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MIÉRT VÉGZÜNK ERDESZETI KUTATÄ  

SOKAT? 

A Finn Erdeszeti Kutatö  Intezetet hatvan evvel ezel"stt letesltet  

tek. Az intezet  es mäs szervezetek  eifßfeszltesei eredmgnyekeppen 

mär  sok  ertekes  informäciö  gyillt össze  a finn  ercTöki?Sl  es erdei  

javakröl. Az 1970-es  evek elejen a Finn  Erdeszeti  Kutatö  Intezet 

uj probleraa e!stt Silt: a finn erdSgazdasägnak az 1960-as §vekben  

megkezdödött intenziv korszaka  folytatödott. A következ"s  ipari 

nyersfa-felhasznäläsi adatokkal  szemleltetjiik a fejl"sdest (a hul  

ladekfSt nem tartalraazza) : 

A megnövekedett nyersfa-sziiksegletet az erdSteriiletekilSl  kellett  

fedezni, ezek össztertilete viszont  12%-kal  kisebb volt, mint a 

harraincas §vekben.  A nagyobb mennyis6gii fSt ögy kellett  kitermelni,  

hogy a jöV3 szSzad kitermelesi lehetSsegeit se veszelyeztessiik.  

Ez nagy kihiväst  jelentett a finn erdeszeti kutatSs szämSra. 

A gyakorlatban az er<JsgazdasSg intenziv fejlesztese els"ssorban  a 

fokozödö  erdöjavitäsi munkSkon  keresztUl  valösul meg, melyek leg  

fontosabb  fajtSi: az erdSmiiveles,  a lecsapoläs es a trSgySzäs.  

Amikor az ercTSk hozamät  meg akarjuk növelnl, ennek mödszeret  min  

den reszlet£ben  grtenvink keli.  Az intenziv erdögazdSlkodäs hateko  

nyabb kutatÖmunkSt ig§nyel a hagyomSnyos kutatäsi  teriileteken is, 

mint pi. talajtan, ISpkutatSs, erdSmiiveles
, erdSgazdasSgtan, erdö  

leltärozäs, növed&k-  es hozamvizsgSlat, az erdei munkSk racionali  

zälSsa.  

!V f elhasznSISs  

.938 18,2 milliö  ra : 

.950 17,5 " 

.970 38,3 " 

.976 33,9 
"

 

.978 39,9 " 
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Az  intenziv erdögazdSlkodSs azonban uj problem Skat is sziilt. Ezek  

megoldSsa erdekeben sziiks§gesse  vSlt, hogy az uj kutatSsi teriile  

teken uttötfsraunkSt vSgezztink. Xlyen  uj teriilet  pi. az erdSvedelem  

es az erdei fSk nemesit§se.  

Az energiavSlsSgnak, amely az 1970-es evek közepSn kezdSdött, es 

az ebt>sl szSrmazö gazdasägi pangSsnak resze voit abban, hogy uj 

kutatäsi  tertiletek jöttek lgtre, amelyek a fSnak  energiaforrSskSnt 

valB felhasznSlSsi  XeheÖssegeivel foglalkoznak. Lehetseges, s'St 

szUkseges,  hogy a megleVS erdSket hasznositva  a hagyomSnyos erd3-  

gazdSlkodSs mellett  nagy  mennyisegii ttizifSt is termeljUnk. Eppen 

ezert minel gyorsabban informäciökat keli szerezniink  a tiizifa ki  

termel§serTsl.  Hosszabb tSvon pedig a speciSlis, rövid  rotSciös  ide  

jU iiltetv§nyeken val6 energia-celu fatermelgs lehefösSgeit keli 

megtalälnunk. 

AZ INTÉZET FELADATAI  

A Finn Erdeszeti Kutat6 IntSzet a legfontosabb olyan szervezet  

FinnorszSgban, amely erd§szeti  kutatSsokkal  foglalkozik. Az inte  

zet közvetleniil a Meiö- Ss ErdSgazdasSgi MinisztSriumnak  van alS  

rendelve  es tulajdonosa az Sllamj feladatait  §s szervezeti  felepi  

teset jogszabSlyban ill. törvenyben irtSk e l 3 1976-ban. 

A jogszabSly kimondja: az Xntezet feladata, hogy "kutatömunkSjSval 

elSsegitse az erdeszet fejleszt§s£t, tovSbbS az erdei  javak §s az 

erdsk c§lszerii  felhasznSlSsSt." 

A törveny tovSbb pontositotta a jogszabäly ältal  eKsirt feladato  

kat: eszerint az IntSzet feladata 

1/ kutatäsok  gs kisSrletek  lefolytatäsa a finn erdSszet, to  

vSbbS  az erdei  javak es az erdSk hasznositSsi  

mödszereinek  toväbbfejleszt£se erdekSben; 
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2/ a kutatSsi eredmenyek publikäiäsa,  a fontosabb  aktuSlis  

felfedezesek  nSpszerii formSban törteriö  bemutatäsa, tovSb  

bS a kapcsolattartSs az e teriileten miiködö  többi intez  

mSnnyel; 

3/ kutatäsi  lehefSseqek  biztositSsa a kutatök  es az egyetemi  

hallgatök szSmSra; 

4/ a nemzetközi  erdSkutatSsi egyiittmUködgsben  val6  reszvetel; 

5/ informäciok es javaslatok  elöter jesztese, amikor erre a 

kormSny igSnyt tart; 

6/ a kis§rletl  erdSkert  es a termeszetvedelmi  teriiletekert 

val6  felelSssegvisel^s ; 

7/ egyeb  olyan megbi zäsok teljesitese, melyeket szSmära elis  

- vagy  Csle  megrendelnek. 

Ilyen megbizSs többek  között a meresi kutatäs ,  melyet a mergsi  tör  

veny ir eIS; az erdSrongälSsok megsziintetese  erdekeben a törveny 

Sltal  kirött felUgyeleti kötelezettsgg ; toväbbä  költs§gvetes keszi  

tese, amely az eves er<J3ad6zSs  alapja. 

AZ INTEZET  FEJLÖDESE  

A Finn ErdSszeti  Kutatö Intezetet 1917-ben alapitottäk. Ekkor  

mindössze  hSrom kis  osztSlya  volt: az erdömiivelesi,  a meresi §s  

leltSrozSsi, es a talajtan osztSly. Az intezet  az OrszSgos  Erdesze  

ti Hivatal felUgyelete alatt kezdte tevSkenyseget es csupSn k£t §s 

fel szoba Silt  rendelkezesere.  

A harmincas evek  eleje nagyon  fontos idoszak  volt  az int&zet  fej  

lödese  szempont jSböl, ugyanis ekkor  helyeztek közvetlenlil  a Mez3- 

es Erdögazdasägi MinisztSrium irSnyitSsa aIS. A huszas  evekben az 
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erdeszet gyors fejlSdSsnek indult,  es ez az intezet  megnagyobbodä  

sShoz vezetett, fSkSnt  a harmincas gvekben. Az ötvenes evekben tö  

keletesitettSk  az intezet szervezeti  felSpitSset es 1962-ben sajSt 

igazgatöt kapott. Az igazgat6 feladatait korSbban  valamelyik osz  

tSlyvezetö professzor IStta el. A hatvanas evekben több figyelmet 

forditottak  az erdfiszet regionSlis problSmSira §s kutatöällomäsokat  

hoztak  letre.  Ugyanakkor tökeletesitettek az osztSlyokböl SIIS szer  

vezeti felepitSst is. Ma a Finn Erdeszeti  Kutatö Intezet kilenc 

kutatö  osztälyböl äll  §s ezekben  13 professzor  dolgozik. 

IRÄNYITÄS  

Az int§zm§nyben a legmagasabb dönteshozö  testölet az Iqazgat6i  Ta  

nScs.  Elnöke a vez§rigazgat6, van egy  elnökhelyettese &s öt tovSb  

bi tag ja, akiket a kormSny nevez ki hSromeves  idStartamra. Az utöb  

biak köziil  ketts az intezet professzora - egyikiik a termeszettudo  

mSnyokat, a mäsik  pedig a miäszaki  tudomSnyokat es a közgazdasSgtant 

kepviseli -  ,  egy tag pedig valamelyik kutatöällomäs  vezetöje. Szin  

ten egy tag k§pviseli a kutatö szemelyzetet. 

Az Igazgatöi TanScs mellett  egy TanScsad6 BizottsSg is miiködik,  

amely  az uj kutatSsi  temSkra  es a kutatSsi tev6kenys€g tök§letesi  

tesenek mSdszereire  tesz javaslatokat. A BizottsSg jelenti az ösz  

szekötS kapcsot  az intSzet es az erdeszet kepviselsi között.  A Bi  

zottsSgban az intezetet a vez§rigazgat6, az egyik professzor es a 

kutatö  szemelyzet valamelyik tagja kepviseli.  A többi tagot  -  leg  

feljebb tizet -  a Mezs-  §s ErdSgazdasSgi  Miniszterium  nevezi ki  

hSrom 6ves  idstartamra.  Ezek a tagok a MezS- es ErdSgazdasSgi Mi  

nisztSriumot, a Penziigyminisztfiriumot, a Helsinki  Egyetemet, az 

OrszSgos  Erdeszeti Hivatalt,  a Központi  ErdSszeti  Egyesliletet, a 

Mez'SgazdasSgi Kutatö  Központot 6s az erdSszet  mSs Sgait kepviselik.  

Az intSzetnek  k§t  irodSja van a gyakorlati Ss az adminisztrSciös  

iigyek intezSsSre.  
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Az AdmlnlsztrSciös  iroda könyvelessel es SltalSnos  adminisztrSci  

oval  foglalkozik. 

A Kiserleti erdSk hivatala a kiserleti erdök es az intezet elleriör  

zese alatt 5116  termeszetvedelmi  teriiletek  irSnyitSsSval foglalko  

zik. 

SZEMELYZET 

1981 elejen az ErdSszeti Kutatö Intezet kb. 600 f6t foglalkoztatott, 

köztiik  160 kutatöt. Az alkalmazottak szSma az evszaktöl fiiggsen 

vSltozik: nySron es a szabadteri  munkSk idejen az alkalmazottak  

szäma több mint 1000 fS. 

Mindegyik osztSly  §len  egy-egy  professzor 511. Az osztSlyok  köziil  

nggyben ket-ket professzor  van, ezek felosztjSk egymSs között  a 

munkateriileteket. A szeraelyzet többi resze kutatö szakemberekbSl  

es vezets kutatökböl  511. MunkSjukat erdesztechnikusok, laborasszisz  

tensek,  titkSrnök stb. segitik. 

KUTATÄSI  TEVEKENYSEG  

A t§nyleges kutatömunkSt a tudomSnyos osztSlyok,  tovSbbS a negy  

kutat6  es nSgy  kisgrleti SlloroSs  vegzi. SzabadtSri  kiserleteket  

az orszSg rainden rgszgn  vegeznek.  A követkeiß leirSst az osztSlyok  

kutatÖmunkSjSrÖl azSrt kSszitettUk, hogy kisse  reszletesebb  kSpet 

adjunk az intgzetben illetve  az osztSlyokon vegzett  munkSröl.  

Talajtan osztäly  

Az osztSly  az SsvSnyi talajokkal gs azoknak  az erdgszetben  valö  

felhasznSlSsSval  foglalkozik. Ily mödon  vizsgSljSk az SsvSnyi ta  

lajok fizikai, kSmiai  gs mikrobiolögiai tulajdonsSgait, tovSbbS  

a termekenysegre val6  hatSsukat. TanulmSnyozzSk a talajok fejlSde- 
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set es a talajjavitSsi mödszereket  is.  

Az utöbbi  evekben kiilönös figyelmet forditottak a talajok terrrfSke  

pesseg§nek trSgySzSs,  egetes  &s szäntäs  utjSn valS megjavitSsSra. 

Az osztSly  a talajok tSpanyag-egyensulySt is  vizsgSlja §s kifejlesz  

tette a talaj tSpanyagtartalma meghatSrozäsSnak raödszereit.  

Läpkutatäsi  osztäly  

Az osztSly  a fSzeglSpok hasznositSsSt,  tovSbbS az erdöjavitSs fS 

tenyez'Sit, mödszereit, technikSit  es megvalösitSsSt vizsgSlja. Az 

anyag  nagy  reszet  a speciSlis kisSrleti  teriiletekrCl  szerzik  be: 

egyreszt az erdöjavitSs alatt 5116 teriiletekrCl, mSsreszt  a lecsa  

polt es trSgySzott teriiletekrßl.  

Az alapkutatSsok elsSsorban  a tSzegerdök ökolögiai rendszer§ben  

az erdSjavitSs Sltal  kivSltott vSltozSsokkal  foglalkoznak; ezen 

beliil  is kiilönös figyelmet forditanak  a nitrogen teljes mobilizS  

lSsSra §s hasznSlatSra. 

Az erdeszeti  hidrolögiai kutatSsok a lecsapolSsnak §s a trSgySzSs  

nak  az erdöjavitSsi tSvozö viz  mennyisegSre §s miriSs§-  

gere valö  hatSsSval, tovSbbS az Srviznek a növekedesre  valö  hatS  

sSval foglalkoznak. 

A fSzeglSpi erdök lStesit§s§vel, ökolögiäjäval, miivelesevel  es több  

celu hasznositäsäval  foglalkoz6 kutatSsok magukba foglaljSk a viz  

es tSpanyagfelhasznSlSs vSltozSsainak, tovSbbS ezeknek  az erdSk 

letesitesere  es fejlsd£sSre val6  hatSsSnak vizsgSlatSt. Fontos  ku  

tatSsi terillet meg az Ultetett fSk värhatS  nagysSgSnak tanulmänyo  

zSsa, tovSbbS  az er<lsjavitSs következmenyeinek,  ill.  a gombSk, bo  

gy6k es az erdei Sllatok szaporodSsSra  val6  hatäsänafc  vlzsgSlata. 

A täpanyagtartalommal es a hidrolögiai rendezessel  foglalkozö kuta  

tSsok a rendszeres  trSgySzSs hatSsSt vizsgSljSk miitrS  

gySk es azok  kombinSciöi  esetSbenj tanulmSnyozzSk a miitrSgyasziik  

seglet  meghatSrozSsSnak mödszereit £s a trSgySzSs Uterrtezesenek  a  

növekedesre  valö hatSsSt is. 
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Az erdö javitSsi kutatSsok a trägySzäsnak es az erdei csatornSk  

tisztitSsSnak mödszereit  vizsgSljSk; ezen kiviil foglalkoznak a csa  

tornSzSsnSl hasznSlt kotrögSpekkel es az erdei utak 6pites6vel ill. 

tervezösövel  is. 

Erdömuvelesi  osztäly  

Az osztSly  az erds termSszetes regenerSlödSsSt £s ennek komponense  

it, tovSbbS az erdei fSk magtermeset  tanulmSnyozza annak erdekeben,  

hogy elsmozditsa  a hatSkony magellätSst FinnorszSgban. A mestersSges 

felujitSst §s az erdCtiltetSst sokoldalu  vizsgSlatnak vetik aIS. DSI  

- ez a munka a Suonenjoki erdSfelujitäsi kisörleti  Sllo  

mSson összpontosul, az orszSg Sszaki  reszein  pedig a Rovaniemiben 

leVö kutat6 SllömSson. 

Az osztSly  nemzetközi egyiittmuködSs kereteben tanulmSnyozza a rövid  

rotSciös idejii kulturertJSk  lehetösSgeit es korlStait. A kutatSsban  

egyiittmiiködnek az Erdövedelmi  osztSly, a LSpkutatSsi osztSly, az Er  

dgszeti technolögia osztSly  es az Erdeszeti  gazdasagtan osztSly tudo  

mSnyos munkatSrsaival. Az erdö növedgkSt  az erdöhozam  szakembereivel  

egyiittesen tanulmSnyozzak. Az egyetemi kutatö intezetekkel is egyiitt  

miiködnek,  els"ssorban  az alapkutatäsban. 

Erdeszeti  genetika  osztäly  

Az osztSly  az erdei fSk genetikai strukturSjSt tanulmSnyozza; a ku  

tatSsi  erednsenyeket a csemetetermelesnel  6s a felujitSsnSl haszno  

sitjSk. A kutatSs c6lja a faanyagtermeles növelesej  ennek SrdekS  

ben egyiittmiiködnek az ökolSgiai viszonyok megjavitäsSval es az erdö  

miivelSsi mödszerekkel  foglalkozö kutatökkal.  KisSrletet tesznek  arra 

is, hogy genetikailag j6l alkalmazkodö fajtSkat talSljanak a kiilön- 

terepekes vid§kek  -  kiilönösen  a Lappföld zord viszonyai -  szS  

mSra. Az osztSly  szorosan egyiittmiiködik mSs olyan erdeszeti  szerve  

zetekkel is,  amelyek erdei fSk nevelesevel foglalkoznak. A sajSt 

teriilet§n az osztSly  felelös  a kutatäsi tevSkenysSg tudoraSnyos meg  

tervezSsSSrt Ss ellertörzesSSrt. Ezen kivill az osztSly egy orszSgos  
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központi nyilvSntartSst  is vezet, amely minden  olyan anyagot  fel  

ölel, ami a facsemete-nevelSssel  kapcsolatos. 

Erdövedelmi  osziäly  

Az erdSszeti zool6gia  egyarSnt foglalkozik biolÖgiSval , az elßfor  

dulö  SllatfajtSkkal §s a kSros  Sllatok  Sltal  az erdökben  okozott 

Srtalmakkal.  EiäSsorban a legelterjedtebb Srtalmakat figyelik meg, 

kiilönösen a fenyötiiket kärositö  rovarok  szSmSnak  ingadozSsSt. Az 

aktuälis kutatäsok legfontosabb teriiletei a a jSvor  

szarvasok  Sltal okozott  kSrok; a trSgySzSs hatSsa a kSros rovarok  

elöfordulSsi gyakorisSgSra ;  a rovarok  Sltal  okozott  kSrok  a magter  

melS plantSzsokban; az Sllatok  Sltal  okozott  kSrok  az Sszak-finnor  

szägi erctösitesi  terUleteken.  TanulmSnyozzäk a levSldarazsak 6s a 

mezei egerek biolögiSjSt 6s az Sltaluk  okozott kSrokat  is; kifej  

lesztSs alatt Sllnak az ellenuk alkalmazhatö vedekezSsi  mödszerek.  

Az erdgszeti  pato!6gia az erdök abiotikus kSrosodSsait  vizsgSlja, 

tovSbbS a fSk betegsegeit, a betegsSgek Sltal okozott  kSrokat  §s 

a megelSz§s mödszereit. Fontos kutatSsi teriäletek meg: az erdei  

gombSk hasznositSsa, a taplök Sltal okozott  kSrok es kiirtSsuk az 

er<Jsfelujitäsi terUleteken ill. az erdSkben. Az osztäly  kiilönds 

figyelmet fordit a gyökSrkorhasztö tapl6k ( Fomes annosus ) tanul  

mSnyozSsSra; vizsgSlja terjedSsi mechanizmusukat  es elöfordulSsu  

kat,  tanulmSnyozza az elhSritSs mödszereit, tovSbbS azt, hogy mi  

lyen mödon terjednek St a kivSgott fSkröl a követkeiö  generSciöra. 

KutatjSk a tUhullatSsSnak  okait, az eszaki  erdöfelujitSsi 

teriiletek  kSrosodSsait, a rozsdataplö betegsSgeket §s ezek megeliS  

z§s§t a csemetekertekben
,
 tovSbbS becsl§seket  k§szitenek  az erdSk  

gombaterirtSsSifSl. 

Bdeszeti  technologia  osztaly  

A faanyaqgal  foglalkozö  kutatSs a fa szerkezet§t  §s tulajdonsSgait, 

tovSbbS a fa ipari  nyersanyagkSnt valB felhasznSlSsät  es a fatörzs  
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mSrSset tanuimänyozza. Az ut6bbi  nShäny Svben  az osztäXy a hazai 

fafajtSk Ss a FinnorszSgban meghonosithatö kulföldi  fafajtSk tech  

nikai jeXXemzSinek vizsgäiatSra heXyezte a hangsuXyt. TanuXmSnyoz  

zSk a rönköXesi  vesztesSget Ss annak jeXXemZMt, fsk§nt  a famunkSk  

szempont jSböi. Fontosak a mSrSsi kutatSsok is. A rönköXSsi  milveiet  

racionaXizSXSsänak  következtSben  az osztSXy  uj mSrSsi mödszerek  ki  

fejXesztSsSre törekszik.  

Az erdfeszeti  miiveletek  reszleg az erdei munkSt, annak   

es fejlesztSset tanuluiSnyozza, tovabbS  az erdei  munkat a munkatu  

domSny szempontjSb6l Ss az erdSszet b§rkerdeseit.  Az utöbbi idSben 

a fa teljes feldolgozäsSra es az erdei munkSk racionalizSlSsSra  fek  

tettek hangsulyt. Ezen kiviil az osztSly  nagyszabasu kutatSsokat  vS  

gez a rönkölesi hulladSk begyiijtesSvel kapcsolatban Ss uj mödszere  

ket  dolgozott ki az erdei raunkasok  szamSra; ezek  közill jonShSnyat 

mSr alkalmaznak a gyakorlatban is a finn erdSgazdasSgban. 

Erdöleltärozäsi  osztäly  

Az osztSXy  kutatja az erds  feXtSrkepezSsSnek mödszereit, foXyamato  

san vSgzi ercßXeXtSrozSsi tanuXmanyait,  tovSbbS tanuXmänyozza az er  

dßk fakSszXetet es annak eXosztSsSt a feXhasznäXök  között az erds  

- szempontjainak figyeXembevSteXeveX. Ezen kiviii erdSszeti  

mSrXeg-tanuXmSnyokat is vSgeznek, egylittmiiködve az ErdSszeti gazda  

sSgtan  osztSXXyaX.  

Az  osztSXy  Xegfontosabb hosszuXejSratu munkSja a hetedik orszSgos  

erdöfeXmSrSs. A többi foXyamatban XeVS kutatSs között  most fejXesz  

tenek ki egy mintaveteXi mödszert  az erdSszeti  feimSrSs 

szSmSra; fejXesztSs aXatt SXXnak  a XSgifSnykepezSs Ss a heXyszini 

feXmSrSs mödszerei Ss hasznSXatuk; tökSXetesitik a Xabon SXX6 fSk  

mennyisSge kiszSmitSsSnak  mödszereit; a faanyag feXmerSsSrtX sz6X6  

törvSnnyeX  öszzhangban  szSmitSsokat  vSgeznek a XSbon  SXX6 fSk voXu  

menSr?sX. 

A növedek es a hozam vizsgälatäval foglalkoz6 a kis§rleti 

er<Jsk  összet§tel§t, a növedSket  §s a hozamot, tovSbbS ezek megjavi  
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täsSnak kiilönbözTs  mödszereit tanulmänyozza. A legfontosabb kerd§- 

sek között  szerepel a gy§rit£s hatäsa a növed&kre  §s a hozamra. 

Egyre nagyobb szerephez jut a trSgySzässal foglalkozS kutatSs is. 

Uj kutatSsi  Sg a rönköl§s  g&pesit&se Sltal a nftvedSkben 6s a hozam  

ban okozott  vesztesSgeknek §s ezek elkeriil§s§nek  tanulmSnyozSsa. 

Az osztSly  elkezdte annak vizsgSlatSt is, hogy mennyiben van je  

lent"ss§ge a kevert  faSllomSnyu erdSk összetStelSnek a fatermel§s  

ben. 

A szSmos Sllandö kisSrlet  mellett vannak  ideiglenes kis§rletek  is. 

Az orszägos er<Jsfelm§r§s sorSn összegyii  jtött anyagot  hasznositani 

tudjSk mindenfajta erdö növed§k-vizsgSlatSnSl. Az utöbbi  idsben  

megriStt az Sszaki orszSgok egyiittmiiköd§si prograntjainak a szSma. 

Erdeszeti  gazdasägtan osztäiy  

A nemzetgazdasSgtan  r§szleg  erd§szeti mSrleg-tanulmSnyai keretöben 

folyamatosan informSciökat  szolgSltat az §ves  fafelhasznSlSs  es 

-kitermelSs  becsiilt  adatairöl, tovSbbS ezen adatok §s a tervbevett  

megengedett kitermelks kölcsönös  viszonySröl. A becslesi mödszere  

ket  folyamatosan tök§letesitik. Az ercTSgazdasSgot §s a faipart 

mint a nemzetgazdasSg integrSlt alrendszer&t vizsgSljSk, §s els"s  

- azt a kSrdest  helyezik el"st§rbe, hogy az erdßgazdasSg ter  

meiksi eredmenyei milyen hatSst  gyakorolnak az egSsz tSrsadalomra.  

TanulmSnyozzSk a munkaer'S-helyzetet is az erdögazdasSgban es a fa  

iparban, §s prognözisokat köszitenek  röla.  

Az osztSly  foglalkozik a magSn erdStulajdonosok magatartSsSval §s 

az erdSvagyon tulajdonjogi megoszlSsSban bekövetkezett  vSltozäsok  

kal is. Az erdö többc6lu felhasznälSsSval  foglalkozö kutatSsok  

összehasonlitjSk az alternativSkat: pl. a fatermeles, a r§nszar  

vastenySsztSs stb.  egymSshoz valö  viszonySt vizsgSljSk ebb"sl  a 

szempontböl.  

A vSllalatgazdasSgtan rSszleg  az erclösitgs kiälönbözlS mödszereinek  

jövedelmeZßs&ggt vizsgSlja. A vizsgSlat a csemetenevel§st*sl  a vsg  
äö kivSgSsig terjed. TanulmSnyozzSk a tervezSst, a dönt&shozatalt  

6s az ellerfßrzgst az erdSszeti Ss a faipari  vSllalatoknSl
,

 vizs-  
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gäljSk a nyersfa keresletSt, kinSlatSt §s Srät, ugyanakkor  e t§- 

nyez®ket Srtelmezik, leirjSk 6s §rt§kelik mind a vSllalat, mind 

a nemzetgazdasäg szempontjSböl. Ugyanezeket a szempontokat veszik  

figyelembe a faipari termSkek termel';s6nek, forgalmänak Ss fel  

tiasznSlSsSnak tanulmSnyozSsSnäl. 

Matematikai  osztäly  

Az osztäly a kutatSs ältal  igSnyelt statisztikai  mödszerek  kifej  

lesztSsSvel §s kutatäsäval  foglalkozik, egyilttmiiködik a kutatökkal  

a matematikai  es statisztikai mödszerek  alkalmazSsSban  Ss megta  

nitja a kutatökat e mödszerek  hasznälatära.  

Az  osztäly  kutat6i  a többi osztSllyal  egyiitt rSszt vesznek  az al  

kalmazott  erdöszeti  kutatSsokban.  Ezen kiviil az osztSly  adatokat 

dolgoz fel §s ellerlöriz az intSzet szamSra,  tovSbbS kiadja az 

"ErdSszeti  statisztikai §vkönyv"-et Ss §venk£nt  javaslatokat tesz  

az erdöadözässal  kapcsolatban.  

KUTATÖ  ES KISERLETI  ÄLLOMÄSOK 

Az erdSszeti  kutatö ällomäsokat elsßsorban azzal a cSllal  hoztäk  

IStre, hogy el"BsegitsSk  a regionälis nroblSmäk vizsoSlatSt, fskSnt 

Eszak-Finnorszägban. Mindegyik SllomSsnak  Sllandö  szemSlvzete  

van. TJk  jelentik az Összekcsts  kapcsot a kutatäs  es az erdSszet kö  

zött. Ami az irSnyitSsukat illeti,  az Sllomäsok  az intezet vezSr  

igazgatöjSnak vannak alärendelve.  

A Parkano-i  ErdSszeti  Kutatö  Allomäs  a lSpkutatSssal kaocsolatos  

hidrolögiai Ss ökolögiai problSmäkat vizsgälja, toväbbä  az erdö  

felujitSst a ISpokon. ErdömiivelSsi kutatäsokat  is  vSgeznek (mes  

tersSges felujitSs) Ss figyelmet forditanak  az erdßvSdelem  Ss a 

talajtan kSrdSseire is. Az SllomSs DSlnyugat-Finnorszäg sziikseg  

leteit IStja el. 
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A Kolari  ErdSszeti Kutatö Allomäs els3sorban erdei fäk nemesi  

tösSvel foglalkozik: olyan fäkat pröbälnak nemesitgssel  lStre  

hozni, amelyek jöl alkalmazkodnak  a lappföldi viszonyokhoz. 

A läpkutatäs hidrolögiai Ss  ökolögiai vonatkozäsai  központi 

kSrdSsei a kutatäsnak.  

A Muhos-i  Erdöszetl Kutatö Allomäs erdömUvelSsi,  ISpkutatSsi, er  

dfiszeti rovartani ös növedSk-vizsgSlati kutatSsokat vSgez.  

A Rovaniemi Erdgszeti Kutatö Allomäs az erctömiivelös,  az ercTö  

vSdelem, az erctök többcSlu  hasznositäsa, az erdöszeti  gazda  

sägtan, a növedök Ss SvenkSnti  hozam, tovSbbS a talajkutatSs 

problSmäit vizsgSlja. Az Erdöleltärozäsi osztSlyt is kSpvise  

li nShSny kutatö. A fö kutatSsi profiljuk a Lappföld ujraer  

dösitSse. 

A kisgrleti ällomäsok tevSkenys§gSt valamelyik kutatö  osztSly  

irSnyitja. 

A Punkaharju-i  6s a Ruotsinkylä-i  fanemesitösi  ällomäsok az 

Erdöszeti genetika osztSly  aIS tartoznak. KUlönösen  tavasszal 

az osztSly  tevSkenysSgÖnek legnagyobb röszSt ezeken az Sllomä  

sokon vfegzik. 

Az Ojajoki  Kis6rleti Allomäs a legujabb valamennyi kisSrleti  

ällomäs  között.  Az Erdöv6delmi  osztäly  ide koncenträlta  a me  

zei egerekkel foglalkozö kutatäsait.  

KISERLETI  ERDÖK  

EltgrTSen szämos mSs, jelenfös erciögazdasäggal rendelketfö  or  

szSg gyakorlatätöl, a Finn ErdSszeti  Kutatö  IntSzetnek az or  

szSg  szinte rainden  r&sz£n  van kisSrleti erdeje. Jelenleg ezek  

teriilete több mint 79000 hektSr. Ezek  egy  rSszSt  az OrszSgos  

Erdöszeti Hivataltöl  kapta az intSzet, mäsokat megvSsSrolt, ..a  

többit  pedig csere utjSn szerezte.  

A kis6rleti  ercfök  a  kutatö  munka  sziiks6gleteit lätjäk el. 

Azok az erdök, melyekben nem folytatnak kis6rleteket, keres-  
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kedelmi c6lokra  szolgSlnak. 1976-ban ezek  bevStele hozzSvetfS  

legesen 1,2 milli6  finn mSrka volt. 

A kisSrleti  erdSket azzal a cellal  letesitettSk, hogy biztosit  

sSk a lehetßsSget a hosszu-tSvu  kisSrletekhez  §s a tevSkenysS  

gek koncentrSlSsShoz. Az erdsUltet6s, a csemete-termelSsi  el  

jSrSsok, a ritkitSs §s a ISplecsapolSs jelenleg hasznSlt  m6d  

szereinek  többsegSt azoknak  az ismereteknek  Ss tapasztalatoknak 

a segitsSgSvel fejlesztettSk ki, melyeket a kiserleti teriile  

teken szereztek, ahol az erdSszeti szakemberek  beletanulhatnak  

a kutatömunkSba  §s gyakorlati tanScsokat kaphatnak a kutat6k  

t6l. E cglböl  sokhelyiitt kirSndulöutak  vannak 6s speciSlis uti  

kalauzokat  ill.  ismerteUSket  adnak ki, melyekben rSszletes  in  

formSciÖ talSlhatö a killönböz"s  kutatSsi t§mSkr6l. Ezeken a te  

rilleteken 14000 mintavgteli  hely van, ami mutatja a kihasznS  

lSs intenziv vol'tSt. 

Az intSzetben  a Kis6rleti  er<Jsk  hivatala feliigyeli a teriile  

teket. A hivatalt  a föercfömester  6s szemSlyzete vezeti. Az  er  

dßket k6t keriiletre  osztottak, melyek egy-egy  erdSgondnok fe  

liigyelete alatt Sllnak.  A legtöbb erdßteriileten  van 1-1 er  

d6sztechnikus, aki gondjSt viseli az erdSknek 6s helyi veze  

t"sk6nt  mUködik.  

A kisSrleti  erctökön kiviil  az intSzet 62 ezer hektSr termSszet  

vSdelmi  teriilet  fölött is elleriSrzgst  gyakorol. Ezeket is hasz  

nSlhatjSk kiserleti celokra. A legnagyobb te rme s zetvedelrai te  

riiletek, amelyek az intezet ellerförz&se  alatt ällnak,  a követ-  

Pallas-Ounastunturi §s Pyhätunturi nemzeti parkjai, 

Malla,  Pisavaara,  Häädetkeidas §s Karkali szigoruan vedett re  

zervStumai  §s Aulanko termeszetvSdelmi teriilete. 

NShSny  kisferleti  terulet közismert  turista  kirSndul6hely 6s ez  

kiilön  munkSt ad a helyi tisztviseKknek. Az emlitetteken kiviil  

Saanatunturi, Koli,  Punkaharju 6s Saariselkä ilyen teriilet.  

Az Erd6szeti KutatS Int6zet megSllapodott az OrszSgos Erd6-  

szeti Hivatallal  6s n6hSny faipari vSllalattal azok  erdeinek 

kutatSsi c6lokra  val6  hasznSlatSban.  MagSnerdökben is v6geznek 

rövidtSvu kutatSsokat.  
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INFORMÁCIÓS ÉS PUBLIKÁCIÓS 

TEVÉKENYSÉG 

Az intgzet  raunkSja  eredmSnyeit kgt folyöiratban publikSlja, 

melyek köziil a "Communicationes Instituti Forestalls Fenniae"  

neviä tudomänyos folyöirat a fontosabbik.  Ennek egv-egy  szäma 

5-6 tanulmänyt tartalmaz. 1918 6ta közel 600 tanulmSnvt  publi  

kSltak, többsSgiiket angol nyelven. 

A  gyakorlati erdSszettel  kapcsolatos  kutatömunka  eredmSnveit  

Ss a hosszu-tävu  programok elözetes  eredmSnyeit a "Folia Fores  

talia" nevii folyöiratban közlik.  1963 öta 450 publikSciö jelent 

meg a lapbanj Svente  kb.  30-50. 

A kiserleti  Sllomäsok  1972 6ta sajSt informSciös közlönyt adnak  

ki. PublikSciöik  a kutatSsok elTSzetes eredmgnyeit §s az Sllo  

mSsokon tartott elSadSsok  anyagSt tartalmazzSk. 

Az intgzet informSciös tevgkenysSgSnek az a cSlja, hogy a szer  

zett informSciökat mindenki szSmSra hozzSf§rhet"övS  tegve. 

A sajtön keresztiil  törtönS tSjSkoztatSs  felöleli az összes er  

dSszettel foglalkozö szaklapot, a nagyobb napilapokat, a hir  

iigynöksSgeket §s  mäs sajtöszerveket. Az informSlSs foiitos  esz  

közel a kirSndulSsok Ss a tanfolyamok, ahol kutatök  tartanak 

elöadSsokat. 

A kisSrleti tertiletekiföl  szölö ismertetSket §s mSs informSciös  

anyagot  az int§zetr7sl az InformSciös SzolgSlattÖl lehet  be  

szerezni.  

A Finn ErdSszeti Kutatö IntSzet -  XnformScifts Reszlect  

Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki  17  

Tel. 90 -  661 401/143 
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