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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
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lométeres távot jelentett. A váltók küz-
delme a verseny befejezô száma. A ma-
gyar csapat Coubertini gondolatai je-
gyében, és ereje legjavát adva küzdött a
csapat és az ország dicsôségéért.

Természetesen a részvétel volt a fon-
tos, hiszen a verseny a majd egész év-
ben havas lehetôséggel rendelkezô
nemzetek között dôlt el. Mégis szívet-
lelket melengetô volt nézni a magyar
csapat lázas készülôdését, a rajtok iz-
galmát. A magyar erdésztársadalmat
képviselték.

A közel egyhetes versenyen szakmai
tanulmányutakra is sor került. Ausztria
magánerdészetét, az államerdészet köz-
jóléti szerepét, az erdei haszonvétele-
ket, az erdôgazdálkodás és a természet-
védelem – odakint is – sajátságos hely-
zetét, valamint az EU és az erdôgazdál-
kodás témáját tanulmányozhatták a
résztvevôk.

A magyar csapat kinttartózkodásá-
nak teljes költségét a résztvevôk maguk
viselték.

Vajon annyira nehéz helyzetben
van a magyar erdôgazdálkodás, a ma-
gyar erdésztársadalom, hogy a hazán-
kat külföldön is képviselô csapatokat,

légyen az sífutó vagy favágó verse-
nyen résztvevô – ne tudja anyagilag is
támogatni?

Nem lenne szerencsés, ha a magyar
trikolor szép lassan eltünedezne ezek-
rôl az összejövetelekrôl. A közös Euró-
pában sem szabad elveszítenünk nem-

zeti sajátosságunkat, és minden alkal-
mat ki kell használni, hogy bizonyítsuk
jelenlétünket. Azokat a megszállottakat
pedig, akik az ország, a szakma köve-
tei, minden lehetô eszközzel támogatni
illene.

Pápai Gábor

Balról jobbra: Franz Zannbauer a verseny szervezôje, felesége, fia, Gerely Ferenc az EFNS
alelnöke, Erwin Lauterwasser az EFNS tiszt. elnöke, Raimo Hulmi, Leif Strömquist az
EFNS alelnöke, Annie Martini, Rudi Kynast az EFNS elnöke és felesége

Ez év áprilisában is megrendezték a
brnoi erdészeti-vadászati vásárt. A ma-
gyar vásárlátogatók számára is egyre
népszerûbb szakvásár az erdészeti kiál-
lításon kívül egyben a Mezôgazdasági
Gépek és Berendezések, valamint a
Nemzetközi Állatorvosi és Állattenyész-
tési Vásár is volt. Lutring Tünde, a vásár
magyar képviseletének szervezôje iga-
zította el a sajtó munkatársait a legfon-
tosabb tudni- és látnivalókról.

Az erdészeti gé-
pek bemutatóhe-
lyén fôleg a kiter-
melés, szállítás gé-
peibôl láthattunk
néhányat. A min-
dig népszerû mo-
torfûrészes bemu-
tató most is sok lá-
togatót vonzott,
éppúgy, mint a
szabadtéri ragado-
zómadár-cirkusz.
Baglyok, sólymok,
vércsék, sasok rep-
destek, s mutatták,

hogy mire képes ôket az ember megta-
nítani egy-egy naposcsibéért cserébe. A
vadászati pavilonban trófeakiállítás és a
méltán híres cseh fegyvergyártás ajánla-
taiból választhattak a látogatók. Láthat-
tuk a világ legrégibb vadászruháját.

A Csallóközbôl ideszármazott bájos
Klára Navrátilova nemcsak a vásár látni-
valóit ismertette, hanem a város történel-
mi nevezetességeirôl is vendégcsalogató
elôadást tartott. S valóban érdemes a tör-

ténelmi várost a Vásár idején felkeresni,
összekötve a kellemest a hasznossal.

A legtöbb külföldi vendég Szlovákiá-
ból, Lengyelországból, Ausztriából, Né-
metországból, Magyarországról, Uk-
rajnából és Olaszországból érkezett. A
külföldrôl érkezô látogatók számának
növekedése elérte a 44 százalékot.

Ülést tartott a MÚOSZ
Erdészeti, Természet-
védelmi és Vadászati
Szakosztálya
Az ülésen dr. Vasas Joachim, az intézet
munkájáról (benne a vadászati oktatás-
ról), Fáczányi Ödön a szakosztályi ter-
vekrôl, adminisztrációról, az Országos
Magyar Vadászati Védegylet jövôjérôl,
Csekô Sándor, a Vadászati Kulturális
Egyesület elnöke a VKE 10 éves tevé-
kenységérôl, terveirôl, Jung László, az
Egererdô Rt. vezérigazgatója a rész-
vénytársaság tevékenységérôl tartottak
beszámolót.

Nemzetközi Erdészeti és Vadászati
Szakvásár, Brno


