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SZAKMAI MINDENNAPOK

Írásunkban rövid betekintést szeret-
nénk nyújtani a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság által végzett erdésze-
ti és természetvédelmi kezelõi felada-
tok végzésébe, néhány alapadat segít-
ségével. Természetvédelmi kezelõi fela-
datai mellett az igazgatóság egyre na-
gyobb hangsúlyt fektet az erdõgazdál-
kodói tevékenységére is, ami jelenleg a
harmadik legnagyobb bevételi forrás a
nemzeti park költségvetésében. 

A  Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató-
ság erdõgazdálkodásáért a Természet-
védelmi Erdészeti és Tervezési Osztály
a felelõs. Az igazgatóságon hét fõ jogo-
sult erdészeti szakszemélyzet látja el az
erdészeti szakirányítói és természetvé-
delmi kezelõi feladatokat. Jelenleg
négy erdészkerület (Bócsai erdészkerü-
let: 4419 ha, Bugaci erdészkerület 2774
ha, Tisza-völgyi erdészkerület 1476 ha,
Felsõ-Kiskunsági erdészkerület 1387
ha) mûködik (1. ábra). 

Az erdõgazdálkodás során elõtérbe
kerül a fenyvesek, akácosok, nemes
nyárasok szerkezet-átalakítása (jelenleg
300 ha-on történt meg a fafajcsere), a ne-
velõvágások ütemezett elvégzése mel-
lett. Az erdõfelújítások és erdõtelepíté-
sek során kimagaslanak az egyéb lomb-
elegyes hazai nyáras, valamint kocsá-
nyos tölgyes célállományok.

A Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság

vagyonke-
zelésé-

ben jelenleg 10 056 ha erdõtervezett terü-
let van. Az Igazgatóság erdõvagyonát
döntõen (38,6%-ban) hazai nyáras állo-
mányok, 2,9%-ban kocsányos tölgyesek,
20,6%-ban akácosok, 2,6%-ban erdei-
fenyvesek, 9,2%-ban feketefenyvesek,
12%-ban egyéb fenyvesek, borókások,
5,3%-ban nemes nyárasok, 3,6%-ban kõ-
risesek, 2,3%-ban füzesek, 1,1%-ban ége-
resek és 2%-ban egyéb keménylombo-
sok alkotják. Az összesen 8965 hektárnyi
faállománnyal borított területen a fafajok
területi megoszlása szintén hasonló ará-
nyokat tükröz (2. ábra).

Védettségi kategóriák szerint az erdõ
és egyéb részletek közül 5539 ha foko-
zottan védett, 8603 ha áll nemzeti parki
védettség alatt, 853 ha tájvédelmi körzet
és 277 ha természetvédelmi terület ré-

szét képezi (1. táblázat).
Natura 2000 hálózat részeként

2157 ha különleges madárvédelmi
területként, 9766 ha kiemelt ter-
mészetvédelmi jelentõségû terü-

letként szerepel a nyilvántartás-
ban. Az erdõtörvény szerinti

természetesség alapján erdõ-
állományaink 16%-a termé-
szetszerû erdõ, 27%-a
származék erdõ, 17%-a át-

meneti erdõ, 35%-a kultúrerdõ és 5%-a
faültetvény. (3. ábra).

A  Természetvédelmi Erdészeti és
Tervezési Osztály feladatkörébe tartozik
(erdészeti szakirányítói tevékenysége
mellett) a teljes Nemzeti Park Igazgató-
ság mûködési területén (kb. 1 millió ha)
fekvõ összes fokozottan védett, védett
és Natura 2000 hálózatban lévõ erdõte-
rület körzeti erdõtervezésével, erdõterv-
módosításával, erdõtervkiadásával, bel-
földi jogsegélyek keretében kiadott ter-
mészetvédelmi adatszolgáltatásával és
erdõtervrendelet véleményezésével
kapcsolatos természetvédelmi kezelõi
nyilatkozatok, javaslatok, tervek elõké-
szítése, megírása. Igazgatóságunk erdé-
szeti és természetvédelmi szakszemély-
zete továbbá részt vesz a mûködési terü-
letén gazdálkodó állami és magán-erdõ-
gazdálkodók éves vágásbesorolásának
természetvédelmi kezelõi véleményezé-
sében is. Ezzel is törekedve a közös
szakmai, természetvédelmi szemlélet ki-
alakítására.
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1. táblázat: Az erdõállományok védettségi kategóriák szerinti megoszlása

1. ábra: Az erdészkerületek el-
helyezkedése az igazgatóság
mûködési területén


