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ülése

Fatermesztés

A Bizottság május 27-én Sopronban tartotta alakuló ülését. Az erdőművelés
az egész erdőgazdasági ténykedést átöleli, annak alapját szolgálja, ezért a
témák sokaságával foglalkozik. Amikor tehát arról volt szó, hogy egy időszerű
kérdést tűzzön ki a Bizottság az elkövetkező három éves időszakra, nehéz volt
a választás. Vita után főtémaként a fatermesztés alapját, magját adó fafaj
megválasztás mindig központi kérdését választottuk," míg a melléktéma az
erdei ökoszisztémák
vizsgálata lett. A fafajmegválasztás időszerűségét bizo
nyítja, hogy az O M F B is külön bizottságot hozott létre a kérdés tisztázására,
átértékelésére.
Az ad hoc Bizottság elnöke: dr. Járó Zoltán, titkára: dr. Ma jer Antal, tagjai:
dr. Adorján József, dr. Bondor Antal, dr. Borsos Zoltán, dr. Csesznák Elemér,
Deák István, dr. Dobos Tibor, dr. Dózsa József, Erdélyi György, dr. Halmágyi
Levente, dr. Igmándy Zoltán, Molnár Endre, Murányi János, dr. Pagony H u 
bert, dr. Pántos György, dr. Szappanos András, dr. Szodfridt István, Vaán
László, Zathureczky Lajos.
A Bizottság tagjai az első ülésen a fafajmegválasztás kérdésével foglalkoztak.
Ez a téma igen összetett; bioszociológiai-ökológiai kérdésekre kell ugyan álta
lában a megoldást alapozni, esetenként azonban az ökonómiai és technikai
szempontok kerülhetnek előtérbe. A kérdések helyi, ágazati és népgazdasági,
valamint vállalati szinten jelentkeznek.
A részletkérdések kidolgozására felelősöket, illetve kis bizottságokat alakí
tottunk. Külön szerepel a termesztési cél meghatározása, külön az ökológiai és
genetikai problémák, külön az ökonómiai értékelések, külön a fatermesztési
technológiák kérdéseinek felülvizsgálata és értékelése. A cél az, hogy a hatodik
ötéves terv előkészítéséhez a komplex értékelés irányelveként már felhasznál
ható legyen. Ezért a határidő 1978. harmadik évnegyed, amely időpontra be
számolót kell készíteni az M T A Erdészeti Bizottság ülésére.
Az erdei ökoszisztéma melléktémával való foglalkozás négy részlete: az erdei
ökoszisztéma fogalmának, faállományának és a fatermesztésben betöltött sze
repének tisztázása; az erdei ökoszisztéma vizsgálati metodikája; a különböző
kutatóhelyek által végzett erdei ökoszisztémák vizsgálatának felmérése és ér
tékelése; a legelterjedtebb hazai erdei ökoszisztémák meghatározása és rend
szerezése. Határidő: 1978. harmadik negyede, amikor Veszprémben felolvasó
ülésen tartunk beszámolót.
Dr. Majer Antal

