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Martin Moravèík, a zólyomi székhe-
lyû Nemzeti Erdészeti Központ ve-
zetõje a szlovák erdészeti hatósági
munkáról adott tájékoztatást, ami
2006 óta, gyökeres átalakulás után,
egységes igazgatás alatt áll. A veze-
tésével mûködõ szervezethez a szlo-
vák erdészeti kutatóintézet, az erdõ-
rendezési iroda, a szakmai oktatási
és tanácsadó hivatal, valamint a ter-
mészeti erõforrásokat felügyelõ iro-
da négyes egysége tartozik.

– Az erdészeti tudomány és a tudo-
mányos kutatások állnak tevékenysé-
günk elõterében, ezeket tulajdonkép-
pen jelzi is a hivatalok neve – mondta
Martin Moravèík úr. – Feladataink közé
tartozik, hogy a legújabb kutatások
eredményeit az üzemterveken keresz-
tül átültessük a gyakorlatba. A mûkö-
désnek persze közgazdasági része is
van, hiszen költségvetési szervként mû-
ködünk, az állam fedezi a kiadások 51
százalékát, 49-et viszont magunknak
kell elõteremtenünk. 

– Ez hogyan oldható meg?
– Különféle szolgáltatásokat nyújtunk

az állami, magán, önkormányzati és egy-
házi erdészetek felé, tanácsadói feladato-
kat látunk el, oktatási programokat veze-
tünk, nemzetközi kutatócsoportok mun-
kájába kapcsolódunk be és természete-
sen, amire csak lehet, arra pályázunk. Ami
a kutatómunkánkat illeti, Szlovákiában
2008-ban fejezõdött be egy nagy program,
ami a globális felmelegedés várható kö-
vetkezményeit mérte fel…

– Mik a fõbb eredmények?
– A fenyvesek pusztulása már szem-

betûnõ, ezért a jövõben erdõszerkezet
átalakítására lesz szükség. A lucfenyve-
sek várhatóan háttérbe szorulnak a
bükkösökhöz, az egyéb lombos fafa-
jokhoz képest.

Egy másik nagy projektünk az erdõ
társadalmi hatásait, ennek mérhetõ
hasznait igyekszik meghatározni, ami
nem könnyû feladat és jelenleg is tart.
Ez a kutatás nemzetközi, és még szá-
mos ilyenben részt veszünk. Ezek során
együtt mûködünk más kutatóintézetek-
kel, közöttük a magyar ERTI-vel is – leg-
utóbb például egy a klimatikus változá-
sokat vizsgáló programmal összefüg-
gésben.

– Mivel foglalkozik a szlovák erdõ-
rendezési iroda?

– Az üzemtervek kidolgozásának, a
kapcsolódó versenypályázatok kiírásának
a felügyeletével. Nemcsak az állami cé-
gek, hanem a magánerdõk is tevékenysé-
gi körünkbe tartoznak, akik az üzemter-
vek elkészítésére versenypályázatokat ír-
nak ki. Itt munkánk része még a szüksé-
ges gazdasági modellek elkészítése és az
üzemtervek minõségi ellenõrzése is. Elõb-
bi adatok központi tárolásra kerülnek,
amibõl egy erdészeti adatbázis jön létre.

Ezek alapján az erdõk állapotáról rendel-
kezésünkre áll minden fontos információ.

Tevékenységi körünk részét képezi az
erdõleltár elkészítése is, amelynek során
több mint 1500 mintát veszünk figyelem-
be. Ezek a mintavételi területek négyszer
négy kilométeres hálózatban helyezked-
nek el és a lehetõségekhez mért legpon-
tosabb statisztikai képet adják erdein-
krõl. Az üzemtervek és a leltár összeha-
sonlítása azt eredményezte, hogy Szlová-
kiában valójában 22 százalékkal több
élõfa áll rendelkezésre, mint azt a tervek
alapján feltételeztük! Egyébként hasonló
eredményt hoztak a cseh- és németor-
szági vizsgálatok is, csak ott nagyobb, 30,
illetve 35 százalékos eltérést tapasztaltak.
Már magyar szakemberek is jártak ná-
lunk ezen hálózat tanulmányozására.

Az említett adatbázis alapján az is jól
látható, hogy a biotikus, az abiotikus és
az emberi tényezõk együttes hatásának
következményeképpen ma a Szlovákiá-
ban kitermelt faanyag mintegy 60 szá-
zaléka származik kényszervágásból!
Ezek túlnyomó részét a széltörések és a
nagyfokú rovarkárosítás miatti kiterme-
lések okozzák.

Végezetül Moravèík úr elmondta,
hogy egyéb tevékenységi köreik között
kiemelt helyet foglal el az erdészeti térin-
formatika és az említett erdészeti adatbá-
zis fenntartása. Ezek alapján minden év-
ben egy úgynevezett „Zöld riport” jele-
nik meg könyv formájában, ami minden
fontosabb adatot tartalmaz, beleértve a
vadászat kérdéskörét is.

Faragó Zoltán

A Nemzeti Erdészeti
Központ Szlovákiában

(Interjú Martin Moravèík vezérigazgatóval)

Magyarország vizeinek megóvása min-
dannyiunk közös érdeke. Most jött el
annak az ideje, hogy megalapozzuk a
következõ évek vízvédelmi lépéseit! A
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság koordinálásával a vízügyi,
környezetvédelmi és természetvédelmi
ágazat szakemberei már dolgoznak a
vízgyûjtõ-gazdálkodási tervek készíté-
sén, melynek kidolgozására nem csak
az Európai Unió elõírása kötelez min-
ket, de az ebben foglaltak alapjaiban
határozzák meg azokat az intézkedése-
ket, amelyeket vizeink védelme és
fenntartható használata érdekében meg
kell tennünk. 

A végleges terv elkészülte elõtt még
lehetõség nyílik arra, hogy a nyilvános-
ság véleményével hozzájáruljon a ter-
vek alakításához.

Az Európai Unióban érvényes víz-
ügyi törvénynek, a Víz Keretirányelv-
nek alapgondolata, hogy a vízre nem,
mint kereskedelmi termékre, hanem
mint örökségre kell tekinteni, és ennek
megfelelõen óvni legjobb belátásunk
szerint. Ezen törekvés nevében a kereti-
rányelv célkitûzése, hogy 2015-re a ha-
zai tavak, folyók, patakok és felszín
alatti vizek jelentõs javuláson menjenek
át, és lehetõség szerint elérjék a kívána-
tos, úgynevezett „jó állapotot”. A kereti-
rányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a
víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez
kötõdõ élõhelyek minél zavartalanabb
állapotát, illetve a megfelelõ vízmennyi-
séget is. 

További információ a www.vize-
ink.hu oldalon.

(Ferling)

A víz Magyarország kincse


