
rűség viszont növekedik. Mégpedig ugrásszerűen, ha az évi szaporulatnak meg
felelő mennyiséget sem lőjük ki . Az t majd a jövő évtized eredményei fogják 
csak megmondani , hogy a jelenlegi állománysűrűség és életfeltételek, táplálko
zási lehetőségek mellett világra jött és felnevelődött bikák és bakók majdan 
már csak milyen minőségű agancs növesztésére lesznek képesek. 

Ez az érem egyik oldala. A másik a vadkár, amely az erdő-vad egyensúlyá
nak összhangját készül felborítani. A k k o r pedig az erdő győz , mert az a ter
mészet rendje is, nemcsak a gazdaságosságé. Mert az erdő adja a vadnak is az 
életet és azt tudnia kell a vadásznak és aszerint is kell cselekednie. Addig , amíg 
nem késő! 

Ez a mélyebb értelme, mondanivalója a Kiállításnak, különösképpen a mi 
bemutatóinknak: vad nélkül nincs Természet, de Természet nélkül nincs Élet 
sem! 

Új korszak az erdőgazdálkodásban 
D R . K E R E S Z T E S I B í L A 

A z erdő- és fagazdasági prognózisok az évezred végére világszerte, de nálunk 
is a faszüfcséglet megkétszereződésével számolnak. Ugyanakkor ugrásszerű 
szükségletnövekedés tapasztalható az erdő, mint az emberi környezet termé
szetszerű állapotban leginkább megmaradt része iránt. A z urbanizált társada
lomnak az -erdővel szembeni igényei az erdőgazdálkodás történetében új ko r 
szakot nyitottak, s ez feltartóztathatatlanul tör előre. Ez idő szerint a jóléti er
dőgazdálkodást tekinthetjük korszerűnek, amely a legnagyobb mennyiségű, leg
j o b b minőségű fa és egyéb, erdei termék tartamos és gazdaságos termelése mel
lett következetesen számol az erdő közjóléti és esztétikai hatásaival, az erdőt 
nem csupán faanyagforrásnak, hanem az ember természetes életkörnyezete 
egyik legfontosabb részének tekinti, s eszerint óvja, neveli és hasznosítja az 
egész társadalom érdekében. * 

Szokás a korszerű erdőgazdálkodást környezetalakító erdőgazdálkodásnak is 
nevezni, aláhúzva ezzel az erdőgazdálkodás kiemelkedő szerepét az egészséges, 
harmonikus, szép életkörnyezet fenntartásában és kialakításában, a talaj, a víz, 
a levegő tisztaságának megőrzésében. A z utolsó 50 évben az ipar robbanásszerű 
fejlődése az erőgépek óriási tömegét, a vegyianyagok hatalmas mennyiségét ál
lította a civilizáció szolgálatába. A technikai fejlődés kihatásai ebben az 50 év 
ben nagyobb arányúak voltak, mint az emberiség egész megelőző történetében. 
Ebben az időszakban az ember a bioszférát — földünk felületének vékony bur
kát, ahol a földi élet folyik — a földfelszín sűrűn lakott helyein megzavarta 
és aggasztóan elszennyezte. Ezek a változások a bioszféra funkcionális egységei 
közül eddig viszonylag a legkevésbé érintették az erdei ökoszisztémákat, az erdő
területeket. 

A jóléti erdőgazdálkodás lényege az erdő többcélú hasznosítása. A z U S A nem
zeti erdeiben már több mint félévszázada így gazdálkodnak. A többcélú hasz
nosítást az jellemzi, hogy az erdőgazdaságpoliitifcai és erdészeti gazdasági kér
déseket „a legtöbb ember legnagyobb javának tartamos biztosítása" szempont
jából döntik el. A nemzeti erdőkben ennek megfelelően a gazdálkodás 5 féle 



használati mód (fatermesztés, vízellátás, vadászat-halászat, legeltetés-takar
mánytermesztés, szabad természetben való üdülés) integrálásával és egybehan
golásával folyik, mindegyiket bizonyos mértékben úgy igazítják és módosítják, 
hogy a többi használatot ne sértse. 

A -többcélú hasznosítás döntő e lőnye az, h o g y általa az erdész ta gondjaira b í 
zott erdővagyoniból a lakosság szükségleteinek 'kielégítésére anyagi, egészség
ügyi és kulturális szinten egyaránt a legtöbbet nyújtja. A z erdész gondolatvi lá
gának középpontjában ez idő szerint a fatermesztés áll és az egészen az erdő
művelés uralkodik. A helyesen alkalmazott többcélú hasznosítás ezt az egyol 
dalúságot megszünteti, és lehetővé teszi, h o g y az erdészet a lakosság jólétéhez 
fokozottabb mértékben hozzájáruljon. 

A hazai erdőgazdálkodásban a közelmúlt években a többcélú hasznosítás meg
valósítására jelentős kezdeményezések történtek. A klasszikusnak számító öt-

célú hasznosítással szemben két, illetőleg három célú erdőhasznosításra hoztak 
létre szervezeteket. A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 1968-ban az 
azonos területen működő állami erdőgazdaságok (vállalatok) és állami vadgazda
ságok (költségvetési szervek) összevonásával állami erdő- és vadgazdaságok 
szervezését rendelte el. Ezeknek feladata az erdőgazdálkodás összehangolása a 
vadgazdálkodás érdekeivel, azonos területen korszerű erdő- és vadgazdálkodás 
folytatása. Ugyancsak 1968-ban a miniszter a Pilisi Állami Erdőgazdaságot, a 
Visegrádi Állami Vad-gazdaságot és a Gödöllői Erdőgazdaságból Budapest er 
deit Pilisi Állami Parkerdőgazdasággá vonta össze. A z új gazdaság feladata az 
erdő közjóléti és kulturális szerepének, valamint a tájvédelemnek előtérbe he
lyezése mellett korszerű erdő- és vadgazdálkodás megvalósítása, ami valójában 
három célú hasznosítást jelent. 

A többcélú hasznosítás a gazdálkodás egészében világosan feltünteti a vadá
szat, vadgazdálkodás helyét. A vadgazdálkodás n e m önálló ágazat, nem saját 
alapjait, adottságait hasznosító tevékenység, hanem szorosan kapcsolódik az er
dőgazdasághoz. A magyar vadászatnak világhírt szerzett nagyvadak —• a 
szarvas és a dámvad — erdőben élnek, de mezőgazdasági földjeink apróvadjai
nak is kedvelt tartózkodási helyei erdőspuszta jellegű alföldjeink erdői és fá
sításai. Mai erdeink a hajdani természetes erdőkhöz képest vadban túlságosan 

Az erdő több célú hasznosítása 



gazdagak, ugyanakkor vadfajokban szegények. A természetes erdők viszonylag 
csekély vadállománya sohasem használta fel teljesen a gazdag összetételű ta-
karmánykészletet. A mai belterjesen kezelt erdők a korábbinak többszörösére 
felszaporodott vadál lománya nem mindig itáliaija m e g a szükséges tápanyago
kat és időnként takarmányhiánytól szenved. Ezért a vadgazdálkodás kérdéseit 
ma már csak az erdőgazdaság adottságaiból és termelési eljárásaiból kiindulva 
ítélhetjük meg helyesen. Ezt a problémát Nüsslein így fogalmazta meg : , ,Az 
erdő és vad kérdése összetettségében ismerhető meg. Aszerint, h o g y a vizsgá
lat kiindulásakor az egyik vagy másik tényezőt vesszük alapul, dő l el a meg
ítélés. A kérdés megoldása természetesen a szervezetre, a vadgazdaságra, a vad
kárelhárításra, a vadóvásra és az erdőgazdaságra egyaránt tekintettel levő in
tézkedéseket kíván, n e m egyoldalú segítséget. Nem művészet erdőgazdálkodást 
folytatni, ha a vad, mint tényező, kikapcsolható és nem nehéz vadgazdálkodni, 
ha n e m kell tekintettel lenni az erdőre. Művészet azonban mindkettőt úgy foly
tatni, hogy az erdő és a vad egyaránt érvényesüljön." 

Magam, amint ,,Magyar e rdők" című könyvemben részletesen kifejtettem, az 
egész erdőterület többcélú hasznosítását tartom célszerűnek, ami megítélésem 
szerint e lőbb-utóbb elodázhatatlan lesz. Erre fog kényszeríteni bennünket a m o 
toros és autós turizmus gyors fejlődése. Ez idő szerint 580 ezer motorkerékpár 
és 240 ezer személygépkocsi van forgalomban. 1985-re a motorkerékpárok száma 
előreláthatóan egymillióra, a személyautók száma 1,1—1,5 miihóra növekszik. 
Tekintettel a nyelvi nehézségre, számítani kell arra, hogy az autósak nagyon 
számottevő része elsősorban a hazai turizmus lehetőségeivel él majd. Az így j e 
lentkező kirándulási és üdülési igény kielégítésére, amely főképpen az erdőte
rületek felé irányul, időben fel kell készülni. A z erdőterületek természeti adott
ságaitól, fekvésétől, utakkal való feltártságától függően azonban a többcélú 
hasznosítás eltérő jellegű lesz. 

A többcélú hasznosítás szempontjából a hazai erdőket három osztályba lehet 
sorolni. A z első osztályba tartozhatnának az idegenforgalom és a hazai turizmus 
szempontjából kiemelkedő jelentőségű erdőterületek (Budapest környékének er
dei, a Pilis-hegység erdei, a Balaton mellékének erdei stb.). A második osztály
ba kerülhetnének a hazai turizmus szempontjából fontos erdők (Sopron, K ő 
szeg, Szombathely, Lillafüred környéki erdők stb.), a nagy ipari városok (Mis
kolc, Győr , Szeged, Péos, Debrecen) környékének erdei és a nagyvárosok zöld
övezetei. A harmadik osztályba sorolhatnánk a helyi turisztika szempontjából 
jelentős erdőket, frekventált kirándulóhelyeket stb. 

A felsorolt erdőterületeknek a közjóléti igénybevétellel kapcsolatos költségeit 
öt forrásból lehetne biztosítani: 

1. állami költségvetésből, 
2. állami beruházásból, 
3. a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium országos erdőfenntartási 

alapjából, 
4. az érdekelt városok, idegenforgalmi, vendéglátóipari és közlekedési válla

latok hozzájárulásából és 
5. a lakosság által az erdőterületeken levő különböző berendezések használa

táért fizetett díjakból. 

A jóléti erdőgazdálkodás előkészítő szakasza ma már lezártnak tekinthető. Ezt 
a szakaszt a kérdésfelvetés, a nemzetközi helyzet megismerése, a közvélemény 
megnyerése jellemezte. Mindezt most fel kell váltsa a jelentkező problémák jó l 
összehangolt kutatása, a gyakorlati munkát lehetővé tevő konkrét tervek ki-



dolgozása, valamint mind a kutatáshoz, mind a gyakorlati tevékenységhez az 
anyagi lehetőségek megteremtése. 

A kutatás irányítását az ország legfelsőbb tudományos szerve, a Magyar Tu
dományos Akadémia vette kézbe. A z Akadémia távlati tudományos tervébe fel
vételre került „ A z ember és természeti környezetének v é d e l m e " című kutatási 
főirány. A cím a kutatásoknak elsősorban természettudományi, ökológiai, b i o 
lógiai jellegét kívánja kiemelni, a védelem fogalom n e m defenzív jellegű, ha
nem az ember aktív alakító tevékenységét is magába foglalja. A cél tulajdon
képpen az, h o g y a kialakult technikai világ és a természeti környezet egyensú
lyát fenntartsuk, illetve helyreállítsuk. A főirány keretében a feladatok alap
vetően kétfélék: 

a) alapkutatás jellegűek, idetartozik elsősorban a korszerű ökoszisztéma-ku
tatás ; 

b) sürgős megoldást követelő bioszféra-szennyeződési problémák megoldása. 
A z erdészet az első feladatrészben érdekelt elsősorban, ide tartozhat majd az 

erdei ökoszisztémák bioszférában betöltött szerepének vizsgálatát, értékelését, 
védelmét és javítását vagy a zöldövezeti fásítás és tájrendezés kapcsolatát vizs
gáló kutatás. Mivel az egész kutatás az ember egészséges, harmonikus és eszté
tikus létének fenntartását és további javítását kívánja elősegíteni, természete
sen kutatni kell magát az embert is. A legszebb környezet is értéktelen, ha az 
ember elvesztette vele a kapcsolatát. Vizsgálni kel l tehát az ember t is, aki az 
erdőbe m e g y üdülni, pihenni. Alapvető kérdés, mit keres a modern ember az 
erdőben? A z erdők jóléti berendezésekor ezt kell ugyanis szem előtt tartani. Kü
lön problémát jelent a mai ifjúság erdővel való kapcsolatának a kérdése. 

Igen jelentős a jóléti erdőgazdálkodás gyakorlati megvalósítása szempontjá
ból a „Hazai fa nyersanyagainak termelése és felhasználása a 2000. év körül" 
című tanulmány, amelynek a kidolgozását az Országos Műszaki Fejlesztési Bi 
zottság kezdeményezte. A tanulmány foglalkozik majd a mezőgazdasági terület 
várható változásával (művelési ág változások), az erdőfelújítás, erdőtelepítés és 
fásítás várható területével, fafaj összetételével, a termelési célkitűzés változá
sával az erdőgazdálkodásban (az erdők többcélú hasznosítása). Ez a tanulmány 
próbálja majd hosszú távlatban első ízben felvázolni a jóléti erdőgazdálkodás 
lehetőségeit. 

A z aktuális gyakorlati feladatok megoldását nagymértékben elősegítené, ha az 
erdőrendezőség az erdőgazdasági üzemtervek készítése során az egész országra 
kiterjedő, átfogó tervet dolgozna ki, elkészítené az erdők jóléti üzemteirvezését. 
Ennek során a következő alapelveket lehetne szem előtt tartani: A z erdőket 
meg kell nyitni a turisták, üdülők, látogatók előtt, ugyanakkor azonban biz to
sítani kell, h o g y a csend szigetei maradjanak. Éppen ezért el kell kerülni sok 
autónak az erdőbe való beengedését. A közforga lom számára megnyitot t erdei 
utaknak is meg kell őrizni erdőgazdasági-út jellegét, rajtuk csak korlátozott se
bességgel lehet haladni, ügye lve a gyalogos kirándulók, sétálók érdekeire. A lá
togatók célpontját képező különlegesen szép erdők, tisztások, patakok, tavak, 
sziklák, piknikhelyek, erdei tornapályák közelében parkoló helyeket kell léte
síteni. A z autós turisták külföldi tapasztalatok szerint meglehetősen bátortala
nul veszik birtokukba .az erdőt, 90%-uk a kocsitól 50 méternél messzebbre nem 
merészkedik. A megoldás jó l kiképzett parkolóhelyek létesítése, és ezeken a 
gépkocsik őrzésének a biztosítása. 

Ilyen parkolóterületekből kialakított hálózat lehetne a kiinduló alapja az er
dők jóléti feltárásának, berendezésének. Ezek üzemeltetését víkendnapokon 
nyugdíjas erdészek, erdei munkások láthatnák el. A kirándulási célpontok meg-



közelítését a parkolóterületektől kiinduló és oda visszatérő sétautak, erdei ös
vények létesítésével kell lehetővé tenni. A kirándulók figyelmét helyenként 
célszerű szerény jelzőtáblákkal is felhívni a természet szépségeire, f igyelemre 
érdemes növényekre , kőzetekre stb. Tűznek ki olyan ösvényeket is, amelyek a 
sétálóknak bemutatják az erdő fejlődését, növekedését a természetes felújítás
tól a vágásérettségi korig. 

Nagyon fontos kérdés a piknikhelyek kijelölése. Ennél szem előtt kell tartani 
a tűzvédelem, a takarítás szempontjait. Berendezésükhöz egyszerű, masszív, az 
erdei környezethez illő padok, asztalok, szemétkosarak alkalmasak. Alkalmas 
tisztásokat célszerűnek mutatkozhat játszótérnek berendezni. Ne legyen azon
ban ez semmiképpen sportpálya, vagy Luna-park, meg kell őrizni erdei tisztás 
jellegét. Nagyobb kempingeket az erdő szélén célszerű elhelyezni, közel a köz
művekhez és községi szolgáltatásokhoz, de be kell ezeket kapcsolni az erdei út-
és ösvényihálózatba is. A z erdei tavakat, vízfolyásokat helyes az üdülés szolgá
latába állítani, alkalmassá téve azokat fürdésre, osómakázásra, vitorlázásra, hor
gászatra. Nagyobb erdőségekben sor kerülhet menedékházak, poharazók, étter
mek építésére is, ezeknek azonban nagyon alaposan meg kell felelniük a k ö v e 
telményeknek. Legyenek j ó minőségűek, minden luxus nélkül. 

Külföldön, így pl. Romániában a használaton kívüli erdei munkásszállásokat, 
erdészházakat, vadászházakat turistaházaknak rendezik be, másrészt a turiszti
kailag előnyös helyen levő erdészházak, munkásszállások közelében víkendhá-
zakat létesítenek a kirándulók, nyaralók számára. Ezeket a víkendházakat az 
erdész, illetőleg családtagjai üzemeltetik. A turisztika fejlődésével i lyen meg
oldásokra mi is gondolhatunk, valószínűleg beválnak inalunk is. Ebben a vonat
kozásban 1968-ban jelentős lépést tett a Kefetbükfci Állami Erdőgazdaság, ami
kor a jávorkúti , senyői, kőkapui és szelcepusztai vadászházat megnyitotta a 
nagyközönség számára. Ezeknek a vadászházaknak a vadászati főidényen k í 
vül rossz volt a kihasználtságuk, fenntartásuk sokba került. A vadászati cél 
csorbát ezután sem szenved, mert a vadászati szezonban továbbra is eredeti cél 
jukat szolgálják. 

A z erdei utak évrő l évre mélyebben hatolnak be a nehezen megközelíthető 
erdőségekbe. Évről évre új artériákkal hálózzák be az erdőt, s rajtuk a modern 
erdészeti technikával együtt a turisták, kirándulók is eljuthatnak a korábban 
hozzá n e m férhető erdőkbe. 1957—1965 között 913 k m erdei utat építettünk. 
Ezek általában nagyon szépen és jó l kivitelezett utak, kanyarulati és emelke
dési viszonyaikat tekintve alkalmasak turisztikai célokra is. A meglevő egyjá-
ratú utak burkolatát számottevő forgalom esetén azonban célszerű kétirányú 
forgalmat lehetővé tevő szélességűvé növelni. Kisebb forgalom esetén e helyett 
megoldást nyújthat kitérők építése is. A másodosztályú utak esetében ezenkívül 
feltétlenül növelni kell a burkolatvastagságot is. A z erdei úthálózat tervezése
kor általában biztosítják az erdőterületen fekvő jelentős turisztikai objektumok 
bekötési lehetőségeit, i lyen bekötőutak 'építése azonban n e m erdőgazdasági fel
adat. 

Ismereteim szerint ez idő szerint az USA államerdészete rendelkezik a leg
nagyobb befogadóképességű erdei turisztikai berendezéssel. Azonos időben a 
nemzeti erdőkben egymil l ió háromszázezer kirándulót tudnak fogadni, ebből a 
célból 6880 kemping és piknikhelyet, 303 strandot, 782 csónakházat és 198 sport
pályát létesítettek. 1969-ben az állami (nemzeti) erdőkben a kirándulók 
162 800 000 vendégnapot töltöttek, amiből adott évben egy férőhelyre 127 nap 
jut. 

A kifejtetteknek minden vonatkozásban előfeltétele a szükséges anyagi bázis 



megteremtése. Itt ezen a fórumon szeretnék rámutatni, h o g y ez semmiképpen 
sem lehet csak az erdészet feladata, ez országos ügy. Ha a szabadidő növekedé
sével ugrásszerűen nő az erdei környezetben való aktív pihenés iránti igény, 
ha a nagyvárosok lakóinak létszükséglete az erdőkben való üdülés, ezeknek fel
tételeit a társadalomnak, s n e m az erdészetnek keh megteremtenie. A megoldás 
csak a jóléti erdőgazdálkodás állami támogatása lehet. A társadalomnak dotál
nia kell az erdőt, ha jóléti érdekből szükség van rá! 

A közelmúltban emiiékeztünk meg a Lillafüredi Állami Erdeivasút, népszerű 
nevén a hllafüredi kisvasút építésének 50 éves évfordulójáról . Ez az erdeivasút, 
amelyet a bükk-hegységi kincstári erdőhivatal épített, nemcsak az akkori leg
jelentősebb állami erdőbir tokot tárta fel, hanem új fejezetet nyátot a bükkhegy-
ségi természetjárásban és üdülésben is. A kisvasúttal feltárt, erdőborította, vad 
regényes hegyvidék óriási tömegeket vonzott , „fi l léres vonatok" érkeztek az 
ország minden részéből. A 30-as években n e m vol t ritka az olyan nap, amikor 
hatezer utast szállítottak Miskolc—Lillafüred között . Érdemes erre rámutatni 
most, amikor tömegjelensóggé kezd válni az erdei turizmus, üdülés. Gyakran 
vannak aggályaink, meg tudunk-e az ezzel kapcsolatos feladatokkal birkózni. 
A z 50 éves lillafüredi példa nagyon biztató. 

Töredékek a vadászházak történetéből 
B A R C S A Y L Á S Z L Ó 

A z ősi kultúrák létük fenntartását a vadászat, halászat és gyűjtögetés útján 
biztosították. A z Európa területén élő számos vadászközösségnek mindig meg 
kellett küzdenie a szubarktikus éghajlat nehézségeivel. A hideg ellen sátrakban, 
feltehetőleg bőrsátrakban, sőt „házakban" kerestek menedéket , amelyeket a 
talajba vájtak, és olyanféle bőrökke l vagy tőzeggel fedtek be, mint amilyenek a 
mai sarki vadászok lakóhelyeit védik. Néhány helyen a szükséges légvonatot 
biztosító földbevájt kémény nyomai is fellelhetők a tűzhelyek nyomai mellett. 
A hegyes vidékeken terjedelmes barlangok szolgáltak menedékül . Már a neolit 
barbárság idején -azonban, az Alpoktó l északra fekvő eddig ismert legrégebbi 
neolit településeken, a gabonatermelés és állattenyésztés olyannyira dominál, 
hogy a vadászatot másodrendűnek kell tartanunk. A vadság fokán álló társa
dalmak továbbra is fennmaradtak —• és léteznek ma is — az 'élelmiszer terme
lők mellett. A z utóbbiak termékeiket a vadászok vadhúsáért és őserdei te rmé
keikért cserélik el. Erre következtethetünk pl. abból, hogy a dél-angliai d o m b 
vidék neolitkori állattenyésztői és bányászai nagy mennyiségű szarvasagancsot 
használtak szerszám gyanánt, noha szemétdombjaikon nem találni szarvascson-
tot. A z agancsok nyilván a mezolitkori vadászok leszármazottaitól kerültek ide, 
akik a dombvidéktől északra éltek. 

A korai bronzkori civilizáció idején már egyes helyeken a vadászat jelentő
sége elhalványul, így az ókori és különösen a középkori Európa jórészén a va 
dászat főleg szórakozás, társasági összejövetel, az élelemszerzési feladata mellett. 
Van azonban egy azóta is igen fontos je l lemzője : az erre módda l b í ró birtokos 
vendégszeretetének kifejezője és alkalmasint fontos ügyek megbeszélésére, el
döntésére megfelelő alkalom. 

A középkori vadászat vendégei, akik nélkül jelentősebb esemény aligha volt 


