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Az erdõ mindenkié (már az állami!),
mondhatjuk teljes biztonsággal. Az erdõ-
törvény bevezetõje megfogalmazza,
hogy az erdõ testi, lelki felüdülést nyújt
és jóléti szolgáltatásai minden embert
megilletnek. Az is elfogadott tény, hogy
ma az erdõnek hármas funkciója van.
Ezek a gazdasági rendeltetés, amely
megújítható nyersanyagot és energiafor-
rást biztosít (fa, vad, erdei melléktermé-
kek stb.), a környezeti szolgáltatások, a
klíma, a talaj, a víz védelme, a biológiai
sokféleség megõrzése és nem utolsó
sorban a társadalom számára nyújtott
szolgáltatások, így a pihenés, rekreáció.
Hogy ki melyiket tekinti fontosabbnak,
az már egyéni érdeklõdés kérdése. A tu-
rista nyílván kikapcsolódni, feltöltõdni
megy az erdõbe, a természetvédõ a bio-
diverzitás védelmének fontos színterét
látja benne, az erdõ tulajdonosa tüzelõt,
eladható fát remél belõle, az erdész
munkája során pedig ezeket az érdeke-
ket próbálja összeegyeztetni. Az egyes
érdekek azonban néha érdekellentéte-
ket okoznak. Ezek az ütközõpontok vi-
szont csak a kölcsönös kompromisszu-
mok mentén hozhatnak mindenki szá-
mára kielégítõ megoldásokat.

Sokan választják a szabadidõ eltölté-
séhez  az erdei lovaglást, amely ha tet-
szik az élvezetek halmozása, mivel az
ember az erdõvel és a lóval egyszerre
kerül bensõséges kapcsolatba. Ezt a te-
vékenységet azonban az erdõtörvény
szabályozza és jelenleg csak ott megen-
gedett, ahol a helyi erdészet kijelöl lo-
vaglásra használható útvonalakat. A tör-
vény végrehajtási rendelete azt is neve-
síti, hogy csak 2,1 m koronaszélesség-
nél nagyobb utakon lehet ilyen lovagló-
utakat kijelölni. Amennyiben ilyen
nincs vagy a lovasok mégsem itt közle-
kednek, megszegik a jogszabályokat, és
lehetõség nyílik a renitensek bírságolá-
sára. 

Híradásokból, cikkekbõl, egyéni el-
beszélésekbõl ismertek olyan esetek,
amikor ez a konfliktus feljelentéshez
vezetett. Az is a lovaglás tûrése ellen
szól, hogy a túralovagoltatás sokaknak
jövedelemszerzõ tevékenység, aminek
egyik vonzereje az erdei környezet, de
amelybõl az erdész nem profitál. Ho-
gyan lehetne e kérdésben tisztességes
megegyezésre jutni? Nyugodtan mond-
hatjuk, közös megegyezéssel. Ehhez
azonban kompromisszumkészségre
van szükség mind a lovasok, mind az
erdészek részérõl.

Mibõl erednek a konfliktusok lovas
és erdész között? Általában két érvet
hoznak fel e kérdésre az erdészek: 1. a
lovasok megzavarják az erdõ vadjainak
nappali pihenését, 2. a sokat használt
utakon a paták maradandó károsodást
okoznak, ami az út minõségének rom-
lásához, erózióhoz vezet. Ezek mértéke
és hatása azonban nyilvánvalóan terü-
letenként eltérõ, így e problémákat leg-
inkább helyben lehet orvosolni, megfe-
lelõ hozzáállással.

Ehhez a lovasoknak a következõ lé-
péseket kellene megtenniük: Le kell ül-
ni az erdésszel, erdészetvezetõvel, és
közösen kell meghatározni, hogy mi-
lyen idõjárási viszonyok mellett (olva-
dás, tartós esõzés) mely utak nem hasz-
nálhatóak, az év mely szakában hol je-
lentenek a lovasok zavarást a vadállo-
mányra nézve. Az egyes utakon milyen
létszámban, és milyen gyakorisággal le-
het lovagolni, hogy az még ne jelentsen
károsodást. Azt a lovasoknak el kell is-
merniük, hogy az erdei utak létesítése,
karbantartása az erdészek számára je-
lentõs költségeket igényel. Ezért jogo-
san várhatják el, hogy a lovasok vagy fi-
zessék meg az úthasználatot, vagy az
okozott kárt. Azt is el kell fogadni, hogy
a fõ vadászidényben az erdõben való
lovaglás meghiusíthatja a vad elejtését,
ami bevételkiesés, továbbá balesetve-
szélyes is, mert egy gellert kapott golyó
akár a lovas életét is veszélyeztetheti.
Ez fokozottan igaz a hajnali és a délutá-
ni, esti órákra.

Amennyiben a fenti érveket a lovasok
elfogadják, megértésre és támogatásra
számíthatnak az erdõgazdálkodó részé-
rõl. Van azonban az éremnek egy másik,
javarészt kihasználatlan oldala is. Ez pe-
dig az, hogy mit tehetnek a lovasok az er-
dõ védelme érdekében úgy, hogy az ki-
adás nélküli szolgáltatást jelentsen. Ez
nem más, mint az erdõ védelme az illegá-
lis szemétlerakók, fakitermelõk, orvva-
dászok ellen. Azt hisszük, hogy ha ebben
az erdészet számára fontos kérdésben
meg tudnak a szereplõk állapodni, jelen-
tõsen átértékelõdhet az erdész–lovas vi-
szony. A ma erdésze már több ezer hek-
tár területet felügyel, ebbõl kifolyólag
nyílván nem juthat el erdeje minden zu-
gába naponta. Ezt azok is tudják, akik
rossz szándékkal keresik fel az erdõt. Vi-
szont, ha a lovasok erdei útjaik során
olyan, akár elõre megállapodott menet-
rend szerint felkeresnek kiesõ területe-
ket, vagy olyan helyeket, melyeken pl. a

szemétlerakás gyakori, akkor máris part-
neri viszonyba kerülhetnek. A lovas mo-
biltelefonon azonnal tudja az erdésznek,
rendõrnek jelenteni az esetet, sõt a tele-
fonnal dokumentum értékû fényképeket
is tud készíteni, és a csoport tagjai tanú-
ként is bizonyítani tudják az eseményt.

Hisszük, hogy értelmes emberek ké-
pesek értelmes megoldásokat hozni. És
ez csökkenti az amúgy is kiélezett társa-
dalmi vitákat, és a két érintett fél egyfor-
mán a partnert, és nem az ellenséget
látja a másikban.. Ehhez azonban a sze-
mélyes kontaktus, az írott és íratlan sza-
bályok maradéktalan betartása szüksé-
ges. Egy hazában élünk, mindegyi-
künknek fontos a maga érdekeinek az
érvényesítése, de csak úgy, hogy az ne
problémák forrása legyen, hanem köl-
csönös és elismert elõnyöket jelentsen
minden szereplõ számára. Az egymásra
mutogatás jóra még nem vezetett soha.
Mutassunk példát mi lovasok és erdé-
szek, hogy lehet együtt is dolgozni civa-
kodás nélkül, mindenki örömére. Eh-
hez kérjük lovas és erdész kollégáinkat,
hogy keressék a kapcsolatot egymással,
és akár fehér asztal mellett köttessenek
szövetségek, melyek nem a korlátozá-
sokra, hanem a kölcsönösségre alapul-
nak. Van megoldás, csak hinni kell ben-
ne, és tenni érte a mindennapokban.

Lapos Tamás
Dénes Péter

Terembura Lovas Egyesület

Fórum a városi
erdõgazdálkodásról 
Hämeenliinna, Finnország  2008.
május 28-31. – Az erdei rekreáció és
turizmus városias társadalom szol-
gálatában

Az idei, immár tizenegyedik fórumot
a COST E33 cselekvési programjával,
„Erdõ rekreáció, közjólét és turizmus”
záró konferenciával együtt tartják Finn-
országban.

Hämeenlinna az otthona Európa el-
sõ nemzeti parkerdei egyikének, így tö-
kéletes háttere lesz a városi erdõgazdál-
kodás eseményeinek. 

A tanácskozáson hazánkat dr. Héjj
Botond és Schiberna Endre Phd
(NYME) képviseli.

COST =European Cooperation in the
field of Scientific and Technical
Research, a természettudományos és
mûszaki kutatás területén folyó európai
együttmûködés.
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