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KIBŐVÍTETT ÜLÉSE 
A MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal erdeink fokozott veszélyeztetettségére 
tekintettel szükségesnek tartotta az erdővédelem időszerű kérdéseiről részle
tesen tájékoztatni valamennyi, erdőgazdálkodással érintett szervet. Ennek ér
dekében az erdővédelmi munkabizottsága 1987. november 26-án Budapesten 
kibővített ülést tartott. 

Az ülést dr. Sólymos Rezső főosztályvezető előadása nyitotta meg, majd a 
téma reszortfelelősei adtak részletes tájékoztatást szakterületük helyzetéről. Az 
irányításszintű előadásokat követően megfelelő lehetőséget kapott a végre
hajtás nehézségeinek kinyilvánítása is. Gyakorló erdőművelők mindenekelőtt 
a mind kétségbeejtőbb méretű vadkárokat hangoztatták. Csatlakoztak ehhez 
az erdőfelügyelők is. Számonkérték a többször beígért új vadászati törvény 
megjelenésének elmaradását és hiába kerestek e tekintetben biztatást az el
hangzott előadásokban. Felpanaszolták a védekező vegyszerek beszerzésének 
nehézségeit. A szerek kijuttatásához az egyetem részéről saját helikopter be
szerzését sürgették és javaslatot tettek függetlenített erdővédelmi szakember 
alkalmazására a felügyelőségek keretében. Ismét hangot kapott az állomány
gazdálkodásnak vállalati rendszerben megvalósíthatósága felett érzett aggo
dalom. Rámutattak arra, hogy a kencentrált vágások nyomán nő a cserebogár
veszély. Szükségesnek tartották a figyelőszolgálat szigorítását, a kárfelvételi 
módszer javítását, fokozott ésszerűséget sürgettek az ápoltság elbírálásában, 
mert a mai viszonyok mellett csak a vad asztalát terítjük gyakran vele. Éle
sen vetődtek fel a jelenlegi mag- és csemetegazdálkodás terén tapasztalható 
gondok és a jövő állományainkat veszélyeztető felelőtlenség. 

Az elhangzott előadásokat — részben kellő rövidítésben —, valamint az 
írásban rendelkezésünkre bocsátott hozzászólásokat a következőkben közöljük. 

Jéróme René 

ERDEINK EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE ÉS STABILITÁSÁNAK 
FEJLESZTÉSE 

DR. SÓLYMOS REZSŐ 

„A Föld számos vidékén, képletesen szólva, égni kezd lábunk 
alatt a talaj, az égből ha nem is tüzes eső, de savas eső esik, 
és magát az eget a füst miatt nem lehet látni. Az európai folyók 
és tengerek állapota egyre aggasztóbb. Nyilvánvalóan a maga ide
jében nem tettünk eleget a hosszú távú követelményeknek, ami
kor ilyen problémákat teremtettünk, amelyeket nemzeti keretek 
között már nem lehet megoldani." 

Az idézett mondatok M. Gorbacsovtól származnak és jól kifejezik a természeti 
környezet kedvezőtlen változását, amelyet az ember a saját pillanatnyi hasz
na után rohanva végül is a maga kárára okozott. Ezek a gondok az iparoso
dással és a városiasodással együtt növekedtek az erdőkben is. Szerencsésnek 
és ugyanakkor súlyos problémának is kell tekintetünk, hogy az erdei ökoszisz
témák önszabályozó képessége, az egyes fáknak a károsítókkal szembeni el
lenállósága miatt a károsításoknak a szemmel látható jeleit még a szakemberek 



ís viszonylag későn tudták bizonyítani annak, ellenére, hogy talán a legkoráb
ban, több mint egy évszázaddal ezelőtt felhívták a környezeti ártalmakra a 
társadalom figyelmét. 

Ezek a gondolatok is rávilágítanak korunk erdészetének az egyik legnagyobb 
problémájára, az erdők pusztulására, produktivitásának és stabilitásának a 
csökkenésére. A másik kiemelkedően fontos probléma az a sokirányú igény
növekedés, amelyet a társadalom a különböző károsítóktól szenvedő erdőkkel 
szemben támaszt. A társadalmi fejlődéssel, az emberiség jólétének a növe
kedésével együtt bővült az erdők anyagi és nem anyagi jellegű szolgáltatásai
nak köre. A tudományos technikai eredmények nyomán az ember felismerte, 
hogy az erdő jelentősége messze túlnő a faellátás megoldásán. Az ember ter
mészeti környezetének pótolhatatlan tényezőjének tartják ma már úgyszól
ván a világon mindenütt az erdőt, amely a tájak és országok képének formá
lója, az emberi élet minőségének javítója és a jólét elismert növelője lett. 
Mindez arra késztette a gazdaságilag fejlett országokat, hogy erdészeti politi
kájukat és ennek nyomán erdőgazdálkodásukat az erdőkkel szemben meg
növekedett igények és az erdőkre nehezedő terhelés figyelembevételével fej
lesszék tovább, illetve módosítsák. Az erdőkkel szemben jelentkező követel
mények mérlegelésekor egyértelművé vált az az állásfoglalás, hogy 

csak az egészséges, kifogástalan kondíciójú erdők képesek fennmaradni és a tőlük 
kívánt sokoldalú hasznot nyújtani. 

Ezért lett Európa-szerte az erdészeti politika legelső célkitűzése az erdők fenn
tartása és egészségének a megóvása. Az utóbbi évtizedben számos intézke
désnek voltunk tanúi, amelyek e célok megvalósítását szolgálták. Ennek elle
nére a különböző földrészeken — így Európában és hazánkban is — e téren 
csak részleges eredményt sikerült elérni, általában a szükséges pénz hiánya 
miatt. 

A szükségletek növekedése, a biotikus és az abiotikus károsítok, a környezeti 
ártalmak, valamint általában az ökológiai tényezők kedvezőtlen változásával 
szemben sem a világ, sem Európa, sem hazánk erdőgazdálkodása nem állhat 
tétlenül, hanem minden korábbit meghaladó módon és gyorsasággal kell cse
lekedni, am'g nem késő, amíg nem érkezik el a kárláncolódás oda, hogy utolsó 
láncszemként maga az ember pusztul ki a föld színéről. Nekünk is át kell 
tekintenünk azokat a lehetőségeket, amelyeket az erdőgazdálkodás keretében 
és azon kívül tennünk kell. Ezt folyamatos kötelességünknek tekintjük és 
rendszeresen felhívjuk rá a gazdálkodók figyelmét. Ezenkívül különböző je
lentések és előterjesztések formájában tájékoztatjuk az illetékes kormányzati 
szerveket, továbbá kezdeményezünk olyan felsőszintű döntéseket és jogszabá
lyok módosítását, amelyek mérséklik e gondokat és segítik az erdővédelem 
fejlesztését. 

Az erdőgazdálkodók legelső és alapvető feladata a természeti törvényekkel össze
hangolt és soha nem e törvényekkel ellentétes erdőállomány-gazdálkodás. 

Közismert és ősinek mondható ez a követelmény, amelynek betartására ha
zánkban is a kiváló példák sorozatát tudjuk bemutatni, de nem kevés a rossz 
példák száma sem. Ezek után joggal vethető fel a kérdés: melyek a legfonto-
sebb szakmai tennivalóink, amelyekkel erdeink egészségének fenntartását és 
a károsítókkal szembeni ellenállóképességét fokozni tudjuk? Ezt szeretném 
először vázlatosan összefoglalni. 



Az ökológiai alapokon végzett erdőmüvelés megvalósítását emelem ki első
ként. Szerencsénkre növekvő gondjaink mellett nőtt naggyá az ökológia és 
bővült a térhódítása az erdészetben is. Az erdészet belső környezeti adottságai 
között hangsúlyozottan nagy szerepe van a genetikai erőforrásoknak. Ezek 
fenntartása és az érded fák károsítokkal szembeni rezisztenciájának a 
nemesítés útján való növelése jelenti a szaporítóanyag-termelés kiinduló fel
adatát. A génkészletek megóvására már az 1950-es években jelentős munkát 
végzett a magyar erdészet, amikor a magtermelő állományok első kijelölésére 
sor került. Ezt a munkát korszerűbben és nagyobb szervezettséggel ismételtük 
meg az 1980-as évek elején. Megnyugvással állapíthatjuk meg, hogy vala
mennyi fő állományalkotó fafajunk fenntartásához rendelkezésre áll a ga
rantált származású mag megtermelésének a bázisa. 

Jövő feladatunk e téren kettős. Az első szerint céltudatosan és rendszeres 
következetességgel kell a magtermelő állományokat nevelni. A másik feladat 
a magtermelés fokozása és megvédése, valamint az elkülönített begyűjtése 
Ma már vizsgálatok sora igazolja, hogy az időszakos tölgy- és bükkmakk vagy 
a fenyőmag termés hátrányait különböző erdővédelmi beavatkozásokkal szá
mottevően mérsékelni lehet. Fenyőmagtermelő plantázsaink tovább fejleszté
sét is meg kell oldanunk. A szaporítóanyag-termelés során mindenkor ügyel
nünk kell arra, hogy a homogén, nagy fatermőképességű faállományok létre
hozásával az erdők genetikai sokoldalúsága, géngazdagsága ne csökkenjen az 
elviselhető mérték alá. Fatermesztő ültetvényeink, a nyárasok és a füzesek 
egyklónúsága továbbra is fennmarad ugyan, de mindig figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a nemesített, elismert fajták termesztése az eddigi tapasztala
tok szerint az átlagosnál nagyobb erdővédelmi feladatok megoldásával jár. 
Várható, és ezt külön is kérjük a nemesítőktől, hogy a nemesítési célok bőví
tésével elsősorban a legfontosabb károsítok elleni rezisztenciát kiemelt fel
adatnak tekintsék. 

A csemetetermelés területén mindmáig számottevő részeredményeket értünk 
el a korszerű csemetekerti üzemtervek összeállításának és az üzemterv szerinti 
csemetetermelésnek a területén. Jövő erdeink fafaj összetétele igazában már 
a csemetekertekben eldől, hisz az erdőfelújítások 90%-át, az erdőtelepítések 
100%-át mesterséges úton hozzuk létre. A növényvédelem talán a csemeterme-
lésben érte el a legmagasabb szintet. A kiültetésre alkalmas csemeték szigorú 
elbírálásában viszont rendkívül sok a tennivalónk. Az egyik legfontosabb 
megelőző erdővédelmi feladatunk, hogy az erdősítésre kerülő csemeték élet
képessége, valamint méret és minőségbeli jellemzői kifogástalanok legyenek. 
A selejtezés, a gyenge minőségű, vagy a beteg és a sérült csemeték megsem
misítése talán éppen a rosszul értelmezett takarékossági okok miatt marad el 
egyes helyeken. Ezt követi a kiemelt csemeték kezelése az ültetésig. A fólia
borítás rendkívül sokat segített e téren, ugyanakkor a csupasz gyökerű cse
meték szakszerű vermelését mintha egyre többen felejtenék el. A már ki
száradtan elültetett csemete beteg élőlény vagy elhalt növényként rontja az 
erdősítés eredményességét és a korábbi megbetegedések gócpontjainak ki-
indulóhelyéül szolgál. A csemeteválogatás és -kezelés szakmai követelményei
nek szigorú betartásával az erdősítések eredményességét becslésem szerint 
legalább 10—15%-kal lehetne így növelni, ami évente 3—4000 ha-ral több 
csemetét jelent. 

Az erdő jelújítása és telepítése során az élő és az élettelen károsítások, va
lamint a technológiai hibák miatt is állott elő az a kedvezőtlen helyzet, amely
nek a kijavítása ma a legfontosabb feladatok közé tartozik. A cserebogárpajor
kár ma is örökzöld téma és a pipás gyökérrel való ültetést sem felejtettük 



el. Az ültetési hibák után az újabban gyakori aszályos időjárást így aztán 
nem élik túl a csemeték. A természetes felújítás arányának a csökkenését is 
részben az erdővédelmi rendszabályok be nem tartása okozza. A vadkáron 
túl a rágcsálók és a különböző gombák és rovarok sokaságára itt alig gondo
lunk, a gyomnövények ellen nem védekezünk mindenütt megfelelő módon. 

Az erdőneveléssel folytatva a sort, hosszasan kellene ismertetni a döntési 
és a közelítési károkat, amelyeket a lábon maradó faállományokban okozunk. 
A nevelővágások gépesítésének fejlesztése fontos célkitűzés volt már a hat
vanas években, de a fejlesztés a nagyméretű gépek munkába állításával he
lyenként több kárral, mint haszonnal járt. Így jutottunk el napjainkban oda, 
hogy a kisgépeké lett ezen a területen is a jövő, amelyek kímélik az erdő 
talaját és nem károsítják a lábon álló fákat. 

Hosszasan sorolhatnám még azokat a szakmai rendszabályokat és intézke
déseket, amelyek kimondottan erdővédelmi jellegűek, amelyek betartása nél
kül egészséges erdőt nevelni alig lehetséges "'ibbször hangsúlyoztam már, 
hogy 

a legfontosabb erdővédelmi tennivaló a szakmai követelmények betartása, 

a természeti törvényekkel összhangban végzett erdőgazdálkodás. Az újszerű 
erdőpusztulás, a környezeti ártalmak réme talán rádöbbentette az emberiséget 
és főleg az erdészeket, hogy az erdővédelem, az erdők egészségének megőrzése 
a legelső erdészetpolitikai feladat és nem csupán a légszennyezés okozta károk 
elleni védekezést jelenti. 

Ezek után néhány gondolattal szeretném összefoglalni azokat a feladatokat, 
amelyek az egészséges, nagy produktivitású és sokcélúan hasznosítható erdők 
fenntartása érdekében a legfontosabbnak tartok: 

— Az első átfogó feladat az erdészeti ökológiai adottságok feltárása és az így 
megismert ökológiai tényezőkre alapozott erdőművelés, amelynek eredmé
nyeként a károsítókkal szemben viszonylag ellenálló, stabil erdei ökoszisz
témákat kell létrehozni és fenntartani, amelyek magasfokú önszabályozó 
és alkalmazkodó készségük révén a változó környezet váratlan és kedve
zőtlen hatásait képesek elviselni és kiegyenlíteni. 

— A második feladatként a természetszerű és az ültetvényszerű, az elegyes 
és az elegytelen fatermesztés határainak és módszereinek a jelenleginél 
részletesebb megállapítását kell elvégeznünk, felkészülve arra, hogy a kul
túrerdőkben a mesterséges erdővédelmi beavatkozásra bármikor szükség 
lehet, tehát a szükséges eszközök és vegyszerek soha nem hiányozhatnak. 

— A harmadik feladat az erdörészletenként végzett jövőbeni átfogó tervezés 
kell, hogy legyen, amikor a teljes termelési ciklus valamennyi tennivalóját 
az erdővédelmi szempontok figyelembevételével, a felújítástól a véghasz
nálatig meg kell tervezni, hasznosítva a genetikai adottságokat, kielégítve 
a fák föld alatti és föld feletti növőtéri igényét olyan pontosággal, mint 
amelyet a X X I . század erdésztechnikusaitól és erdőmérnökeitől joggal el 
lehet várni. 

Ügy vélem, elegendő, ha most csupán ezt a három feladatot emelem ki a 
sok közül, mert ezek elsősorban rajtunk, erdészeken múlnak. A környezeti 
ártalmak csökkentése a legkiemelkedőbb cél, de azt remélem, hogy az emberi
ség még időben és kellő eréllyel fellép ezek hatékony csökkentéséért. Ezt mi, 
erdészek is a magunk ügyének tekintjük és a lehetséges eszközök felhaszná
lásával sürgetjük a megoldást. Elsőrendű felelősséggel viszont közvetlenül a 
szakmailag kifogástalanul kezelt erdőkért tartozunk. 


