
AZ ERDŐGAZDÁLKODÁ S FEJLESZTÉS E ÉS AZ ERDÉSZET I KUTATÁ S 
DR. SÓLYMOS REZSŐ HIVATALVEZETŐ-HELYETTES (MÉM EFH): 

TÖBB MINT EGY ÉVSZÁZAD MŰLT EL AZÓTA, hogy megjelent az első 
erdőtörvény és 90 éve adták ki az erdészeti kuta tás létrehozását elrendelő 
miniszteri határozatot. 1899-ben kezdte meg valójában a Központi Kísérleti 
Állomás a munká t . Napjainkban, amikor az erdészeti politika megújításával, 
az erdőgazdaság-fejlesztés következő időszakának irányelveivel ismét behatóan 
foglalkozunk, úgy vélem, hasznos dolog az, ha vissztekintünk a közel egy év
százados ú t ra és azzal az igénnyel fordulunk az erdészeti kuta tás felé, hogy 
a hagyományokhoz híven segítse elő az erdészet fejlesztésére irányuló törek
véseinket. 

Az ezredforduló felé haladva, az eddigieknél is jobb meggyőződéssel vall
juk, hogy a jövő fejlesztésének nélkülözhetetlen előfeltétele a kutatási ered
mények hasznosítása. Ehhez viszont az szükséges, hogy a mostani és az 
elkövetkező időszakban rendelkezzünk a célokat jól szolgáló, új tudományos 
eredményekkel és olyan erdőgazdálkodókkal, akik képesek és készek ezeket 
az eredményeket hasznosítani. A kutatással szembeni igény és az újabb is
mereteket illető befogadókéepsség fontos jellemvonása kell, hogy legyen szak
embereinknek. 

90 évvel ezelőtt Magyarország még a fában és erdőben gazdag európai ál
lamok közé tartozott , de felismerte, hogy a növekvő faszükséglet gazdaságos 
kielégítése nélkül ez a kedvező helyzet huzamosan nem ta r tha tó . Ezért a lét
rehozott erdészeti kuta tás első feladata az erdők produktivi tásának, jövedel
mezőségének a tar tamos növelése volt. Másként alakult ez akkor, midőn az 
I. vi lágháborút követően a közel 8 millió ha-os erdőterület alig több mint 1 
millió ha-ra csökkent. A nyomasztó fahiány, a fátlan Nagyalföld egyaránt 
kényszerítette a kormányzatot és az erdészeti kutatást arra, hogy a homok
fásítással és a fenyőerdők növelésének a lehetőségével foglalkozzon. A II. vi
lágháború u tán ismét új helyzet alakult ki. 1949-ben létrehozták Budapesten 
az Erdészeti Tudományos Intézetet. Ezért az 1989-es esztendő az ERTI meg
alapításának 40. évfordulója is. Olyan négy évtizedről van szó, amely szervesen 
bekapcsolta az erdészeti kuta tás t a nagyüzemi erdőgazdálkodásba, és ennek 
révén lehetővé tette, hogy a kutatás eredményeit az európai átlagnál jobban 
és szélesebb körben hasznosíthassuk. 

A 90 év kutatási eredményei és főleg az elmúlt 40 évé, élnek erdeinkben. 
A jóléti erdőgazdálkodás sokirányú haszna miat t nemcsak a gyakorlati erdé
szet, hanem a szélesebb körök is tisztelettel adóznak mindazok iránt , akik 
az erdészeti kuta tás nehéz munkájának útján eredményeikkel segítették elő 
azt, amit ma a m a g y a r erdőgazdálkodásban kedvezőnek és jónak ta r tunk. 

AZ ÜJ ERDÉSZETI POLITIKA, vagy helyesebben, az alapjaiban ma is jó
nak mondható , eddigi erdészeti poli t ikánk megújításakor, időszerű az ered
mények és a hibák egybevetése és a következő esztendők fejlesztési i rányai
nak a meghatározása. Ezért, ha úgy tetszik, a helyzetünkből fakadó, valóságos 
igény az, ami a kormányzat részéről a korábbiakban nagyobb súllyal jelen tj-
kezik a kutatással szemben, a kutatási eredményekért . A jelen rendkívüli 
gazdasági gondjai ellenére sem lehet a fejlesztésről és a fejlesztést szolgáló 
kutatási eredményekről lemondani. Nyilvánvaló, hogy az anyagi előfeltételek 
rendelkezésre bocsátása meghatározza a kutatás lehetőségeit. 



A MÉM-ben kutatási-fejlesztési tanácsot hoztak létre a mostani tervidőszak 
kezdetén. Ez a tanács koordinálja a minisztériumi kutatásokat , mégpedig úgy ; 

hogy a fontosabb szakágazatok feladatait az ún. ágazati programtanácsok 
gondjaira bízta. Ilyen programtanács a 4. sz., amely az erdészet, a faipar 
és a vadgazdálkodás K+F-fe ladata inak az ellátásáért felelős. Ennek kereté
ben külön alprogramok foglalják össze azokat a témaköröket, amelyeket az 
Erdészeti és Faipari Egyetem, az Erdészeti Tudományos Intézet, a Faipari 
Kutatóintézet és a Vadbiológiai Kutatóállomás lát el. Az itt folyó kutatásokra 
a költségvetésből évente mintegy 50 millió Ft jut. A korábbi intézetfinanszí
rozás helyébe a kutatási témák finanszírozása került . 

A programtanács külön szakmai ellenőrző bizottságokat hozott létre, ame
lyek az elmúlt hónapok folyamán általános ellenőrzést végeznek a legfonto
sabb kutatási témakörökben és javaslatot tet tek a végzett kutatások elisme
résére, megszüntetésére vagy összevonására. Az ellenőrzés számos pozitív vo
nás mellett több kedvezőtlen jelenségre is rámutatot t . 

Ez alkalommal nem kívánok arra vállalkozni, hogy az értékelés valameny-
nyi megállapítására kitérjek. Csupán néhányat emelek ki azért, hogy ezeket 
a következő időszakban nagyobb figyelemmel hasznosítsuk: 

— Egyöntetű volt az a megállapítás, hogy az erdészetben dolgozó kutatók 
nagy ügyszeretettel és elhivatottsággal végzik munkájukat . Ehhez a munká
hoz azonban nem mindig állnak rendelkezésre a szükséges előfeltételek. A 
hiányzó előfeltételek részben a kutatóhelyek szándékától és lehetőségeitől füg
getlenek, részben megoldhatók intézményi keretek között is. 

— Úgyszólván valamennyi bizottság kiemelte a pénzügyi előfeltételek hiá
nyát. Kétségtelen, hogy a kutatás nem bővelkedik a szükséges pénzekben, de 
éppen ezért nem is k ívánunk többet, mint amennyit a rendelkezésre álló-
pénzösszegekből teljesíteni lehet. Az lehet csak a követelmény, hogy az anyagi 
elfeltételekkel arányos eredmények szülessenek. Csak annyit várunk el, ameny-
nyit takarékos pénzfelhasználás mellett, például az ERTI 1986—87-ben 38 
millió Ft-ból elvégezhetett, vagy amennyi az 1988—90-es évek során ren
delkezésre álló 54 millió Ft-ból elvégezhető. Mindezekhez hozzá kell számíta
ni még az Erdőfenntartási Alapból és egyéb forrásokból, például az OTKA 
és a G—10-es környezetvédelmi kutatásokból rendelkezésre álló több millió 
Ft-ot. Ezeknek az ellentételét viszont kötelessége az illetékeseknek számon 
kérni azoktól, akik ezt a pénzt felhasználják. 

— Sokan tették szóvá a kutatóhelyeken folyó munkák szervezettségét. Az 
intézményen belüli és az intézmények közötti együttműködés változatlanul 
fennálló hiányát, amelynek ellenkezőjét korábban többször kinyilvánították a 
vezetők, valójában jelentős előrehaladás ezen a téren alig történt. 

— Több kiemelt témának hiányoznák a kutatási alaptervei. Hiányzik az á 
program, amelyik a kutatás céljait, metodikáját, szükséges előfeltételeit, vár
ható eredményeit kellő alapossággal tárgyalja. 

— Egyes kiemelt projektek is híján vannak az átfogó feladatmegoldás kellő 
szintű megfogalmazásának. A különböző témák néha úgy jelentkeznek, mint 
elszigetelt egységek, ahol részfeladatot oldanak meg. A kapcsolatrendszerre 
sokszor nincsenek tekintettel. Nem zárul a kör úgy, hogy az erdészeti ágazat 
fejlesztési tényezőit legalább a főbb vonásokban tartalmazná. 



— Több észrevételt fogalmaztak meg úgy, hogy esetenként nem a valós 
fejlesztési szükséglet, hanem az intézményeken belül fennálló tekintélyi, ha
talmi viszonyok döntötték talán el, hogy az egyes témák kutatásához milyet, 
anyagi és személyi, valamint egyéb előfeltételek állnak rendelkezésre. 

— Számos átfedésre is felhívták a figyelmet. Ez alatt azt értik, hogy az 
ágazati programot vannak, akik az intézmény fenntartását szolgáló pénzfor
rásnak tekintik csupán, és a rendelkezésre álló programforrásból fizetett mun
kaidőt egyéb megbízásos feladatokra hasznosítják, amelynek következtében a 
programkutatások eredményei szerényebb mértékűek. 

Az általános észrevételeken túl legyen szabad néhány fontosabb projektet 
vagy témakört az AP—4 kutatási programból kiemelnem, értékelve az ered
ményeket és kérve a következő időszak néhány témájának nagyobb súlyú 
művelését. 

FAÁLLOMÁNY-GAZDÁLKODÁSUNK HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSE való
jában azt kívánja, hogy az elmúlt időszak jól bevált rendje szerint folytas
suk a hosszú időtar tamra kiterjedő kuta tásokat : 

— Az ökológiai kutatások jelentik erdeink stabili tásának és fatermő képessé
gük növelésének az alapját, amelyhez rendelkezésre áll a korábbi termőhely
kutatási szervezet és műszerezettség. Ennél azonban a jelen és jövő idősza
kában egyaránt nagyobb kört kell e kuta tásoknak átfogni, úgy, miként az öko
lógia szerteágazó tudományága megkívánja és lehetővé teszi. 

— Az erdővédelem a jelen időszak legfontosabb kutatási témái közé t a r to 
zik. Átfogó irányítását és a több helyen végzett erdővédelmi kutatásokat az 
eddigieknél jobban kell koordinálni. 

— Az erdészeti nemesítés területén jobban kell koncentrálni az erőket az 
őshonos hazai fafajok genetikai kérdéseinek vizsgálatára, a magtermelő állo
mányokra . Figyelembe kell venni az erdőállomány-gazdálkodás jelenlegi gond
jai t és főleg a fejlesztési irányait , amely szerint erdeinknek legalább á felét 
az őshonos fafajok kell, hogy alkossák. I t t kell kiemelni a szaporítóanyag-ter
melés kuta tásának a szerény voltát, amelynek kétségtelenül olyan okai is van
nak, hogy nem áll rendelkezésre sem elegendő gép, sem elegendő pénz. Ebben 
a helyzetben célszerű volna a jól berendezett központi csemetekertek mun
kájához csatlakozni (Bejegyertyános, Kál, Bajcsa stb.). 

— Az erdőfelújítás és az erdőtelepítés kutatása korábban szélesebb körben 
folyt, jelenleg folyamatosan szűkül. A természetes felújítások szerepét mind
annyian hangsúlyozzuk és elégedetlenek vagyunk alig 10%-os a rányukkal . 

— Az erdőnevelési és faterméstani kutatások alapja az 1962-ben publikált 
kutatási a lapterv és a kísérleti területek hálózata. A kísérleti területek keze
lésének célszerű differenciálására van szükség. I t t az ideje annak is, hogy 
az alapterv aktualizálását, továbbfejlesztését elvégezzük. A növedékvizsgála-
tokra hatványozot tan bővülő lehetőség van az idő függvényében. Érdemi 
kapcsolatot kell kialakítani az erdővédelemmel. 

— A kitermelhető famennyiség, a fakitermelések tervezése, szervezése, va
lamint technológiája területén több új eredmény született. It t is bővíteni kell 
a kapcsolatrendszert a gépesítési kutatókkal , valamint az erdőneveléssel is. 

— A gépesítés főleg a megbízásos munkáka t tekintve eredményes kutatási 
terület. Gépminősítés, új gépek konstrukciója, üzemeltetési és karbantar tás i 



vizsgálatok, valamint géprendszerek ajánlása segíti az erdőgazdálkodási fel
adatok megoldását. A gyakorlati kapcsolatok, a megfelelő erdőművelési és 
fahasználati arányok fejlesztésével tovább lehet ezt is javítani. 

— Az ökonómiai kutatás a számos eredmény mellett a felhasználásra kerülő 
pénzösszegek figyelembevételével tovább javítható akkor, ha a kapcsolat az 
üzemekkel nemcsak az adatszolgáltatás, hanem az adatok mögött levő szak
mai, tar talmi kérdésekre is jobban kiterjed. Az erdőérték-számítás, a fater-
mesztés ökonómiai kérdései, a jóléti erdőgazdálkodás ökonómiája jelenti a 
következő időszak főbb feladatát. 

Ismét csak a gondokra tér tem ki. Céltudatosan tet tem ezt azért, mert az 
eredményeket az egyes témafelelősök ismertetik. Kiemelten szeretném hang
súlyozni, hogy az erdészeti kuta tás elismerésre méltó eredményekkel járul 
hozzá évről évre jelen gondjaink megoldásához. Csupán a problémákat rész
letezhettem most itt, hiszen a cél a kutatás további fejlesztése. Kitérnék még 
arra is, hogy hagyományosan évtizedek óta emelünk szót a kutatási előfelté
telek hiánya miatt. 

A kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása az erdőgazdálkodás fejleszté
sét szolgálja. Indokolt a vállalati jövedelem egy részét az adott vállalat fej
lesztése érdekében kutatási megbízásra fordítani. A vizsgálati eredményekben 
szerepelnek a korábbi kutatások eredményei is. Több jó példa van erre, de 
ennél jóval több is lehetne. Célszerű több évre szóló kutatási megbízást ad
ni, mer t az erdészeti témák zöméhez egy esztendő csak r i tkán elég. Persze, 
egyre nagyobb kutatóhelyi stabilitásra is szükség van. 

Közismert, hogy az elmúlt időszakban erdőgazdálkodásunk és ennek kere
tében az erdőállomány-gazdálkodás számos, kedvezőtlen gonddal küzdött. A 
vállalati önállóság lehetőségeit nem tudta valmennyi szakember úgy értelmez
ni, hogy azok elfogadható összhangban legyenek a hosszú távú erdészeti ér
dekek és az éves vállalati érdekeltséggel. Az erdőművelés jelen gondjairól 
persze szaklapjaink 30 évvel ezelőtt is néha úgy írtak, miként azokról ma is 
beszélünk. Mégsem fogadhatók el az erdőfelújításban korábban tapasztalt 
hibák, vagy a tartamosság ellen ható erdőhasználatok. Jó dolog, hogy 1986, 
1987—88-ban mind az erdőművelésben, mind a fahasználatban elindult a rég
óta kívánt kedvező fordulat és folyamat. Szerepe volt ebben az erdészeti ku
tatásnak is. 

Amikor a kedvező fordulatról és az eredmények kutatási hasznáról, a 
kutatók pozitív szerepéről beszélünk és ezt elismerjük, azt sem hallgathatjuk 
el, hogy a kialakult gondok felelőssége alól sem mentesíthetők azok a kuta
tók, vezetők és beosztottak, akik a tet tek helyett csak a szavakig jutot tak. 
A cselekvés ideje van most a kuta tásban és a gyakorlatban egyaránt. Meg
győződésem, hogy szakmánk többsége, a kuta tók és a gyakorlatban dolgozók 
együtt, képesek arra, hogy a legjobb tudásukkal segítsék a kialakult kedvező 
folyamatokat tovább javítani, és a még fennálló hiányosságokat kiküszöböl
ni. Ehhez viszont alaposabb és szélesebb körű szakmai tájékozottságra van 
szükség. Legyen a gyakorlat nyitott a kuta tás felé, de a kutatók is törekedje
nek az erdőgazdálkodás valós gondjainak megismerésére. 

A 90 ÉS A 40 ÉVES JUBILEUMRA emlékeztem mondanivalóm elején. Sze
retném remélni, hogy az évszázados ünnepet jelentő évfordulón, majd 10 esz
tendő múltán is, a jelenlegihez hasonló jó szívvel köszönhetjük meg kutatóink
nak, az erdészeti kutatásban dolgozó valamennyi munkatársunknak a sok fá
radságot igénylő tevékenységét. Amikor tisztelettel adózunk azoknak az elő-



döknek, akik ezen a területen minket taní tva dolgoztak, erősítjük a jelenleg 
működő kutatókat , hogy növekedjen munká jukba vetett hitük, a szakma i rán
ti bizalmuk. Ágazatunk bármelyik területén működnek is munkatársa ink , 
csak az a cél vezérelheti őket, hogy a szakmai követelmények szerint szolgálják 
erdőgazdálkodásunkat , magyar hazánkat . Ezeknek a gondolatoknak a jegyé
ben kívánom, hogy sok eredménnyel és jó egészséggel folytassák az évszázad 
beteljesüléséig és még azután is ezt a nagyszerű munkát , amit erdőgazdál
kodásnak, erdészeti kuta tásnak nevezünk. 

A BIOLÓGIA I SZEKCI Ó ELŐADÁSA I 

ÜJVÁRYNÉ DR JÁRMAY ÉVA (ERTI): 

A NEMESÍTÉSI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE ÉS EREDMÉNYEI, 1986—1988 
A nemesítési, szaporítóanyag-termesztési és környezetvédelmi osztály munkatár

sai utódállományok létesítésével, génmegőrzéssel, új kísérletek beállításával biz
tosítják a nemesítőmunka folyamatosságát. A klóngyűjtemények 20 éves vizsgálata 
alapján 244 nyár- és 64 fűzklón gyökérképződését, növekedését, károsítókkal szem
beni toleranciáját értékelték. Korszerű biokémiai laboratóriumot szereltek fel, ahol 
részben erdei fák polimorfizmusát vizsgálják, részben klónazonosításokat, összefüg
gésvizsgálatokat végeznek. 

A fenyő- és a tölgyplantázsok értékelésének eredményeit az üzemi plantázsok 
létesítésekor hasznosítják. A duglászfenyő származási kísérletekben egy jó növeke
désű, nem fagyérzékeny származással magoncplantázs létesítését tervezik. 

ö t új fajtajelöltet jelentettek be állami minősítésre: Populus X euramericana cv. 
'Parvifol', P. X euramericana cv. 'Sudár', P. maximowiczii X P- trichocarpa cv. 
'Meggylevelű', Salix alba 'Sárvár V, Pinus silvestris 'Kínai'. 

DR. TÓTH BÉLA (ERTI): 
ÜJ NYARFAJTAK BEVEZETÉSE KÖZÉP- ÉS KELET-MAGYARORSZÁGON 

A faellátásban különleges jelentősége van a nyárfatermesztésnek Magyarországon, 
mivel a 10%-os területaránnyal szemben a kitermelt famennyiség 18%-át adja. 
Ezért technológiájának fejlesztése állandóan napirenden levő feladat. A fejlesztés 
leghatékonyabb eleme a termesztési körülményekhez és igényekhez illeszkedő, 
újabb klónok bevezetése a termesztésbe. 

Az államilag minősített 12 nyárfajtából és állami minősítési eljárás alatt álló 
7 fajta jelöltből álló magyarországi fajtaválaszték-szaporítóanyag zömét még mindig 
négy klón adja. A nagyobb termesztési biztonságot nyújtó, sok klónú nyárfater
mesztés megvalósítása érdekében kívánatos a fajtaarányok változtatása. Javaslatot 
ad a szerző az 1990-es évekre vonatkozóan a szaporítóanyag-termesztésben érvé
nyesítendő fajtaarányokra. A továbbiakban a szerző a fajtamegválasztáshoz ad 
irányelveket a tervezők, termelők számára a termőhelyi adottságok, ill. termesz
téstechnológiai, gazdálkodási lehetőségek és kívánalmak szerint csoportosítva. 

SOLYMÁR GÁBORNÉ (ERTI): 

A NYÁR FAJTAJELÖLTEK ÉSZTERÁZ- ÉS PEROXIDÁZ-IZOENZIM 
VIZSGÁLATA 

A MÓDSZERREL A KLÓNON BELÜLI EGYNEMŰSÉG ÉS KLÖNGK KÖZÖTTI 
KÜLÖNBÖZŐSÉG BIOKÉMIAI ELLENŐRZÉSE 

A molekuláris enzimpolimorfizmusok hátterében — legtöbb esetben — a DNS 
(dezoxiribonukleinsav) szintű molekuláris polimorfizmus áll. Ugyanazt a folyama
tot katalizáló enzim a különböző egyedekben valamely csekély szerkezeti vagy 
töltésbeli eltéréssel több, allélikus formában valósíthatja meg. E csekély eltérések-


