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A NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti
Zrt. számos tevékenysége mel-
lett, kiemelt gondot fordít nem-
zetközi szakmai kapcsolatainak
ápolására. Különösen igaz ez a
társaság által kezelt területekhez
legközelebb esõ, ukrán és ro-
mán állami erdõket gondozó er-
dészetekre. Szeptember 13. és
15. között 26 román államerdé-
szeti szakember tanulmányozta
a NYÍRERDÕ-nél folyó munkát,
egy háromnapos tanulmányút
keretében. A vendégek a ROM-
SILVA Országos Erdõgazdálko-
dási Vállalat megyei termelési és vadá-
szati vezetõi közül kerültek ki Erdély,
Havasalföld és Moldova területérõl.
Kaknics Lajos, a NYÍRERDÕ Zrt. vezér-
igazgatója arról tájékoztatott, hogy a ro-
mán féllel fennálló folyamatos kapcsolat
a termelési-technológiai elemek, a mû-
szaki megoldások átvételében nyilvánul
meg. 

A küldöttség tagjait érdekelték a
NYÍRERDÕ akáctermelési sikerei: meg-
nézték a Baktalórántházi Erdészet ófe-
hértói rakodóját, ahol a kitermelt akácból
– öt centiméter vastagságtól fölfelé –
több, mint 70-féle értékesíthetõ választé-

kot állítanak elõ. A román vadászati szak-
emberek jól ismerik a társaság vadgaz-
dálkodási eredményeit. Azt, hogy a gúthi
vadászterület büszkélkedhet egyedül a
világon kétszeres Edmond Blanc-díjjal, il-
letve, hogy a jelenleg érvényes dámbika
világrekord és a második helyezett trófea
is innen került ki. A delegáció most fõ-
ként a társaság zárttéri vadtartására volt
kíváncsi: Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében Lónyán, Hajdú-Biharban pedig
Gúthon és Halápon tanulmányozták az
erdõgazdaság vadaskertjeit. Korábban
Romániában is létesítettek hasonló kerte-
ket, de most újakat kívánnak létrehozni a

külsõ területek ökológiai egysé-
gének megtartása mellett. Sze-
rették volna látni a szakemberek
a magyar államerdészet közjólé-
ti szerepvállalását is. A Debrece-
ni Erdészet területén lehetõsé-
gük volt a nagyvárost kiszolgáló
parkerdõ, illetve a közjóléti léte-
sítmények tanulmányozására. 

Két nappal a román küldött-
ség után, nyolc holland közép-
iskolai tanár látogatott el a
NYÍRERDÕ Zrt. Baktalórántházi
Erdészetébe, hogy az akácter-
melésrõl szerezzen ismereteket.

Bíró Imre erdészeti igazgató elmondta: a
vendégek kivétel nélkül mezõgazdasági
szakközépiskolákban tanítanak, és gya-
korlati munkájuk során foglalkoznak az
akáccal. A szakmai napon az oktatók be-
pillantást kaptak az erdészet munkájá-
nak teljes palettájába, a magtermeléstõl
kezdve a termék-elõállításig. Nem példa
nélküli a látogatás, hiszen egy évvel ez-
elõtt ugyanilyen céllal érkeztek tanárok
Hollandiából Baktalórántházára. Mind-
két program elõkészítésében közremû-
ködött a nyíregyházi Lippai János mezõ-
gazdasági szakközépiskola.
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Folytatódott a hagyomány: ezúttal Debre-
cen volt a helyszíne a NYÍRERDÕ Akadé-
mia soron következõ rendezvényének. A
NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. 2004
óta rendezi meg a konferenciasorozatot,
amely aktuális témákon keresztül a társa-
ság meghatározott munkavállalói körének
speciális képzése. Céljai között szerepel a
szakmai ismeretek szinten tartása, bõvíté-
se, a társszervezetekkel való együttmûkö-
dés erõsítése, illetve esetenként új techno-
lógiák, mûszaki berendezések, valamint a
mindennapi munkára vonatkozó törvé-
nyek, szabályozások ismertetése – mond-
ta Fekete György, az erdõgazdaság mûsza-
ki vezérigazgató-helyettese.

A mostani alkalommal biológusok és
ökológusok szemén keresztül mutatko-
zott be az Észak-Alföld és a Nyírség. Az er-
dészeti társaság fontosnak tartja az öko-
szisztéma-szemléletû vagyonkezelést: ezt

jelzi, hogy most nem a fás szárú, hanem a
lágy szárú növények kerültek a közép-
pontba. Áttekintésre került a térség lágy
szárú növényeinek szerepe a termõhely-
meghatározásban, valamint elõadás hang-
zott el az invazív növényfajokról. A termé-
szetvédelmet nemcsak a zöldszervezetek,
hanem az erdészek is kiemelt feladatuk-
nak érzik, ennek megfelelõen a Nyírség
védett növényfajairól is hallhattak a részt-
vevõk. A szakmai ismertetõket a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Növénytani és
Természetvédelmi Intézetének kutatói –
dr. Király Gergely egyetemi docens, dr.
Csiszár Ágnes egyetemi docens és Vidéki
Róbert egyetemi tanársegéd – tartották.       

A rendezvényen az erdõgazdaság mun-
katársai mellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Hajdú-Bihar Megyei Agrárkamara, vala-
mint az Országos Erdészeti Egyesület ré-
gióbeli tagjai is részt vettek. Októberben

folytatódott az Akadémia: akkor a munka-
védelem kerül majd górcsõ alá, emellett
pedig egy ausztriai gépbemutató tapaszta-
latairól hallhatnak elõadást a szakemberek. 
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