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Mire jó egy fejlesztési terv?
Kinek kell ez?

Mi, erdészek tudjuk, és a Buenos Aires-i
konferencia óta büszkén hirdetjük, hogy
az erdõnek a gazdasági szerepén túl más
fontos szerepei is vannak. Aki nem erdõ-
tulajdonos, az is részesül az erdõk jóté-
kony hatásaiból. Erdeink egyre jelen-
tõsebb szerepet játszanak a jó levegõ, a
tiszta ivóvíz, a por, a zajszûrés, az erdõs
környezetben való üdülés, kikapcsoló-
dás, feltöltõdés révén az életminõség ja-
vulásában, a rekreációban.

Eddig (a sokat emlegetett szén-dio-
xid-elnyelés, környezetszennyezés csök-
kentése mellett) ezt úgynevezett
externális hatásként, egyfajta ingyenes,
kezdettõl fogva meglévõ adományként
természetesnek vettük, azonban töb-
bek között a szabadidõs tevékenységek
szokásainak változásával ez már nem
elég. A mai elvárások kevés kivételtõl
eltekintve az erdõt is az európai, ember
formálta kultúrtáj részeként kezelik. Az
erdõ ezen hatásait erõsíteni, feltárni, és
esetenként mûszaki berendezésekkel
növelnünk kell.

Bizonyára az Erdészeti Lapok olva-
sói közül is nagyon sokan sokszor „hús-
bavágóan” érzik az erdõvel és erdészeti
szakismeretekkel nem rendelkezõ, de
az erdõvel szemben hatalmas elvárá-
sokkal fellépõ civilek nem is mindig át-
gondolt megjegyzéseit. Ezt bizony ma
már egyre nehezebb kivédeni, ezért
célravezetõnek tûnik, ha tervezetten
egységes keretekbe foglalva próbálunk
elébe menni az igényeknek.

A tisztelt Olvasó mondhatja, hogy ni
csak, ezek felfedezték a spanyolviaszt!

Hát igen, semmi új nincs ebben,
azonban a „pályán kívüli bekiabálókat”,
a terepbicikliseket, a quadosokat, te-
replovaglókat egyre nehezebb eltaná-
csolnunk. Korábban ilyen nem volt, és
fel kell készülnünk egy újfajta
erdõkezelésre, a szakmánknak ki kell
fognia a szelet ebbõl a vitorlából. Így is
sok méltatlan támadás ér bennünket,
ezért úgy véljük, hogy az egyre szûkülõ
erõforrásaink érdekében a közönség-
kapcsolatainkat erõsíteni kell.

A Vas megyei Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósá-
gán (a korábbi Állami Erdészeti Szolgálat
Szombathelyi Igazgatósága) is ennek je-
gyében kívánjuk átalakítani és bõvíteni az

eddigi hagyományos, az erdõk kezelésé-
hez fûzõdõ, feladatainkat. Ezt szem elõtt
tartva, a hagyományos erdõgazdálkodói
tevékenység kereteinek figyelemmel kí-
sérése mellett nyitni kívánunk az erdõtu-
lajdonnal nem rendelkezõ, de az erdõvel
kapcsolatba kerülõ többség felé. Ennek
érdekében 2006-ban az MGSZH Regioná-
lis Térségi és Zöldövezeti Tervezõ Osz-
tállyal (a korábbi ÁESz Térségfejlesztési
és Zöldövezet Tervezõ Iroda) karöltve a
Vas megyei Csepreg város és környéke
térségére az érintett önkormányzatok
kezdeményezésére úgynevezett erdészeti
fejlesztési tervet készítettünk. A munkát az
FVM Természeti Erõforrások Fõosztálya
finanszírozta.

Miért kínálta „tálcán” magát a 
fejlesztési terv?

A Kõszeg-Alsóerdõ-csepregi erdõtömb
számos történelmi emlékhely és turiszti-
kai látványosságot kínál. A közel 3500 ha
területû egybefüggõ erdõtömbön átha-
lad az országos ismertségû és jelentõs tu-
ristaforgalmú Országos Kéktúra útvonal,
melynek nyugati kezdõpontja a közeli
Írottkõn van. A környék idegenforgalmi
adottságai kedvezõek: vonzó táj, kelle-
mes klíma, számottevõ kulturális emlék
és jelentõs termálvízkincs, a nyugati
határszélbõl adódó kedvezõ földrajzi
helyzet jellemzi a térséget.

Az önkormányzatok az ökoturizmus
fejlõdésének elõsegítésében alapvetõen
érdekeltek. Területi elhelyezkedésük és
természeti adottságaik igen kedvezõek,
hiszen környezetükben találhatók a
jelentõs látogatottsággal bíró Kõszegi-
hegység, illetve az európai hírû gyógy-
és wellness-fürdõk, Bük, illetve Locs-
mánd (Lutzmannsburg). Ezen helyszí-
nek közötti kerékpárutakkal megteremt-
hetõ a szomszédos területek (akár or-
szághatáron átnyúló) látogathatósága. A
tervezett nyomvonalvezetés biztosítja a
meglévõ látványosságok bemutatását, a
Csepreg-Benehegyi Parkerdõ és szõlõ-
hegy feltárását, a települések belterüle-
teinek bekapcsolását, az országhatár
túloldalán található települések és ide-
genforgalmi centrumok bekötését.

Szükség van olyan erdõterületet
érintõ látványos közcélú fejlesztésre,
amely tartalmas és érdekes programot
tud nyújtani az érdeklõdõk, a kirándu-
lók számára. Ezen túlmenõen a meg-

lévõ pihenõhelyek egységes szemléletû
közjóléti fejlesztésére, valamint csekély
mértékben új helyszínek létesítésére is
igény mutatkozik. A területen megtalál-
ható szép számú forrás kataszterét, a
tennivalók körének meghatározását
szintén el kellett végezni.

Az újonnan elkészített településren-
dezési tervek számottevõ véderdõsáv-
telepítési elõírást tartalmaznak, továbbá
a Répce folyón tervezett Bük-góri Víztá-
rozó védõfásítása közcélú fejlesztést is
igényel. A fátlan síksági részeken tájfá-
sítás elvégzésére van szükség.

Az erdõtömb körüli peremterülete-
ken közel ötszáz hektárnyi kezeletlen,
felhagyott egykori gyümölcsös és igen
jelentõs tételben gazdasági küszöbhatár
körüli szántó mûvelési ágú földrészlet
kapcsán alternatív hasznosításként az
erdõtelepítés is szóba került. Ezért a terv
szerves részeként átfogó erdõtelepítési
tervdokumentációt is készítettünk.

A fejlesztési terv a jövõben benyúj-
tandó pályázatok mûszaki melléklete-
ként is felhasználható.

A fejlesztési terv összeállítása során a
fentieken túlmenõen figyelembe vettük
a kistérségi, valamint megyei területfej-
lesztési koncepciókat, az Írottkõ-Natúr-
park célkitûzéseit, a történelmi emlék-
helyekkel kapcsolatos egyházi elképze-
léseket. A fejlesztési irányokat és
lehetõségeket „menet közben” több-
ször is egyeztettük az érintettekkel s el-
végeztük a szükséges módosításokat.

A tervben foglaltak nemcsak az
elkövetkezõ egy-két év beruházási el-
képzeléseit fogalmazzák meg, hanem
8-10 évre szóló programot is tartalmaz-
nak. Tervünk olyan átfogó erdészeti
térségfejlesztési terv, amely középtávra
összegyûjti a tervezett erdészeti közjó-
léti és egyéb turisztikai beruházásokat,
és megadja azok leírását, jelen árakon
kalkulált költségbecsléssel.

Forrás a fejlesztéshez
Az elmúlt hónapokban elkészült az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP). A program több fejlesztési
irányt határoz meg, az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
(EMVA) forrásaiból 2007-2013 közötti
idõszakban. Ehhez kapcsolódva a fej-
lesztési tervünkben foglalt beruházások
a következõk szerint támogathatók:

Csepreg és vonzáskörzetének Erdészeti
Térségfejlesztési terve
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• Erdészet
– mezõgazdasági területek erdõsítése
– erdõk környezeti állapotának fenn-

tartása
– hagyományos erdészeti tevékeny-

ségek támogatása
– az erdõk ökológiai, ökonómiai és

szociális funkcióinak bõvítése
• Vidéki vállalkozásfejlesztés
– turisztikai tevékenységek ösztön-

zése
– falusi turizmus fejlesztése a vidéki

területek természeti és kulturális örök-
ségének megõrzésével együtt

• Falumegújítás és a vidéki örök-
ség megõrzése

• Helyi közösségek fejlesztése.

Az ÚMVP-hez kapcsolódó rendeletek
az erdészeti térségfejlesztési terv zárásá-
nak idõszakában készültek, így nincs
még lehetõség arra, hogy a végrehajtási
rendeleteket pontosan megadjuk.

A fentieken túlmenõen megmarad a
LEADER programon belül eddig felállt s
ez után létesülõ Helyi Akciócsoportok
(Írottkõ Ereje Helyi Akciócsoport) vi-
dékfejlesztési szerepe. Ezt a tevékeny-
ségi kört az ÚMVP IV. intézkedéscso-
portja foglalja magában.

A jelenlegi uniós Strukturális Ala-
pok egy része a – ROP, KIOP, HEFOP
– kis változtatásokkal tovább fognak
élni. Így a tervezett beruházások finan-
szírozhatósága ügyében a Nyugat-Du-

nántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ségnek a jövõben is meghatározó lesz
a szerepe.

A fentieken túlmenõen továbbra is
szükség lesz a pályázó saját erõforrá-
sainak bevonására.

A fejlesztési terv készítése nagy nyil-
vánosság elõtt zajlott, aminek követ-
keztében régió-szerte ismertebb lett az
ilyen irányú tevékenységünk. Ennek
nyomán másutt is komoly igény mutat-
kozik a fejlesztési tervek készíttetésére.
A jövõre vonatkozóan a Vas megyei
MGSZH Erdészeti Igazgatósága a régió
más részeit is sorra fogja venni, a
lehetõségei függvényében.

Kelemen Géza

Mátrai Mûvészeti Napok
A 2007. évben immár negyedik alka-
lommal szervezzük a Muzsikál az erdõ
Mátrai Mûvészeti Napok rendezvény-
sorozatot.

Idõpont, helyszín: A programok a
Mátra erdõségeiben 14 helyszínen való-
sulnak meg 2007. június 30-tól július 8-
ig, 9 napon keresztül a Mátra lábától
Galyatetõig, ahol az erdõ a maga tiszta-
ságával körülöleli a résztvevõket. Ebben
az évben új helyszín Szurdokpüspöki.

A megnyitó rendezvényre június 30-
án, Mátramindszenten kerül sor. A záró-
eseménynek pedig hagyományosan
Fenyvespuszta ad otthont.

Küldetés, célok:
Mai felgyorsult világunkban nap mint

nap érezzük a lélek és a természet pusz-
títását. Az aggasztó társadalmi-természe-
ti folyamatokat egyre többen próbálják
megállítani. Mûvészek küzdenek a lelki
sivárság ellen, az erdészek, ter-
mészetvédõk az erdõk, a természet
megõrzéséért. Most létrejött egy összefo-
gás mûvészek, erdészek és az ország
kulturális életét, az erdõt féltõ és fel-
emelni akaró emberek között. A cél egy
olyan aktív szabadidõ eltöltési alternatí-
va megteremtése a térség lakóinak, turis-
táinak, gyermekeinek, mely kötõdik
mind a zenéhez, mind az erdõhöz. 

Hangoljuk rá magunkat a rendezvé-
nyekre! Szívjuk magunkba az erdõ friss
levegõjét, gyönyörködjünk szépségei-
ben, és közben hagyjuk szabadon szár-
nyalni lelkünket!  A résztvevõk köze-
lebb kerülnek a mûvészetekhez és az
erdõhöz egyaránt. A zene segít a kör-
nyezetkultúra terjesztésében, az erdõ,

pedig abban, hogy a mûvészetek való-
ban megérintsék az embereket.

Hagyományos programok: 
– erdei és templomi koncertek
– erdei kirándulások erdészek veze-

tésével
– gasztronómiai programok (borkós-

toló) – falusi vendéglátás
– ismeretterjesztõ elõadások, kiállítá-

sok, népzene, néptánc
A programokon az erdei gondola-

tok, a környezettudatosság, a zene
lélekemelõ élménye kerül elõtérbe. Er-
dei kirándulások kapcsolódnak össze
komolyzenei koncertekkel. 

Ez nem egy valóság-show-s hatásva-
dászat.

Bár az egész programsorozat laza,
szórakoztató jellegû, mégis a valódi ér-
tékeket erõsíti.

A zene és az erdõ ilyen közös megje-
lenése egyedülállóvá teszi a rendez-
vényt országos szinten is.

Elõadók, mûvészek:
A programok megvalósításában több

mint 200 zenész, mûvész, erdész, önkor-

mányzati vezetõ vesz részt. Ez minden-
képpen példamutató összefogásnak
tekinthetõ a közös célok eléréséért.

A rendezvény lehetõséget nyújt a
térség mûvészeinek, valamint a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem fiatal
tehetséges mûvészeinek a bemutatko-
zására.

Résztvevõk :
Több ezer ember részvételére számí-

tunk. Elsõsorban a helyi lakosságra,
családokra, üdülõkre, gyerekekre, min-
den érdeklõdõre. 

A részletes program, egyéb informáci-
ók: www.egererdo.hu/muzsikal web-
oldalon a késõbbiek folyamán.

Kapcsolat: Mb.:30/9 288 008; Tel.:
32/353-281;

e-mail: batonyterenye.erd@egererdo.hu

Az elõzetes sajtótájékoztató várhatóan
június közepén a Magyar Állami Opera-
házban lesz.

Szabó Lajos  
erdõmérnök, 

a „Muzsikál az erdõ” fõszervezõje

2007-ben ismét MUZSIKÁL AZ ERDÕ

Szén-dioxid tó
Folyékony halmazállapotú szén-dioxidot fe-
deztek fel japán és német kutatók a tengerfe-
néken. Most talán arra a kérdésre is választ
kaphatnak a tudósok, hogy a klímaváltozást
elõidézõ szén-dioxid „eltüntethetõ-e” a
légkörbõl. Az üvegházhatás egyik legfõbb
okozójára, a szén-dioxid csökkentésére már
sokféle módszert kitaláltak - többek között a
gáz összegyûjtését és föld alá rejtését. Ez
utóbbi mutatkozott eddig a legmegvalósítha-

tóbb ötletnek, noha veszélyei ennek a mód-
szernek is vannak. Nem zárható ki teljesen,
hogy a kimerült földgázmezõkbõl egyszer
csak megszökik az ott foglyul ejtett szén-dio-
xid. Most kutatók új megoldást javasolnak a
felesleges szén-dioxid tárolására: a szén-dio-
xidot a tengerfenék üledékébe sajtolnák be.
Ott a gáz az alacsony hõmérséklet és a nagy
nyomás hatására folyékonnyá válna, ráadá-
sul a tengerfenék és a tenger hideg vizének
találkozásánál bizonyos értelemben meg is
fagyna, ami megakadályozná kiszabadulását.

(Élet és Tudomány)


