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1. A Nemzeti Erdõprogram kidolgozásának 
indokai
 

A világ erdeit a XX. században jelentõs bioti-
kus és abiotikus károsítók veszélyeztették. 
Újszerûnek tartott erdõpusztulás következett 
be a 70-es években, amelynek az elsõd-
leges okai a kutatási eredmények szerint a 
kedvezõtlen környezeti hatások voltak. A 
primér károsítókat a szekundér károsítók 
(gombák, rovarok) hada követte. Az európai 
erdészet viszonylag gyorsan felismerte a kár-
láncolódásokban rejlõ súlyos következmé-
nyeket. Ennek köszönhetõen kezdték el az 
elpusztult és a beteg fák kitermelését, hogy 
elejét vegyék az ilyen esetekben fennálló 
fertõzési gócok kialakulásának.

 Nemcsak az erdész szakemberek, hanem 
a társadalom egyre szélesebb köre aggódott 
az erdõk fennmaradásáért. Az aggodalmat 
növelte az elegendõ tájékoztatás hiánya 
is. Ez nemcsak az erdõpusztulással volt 
kapcsolatos, hanem az erdõgazdálkodás 
szakmai tevékenységével, az újabb kutatási 
eredmények alkalmazásával is. Így került a 
közérdeklõdés elõterébe az erdõk védelmén 
kívül a fakitermelés, az erdõmûvelés és az 
erdõhasználat mértéke és módja is. A szak-
mai tájékoztatás szerény mértéke számos 
helyen a jó szándékú laikusok és az erdészek 
közötti konfliktusokhoz vezetett.

 A korábbiaknál is nyilvánvalóbbá vált, 
hogy az erdészeti tevékenységet, az erdõk-
kel kapcsolatos hosszú, közép- és rövid távú 
terveket, a lehetõ legszélesebb körû tudo- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mányos alapokra kell építeni, s az erdõkért 
aggódó társadalmi rétegekkel, politikusok-
kal és civil szervezetekkel meg kell vitatni, 
ismertetni és el is kell elfogadtatni õket.

 Miközben az interdiszciplináris erdészet-
tudomány biológiai, ökológiai, technikai, 
ökonómiai és egyéb összetevõi gyorsan 
bõvültek, ezek mielõbbi megismerésével és 
hasznosításával együtt az erdész szakembe-
rek számára más, újszerû feladatok (kihívá-
sok) is jelentkeztek. A társadalmi kapcsolatok 
(PR) megteremtése és bõvítése jelentette 
ezeket a feladatokat, amelyek az erdészek 
számára is szokatlanok voltak. Az erdész ki 
kellett, hogy lépjen a „fák árnyékából”, és a 
társadalmi, politikai élet képviselõi elõtt kel-
lett és kell tudományos, elfogadható magya-
rázatot adnia az erdõgazdálkodás idõszerû 
kérdéseirõl, távlati céljairól és feladatairól.

 Az ismertetett gondok és tényezõk 
hosszú távú megoldása érdekében Európa 
számos országában – így hazánkban is 

– Nemzeti Erdõprogram (NEP) kidolgozását 
irányozták elõ. A kezdeményezés az 1992. 
évi Riói Föld Csúcs (UNICED) AGENDA 21 
elnevezésû jegyzékén alapul, amelyet az 
erdõterületek csökkentésének megállítása 
érdekében fogadtak el. A jegyzékben foglalt 
ajánlás szerint az aláíró országok dolgozzák 
ki az erdõ fenntartását és az erdõgazdálkodás 
tartamosságát biztosító akcióprogramjukat 
(Nemzeti Erdõprogram). Ezt a dokumentu-
mot Magyarország is aláírta. A FAO 1997. évi 
megfogalmazása szerint: „A Nemzeti Erdõ-
program megalapozza azokat a gyakorlatban 
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mûködõ társadalmi és politikai kereteket, 
amelyek az erdõk fenntartását, kezelését és 
fejlesztését szolgálják… a döntéseket az érin-
tett felek részvételével megvitatják és közös 
felelõsségvállalással hozzák.” A program 
egyik sarkalatos pontja az újabb tudományos 
eredmények hasznosítása. Kiemelkedõen 
fontos programpontként határozták meg a 
társadalmi kapcsolatok fejlesztését.

2001-ben Magyarországon is elkezdõdött 
a NEP kidolgozása. A tudományos élet és az 
erdészeti gyakorlat legjobb képviselõibõl 
munkabizottságok alakultak, amelyek a 
helyzetfelmérés után összeállították a Nem-
zeti Erdõstratégiát, és erre építve a Nemzeti 
Erdõprogramot. A tervezett munka várha-
tóan 2004-ben parlamenti jóváhagyással 
fejezõdik be. Erdõprogramunk tudományos 
megalapozásához, tartalmi vonatkozású 
kérdéseinek megválaszolásához kívánok a 
továbbiakban néhány fontosnak tartott téma 
kifejtésével hozzájárulni. Ezekrõl a kérdések-
rõl a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõ-
mérnöki Kar Erdõvagyon-gazdálkodási 
Intézete széleskörû vitát kezdeményezett.

2. Az erdészettudomány
és a Nemzeti Erdõprogram

Az erdészettudomány magába foglalja mind-
azt, amit az erdõ, a vad és a fa életérõl, hasz-
náról és hasznosításáról tudunk. Miként más 
ágazatokban, úgy az erdészet területén is a 
jelentkezõ gondok és fejlesztési törekvések 
megoldásához a tények, a természeti törvé-
nyek megbízható ismeretére van szükség. 
A fenntarthatóság, a tartamosság elérése, az 
erdészet átfogó fejlesztése az erdõprogram 
alapvetõ célja. A hozzá vezetõ stratégia köz-
ponti eleme a problémák keletkezésének, 
okainak és megoldási lehetõségeinek a 
feltárása. Ennek érdekében hasznosítani kell 
az új tudományos eredményeket, és bõvíteni 
kell a tudományos kutatásokat.

 Az új évezred kezdetén az erdészeti fej-
lesztés elõtt is újszerû feladatok állnak. Ezek 

átfogó jellege indokolja, hogy az erdészeti 
kutatás hatékonysága gyorsan emelkedjen. 
A hatékonyság, az eredményesség növelé-
sének egyik útja és elõfeltétele a kutatás-
fejlesztés, a feladatmegoldó kutatócsopor-
tok, tudományos iskolák létrehozása és 
mûködtetése.

Az erdõk szerepe és hatása túlnõ az or-
szághatárokon. Az erdészettudománynak is 
megvan ezért mind az egyetemes, mind a 
helyi feladata. Az ezredfordulón egyetemes 
igényként jelentkezik az erdõk fenntartása, 
védelme és lehetõség szerinti fejlesztése, 
területének növelése. A kutatásnak elõ kell 
segítenie az országos erdészeti politika és 
stratégia, valamint a jelen idõszakban ki-
emelten az Erdõprogram kidolgozását annak 
érdekében, hogy az erdõk:

• betöltsék szerepüket az ökológiai egyen-
súly fenntartásában, helyreállításában,

• sokoldalú hasznukkal szolgálják a 
közjólétet, a természet- és a környezetvé-
delmet,

• kielégítsék a környezetbarát faanyaggal 
szemben támasztott szükségleteket,

• elfogadható lehetõségeket nyújtsanak 
az indokolt vadászati, turisztikai igények 
kielégítésére,

• a hosszú távú célok elérésével együtt 
tisztes jövedelmet biztosítsanak a tulajdonos 
számára.

3. Kérdések és kihívások
az ezredfordulón

 A Föld egyharmadát borító erdõk az élõvilág 
bonyolult környezeti rendszeri, erdei öko-
szisztémái. Az õket alkotó növények és állatok 
életközösségeként számottevõ kölcsönhatásban 
vannak egymással és környezetükkel. Az erdei 
ökoszisztémán belüli biocönotikus konnexu-
soknak a természet törvényei szerinti mûködése 
és az ember által való befolyásolása révén jön 
létre az erdõk sokoldalú haszna, amely az egész 
élõvilág, mindenekelõtt az emberiség léte és fenn-
maradása szempontjából nélkülözhetetlen. Az 
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ezredfordulóra az erdõ nem anyagi jellegû szol-
gáltatásai, környezetvédelmi, jóléti szerepe 
iránt robbanásszerûen bõvültek a társadalmi 
igények. A társadalom érdeklõdése a koráb-
biaknál jóval nagyobb mértékben fordult az 
erdõ-, a vad- és a fagazdaság felé. Erre figyelve 
dolgozták és dolgozzák ki a világ és Európa ál-
lamai nemzeti erdõprogramjukat. A program 
tudományos megalapozását és kidolgozását 
társadalmi, gazdasági és politikai szempontból 
egyaránt számottevõ kormányzati, szakmai és 
társadalmi feladatnak tekintik.

Az erdõprogram többek között szolgálni 
kívánja azoknak a kedvezõtlen folyamatoknak 
a meggátlását, amelyek az élõvilágot, és ezen 
belül az erdõt károsítják, növelni kívánja az 
erdõk stabilitását, és meghatározza a fej-
lesztés irányait. A káros környezeti hatások 
nem kímélik hazai erdeinket sem. Már a 20. 
század folyamán egyértelmûvé vált, hogy 
az élõvilágot ért károk helyreállításában, a 
természetes nyersanyagok termelésében 
és a kívánt kedvezõ állapot fenntartásában 
kiemelt szerepe lesz az erdõ-, a vad- és a 
fagazdaságnak. Mindezek nyomán a meg-
válaszolandó kérdések sorozatára kellett és 
kell a jövõben is a kutatásnak választ adnia. A 
legjelentõsebbek közülük a következõk:

• Szabadidõpark, õserdõ, faültetvény vagy 
az ember által belterjesen mûvelt erdõ lesz e a 
jövõ erdeje?

• Melyik felel meg legjobban azoknak 
a környezetvédelmi, szociális és üdülési, 
valamint fatermelési vonatkozású követelmé-
nyeknek, amelyeket a jövõ az erdõkkel 
szemben támaszt?

• Szükség van-e egyáltalán tudományo-
san megalapozott erdõmûvelésre, erdõ-
használatra, egyszóval erdõgazdálkodásra?

• Ha igennel válaszolunk, akkor feleletet 
kell adnunk arra is, hogy milyen legyen a 
jövõ erdõ-, vad- és fagazdaság?

• Melyek az ökológiai, erdõvédelmi 
szempontból stabil erdõk szerkezetének és 
mûvelésének a jellemzõi?

• Megteremthetõ-e a természet és az erdõ, 
valamint az erdõ és a vad harmóniája ?

• Melyek lesznek az erdõben megtermelt 
fának mint újratermelhetõ környezetbarát 
nyersanyagnak a legfontosabb felhasználási 
területei?

• Mekkora lesz és miként jut kifejezésre az 
ökonómiai tényezõk szerepe és súlya a megfo-
galmazott követelmények teljesítése során?

Nyolc olyan kérdést, illetve témacsoportot 
soroltam fel, amelyek az erdészet 21. szá-
zadi fejlesztését döntõen határozzák meg. 
Szerepük a Nemzeti Erdõprogramban alap-
vetõ jelentõségû. Közülük valamennyi meg-
felelne a Nemzeti kutatási fejlesztési program 
(NKFP) keretében is egy-egy önálló projekt-
nek. Az elmúlt két évben az erdõ-, a vad- és 
a fagazdaságtudomány területén több NKFP 
kutatási pályázat járt sikerrel. Ezen túlmenõn 
az Országos Tudományos Kutatási Alaptól 
(OTKA) elnyert támogatások, a vállalati 
megrendelések, valamint a költségvetési tá-
mogatások segítették és segítik elõ azt, hogy 
a tudományos kutatás megfelelhessen a vele 
szemben támasztott követelményeknek. A 
támogatott kutatási témák közül a legin-
kább idõszerûnek azokat tartom, amelyek 
elõsegítik az elõbbiekben felsorolt kérdések 
megválaszolását. Természetesnek tartom 
azt is, hogy a hazai kutatásnak ebben az 
esetben is kiemelten kell figyelembe vennie 
a nemzetközi eredményeket, és a nálunk 
hasznosíthatókat adaptálni kell. Ezáltal egyre 
közelebb jutunk a nemzetközi követelmé-
nyek teljesítéséhez is.

Ezek után joggal tehetõ fel az a kérdés is, 
hogy ha az ismertetett nyolc kérdéscsoportra 
a tudományos élet és a gyakorlat azonnal 
nem tud választ adni, miként tehetik meg 
ezt a Nemzeti Erdõprogram illetékes vezetõi, 
szakértõi? Itt is érvényes az a tudományetikai 
szempontból is helyes álláspont, amelynek 
értelmében egy adott idõszakban akkor 
tekinthetõ tudományosan megalapozottnak 
a felmerült problémákra adott válasz, ha 
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azt az idõszak legmagasabb, legújabb tu-
dományos ismereteinek birtokában és céltu-
datos felhasználásával fogalmazzuk meg. Az 
tehát a feladatunk, hogy birtokában legyünk 
a szükséges szakmai tudományos ismeretek
nek, és tudjuk azokat az erdõ, a vad és a 
fagazdaság integrált témakörébe illeszteni. 
Kiemelten nagy felelõsséget hárít ez mind-
azokra, akik a program kidolgozásában részt 
vesznek, és akik ennek megvalósításában 
közremûködnek. A szaktudás jelentõsége és 
megbecsülésének igénye ennek nyomán is 
hatványozottan növekszik.

A tudományos kutatási feladatok vázlatos 
ismertetése után számba kell venni azokat a 
válaszokat, amelyeket a felsorolt kérdésekre 
felelõsséggel adhatunk. Szerencsére szak-
embereink képzettsége és tapasztalata, a 
tudományos élet képviselõinek tudása olyan 
színvonalú, hogy felelõsséggel vállalkozhat 
a válaszadásra annak kihangsúlyozásával, 
hogy a megfogalmazott álláspontok soha 
nem statikusak, azok az újabb tudományos 
eredmények beépítésével dinamikusan mó-
dosíthatók.

Mindezek elõrebocsátásával, a továb-
biakban a felsorolt nyolc kérdést illetõen 
szeretnék néhány problémát illetve állás-
foglalást a teljesség igénye nélkül felvetni, 
vagy javaslatokat formálni. Az egyes kérdé-
seket illetõ megállapítások vagy javaslatok 
természetesen vita tárgyát képezhetik. Abban 
a reményben fogalmaztam meg õket, hogy 
végül is megszületik egy olyan szakmai egyet-
értés, amely a Nemzeti Erdõprogramhoz is 
elengedhetetlenül szükséges

 Lássuk tehát az egyes kérdés- illetve té-
macsoportokat a korábbi felsorolás szerint:

3.1 Szabadidõpark, õserdõ, faültetvény vagy 
az ember által belterjesen mûvelt erdõ lesze 

a jövõ erdeje? 

 A feltett kérdésben szereplõ lehetõségek 
a társadalmi-gazdasági életnek az erdõvel 
szemben támasztott különbözõ igényébõl 

fakadnak. Az egyes igényeket támasztó ér-
dekcsoportok azonban nem veszik mindig 
figyelembe, hogy az emberiség világfelfogá-
sa átalakulóban van. A harmadik évezredben 
már másként kell beszélni az ember és a 
természet, az ember és az erdõ viszonyáról, 
mint ahogy ezt eddig tettük. Helyesebb ma 
már e szókapcsolatokat megfordítani és a 
természet, az erdõ és az ember viszonyáról 
beszélni. Az embert az egész természet ré-
szének kell tekinteni. Ezt a szemléletet nem 
sikerült napjainkig még kialakítani. Egyesek 
szerint ezért fulladtak kudarcba a riói törek-
vések, ezért nem sikerült többek között a 
biodiverzitást megõrizni.

Az elmondottakat alapul véve a jövõ erdeje 
az eddigieknél jobban kell hogy igazodjon a 
természet egészének a világába, más szóval 
természetközeli kell hogy legyen. A termé-
szetközeliség elérése érdekében olyan bel-
terjes mûvelést kell folytatni, amely megfelel 
a természet törvényeinek, és amelynek az 
eredménye a természetes állapotot leginkább 
megközelítõ erdõkép és faállomány-szerkezet. 
Az elsõ kérdésre feltett válasz tehát egyértelmû: 
a jelenlegi ismereteink szerint a jövõ erdeje 
a természetközeli erdõ, amely a természeti 
törvényeken alapuló belterjes erdõmûvelés, 
természetes felújítás következtében jön létre.

Ami a szabadidõparkot, az õserdõt és a 
faültetvényt illeti, egyik sem lesz és lehet a 
jövõ erdejének a jellemzõje. Ez nem zárja ki 
azt, hogy a természetközeli erdõknek a tele-
pülésekhez közeli részén olyan szabadidõ
parkokat alakítsanak ki, amelyek az erdõ 
természetes rendjébe illeszkedve és ennek 
megfelelõen berendezve elégítik ki az 
emberek üdülési, pihenési igényeit. Soha 
nem szabad azonban megfeledkezni arról, 
hogy az igények csak adott határokon belül 
teljesíthetõk. Abban az esetben, ha ezek a 
természeti értékeket sértenék, teljesítésükrõl 
nem lehet szó. A parkerdõk szerepe jelentõs, 
területi arányuk azonban a jövõben sem lesz 
az összes erdõhöz viszonyítva számottevõ.



465

A harmadik évezredben sem kell õserdõk 
létrehozására törekedni. Viszont annál inkább 
meg kell õrizni a világ õserdeit, a bennük rejlõ 
felbecsülhetetlen természeti értékeket. Itthon és 
külföldön egyaránt tapasztalhatók olyan törekvé-
sek, amelyek egyes erdõterületek õserdõszerû 
kialakítását szorgalmazzák. Az emberi be-
avatkozástól mentes erdõben a természeti 
törvények zavartalan tanulmányozása lehet 
itt a cél. Ennek elérésére kutatásmetodikai 
szempontból is helyesebb az ország jellemzõ 
faállománytípusaiban olyan kísérleti sorokat 
létesíteni, amelyekben egy parcella minden-
kor érintetlen, tehát õserdõ jellegû, míg a 
mellette lévõk kezelése különbözõ mértékû, 
intenzitású és erélyû. Ilyen kísérleti sorokat 
kezdtünk el létesíteni 1961-ben az Erdészeti 
Tudományos Intézet keretében. A negyven 
évvel ezelõtt létesítettek igazolják ezeknek a 
kutatásoknak a szerepét.

Ami a faültetvényt, az ültetvényszerû 
fatermesztést illeti, szívesen sorolom õket az 
erdõnek egy sajátos megjelenési formái és 
az erdõmûvelésnek egy kiemelt célra ori-
entált eljárásai közé. Annak ellenére, hogy 
a jövõben, mindenütt, ahol lehetséges, az 
erdõk természetes felújítására kell törekedni, 
mégis jelentõs lesz a mesterséges felújítás 
és a kultúrerdõk aránya. Magyarország öko-
lógiai adottságai és fõleg faállományainak 
fafajösszetétele jelenleg a legjobb esetben 
sem teszik lehetõvé a természetes, magról 
való erdõfelújítások arányának 25 %-nál 
nagyobb mértékû, eredményes megvalósítá-
sát. Tágabban értelmezve, a mesterséges 
erdõfelújítások útján létrehozott erdõben 
ültetvényszerû fatermesztés folyik, és ezeket 
is nevezhetnénk faültetvényeknek.

Az új erdõtelepítések jelentik igazából a 
szûkebben értelmezett faültetvények területeit. 
Amikor kihangsúlyozzuk ezek sajátosságait, 
azt is indokoltnak tartjuk, hogy erdõnek te-
kintsük õket, mert kielégítik az erdõ fogalmát, 
amely szerint: „ Az erdõ egy adott területen 
élõ növények és állatok életközössége, ahol 

a fás növények szerepe a meghatározó, 
amelyben az életközösség tagjai kölcsö-
nösen hatnak egymásra és környezetükre.” 
Ezt az általam megfogalmazott definíciót 
már többször kifejtettem. Ha ezt a definíciót 
elfogadjuk, nincs értelme a faültetvényeknek 
az erdõk sorából való kizárásának. Az adott 
erdõ faültetvény jellege hangsúlyozásának 
természetesen továbbra is megmarad a 
lehetõsége.

A mezõgazdasági termelés szerkezet-
átalakítása, a mûvelésbõl kivonásra kerülõ 
területek hasznosítása az EU tagállamainak 
területén éppúgy, miként nálunk is, jelentõs 
új erdõtelepítési lehetõségeket ígér. 1950-
1990 között mintegy 600 ezer ha-on, fõleg 
mezõgazdasági határ termõhelyen valósult 
meg sikeres új erdõtelepítés. Az újabb ter-
vek szerint 2035-ig várhatóan mintegy 780 
ezer ha erdõtelepítéssel számolhatunk. Való-
színûleg ez lesz a 21. század legnagyobb 
erdõfejlesztési feladata Magyarországon. Ha 
ez megvalósul, hazánk erdõsültsége eléri 
az optimálisnak tartott 25-26 %-ot. Egyaránt 
kiemelkedõ feladata a kutatásnak és a gyakor-
latnak, hogy az újonnan telepített erdõk 
megfeleljenek ökológiai adottságainknak 
és a természetközeliség kritériumainak. 
Ezért kiemelkedõ jelentõsége van annak, 
hogy faállományaik elegyesek legyenek, és 
lehetõleg az adott termõhelynek megfelelõ 
õshonos fafajok alkossák õket. Külön szeret-
ném hangsúlyozni az erdõfejlesztések során 
a telepítésre kerülõ fafajok termõhelyállósá-
gának megkülönböztetett szerepét.

3.2 Melyik erdõ felel meg legjobban azoknak 
a környezetvédelmi, szociális és üdülési, 

valamint fatermelési vonatkozású követel
ményeknek, amelyeket a jövõ az erdõkkel 

szemben támaszt?

Jelen ismereteink szerint a szakszerûen 
mûvelt természetközeli erdõ képes legjob-
ban kielégíteni a jövõ erdejével szemben 
támasztott követelményeket. Vele szemben 
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áll az utóbbi években gyakran napirenden 
szereplõ „magára hagyott”, „emberi beavat-
kozástól mentes erdõ”, amely ha pillanatnyi-
lag számos tudományos érdekességet is ígér, 
nem versenyképes a szakszerûen ápolttal 
szemben, sem az immateriális, sem az anyagi 
hasznát tekintve. Tudom, hogy ezt a kérdést a 
Nemzeti Erdõprogramban bõvebben is ki kell 
fejteni, mert számos ellenvetés merülhet fel vele 
szemben. Erre itt most a terjedelmi okok miatt 
nincsen lehetõség. 

Egy idõszerû témát azonban indokolt 
mégis megemlíteni. Ez a téma az utóbbi idõ-
szakban nálunk is megnövekedett erdõtüzek 
száma. A magára hagyottság, az ápolatlanság 
a tûzveszély jelentõs forrása az erdõben. 
Nem vitás, hogy a tûzveszély elsõrendû oka 
a szárazság. A másik elõsegítõje a gyúlékony 
anyag. Európában a Mediterráneumban for-
dul elõ a legtöbb erdõtûz. Itt, vagy akár Kali-
forniában a nálunk megszokott, gondozott 
erdõkép alig ismert. Ezen régiók területén 
esetenként csak a véghasználat jelenti az 
erdõ életébe való beavatkozást, miközben a 
fák természetes mortalitása és a különbözõ 
károsítók következtében az erdõ talaján 
tömegesen gyûlik a száraz, gyúlékony fa. 
Ennek lángra lobbantásához egy égõ ciga-
rettavég is elegendõ, avagy egy „hortobágyi” 
üvegcserép. Ritkább esetben fordul elõ tûz 
a gondozott erdõben vagy az ápolt, haszno-
sított legelõn.

Az erdõk ápolatlanságának egyéb erdõ
védelmi vonatkozásai közül más biotikus és 
abiotikus károsításokat is célszerû kiemelni, 
még akkor is, ha néhány odvas fa fenntar-
tása az ápolt erdõben is indokolt. Elegendõ 
az elmúlt éveknek a szúfélék károsításaira 
gondolni. Néha úgy tûnt, hogy az illetékesek 
elfelejtették a „rajzó fa” fogalmát, a szú boga-
rak biológiáját és a tömeges elszaporodásuk 
elleni védekezõ intézkedéseket. Ezen 
kérdésekre vonatkozóan a tudományos 
kutatás már feleletet adott. A szakmai kö-
vetelmények szerint az intenzíven mûvelt, 

természetközeli erdõt jellemzi, hogy a be-
teg és a száradó fákat a felnyurgultakkal, a 
stabilitásukat vesztettekkel együtt azonnal 
eltávolítják, hogy ne váljanak további káro-
sítók melegágyaivá és a károsítások tárgyává. 
Ezeknek a problémáknak a megoldása is az 
erdõfejlesztéshez tartozik

A felsorolt néhány példa erõsíti a termé-
szetközeli, gondozott erdõ jövõjét, amely-
ben számottevõ önszabályozás, biológiai 
védekezõkészség, stabilitás a jellemzõ, en-
nek következtében:

• az ilyen erdõ képes tartamosan megfe-
lelni a természetvédelmi, környezetvédelmi 
követelményeknek, tájfejlesztési és közjóléti 
céloknak,

• üdeségével, kedvezõ esztétikai benyo-
másával szolgálja az üdülési, turisztikai 
lehetõségeket,

• elérheti az adott termõhelyen lehetsé-
ges legnagyobb volumenû és minõségû 
fatermést, amelynek a jövõben is számotte-
võ lesz a jelentõsége, mert egyre inkább 
tudatosul a társadalmi, gazdasági életben, 
hogy a fa aligha pótolható környezetbarát 
nyersanyag.

3.3 Szükség vane tudományosan meg
alapozott erdõmûvelésre, erdõhasználatra, 

erdõgazdálkodásra?

Az erdõket fenntartani, védeni, gondozni, 
széleskörûen hasznosítani és fejleszteni kell. 
E követelmények jelentkezésével együtt 
alakult ki az erdõgazdálkodás, amelynek már 
a kezdetekor az alapjait a kornak megfelelõ 
tudományos ismeretek és gyakorlati tapasz-
talatok képezték. A harmadik évezred 
kezdetén a tudományosan megalapozott 
erdõgazdálkodásnak abban mutatkozik 
meg a szerepe, hogy pótolhatatlan értékekkel, 
szolgáltatásokkal képes hozzájárulni az 
emberek jólétéhez anélkül, hogy a természeti 
környezetben károkat okozna.

 A föld története folyamán számottevõen 
változott az élõvilág és ezen belül az erdõ, 
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amelyben jelentõs szerepe volt az emberi be-
avatkozásnak. Az emberiség létszámának 
növekedésével együtt nõttek azok a szük-
ségletek is, amelyek kielégítésére az erdõ ké-
pes volt. Azonban hamarosan kitûnt, hogy az 
erdõk hasznosításának, a tõlük várható ma-
teriális és immateriális javak kihasználásának 
is megvannak a határai, akár a haszonvételek 
módját és mértékét, vagy akár ezeknek a 
környezetre, az élõvilágra gyakorolt hatását 
vesszük tekintetbe. 

 A 20. században egyre inkább rádöbbent 
az emberiség arra, hogy a természeti erõfor-
rások igénybevételének határai vannak, hogy 
a természet és a környezet védelmét a saját 
jól felfogott érdekében kiemelt feladatként 
kezelje. Ennek eredményeként fogalmazták 
meg a fenntarthatóság, a tartamosság lé-
nyegét, amely szerint a jelen generációk 
szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy az 
ne veszélyeztesse a jövõ generációk szük-
ségleteinek a kielégítését. A problémakör 
nemzetközi szintû súlyát illetõen elegendõ 
a Római Club, a Brundtland Bizottság vagy 
a Riói Egyezmény állásfoglalásaira utalni, 
vagy az erdõkkel kapcsolatos Strassbourgi, 
Lisszaboni és Helsinki értekezletekre. Nem 
szokták korábban erõteljesebben kiemel-
ni, újabban már hangsúlyozzák, hogy a 
környezet- és természetvédelem szorosan 
összekapcsolódik a termeléssel, a gazdasági 
élettel. Ennek tudatában szeretnék a feltett 
kérdéshez visszakanyarodni, és a kérdést a 
hangsúlyozott problémával összekapcsolni, 
amely arra vonatkozik, hogy szükség van-e 
tudományosan megalapozott erdõgazdálko-
dásra, erdõmûvelésre, erdõhasználatra.

Az erdészet már jó két évszázada felis
merte, hogy az erdõkben szabályozni, kor
látozni kell a fakitermelést, hogy a gazdasá-
got folyamatosan el lehessen fával látni, és 
az erdõ a tulajdonosnak tartamosan kellõ 
jövedelmet biztosítson. Ez a „tartamosság-
nak” nevezett irányelv és törekvés bõvült a 
környezetvédelmi, szociális szempontokkal, 

és „fenntarthatóságként” jelent meg az ezred-
fordulón.

A tartamosság erdészeti megvalósítása 
a kérdések sorát vetette fel, ezek nyomán 
jött létre az erdészeti kutatás és merült fel a 
problémákra adandó tudományos válaszok 
igénye. Az egykori felfogásnak és erdészeti 
céloknak megfelelõen az erdõ hasznát 
jelentõ fa kitermelése és megtermelése 
köré csoportosultak a problémák. Ennek 
megfelelõen hamarosan terebélyes fává 
növekedett a kutatott témakörök száma. Az 
erdõhasználat, az erdõmûvelés, az erdõvéde-
lem, valamint a mûszaki és az ökonómiai 
témakörökben elért kutatási eredményeket 
folyamatosan vette át a szakoktatás, és ennek 
nyomán a gyakorlati erdõgazdálkodás. Ezt 
tekinthetjük az erdõgazdálkodás tudomá-
nyos megalapozása kezdetének és folya-
matos bõvítésének. Bizonyságul szolgál ez 
arra nézve, hogy az erdészettudomány létre-
jöttének, az erdõgazdálkodás tudományos 
megalapozását illetõ igényeknek és törek-
véseknek mintegy két évszázados múltja 
van hazánkban is.

Robbanásszerûen bõvült a 20. század 
folyamán az erdõk sokoldalú hasznának 
felismerése és a hasznosítás igénye. Csak-
hogy miközben a társadalom a jólétéhez és 
a gazdasági növekedéshez szükséges erdei 
javakat és szolgáltatásokat várta az erdõtõl, 
a kedvezõtlen környezeti hatásokkal és he-
lyenként az erdõk hasznának túlzott mértékû 
igénybevételével súlyos erdõkárokat okozott. 
Mindezekkel egyidõben az újabb tudo-
mányos eredmények nyomán fokozatosan 
tért hódított az ökológia és a hozzá kapcso-
lódó szemlélet, amelynek értelmében az 
erdõt már nem csupán a fák összességének, 
hanem ökológiai rendszernek, ökosziszté-
mának tekintették. Az ezredfordulóra már 
elismertté vált az erdei ökoszisztémák össze-
tételének és mûködésének bonyolultsága. 
Mindez az erdõgazdálkodás szemléletének, 
módszereinek gyors továbbfejlesztését kö-
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vetelte meg, amelyhez már nem hiányzott a 
társadalom figyelme és az erdõk fenntartását 
és fejlesztését illetõ aggodalma sem. Kissé 
leegyszerûsítve, nemzetközileg ezek a 
tényezõk váltották ki a Nemzeti Erdõprog-
ramok kimunkálásának a gondolatát.

Az erdészet a vázlatosan felsorolt köve-
telményeknek csak akkor tud eleget tenni, 
ha az erdõgazdálkodás egész területén 
gyors ütemben bõvül a kutatás, és a fejlesz-
tés tudományos elõfeltételei rendelkezésre 
állnak. Az erdõmûvelés korszerûsítése nem 
lehetséges a bonyolult erdei ökoszisztémák 
összetételének és mûködésének ismerete 
nélkül. Az erdõmûvelési eljárások hatását 
nemcsak a faállományra nézve, hanem az 
erdei életközösség valamennyi tagját és a 
környezetet tekintve kell figyelembe venni. 
Az erdõhasználatra hasonló szempontok 
érvényesek. A fakitermelési módszereknek, 
a felújító és a nevelõ vágásoknak az erdõ 
élõvilágát kímélõ fejlesztéséhez további ku-
tatások szükségesek. Nem kell külön kihang-
súlyoznom az erdõvédelem, az erdõ biotikus 
és abiotikus károsításainak a megelõzése, a 
károsítók megfékezése és a károk megszün-
tetése terén megnövekedett feladatokat. 
Ezek a kiemelt szempontok is vitathatatlan
ná teszik az erdõgazdálkodás tudomá
nyos megalapozottságának a 21. század 
folyamán való erõsítését és színvonalának 
emelését. Nem lehet tehát kérdéses, hogy 
az erdészettudomány szerepe a harmadik 
évezredben számottevõen növekszik. Ezért 
is kell megkülönböztetett figyelmet szentelni 
a kutatások fejlesztésének és hatékonyságuk 
növelésének.

3.4 Milyen legyen a jövõ erdõ,
vad és fagazdasága?

Az eddigi ismertetettekbõl kiindulva a ne-
gyedik kérdésre rövid választ is adhatnánk, 
amely szerint: legyen tudományosan meg
alapozott. Ez magába foglalja a korszerûsé-
get, a társadalmi, gazdasági igényeknek 

való megfelelést is. Természetesen a választ 
bõvebben és részleteiben is meg kell 
fogalmazni. A Nemzeti Erdõprogramnak 
ez is a részét képezi. A program viszont a 
hazai és nemzetközi tudományos eredmé-
nyeket és a gyakorlati tapasztalatokat nem 
nélkülözheti. 

Milyen legyen ezek figyelembevételével 
vázlatosan jellemezve a jövõ erdõ, vad és 
fagazdasága?

• A kor tudományos ismereteire épüljön, 
és ennek figyelembevételével feleljen meg a 
társadalmi, gazdasági igényeknek.

• A természetközeliség, a környezetba-
rát jelleg ismérveit követve harmonikusan 
illeszkedjen az élõvilág egészébe.

• Tartamos stabilitás és produktivitás 
jellemezze, beleértve a kedvezõ környezeti 
hatásokat, az anyagi és a nem anyagi jellegû 
hasznot és a jövedelmezõséget is.

E vázlatos felsorolásban foglaltak, a gya-
korlatban bonyolult gazdálkodási, jogi, 
szervezeti intézkedések útján valósíthatók 
meg. Közülük csupán a stabilitást emeljük 
ki mint az egész kérdés korszerû megoldá-
sának az egyik alapját. A stabilitás sokoldalú 
összetevõi között viszont az elsõ az erdõk 
stabilitása.

3.5 A stabil erdõk szerkezete
és mûvelésének jellemzõi

 A környezeti ártalmak és egyéb károsítások 
miatt az erdõk fennmaradása, védelme az 
ezredforduló idejére minden korábbinál na-
gyobb jelentõségûvé vált. Fõleg az újszerû 
erdõpusztulások voltak ezen aggodalmak 
forrásai, amelyekhez hozzájárult a világ erdõ-
területének évenként mintegy 10 millió ha 
körüli csökkenése. A különbözõ károsítások 
tudományos értékelése során kitûnt, hogy a 
kár mértéke az adott erdõ szerkezetével, mû-
velésével szoros korrelációban van.

Az erdõk stabilitása megteremtésének és 
fenntartásának az erdõk megõrzése érdekében 
a növekvõ veszélyforrások miatt a 21. század 
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folyamán megkülönböztetett figyelmet kell 
szentelni. Melyek a stabil erdõ szerkezetének 
és mûvelésének fõbb jellemzõi?

• Elegyesek és ha lehetséges, többszintesek 
vagy vegyes korúak.

• Az ökológiai adottságoknak megfelelõ 
(termõhelyálló), lehetõség szerint õshonos 
fafajokból állnak.

• A bennük végbemenõ természetes 
önszabályozást külsõ beavatkozás csak a 
legkisebb mértékben befolyásolja.

• Az emberi beavatkozás csak a célnak 
megfelelõ legszükségesebb és legkevesebb 
tennivalókra korlátozódik.

• A természeti törvényeknek megfelelõ, 
velük soha nem ellentétes erdõgazdálkodás 
gondoskodik megõrzésükrõl és fejleszté-
sükrõl.

3.6 A természet és az erdõ,
valamint az erdõ és a vad harmóniája

Az életközösségi egyensúly az élõvilág jelen
tõs részében már hosszabb ideje felborult, 
vagy megbomlóban van. A helyzet javítása 
érdekében az erdõgazdálkodás természet
közeli eljárásainak alkalmazásával tehetjük 
a legtöbbet. A legfontosabb életközösségi 
tényezõk harmóniáját kell ennek során a 
lehetõ legteljesebb mértékben megteremteni. 
Hogyan?

• Az erdõ az élõ természet szerves alkotója, 
csak az élõvilágba illeszkedve, vele szerves 
kölcsönhatásban fogadható el mûvelése és 
használata.

• A természetbe harmonikusan a termé-
szetes erdõ illeszkedik, amely természetes 
úton jön létre és fejlõdik. Tekintve, hogy 
csak az õserdõk sorolhatók ide, nálunk csak 
a kívánatos harmónia megközelítésére van 
lehetõség a természetközeli erdõmûvelési el-
járások alkalmazása útján. Ezeket elsõsorban 
a természeti törvények betartása jellemzi, 
úgy, hogy a különbözõ célokat elsõsorban 
a természeti erõk hasznosításával és csak 
másodsorban a mesterséges beavatkozások 

útján kívánják elérni.
• A harmónia megteremtését illetõ em-

beri törekvések során az erdei biocönozis 
kereteiben végbemenõ biocönotikus kon-
nexusok figyelembevételén túlmenõen 
elsõsorban az erdõ és a környezete közötti 
kölcsönhatásokat kell vizsgálni, és ezek ked-
vezõ alakulását elõsegíteni.

A vadgazdálkodás jövõjét tekintve vál
tozatlanul azt kell alapul vennünk, hogy 
a vad az erdõ, a mezõ és a vízi világ 
szerves tartozéka, az életközösség alkotója. 
Természetvédelmi, biodiverzitási és egyéb 
jelentõségét gazdasági és turisztikai szerepe 
a korábbiaknál is jobban növeli. A vadgazdál-
kodás kulcskérdése az életközösségi egyensúly 
fenntartásában vagy a megbomlott egyensúly 
helyreállításában való részvétel. Ügyelni kell 
arra, hogy a természetközeliségnek az erdõ- és 
vadgazdálkodásban is jól csengõ hangoztatása 
ne legyen üres szólam vagy riasztólövés 
azok ellen, akik az integrált erdõ-, mezõ- és 
vadgazdálkodási érdeket tekintik az egyéni 
érdekekkel szemben elsõdlegesnek. A 
jelentkezõ problémák közül ki kell emelni 
a vadlétszám túlnövekedését és az el nem 
fogadható vadkárokat, amelyek megbontják 
a kívánatos harmóniát. Tekintettel arra, hogy 
hiányoznak a vad természetes ellenségei (far-
kas, hiúz stb.), a céltudatos emberi beavatko-
zás a létszámapasztás, a kívánatos ivararány 
fenntartása érdekében nem nélkülözhetõ.

 A felsoroltakon túl még számos tényezõ 
igazolja, hogy a kellõ szakismeretek birto-
kában és gyakorlati alkalmazása útján a ter-
mészet és az erdõ, valamint az erdõ és a vad 
harmóniája megteremthetõ és fenntartható. 

3.7 A fának mint környezetbarát nyers
anyagnak a szerepe és hasznosítása

 Az utóbbi fél évszázad folyamán a tudomá-
nyosan megalapozott erdõfejlesztésnek kö-
szönhetõen a magyarországi erdõ élõfakész-
lete több mint a kétszeresére, 150 millió 
m³-rõl 320 millióra növekedett. Az évi fanöve-

Solymos Rezsõ • Nemzeti erdõprogramunk …



Magyar Tudomány • 2004/4

470

dék és a kitermelhetõ famennyiség meghá-
romszorozódott. Az ország gazdasági életét 
sújtó faimport fokozatosan csökkent, és 
a faexport és import egyenlege pozitívvá 
változott. Olyan látványos eredménye ez 
erdõgazdálkodásunknak, amelyre bárme-
lyik európai állam büszke lenne. Sajnálatos, 
hogy ezt napjainkban csak ritkán értékelik. 
A fakitermelésben sokan erdõirtást látnak, 
és vélt környezetvédõ törekvéseik közepette 
elfelejtkeznek arról, hogy a gazdasági életnek 
az egyik leginkább környezetbarát, termé-
szetes nyersanyaga az erdõben megtermelt 
fa. Ezen túlmenõen az erdõgazdálkodásnak 
ez jövedelmi forrása. Jelentõs gazdasági 
értéke és szerepe mellett ezek a szempontok 
is indokolják, hogy a fahasznosítás Nemzeti 
Erdõprogram része legyen.

Az ezredfordulóhoz közeledve számot-
tevõ változások következtek be az európai 
és a hazai fakitermelési lehetõségekben. 
Az erdészeti faterméstani kutatások újabb 
eredményei lehetõvé tették a fakészletnek 
és a fanövedéknek az eddigieknél jóval 
pontosabb meghatározását és elõrejelzését. 
Ezeknek az új tudományos eredményeknek 
alkalmazása során kitûnt, hogy lényegesen 
nagyobb az erdõk élõfakészlete, fanövedéke 
és a kitermelhetõ famennyiség annál, mint 
azt a különbözõ nemzeti és nemzetközi pro-
gnózisok (FAO) elõre jelezték. Számottevõ 
tartalék fakészlet halmozódott fel az elmúlt 
évtizedekben (1950-2000) kontinensünk 
erdeiben. A fagazdaságban új szemlélet kez-
dett kialakulni, amelyhez a faipari kutatás, a 
gyártmány- és a gyártásfejlesztés is alapul 
szolgált. Néhány kiemelt szempont:

A fatakarékossággal szemben törekedni 
kell arra, hogy mindenütt, ahol célszerû, fát 
használjanak fel. Lehetõség szerint a teljes 
fát kell hasznosítani ipari és energetikai cé-
lokra. Ezért a kutatás, fejlesztés során újabb 
fatermékek elõállítására kell törekedni. A 
legnagyobb feleslegben jelentkezõ vékony 
méretû fa (sarangolt faválaszték) feldol-

gozását és felhasználását a farostlemez és 
a faforgácslap mellett újabb agglomerált 
falemezek gyártásának (kompozit lemezek, 
MDF, OSB) bevezetésével illetve kifejleszté-
sével kell elõsegíteni. Magyarországon eb-
ben rejlik a legnagyobb fejlesztési lehetõség, 
mert vékony fa alapanyag bõségben áll 
rendelkezésre. A falemezipar a világpiacra 
erõsen nyitott iparágak közé tartozik. Hosszú 
távú fejlesztéshez további alapanyagot szol-
gáltatnak majd az új erdõtelepítések. Mindez 
arra figyelmeztet, hogy a fakereskedelmet, 
a marketing tevékenység módszereit és szín-
vonalát is tovább kell fejleszteni. Végeredmény-
ben a fagazdaság, a fahasznosítás fejlesztése 
az erdõgazdálkodásnak is érdeke. A fakiter-
melés és fahasznosítás a jelen gazdasági 
viszonyok mellett erdeink fenntartásának 
és fejlesztésének egyik elõfeltétele. Korszerû 
faipar nélkül nincsen eredményes erdõgaz-
dálkodás sem.

3.8 Az ökonómiai tényezõk szerepe
és súlya a megfogalmazott

követelmények teljesítése során

 Tudományos, szakmai álláspontunk világos, 
amely szerint ökológiai alapokon végzett 
természetközeli erdõgazdálkodást kell a 21. 
században folytatni, amellyel a 20. század 
ezirányú helyes szakmai törekvései kiteljesed-
nek. Ezen törekvések kibontakozása során 
sok szó esett a nyereségérdekeltségrõl, az 
erdõbõl nyerhetõ jövedelemrõl, a gazdasági 
eredményeknek az ember, a különbözõ ve-
zetõ szervek és vezetõk által való túlfeszített 
szorgalmazásáról. A belõlük származó öko-
lógiai vagy természetvédelmi problémákat 
fel kellett és kell tárni, és meg kell szüntetni, 
aminek felbecsülhetetlen a jelentõsége.

Sajnos a problémák felvetése során a szûk 
körû látásmód, és fõleg az erdõgazdálkodás 
egészét illetõ áttekintés, szakismeret és 
tapasztalat hiánya miatt egyes botanikusok, 
ökológusok, sõt erdészek is hajlamosakká 
váltak arra, hogy az ökológiai, természet-
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közeli követelmények megvalósításának 
elõfeltételeit figyelmen kívül hagyják. A 
tudományos eredmények, teóriák önma-
gukban is rendkívül értékesek lehetnek. 
Ez vitathatatlan. Azt sem vitatjuk, hogy: „A 
tudomány az életet szolgálja” – ami a jelen 
esetben a tudományos eredmények gyakor-
lati alkalmazásával egyenlõ. Ehhez viszont 
nélkülözhetetlenek a személyi, szerezeti, jogi 
és ökonómiai, pénzügyi elõfeltételek.

Az erdõ-, a vad- és a fagazdaság törté-
netét mindenkor jellemezte a jövedelemter-
melésre való törekvés. Ez ma sem elvetendõ, 
sõt támogatandó cél mindaddig, amíg a 
tartamosság elvét nem veszélyeztetve meg-
felel a fenntarthatóság követelményeinek. 
Jelenleg még a leggazdagabb államokban 
sem mondtak le az erdészetbõl származó 
jövedelmekrõl, bár számos tanulmány, felhí-
vás ösztönzi erre azokat, akik a gazdasági 
döntések meghozatalára jogosultak. Termé-
szetesen fennáll a lehetõsége annak is, hogy 
az egyes államok költségvetésük terhére 
vállalják az erdõgazdálkodás pénzügyi ter-
heit. A jelen tapasztalatok szerint, ahol erre 
átálltak, a túlzott mértékû takarékosság vagy 
a szükséges pénzösszegek hiánya legalább 
annyi problémát vet fel, mint a vállalati for-
mában mûködõ erdõgazdálkodás.

A gazdasági, társadalmi élet, így az erdõ-
gazdálkodás problémáit, amelyek egy adott 
idõszakban jelentkeznek, a kor adottságaiba, 
gazdasági fejlettségébe illesztve kell megoldani. 
Feltehetõ, hogy akár ennek az évszázadnak a vé-
gén valamennyi, erdõvel kapcsolatos kiadást 
kontinensünk államai elegendõ mértékben 
fognak finanszírozni költségvetéseikbõl. A 
mi feladatunk viszont az, hogy a gazdasági 
lehetõségek reális figyelembevételével 
oldjuk meg az erdészeti feladatokat. Ezek 
megoldásához egyelõre nélkülözhetetlen mi-
nimálisan akkora jövedelem, mint amekkora 
a meglevõ erdõk fenntartásához, mûvelésé-
hez és védelméhez, valamint az erdõgazdál-
kodás mûszaki fejlesztéséhez szükséges. Az 

erdõterület fejlesztésének, a jóléti feladatok 
teljesítésének költségeit már jelenleg is szá-
mottevõ mértékben az állam vállalja magára.

 Az ezredfordulón tehát a meglévõ er-
dõkben folyó gazdálkodás költségeit kell az 
erdõk hasznosításával (fakitermelés stb.) úgy 
fedezni, hogy az erdei ökoszisztéma léte és 
fejlõdése kárt ne szenvedjen. Az eredményes 
gazdálkodás ennek figyelembevételével a 
jövõben is követelmény marad. Ez a helyzet 
valószínûleg hosszabb ideig jellemezheti 
még az erdõgazdálkodást. Mindez nem zárja 
ki a különbözõ finaszírozási megoldások 
(erdõmûvelés) továbbfejlesztését. A külön-
leges természetvédelmi és egyéb jóléti kö-
vetelmények költségeinek forrása azonban 
már jelenleg is és a továbbiakban is az állami 
költségvetés kell hogy legyen.

A feltett nyolcadik kérdésre adott vála-
szunk szerint az erdészeti ökonómia az 
ökológiai, természetvédelmi követelmények 
alapul vételével a jövõben is jelentõs erdõ-
gazdasági tényezõ marad, amely várhatóan 
a gazdasági eredmények függvényében 
változó módon jut kifejezésre (állami szerep-
vállalás mértéke és módja).

4. Néhány javaslat az erdészettudomány 
eredményeinek figyelembevételével

 Az eddigiekben ismertetett nyolc kérdés és 
a hozzájuk kapcsolódó válaszok az erdõ-, a 
vad- és a fagazdaság fejlesztésének tudomá-
nyos megalapozásához, az erdészeti kutatás 
ajánlható témaköreinek megválasztásához 
nyújtottak támpontot. Ezekbõl kiindulva 
lehetõség van néhány javaslat megfogalmazá-
sára is. Közülük a következõket emelem ki:

• A Nemzeti Erdõprogram kidolgozásához 
kapcsolódva mielõbb ki kell dolgozni és kor-
mányzati szinten jóváhagyni a hazai erdészeti 
politikát és stratégiát.

• Felül kell vizsgálni és tovább kell fej-
leszteni a három alapvetõ (erdõ, vad, termé-
szetvédelmi) törvényt, és gondoskodni 
elõírásaik teljesítésének elõfeltételeirõl.
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• Meg kell teremteni a természetközeli 
erdõ- és vadgazdaság, valamint a környezet-
barát fagazdaság fejlesztésének és az egész or-
szágra kiterjedõ bevezetésének elõfeltételeit.

• A 700-800 ezer ha új erdõtelepítés 
elõkészítését, részletes tervezését meg kell 
kezdeni, figyelembe véve a fahasznosítás és 
vadgazdálkodás bõvítési lehetõségeit.

• Össze kell állítani és közre kell adni a leg-
újabb tudományos eredmények és gyakorlati 
tapasztalatok alapján a szakmai útmutatókat ( 
erdõmûvelés, -használat, -védelem stb.).

• Folytatni kell a különbözõ kutatási 
programokban (NKFP, OTKA) való részvé-
telt, és növelni a kutatások költségvetési 
támogatását.

• Gondoskodni kell az Erdõ-, Vad- és 
Fagazdasági Tanács mûködtetésérõl és a 
fejlesztést illetõ összehangoló szerepének 
érvényesítésérõl.

• Erõsíteni kell az ágazat vezetõ szervei és 
a Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti 
Bizottsága közötti együttmûködést.

5. Zárógondolatok

A 21. század „tudástársadalmában” az erdészet 
akkor tud megfelelni a kor követelményeinek, 

ha tevékenységét a tudomány eredményeire 
és a gyakorlati tapasztalatokra alapozza. 
Ezek nélkülözhetetlenek a természetközeli 
erdõ- és vadgazdálkodás, valamint a kör-
nyezetbarát fagazdaság országos szintû 
kiterjesztéséhez. Az eddigiekhez viszonyít-
va új feladatok, az erdõ hasznosításának 
bõvítésével kapcsolatos teendõk jellemzik 
az ezredforduló idõszakát és várhatóan a 
rá következõ évtizedeket. Ezek teljesítése 
érdekében fejleszteni kell az erdészeti, faipari 
kutatást és oktatást. A jelen évszázadban 
az erdõk területi részaránya a tervezettek 
szerint eléri a 25 %-ot. Az erdõ, a fa és a vad 
jelentõsége elõreláthatóan ezt meghaladó 
arányban növekszik. A társadalom figyelme 
a korábbiaknál is nagyobb mértékben fordul 
ezek felé. A Nemzeti Erdõprogram ennek 
tudatában az erdõk fenntartását, az erdõ, a 
vad- és a fagazdaság fejlesztését a szakmai, 
tudományos alapokon túl társadalmi meg-
egyezésre és támogatásra is építi.

Kulcsszavak: erdõprogram, erdészettudo
mány, ökoszisztéma, természetközeliség, 
õserdõ, erdõtelepítés, biotikus, biotikus er
dõkárok, tartamosság




