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Megértõbbek a
vadászok is, az
állatvédõk is

Vadászok, állatvédõk és újságírók elõtt
tartott tájékoztatót és vezetett beszélgetést
Benedek Fülöp, az FVM szakállamtitkára
és Pechtol János, a Vadászkamara
fõtitkára. A találkozóra az alkalmat a tíz-
éves vadászati üzemtervek lejárta, a va-
dászterületek határainak újbóli kijelölése
adta. Az államtitkár szerint a pesszimisták
rosszindulatú jóslata – a gátszakadás, a
vadászterületek nagyságának minimalizá-
lódása – elmaradt, a vadászterületek szá-
ma alig emelkedett. Vannak persze nega-
tív jelenségek – elég sok volt a szabályta-
lankodás, kedvezõtlen a vadászok köré-
ben a differenciálódás, emiatt helyenként
durvulnak a korábbi barátságos kapcsola-
tok –, a problémák döntõ többségének a
megoldását azonban maguknak a vadá-
szoknak kell, „házon belül” megkeresni.
Erre jó esély is van, hiszen a tapasztalatok
többsége helyes, a vad érdekei nem sé-
rülnek, vadászati törvényünk példaszerû
Európában, biztosítja a korszerû vadgaz-
dálkodás kereteit, a vadászatra jogosultak
száma csak keveset (1300-ról 1360-ra)
változott. 

Az állatvédõk fölvetették, hogy több
példát tudnak felhozni durva jogsza-
bály- és törvénysértésre, amikor a vadá-
szok indokolatlanul, néha még a kutya-
tulajdonosokat is veszélyeztetve lövik
le az elkóborolt vagy csak annak „mon-
dott” háziállatokat. 

A valóságos szabálytalanságok té-
nyének elõfordulását elfogadva, nem
vitatva a résztvevõk azonban a közös
megoldásra vonatkozó készségüket
emelték ki, aminek színteréül Dr. Vasas
Joachim igazgató felajánlotta a Mátra
Szakképzõ Iskolát.

Fáczányi Ödön

sével –  a korábbi miniszteri megállapo-
dásban kötelezettséget vállaltunk.) 

– Az erdõtörvény elõkészítése folya-
matban van. A tárcától kapott tájékozta-
tás szerint az ezzel kapcsolatos koncep-
ció, amely tartalmazza az általunk az
OEE-vel és FAGOSZ-szal közösen ki-
munkált javaslatainkat is, két héten belül
elkészül, és azt véleményezésre meg-
kapjuk. Ily módon még idõben és érde-
mi módon kifejthetjük véleményünket.
Elõre láthatólag szeptember végéig elké-
szül a véglegesnek tekinthetõ, szakbi-

zottságok, majd a parlament elé terjeszt-
hetõ törvény szövege. 

– A 2007. évi erdészeti integrátori tá-
mogatások folyamatosan kifizetésre ke-
rülnek. Erre ígéretet tett a miniszter. 

– Az uniós társfinanszírozott erdõ-
telepítési rendelet megjelenése jelentõs
késedelmet szenved. Kérünk mindenkit,
aki telepíteni szándékozik és még nem
tette meg, hogy nyújtsa be telepítési ter-
vét. A pályázat beadási határidejérõl kü-
lön értesítést küldünk, ez jelenleg szakál-
lamtitkári szintû egyeztetés alatt van. 

– Amint azt a levélben is jeleztük, a
már megjelent vidékfejlesztési géptá-
mogatási rendeletbõl kimaradtak az er-
dészek. Határozott ígéretet kaptunk a
minisztertõl, hogy – amennyiben uniós
állásfoglalás ezt nem tiltja – 2008. janu-
ár 1-tõl minden erdõgazdálkodó és tu-
lajdonos is pályázhat ezen a jogcímen.
Egyébként az erdészeti géptámogatá-
sok intézkedés keretein belül is lesz
lehetõség pályázatok benyújtására. 

Dr. Sárvári János
fõtitkár

Akác a Nyírség aranya címmel rendezett
terepi bemutatóval összekötött szakmai
tanácskozást a Nyírerdõ Nyírségi Erdé-
szeti Zrt. Az esemény az Akácvirágzás
ünnep elnevezést viselõ egyhetes prog-
ramsorozathoz kapcsolódott, amelynek
során Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
négy kistérségének települései tiszteleg-
tek különféle rendezvényekkel a Nyír-
ség fája elõtt. Napkoron például kopjafát
avattak az akác tiszteletére. 

A Baktalórántházán megrendezett
szakmai találkozót Kaknics Lajos, a Nyír-
erdõ Nyírségi Erdészeti Zrt. vezérigazga-
tója nyitotta meg, majd Sándor István, a
Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója mu-
tatta be az akácot egy természetvédõ sze-
mével. Wisnovszky Károly az akáccal
kapcsolatban úgy fogalmazott: sikeres fa-
faj, amelynek az agresszivitásában rejlik a
jelentõsége. Szerinte fatermesztés szem-
pontjából ennél kiválóbb fafajt nem lehet
elképzelni: gyorsan nõ, minden területen
megél, és a hasznosítás szempontjából is
sok jó tulajdonsága van. Wisnovszky

Károly arra hívta fel a figyelmet, hogy a
Nyírségben és a Duna-Tisza közén „he-
lyén van az akác”, mert állományt alkot.
Az akác térnyerésérõl szólva az igazgató
elmondta: úgy látja, olyan dolgokat kell
támogatni, amelyek a jövõ szempontjá-
ból megoldást hozhatnak, nem pedig
azokat, amelyek fenntartanak valamit. A
keleti országrészben tavaly 17 ezer hek-
tárt telepítettek be.

A Nyírség állami tulajdonú – a Nyír-
erdõ Zrt. által kezelt – erdeiben folyó
akáctermesztést Bíró Imre, a Baktalóránt-
házi Erdészet igazgatója ismertette. Ez az
erdészet biztosítja az ország akácvetõ-
mag-szükségletének 70-80%-át, de kül-
földön is keresett az ebbõl nevelt akác-
csemete. Bíró Imre úgy fogalmazott: a
társaság igyekszik a semmibõl várat épí-
teni úgy, hogy erdõborítás is legyen, de
közben a gazdálkodó is megéljen. El-
mondta, hogy bebizonyosodott: jó aká-
cot csak jó termõhelyen lehet termelni.

Dr. Kovács Gábor egyetemi docens, a
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõ-
mérnöki Kar Termõhely-ismerettani Tan-
székének vezetõje az akácot bemutatva
emlékeztetett: a növény „spórolósan hasz-
nálja a vizet”, hiszen például a nemes nyár
2,5-szer annyi vizet igényel, mint az akác.
Kijelentette: személy szerint vitatkozik az-
zal a nézettel, hogy az akác kizsarolja a ta-
lajt. Nitrogénban dúsítja ugyan a talajt, de
csak olyan helyeken, ahol kevés nitrogén
van a talajban – mondta dr. Kovács Gábor.
Az akáctermesztés gyakorlatát a nyírségi
magánerdõ-gazdálkodásban Asztalos Ist-
ván erdõmérnök mutatta be, majd a Bak-
talórántházi Erdészet területén terepi be-
mutató zárta az egész napos tanácskozást.
Itt a különbözõ termõhelytípus változato-
kon álló akácállományokban az ültetés és
állománynevelés eredményeit tanulmá-
nyozták a szakemberek.

Kép és szöveg: Vereb István
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