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Az Erdészeti Lapok januári számában
olvashattuk, hogy 34 civil szervezet je-
lenlegi formájában nem támogatja az új
erdõtörvény tervezetét. Az „Abcúg” Er-
dõtörvény?? címû írás szerzõje tudni vé-
li, hogy „a civileket” félrevezették, ezért
óhajtják más vagyonkezelõnek juttatni
az erdõk egy részét. Mi több, javasolja,
hogy eztán ne erdõkkel foglalkozza-
nak, hanem inkább a háztartási hulla-
dékokkal, a zajártalommal, az edafon-
nal… stb.

Elõször is, fontosnak tartjuk leszögez-
ni, hogy bár néhány civil szervezet való-
ban helyesnek tartaná nemzeti parki va-
gyonkezelésbe adni a védett erdõket, a
WWF Magyarország nem ezt tekinti elsõd-
leges megoldási lehetõségnek. A vagyon-
kezelés kérdésének ugyanakkor nem sok
köze van az erdõtörvénnyel kapcsolatos
állásfoglaláshoz. Az erdõtörvény, döntõen
minden vagyonkezelõre érvényes. Éppen
ezért úgy gondoljuk; a védett erdõkre is

igaz, hogy elsõsorban a gazdálkodás lehe-
tõségeit, módszereit kell új keretek közé
szorítani, annak érdekében, hogy jobban
megfeleljen a közjólét, a klímavédelem és
a természetvédelem elvárásainak. Sajnos,
az új tervezetben e szemléletnek csak a
kezdeményei vannak meg.

Talán egyetlen erdész vagy ökológus
sem vitatja, hogy Magyarország erdei-
nek nagy része távol áll a természetes
állapottól, és ez bizony csorbítja azok
faanyagtermelésen túli összes „szolgál-
tatását”. Mint ismeretes, az ország erdõ-
területének alig felét kitevõ természetes
összetételû erdõk túlnyomó része is
egyszerû szerkezetû, egykorú, kevés fa-
jú állomány, elsõsorban a sok évtizedes
vágásos üzemmód következtében. A je-
lentõs arányú természetvédelmi védett-
ség ellenére erdeink több mint 95%-án
vágásos üzemmódú gazdálkodás fo-
lyik, tekintet nélkül az élõvilág, a klíma-
védelem vagy a turizmus szempontjai-

ra. Pedig nem egy erdészetnél vallják,
hogy más üzemmódra átállva nemcsak
az erdõ válik természetesebbé, hanem
gazdasági haszonhoz is juthatnak a fel-
újítás költségeinek elmaradásával, és a
jobb minõségû értékfák nevelésével (l.
Erdészeti Lapok, január, 7. o). 

A WWF Magyarország javasolja,
hogy a védelmi és közjóléti erdõk egy
részében a törvény írja elõ a folyamatos
erdõborítást lehetõvé tevõ módszerek
alkalmazását. Így az új erdõtörvény az
ellenõrzési liberalizáció, a fatolvajok el-
leni védelem, valamint az erdõtulajdo-
nosok magánérdek-védelme mellett
egyéb közhasznú témákról, jelesül a
közjóléti érdekeket leginkább szolgáló
erdõk örökerdõvé alakításáról is hason-
ló nyomatékkal és következetességgel
szólna. (A civileknek pedig több ideje
maradna a háztartási hulladékokra…)

Gálhidy László
WWF Magyarország

Abcúg erdõtörvény? – 
a WWF Magyarország válasza

A FAGOSZ-nál kapható könyvek között
találjuk a legújabb köbözõkönyvet, mely
a STIHL kiemelt támogatásával jelent
meg. Ugyancsak ezen a könyvespolcon
lapozhatunk bele a Csontos Péter szer-
kesztésében megjelent „Feketefenyve-
sek ökológiai kutatása” c. kiadványba.
Megismerkedhetünk a hazai feketefeny-
vesek történetével, a dolomitsziklán ki-

alakított állományok összehasonlító
vizsgálatával, a tûzveszélyességi viszo-
nyok elemzésével, a leégett állományok
regenerálódásával. Hallatlanul érdekes
fejezet a dolomitgyepekre telepített fe-
ketefenyvesek alatt található talaj mag-
bankja, mely segíthet az eredeti gyepta-
karó visszaállításában, igaz, itt elsõsor-
ban külföldi adatokkal ismerkedhetünk.

A gazdag irodalomjegyzék csak fokozza
az érdeklõdõk kíváncsiságát.

A Fagosznál kapható könyvek

Kerületvezetõ erdészek figyelem!

Az Erdészeti Lapok szerkesztõsége kéri a
kerületvezetõ kollégákat, hogy  aki meg-
õrizte szolgálati naplóját, juttassa el a
szerkesztõségbe. Szeretnénk ezekbõl a
feljegyzésekbõl kivonatolni, és a tanulsá-
gos, érdekesebb eseményeket, megfigye-
léseket közreadni. A naplókat természete-
sen visszajuttatjuk a feladónak. Ha fény-
másolatot kapunk az is alkalmas a szer-
kesztésre. Megkülönböztetett figyelem-
mel várjuk  idõs erdészek feljegyzéseit. 

A szerkesztõség

Vágásengedéllyel
rendelkezõ tûzifának való
erdõt, vagy még gyengébb
minõségû erdõt vásárolnék

lábon, 3ha-tól.
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