
Erdész szemmel Svájcban 
D r . K O I I W E S T Z Ö D Ö N 

Erdőmérnök barátom meghívására néhány hetet tölthettem Zürich mellett. Fel
használtam az alkalmat, hogy betekintést nyerjek az ottani életbe és az erdészeti 
munkákba. 

Amidőn Svájcról beszélünk, a szabadság hazájára gondolunk, amely története fo
lyamán sokat és sikerrel harcolt az elnyomó hatalom ellen. Ez a szabadságszeretet 
kovácsolta össze a németül, olaszul, vagy franciául beszélő svájci embereket, akik 
büszkén vallják magukat a „Bund" állampolgárainak. A Svájci Szövetségi Állam: 
a Bund 26 kantonból áll. A Bundot Schwyz, Uri és Oberwalden kantonok 1291-ben 
alapították, utoljára Wallis, 
mégpedig 1815-ben. 

Svájc erdősültsége 25,8"/o, 

Neuenburg és Genf kantonok csatlakoztak a Bundhoz, 

41 288 km 2 összterületéből 10 579 k m 2 az erdőterület. 
Ebből állami 5,2%, közületi és közbirtokossági 67,7%, magánerdő 27,1%. Az erdő
terület 82%-a, azaz 9247 km 2 véderdő. Ez a körülmény az erdőgazdálkodásukat és 
az erdők értékelését döntően befolyásolja. A kereken 5,4 millió lakos egy főjére 
0,195 ha erdőterület, illetve 1,2 m ; ! évi növedék jut. Az évenként kitermelésre ke
rülő fatömeg azonban alig több, mint az évi növedék fele: 0,7 m 3/fő. 

Az erdőgazdálkodás szervezete általában kantononként változik. Alapvetően csak 
abban egyeznek meg, hogy az erdőgazdálkodást minden kantonban az erdőigazgató 
irányítja. Az egységes szemléletű erdőgazdálkodást a Bernben székelő erdészeti Szö
vetségi Központ, illetve annak vezetője, a szövetségi tanácsosi (államtitkári) rangú 
szövetségi erdőigazgató biztosítja. A közvetlen erdőgazdálkodás létesítményei az ál
lami, a közületi, a városi, a birtokossági, illetve a szövetkezeti erdőhivatalok az er
dészkerületekkel. 

Az erdőhivatalok (Forstamt) általában 3500—4000 ha kiterjedésű erdőt kezelnek 
a hivatalvezető erdőmérnök (Oberförster) irányításával. Egy-egy erdészkerület (Re-
vier) az erdőterület szétszórtságától és a feladat nagyságától függően 120—300 ha 

Szálaló erdőgazdálkodás lucfenyvesben Bükk szálaló erdő 



kiterjedésű. Az általam meglátogatott Thurgau kanton 17 986 ha erdőterülettel ren
delkezik, amit hét erdőhivatal 65 erdészkerülettel igazgat, illetve gazdálkodik. 

Az erdőgazdálkodást a 10 évre érvényes erdőgazdasági üzemtervek szabályozzák. 
Az erdőrendezőségüknek nincs külön szervezete, hanem az üzemterveket a kerületi 
erdőhivatalokban alkalmazott erdőrendező készíti, aki így a kerületébe eső erdőket 
az évek folyamán jól megismeri. Ezt az is elősegíti, hogy ötévenként üzemtervi 
revíziót kell végezniök, amikor is az elmúlt öt év alatt végzett munkák szakszerű
ségét és az erdőállományra gyakorolt hatását vizsgálják felül. Az erdőrendező az 
üzemtervkészítés munkáját azzal kezdi, hogy mindén erdőrészletről kitölt egy „Ál
lományleírási jegyzőkönyv''-et (Bestandschreibung) és elvégzi a szükséges fatömeg-
becsléseket. A 16 cm alatti mellmagassági átmérőjű állományokat szembecsléssel, a 
16—30 cm közöttieket körös próba segítségével, végül a 30 cm-nél vastagabb állo
mányok fatömegét törzsenkénti felvétellel állapítja meg. A 16 cm-nél vastagabb 
állományokkal rendelkező erdőrészletek esetében a fatermési táblák segítségével 
kiszámított fatömegét összehasonlítja a ténylegessel és a termőhelyi osztályba való 
sorolást szükség szerint helyesbíti. Svájc nem rendelkezik egységes fatermési táb
lákkal. Csaknem valamennyi kantonnak saját fatermési táblái vannak. 

Az üzemtervek általában öt részből, továbbá a tulajdonképpeni üzemtervi részből 
és a térkép-mellékletekből állanak. A bevezető részben az üzemtervezett erdő tör
ténetét, a tulajdonjogi viszonyaiban beállt változásokat, az erdőgazdálkodás (kan
toni) szervezetét, a felügyeleti hatóságot, végül az erdőnek az erdőgazdálkodással 
kapcsolatos leglényegesebb jellemzőit: fekvését, kiterjedését, fő fafajait tárgyalja. 
A második részben elsősorban az eddig alkalmazott használati módokat ismerteti, 
mégpedig az 1850 előtti, az 1850—1950 közötti, végül az 1950 utáni eljárásokat. Is
merteti az elmúlt időszak erdővédelmi problémáit, a leglényegesebb biotikus és 
abiotikus károsítókat, amelyek az erdő életében szerepet játszottak. Itt tárgyalja az 
állomány feljavítását célzó intézkedések erdőművelési vonatkozásait, az esetleges 
fafaj csere indokát; a szakszerű erdőművelési és fahasználati munkákat biztosító 
felszereléseket, berendezéseket, a meglevő és a tervezett csemetekerteket, a faanyag 
kiszállítását biztosító meglevő köves utak karbantartásának szükséges munkáit, to
vábbá a még építendő utak tervét; a piaci lehetőségeket, a faforgalmat, továbbá a 
fahasználat 10 év alatti fejlődésének táblázatos értékelését, végül az erdőgazdál
kodás jövedelmezőségének lehetőségét és annak biztosítását. A harmadik részben 
a fatömegf el vételek eredményeit fafajonként, a hektáronkénti törzsszámot, az ed
digi használati módok kritikáját. A negyedik részben a jövőbeli gazdálkodás, tehát 
az üzemtervi előírások perspektíváját tárgyalják. Közelebbről: az erdőgazdálkodás 
általános és különleges célját, az eredményes erdőművelési munkák érdekében szük
séges intézkedéseket, a hozadékszabályozás módjának leírását és értékelését, végül 
a szakszerű erdőgazdálkodás biztosításához szükséges intézkedéseket. Az ötödik rész
ben felsorolja az erdőgazdálkodással kapcsolatos leglényegesebb kantoni rendelete
ket és határozatokat. 

A tulajdonképpeni üzemtervi rész a következőket tartalmazza: 
1. Területkimutatás. 
2. Különféle állománytípusok fényképei. 
3. Részletes erdőleírás és korosztálytáblázat. 
4. Az egyes fafajok által elfoglalt területének erdőrészletenkénti kimutatása. 
5. Részletes előhasználati terv és nyilvántartás. 
6. Részletes véghasználati terv és nyilvántartás. 
7. Részletes erdősítési terv és nyilvántartás. 
8. Jövedelmezőségi terv. 
9. Kimutatás a főbb választékok áráról. 

10. Fatömegszámítás. 
11. Térképmellékletek: a) színezett állománytérkép, b) korosztálytérkép. 

Az üzemtervekben a méretes, egyúttal minőségi fa termesztését elsőrendű gazda
sági célként érvényesítik, mert a világ fapiaca a méretes, minőségi faanyagot keresi. 
Ezt a célt szálaló erdőgazdálkodással érik el, ami a fenti mellett még az erdő vé
delmi rendeltetését (talaj-, egészségvédelem) is legjobban biztosítja. Az erdőgazdál
kodás erősen belterjes. Az erdőgondnok az állományokat, illetve a megfelelő mé
retet elért (kivágásra érett) törzseket személyesen veszi vizsgálat alá. Amelyik tör
zsön további értéknövekedés már nem várható, az kitermelésre kerül. A szálaló 
gazdálkodás az erdő kezelőjétől nagy szakértelmet, az erdő tulajdonosától pedig a 
nagyobb jövedelemről való lemondást kívánja meg. Az állva maradó fák érdeké
ben ugyanis a kitermelendő fákat először lekoronázzák, majd irányított döntéssel 
termelik le. 



Erdei feltáróút Einsiedeln városka szélső házai mellett 
ott az erdő 

Nagyon sok gondot fordítanak arra, hogy az erdőben kitermelt faanyagot minden 
időben és a legkisebb közelítési kárral tudják kiszállítani. A faanyag kiszállításának 
az időjárástól való függetlenítését az erdő megfelelő feltárásával, bitumennel át
itatott makadám, illetve aszfaltutak építésével oldják meg. Az erdei feltáróutakat 
egymástól 300—400 m-es távolságra építették és ezzel a faanyag közelítési távolságát 
a minimálisra csökkentik. Bár ezeket az utakat elsősorban az erdő feltárására és a 
faanyag kiszállítása érdekében építették, tekintettel a lakosság nagyon jó személy
gépkocsi ellátottságára, a közforgalom részére is megnyitották. Az utak mellett 
— a megfelelő helyeken — autós-pihenőket létesítettek, amelyektől az erdőt be
hálózó turistautak ágaznak ki. Az erdők feltárásához az állam anyagilag is hozzá
járult. Ezen utak építésének költségeiből az állam 50%-ot, az érdekelt kanton 20— 
30%-ot vállal magára úgy, hogy az erdő tulajdonosára az építés költségeinek mind
össze 30, illetve 20%-a esik. Ezek az utak szervesen kapcsolódnak a rendkívül kor
szerű országúti hálózathoz. A középütt zöld sávval elválasztott autóutak (autobahn) 
erdőn keresztül vezető szakaszainak mindkét oldalát a közlekedés biztonságossá té
tele végett 2,5 m magas fonott drótkerítés zárja el az erdőtől, hogy a vad ne vált
son át az országúton. Az úthálózatuk korszerűsítését és megfelelő karbantartását 
azzal biztosítják, hogy minden liter benzin árából 5 Rappent erre a célra fordítanak. 

Az erdei szakmunkások bére a mostoha munkakörülmények miatt a gyári mun
kásokénál magasabb. Az erdőművelési munkások legalacsonyabb órabére 3,42 SFr, 
a traktorvezetőé 12 SFr, a fogatosé 6 SFr. Az erdőgazdasági tanulók tanulmányi 
eredményüktől függően havi 160—280 SFr-ot kapnak. A heti munkaidő 40 óra, min
den hét szombatja szabad. (Meg kívánom említeni, hogy 1 kg hús ára 15 SFr.) 

A felső szintű egyetemi képzés a zürichi műszaki egyetem erdészeti fakultásán 
folyik. Az egyetemen előadott főbb tárgyak az alábbiak: erdészeti növénytan, geo-
botanika, erdészeti talajtan, erdészeti csemetekertek, erdőművelés, fatechnológia, er
dőbecslés, erdőrendezés és hozadékszabályozás, erdészeti jog, erdészeti politika, er
dészettörténet, erdészeti munkatechnika, erdei tűz elleni védekezés, erdészeti útépí
tés, lavina elleni építmények, vadpatak-szabályozás, vadászat. Technikusképzésük 
nincs. Az erdészeket az erdészeti szakmunkások közül válogatják ki. Ezek előbb há
rom évi erdészeti gyakorlati munkát végeznek, majd egyéves szakiskolai képzést 
kapnak. A szakvizsga letétele után erdész képesítést igazoló oklevelet kapnak. Az 
erdészek az erdei szakmunkásokkal együtt dolgoznak, mintegy előmunkásként. Ezzel 
a munkák szakszerűségét jobban biztosítják. Ezt a munkaszervezetet a kis erdész
kerületek, illetve az ezeknek megfelelő aránylag kis feladatok teszik lehetővé. Az 
erdőgazdasági szakmunkások képzése, miként nálunk is, három évig tart. A tanulók 
részére az őket alkalmazó erdőgazdaságok hetenként egynapos oktatást tartanak. 
Ezeken a napokon délelőtt közismereti tárgyakból, délután szaktárgyakból tartanak 
elméleti foglalkozást. Három év leteltével bizottság előtt teszik le a szakvizsgájukat. 

Az egyetem az oktatás mellett még tudományos kutatómunkát is végez. Ezenkívül 
az erdészeti kutatásnak Birmensdorfban külön kutatóintézetet tartanak fenn (zürichi 
kanton). Itt 21 erdőmérnök az alábbi témakörökben végez kutatómunkát: fatermesz-
tés, mikrobiológia, erdőtelepítés, talajtan, talajfizika, a fák tulajdonságainak vizsgá
lata, fitopatológia, ökológia, rovartan, matematika, statisztika, az erdőfelújítás és 
erdőápolás munkatechnikája fotóinterpretáció, származékos fiziológia, a szállítás tech-



nológiája, erdőrendezés, hidrológia, klimatológia, mikorhizakutatás, növényszocioló
gia, erdőhasználat. 

A svájci ember nagy barátja a fának, az erdőnek, a virágnak és gondosan vigyáz 
a nagy, értékes és Svájc részére oly fontos erdőkre, nemzeti parkokra és természet
védelmi területekre. A települések terjeszkedésekor nem vág ki fölöslegesen fát, a 
házakat szinte a fák közé építi. Elve, hogy az erdő területe a települések terjesz
kedése miatt sem csökkenhet, ezért bármilyen célból történő erdőirtás esetén más 
helyen ugyanakkora területű erdő létesítendő. A belvárosok keskeny, fátlan utcáit 
vidámmá teszi a sok virág, ami a házak erkélyein, az ablakokban díszlik. A szak
emberekkel történt beszélgetéseim alapján, a svájci emberek megnyilvánulásaiból 
megállapíthattam, hogy az erdők jelentőségét elsősorban mint az élet alapelemében: 
az egészség biztosításának és fennmaradásának segítőjében látják és csak másod
sorban tekintik faanyagot adó területnek. 

A szocialista országok erdészeti közgazdászainak 
módszertani értekezlete 

Sopron , 1 9 7 1 . s z e p t e m b e r 13 

A szocialista országokban közgazdasági kérdésekkel foglalkozó erdészeti kutatók 
1968 óta rendszeresen találkoznak és igyekeznek egyeztetni nézeteiket. Az elmúlt 
ősszel Sopronban került sor ilyen módszertani megbeszélésre. Az értekezletet az 
Erdészeti Tudományos Intézet Közgazdaságtani Osztálya, illetve a soproni Kísérleti 
Állomása rendezte. Részt vett ezen az együttműködési megállapodással érintett va
lamennyi ország — Bulgária, NDK, Lengyelország, Románia, Csehszlovákia és a 
Szovjetunió — kutatóintézeti küldöttsége, az Erdészeti és Faipari Egyetem küldötte, 
valamint több önként jelentkezett érdeklődő, s megfigyelőként a KGST Titkárság 
küldötte. 

Az értekezlet fő témaköre az erdőgazdasági eredmények mérési, elemzési és nyil
vántartási módszereinek kidolgozása volt és emellett megbeszélésre került az erdő
gazdaság főbb, nemzetközileg összehasonlítható mutatói kidolgozásának kérdése is. 

Az értekezletet a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium képviseletében 
dr. Birck Oszkár nyitotta meg, majd váltott elnökökkel folytak az ülések. 

Az anyag összesen 18 előadásban került tárgyalásra. A bennünket leginkább ér
deklő, megoldandó feladatokat Halász Aladárnak, a MÉM Közgazdasági Főosztálya 
helyettes vezetőjének mint országos koordinátornak az értekezleten felolvasott ta
nulmánya három pontban foglalta össze: 
— mindenekelőtt meg kell határoznunk, hogy mit értünk az erdőgazdasági terme

lés gazdasági hatékonyságán, ezt és ennek növekedését hogyan mérjük és me
lyek a hatékonyság növelésének legfontosabb eszközei; 

— meg kell határoznunk a társadalmi munka termelékenységének fogalmát és mé
rési módszereit az erdőgazdaságban; 

— ki kell dolgoznunk a gazdasági fejlettség összehasonlító mérőszám rendszerét az 
erdőgazdaságra vonatkozólag. 

Megemlítette ezzel kapcsolatban, hogy a felsorolt feladatok mind olyanok, ame
lyeknek egyik-másik vetületével, vagy a maga teljes komplexitásában már évek óta 
foglalkozunk, de átfogó eredményre mindeddig nem sikerült jutni. 

Az előadásokban elhangzottak ennek a feladat-összefoglalásnak a helyességére 
utaltak, de megmutatták azt is, hogy máris sok részleteredmény, sőt átfogó meg
oldásra irányuló elgondolás is létezik. Az előadók természetesen főleg a nehézségek
kel foglalkoztak, hiszen elsőssrban ezekben vártak állásfoglalást. 

A hatékonyság megállapításának egyik fő feltétele a gazdasági eredmény mérése. 
Általános a felfogás, hogy az erdőgazdasági termelés tényleges eredménye közel sem 
csupán a kitermelt faanyag értékesítésében mutatkozik. Lényeges része az ered
ménynek az élőfakészlet mennyiségi és minőségi növekménye, el nem hanyagolható 
a jóléti hatások értékelése. A kutatók nagyrészét a faállománynak állóeszközként 
való számításbavétele foglalkoztatja. A megnyilatkozásokból megállapítható, hogy 
azokban az országokban, amelyekben erre már többé-kevésbé kialakult elgondo
lások találhatók, általánosan a vállalati mérlegekben igyekeznek a tényleges ered-


