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TÓTH SÁNDOR FERENC

Kiket is bíznak meg az erdôtulajdonos
családok az erdeiken történô gazdálko-
dással? 51%-uk az erdôbirtokossági
társulatokat (sinrinkumiai).

A japán EBT-k elsôsorban szervezô-
dési és mûködési módjukban térnek el
a magyarországi társaikétól; nem önma-
guktól, önszervezôdve, hanem a 60-as
évektôl kezdôdôen állami kezdemé-
nyezéssel és állami támogatással jöttek
létre, azzal a céllal, hogy az adott körzet
magánerdô-gazdálkodását összefogják
és irányítsák. Az országban jelenleg
1262 EBT mûködik, tevékenységi terü-
letük határa mindig megegyezik az
adott település vagy településcsoport
közigazgatási határával. Mûködési terü-
letük nagyságának megoszlása a 4.  táb-
lázat szerint alakul.

Jelenleg a mûködési költségek csök-
kentése céljából az EBT-k összevonásá-
nak trendje figyelhetô meg; országosan
számuk csökken, de átlagos területük nô.

EBT tagjává bármelyik egyéni tulaj-
donos válhat (általában rinka), aki befi-
zeti az erdôbirtokának nagyságával ará-
nyos belépési díjat. A belépési díjakból
származó bevétel képezi az EBT-k alap-
tôkéjét, ami jelen pillanatban összesen
6.7 milliárd yen (kb. 60 millió dollár).
Ebbôl az alaptôkébôl finanszírozzák az
EBT-k adminisztrációs költségeit és
szakszemélyzetük mûködését. A taggá
vált tulajdonos ezentúl jogot formálhat
arra, hogy megbízza az EBT-t egy-egy
erdészeti munka vagy erdônevelési el-
járás elvégzésével, általában olyannal
ami komolyabb szakmai felkészültséget
vagy eszközállományt igényel. Hogy a
kitermelt faanyagból mennyit tart meg a
tulajdonos és mennyit az EBT, illetve
mennyit adnak el, az minden esetben
másként alakul, mint ahogyan az is,
hogy az esetleges haszonban illetve a

költségekben az EBT és a tulajdonos
hogyan osztozik. Ha az eladás mellett
döntenek, akkor a faanyag (rönk), az
adott szûkebb erdôgazdálkodási kör-
zetben rendszeresen megrendezett fa-
piacon árverés formájában kerül érté-
kesítésre. 

Abban az esetben ha a tagtulajdo-
nostól nem érkezik megbízás – és sajnos
az esetek nagyobb részében ez történik –,
akkor az EBT hozzá sem nyúlhat az adott
erdôhöz. Ugyanis, bármennyire is furcsa,
a rinkak nagy többsége tagja bár valame-
lyik EBT-nek, de a legritkább esetben ké-
ri csak fel ôket erdôgazdasági munka el-
végzésére. Az ország EBT-iben lévô tag-
tulajdonosok erdôbirtokainak összterüle-
te 78%-a a teljes magánerdô-területnek
(11,3 millió ha), mégis ezen területnek
csak elenyészô hányadán folyik ténylege-
sen valamiféle erdôgazdálkodás.

Ez azzal magyarázható, hogy a be-
csületes japán erdôbirtokos családok,
akiknek sem idejük sem pénzük nincs a
terhet jelentô erdészeti munkák elvég-
zésére, belépnek egy EBT-be meg-
nyugtatva lelkiismeretüket egyszer-
smind azzal, hogy erdejük jó kezekben
van. Ezzel azt a veszélyt is elhárítják
maguk felôl, hogy természeti katasztró-
fa esetén (tájfun, hó, földcsúszamlás
stb.), az amúgy rájuk háruló termelési
és helyreállítási munkálatokat saját erô-
bôl kell elvégezniük. 

Az EBT-k másik fô tevékenységi kö-
re a szaktanácsadás és a tagtulajdono-
sok erdôvel kapcsolatos adminisztratív
ügyeinek intézése. Ezek közül a legfon-
tosabb az állami támogatások igénylé-
se, ami jelenleg az esetek legnagyobb
részében a gyérítések elvégzésére irá-
nyul.

A valaki mást erdészeti munkával meg-
bízó rinkak mintegy 12%-a az úgyneve-
zett Yamamori-hoz fordul (vidékenként
Yamaban-nak is nevezik). A Yamamori
(erdôgondozó, erdôôrzô) az erdôgazdál-
kodással foglalkozó legôsibb szervezôdé-
si forma Japánban, és csak adott, általában
komoly erdôgazdálkodási hagyományok-
kal rendelkezô vidékeken található meg
(pl. Yosino, Kawakami-mura). Mûködése
is csak egy szûkebb körzetre, rendszerint
egy-két falura korlátozódik. A Yamamori
nem tulajdonosokat, hanem erdei munká-
kat végzô szakembereket tömörít, akik
egyedi megbízási szerzôdések alapján
dolgoznak. Az általában jelentôs gépállo-
mánnyal rendelkezô szakemberek szak-
tudása régebben apáról fiúra szállt. Ma
azonban, amikor egyre inkább kell mun-
kaerôhiánnyal számolni, a  Yamamori-k
és EBT-k egy része elsôsorban a városi
életet megunt fiatalokat próbálják  ma-
gukhoz csalogatni, egy veszélyes ugyan
de szép és egészséges környezetben vé-
gezhetô munka felajánlásával. Erôfeszíté-
seik eddig nem kevés sikerrel jártak.

Japán erdeirôl és erdôgazdálkodásáról
5., befejezô rész

4. táblázat: Az EBT-k számának megoszlása
a mûködési terület alapján

EBT-k mérete EBT-k száma %

5000 ha > 554 44

5 000-10 000 ha 316 25

10 000-15 000 ha 188 15

15 000-20 000 ha 79 6

> 20 000 ha 125 10

Összesen: 1 262 100

Önkéntesek részvétele az erdônevelési munkákban még nem általános, de egyre nagyobb nép-
szerûségnek örvend a városiak körében, Shinano-EBT, Naganó
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A gazdálkodási formák közül érdemes
még megemlíteni a Dantait, ami egy er-
dôtulajdonosokból álló, erdôgazdálko-
dással foglalkozó faluközösséget jelent.
A három gazdálkodási forma közül ez a
legszûkebb mûködési spektrumú.

Ma Japánban a magánerdô-gazdál-
kodás egységes nyilvántartásáról nem le-
het, de a jelenlegi gazdasági körülmények
között, nincs is értelme beszélni. Régeb-
ben az adott körzet településközpontjában
lévô önkormányzat erdészeti osztályának
szakemberei, a rinkak erdeivel kapcsola-
tos információkat a fahasználati munkák
elvégzésekor kötelezôen kitöltendô „vá-
gásjegyzôkönyv” alapján gyûjtötték össze.
Most, amikor szabálytalan fakitermelések-
tôl nem kell tartani, a „vágásjegyzôkönyv”
elvesztette kötelezô jellegét.

Amint azt az elôzô részben láthattuk, a
magánerdô-gazdálkodásra nézve a gaz-
dasági környezet Japánban ma nem
mondható a legszerencsésebbnek. Mivel
a tulajdonosok és gazdálkodók számára
egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy csak fa-
termesztésbôl megélni nem lehet, ezért a
figyelmük az erdô által szolgáltatott
egyéb haszonvételi lehetôségek felé for-
dul. A sikeres, viszont még korántsem ál-
talánosnak mondható próbálkozások
skálája széles: zöldtrágya- és faszénter-
melés, gomba- (sítake) termesztés, üdül-
tetés, táborok szervezése, a lakosság (kü-
lönösen a városiak célozhatók meg ez-
zel) erdészeti munkákba való bevonása
és így tovább (5. kép). Egy biztos, hogy
egy adott szûk tevékenységi körhöz való
merev ragaszkodás sok jóval nem ke-
csegtet. Aki az erdôbôl szeretne ma Ja-
pánban megélni, annak számolnia kell
azzal, hogy az erdô által biztosított szám-
talan haszonvételi mód közül a lehetô
legtöbbel kell egyszerre foglalkoznia.

Abban, hogy a japán kormány erdé-
szeti politikája és a nemzetközi fapiaci
helyzet alakulása a jövôben ismét ked-
vezô helyzetet teremt a magán-
erdôgazdálkodás számára és így a 10
millió hektár mesterséges erdô
kezeletlenségének problémája megol-
dódik, csak reménykedni lehet. Min-
denesetre biztató elôjelként kell érté-
kelni azt, hogy a japán társadalomban –
ahol az emberek már nem gazdasági
növekedést akarnak, hanem jobb mi-
nôségû életkörülményeket –, a vidéki
életforma és ezzel együtt a természettel
való együttélés elônyei jobban fel fog-
nak értékelôdni, mint a más szempon-
tokból ugyan, de szintén sok elônnyel
járó városi élet. Akik a vidéket választ-
ják, azok számára az erdô munkalehe-
tôséget biztosíthat.

Egyazon nap kaptam kézhez Gólya Já-
nos nyílt levelét, amit Szász Tibornak írt
(EL márciusi szám), – ebben szomorúan
„jelenti” a verseny ötletadójának, hogy
pénzhiány miatt a magyar csapat nem
lesz ott a következô Fakitermelô Világ-
bajnokságon –, és Gerely Ferenc invitá-
lását, hogy vegyek részt az ausztriai
Ramsauban megrendezendô európai er-
dészek sífutóversenyén. Idôpont-egyez-
tetés után a meghívásra igent mondtam,
bár akkor még nem sejtettem, hogy a fa-
vágó és a sífutó magyarokban nemcsak
az állampolgárság hasonló.

A 2995 méter magas Dachstein csú-
csai alatt húzódó fennsíkon található
Ramschaut méltán keresik fel a sífutás
szerelmesei. Az égbenyúló sziklák tövé-
ben húzódó lankákon ideális terepet ta-
lálnak a sífutás és a mozgás megszállott-

jai. Az északi versenyszámok világbaj-
nokságát nem véletlenül rendezték itt
elmúlt évben. Március elején szokatlan
meleg fogadta a 21 országból összese-
reglett közel ezer nevezett indulót. Har-
mincnegyedszer gyûltek egybe Európa
erdész sportolói. A mieink Gerely Fe-
renc csapatkapitány vezetésével jöttek
el a vetélkedôre: Sári Zsolt, Sári Zsoltné
Éva, Sári Orsolya, Spiegl János, Koczka
Zoltán, Büki Gábor, Büki Miklós, Tajnai
Róbert, Vajda Zoltán, Dobó István,
Gyenis Katalin, Horváth Balázs,
Lomniczi Gergely, Somay Gergely,
Barcza Virág.

Nevezhetett a junior korosztályból
fölfelé mindenki, aki él-hal a sífutásért.
A legidôsebb résztvevô egy 87 éves ba-
jor erdész volt. A lövészettel kombinált
futás a férfiaknál 10, a hölgyeknél 5 ki-

Sífutók amúgy magyarosan


