
Kihelyezett ülést tartott az Újságírók
Szövetségének erdészeti, természetvé-
delmi és vadászati szakosztálya a Du-
na–Ipoly Nemzeti Park központjában
és Pusztavámon.

Esztergomban Füri András, a NP
igazgatója tájékoztatta a legfontosabb
adatokról a megjelenteket. A NP mûkö-
dési területe 1 350 000 hektár Ebbõl 135
ezer ha védett. Ezen a területen az or-
szág lakosságának egyharmada él, ami
terheli a védettséget. 

Mûködési területükön található 13
232 forrás, 1447 barlang, 161 kunhalom
és 67 õsi földvár.

Megelégedéssel mondta, hogy a terü-
letileg illetékes erdõgazdaságok részérõl
jelentõs változás állt be a Pro silva szem-
léletû erdõmûvelés terén, ebbõl kifolyó-
lag nagyon jó a kapcsolat. (Az egyedülál-

ló növényfaj, a pilisi len életterére fekete-
fenyõ- és akácállományok kerültek.)

A park területén különféle bemutatóhe-
lyek, erdei iskolák, barlangi bemutatók, tan-
ösvények, látogatóközpontok és a környe-
zeti nevelést szolgáló létesítmények mû-
ködnek. Az ifjúság nevelése a legfonto-
sabb. Távolabbi céljuk az élõhelyrekon-
strukció fõleg a puha- és keményfás liget-
erdõket érintõ tanösvények, ökoturisztikai
létesítmények és az ezt szolgáló központ
létesítése a Duna-kanyarban.

A szakosztály évi utolsó összejövete-
le december elején a Vérteserdõ Zrt.
pusztavámi erdészeténél volt. Dr. Szé-
les Attila Zrt. vezérigazgatója ismertette
a gazdaság legfõbb adatait.

Megtudtuk, hogy a 42 752 ha állami
erdõbõl 37 600 ha védett, amibõl 30 950
ha Natúra 2000. A gazdasági erdõterület

mindössze 14 000 hektár.  Az öt erdészet
7,9 millió köbméter bruttó élõfakészlet-
tel rendelkezik. A pusztavámi fûrészü-

zem a feldolgozó kapacitásuk. Elmond-
ta, hogy egy-két kisebb faszénégetõtõl
eltekintve a Vértesben termelik az or-
szág teljes faszénkészletét (631 tonna).

Ezzel kapcsolatban megtudtuk, hogy
óriási az exportban a Dél-Amerikából
származó faszén konkurenciája, mely
olykor 30–40 ezer tonnás tételben áraszt-
ja el az európai piacot. Hogy a Zrt erdõ-
állományának 39%-a cser, amibõl kiváló
faszén készül, de nem mindenki szereti,
mert izzítva csillagszórószerûen pattog.

Széles Attila elmondta, hogy a tér-
ségben 250-300 mm-re csökkent az évi
csapadék, és minden harmadik év
aszályos. Makktermés híján 7 éve nem
tudják letermelni a véghasználati kor-
ba ért állományaikat és a felújításokat
a költségesebb mesterséges úton hajt-
ják végre, és hogy 10-12 év kell a befe-
jezéshez.

Természetesen, mint az erdõgazdasá-
gok jelentõs részénél, itt is az erõmûnek
szállítható tûzifa adja a biztos bevételt. 

A részletes tájékoztatást követõen a
szakosztály a 2009-es év munkatervét
tárgyalta meg. 
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