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„Az utóbbi néhány évben a társadalom
igénye és az emberek érdeklõdése –
vélhetõen a korábbi környezetkárosítá-
sok napfényre kerülése miatt – az erdõk
közjóléti szerepe félé fordult. Sokkal
követelõbb ez az igény, mint korábban
bármikor. Ez a jelenség sok, az
erdõgazdálkodást ért támadásban is
megnyilvánul.

Ezeknek az igényeknek a megfogal-
mazása és annak a felismerése vezetett
ennek a projektnek a megtervezéséhez,
hogy a jelentkezõ társadalmi igényeket
elhárítani nem lehet. Nem is célszerû,
hanem elébe kell menni az események-
nek és a társadalmi nyomásnak enged-
ve új prioritásokat kell megfogalrnaz-
nunk és az erdõgazdálkodásnak új cé-
lokat kell adnunk. Ma általánosan elfo-
gadottnak tekinthetjük a közjóléti célok
elsõdlegességét a legtöbb természetsze-
rû erdõben Magyarországon fenntartva,
hogy a fatermesztés is a legtöbb állo-
mányban folytatható a közjóléti célok
elsõdleges érvényesülése mellett. Ezt a
többé-kevésbé jól bevált erdõtervezési
rendszer biztosítja.

A FAO által támogatott bujáki vidék-
fejlesztési projekt (2000-2002) egyik
eredményeként sikerült kimutatni, hogy
a térség társadalmát egyáltalán nem ér-
dekli, hogy van-e fakitermelés az
erdõben, vagy nincs. Egy dologban
egyeztek meg a térség lakói, a felkért vi-
dékfejlesztési szakemberek és a FAO ál-
tal delegált szakértõk: a térségnek elemi
érdeke az ökoturizmus fejlesztése és ez
csak a természetközeli erdõgazdálkodás
segítségével lehetséges. A térség lakói-
nak boldogulása szempontjából – a szá-

mítások szerint – ennek sokkal nagyobb
a jelentõsége, mint a hagyományos
erdõgazdálkodás elõnyeinek. Nyíltan
megfogalmazódott az igény: olyan
erdõgazdálkodást kell folytatni – ahol le-
het –, hogy „ne keletkezzen vágásterü-
let”, hogy megmaradjon az erdõterületek
állandó fával való borítottsága.

Az idézet az elképzelést ismertetõ
sajtótájékoztató anyagából való. A bujá-
ki térségben megvalósuló kezdeménye-
zés az FVH, a FAO és a HM Budapesti
Erdõgazdaság Rt. részvételével történik
– a sikeres pályázat alapján –, melyhez
a FAO 271 ezer dollár támogatást adott.

Benedek Fülöp államtitkár szorgal-
mazta, hogy az erdészeti hatóságok
kapjanak olyan feladatot, hogy illesszék
be a jogkörnyezetbe a természetközeli
erdõgazdálkodást elõsegítõ rendelke-
zéseket.

A bemutatón megjelent Kadlecikova
Mária a FAO Kelet- és Közép-Európai Al-

központjának vezetõje, aki kiemelte,
hogy a két éven keresztül tartó munka
elõsegíti a környezetbarát fakitermelési
technológiák elterjedését, a hatékony és
költségtakarékos erdõgazdálkodási mun-
kák továbbfejlesztését. A 271 ezer dollá-
ros program jó alkalom erre, valamint Ko-
vács Marianna, az FVM Nemzetközi
Kapcsolatok Fõosztályának vezetõje.

Volker Sasse, a FAO térségi felü-
gyelõje felhívta a figyelmet a ter-
mészetközeli erdõgazdálkodás külföldi
tapasztalatainak figyelembe vételére.

Sinka Attila nemzeti projekt koordi-
nátor (HM Budapest) ismertette a tevé-
kenységet.

Keresztes György tanácsadó (HM Bu-
dapest) beszámolt a projekt alakulásáról.

Kadlecsikova asszony ez alkalmat
használta ki arra, hogy átadja Keresztes
Györgynek a FAO emlékplakettet, me-
lyet a térségben kifejtett munkája elis-
meréseként kapott (alsó képünk).

Klemencsics András FVM fõosztály-
vezetõ rövid áttekintést adott az ország
erdészeti viszonyairól. Megtudhatták a
jelenlévõk, hogy a mûvelés alá vont 1974
ha területbõl 1843 ha a faállománnyal
borított terület, mely 18,43 százalék
erdõsültséget jelent. Ebbõl 20 százalék,
vagyis 387 ezer hektár a védett terület,
amelyen a FAO által támogatott prog-
ram különös jelentõséggel bírhat.

Sódor Márton KVM fõosztályvezetõ
példamutatónak nevezte a kezdemé-
nyezést, és hangsúlyozta azoknak a ki-
adványoknak a népszerûsítõ jelen-
tõségét, amelyek a témával kapcsolat-
ban megjelentek.

Wisnovszky Károly ÁESZ megbízott

FAO támogatás újszerû erdôgazdálkodási
módszerek fejlesztéséhez és kialakításához
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fõigazgató jelezte, hogy eddig is sokmilli-
árdos költséggel folytak a közjóléti beru-
házások, kiemelve, hogy az országban
mintegy 20 000 erdészeti berendezést tar-
tanak nyilván, melybõl 500 objektum

szolgálja a közjólétet. A természetes felújí-
tás 11 százalékról 25-re emelkedett, és a
cél az optimális 33 százalék elérése.

Varga Béla a magyarországi Pro Silva
mozgalom nevében fejtette ki vélemé-

nyét, mely szerint a természetszerû
erdõgazdálkodás térhóditását több
tényezõ is akadályozza. Nevezetesen ad-
minisztratív és elszámolási nehézségek,
erõs kötõdés az eddig beidegzõdött gya-
korlathoz, és a túltartott vadállomány.
Felajánlotta a Pro Silva segítségét.

Luzsi József MEGOSZ elnök a magán-
erdõtulajdonosok nevében felhívta a fi-
gyelmet, hogy egy csónakban evezünk, s
kérte, hogy az evezõ ne a fenyegetés esz-
köze legyen, hanem az összefogott
elõrehaladást segítse. Az erdõ vidéken
van, így az ott élõ emberek megélhetését
kell hogy segítse. Õ szolgáltató erdõ-
gazdálkodásnak nevezné a természetsze-
rû gazdálkodást. A kiesõ jövedelmet az
államnak kellene kompenzálnia.

A terepi bejáráson a térség erdõál-
lományaival ismerkedhettek a jelen-
lévõk, de Görgényiné Czudor Gizella
gombavizsgáló révén megismerkedhet-
tünk a helyi állományokban valósan, és
a jövõben fellelhetõ szarvasgom-
bászkodás lehetõségeivel is.

Pápai Gábor
Fotó: Zétényi Zoltán

Radnóti Miklós: 

Naptár
Szeptember

Ó hány szeptembert értem eddig
ésszel!
a fák alatt sok csilla, barna ékszer:
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik,
a perzselõt! a hûs esõk elõtt.
Felhõn vet ágyat már az alkonyat
s a fáradt fákra fátylas fény esõz.
Kibomló konttyal jõ az édes õsz.
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