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EREDMÉNYEINK ÉS FELADATAINK 
A LEHETŐSÉGEK TÜKRÉBEN 

KOZMA FERENC 

Az utóbbi időszakban több ágazati jellegű elemző, értékelő és 
vitaindító írás látott napvilágot. Ez teljesen érthető, hisz az eltelt 
három és fél évtizedben erdőgazdálkodásunk meghatározó jellegű 
utat tett meg. E kis tanulmány szerzőjét az a szándék vezérelte, 
hogy szerény eszközeivel, néhány alapvető — íó'bb cikkben is 
érintett — szakmai területet tovább elemezve hozzájáruljon a té
makör teljesebbé tételéhez. 

A fejlődés folyamatában zajló társadalmi jelenségek — pl. a termelési fo
lyamatok — nem lehetnek folyamatosan mentesek az ellentmondásoktól. Ezek 
időbeni felismerését, módosítását szolgálhatják az elvi keretek között folyó, 
nyílt szakmai viták, vélemények és állásfoglalások. Ágazatunknak, illetve 
egyes területeinek mintegy 35 éves időszakra vonatkozó értékelését azonban 
csak komplex módon — a társadalmi termelési szerkezet egészébe szer
vesen beillesztve — valóságos gazdaságpolitikai környezetével és annak vál
tozásával, folyamatos összefüggésben célirányos megkísérelni. 

A társadalmi termelés menetében, — az igények és szükségletek alakulásá
nak megfelelően — a társadalom képviseletében, irányító szervein keresztül 
maga a szocialista állam kíséri figyelemmel és a szükséges mértékben módo
sítja a gazdasági szerkezet paramétereit és azok mozgásformáit. 

Többek között termelési, fejlesztési mutatóit és célkitűzéseit. Következés
képp az egyes ágazatok mozgástere bizonyos keretek közötti és az egész gaz
daság érdekeinek alárendelt. Mindez az egész gazdaság funkcionális fejlődésé
nek megfelelő alakulása érdekében történik. Egyszóval a gazdaság egyes 
részlegei (szektorai, ágai, ágazatai) az egésznek alárendelten, egyúttal annak 
szerves részeként és attól elválaszthatatlan kölcsönhatásban képesek csak op
timális hatékonysággal működni. Mindezekből következik, hogy esetleges szak
ágazati elemzésünkben erdőgazdálkodási, fatermesztési tevékenységünk egész 
gazdaságunkban betöltött szerepét nem nélkülözhetjük. 

Minden erdőgazdálkodási forma meghatározó jellegű tevékenysége a fater
mesztés, alkalmazott eszköztára az erdőművelés, végterméke pedig a fatömeg, 
mint össztársadalmi szinten nélkülözhetetlen alapanyag és energiahordozó. 
Megállapítható, hogy az adott lehetőségek kihasználása útján fatermesztésünk 
elmúlt 35 éves időszaka a bővített újratermelés időszaka volt. Ez két egymás
sal szorosan összefüggő úton — módon valósult meg: 
— közvetlen úton, azaz növekedett a „törzserdőterületek" fajlagos fatömege 

(erdőfelújítások révén); 
— közvetett úton területbővítéssel, mert ez időszak alatt 12%-ról mintegy 

18,5%-ra, 50% körüli mértékben növekedett hazánk erdőterülete, fater
mesztési bázisa (erdőtelepítések révén). 

Az első esetben a mennyiségi növekedés emelhető ki elsősorban. Mindkét 
tényező megváltoztatta erdőgazdálkodásunk meghatározó jellegű, alapvető mu-



tatóit: az erdőterületet, élőfakészletet, korosztályviszonyokat, fafaj- és állo
mányösszetételt, folyónövedék-átlagnövedék alakulását stb. Ezeknek a válto
zásoknak együttes hatása eredményezte a fatermesztés szerkezetének — a fa
használati lehetőséget is érintő — módosulását. Egy ilyen alapvető jellegű és 
mértékű fejlődést, amely az egész gazdaság növekedésével egyidejűleg — az
zal kölcsönhatásban — zajlott le, a folyamatba beilleszthető ellentmondások is 
kísérhetik. Hozzávehetjük, hogy az állami pénzeszközök felhasználásával ki
vitelezett rendszeres és jelentős mértékű fásítások — környezetvédelmi ren
deltetésükön túlmenően — szintén növelték hazánk élőfakészletet. 

Mindezek mérlegelésén túlmenően — e lap hasábjain már érintett értékelé
sekkel összefüggésben — saját, egyéni megközelítésben többek között a követ
kező gondolatokat feltételezem nyilvánosságra érdemesnek: 

— Az eltelt 35 éves időszak már a fatermesztés területén is lehetővé teszi, sőt 
igényli az átfogó értékelést többek között azért is, mert további feladata
ink eddigi eredményeinkre épülnek. 

— A fatermesztés — lehetőségeit érintő — módosult szerkezeti mutatói lehe
tővé tették a fakitermelés mennyiségi növelését. Ennek mértéke kevésbé 
vitában, mint inkább az üzemtervi tartamosság elsődlegessége mellett ki
dolgozott hozadékszabályozás adataira támaszkodva határozható meg leg
biztosabban. A tartamosság minőségi oldalát pedig a fahasználatban első
sorban az „átlagos" kategória reprezentálja. Az üzemterv megújítások so
rán a fahasználati lehetőségek hosszabb távú alakulása az adott gazdálko
dási egységre egyértelművé válik. Ezek növekvő tendenciát fejeznek ki. 

— Kétségtelen, hogy erdeink egy része még „rontott erdő" jellegűnek minő
síthető. Gazdasági lehetőségeink nem tették és még hosszú ideig nem teszik 
lehetővé az összes „rontott" erdő átalakítását. Észrevételezhető azonban, 
hogy a „rontott erdő" elsősorban a termőhely potenciális kihasználására 
alapozott nyersanyagtermelési és felhasználhatósági szempontokkal össze
függő kategóriának is tekinthető. Így a felhasználási oldal változásától tel
jesen nem függetleníthető. Ebből eredően időszakonként — esetleg egy gé
pi úton történő tájékozódó jellegű felmérést követően — célszerűségből ja
vasolható lenne a fogálom és kategória újraelemzése és gyakorlati alkal
mazása. 

— A vágásérettségi kor a fatermesztés egyik alapvető, a folyamat értékolda
lához is kapcsolódó, kritikus eleme. Az üzemtervezés során kerül megálla
pításra. Tekintve, hogy ma minden erdő üzemtervezett (amely igen tisz
teletreméltó eredmény), általánosan és gondosan tervezett. Az általános vá
gáskortól való eltérés — egyedi elbírálást igénylő — külön eljárás része. 
Az is kétségtelen, hogy a feldolgozási és faipari háttér változása hatással 
lehet a vágáskorok alakulására, hisz a fatermesztés nem lehet elvont célki
tűzés. A gyakorlatban jelenleg a vágáskor alakulását is érintő differenciált 
fatermesztés felé mutató kétirányú és egyidejű igény jelentkezése figyel
hető meg. Az egyoldalú mennyiségi igények által motivált „ültetvényszerű" 
fatermesztéssel (biomassza) egyidejűleg jelentkezik a magas értéket hor
dozó, méretes anyag termelése iránti igény is. A lehetőségek mindkét olda
la szorosan kapcsolódik termőhelyi adottságainkhoz. Mindkét lehetőség — 
azok mértéke és egymáshoz való viszonya — további mérlegelés tárgyát 
képezheti. Ilymódon a vágáskorok további szóródása is feltételezhető. Min
denesetre az érvényes üzemterveinkben jelenleg szereplő vágásérettségi 
korok elsősorban — és helyesen — a tartamosságra épülnek. 



Az ápolások és nevelővágások alakulásával összefüggésben e szaktevékeny
séget közvetlenül érintően több jelentős tényező említhető meg. Az erdő
területek 50%-os növekedésével egyidejűleg ennek arányában fokozatosan 
nőttek az ágazatra háruló e szakterületi feladatok is. Ezzel párhuzamosan 
a kitermelések növekedésével a felújítási területek mértéke is növekedett. 
Ezzel korántsem tartott lépést sem a munkaerőhelyzet, sem a műszaki esz
közellátottság alakulása. Az ellentmondás kézzelfogható feszültséget ered
ményezett. Ezt a helyzetet helyenkénti szakmai, szemléletbeli változásra 
való fokozott törekvések is fémjelezték. (Pl. túlzott racionalizálás). Jelen 
helyzetben a szakmai igényesség fenntartása mellett, hosszabb távon első
sorban a folyamatos műszaki fejlesztés igér megoldást. Állománynevelési 
feladatainkat mint eddig, a továbbiakban is szakfeladataink minőségi terü
letének értékeljük. A mesterséges kiválasztáson keresztül ugyanis nemcsak 
a fatermesztési, hanem azzal egyidejűleg és összefüggésben az állomány
genetikai viszonyokat is befolyásolhatjuk. 
A vadkárosítás mértéke a környezeti tényezők adott helyzeténél fogva erő
sen változó jellegű. Megítélésem szerint adott esetben a fiatalosok fejlődé
sét főleg a befejezettség állapotáig befolyásolhatja. A vágáskor alakulását 
gyakorlatilag nem érinti. A vad szája alól kinőtt fiatalos a növedékveszte-
ségét „rohamosan" hozza be. Az exponált területeken teljes védettséget a 
vadvédelmi kerítések jelentenek. Ezért esetleg felvethető azok alkalmazá
sának differenciálása, továbbfejlesztése olymódon, hogy az alaphelyzettől 
függően lehetőség adódna a teherviselés árnyaltabb megoldására is. 
A telepített nemesnyárasok jelentős területűek. Minőségük és fatermesz
tési állapotuk az adott helyzetükben fellelhető termőhelyi, fajta és egyéb 
különbségekből adódóan nyilván eltérő képet mutat. Ebben nemcsak ter
mőhelyi, fafajmegválasztási, hanem a nyárfatermesztés technikai és tech
nológiai vetületei is jelentkeznek, úgy mint a talajelőkészítés, rendszeres 
talaj művel éses ápolás, trágyázás, öntözés, nemesítés stb. Mindenesetre te
lepített nemesnyárasaink ma már erdőművelési ágú területek, amelyek to
vábbi hasznosítása (esetleg fafajcserével is) folyamatos ágazati érdek és cél
kitűzés. Élőfakészletük és növedékük pedig mindezekkel együtt fatermesz-
tésünk jelentős tényezője. 
Ügy vélem, hogy a természetes úton keletkezett „erdőtelepítések" — akár 
fás legelőkből ás — nem számottevőek. Megítélésem szerint a telepített er
dőterület 1—2%-át sem teszik ki. Hozzávetve, hogy egyéb igénybevétel 
céljából az erdőművelési ágból is mennek ki évente területek, legalább ilyen 
mértékben. 
Erdőterületeink tulajdoni és használati viszonyai rendezettek és megfelel
nek adott termelési viszonyainknak. Adottságainknak megfelelően a több
szektorú erdőgazdálkodási formában nyilvánulnak meg. Az irányítási és 
termelési szervezetek működése, valamint a kutatási, fejlesztési feladatok 
meghatározása vonatkozásában a prognosztikai mélységű időhatáron belül 
(mintegy 25 év) a többszektorú erdőgazdálkodási formával számolni lehet. 
(És nemcsak pozitív viszonylatban). A többszektorúság az ágazati érdek
viszonyok kölcsönhatásainak összetettebb formáiban is megnyilvánul. 
Az erdőfelújítás — ezen belül a természetes és mesterséges erdőfelújítás 
alakulása az újratermelési folyamat meghatározó jellegű eleme. Célszerűnek 
látszik az adott lehetőségek — természetes erőforrások révén történő — 
jobb hasznosítása a természetes, mag eredetű felújítási mód javára. Emel
lett megemlíthető, hogy a magtermés huzamosabb elmaradása, a termé-



szeti tényezők labilitása, a fejlett gépesített technika és technológia elke
rülhetetlen alkalmazása stb. — következményei miatt — a teljes befejezés 
károsan elhúzódhat, amely adott esetben nem jelentéktelen növedékvesz-
teséggel is járhat. Alapvető célkitűzés az erdőfelújítási hátralékok keletke
zésének kizárása, a meglevők felszámolása. Minden felújítási módszernek 
elsősorban ezt a célkitűzést kell szolgálnia. Megemlíthető a természetes és 
mesterséges módszer eredményes kombinatív alkalmazásának lehetősége is. 

— Továbbra sem hagyhatók figyelmen kívül erdőterületünknek bővítési le
hetőségei. Mint láttuk, ez a tényező bír legközvetlenebb hatással a fater
mesztés feltételeinek alakulására. A mezőgazdaságban megfelelően nem 
hasznosítható — racionális földhasználattal erdőtelepítésre számításba ve
hető — terület megítélésem szerint még mintegy 300 ezer ha nagyságú (L. 
Kozma Ferenc: „A társadalmi változások gazdaságpolitikai hatása a műve
lési ágak tükrében" c. tanulmány, „Az Erdő" 1971. 3. sz. 120—127. oldal). 
Ez azt jelenti, hogy hazánk jelenlegi 18,2°/n-os erdőterülete 21,4°/o-os rész
arányig növelhető, megközelítőleg 2 millió hektárra. Ennek elérésének idő
pontja több tényezőtől, elsősorban a gazdasági helyzet alakulásától függ. 
Utána az ágazati bővített újratermelés „közvetett" útjára (erdőtelepítésre) 
már valószínűleg nem, vagy alig lesz lehetőség. Fatermesztési struktúránk 
módosításához a még erdőtelepítésre számbavehető területek adják a leg
közvetlenebb, de korántsem korlátlan lehetőséget. Ezek a területek a maxi
mális lehetőségként feltételezett 21,4%-os országos erdőterületnek 15%-át 
teszik ki. Tehát ezzel az aránnyal módosíthatjuk fatermesztési bázisunk 
alapvető paramétereit, elsősorban annak meghatározó elemét: a fafaj össze
tételét. 

összevetve adottságainkat a hosszú távú változó igényeinkkel, a legszűkebb 
keresztmetszet a fenyők kategóriájában jelentkezik. Ezért úgy vélem, hogy az 
előbbiekből adódó direkt lehetőséget a fenyőtermesztésre szolgáló területek 
arányának növelésére célszerű felhasználni. Nem kampányszerű fenyvesítés le
het a célravezető, hanem a tudományos eredmények felhasználásával kidolgo
zott fenyőtermesztési rendszer-variánsok bevezetése és alkalmazása. Súlypon-
tosan beleértve a genetikai és erdővédelmi vonatkozásokat is. Hosszabb távon 
elsőrendű érdekünk fenyő alapanyagbázisunknak — elsősorban mennyiségi — 
növelése. Az ezredforduló utáni időszakban ugyanis a jelenlegi szintű fenyő
importunk realizálására — feltételezhetően — alig, vagy csak nehézségek árán 
nyílik lehetőség. Kézenfekvő, hogy a fatermesztés mennyiségi és minőségi ala
kulását érintő tervezések ágazatunk jellegének megfelelően a hosszú távú prog
nózisok figyelembevételére épülnek. 

VaddisznóXházi sertés=erdei disznó — írja dr. K. Draskovich felhíva a figyelmet 
ennek a keresztezésnek, az egynegyed házi és háromnegyed vad vért tartal
mazó F2 generációnak jelentős mellékhasználati értékére. Ausztriának Magyaror
szággal szomszédos lombos erdei hozamának növelésére először vaddisznós kerte
ket létesített, majd a hústermelés növelésére kezdte el a keresztezést és az ennek 
során előállított fajtát Güssing (Németújvár)<-i erdei disznónak nevezte el. A fajta 
rendkívül szapora, a koca évente kétszer ellik és több a malaca, mint a vadnak. 
Húsa felbontva 50—70 kg-os nagyságban rendkívül ízletes. Agyara jelentéktelen, 
így magasabb korig nem célszerű fenntartani. Élelmét természetszerű lomberdőben 
fele mértékig megtalálja, a többit mesterségesen kell adni. Nagyobb üdülők, sza
natóriumok közelében azok mosléka is értékesíthető. Csak erősen kerítve tartható, 
vadászatilag fontos, hogy vaddal tovább ne érintkezhessen. A kerített erdőben na
gyobb kárt nem okoz, legfeljebb a nedvesebb részeken, ahol erőteljesebben túr. 

(AFZt 1982. 19. Ref.: Jérőme R.) 


