elő. 

9. Az erdőgazdálkodó szervek bérszabályozó rendszerét felül kell vizs
gálni és szükség szerint úgy kell módosítani, hogy a társulást és 
együttműködést elősegítse. 

10. A társulások üzemi szervezetének kialakítására, a beruházások nagy
ságrendjének meghatározására, a gazdasági irányítás hatékonyságát 
megalapozó szervezési szolgáltatások ellátására az Erdészeti és Fa
ipari Tervező és Szervező Iroda keretén belül fel kell készülni — 
fokozatosan fel kell ébreszteni és folyamatosan ki kell elégíteni a 
korszerű üzem- és munkaszervezés iránti igényt. 

összefoglalás 

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek erdőgazdálkodási társulásai a 
következőképp csoportosíthatók: 

— egymás közötti társulás — gazdasági társaság; 
— szolgáltató közös vállalkozás — közös vállalat; 
— termelőszövetkezeti erdőgazdaság — közös vállalat; 
— termelőszövetkezetek csatlakozása állami gazdaságok cellulóznyár

társulásaihoz — gazdasági társaság. 
Állami erdőgazdaságok termelőszövetkezetekkel együttműködéseket 

hoztak létre, általában éves szerződések alapján. 
Az állami erdőgazdaságoknak meghatározó szerepet kell vállalniuk 

az ország erdőgazdálkodásának és fafeldolgozásának vertikális integ
ráció irányába történő fejlesztéséhez. E vertikális integrációt az álla
mi gazdaságok vertikumok szerint szakosított társulásai és együttműkö
dései útján kell megvalósítani. A társuláshoz szükséges bizalom a köl
csönös előnyökön nyugvó együttműködés tapasztalatai alapján teremt
hető meg. A megfontalások alapján, a mostani időszakban: 

— a mezőgazdasági üzemek erdeit a társulások útján koncentrálni 
kell olyképpen, hogy akkora területi nagyságok alakuljanak ki, 
amelyek lehetővé teszik a szakszerű irányításhoz szükséges szak
emberek foglalkoztatását, a korszerű technikai eszközök alkalmazá
sát, illetve azok hatékony kihasználását; 



— az áilami erdőgazdaságok a vertikális integráció fejlesztését szé
les körű együttműködés kiépítésével segítsék elő, az egyes szek
torok üzemeivel koordináltan biztosítsák a szaporítóanyag-ellátást, 
az erdősítési, fakitermelési, szállítási, értékesítési, gépjavítási, út
építési stb. feladatok megoldását. 

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek helyenként jelentős eszközö
ket tártak fel erdőgazdálkodásuk fejlesztéséhez. Az állami gazdaságok 
ugyancsak hasznosan járulhatnak beruházásaikkal a termelőszövetke
zetek erdőgazdálkodásának megsegítéséhez. Ezeknek az eszközöknek to
vábbi felszínre hozatalát, hasznosítását mindenképpen ösztönözni kell. 

Az erdőgazdaság és fafeldolgozás vertikális integrációjának szerve
zése a megyei erdészeti szakigazgatási szerv feladata. Az irányításban 
a szervezést gyakorlatilag megvalósító gazdaságok is részt kell, vegye
nek. Ennek érdekében a Mészöv, az ÁGK-főosztály, az erdőrendezőség 
és érintett állami erdőgazdaság bevonásával megyei erdőgazdasági koor
dinációs bizottságot kell létrehozni. 

A társulások és együttműködések elősegítésére felül kell vizsgálni és 
szükség esetén módosítani az erdőgazdaság és faipar szabályozó-, bér
es árrendszerét. A célnak megfelelő technológiai és gépesítési irányokat 
az ERTI dolgozza ki, ennek alapján a gépigényt az AGROTRÖSZT mér
je fel és gondoskodjék a beszerzésről, forgalmazásról. A szervezési szol
gáltatások ellátására az ERFATERV keretén belül fel kell készülni. 

A jelentést az intézet végül is a megrendelőnek leszállította, egyik példányát 
archívumba helyezte el (8—4/43/78. Arch. 45.). A javaslat közvetlen sorsáról, 
az annak alapján tett intézkedésekről az 1979. szeptember 10-én, Szentgotthár
don tartott termelőszövetkezeti erdőgazdálkodási napon a következők szerint 
számoltam be. 

Javaslataink elfogadását ismertük fel Királyi elvtársnak, a MÉM—EFH 
vezetőjének az MTA-n, 1979. március 14—15. között rendezett erdésze
ti és faipari tudományos ülés alkalmával elhangzott, majd AZ ERDŐ 
5. számában közzétett megnyilatkozásában foglaltakból. Azok helytálló
ságára vonatkozóan kaptunk bizonyítékot az ágazathoz tartozó szervek, 
valamint a megyei tanács mezőgazdasági osztályainak együttműködé
séről intézkedő, 7. számú MÉM-utasításban. Reményt nyújtott a gyü
mölcsöző együttműködésre többek között dr. Soós Gábor államtitkár
nak a M A G Y A R ,HlRLAP-ban a megyei szervezeteknek, a mezőgazda
ság területi irányítása megerősítéséről közölt tájékoztatása. 

A javaslatok megvalósításában most sajnos egyre-másra csalódnunk 
kell. A megyei fagazdasági bizottságok nem alakultak meg és az ügyek 
mai állása szerint, a jövőben sem látszanak megalakulni. De nem is 
volna, kit támogassanak, mert a megyei szakigazgatási szervek meg
erősítése sem történt meg. Még mindig van megye, amelynek szakigaz
gatási szervében erdőmérnök, erdészeti képesítésű szakember egyálta
lán nincsen, és ahol van, ott fulladozik a legsürgetőbb erdészeti, vadá
szati, környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásában. 

Az élet pedig megy tovább. Ügy látszik, pusztán az idők szavára itt 
is, ott is társulások jönnek létre. Rádióhír adta tudtul június 23-án, 
5.45-kor, a Falurádió műsorában, hogy a Ráckevei Arany Kalász és a 
dunavarsányi termelőszövetkezetek 1000 ha erdő és egy tekintélyes fa
feldolgozó üzem hozománnyal, érdekházasságra léptek. Ráckevének már 
egy gyakorlott és két fiatal erdőmérnöke van. Közös fejlesztési csopor
tot hoztak létre, amiben mindenkinek egy-egy nyugati nyelvet legalább 
középfokon kell bírni, és ezek állandóan figyelemmel kísérik a fejlődést 
a saját gyakorlatukba való bevezetés, alkalmazás érdekében. 

Legutóbb az ERFA adott hírt arról, hogy Hajdú-Biharban a már ré
gebben működő három mellett újabb két társulás alakult. Kilenc ter
melőszövetkezet hozta létre Nyírábrány körül a Homoki Termelőszövet
kezetek Erdészeti Gazdasági Társaságát és tizennégy, Létavértes szék
hellyel, a Termelőszövetkezetek Erdészeti Gazdasági Társaságát. Magam 
győződtem meg arról, hogy Barcson sikeresen fejlődik a tavaly Homok
szentgyörgyön, illetve Darányban alakult erdőgazdasági társaságok egye-



süléséből létrejött, Drávamenti Erdőgazdasági Társaság. Megalakult az 
első olyan társulás is, amelynek ügyintézője (gesztora) állami erdőgaz
daság: a Győr-Sopron megye erdőgazdálkodási szervei által létreho
zott — közös név nélküli — erdőgazdasági társaság. Székhelye Győr, 
ügyintézője a Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság. Ügyeinek bo
nyolításában részt vesz a Soproni Tanulmányi Állami Erdőgazdaság is. 
A társaság szervezett működése most alakul és több tanulsággal szol
gál. 

A beszámoló kereken tíz évet foglal magában és azóta újabb tíz év telt el. 
Célszerű ennek történéseit is összefoglalni, részletes üzemi krónikák szervezett 
összeállításával és további rendszeres vezetésével, mert a termelőszövetkezeti 
erdőgazdálkodás előtt nagy jövő áll. 

elsőnek magyar kutató számára 

A Wüchelm—Leopold—Pfeil-díj európaszerte az egyik legjelentősebb erdé
szettudományi kitüntetés. Az NSZK-beli Albert Ludwig Egyetem erdészeti 
kara kezeli Freiburg i. Bresgau-ban. Az itt működő díjbizottság határozatára 
1989-ben magyar erdészeti kutatónak — dr. Sólymos Rezső c. egyetemi tanár
nak — ítélték oda. Az átadásra az elmúlt őszön rendezett freiburgi egyetemi 
héten ünnepélyes külsőségek között került sor. A Prof. Klaus Christoph 
Ewald kari dékán által aláírt adományozási okirat szerint a díjjal az alapító 
kívánsága szerint olyan személyiségeket tüntetnek ki, akik erre példamutató 
erdőgazdaságért kifejtett tevékenységgel érdemesültek. 

Dr. Sólymos Rezső esetében az erdőművelés, a faterméstan és az erdő
rendezés terén a saját, magyarországi működési területen túlmenően az eu
rópai erdészettudomány fejlődésére kiható jelentős hozzájárulást ismerték el. 
Megítélésük szerint dr. Sólymos Rezső a magyar erdőgazdaságnak egyik ve
zetőjeként már régóta következetesen kiáll a természetszerű erdőgazdálkodás, 
a hazai fafajok fokozott mértékű alkalmazása és elegyes állományok kiala
kítása mellett. Huzamosan és erőteljesen előmozdítja az NSZK-val a nem
zetközi együttműködést, a német és magyar erdészek közötti jó megértést. 

Az idegenből jött örvendetes elismerés egybeesik a kitüntetett hivatali szol
gálatának lezártával. Adjon a díj is buzdítást az immár nemzetközileg is mél
tón értékelt munkásság további folytatására, a hazain túl az elképzelt Euró
pa-ház erdőgazdálkodásának mind nagyobb javára. 

Jéröme René 



AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ERDEI 
ÖKOSZISZTÉMÁKRA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 

PÁLVÖLGYI TAMÁS, SZEDLÁK TAMÁS 

Napjaink egyik — egyre jobban előtérbe kerülő — globális problémája az éghaj
lat változásának kérdése. A permanens afrikai aszály, a mérsékelt övi kontinen
tális területek többéves csapadékszegény periódusai, illetve a tavak és tengerek 
vízszintváltozásai irányították a figyelmet egy esetleges kezdődő éghajlatmódosulás 
beható vizsgálatára. Mind több jel mutat arra, hogy az emberiség nagy térségű 
környezetszennyező tevékenysége legalább is befolyást gyakorol az éghajlatra, és — 
bár erről közvetlen bizonyítékokkal nem rendelkezünk — ennek következményei 
rendkívül súlyosak lehetnek. Az erős környezeti függőséggel jellemezhető biológiai 
ökoszisztémák ugyanis rendkívüli érzékenységgel reagálhatnak bizonyos meteoroló
giai paraméterek tartós megváltozására; ez a terméshozamok csökkenésében, a foto
szintetizáló biomassza oxigénképző, illetve szén-dioxid-nyelő képességének módo
sulásában ölthetne testet. Ezen másodlagos (azaz a bioszférából eredő) hatások egy 
része tovább erősítheti a negatív éghajlati folyamatokat, más része azonban"— az 
élelmiszer-termelés csökkentésén keresztül — közvetlenül ronthatja az emberiség 
életfeltételeit. Különösen problematikus a folyamatok megfordíthatóságának kérdé
se: a bioszférában észlelt változások a környezeti feltételek „visszaigazításával" 
egyáltalán kijavíthatók-e? Mind ez idáig nagyon kevés információval rendelkezünk 
arra nézve, hogy a bioszféra—környezet rendszer együttes működése milyan hatá
rok között tekinthető reverzibilisnek. 

Közvetlen célkitűzésünk volt annak tanulmányozása, hogy az éghajlati feltéte
lek módosulása milyen befolyással van az erdőre, mint önálló ökoszisztémára. A 
vizsgálatok során — az ide vágó hazai és nemzetközi kutatási eredményekre épít
ve — megkíséreljük prognosztizálni a Kárpát-medencében a jövő század közepére 
várható éghajlatmódosulást, majd az eltolódó éghajlati övek alapján ajánlásokat 
teszünk egy, a maitól eltérő fafajösszetételű erdőtelepítési program kidolgozására. 

Változik-e a klíma? 

Éghajlat, éghajlati rendszer, éghajlati kényszer 

Széles szakmai körökben elfogadott megállapítás szerint, egy adott földrajzi hely 
éghajlata a környezet olyan, hosszabb ideig fennmaradó állapota, amely ún. dina
mikus egyensúlyban van a környezet szempontjából külsőnek tekinthető hatásokkal. 

E meghatározás szempontjából igen fontos, hogy az éghajlat fogalma nem szű
kíthető le pusztán a légkörre; ugyanis a „környezetet" több, önmagában is bonyo
lult rendszer alakítja ki. E rendszerek összessége, az éghajlati rendszer, amely öt 
alrendszerből áll: légkör, óceán, szárazföldi felszín, poláris jég- és hótakaró, vala
mint a bioszféra. Az alrendszerek között számtalan többirányú, egymással akár 
ellentétes hatású, ún. visszacsatolás biztosítja a kapcsolatot, ezek a tényezők nem
csak hatással vannak az éghajlat alakulására, hanem maguk is függnek tőle. 

A környezet szempontjából külsőnek tekinthető hatásokat szokás éghajlati kény
szereknek is nevezni; ezek a kölcsönhatások befolyásolják az éghajlatot, ám maguk 
nem függnek tőle. Általánosan elfogadott tény, hogy a természetes eredetű kény
szerek vagy csak nagyon lassú — 10 ezer években mérhető — éghajlatváltozást 
okoznak (pl. a Föld pályaelváltozásai vagy a kontinensvándorlások) vagy pedig, 
mint a vulkánkitörések, a naptevékenység esetében a kiváltott éghajlati hatások 
néhánv év (legfeljebb évtized) alatt lecsengenek. Az antropogén eredetű kénysze
rek közös jellemzője, hogy nagy többségük valamilyen ipari vagy mezőgazdasági te
vékenység közvetlen következménye. Antropogén éghajlati kényszerként elsősorban 



azok a gáznemű szennyezőanyagok jöhetnek szóba, amelyek nagy stabilitásuknál 
fogva hosszú ideig változatlan formában a légkörben maradhatnak és Földünk 
gázburkát közel egyenletesen betöltve megváltoztathatják annak sugárzási viszo
nyait. Ilyen gázok például a szén-dioxid, a metán, a dinitrogén-oxid és a freon, 
az általuk kiváltott hatás pedig üvegházhatás néven vonult be a szakirodalomba. 
Ezeknek az anyagoknak (csekély mennyiségük ellenére) nagy szerepük van az ég
hajlat kialakításában; az üvegházhoz hasonlóan a látható napsugárzást átengedik, 
azonban a világűr felé irányuló hősugarak számára gyakorlatilag áthatolhatatlan 
akadályt jelentenek. így végső soron az éghajlati rendszerben sugárzási energia
többlet keletkezik, amely felhalmozódása egy ponton túl a környezet átalakulását, 
éghajlatváltozást eredményezhet. 

Üt az éghajlati jövőhöz: az éghajlat-modellezés 

A jövő éghajlatának vizsgálata meteorológiai szempontból ún. másodfokú prog
nózisfeladat. Eszerint ismertnek tételezzük fel a kényszerek (pl. a szén-dioxid- és a 
metánkoncentráció) jövőbeni alakulását, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy a kény
szerek ilyen „forgatókönyve" (más néven szcenáriója) mellett milyen lesz az éghaj
lati rendszer állapota a jövőben. 

Magának a meigsmerésnek az eszköze az éghajlatmodell: olyan, a fizikai tör
vényszerűségeken alapuló matematikai leképezése a valós világnak, amely a kör
nyezet állapotát néhány állapothatározón keresztül írja le. E módszernek az ered
ményessége egyrészt az állapothatározók megválasztásán múlik, másrészt attól függ. 
hogy a klímát kormányzó fizikai folyamatokat milyen mélységig voltunk képesek 
beépíteni a modellekbe. Az elmúlt évtizedek során az éghajlatmodelleknek három, 
eltérő bonyolultságú és célkitűzésű családja alakult ki. 

Az igen nagy bonyolultságú, jó térbeli és finom időbeli felbontásra képes általá
nos cirkulációs modellek az általános légkörözés precíz leírásán keresztül közelítik 
meg az éghajlat szimulálását. Bonyolultságuk olyan magas fokú, hogy ilyen modellek 
csak a világ néhány — különlegesen nagy kapacitású számítógépekkel felszerelt — 
kutatóközpontjában fejleszthetők. Az általános cirkulációs modellek hátránya, hogy 
jelenleg még nem vagy csak kismértékben alkalmasak az évszázados időskálán igen 
lényeges óceáni folyamatok nyomonkövetésére. 

A második csoportba az ún. energiaegyensúlyi modellek tartoznak; ezek a mo
dellek általában szegényebb térbeli felbontást valósítanak meg és az áramlások di
namikáját figyelmen kívül hagyva azok energetikájára helyezik a fő hangsúlyt. 
Említett hátrányaik ellenére alkalmasak a teljes éghajlati rendszer egyszerűsített 
szimulálására. 

Végül a harmadik csoportba a statisztikai modelleket szokás sorolni. Ezeknek a 
módszereknek az a lényege, hogy a kutatók a rendelkezésükre álló éghajlati adat
sorok elemzésével kísérelnek meg olyan kapcsolatokat feltárni, amelyek fényt de
ríthetnek az éghajlat jövőjére. A módszer előnye, hogy a következtetéseket köz
vetlenül a valóságos éghajlati rendszerből vonhatjuk le, hátránya viszont, hogy a 
rendelkezésünkre álló éghajlati adatsorok nem mutatnak olyan változékonyságot, 
ami esetleg a jövőben előfordulhat. 

Milyen éghajlatra számíthatunk a jövő században? 

Az antropogén kényszerek jövőbeni alakulását vizsgálva megállapítható, hogy 
a jövő század végéig a szennyező gázok és aeroszolok légköri koncentrációjának 
emelkedésére számíthatunk (1). A növekedés ütemét illetően a gazdasági fejlődés 
nehezen prognosztizálható voltából adódóan — igen eltérő becslések láttak nap
világot. A jövő század közepére a szén-dioxid mennyisége 90(+30)%-kal, a metáné 
300(+100)%-kal nőhet, míg a dinitrogén-oxid és a freonok koncentrációja hozzá
vetőleg 200(+100)%-kal emelkedhet. 

Hazai fejlesztésű energiaegyensúlyi modellekkel elvégzett számítások rámutattak 
(2), hogy az említett gázok koncentrációemelkedése együttesen a következő 50 év
ben mintegy 1—1,4 °C-os felmelegedést okoz Európában. Azonban ez a látszatra 
csekély érték is súlyos éghajlati konzekvenciákkal járhat a mérsékelt övi tenyész-
időszak hosszát és fázisát illetően: kísérleteink szerint a megváltozott éghajlat az 
évszakok váltakozását aszimmetrikussá teszi. Egy rövid — valószínűleg igen vál
tozékony — tavaszt egy, a jelen állapotnál lényegesen hosszabb, de annál nem 
sokkal melegebb nyár követ. Az ősz októbertől decemberig tartana, és a mai vén
asszonyok nyarára emlékeztetne, míg a januártól áprilisig tartó telet a mai szó-



használattal igen enyhének neveznénk. Az általános cirkulációs modellekkel elvég
zett és publikált kísérletek szerint (3) a jövő század közepére nyáron valószínűleg 
a csapadék és különösen a talajnedvesség drasztikus csökkenése várható a Kárpát
medence térségében. A téli évszakban — bár az eredmények ellentmondásosak — 
a vizsgálatok a nedvességellátottság növekedésére utalnak. Az említett modellered-
ményeket megerősítette, illetve pontosította egy — kárpát-medencei adatokra tá
maszkodó — statisztikai vizsgálatsorozat (4), amely szerint az antropogén kény
szerek hatására — a hőmérséklet emelkedése mellett — a nyári fél évben hozzá
vetőleg 0—15%-os csapadékcsökkenés, míg télen 0—10%-os csapadéknövekedés le
hetséges. A talajnedvesség a vizsgálatok szerint nyáron akár 30%-kal is csökken
het. 

Mérlegelve az említett modellek és módszerek eredményeiben mutatkozó eltéré
seket, számításba véve az üvegház-gázok jövőbeni koncentrációbecslésében mutat
kozó nagyfokú bizonytalanságot, valamint figyelembe véve alapvető célkitűzésein
ket, két, egymástól jelentősen különböző szcenáriót tételeztünk fel: 

„A"-szcenárió („kedvező eset") 

METEOROLÓGIAI ELEM TÉL N Y Á R ÉV 

hőmérséklet-változás (°C) + 1 +0,5 + 1,5 
csapadékváltozás ( % ) > 0 0 0 
talaj nedvesség-változás ( % ) +15 0 +10 
felhőzetváltozás ( % ) < 0 < 0 < 0 
évszakosság dec.-márc. jún.-szept. 

„B"-szcenárió („kedvezőtlen eset") 

METEOROLÓGIAI ELEM TÉL N Y Á R ÉV 

hőmérséklet-változás (°C) — 0,5 + 1,5 + 0,5 
csapadékváltozás ( % ) +10 —10 < 0 
talajnedvesség-változás ( % ) + 5 —30 —20 
felhőzetváltozás ( % ) +10 —10 < 0 
évszakosság jan.-ápr. máj.-szept. 

Az erdő 

Az erdő. és az ember kapcsolata hosszú évszázadokig szinte változatlan volt. A 
változások, amelyek érték és befolyásolták ezt a kapcsolatot, eddig is szoros ösz-
szefüggésben álltak a népesség növekedési ütemével. A trópusi erdőkben az_ ége
téses gazdálkodás során a múltban a törzsek ugyanarra a területre csak több ge
neráció után tértek vissza, így a megsebzett erdőnek volt lehetősége regenerá
lódni 50—200 év alatt. Ám a megnövekedett népesség a visszatérő periódust 5—20 
évre is leszorította, utat nyitva ezzel a talaj leromlásnak, erdőpusztulásnak és az 
elsivatagosodásnak. A fás szavannák a megnövekedett tűzifaigény miatt átalakul
nak füves szavannákká és a túllegeltetés következtében sivataggá. Hasonló ha
tások érték Európa és így a Kárpát-medence erdeit is. A népességnövekedés erdő
terület-csökkenéssel és a csökkent területű erdők fokozottabb használatba vonásá
val járt. Bár Európa azon kevés helyek egyike, ahol a jövőben az erdőterület nö
vekedésével számolhatunk, sajnos ez sem tudja ellensúlyozni a trópusi erdőterü
letek pusztulását. Az iparosodott Európában a következő — főleg antropogén ere
detű — kedvezőtlen környezeti hatás éri az erdőket: 

— A savas esők hozzájárulnak a talaj elsavanyosodásához. szétroncsolhatják a 
sztómák zárósejtjeinek membránjait és ezzel felboríthatják a fák vízháztar
tását. A savas csapadék befolyásolhatja a mikorrhiza kapcsolatot és ezáltal 
a tápanyagfelvételt. 

— A savas csapadék megkönnyíti a nehézfémek beépülését és felhalmozódását. 
— Súlyos problémaként jelentkezik egyes területeken az ammónialerakódás, ami 

szintén az élettani folyamatokra van kedvezőtlen hatással; levélpusztulást 
okozhat. 



— Ha a légkör alsó rétegeiben az ózonkoncentráció megnő, akkor ez az erős 
oxidáns vegyület közvetlenül támadja a levélben a sejtmembránokat. Ha vi
szont a freonoknak köszönhetően — az ózonkoncentráció nagy magasságban 
csökken (azaz az ózonpajzs elvékonyodik), ennek hatására igen erős UV-sugár-
zás éri az emberi, állati és növényi szervezeteket. Mindemellett az ózonkon
centráció csökkenése hatással van az atmoszféra energia háztartására, így 
elősegítheti az üvegházhatást. 

— A gazdálkodással összefüggő károsodások: talajtömörödés, olaj- (hidraulika-, 
kenő-) szennyeződés, technológiai hibák, sebzések, talajerózió elindítása stb. 

— Klimatikus hatások: aszályos periódusok, fagykárok, légköri elemek okozta 
egyéb károk. 

A klimatikus hatások évezredeken át viszonylag állandóak voltak az erdők szá
mára. (Az „állandóságba" beleértjük, hogy mindig voltak szélsőségesen hideg vagy 
aszályos évek, de egy-két melegebb vagy hidegebb év nem jelentette azt, hogy a 
klíma változik.) Napjainkban elképzelhető, hogy a Föld élővilága olyan klíma
változás előtt áll, amihez fogható még nem volt mióta az ember megjelent. A leg
utóbbi jégkorszakban a Föld átlaghőmérséklete 5 °C-kal volt alacsonyabb a mai
nál (5), ugyanakkor a következő század közepére mintegy 1,5—4,5 °C-os földi át
laghőmérséklet-növekedés várható (6). S még ha ez kisebb mértékű is mint az em
lített jégkorszakbeli változás, időbeli lefolyása lényegesen gyorsabb lehet annál. 

Az erdő és az éghajlat kapcsolata 

Az erdő roppant bonyolult életközösség, amely érzékenyen reagál az őt érintő 
biológiai és környezeti hatásokra. Az abiotikus környezeti tényezők közül a lég
kör klimatikus elemei elsődlegesek az erdő számára; a klíma teszi lehetővé egy 
adott faj elterjedését, létezését. A bükk éppen úgy megél a fekete rendzinán, mint 
a barna erdőtalajon, ha ott számára megfelelő, atlantikus klíma uralkodik. Má
sodlagos a többletvízhatás, ami kismértékben függetlenné teszi az erdő életközös
ségét a klimatikus tényezőktől. Példa erre, hogy patakmenti égeresek több klíma
zónában is megtalálhatók. 

Az erdészek az erdőtársulásokat használják fel a klíma jellemzésére. Ezeket az 
erdőtársulásokat egy-két klímateszt fafajjal jellemezzük; Magyarországra a követ
kezőképpen: 

I. Síksági, kontinentális klímazóna — erdős sztyepp öv (kocsányos tölgy — fehér 

II . Halomvidéki, szubkontonentális klímazóna — kocsánytalan tölgyesek öve (ko
csány talán tölgy). 

I I I . Dombvidéki, szubkontinentális-szubatlanti, átmeneti klímazóna. Gyertyános-töl
gyes átmeneti társulások öve (gyertyán, kocsánytalan tölgy). 

IV. Középhegységi, szubatlantikus klímazóna — szubmontán bökkösök öve (bükk, 
gyertyán). 

V. Hegyvidéki, atlantikus klímazóna — montán bükkösök öve. 

nyár). 

rr D 



Ha figyelembe vesszük a kitettséget, hogy a dombok, hegyek északi oldalain hű
vösebb, nedvesebb térségek vannak, akkor szemléletesen tudjuk ábrázolni az em
lített övek elhelyezkedését (1. ábra). Ugyancsak a mezoklimatikus jellegnek tud
ható be, hogy mély völgyekben, alacsonyabb tengerszint feletti magasságban is ta
lálhatók pl. bükkösök. Az említett zónális erdőtársulásokhoz a következő klímajel-
lemzők tartoznak: 

Klímazóna É v i á t l a g Júli. 14 h Hőmérs.-
(magasság) hőmérséklet csapadék rel. páratart. ingás 

m °C mm % °C 

I. 10,5—12,0 450—550 46—50 40—50 
II . 

150—300 9,5—10,5 550—600 51—55 30—40 
III . 

300—400 9,0—10,0 650—750 56—59 20—30 
IV. 

400—700 
T T 

8,5— 9,5 750—850 60—64 20—30 
V . 
700— 7,5— 8,5 850—900 65— —20 

A júliusi (egész napi, nem a táblázatban szereplő 24 órás) 65%-os átlagos pára
tartalom határa egybeesik a zárt erdők kialakulásának határával (7), (2. ábra). A 
hiányzó légnedvességet a talaj jó vízellátottsága bizonyos mértékig pótolhatja, így 
pl. szivárgó vizes, félnedves talajoknál. További jelentőséggel bír az erdők számá
ra a talajharmat, ami különösen a szélsőséges körülmények között biztosíthatja 
az erdő fennmaradását; magas hegyvidékeken egyes fafajok csapadékigényének 
20%-át is biztosíthatják a ködök. A talajnedvességnél, illetve a talajra jutó csapa
dékmennyiség számításánál figyelembe kell venni,, hogy a fafajok intercepciós 
vesztesége más és más. Így lucfenyő esetében ez nagyobb arányú mint a bükknél. 
azaz azonos csapadékmennyiségből több marad fenn a lucfenyő koronaszintjén és 
több is párolog el onnan. 

i. ábra. A júliust á t l a g o s r e l a t í v n e d v e s s é g (%) M a g y a r o r s z á g o n 



Ma az erdészek (erdőtervezők) amikor arról döntenek, hogy a levágásra kerülő 
erdő helyén milyen új erdőt neveljenek, a múltra támaszkodnak. Figyelembe ve
szik a jelenlegi erdő állapotát, vitalitását, megnézik, hogy régebben milyen erdő 
állt azon a helyen. Ezek után az előzőekben ismertetett klímajellemzők ismereté
ben tesznek javaslatot arra, hogy a termőhelynek (és a gazdasági igényeknek) leg
jobban megfelelő új erdő milyen fő fafajokból álljon, azonban figyelmen kívül 
hagyják a környezet (és így a klíma) esetleges jövőbeni változásait. 

Változások a jövőben 

A CO,-koncentráció növekedés közvetlen hatása a fotoszintézisre 

A CO, a fotoszintézis során beépül a növény szervezetébe.. Megnövekedett C0 2 -
koncentráció mellett nagy általánosságban mondható, hogy megnő a fotoszintézis 
mértéke, amely azonban függ: 

a növényi légzőnyílások COj érzékenységétől, 
a környező levegő C 0 2 szintjétől, 
a sejtek közötti tér CÖ a koncentrációjától, 
víz- és tápanyag-ellátottságától, 
az enzimrendszer működési hatékonyságától. 
Megjegyzendő, hogy vannak olyan növények, amelyek fotoszintézise „C4" vagy 

„ C A M " típusú (pl. kerti porcsin); ezek bizonyos mértékig tudnak C02-t asszimi
lálni sötétben, illetve zárt sztómák mellett is, de a számunkra fontos növényekre 
— így a fákra is — a „C3" típusú fotoszintézis a jellemző. A légzőnyílások zárása 
és nyitása függ a növény vízellátottságától, a turgornyomástól, a CO a szinttől és 
a fénytől, ezért egy megnövekedett C 0 2 szint mellett az asszimiláció mértéke nö
vekedhet, ha elegendő fény, hő, víz és tápanyag áll rendelkezésre. Ha a folyamat
ban valamelyik tényező nem tud megfelelni az igényeknek, akkor az asszimiláció 
mértékének csökkenésével kell számolni. Elvileg magasabb CO^-koncentráció mel
lett a légzőnyílások kevésbé kell hogy nyitva legyenek, ezzel csökken a vízpárolog
tatás mértéke, azaz gazdaságosabb lehet a vízfelhasználás. Ugyanakkor az elpá
rolgó víz hűti a levél felszínét és így kedvezőbb környezetet biztosít a fotoszintézis
hez. A fában a vizet a gyökérnyomáson kívül a transzspiráció mozgatja; az edé
nyekben kialakuló függőleges vízszálat alulról a gyökérnyomás nyomja, felülről 
a kutikuláris (10%) és a légzőnyílásokon keresztül történő transzspiráció húzza, így 
biztosított a növény számára megfelelő vízellátottság és a sejtek anyagcseréjéhez 
szükséges híg tápoldat. 

A kutatók azt várják, hogy az olyan fenyők esetében, mint a C02-koncentráció-
ra meglehetősen érzéketlen szitkafenyő, megfelelő vízellátottság esetében az asz-
szimiláció közel egyenes arányban fog nőni a COj-koncentráció emelkedésével (8). 
Sajnos, nagyon kevés számú mérés és kísérlet áll rendelkezésre, amikre támasz
kodhatunk, azok is egyes levél, illetve csemete asszimilációs vizsgálatával foglalkoz
tak. Ezért kérdéses, hogy milyen elfogadhatósággal extrapolálhatók ezek a tér
ben és időben korlátozott kiterjedésű kísérleti eredmények kifejlett fákra vagy ál
lományokra. Faállományok vizsgálatához szükséges mikrometeorológiai vizsgála
tokkal sem rendelkezünk a lombkoronaszint és a környező légterek közötti kapcso
latokat nézve. A fáknál már a kis változásoknak és az erre való reagálás minő
ségének is nagy jelentősége van, hiszen egy állomány esetében kismértékű év
gyűrűszélesség-csökkenés több év alatt jelentős hozamcsökkenést eredményez, ezért 
az erdő rövid és hosszú távú válaszainak hatásai összeadódnak és fokozottan je
lentkeznek. 

A klímaváltozás hatása az erdőre 

A hőmérséklet, a csapadék és a nedvesség változására érzékenyen reagál egy 
olyan összetett folyamat, mint a növekedés. Fritts 1978-ban (8) több variációban 
vizsgálta a változások hatásait. 

— Gyors lefutású, „kényszerűéit" válaszok: 
Magas hőmérséklet és alacsony csapadék a növekedési szezonban keskenyebb 
évgyűrűt eredményezett. Meg kell jegyezni, hogy a kölcsönhatások bonyolul
tak és az egész növény reagálása a stresszhatásra nem lineáris a stressz le
futásával. Általában a gyors folyamatok hatása az erdős ökoszisztémákra csak 
jelezheti egy hosszabb időszak változásait, de azt is meglehetősen bizonyta-



lanul. Az említett vizsgálat során a növekedési szezont megelőző időszakban 
a kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet kisebb potenciális kambium
növekedési gyorsaságot eredményezett, amelynek a hatása a növekedési idő
szakban jelentkezett. Ezek a hatások nagyrészt a fában fellépő víz-stressznek 
köszönhetőek. Ugyanakkor a több csapadék és alacsonyabb hőmérséklet szin
tén alacsonyabb növekedést eredményezett, amely a fotoszintézisnél említett 
tényezőkre vezethető vissza. 

— Középtávú válaszok: 
Az egyes fák által adott reakciók nem összegezhetők egyszerűen és értelmez
hetők mint az állomány reakciója. Relatíve kis behatás a fára, eredményezhet 
nagy változást az erdő életében. A kölcsönhatás a fás populációk és károsí
tok (rovarok, gombák) között sok esetben klímafüggő. A hőmérséklet-változás 
következtében megváltozhat egyes rovarok fejlődésmeneti időtartama, így na
gyobb károsítás érheti az állományokat. A legyengült fák kevéssé ellenálló
ak a gombákkal szemben. 

— Lassú lecsengésű, elhúzódó válaszok: 
Ha a klímaváltozás elegendően nagy, akkor a változás egyes fafajok jelenlegi 
előfordulási határait is megváltoztathatja, illetve elősegítheti egyes fajok mig
rációját. Így a 30-as évek melegebb átlaghőmérsékletének eredményeként a 
boreális erdők kissé északabbra tolódtak. Ugyanakkor a „kis jégkorszak" 
(1650—1750) alatt 1—2 °C-val volt a jelenleginél hűvösebb, ami jelentősen ki
hatott az erdők fejlődésére: növekedett a csapadék, csökkent a párolgás, rit
kábbak voltak az erdőtüzek — kedvezve ezzel a keményfa erdők elterjedé
sének. 

Előrejelzések az erdők globális reagálására 

Száraz jellegű felmelegedés mindenütt csökkentené az erdők kiterjedését, míg egy 
differenciált (egyik helyen nedves, máshol száraz) változat a boreális erdők kiter
jedésének növekedését, a trópusi örökzöld erdők területének növekedését vetíti elő. 
Ha szárazabb területekről van szó, akkor a határok észak felé tolódnak. Egy má
sik vizsgálat szerint (9) az óceáni és a trópusi területek egy részén megnövekszik 
a csapadék, így pl. a Szahara középső és déli részére is csapadéknövekedést vár
hatunk. Ugyanakkor a kontinensek belsejében szárazság társul a felmelegedéshez, 
amivel együtt csökken a tundra területe és növekszik a füves puszták és sivata
gok aránya. A felmelegedés megváltoztathatja az egyes fafajok életlehetőségeit az 
elegyes (kevert fajú) erdőkben, így a délies, meleg és szárazságtűrő fajok kerül
hetnek előtérbe a déli boreális erdőkben. 

Mi lesz az erdők sorsa Közép-Európában és a Kárpát-medencében? 

A változások természetesen nem állnak meg a Kárpátok koszorújánál és az Al 
pok csúcsainál sem. A klímaváltozás valamilyen mértékben érinteni fog minket. 
A regionális hatások tanulmányozásához a már említett két szcenárióra kell visz-
szatérni. Az „ A " esetben, melyet „kedvezőbbnek" tekinthetünk, a csapadék nem 
csökkene, sőt, a talajnedvesség kismértékben emelkedne; igaz a vegetációs idő
szakon kívül. A telek enyhébbek lennének és kissé csapadékosabbak, s ez a csapa
dék főleg eső lenne, ami gyorsabban beszivárog a talajba, vagy elfolyik. A nö
vényzet a megnövekedett hőmérséklet, a kezdeti talajnedvesség-többlet és a ma
gasabb C02-koncentráció következtében nagyobb mértékben asszimilálna. Ez a 
gyorsabb fejlődés kedvezne a rövid tenyészidejű növényeknek, ugyanis a hosszabb 
tenyészidejű növények nyár közepére, végére már vízhiánytól szenvednének a fo
kozott asszimiláció és evapotranspiráció miatt. 

Ez a klíma azoknak a — részben mediterrán jellegű — fajoknak kedvez, ame
lyek már eleve a nyári aszályos meleget és a tavaszi, őszi csapadéktöbbletet igény
lik, illetve elviselik. A téli felmelegedés nem zárja ki a (nagy) fagyok lehetőségét, 
de lényegesen csökkenti a fagyos napok számát. így előretörhetnek a délies fajok. 

A „B" esetben, melyet „kedvezőtlennek" értékeltünk, a szélsőségek nagyobbak 
mint az „ A " esetben. A tél csapadékos és talán több hótakarós nappal jelentkez
ne" mint az elmúlt években. Ebből adódóan a talaj fokozatosan feltöltené kapillá
risait és kedvező talajnedvesség várná a tavaszt. A felhőzetnövekedés csökkentené 



a nappali felmelegedést, de az éjszakai lehűlést is, így kiegyenlítetté válna a napi 
hőmenet, és ez a növényzet számára is kedvezőbb lenne. A rövid és változékony 
tavasz után berobban a nyár az aszályával, gyönyörű kék egével és az öntözési 
gondokkal. A már említett rövid tenyészidejű és öntözhető növényekkel a mező
gazdaság némileg ellensúlyozni tudja a aszálykárokat, de az erdőket minden bi
zonnyal érzékenyebben fogja érinteni. A melegkedvelő és aszálytűrő fajok ebben 
az esetben még fokozottabban jutnak élettérhez, az érzékenyebbek rovására. A ned
vességcsökkenés és a már említett klímaösszetevők hatására a természetes erdő
társulások határa megváltozik. Nagy egyszerűsítéssel északabbra, illetve magasabb 
tengerszint feletti magasságba csúsznak a határok. Ez a változás főleg azokat a 
területeket érinti súlyosan, ahol most is az egyes klimatikus társulások érintkeznek, 
azaz az átmeneti társulások területeit. A nyári 10%-os csapadékcsökkenés és a 30%-
os talajnedvesség-csökkenés a légnedvesség csökkenésével jár együtt. Ez a koráb
ban ismertetett klímaigényt figyelembevéve határozott változást sejtet. Várhatóan 
horizontálisan és vertikálisan is megnövekszik az erdősztyepp aránya. Ezen belül 
a Kárpát-medence középső részein, ahol már ma is a legnagyobb a globál sugár
zás értéke, ahol legkevesebb a felhőzet és legtöbb a napsütéses órák száma, már 
inkább a sztyepp klíma, mint az erdősztyepp klíma lesz a jellemző. Ez nem lesz 
új. az Alföld történetében, hiszen ie. 8000 körül már volt melegebb és szárazabb 
korszaka (10). A domb- és hegyvidékek klímazónális erdőtársulásai visszahúzód
nak és várhatóan összetételükben is változnak. Az említett melegebb és szárazabb 
ún. „mogyoró" korszakban az erdőket is jellemezte, hogy hársfával, és juharral ke
vert ritkás tölgyesek uralkodtak, amelyek mélyen behatoltak a Kárpátok övébe 
és itt a lucfenyővel érintkeztek. Visszahúzódnak a bükköseink, cseres tölgyesek
ben a cser tör előre és még kedvezőtlenebb lesz a klíma az alföldi fenyveseink 
számára. Kritikussá válik a karsztbokor erdeink léte, pedig egyre nagyobb szükség 
lenne a talaj védelmére, amely a nyári időszakban fokozottan ki lesz téve a fel
melegedésnek. 

A téli csapadéktöbblet hatása a vegetációs időszak elején elenyészik, a maga
sabb hő- és fénymennyiség és C02-koncentráció előbb-utóbb stresszhelyzetet te
remt a fák számára és ez növedékvisszaeséssel járhat. A nagy sarki jégsapkák 
vissszahúzódásával párhuzamosan a tengerek szintje világszerte 40—120 cm-rel emel
kedne, illetve az Alpok és a Kárpátok csúcsain magasabbra tolódna a hóhatár. 
Mindezek rövid ideig tartó vízbőséget, majd drasztikus vízhozamcsökkenést ered
ményeznének, így az ártéri erdőtársulások is változás előtt állnak. A vízbőség el
múltával a vízigényes fajok az alacsonyabb térszintekre szorulnak, ahol még tud
ják pótolni a megnövekedett vízszükségletüket. Ezeken a területeken, ahol a víz
ellátottság biztosított, várhatóan magas növedéket eredményeznek a változások. 

A megoldás: átgondolt erdőtelepítési program! 

Azt a válaszvariációt, hogy „várjuk meg és majd meglátjuk", ajánlatos elvetni, 
ugyanis mire meglátjuk, lehet hogy már késő lesz. Ugyanakkor az erdészek glo
bális szinten hozzájárulhatnak a CÓ2-kibocsátás szintjének csökkentésével és a C 0 2 

elnyelési kapacitás növelésével a felmelegedés veszélyének mérsékléséhez. A trópu
sokon az érzékeny esőerdő-társulásokat mentesíthetik a fokozott használat alól 
ültetvényszerű erdők telepítésével, amelyek tűzifát, illetve értékes iparifát adnak. 
A „tűzifa" erdők csökkentik az elsivatagosodás egyik okát, az tűzifaigény miatti 
fairtást, illetve az egyszerű tűzrakó eszközök elterjesztésével javítható a tüzelés 
hatásfoka, amely végül is szén-dioxid-kibocsátás csökkenését is eredményezi (11). 

A Kárpát-medencében az erdőterület megőrzésére, a talaj védelmére kell töre
kedni. Mivel a fák vágáskora magas — lassan növő fafajok esetén 100—150 év —, 
ezért már a közeljövőben az erdősítéseknél figyelembe kell venni a várható ég
hajlati változásokat. Megfelelő vágás- és felújítási mód megválasztása, tarvágás he
lyet fokozatos felújítóvágás (illetve megfelelő tarvágási mód) alkalmazása enyhít
het azon a sokkhatáson, ami a talajéletet éri, amikor az idős állomány levágásra 
kerül. Kerülni kell a hőkatlanok kialakítását, hogy az újulatot minél kevesebb 
kedvezőtlen hatás érje akkor, amikor a legérzékenyebb korban van. Több megfi
gyelés is alátámasztja, hogy az árnyéktűrő fajok kevesebb vizet használnak fel a 
szárazanyag felépítéséhez, mint a fényigényesek (12). Ezek a fajok a talajt jól ár
nyalják, csökkentik a talaj felmelegedését, így a párolgást is, egyben a zárt lombozat 
segítségével kedvező mikroklímát alakítanak ki maguknak. Ezek figyelembevételé
vel, ahol lehetőség van rá, ott biztosítani kell a talaj árnyalását, kerülve a koro-



nák erős árnyalását. Ez utóbbi szintén kedvezőtlen hatásként jelentkezik és így 
az erősen leárnyékolt korona vízpazarlóan asszimilál. Elegyes állományok kialakí
tásával tompítani lehet a kedvezőtlen hatások következményeit. Ehhez vizsgálni 
kell a fafajok elegyedési hajlamait, illetve a már meglévő eredményeket kell a gya
korlatba átültetni. Megfelelő fafaj megválasztásával előtérbe hozhatjuk azokat a 
fajokat, amelyek jól tűrik a várható változásak hatásait. Nagyobb jelentőséget kell 
tulajdonítani a szaporítóanyag származási helyének, a klímaváltozatoknak; ezzel az 
egyszerűnek tűnő cselekedettel már ellenállóbbakká tehetjük erdeinket. Példaként 
felsorolunk néhány olyan fafajt, amely számításba jöhet az erdősítéseknél, fő- vagy 
elegy fafajként: 

Sophora japonica (japán akác), Fagus silvatica var. moesiaca, Fagus orientális 
(keleti bükk), Quercus farnetto (magyar tölgy), Q.petraea dalechampii. Q.p.poly-
carpa, Q.pubescens, Wild. ssp., virgiliana Soó (olasz tölgy), Carpinus orientális 
(keleti gyertyán), Populus euphratica Oliv, Picea omorica, Picea engelmanii, 
Picea orientális, Picea pungens, Abies pinsapo, Abies cephalonica, Abies con-
color, Cédrus atlantica, Pinus ponderosa (sárga fenyő), Pinus halepensis. 

Az említett fafajok között a kedvező szárazság és meleg tűrésen kívül olyan is 
akad, amely a füstöt is jobban tűri, és ez sem elvetendő szempont. Több említett 
fafajból van kísérleti állomány hazai arborétumainkban, bár a klímaváltozatok, 
vagy az említett fafajok nagyarányú szaporítása jelenleg nem megoldott. 

1989. május 11-én, az intenzív mezőgazdaság környezetgazdálkodási kérdéseivel 
foglalkozó akadémiai ülésen elhangzott: „a mezőgazdaság számára megfontolandó 
azon területek művelési ág változtatása, ahol nem kifizetődő a mezőgazdasági ter
melés fenntartása. E területeket a jövőben pl. erdőgazdálkodás céljára is lehetne 
használni. Az említett terület elérheti az 1 millió ha-t". 

A kutatók számításai szerint a megelőzésre fordított összegek töredékei annak, 
amit az alkalmazkodásra kellene fordítani. Ebben a szellemben terveznek hatal
mas méretű átgondolt erdősítéseket a fejlődő országokban és igyekeznek rábírni 
a fejlett országokat a C 0 2 CFC (freonok), SO x N O x kibocsátás csökkentésére. Az 
USA, SZU és Kína a C0 2 kibocsátás csaknem feléért felelős, így nagyon jelentős 
már kisebb mértékű csökkentési erőfeszítésük is. A Nemzetközi Geoszféra, Bioszfé
ra Program keretén belül a klímaváltozás és a bioszféra kapcsolata témakörben 
hazánk is bekapcsolódik a munkába, melyről részletesebben a Magyar Tudomány 
c. lap fog beszámolni. 
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A fakereskedelmi szakosztály az osztrák fafeldolgozás és -kereskedelem tanul
mányozására Ausztriába tanulmányutat szervezett. A kétnapos ausztriai tanul
mányút keretében lehetőségünk volt Hollabrunnban egy 100 ezer m3/éves kapa
citású fűrészüzemet a hozzátartozó szinte teljes feldolgozási vertikummal, valamint 
Neudörflben a Homogenholz 300 ezer m 3/év kapacitású forgácslapgyárat megtekin
teni. Az egykori igen egyszerű fűrészüzem helyén a Brandstatter cég. ma rend
kívül szerteágazó feldolgozási tevékenységet folytat. Különösen a lombos alapanya
got minősíti a feldolgozási lehetőségek és igények alapján. Az üzemben a legjobb 
alapanyagból furnért késelnek. A fűrészáruk mellett mindhárom parkettaféleséget 
is termelik (csaphornyos, mozaik, lamella). A leggyengébb minőségű anyagot táb-
lásítják, furnérral borítják, vagy méretre vágva szállítják a bútoriparnak. A fe
nyővonalon hasonló vertikumban dolgoznak. A gyengébb minőségű fűrészárut töm-
bösítik, igen jelentős a lambériatermelésük. A steril hulladékot aprítják és elad
ják, az egyéb hulladékot saját energiatermelésre használják. A hőenergia mellett az 
üzem elektromos energiaigényét is előállítják, sőt Hollabrunn áramszolgáltatásá
hoz is hozzájárulnak. Megítélésünk szerint a megjelenésében egyszerű, a hazai biz
tonságos üzemeltetési feltételeinknek sok tekintetben nem megfelelő üzemben igen 
gazdaságos és piacorientált termelés folyik. A nagy hazai fafeldolgozó üzemeink
ben talán kívánatos lenne a látottakhoz hasonló komplex termelési és értékesítési 
szemlélet. 

A Homogenholz, Neudörfl üzemben, a mai legújabb technológiai követelmények
hez igazodó 300 ezer m 3/év kapacitású forgácslapgyárat ismertünk meg. A 4 X 6 
órás folyamatos termelésű üzemben alig 150 ember dolgozik. A napi 1000—1100 m 3 -
es termelés, a maximum 4 napi készletezési lehetőség igen pontos szervezőmunkát 
igényel. Az üzem egész területén, az alapanyagtértől a készáruraktárig mindenütt 
tisztaság, rend és fegyelem van. 

A 30 fős szakosztály minden tagja nagy érdeklődést tanúsított a két üzemben, 
amelyhez nagyon sokan közvetlen napi munkájukkal is kötődnek. A szakmai ta
nulmányút igen jól sikerült, a Lignimpex. ARTEX és Technoimpex külkereskedel
mi vállalatoknak megköszöntük a támogatásukat. 

(Szalkay György) 

Az erdőfeltárási szakosztály október 4—5 -én az Ipolyvidéki Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság területén tartotta ez évi második kihelyezett ülését. Az erdőgazda
ság Salgótarjánban fogadta a szakosztály tagjait. Tóth József igazgató köszöntötte 
a szakosztályt és tájékoztatást adott az erdőgazdaság gazdálkodási viszonyairól, 
feladatairól, eredményéről és célkitűzéseiről. Ismertetésében külön kitért a mű
szaki fejlesztési kérdésekre és ennek keretén belül az erdőgazdaság erdőfeltárá
sának helyzetére és fejlesztési lehetőségeire. 

Az első nap bemutatásra került a Cserhát-hegységben 1987—1988. években, a víz
üggyel közösen épített Komoravölgy—Pilinyi (3,5 km) és a Karancs-hegységben a 
Pilisi Állami Parkerdőgazdaság kivitelezésében 1984—1986. években épült Karancs-
berényi (6,9 km) erdészeti burkolt út. Délután a Bükki Nemzeti Park képviselőjé
nek meghívására megtekintette a szakosztály az Ipolytarnóc-csapásvölgyi ősma
radványok védett területét, majd este a salgótarjáni öblösüveggyárat. Másnap a 
Börzsöny-hegységben, a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság kivitelezésében készülő 
Szénpatak-hangyásbérci (5,5 km) útépítés, valamint az ugyancsak pilisi kivitele-



zésben. 1986—1987. években épített Cseresznyefa-Taxirét (5,6 km) erdészeti burkolt 
út, valamint 1989. évben házilagos kivitelezéssel elkészült cseresznyefai parkoló 
megtekintésére került sor. 

A szakosztály kritikusan értékelte a Szénpatak-h'angyásbérci útépítés beruházói 
és kivitelezői munkáját. Változatlanul gazdaságosnak és ezért szükségesnek tartja 
a személyi és anyagi-műszaki feltételek előzetes megteremtésével a házilagos ki
vitelezéshez való mielőbbi visszatérést. Ez módot nyújthat az elhanyagolt állapotú 
erdészeti utak helyreállítására és a rendszeres útfenntartás végrehajtására. Végül 
útfenntartás-gazdaságossági és környezetkímélő okokból is fontosnak tartja a kör
nyezetvédelmi szakhatóság korábbi és még ma is fennálló állásfoglalásának felül
vizsgálatát, amely nem járult hozzá az utóbbi évek börzsönyi útépítéseinél a por
talanított burkolatok (aszfalt) kivitelezéséhez. 

A kihelyezett ülést és annak programját Kucsera István műszaki osztályvezető 
alapos szervezéssel és szakértelemmel készítette elő Szabó Ferenc és Korbonszki 
Kazimir salgótarjáni és királyréti erdészetvezetők hatékony közreműködésével. 

(Bogár István) 

Űj elhelyezésben az egyesület könyvtára és egyéb relikviái. Amikor a Főváros XI I . 
Kerületi Tanácsa közérdekű hasznosításra a Pilisi Állami Parkerdőgazdaságnak 
adta át a budai Csillagvölgyben elterülő erdős telkeket a rajtuk álló és az ezred
forduló körül keletkezett nyárilakok romjaival, akkor merült fel a gondolat, hogy 
a házmaradványok egyikének-másikának tatarozásával méltóbb elhelyezést lehetne 
teremteni a 40 éve raktári körülmények között, Telkin szinte hozzáférhetetlenül 
kallódó, nagyértékű egyesületi könyvtarunk és hasonló sorsú berendezéseink még 
megmaradt darabjainak. 

A gondolat minden illetékes helyen lelkes megértésre talált és jelentős központi 
támogatással, a gazdaság lelkes munkájával eljutottunk oda, hogy dr. Berdár Béla 
főigazgató ünnepélyes fogadáson át is adhatta rendeltetésének az új objektumot. 
Vállalkozásuk indokolására az anyagi értékek megóvásán túl a könyvekben felhal
mozott szakmai ismeretek megfelelő hasznosulását, az ereklyeként megőrzött egyes 
tárgyakból egykori nagyjaink kisugárzó szellemiségének elfogadását, tiszteletét hoz
ta fel. Gáspár Hantos Géza egyesületi főtitkárunk meleg szavakkal mondott kö
szönetet mindenkinek, kinek része volt a megvalósításban, örömmel fogadta az 
egyesület nevében az új elhelyezés lehetőségét, de nem hallgathatta el azt a re
ményét, hogy ez is csak ideiglenes, átmeneti addig, amíg újra birtokba nem ve
hetjük az elődeink közadakozásából épült. Alkotmány-utcai ősi székházunkat. Ákos 
Zsuzsa kerületi tanácselnök örömmel nyugtázta azt, hogy a kerület újra ilyen ran
gos közintézménnyel gazdagodott és annak széleskörű hasznosítására buzdított. 

Az avatási szertartás után Riedl Gyula egyesületi könyvtáros mutatta be az épü
let egyes helyiségeit, a berendezés legszebb darabjait, amelyek még az országháza 
bútoraival együtt, azokkal egyforma kivitelben és azonos időben készültek. A ven
dégek érdeklődve nézték a régi könyvek díszes kiállítását és végül meghatódva 
írták nevüket a volt székház emlékkönyvébe, amelyet valamikor I. Ferenc József 
császár és király bejegyzése nyitott meg. 

A helyiségek mostantól a parkerdőgazdaság budapesti erdészetének gondozásában, 
a közeljövőben kialakítandó házirend szerint áll az egyesületi tagok rendelkezésé
re. Remélhetőleg hamarosan zarándokhelyévé válik erősen szétszórt szakmánknak. 

(Jéröme René) 

Az erdőgazdálkodás területén dolgozók 
társadalmi-erkölcsi megbecsülése az egye
sület középtávú programjában kiemelten 
szerepel. 1986-ban a helyi csoportok tit
kárain keresztül kérdőívvel kértünk ja
vaslatot a tagságtól címhasználat beve
zetésére. A megkérdezettek 87%-a fog

lalt mellette állást. Ezt követően foglal
kozott vele a választmány, valamint a 
MEDOSZ erdészeti szakosztálya. Az az 
álláspont alakult ki, hogy a vállalati ön
állóság révén az ilyen irányú döntések a 
gazdálkodó szervek hatáskörébe tartoz
nak, az egyesület így csak kezdeménye-



ző javaslattal élhet. Ennek alapján a 
Kisalföldi EFAG a következőket vezette 
kollektív szerződésébe: 

„Főmérnöki, főerdészeti címhasználat 
elnyerésére pályázati lehetőség 

Az erdőgazdaság igazgatója pályázati 
lehetőséget biztosít kétévente a legalább 
20 éve munkaviszonnyal rendelkező er
désztechnikusok számára főerdészi, és a 
hasonló munkaviszonnyal rendelkező er
dőmérnökök részére, főmérnöki cím el
nyerésére. Először 1990-ben, majd min
den páros évben. 

A pályázat alapja a jelöltnek a válla
latnál kifejtett munkája, tudományos 
publikációi, más szakmai eredményei. 

A pályázatot május 1-jéig lehet be
nyújtani az illető erdészethez, főmérnö
ki címért az erdőgazdaság központjához, 
ahol a szakmai kollektíva azt megismer
heti, megvitathatja és a vállalat felé 
elbírálásra javasolhatja. A központ öt
fős bírálóbizottságot hoz létre az illeté
kes ágazatvezetővel az élen és tagjai az 
érintett egységvezetők, valamint a pályá
zóval azonos végzettségű három, arra 
érdemes személy. A vállalat a cím oda
ítélésének időpontját augusztus 20-ban 
jelöli meg. A cím elnyerésével az alap
fizetés 20%-a jár." 

(Stádel Károly) 

A pilisi csoport (Visegrád) nyugdíjas-
találkozóját a csoport a szentendrei erdé
szet területén tartotta, hagyományos mó
don. A Budavidéki Állami Erdő és Vad
gazdaság 1989. április l-jén egyesült a 
Pilisi Állami Parkerdőgazdasággal. En
nek természetes következményeként a ta

lálkozón jelen voltak a budakeszi és gö
döllői nyugdíjasok is, a visegrádiakkal 
egyetemben. Géczy Béla szentendrei er
dészetvezető és munkatársai a következő 
programot állították össze: szabadforrá-
si ifjúsági tábor megtekintése, Szentend
rén skanzenlátogatás, a sikárosi va
dászház és a kopanyicai villanypásztor 
bemutatása, majd ebéd, baráti beszélge
tés Leányfalun. 

A találkozón 68 nyugdíjas vett részt, 
többek között dr. Tollner György és dr. 
Madas László nyugalmazott igazgatók. A 
nyugdíjasok jelenlevő doyenje a 91 éves 
Sződt István gödöllői erdésztechnikus 
volt. A parkerdőgazdaság vezetőségét a 
találkozón dr. Szikra Dezső műszaki fő
igazgató-helyettes képviselte. A jelenle
vők megemlékeztek elhunyt tagjaikról, 
sok üdvözlőlapot küldtek távollevő, beteg 
társaiknak, valamint táviratban köszön
tötték Arkosi Gyula nyugalmazott pilisi 
főmérnököt, az egyetemünk által adomá
nyozott aranyoklevele alkalmából. 

(Bánó László) 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 

SOPRONBAN: 
Gólya János—Mihály Sándor: „Hazai 
és külföldi új fahasználati technoló
giai és technikai eredmények bemuta
tása", 

T A T A B A N Y Á N : 
Csicsai Sándor—Wiszt Ferenc: „Mag
termelő állományok védelme" címmel. 

Az 1990. évi egyesületi vezetőségválasztó közgyűlés megrendezésére Budapesten, 
március hó 22-én kerül sor. 

Részletes tájékoztatás a következő lapszámban jelenik meg. 
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a mezőgazdasági tudomány „(erdészet) kandidátusa, Budapest T a m á g i ; d r , F i r o d s őszkor 
Zoltán, szombathely; dr. Csotonyi József, Budapes• u a Kecskemét; dr. Herpay Imre. 

Sopron; Gáspár-Hantos Géza - B " ^ ^ ' 5 r j á t ° ° a

ö ° gopron; Kadlicsek János, Miskolc; Keszt-
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) ^^rf^v'dr KWdyi Ernő, a közgazdasági tudomány 
helyi István, Budapest; dr. Király,,^-Bud^es^, ar « . « p M r«on, Buda
kandidátusa, Budapest; Korbonszky Kazimvrne v&c « . ™ g a z d a s á g i tudomány (erdészet) 
„ K t . Mészáros Béla, Szombathely; dr. Rácz ^raai, A „Aralv G v ő r ; dr. Szodfridt István, 
k l n d i d á t u s ^ B u dapest; S^osijM ^^J?$™?%. ílikra Dezső, Visegrád; 

a mezőgazdasági ^áomf^e^f^Xlo^, Varga Béla, Eger. 




