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Az elsõ napi tanulmányutat „A termé-
szetközpontú erdõgazdálkodás helyi
aspektusai” témában szervezték. A pro-
jektet Sinka Attila és Keresztes György
mutatta be, a tanulmányúton Varga Bé-
la (Pro Sylva), Ruff János (Ipolyerdõ
Rt.) és Keresztes György (HM Budapest)
voltak a házigazdák.

A nemzetközi és a nemzeti tanács-
adók elõadásai:

– Ökoturizmus és erdei üdültetés –
Douglas Clark, UK, Forestry Comission

– Erdõmûvelési formák – Lukács Ti-
bor, Zólyomi Egyetem

– A természetközeli erdõkezelés
technológiái – Keresztes György, HBEG,
Joachim Lorbach, FAO/FOP

– A természetközeli erdõkezelés
költség-haszon elemzése – Dr. Gólya
János, NYME

– A fakitermelés és elsõdleges fafel-
dolgozás termékeinek marketingje –
Algis Gaizutis, Litvánia

– Szabályzati javaslatok a ter-
mészetközeli erdõgazdálkodás fényé-
ben – Lengyel Attila, CEPF.

Támogatás az új típusú
erdõkezelési eljárások kialakí-

tásához és kifejlesztéséhez
Magyarországon

[FAO/TCP/HUN/3003 (A)]
Az utolsó 10–20 év alatt a Magyarorszá-
gon lezajlott társadalmi és gazdasági vál-
tozások az erdõk és az erdõgazdálkodás
szerepét jelentõsen átértékelték. Az
erdõk három funkciója – ezen belül
elsõsorban az erdõgazdálkodás közjólé-
ti és védelmi feladatai – fokozottan a tár-
sadalmi elvárások elõterébe került. Ma
már nem a „népgazdaság fával való ellá-
tása” az erdõgazdálkodás elsõdleges fel-
adata. Ezek a társadalmi igények az
erdõgazdálkodást nap mint nap érõ tá-
madásokban is megnyilvánulnak.

Ezeknek az igényeknek a megfogal-
mazása és annak a felismerése vezetett
ennek a projektnek a megtervezésé-
hez, hogy a jelentkezõ társadalmi igé-
nyeket elhárítani nem lehet. Nem is
célszerû, hanem elébe kell menni az
eseményeknek és a társadalmi nyo-
másnak engedve új prioritásokat kell

megfogalmaznunk, az erdõgazdálko-
dásnak új célokat és új módszereket
kell adnunk. Ma általánosan elfoga-
dottnak tekinthetjük a közjóléti célok
elsõdlegességét a legtöbb természet-
szerû erdõben Magyarországon, fenn-
tartva, hogy a fatermesztés is a legtöbb
állományban folytatható a közjóléti cé-
lok elsõdleges érvényesülése mellett.
Ezt a többé-kevésbé jól bevált erdõter-
vezési rendszer biztosítja.

A HM Budapesti Erdõgazdaság Rt.
(HBEG) által kezdeményezett és a FAO
által támogatott projekt egyik célja az,
hogy olyan eljárásokat adjon az
erdõgazdálkodással foglalkozók kezé-
be, amelyek használatával ezeket az el-
várásokat a gazdasági érdekek sérülése
nélkül kielégíthetik. Nyíltan megfogal-
mazódott már több oldalról az igény:
olyan erdõgazdálkodást kell folytatni –
ahol lehet –, hogy „ne keletkezzen vá-
gásterület”, hogy megmaradjon az
erdõterületek állandó fával való borí-
tottsága.

Az elmúlt években már sok kísérlet tör-

Királyréten tartotta konferenciáját a FAO
és a HM Budapesti Erdôgazdaság Rt.
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A Guti erdô
Izgalmas, vastag törzsû és szerteágazó
fába vágta fejszéjét dr. Szemerédy Mik-
lós, amikor a Guti erdõ történetének
megírásába kezdett. Igaz, tudta, hogy
mit vállal, hiszen néhány éven belül
már jelent meg kötete a Debrecen kör-
nyéki Erdõspusztáról, és az akác hon-
foglalásáról a Nyírségben. Ez utóbbi kö-
tet már második bõvített kiadásban jele-
nik meg, és rövidesen a Nyírerdõ Rt.-
nél kapható. A Gut-Keled nemzetség és
a guti erdõ címû, közel 300 oldalas –
mondhatni – monográfia meglehetõs
részletességgel tárgyalja Gut történelmi
vonatkozásait, a Gut-Keled nemzetség
családfáját, bemutatja a Guti família le-
származási tábláját.

A szakmai rész ismerteti a térségben
történt erdõszakasztásokat (véghasznála-

tot), a királyi biztosok és Debrecen város
harcát, a Guti erdõkben folyó
erdõgazdálkodást, utazhatunk a Debre-
cen–Guti erdei vasúton, alapos
ismertetõt kapunk a térségben folyó va-
dászatokról, és megismerhetjük a híres
Guti árbocakácot is. Szemerédy Miklós
könyvébõl megtudhatjuk, hogy a hajdani
8 500 kh-nak 87%-a kocsányos tölgy volt.

Ajánlom minden, szakmáját és szû-
kebb pátriáját szeretõ olvasónak, mert
rendkívül tanulságos a könyv. Egyrészt
alapos szakmai ismereteket szerezhe-
tünk, másrészt elmerülhetünk a magyar
történelem egy sajátos nézõpontú rész-
letébe, mely nemcsak tudásunkat gya-
rapítja, hanem egyben szórakoztató is.
Mert igaz a könyvben olvasható idézet,
hogy : „A múltba nyúlik vissza a jövõ fá-
jának gyökere.”

Pápai Gábor
(A méltatást lásd a 344. oldalon)

tént a „természetszerû” erdõgazdálkodás
eljárásainak meghatározására, annak
megfogalmazására, hogy a mai magyaror-
szági viszonyok között hol és hogyan le-
het természetszerû erdõgazdálkodást
folytatni. Születtek eredmények, ismertek
a szakmai közönség körében a „Pro Silva”
alapelvek ismeretének és alkalmazásának
dinamikus terjedése és ismertek a régen
alkalmazott szálaló erdõgazdálkodás, va-
lamint a készletgondozó erdõkezelés
eredményei, de a gyakorlatban egyik elv,
eljárás, módszer sem tudott még tartósan
meghonosodni.  A különbözõ eredmé-
nyek megismerése és az Erdõgazdaság
munkájában való alkalmazás lehetõsé-
geinek vizsgálata során jutottak az
Erdõgazdaság szakemberei arra a felisme-
résre, hogy az új célokhoz, az új elvekhez
új módszerek is kellenek, de – és ez a leg-
fontosabb ebben az esetben – nemcsak az
erdõnevelés szakterületén, hanem az
erdõgazdálkodás más területeinek, vala-

mint a kiegészítõ tevékenységeinek teljes
skáláján.

A kérdés erdõmûvelési-erdõnevelési
oldala – több állományalkotó fafaj, illetve
faállománytípus vonatkozásában – már
jórészt ismert, de elvileg minden, csíraké-
pes magot termõ fafaj állománya alkal-
mas lehet természetes újulásra. Kevésbé
ismert viszont a kérdés technológiai és
gazdasági oldala, pedig ezek ismerete
nélkül a rendszer nem mûködhet.

A természetszerû erdõgazdálkodás
mûködésének másik alapvetõ feltétele,
hogy a hatályos jogi rendszerbe illeszt-
hetõ legyen, tehát a támogatási és elvo-
nási rendszer, valamint az erdõtervezés
és a felügyelet kezelni tudja az alkalma-
zandó eljárásokat.

A fenti célok elérése érdekében a
projekt feladata, hogy a HBEG terüle-
tén kijelölt mintaterületeken az össze-
gyûjtött eljárásokat kipróbálja, ele-
mezze és a tapasztalatokat a gyakorla-

ti használat számára alkalmas módon
rögzítse.

A FAO által elfogadott projekt-terv
szerint a munka 2005-ös kezdéssel 2006
májusában zárul.

Keresztes György

Helyreigazító
A szeptemberi lapszámban „Vendégmunka
tanulsággal” címû írás szerzõje helyesen
Kováts Dávid.

* * *
Az „Erdõsávok hiánya – energetikai faül-
tetvények, mint erdõsávok” címû leadott
írásunkban a következõ hibákat találtuk:
Az „Erdõsávok elõnye” fejezet 3.
bekezdésében az elsõ zárójeles rész helye-
sen: (elmúlt években egyszeri 6-10 cm, a
vizsgált nyílt területen)
Az „Ültetvényszerû erdõsávok” fejezet utol-
só elõtti bekezdésének utolsó mondatában
a helyes: betakarítási évek (B1 és B2).

A szerzõk


