FÁSÍTÁSI SZAKÜLÉS
A z 1950. őszén megkezdett nagyarányú erdőtelepítési és fásítási program
végrehajtása eredményeként 1965. év végéig az erdőgazdaságok üzemi területén
109 ezer ha, egyéb szervek területén 222 ezer ha új erdő és fásítás létesült. A tele
pítési program nagyobb része tehát az állami erdőgazdaságok üzemi területén kí
vül valósul meg. Mindezeket figyelembe véve a szakosztály néhány főbb kérdés
tárgyalását tartotta szükségesnek.
Dr. Gál János az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőtelepítéstani Tanszékének
kutatási eredményeiről számolt be és a közel egy évtizedes kutatómunka adatai
ból megállapította, hogy a mezővédő erdősávok az általuk védett mezőkön ked
vezően változtatják a klimatikus, edafikus és biológiai tényezőket, aminek követ
keztében hatásosan szolgálják a mezőgazdasági rendeltetésű földek termőtalajai
nak védelmét, hozzájárulnak a terméseredmények fokozásához és a népgazdaság
számára jelentős nagyságrendű iparifa nyersanyagot szolgáltatnak.
A z erdősávok telepítése minden egyéb szemponttól függetlenül szükséges a laza
szerkezetű
homoktalajainkon,
tőzeg-, kotu- és láptalajainkon,
váztalajok
kiXlöruböző típusain, üledékés hordaléktalajainkon
és a szikestalajok
különböző típu
sain. Egyéb területeken az erdősávok telepítése ott indokolt, ahol az átlagos
szé
lesség a 2,5 m/sec-ot
meghaladja,
a tenyészidő csapadékösszege
340 mm-nél
keve
sebb és a nyári napok (max. = 25°C) száma 75-nél
több.
A z erdősávoknak, mint népgazdasági beruházásnak, a visszatérülési ideje 5 éven
belül van. A z eredményeket és ráfordításokat viszonybaállító gazdaságossági té
nyező 2.379, ami azt mutatja, hogy az erdősávok telepítése az igen gazdaságos b e 
ruházások közé tartozik. A z erdősávok telepítésével növeljük az ország mezőgaz
dasági termékekkel való ellátását, elősegítjük a faimport csökkentését és a termő
talajok védelmét. Ebben rejlik a mezővédő erdősávok telepítésének nagy közgaz
dasági, népgazdasági haszna és jelentősége.
Dr. Szőnyi László előadásában megállapította, hogy Magyarország területének
49%-a 140 m-nél magasabb d o m b - és kis részben hegyvidék. A mezőgazdaság ál
tal használt területek jelentős részén nagy a talajpusztulás. A mezőgazdasági
szakemberek megállapításai szerint hazánkban a vízerózió következtében
erősen
erodált,
tehát termőrétegük több mint 70%-át elvesztett mezőgazdasági terüle
teink kiterjedése 300—400 ezer ha-ra tehető, a közepesen
erodált
területek,
ahol a termőréteg 30—70%-a pusztult le, mintegy 750 ezer ha kitérjedésűek. A
kisebb mértékben, de még határozottan erodált területek nagysága- mintegy 600
ezer ha. A kétmillió hektárnyi homok és kotus talajainkon belterjes mezőgazda
sági művelés mellett is nélkülözhetetlen a széltörő talajvédelmi fásítás.
Mindezen adottságok miatt az 1961. évi erdőtörvényünk rendelkezéseinek m e g 
felelően fokoznunk kell a talajvédelmi erdőtelepítéseket és fásításokat. Ezzel az
erdőtörvénnyel egyidejűleg jelent meg a mezőgazdasági rendeltetésű földek v é 
delméről szóló 1961. évi V I . törvény. Ez utóbbi korlátozza ugyan a mezőgazdasági
rendeltetésű földeknek erdőtelepítésre történő igénybevételét, ugyanakkor erdő
telepítésre, fásításra jelöli ki a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeket.
A földvédelmi törvény végrehajtásaként az országos vízgazdálkodási keretterv
adataiból kiindulva vízgyűjtőnként el kell készíteni a talajvédelmi irányterveket,
majd azon belül az üzemi talajvédelmi terveket, amelyekben már komplex vizs
gálattal határozzák meg a talajvédelmi erdőtelepítések és fásítások helyét. A ta
lajpusztulás további megakadályozása céljából az erdőtelepítéseket és fásításokat
elsősorban e tervek alapján kell végrehajtani.
A mai magyar erdészeti talajvédelem lényegében három irányú munkát fejt ki.
Visszaszorítja a még működő káros erőket a talajvédelmi fásítások keretében, a

leggazdaságosabban igyekszik hasznosítani a vízgyűjtők természeti adottságait az
erdészeti talaj erőgazdálkodás és fatermesztés keretében, végül figyelemmel kíséri
az erdőterületről származó vízhozamokat. A véderdők, védőfásítások ma országo
san elterjedt padkás talajelőkészítése előnyösen biztosítja a talajvédelmet és m e g 
akadályozza a talaj további pusztulását, ugyanakkor gondos ápolás mellett az oda
telepített csemeték gyorsabb fejlődését is biztosítja.
Szeghalmi Ferenc az állami gazdaságok fásítási kérdéseiről számolt be. A m e z ő 
gazdasági nagyüzemek között az állami gazdaságok sem nélkülözhetik az erdőt és
fásítást. A mezőgazdasági termelést az erdészeti tevékenység szerencsésen, gaz
daságosan egészíti ki.
A z állami gazdaságok kezelésébe a területi szervezések idején kizsarolt szórvány
erdők és a mezőgazdasági nagyüzemű táblásításra meg nem felelő fásítások ke
rültek. Ekkor az állami gazdaságok összességének mindössze 1%-át borította fa
állomány. Azóta történt telepítések 4,2%-ra emelték fel az erdősültségi viszony
számot. Többszöri igényfelmérés eredményeként megállapítható hogy sík vidéken
4%, lejtős területeken 10%, egyes helyeken a talajadottságok miatt ennél is na
gyobb arányú erdősültség szükséges. A z állami gazdaságok összességére nézve
7,5—8%-os a kívánt erdősültség. Ez azt mutatja, hogy még számottevőek a hátra
levő erdősítési, fásítási feladatok. A z eredményes továbbhaladás érdekében az
állami gazdaságok területén a következők szükségesek:
N y u g a l m i állapotot kell elérni a művelési ágak rendezése kérdésében, természe
tesen úgy, hogy az elsősorban az állami gazdaság érdekét szolgálja. Szükséges a
korszerű, gépesített és kemizált mezőgazdasági nagyüzemhez igazodó fásítási és
erdőtelepítési irányelvek kidolgozása, hogy a műszaki tervezés szilárd alapokat
kapjon. A z állami gazdaságokon belül a teljesítőképességet kell továbbfejleszteni,
valamint az eddigi gyakorlat és a kísérletek során eredményesnek bizonyult eljá
rások széles körű alkalmazására, illetve ezek finomítására kell törekedni.
Különleges feladat a hullámtéri véderdők telepítése és fenntartása. A z e téren
végzett munkákat és elért eredményeket ismertette H i b b e y Albert. A hullámtéri
véderdők rendeltetése az árvízvédelmi töltések védelme. Nálunk mintegy 100
évvel ezelőtt kezdték telepíteni. Mostoha természeti viszonyaink és a külterjes
kezelési módok következtében az állományok jelentős része megsérült, kigyérült.
Ebben az állapotában nem felel meg sem a vízügyi, sem az erdészeti követelmé
nyeknek. Legnagyobb ellensége ezeknek a telepítéseknek az árvíz levonulása után
a töltéserősítésekhez földnyerés céljából nyitott, földgerendákkal szabdalt anyag
gödrökben visszamaradó pangóvíz, m e l y télen-nyáron egyaránt pusztítja a fiata
lost és az idős állományt.
Olyan talaj előkészítési, telepítési, állományápolási és erdőhasználati rendszerrel
lehet csak a jelenlegi állapotokat eredményesen megváltoztatni, amely kellően
képviseli, tartalmazza és kielégíti a víz- és erdőgazdálkodás adottságait és követel
ményeit.
A pangóvíz káros hatását terepegyengetéssel, az anyaggödrök feltöltésével és víz
rendezéssel kell csökkenteni. Ezek eredményeképpen növekszik a töltések vé
delmi biztonsága, mégemelhető a véderdő talajszintje, csökken az elárasztás m é r 
téke és gyakorisága, a csatornahálózat könnyebben építhető ki, az eredményesebb
telepítéshez teljes talajművelést lehet végezni, gépesíthető az ültetés, az ápolás,
suháng helyett simadugvánnyal is lehet telepíteni és mindezek eredményeként
lényegesen csökken a telepítés költsége és munkaigényessége is.
A hullámtéri véderdőt gyorsnövekedésű, dús lombozatú, árvízvédelmi rőzsét szol
gáltató víztűrő fafajtákból kell telepíteni, hogy hullámcsillapító, valamint szél- és
jégtörő szerepét minél előbb és hatásosabban teljesíthesse. A töltés felőli oldalon

egy szélesebb, fejesfa üzemmódban kezelt fűz hullámtörő sávot létesítünk, a m e l y 
ben a fáik koronáját 1—1,5 m-rel a legnagyobb árvízszint alatt mesterségesen ala
kítjuk ki. A meder felől viszont egy keskenyebb, szálerdő üzemmódban kezelt szél
es jégtörő sávot kell kialakítani. A vízügyi szolgálat 1975-ig 3000 ha területen végez
állományátalakítást, 2000 ha területen pedig új- erdőt létesít, hogy a véderdők
állapotát megjavítva az árvízvédelmi biztonságot fokozza, biztosítsa az árvízvéde
kezés és folyamszabályozás rőzseszükségletét, növelje a népgazdaság élőfa-kész
letét és segítse a növekvő szükséglet előnyösebb faanyag ellátását.
Fekete Gyula összefoglalójában megállapította a fástási munkák eddigi eredmé
nyeit és megjelölte a célokat. Visszapillantva a múltra elmondotta, hogy Fényes
Elek adatai szerint hazánk mai területének erdősültsége a múlt század közepén
mintegy 2 6 % volt. A z első alapos erdőterület összeírást Egyesületünk alapítója
Bedő Albert végezte az 1879. évi X X X I . t. c. végrehajtásaként. Fényes Elek és
Bedő Albert adataiból megállapíthatjuk, hogy a bányászat, a kohászat, a nagy
építkezések, az ipar és a közlekedés fejlesztése óriásira növelte a fafelhasz
nálást. Ennek a nagyarányú erdőirtásnak alig 40 év alatt mintegy félmillió hektár
erdő esett áldozatul és az ország erdősültsége a múlt század végére 17%-ra csök
kent. A z erdőirtás azonban tovább folyt és az 1930-as években az erdősültség már
nem érte el a 12%-ot sem.
A z erdőirtás káros következményeire elsőként az erdészeti szakemberek figyeltek
fel. A z Országos Erdészeti Egyesület kezdettől fogva magáévá tette tagjai aggodal
mát, harcolt az erdőirfások korlátozásáért és szorgalmazta az erdőirtás következté
ben leromlott talajok újraerdősítését. Bedő Albertnek és az Egyesületnek elévül
hetetlen érdeme van abban, hogy az 1879. évi erdőtörvény, m a j d az azt követő tör
vények és rendeletek kötelezték a birtokosokat új erdők és fásítások telepítésére.
A z Egyesület m á r 1912-ben előterjesztést tett a földművelésügyi miniszterhez a z
Alföld fásítása ügyében. Ez a kezdeményezés csak 11 év múlva, Kaán
Károly
munkássága eredményeként, az 1923. évi X I X . t.c. alapján került megvalósításra.
A kezdeti kopárfásítások, közérdekű erdőtelepítések főként a történeti M a g y a r 
ország határvidékein történtek. Hazánk mai területén 1938 végéig mintegy 20 ezer
ha kopárfásítást végeztek. A z 1923. évi alföldfásítási törvény végrehajtásaként
1925-től 1938-ig 52 ezer ha-t f ásítottak. Ezek a további telepítések számos tapasz
talat leszűrését tették lehetővé.
A gazdasági és társadalmi viszonyainkban 1945 után bekövetkezett mélyreható
változások megvetették az alapját annak, hogy az erdőtelepítési és fásítási m u n 
kákban egyre inkább érvényesülhessen a közérdek. Kialakultak a szocialista m e z ő 
gazdasági nagyüzemek; az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek, amelyek
nek területén már előnyösen érvényesíthető a komplex talajvédelem, ennek pedig
egyik leghathatósabb eszköze, szerves része a talajvédő erdőtelepítés és fásítás.
A z egészséges és szép környezet, a zöldövezet iránt jelentkező igény korunkban
világjelenség. A z életszínvonal emelkedésével egyre égetőbb szükség van a tele
pülések olyan kialakítására, ami a növekvő zaj, por, füst, ipari gázok és egyéb
ártalmaktól védi az emberi szervezetet. Ugyanakkor az egyre nagyobb iramú élet
sodrában gyorsan kifáradó ember számára biztosítani kell a nélkülözhetetlen
nyugalmat, kikapcsolódást, regenerálódást.
Sikeres erdőtelepítéseink, fásításaink lényegében betöltik ezt a rendeltetésüket is.
Mégis lakótelepeink, városaink környékén egyrészt a meglevő területeknek erre
a célra történő kijelölésével, másrészt a telepítés igényesebb megtervezésével, k i 
vitelezésével biztosítanunk kell a m á r említett célok megvalósítását is.
A z 1961. évi erdőtörvény végrehajtásaként az erdők kezelési és használati viszo
nyainak rendezése befejeződött. A z állami erdőgazdaságok területe, m á r csak

egyes, és a területi állapotot lényegesen nem érintő területcserék folytán változhat,
ezért a népgazdasági tervekben előírt erdőtelepítési és fásítási programot a közeli
években már csak az állami erdőgazdaságok üzemi kezelésén kívüli területeken le
het és kell megvalósítani. Éppen ezért a jövőben még nagyobb gondot kell fordíta
ni arra, hogy a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok és más szervek területén
az erdőtelepítési és fásítási programot tervszerűen, fejlett agrotechnikával olyan
gondosan valósítsuk meg, hogy erdőtelepítéseink és fásításaink érvényesíthessék
sokoldalú hasznukat.
Fekete
Gyula
a Fásítási és Szakmai Irányítási
Szakosztály vezetője

ERDÖHASZNÁLATI SZAKÜLÉS
A szakülés elnöke -— Sitkey János -— bevezetőjében megemlékezett azokról az
erdész elődökről, akik 100 évvel ezelőtt megteremtették, majd a későbbiek során
művelői voltak az erdészeti szakirodalomnak. így többek között Szécsy
Zsigmond
ról, aki elsőként írt erdőhasználati kézikönyvet és ezzel megteremtette a magyar
erdőhasználattan tudományos alapjait. A továbbiakban az erdőhasználat jelenlegi
helyzetével és távlati lehetőségeivel foglalkozott:
Hazánk erdősültsége, az erdők korosztály- és fafajmegoszlása alapvetően befolyá
solják az erdőhasználat jelenlegi helyzetét és távlati lehetőségeit. A z erdőgazda
sági erdőkben végzett fakitermelések vastagfához viszonyított iparifa kihozatala
az elmúlt 5 évben 58,5—63,6% között váltakozott, az 5 év átlaga tehát 62,5% volt.
Választékok szerint rönk 17,7, bányafa 6,6, papírfa 6,8, pillérfa 3,7, farostfa 2,9,
fagyártmányfa 21,5 és az egyéb 3,4%, tehát az összes iparifa 62,5%. Vastagtűzifa
37,5 százalék.
A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy az utóbbi években az iparifa
kihozatal tetőzött. A harmadik ötéves terv időszaka alatt sem várható lényeges
emelkedés. Ennek oka az, hogy az iparifa-kihozatal fokozásának hagyományos
módja, a hossztolás, választékolás meghozta azt az eredményt, amit tőlük maximá
lisan várhattunk. A z iparifahányad további emelése már csak a jelenleg tűzifa
minőségű alapanyagot feldolgozó faipari létesítmények építése által lehetséges.
A z elmúlt években az iparifahányad emelésének egyik módja az eddig tüzelés
céljára felhasznált faanyagnak papírfaként való termelése és annak exportálása
volt. Véleményünk szerint ezt .a megoldást csak átmenetinek tekinthetjük és arra
kell törekednünk, hogy mielőbb létesüljenek
kemény- és lágyfa
feldolgozására
egyaránt alkalmas cellulóz gyárak. Ilyen gyár létesítésének az iparifahányad tar
tós felemelésén kívül egyéb népgazdiasági előnyei is vannak, mert a világszínvonali
árak is igazolják, hogy a magasabb termékké történő átalakítás többszörös j ö v e 
delmezőséget biztosít.
Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy a fagyártmányfa termelése sem fokozató,
tehát a jelenlegi helyzetbein ott is tetőzés következett be. Ez az ország ismert fahiányával ellentétben álló tény, de alaposabb elemzés után kiderül, hogy bizonyos
választékok •— fríz, donga — korlátlan piaca mellett más választékokban pl. bá
nyabélésanyagokban csökken az elhelyezési lehetőség. Ezek a választékok kevés
kivétellel nem fedik egymást, tehát az egyik csökkenése nem vonja maga után a
másik növekedését. Ezen a helyzeten ú j felhasználók felkutatása és újabb cikkek
beléptetése révén némileg lehet segíteni, de számolni kell azzal a kényszerhelyzet
tel, hogy esetleg a fagyártmányfának alkalmas alapanyag egy részét — amelynek
ipari felhasználási lehetősége nincs — tűzifának kell termelni.

