
szerek alkalmazása eredménytelen, vagy hatástalan, ha azok felületvédelemmel 
kombinált felhasználásra kerülnek. 

A talpfa vagy a vezetékoszlop esetében csak a védőszer — mely összetételénél 
fogva irányított célú — kerül a faanyagba, vagy a faanyag felületére. A z épí
tőipari szerkezetek esetében még felületzáró, vagy felületképző réteg is, azaz a 
védőszert ún. rétegcsoportos felépítésben alkalmazzák. Ezek az anyagok — a 
célnak megfelelően •— igen sokfélék lehetnek — lakkok, tapéták, festékek stb. 
— de sohasem védőhatásúak, sőt gyakran éppen ellenkező tulajdonságokkal 
rendelkeznek. Ezért ilyen felhasználás mellett jelentősen csökkentik a védőha
tást. Ez a csökkentés igen sokszor a 30—40%-ot is elérheti, ami azt is jelenti, 
hogy a védőszer védőhatása az alkalmatlanságig lecsökken. Ezért mondható az, 
hogy csak azok a védőszerek alkalmasak épületszerkezetek védelmére, ame
lyek a felületvédő, vagy felületképző anyagok csökkentő hatása mellett is el
érik legalább a megkövetelt minimumot. 

A rendelkezésre álló kereten belül röviden kívántam vázolni a meglevő ne
hézségeket, a megoldás boncolgatása nélkül. A kérdés-sorozatok tisztázásáig 
még igen sok és gondosan összehangolt munkára van szükség, valamennyi ér
dekelt fél részvételével. 

CoAAommu T.: HECKOJlbKO nPHCyi lIHX nPOE/IEM, C B H 3 A H H M X C 3AUIHTOK MATEPHAJTOB 
M nOBEPXHOCTFtt KOHCTPyKUHR H3 JIECOMATEPHAJTOB B CTPOMTEJlbHOfí nPOMblIilJlEH-
HOCTH 

IIo C H X nop aamxra flpeBecHHbi B O C H O B H O M yjioBjieTBopHJia TpeöoBaHHH M O C T O C T P O C H H H , >Kene3HOAopo>K-
Horo CTpoeHHH, SHepro-HHqbopMauHOHHOÍi nepenaiH H ropHOflo6biBaK>uieií npoMbiuuieHHOcTH. Bonee KOMOneKC-
Hbie H cjro>KHbie TpeöoBaHHH, ueM no C H X nop , npefl-bHBjiHeT B nocnerrHee BpeMH H CTpoHTcnbHafl npOMbiuiríeH-
HOCTb. y HaC emé HeT HeOÖXOflHMblX 3aiHHTHbIX CpeflCTB H npHéMOB AJIH yJTOBJieTBOpeHHH 3THX TpeÖOBaHHH. IIJTH 
pemeHHH sroft npoö^eMbi HeoOxoflHMa corjracOBaHHaH pa6oTa 3aHHTepecoBaHHbix C T O P O H . 

Szóübsy, T. . SOMÉ SPECIAL PROBLEMS CONNECTED W I T H THE MATERIAL A N D SUR-
FACE PRESERVATION OF W O O D BUILDING STRUCTURES 

Wood preservation was up to now malnly used in the űeld of construction of bridges, rail-
w a y s , tnansmission linecs and in the mining industry. Recently the building industry needs a l só 
more and more preserved timber, but its requirements are much more complex and sophis-
ticated. To meet these requirements we have f o the time being no proper preservatives and 
processes, and to solve the problam a coordinated cooperation of al l the interested parties is 
needed. 
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Fogarasi 
Dénes 

AZ ERDŐGAZDÁLKODÓ SZERVEK 
ÜZEMTERV SZERINTI 
GAZDÁLKODÁSA 1972-BEN 

A z 1972. évi statisztikai felmérés alapján az ország összes erdőgazdálkodásra 
kijelölt területe 1 636 486 ha volt. Ebből az erdőként nyilvántartott terület 
1 567 661 ha, ami az ország összes területének 16,9%-a. Ezen felül az Erdő
rendezési Főosztály 1224 ha erdőfoltot, 4703 ha facsoportot, 17 731 ha fasort, 
13 802 ha fásított legelőt és 31 365 ha cellulóznyárast tart nyilván. 

Megjegyzendő, hogy a MÉM Erdőrendezési Főosztálya által nyilvántartott 
terület nem egyezik meg az OFTH adatával. A z eltérés oka legnagyobb részt 
az erdő fogalmába tartozó területek különböző értelmezéséből adódik. 

Az Erdőrendezési Főosztály által nyilvántartott erdőterületből 1 307 749 ha-t 



a gazdasági erdők, 158 695 ha-t a különleges célú erdők, a többit pedig az 
egyéb rendeltetésű részletek foglalják el. 

A legnagyobb területen — 1 024 261 ha-on — az állami erdőgazdaságok gaz
dálkodnak. A z erdőgazdaságok kezelésében levő területen — a 21 erdőgazdaság 
közül 14 — 871 554 ha-on vállalati jellegű — 7 erdőgazdaság pedig — 152 707 
ha-on költségvetési jellegű erdőgazdálkodást folytat. A z erdőgazdaságok után 
legtöbb terület — 368 984 ha •— a mezőgazdasági termelőszövetkezetek kezelé
sében van. 

1972. évben az ország összes erdejében az erdőgazdasági üzemtervek évi 7 
millió bruttó m 3 föld feletti fatömeg kitermelését tették lehetővé. A z erdő
gazdálkodó szervek ezzel szemben 6,5 millió m 3 - t termeltek ki. A gazdasági 
erdőkben 6,1 millió m 3 , a különleges célú erdőkben 0,3 millió m 3 , a fásításokban 
pedig 0,1 millió m 3 volt az évi fakitermelés mennyisége. Ez 471 ezer m 3 -rel keve
sebb annál a mennyiségnél, mint amit ki lehetett volna termeim. Az összes fa
kitermelés — üzemtervi előíráshoz viszonyított — szektoronkénti alakulása a 
következő: 

Üt-i előírás Teljesítés Eltérés 

bttó ezer m 3 % 

Erdőgazdasági erdők 4786 4683 — 103 2,2 
Egyéb erdőgazdasági erdők 298 275 — 23 7,7 
Állami gazdasági erdők 183 1^9 — 44 24,0 
Vízügyi erdők 111 113 + 2 1,8 
Egyéb állami erdők 81 38 — 43 53,1 
Összes állami erdők 5459 5248 —211 3,9 
Termelőszövetkezeti erdők 1476 1227 —249 16,8 
Erdőbirtokossági erdők 22 15 — 7 31,8 
Egyéb erdők 32 28 — 4 12,5 
Összes erdők 6989 6518 —471 6,8 

A z évi véghasználati fakitermelés 4462 ezer m 3 , a gyérítési fatömeg 1638 
ezer m 3 és a tisztítási fatömeg 418 ezer m 3 volt. A z évi fakitermelés mennyisége 
véghasználatban 508 ezer m 3-rel, gyérítésben 58 ezer m 3 -rel kevesebb, tisztításban 
pedig 95 ezer m 3 -rel több volt, mint az üzemtervi előírás. A z erdőgazdálkodó 
szervek 1972. évben 100 ezer m 3 -rel termeltek ki több fatömeget, mint 1971. 
évben. 

A gazdálkodó szervek véghasználatként a 4970 ezer m 3 üzemtervi előírással 
szemben 4462 ezer m 3 bruttó fatömeget termeltek ki. A kitermelt fatömeg 508 
ezer m 3 -rel kevesebb annál a fatömegnél, amit ki lehetett volna termelni. A 
véghasználati fakitermelésnek — üzemtervi előíráshoz viszonyított — szekto
ronkénti alakulása a következő: 

Üt-i előírás Teljesítés Eltérés 

bttó ezer m 3 % 

Erdőgazdasági erdők 3423 3229 — 194 5,6 
Egyéb erdőgazdasági erdők 204 173 — 31 15,2 
Állami gazdasági erdők 115 81 — 34 29,6 
Vízügyi erdők 90 94 + 4 4,4 
Egyéb állami erdők 74 32 — 42 56,6 
Összes állami erdők 3906 3609 —297 7,6 
Termelőszövetkezeti erdők 1032 828 —204 19,8 
Erdőbirtokossági erdők 13 8 — 5 38,5 
Egyéb erdők 19 17 — 2 10,5 

4970 4462 —508 10,2 



Jövőben a véghasználatban lemaradt gazdálkodó szerveknek törekedniük kell 
arra, hogy évenként legalább az üzemtervekben előírt fatömeget, később pedig 
az előző években felhalmozódott vágásérett fatömeget is — a lehetőséghez ké
pest legrövidebb időn belül — kitermeljék. 

Véghasználatban a hektáronkénti fatömeg üzemtervi előírása 208 m' s, a tény
szám 233 m 3 . A véghasználatként kitermelt fatömeg az üzemtervi előíráshoz 
viszonyítva kevesebb tölgyből 75 ezer m 3 -rel, akácból 269 ezer m 3-rel, cserből 
16 ezer m 3 -rel, nyárból 14 ezer m 3-rel, fenyőkből 15 ezer m 3 -rel, több volt a fa
kitermelés bükkből 31 ezer m 3 -rel . 

A rendkívüli apadék mennyisége évről évre növekszik. 1970-ben 331 ezer m 3 , 
1971-ben 357 ezer m 3 és 1972. évben már 470 ezer m 3 volt az erdőben feldolgo
zatlanul visszahagyott fatömeg. A z 1972. évi mennyiség a kitermelt összes föld 
feletti bruttó fatömegnek 7,2%-a. Ebből a mennyiségből a véghasználati faki
termelések során — a kitermelt összes föld feletti bruttó fatömegnek — 4,4%-át 
nem dolgozták fel a fakitermelést végző szervek. 

A z erdőgazdálkodó szervek 1972. évben 48 283 ha-on 1638 ezer m 3 gyérítési 
fatömeget termeltek ki. Ebből a mennyiségből 21 249 ha és 545 ezer m 3 volt a 
törzskiválasztó-, és 27 034 ha-on 1093 ezer m 3 a növedékfokozó gyérítés tény
száma. A gyérítések évi üzemtervi előírása 60 189 ha és 1696 ezer m 3 volt. 

Gyérítéseket az erdőgazdálkodó szervek — a gazdaságosság növelése érdeké
ben — igyekeznek ritkábban és egyben erőteljesebb beavatkozással végezni. 
Törekednek arra, hogy az üzemtervben előírt többszöri belenyúlással szemben 
lehetőleg egyszeri erőteljes gyérítést végezzenek. Erre utalnak az előzőekben 
felsorolt adatok. Területben az előíráshoz viszonyított lemaradás 12 ezer ha, 
fatömegben viszont 58 ezer m 3 volt az el nem végzett mennyiség. 

Az elvégzett tisztítások területe az üzemtervek 50,3 ezer hektáros előírásával 
szemben 47,8 ezer hektár. Fatömeg előírás 323 ezer m 3 , amivel szemben a ki
termelés 418 ezer m 3 volt. A z erdőgazdálkodó szervek tisztításban a munkákat 
általában szakszerűen hajtották végre. Elvétve fordult elő olyan munka, amely 
a szakmai kívánalomnak nem felelt meg. 

A z elvégzett egészségügyi termelés mennyisége 65 ezer bruttó m 3 volt. Ebből 
19 ezer m 3 - t véghasználati, 46 ezer m 3 - t gyérítési korú állományokból termel
tek ki. A gazdálkodó szervek évről évre kevesebb egészségügyi termelést végez
nek és igen sok esetben még a legszükségesebb munkát sem végzik el. Pl. 1966-
ban az erdőgazdasági erdőkből 215 ezer, 1967. évben 201 ezer, 1968. évben 136 
ezer, 1969. évben 88 ezer és 1972. évben 58 ezer m 3 - t termeltek ki. A tárgyi 
évi egészségügyi termelés az erdőgazdasági erdőkből kitermelt összes föld feletti 
bruttó fatömegnek 1,2%-a. 

Több erdőgazdálkodó szervnél célszerű lenne az egészségügyi termelés meny-
nyiségét növelni és a munkát elvégezni azokban az erdőrészletekben, ahol az 
erdővédelmi követelmények azt szükségessé teszik. 

A tárgyi évben végrehajtott erdőfelújítás első kivitele — országosan — 12,6 
ezer ha, a pótlás 7,7 ezer ha. A z összes erdőfelújításban végzett erdősítés 20.3 
ezer ha. 

1970. évben a tarvágással letermelt erdők redukált területe 13,6 ezer ha, 1972. 
évben ugyanez 14,3 ezer ha volt. A tarvágással letermelt véghasználati redu
kált terület növekedése a három év alatt 0,7 ezer ha. Ezzel szemben az üres 
vágásterületek mennyisége 1970. évben 15,3 ezer ha, 1972. évben 16,8 ezer ha, 
ami 1,3 ezer ha-os növekedést jelent. A tarvágások területe 5,1%-kal, az üres 



vágásterületek mennyisége pedig 8,5%-kal nőtt. H a az üres vágásterületek 
mennyiségét nem a három év távlatában vizsgáljuk, hanem az előző év adatával 
hasonlítjuk össze, úgy a mennyiségi adatok csökkenést mutatnak ki. Továbbiak
ban az üres vágásterületek felszámolására kiadott M É M rendelkezéstől várható, 
hogy a következő években további csökkenés áll be. 

A z erdőgazdálkodó szervek az erdőfelújítási munkákat jól és szakszerűen 
hajtották végre. A fafajmegválasztás is kielégítette a megkívánt igényeket. Ér
demes azonban a fafajokon belül a fenyők által elfoglalt terület nagymértékű 
eltolódására felfigyelni. Ezzel kapcsolatban néhány adatot az 1. táblázat mutat. 

1. táblázat 
Erdőfelújításokban a fenyők által elfoglalt terület az 1971. és 1972. évben 

(országos összesen) 
M . e.i % 

Gazdasági erdő Különleges és egyéb erdő 

Fafaj első éves 
erdősítés 

bef. + nem 
befejezett 

befejezett + 
nem befejezett 

1971 1972 1971 1972 1971 1972 

Erdeifenyő 
Feketefenyő 
Lucfenyő 
Egyéb fenyő 

28,1 
4,6 
4,0 
0,5 

31,5 
5,4 
5,0 
0,1 

16,4 
3,5 
3,2 
0,2 

18,0 
3,8 
3,4 
0,2 

6,4 
15,4 

1,4 
0,2 

8,6 
6,9 
1,6 
0,1 

Össz. fenyő 37,2 42,0 23,3 25,4 23,4 17,2 

Összehasonlításul megemlítendő, hogy — az ország összes erdejében — a 
fenyő által elfoglalt terület 9,8%. 

A z erdőtelepítő és fásító szervek a célcsoportos beruházásból 13 562 ha első
kivitelű erdősítést végeztek. A z erdőtelepítés és fásítás 9192 ha, a mezőgazda
sági cellulóznyárfa-telepítés 4370 ha volt az előbb említett mennyiségből. A pót
lásként végzett terület 6679 ha, amiből 5679 ha-t erdőtelepítésben és fásításban, 
1000 ha-t pedig mezőgazdasági cellulóznyárasokban végeztek el. 

A z erdőtelepítésekben a fenyő által elfoglalt terület — százalékosan — 1971. 
és 1972. évben a 2. táblázat szerinti. 

2. táblázat 
Erdőtelepítésekben a fenyő által elfoglalt terület 1971., 1972. évben 

(országos összesen) 
M. e.: % 

Fafaj 

Gazdasági + kül. + egyéb erdő Erdőfolt + facsop. + 
fasor + fásított legelő 

bef. + nem bef. Fafaj Első éves bef. + nem bef. 

Erdőfolt + facsop. + 
fasor + fásított legelő 

bef. + nem bef. Fafaj 

1971. 1972 1971 1972 1971 1972 

Erdeifenyő 
Feketefenyő 
Lucfenyő 
Egyéb fenyő 

25,1 
10,0 
0,8 

32,4 
14,3 
0,8 

22,7 
15,5 
0,5 

25,1 
14,9 
0,6 

0,1 
0,2 

0,4 

0,3 

Összes fenyő 35,9 47,5 38,7 40,6 0,3 0,7 



1972. évben az erdőtelepítő és fásító szervek költségfelhasználása erdőtele
pítésben, fásításban és mezőgazdasági cellulóznyárfa-telepítésekben 386 millió 
Ft volt. A keretből 294 millió Ft-ot erdőtelepítésben és fásításban, 92 millió 
Ft-ot mezőgazdasági cellulóznyárasokban használtak fel. A z ingyenes csemete
akcióra 2,4 millió Ft-ot fordítottak. 151 millió Ft-ot a termelőszövetkezetek, 
92 millió Ft-ot az erdőgazdaságok, 28 millió Ft-ot az állami gazdaságok, 14 
millió Ft-ot a tanácsi és egyéb közületek, 5 millió Ft-ot a KPM, 2 millió Ft-ot 
az egyéb erdőgazdasági szervek, 2 millió Ft-ot a vízügyi szervek használtak 
fel. A mezőgazdasági cellulóznyárfatelepítés kölségkeretéből a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek 65 millió Ft-ot, az állami gazdaságok 27 millió Ft-ot for
dítottak az elvégzett munkákra. 

A GAZDÁLKODÁS IRÁNYA 

Az erdőgazdálkodásban mutatókozó tendenciákat az elmúlt 5 év adatai alapján 
vizsgálva, a fakitermelés — az 1968. évihez viszonyítva — 1972. év végéig 
közel egyenletesen nőtt és 1971-ben 21,7%-kal, 1972-ben 24%-kal haladta meg 
az 1968. évben kitermelt bruttó mennyiséget. 

A z összes fakitermelés terén az 1968. évihez viszonyítva 1972. évben legna
gyobb emelkedést a termelőszövetkezeti erdőkben értek el, ahol a fakitermelés 
53%-kal emelkedett. A z egyéb állami erdőkben 48%-kal, az állami gazdaságok 
erdejében 40%-kal nőtt a kitermelés. Visszaesés mutatkozik a bázisadathoz 
viszonyítva az egyéb erdőkben, az erdőbirtokossági és az egyéb erdőgazdasági 
erdőkben. 

A kitermelt összes föld feletti bruttó fatömeg 1968—1972. évek közötti orszá
gos és szektoronkénti alakulását a 3. táblázat szemlélteti. 

3. táblázat 
Az összes fakitermelés alakulása 1968—1971. években 

Szektor 
1968 1969 1970 1971 1972 

Szektor 
1000 m 3 

Erdőgazdasági erdők 3884 3989 4378 4574 4683 
Egyéb erdőgazdasági erdők 278 244 256 257 275 
Állami gazdasági erdők 100 92 97 130 139 
Vízügyig 104 124 81 114 113 

25 35 34 44 37 
Összes állami erdők 4391 4484 4846 5119 5247 

797 926 1057 1211 1226 
Erdőbirtokossági erdők 16 15 15 17 15 
Egyéb erdők 33 37 35 27 29 

5237 5462 5953 6374 6517 

Véghasználatban az utóbbi 5 év alatt 32,3%-kal emelkedett a kitermelt fatö
meg mennyisége. A kitermelt összes véghasználati bruttó fatömeg 1968—1972. 
évek között országos és szektoronkénti mennyiségi alakulását a 4. táblázat szem
lélteti. 

A véghasználatként kitermelt mennyiség valamennyi fafajból jelentősen nőtt. 



4. táblázat 
A véghasználat alakulása 1968—1972. években 

Terület mértékegysége: ha 
Fatömeg mértékegysége: 1000 bruttó m ' 

1968 1969 1970 1971 1972 

Szektor 

Terület Fa Terület Fa Terület Fa Terület Fa Terület Fa
tömeg 

Terület 
tömeg 

Terület 
tömeg 

Terület 
tömeg 

Terület 
tömeg 

Erdőgazdasági erdők 11 242 2486 11 417 2609 12 277 2906 12 011 3070 11 976 3229 
Egyéb erdőgazdasági 

erdők 681 191 447 156 601 166 609 186 519 173 
Állami gazdasági erdők 514 74 386 46 442 47 477 81 634 81 
Vízügyi 678 81 464 77 217 40 416 99 569 94 
Egyéb állami erdők . . . 137 17 119 12 100 6 273 41 283 32 
összes állami erdők . . . 13 252 2848 12 833 2900 13 637 3165 13 786 3477 13 981 3609 
Termelőszövetkezeti 

erdők 4 112 499 4 501 574 4 534 664 4 821 836 4 960 828 
Erdőbirtokossági erdők 59 9 33 8 33 7 68 9 37 9 
Egyéb erdők 55 20 375 8 16 2 11 17 94 17 
Összes 17 478 3376 17 742 3490 18 220 3838 18 686 4339 19 072 4462 
Fajlagosan 193 197 211 232 233 

Néhány főbb fafajt kiragadva a bruttó fatömeg mennyiségi adatai a következő
képpen alakultak: 

Véghasználati bruttó fatömeg Növekedés 
1968. évben 1972. évben ezer m : ! % 

Tölgy 563 ezer m 3 723 ezer m 3 160 28,4 
Bükk 291 ezer m 3 441 ezer m 3 150 51,6 
Akác 708 ezer m 3 1138 ezer m 3 430 60,7 
Cser 661 ezer m 3 822 ezer m 3 161 28,7 
Nyár 410 ezer m 3 546 ezer m 3 136 33,2 
Fenyő 144 ezer m 3 193 ezer m 3 49 34,0 

Különösen nagymértékű a véghasználatként kitermelt akác fatömeg emel
kedése. Ebből a fafajból 60,7%-kal többet termeltek ki 1972. évben, mint 1968-
ban. Ez kedvező jelenség, de szükséges is, mivel ebbó'í a fafajból olyan nagy
tömegű a vágásérett állomány, hogy a termelés ütemét még tovább kell fokozni. 

A z 1972. évben véghasználatként kitermelt — fafajonkénti — bruttó fatö-
megre és annak 1968—1972. években történő alakulására az 5. táblázatban ta
lálhatók országos és szektoronkénti adatok. 

A z erdőgazdálkodó szervek 1972. évben kevesebb törzskiválasztó gyérítést 
végeztek, mint 1968-ban. A z eltérés 2,7 ezer ha. 

A z elegyarányszabályozó tisztítás elvégzett mennyisége 1968-ban 45,2 ezer 
ha, 1972-ben 47,8 ezer ha volt. Itt az emelkedés mennyisége 2,6 ezer ha. 

A törzskiválasztó gyérítés és az elegyarányszabályozó tisztítás együttes meny-
nyisége 1968. évben 69,2 ezer ha, 1972. évben 69,1 ezer ha. A két tényszám azo
nosnak mondható. Ez nem kedvező jelenség, mivel a véghasználatok redukált 
területének mennyisége évről évre nő, a fiatalosokban végzett munkák mennyi
sége az öt évvel ezelőtt végzettével azonos. Jövőben — több szektornál — 
emelni kell a fiatal állományokban végzendő munkák mennyiségét. Ennek reális 
lehetősége biztosított, mivel a gazdálkodó szervek legnagyobb része pénzügyi
leg is érdekeltté van téve, hogy a tisztításokban és törzskiválasztó gyérítések
ben a munkákat pénzügyi vonatkozásban is érdemes legyen elvégeznie. 



J . táblázat 
A Térhaszná la t alakulása fa fa junkéul 

Me.: 1000 bruttó m 3 

Tölgy Bükk Akác 
Szektor Szektor 

1968 I 969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972 

Erdőgazdasági erdők 456 536 541 551 586 241 259 288 333 380 470 507 668 716 721 
Egyéb erdőgazdasági erdők . . . 30 27 21 34 33 23 16 21 16 21 10 2 7 4 3 
Állami gazdasági erdők t 1 2 1 1 1 1 l 27 . 24 27 35 41 
Vízügyi erdők 1 2 1 1 ' 2 1 1 1 1 

1 1 1 3 1 1 2 1 1 6 8 
Összes állami erdők 489 567 564 589 624 265 277 309 350 402 511 535 704 762 774 
Termelőszövetkezeti erdők . . . 70 76 93 94 95 25 33 37 41 37 194 223 271 331 352 
Erdőbirtokossági erdők 4 4 4 4 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
Egyéb erdők 2 1 1 1 11 

563 647 661 687 723 291 312 347 393 441 708 759 977 1095 1138 

Szektor 
Cser Nyár Fenyő 

Szektor 
1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 • 1972 

Erdőgazdasági erdők 527 573 627 586 652 298 298 306 348 355 118 127 147 147 149 
Egyéb erdőgazdasági erdők . . . 85 81 78 93 79 1 

14 
1 

26 
4 6 15 9 12 

2 2 2 4 4 24 14 9 18 26 2 1 1 
23 54 22 32 37 

1 1 2 3 5 4 8 13 
Összes állami erdők 614 657 707 684 737 349 371 341 407 431 122 133 164 157 162 
Termelőszövetkezeti erdők . . . 46 58 65 76 83 61 73 82 97 113 16 22 24 24 28 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 5 5 1 l 2 

661 716 773 761 822 410 444 423 505 546 144 161 189 183 193 



A befejezettként átadott erdőfelújítások területe mind az öt évben kevesebb, 
mint a véghasználati redukált terület. 

Az 1972. évi erdőgazdálkodási munkákról összefoglalóan megállapítható, 
hogy fakitermelés vonatkozásában a kitermelt fatömeg a felszabadulás után 
ebben az évben érte el a legnagyobb mennyiséget. A 6,5 millió m 3-ró'l a kiter
melés tovább növelhető. Ezt a lehetőséget az erdőgazdasági üzemtervek adatai 
alátámasztják. Elsősorban véghasználatban kell a fakitermelés mennyiségét to
vább növelni a kitűzött fafajpolitikai elvek figyelembevételével. 

Erdőfelújítások vonatkozásában igen fontos feladat az üres vágásterületek 
csökkentése, az erdősítési hátralékok felszámolása. Elmaradása veszélyeztetné 
azt az eredményt, amelyet az erdőgazdálkodó szervek az erdők területének, fa-
termésének növelésében s azok következményeként a fakitermelés terén elértek. 

„Erdők a közjóért" 
ORSZÁGOS TANÁCSKOZÁS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN 

Egyesületünk a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Erdé
szeti Bizottságával az erdők környezetvédelmi szerepének távlati tervezésével foglal
kozó tanácskozást rendezett. Ezen mintegy háromszáz erdészeti, továbbá e témakörben 
érdekelt más szakember vett részt. A hallgatóság soraiban az Egyesület vendégeként 
üdvözölhettük D. Filizov erdőmérnököt (Bulgária), a Vitosa Erdőgazdaság igazgatóját. 

Király Pál főtitkár megnyitója után dr. Madas András miniszterhelyettes, egyesüle
tünk elnöke a környezetvédelem erdészeti feladatairól tartott előadást. Részletesen 
tárgyalta a környezetvédelmi fogalmi meghatározásokat, az ezzel kapcsolatos elvi meg
állapításokat, a környezetvédelem feladatait, az erdők szerepét a környezetvédelemben 
és az erdők környezetvédelmi funkcióit. Nyomatékosan hangsúlyozta az erdészeti szer
vek feladatait. Nélkülözhetetlenül fontos ezen a területen az előrelátás, ezért az erdő
gazdálkodó szervek készítsenek hosszú távú terveket. Ezekben az erdők környezet
védelmi funkcióival külön fejezetben kell foglalkozni. Jelentős szerep hárul most mind 
az erdőgazdaságokra, mind az erdőrendezőségekre. Fel kell mérni az összes jelentkező 
igényeket és koordinálni kell megyei, tájegységi méretekben. Kívánatos, hogy az erdé
szek a társadalmi munka területén az Országos Erdészeti Egyesületen keresztül és a 
MTESZ megyei szervezeteiben fejtsenek ki aktív tevékenységet, vegyenek részt a Ter
mészetvédelmi Bizottságok, a Hazafias Népfront, a KISZ és az úttörők munkájában, 
mindenütt arra törekedve, hogy a környezetvédelmi feladatok ellátását segítve érvé
nyesítsék az erdők megfelelő szempontjait. A Minisztérium a rendelkezésre álló cél
csoportos beruházási kereteket a nagyvárosok, ipartelepek környékére koncentrálja 
annak érdekében, hogy az új funkcióknak megfelelően egyre inkább tudja a nagykö
zönség által érzékelhető módon előtérbe állítani az erdők hasznos, a környezetet javító 
szerepét. 

A miniszterhelyettes előadásában kapott irányelveket szem előtt tartva a tanács
kozás résztvevői munkaértekezlet jellegűen tárgyalták, vitatták meg az e téren meg
oldandó feladatokat. Mészöly Győző az erdőállomány-fejlesztés távlati célkitűzéseivel 
foglalkozott. A tervezés gyakorlati kérdései közt részletesen tárgyalta azt, hogy az 
erdők közjóléti szerepének érvényesítéséhez hol, milyen jellegű és mekkora erdőterület 
kijelölésére, telepítésére van szükség. Hangsúlyozta a források, élővizek védelmének 


