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A japán erdôk birtok-
struktúrája, gazdálkodási

formák, magánerdô-
gazdálkodás

Japán 25 millió hektáros erdôvagyona
három fô tulajdonosi szektor között
oszlik meg, ezek: az állam 31%-os, az
önkormányzatok és egyéb közösségi
erdôk 11%-os, és a magánszektor 58%-
os részesedéssel. A részletes tulajdon-
megoszlást a 2. táblázat mutatja.

Az ország jelenlegi birtokszerkezeté-
nek kialakulása a 19. század második
felére, a Meidzsi-korszakra tehetô
(1868-tól). Ekkor hajtották végre ugyan-
is azt a földreformot, melynek során a
feudális urak nagybirtokai kiosztásra
kerültek magán és közösségi tulajdo-
nokba. Hokkaidó erdeinek 1947-es, a
Halászati-, Mezô- és Erdôgazdasági Mi-
nisztérium (Nórinszuiszansó) kezelése
alá vonásával megtörtént az utolsó lé-
nyegesebb átalakítás.

Az állami erdôk több, mint 97%-a
(7,6 millió hektár) áll a legnagyobb ja-
pán erdészeti vállalat, a Halászati-, Me-
zô- és Erdôgazdasági Minisztériumhoz
tartozó Állami Erdészeti Vállalat
(Rinjacsó) kezelése alatt.

Az állami erdôk fôként az ország
északi (Hokkaidó, Tóhoku) és hegyvi-
déki területein összpontosulnak, a már
tárgyalt történeti okok miatt. A jórészt
talaj-, vízkészlet-, vagy egyéb védelmi

erdôk mellett a fatermesztési funk-
ció jelentôsége elenyészô; a teljes
állami erdôterület 57%-a (1998) vé-
delmi rendeltetésû. Ha a védelmi
rendeltetésû erdôk arányát a másik
fô tulajdonosi csoportban vizs-
gáljuk, ami 29% (1998), akkor lát-
hatjuk, hogy a fatermesztés súly-
pontja a magánszektorban van. A
védelmi rendeltetésû erdôk 68%-a
a felszíni vizek, 22%-a a talaj, 7%-a
pedig az egészség megôrzését cé-
lozza.

Az utóbbi években az állami
erdészeti politika nagy változáso-
kon ment és megy keresztül Ja-
pánban. Elég ha a védelmi erdôk
arányának változását tekintjük
(1955-ben kevesebb, mint 10%
volt, míg ma közelíti a 60-at), lát-
hatjuk, hogy az ökológiai szem-
pontok egyre jobban érvényesül-
nek, már ami az elsôdleges ren-
deltetéseket illeti. 

Ahogy a társadalomnak az er-
dôkincs kezelésével kapcsolatos
elvárásai megváltoztak, úgy kellett
az állami erdészeti politikának is új
profilt találnia. Ma az állami szektor el-
sôdleges feladata a Japánban óriási
problémát jelentô eróziós károk meg-
elôzésével, illetve helyreállításával
kapcsolatos tevékenységek ellátása
(kép). Újabban az üdültetési és oktatás-
nevelési funkciókra is komoly hang-

súlyt fektetnek; számtalan példát lehet
látni, ahol a táborokon, a laikusok szá-
mára szervezett erdôgazdálkodói tan-
folyamokon és versenyeken keresztül
próbálnak meg párbeszédet folytatni a
lakossággal. Egyre egyértelmûbbé vá-
lik: az erdô nem az erdôgazdálkodóé,
hanem a lakosságé.
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Japán erdeirôl és erdôgazdálkodásáról
4. rész

2. táblázat: Az erdôterület megoszlása a különbözô tulajdonosi csoportok között

Tulajdonosi csoportok Ültetett erdôk Természetes erdôk Vágás- és egyéb területek Összesen

Állami erdôk 2 446 4 738 660 7 844

Az állami erdészet igazgatóságok 
kezelése alatt álló erdôk 2 417 4 608 622 7 647

Állami erdôk 2 315 4 604 612 7 531

Megbízási szerzôdés alapján
az állam által telepített és kezelt 

magántulajdonban lévô erdôterület 102 4 10 116

Egyéb állami szervek 
kezelése alatt álló erdôk 29 130 38 197

Közösségi erdôk 1 209 1 433 88(5) 2 730

Prefektusi erdôk 477 703 16 1 196

Önkormányzati és egyéb 
közösségi erdôk 732 730 72(5) 1 534

Magánerdôk 6 743 7 211 618(147) 14 572

Összesen 10 398 13 382 1 366(152) 25 146

Megjegyzés: Az értékek 1000 ha-os egységben vannak megadva
A (...)-ben megadott értékek a bambuszként nyilvántartott területet jelentik

Az esôs évszakban (baiú) és a tájfunok idején jelen-
tôsek az eróziós károk,Japán Déli-Alpok, Naganó
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Persze a profilváltás nem ment vér
nélkül. Az erdészeti igazgatóságok terü-
leti összevonása és a létszámleépítés
nem volt elkerülhetô.

A közösségi erdôk földrajzilag a
nagy blokkokból álló állami és a felap-
rózódott magánerdôk közé ékelôdve
helyezkednek el, vertikálisan is többé-
kevésbé elkülönülve.

A két fôbb csoportot a prefektusi és
a prefektusi szint alatti (metropolis, vá-
ros, falu stb), önkormányzati kezelés-
ben lévô erdôk alkotják. Rendeltetésük
a közösségi funkciók betöltése és a vi-
dékfejlesztés, amint azt a Nagano-Pre-
fektus Erdészeti Statisztikai Évkönyve
(1998) állítja.

A nyilvántartás a közösségi erdôk
közé sorolja még az egy állami beruhá-
zással létrehozott vállalat, a Midori-
sigen-kódan, által kezelt erdôket is. Mû-
ködési feladata az egyébként más mû-
velésre alkalmatlan területek feltárása,
beerdôsítése és kezelése. Ma a legna-
gyobb erdôtelepítéssel foglalkozó cég
Japánban a magánszektoron kívül.

A mesterséges erdôk területének 65%-
a (6.7 millió ha), élôfakészletének pedig
74%-a (1,4 milliárd m3) magántuladon-
ban van. A magánerdôk nemzeti erdô-
gazdálkodásban betöltött szerepének sú-
lya még egyértelmûbb, ha a teljes japán
faanyagtermelésben való szintén 74%-os
(14,4 millió m3) részesedését vesszük fi-
gyelembe. És ez a részesedés a jövôben
csak nôni fog, ha az állami szektorban
végbemenô változásokra gondolunk.
Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a japán
fatermesztés volumenének és minôségé-
nek jövôje a magánszféra gazdálkodási
helyzetének alakulásától függ.

Japánban a magánerdô-tulajdon
alapegysége a rinka, amit erdôbirtok-
kal rendelkezô családként vagy háztar-
tásként lehet értelmezni. A statisztikák-
ban is az egyéni tulajdonos helyett ezt a
fogalmat találjuk (a két tagból álló
ideogramma-kombináció elsô fele az
erdôt, a második a családot vagy ott-
hont jelképezi, míg a kettô együtt; „er-
dôben-erdôbôl élô”-t jelent).

A japán magánszektorban található,
0,1 ha-nál nagyobb birtokkal rendelke-
zô, 2,8 millió tulajdonos közül 2,5 millió
a rinka, a maradékot a vállalatok, kolos-
torok és egyéb erdôbirtokos jogi szemé-
lyek alkotják. A rinka-k több mint fe-
lének (64%) erdôn kívül mezôgazdasági
területe is van. Ez természetesen nem je-
lenti feltétlenül azt, hogy a maradék 36%
kizárólag az erdôbôl él; a legtöbben az
erdôgazdálkodást csak keresetkiegé-
szítésként folytatják.

A rinka átlagos mérete 2,7 hektár. A
japán magánerdô-birtokok elaprózott-
sága még szembeötlôbb, ha az 1 ha-nál,
illetve az 5 ha-nál kisebb birtokkal ren-
delkezô tulajdonosok arányát vesszük
figyelembe: az elôbbi 58%, az utóbbi
pedig 89% (3. táblázat). A magánerdôk
területi megoszlását a birtokméret alap-
ján a 4. ábra mutatja.

Azt, hogy a magánszektorban mek-
kora területen folyik ténylegesen rend-
szeres erdôgazdálkodás, a rendelkezés-
re álló információk alapján, sajnos na-
gyon nehéz egzakt módon megítélni.

A statisztikai adatok tanúsága szerint
az 1 ha-nál nagyobb erdôterülettel ren-
delkezô rinka-k mintegy 1%-a (10 929
család) önállóan gazdálkodva az erdejé-
bôl él, míg 6%-uk az erdô kezelését tel-
jes mértékben másra ruházza át (64 915
család). Joggal feltételezhetô, hogy eze-
ken a területeken (a teljes magán-
erdôterületnek durván 14%-áról van
szó) rendszeres gazdálkodás folyik.
Hogy a fennmaradó 86%-nyi magán-
erdôterület mekkora hányadán folyik
még gazdálkodás, azzal kapcsolatban
csak sejtésekre lehet hagyatkozni. Egy
dolog azonban biztos. A nagyobb erdô-
birtokos tulajdonosok nagyobb arány-
ban folytatnak rendszeres erdôgazdál-
kodást, mint a kisbirtokosok. Elég nagy

biztonsággal állítható, hogy akiknek 10
ha-nál kisebb erdôterületük van, csak el-
hanyagolható részük aktív. A helyzet a
20 ha-os határ felett némileg jobb képet
mutat, de sajnos nem sokkal jobbat.
Hogy ez miért van így, azt akkor érthet-
jük meg igazán, ha a társulási-gazdálko-
dási formák mûködését, illetve nem mû-
ködését vizsgáljuk meg.

Legszebb fotóiból 
rendezett kiállítást Zétényi Zoltán erdô-
mérnök újságíró.

A fél világot  – vagy még annál is töb-
bet – bejárt fotós értô szemmel járta Ke-
let s Nyugat városait. Az FVM hatodik
emeletén kiállított fényképeket remél-
hetôleg még viszontlátjuk. A tárlatot
Holdampf Gyula elnökhelyettes nyitot-
ta meg.

3. táblázat. A rinka-k számának megoszlása a birtokméret alapján

Az erdôbirtok mérete (ha) A rinka-k száma Arány (%)
0,1-1,0 1 452 255 58
1,0-5,0 777 207 31
5,0-10,0 150 661 6
10,0-20,0 79 281
20-30 23 294
30-50 14 664 5
50-100 7 490
100- 3 753
Összesen 2 508 605 100 

4. ábra. A magánerdôk területi megoszlása birtokméret alapján


