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A Parlament Területfejlesztési Bizottsá-
ga az erdészetet is közvetlenül érintô
kérdésekrôl tárgyalt Kiskunfélegyházán,
2001. március 22-én, melyre meghívást
kapott Egyesületünk is. A téma a Duna-
Tisza közi homokhátság vízháztartási
helyzetének, valamint az erdôgazdálko-
dás területfejlesztésben játszott szerepé-
nek helyszíni vizsgálata volt. Az elôadók
a vízzel kapcsolatos minden kérdést
megtárgyaltak, de a megoldásokra való
intézkedések és javaslatok a kistérségi
programokban nem jelennek meg
konkrét tennivalók formájában, kifogá-
solta Balsay István (erdômérnök), a bi-
zottság elnöke. A megállapítás tanulsá-
gos lehet az erdészek számára is. Vajon
az erdôgazdálkodás megjelenik-e a kis-
térségi programokban és milyen mó-
don? Szívesen közölnénk ezzel kapcso-
latos információkat az Erdészeti Lapok-
ban. Az erdôtelepítés tízéves programjá-
ról Barátossy Gábor, az Erdészeti Hiva-
tal elnöke tájékoztatta a jelenlévôket. Az
elôzôekhez kapcsolódva elmondta,
hogy a magyar erdészeti szakemberek
felkészültek arra, hogy a Tisza vízgyûjtô
területén történô komplex erdôsítési
program tervét el tudják készíteni és a
kivitelezésre is vállalkoznak. Balsay
István kérdéseket fogalmazott meg az
erdôtelepítési programmal kapcsolato-
san, melyeket a területfejlesztés szem-
pontjából tartanak fontosnak. A kérdé-
sek az erdôtelepítésbôl származó éves
jövedelemrôl, a keletkezett kevésbé ér-
tékes faanyag hasznosításáról, az erdô-
telepítésre való felkészülés helyzetérôl,
az erdôterületek növekedésének szoci-
ológiai hatásairól, a telepített erdôk el-
sôdleges rendeltetésérôl szóltak. Bará-
tossy Gábor válaszában kitért arra, hogy
az erdôtelepítés gondjai között szerepel
a természetvédelemmel való egyeztetés
a fafajokat illetôen, a valós föld- és erdô-

tulajdonosok megtalálása problémás, az
Állami Erdészeti Szolgálat túlterhelt, a
kivetett bírságokat nem lehet behajtani
(százmilliós nagyságrendû), adó módjá-
ra való behajtáshoz a PM nem járul hoz-
zá. Az erdôk kényszerkezelését meg-
kezdték. A vékonyfa ma exportpiaco-
kon kerül elhelyezésre. Kormányprog-
ram kellene a gömbfa hazai feldolgozá-
sa érdekében. Egyetértett, hogy a föld-
alapú mezôgazdasági támogatás legyen
kiterjesztve az erdôtelepítésre is.
Göbölös Antal igazgató értékes szakmai
hozzászólásával magyarázta meg a je-
lenlévôknek az erdô pozitív szerepét az
Alföldön és a vízháztartásban.

Balsay István elnök kérte Egyesüle-
tünket, hogy a felvetett témákban szak-
mai segítséget nyújtson az árvízi kér-
désben az érintett országokkal való
kapcsolatfelvétellel is.

A rendezvény tanulsága, hogy az
erdôgazdálkodás nem csupán szakmai
kérdés, hanem a lakosság és a nem
szakemberek számára szociológiai,
társadalmi kérdés, melyre a válaszokat
a kistérségi területfejlesztési tervek ki-

dolgozásakor kell
megadni, úgy-
hogy a döntésho-
zók egyértelmûen
megértsék a szán-
dékot és a felada-
tot. Egyesületünk
szakosztályaink
szakmai ajánlásai-
ra támaszkodva,
partner akar lenni
a feladatok meg-
oldásában.
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Parlamenti bizottság ülése Kisvizek 
Védelme
Program
Magyarország területének egynegyede
a múlt század közepén még állandóan
vagy idôszakosan vízzel borított volt, ez
az arány mára alig 2%-ra csökkent. A
megsemmisült élôhelyeken a jellemzô
növény- és állatvilág nagy része kipusz-
tult, a kevés újonnan képzôdô víztest
pedig sem minôségében, sem mennyi-
ségében nem képes ellensúlyozni ezt
az ökológiai veszteséget. A megmaradt
vizes élôhelyek számos védett növény-
és állatfajnak nyújtanak életteret, ezért
védelmük a biológiai sokféleség megôr-
zése szempontjából rendkívül fontos.

A WWF Magyarország 1999-ben indí-
totta el programját, amely Magyarország
összes, 5-6 hektárnál kisebb állóvizének
feltérképezését, országos kataszterének
elkészítését, kezelési, védelmi program-
jának kidolgozását tûzte ki célul.

A program eddig elért eredményei és
a közeljövôre vonatkozó tervei:

• Országos digitális tókataszterün-
kön 4000 tó szerepel, közülük eddig
130 tó ökológiai állapotát mértük fel.

• Tavasszal elkezdôdtek a kisvárdai
Vár-tó rehabilitációs munkálatai, a helyi
önkormányzat és a lakosság támogatá-
sával. A Vár-tó élôvilágát bemutató tan-
ösvény várhatóan júniusban készül el.

• Idén nyáron a Harka-tó mellett,
Harkakötönynél és Tápiószelén további
tanösvények építése kezdôdik, Tardo-
son, a Malom-völgyi tónál pedig oktató-
táblát állítunk.

• Júliusban tótakarítási akciónapot
szervezünk Békéscsabán.

További információ:
Ereifej Laurice, Kisvizek Védelme

programvezetô, WWF Magyarország
Tel.: (1) 214-5554/124, e-mail: lau-

rice.ereifej@wwf.hu


