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Az erdészeti hatóság 2000 márciusában
az ország több erdõterületén – megyei
igazgatóságonként 1-1 napon – helyszí-
ni ellenõrzést végzett. Az ellenõrzések
az erdõkben, erdõk vonzáskörzetében,
illetve az oda- és kivezetõ utakon tör-
téntek, kiterjedve

– az erdõben tartózkodók,
– a fakitermelõk és
– a faanyagszállítást végzõk ellenõr-

zésére.
Az ellenõrzés végrehajtását indokol-

ták egyrészt a fûtési szezonban felerõ-
södött, az erdõtulajdonosok, erdõgaz-
dálkodók kárára elkövetett, helyenként
már a szervezettség jeleit mutató falo-
pások, másrészt a 2008-as ellenõrzéssel
kapcsolatban a szakigazgatáshoz az
ügyfelek (tulajdonosok, gazdálkodók)
és a lakosság részérõl érkezett pozitív
visszajelzések.

Az ellenõrzésben való részvételre
felkértük az illetékes rendõrhatóság
szakembereit is, akik készséggel segéd-
keztek, mivel az ellenõrzésnek komoly
megelõzõ hatása van. Ugyanakkor az
ellenõrzés kitûnõ alkalmat nyújtott a
két hatóság közötti kapcsolat és együtt-
gondolkodás erõsítésére is.

Az idei „Tölgyfaág-akcióban” erdõfel-
ügyelõk, rendõrök és helyenként a ha-
tósági szakemberek kíséretében erdõ-
gazdálkodók vettek részt.

Az ellenõrzés kiterjedt arra, hogy a
fakitermelési munka végrehajtója a
helyszínen – a jogszabályban foglal-
takkal összhangban – rendelkezik-e az
erdészeti hatósági engedély egy példá-
nyával, illetve a faanyag szállítója (akár
erdõterületen, akár közúton történt az
ellenõrzés) hitelt érdemlõen igazolni
tudja-e annak származását.

A szakemberek közel 30 ezer hektárt
jártak be, 29 esetben tártak fel falopást,
és 18 esetben illegális fakitermelést. Az
érintett fatömeg mintegy 900 m3, illetve
200 m3 volt. Ez jelentõs mennyiség, mi-
vel március a fûtési szezon végének
számít, és a hatósági ellenõrzés sok he-
lyen már csak a korábbi fakivágások
nyomaival szembesülhetett. Néhány
esetben viszont az elkövetõket a ható-
ság tettem is érte.

Természetesen az erdészeti és a ren-
dõrhatóság a szükséges államigazgatási
eljárást minden esetben megindította.

Az ellenõrzési nap tapasztalatai azt
mutatják, hogy míg az ország egyes ré-

szein stagnál, illetve csökkent (pl. Zala
megye) az illegális cselekmények elõ-
fordulása, addig máshol jelentõsen nõtt
(pl. Somogy megye, Pest megye). Or-
szágos szinten, az ismertté vált esetek
alapján, a falopások mennyisége a ko-
rábbi évekhez hasonlónak tekinthetõ.
Sajátosság, hogy – a szakszemélyzet fo-
lyamatos jelenlétének köszönhetõen –
az állami területeken ugyan a feltárt
esetek száma magasabb, de éppen az
erdészek jelenléte miatt az eltulajdoní-
tott faanyag mennyisége is kisebb.

Hangsúlyozni kell, hogy az erdészeti
hatóságnak a folyamatos ellenõrzésre
nincs kapacitása. A falopások egy része,
különösen a rendezetlen, erdõgazdál-
kodóval nem rendelkezõ erdõkben, va-
lamint a nehezen megközelítõ magáner-
dõkben – még az erdõ tulajdonosa elõtt
is – jellemzõen felderítetlen marad.

A megelõzés és felderítés terén nagy
elõrelépést várunk a parlamenti végszava-
zás elõtt álló új erdõtörvényben már neve-
sített erdõvédelmi szolgálattól, melynek
egyik kiemelt feladata lesz az illegális faki-
termelés és falopás elleni fellépés.
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Sikeres „Tölgyfaág-akció”

A világ legnagyobb, önkéntes alapon
létrejött vadászati egyesülete, a Safari
Club International (SCI), amely 36 or-
szágban – a többi között hazánkban –
több mint hatvanezer taggal rendelke-
zik. A napokban Bruce Eavenson, az
Amerikai Egyesült Államokban mûködõ
„anyaszervezet” alelnöke látogatott Ma-
gyarországra. Elsõként részt vett a felújí-
tott Vadászati Múzeum megnyitóján
Keszthelyen, majd onnan Gúthra uta-
zott. Itt a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti
Zrt. nyírfajd-programjával ismerkedett. 

Magyarország területén, a Nyírség-
ben regisztráltak utoljára nyírfajdokat,
még az 1800-as évek végén, azt követõ-
en azonban teljesen eltûntek a hazai er-
dõkbõl ezek a madarak. 2005-ben or-
szágosan egyedülálló nyírfajd visszate-
lepítési program kezdõdött a NYÍRER-
DÕ Zrt. Gúthi Erdészetében. A szárnya-
sokat nem vadászati célra szeretné
visszahonosítani az erdõgazdaság, ha-
nem a magyar fauna gazdagítására. Az
utóbbi idõszakban újabb három nyír-

fajd-telepet létesített az erdészeti társa-
ság: így most már Gúthon két helyen,
valamint a Halápi és a Hajdúhadházi Er-
dészet területén folyik a program. A
Hortobágyi Nemzeti Park, a Debreceni
Egyetem Természetvédelmi Állattani és
Vadgazdálkodási Tanszéke mellett a Sa-
fari Club International Közép-magyar-
országi Egyesülete is segíti a kísérletet. 

Bruce Eavensont elkísérte a tanulmány-
útra dr. Kõhalmy Zsolt, a magyar szervezet
külkapcsolatokért felelõs alelnöke. Ké-
sõbb pedig csatlakozott hozzájuk Cseterki
Imre, az egyesület elnöke és Szentpéteri
István, az oktatási és vadvédelmi progra-
mokat koordináló alelnök is. Az erdõgaz-
daságnál folyó munkát Kaknics Lajos ve-
zérigazgató mutatta be, Bartucz Péter, a
Gúthi Erdészet vezetõje pedig a program
eddigi eredményeit ismertette. 

– Nagyon szép program, jó dolognak
tartom, hogy a magyar vadászok élen jár-
nak ebben a kezdeményezésben. Úgy
gondolom, hogy a nyírfajd ugyanolyan
fontos, mint például a jegesmedve, nélkü-

lük szegényebb lenne az élõvilág. Sokan
nem tudják, de a Safari Club International
mintegy 200 millió dollárt költött az alapí-
tása óta eltelt negyven évben különféle
visszatelepítési, vadvédelmi, kutatási és
oktatási programokra. Hangsúlyozom,
hogy nem csak vadászható fajokat próbá-
lunk megmenteni: jó példa erre a hóleo-
párd, vagy az Egyesült Államokban az er-
dei karibu. Ez utóbbi madár állománya - a
ragadozók miatt - nagyon lecsökkent az
elmúlt években, és egyedül a mi szervez-
tünk fordít pénzt a folyamat megállítására
– hívta fel a figyelmet Bruce Eavenson.

Vereb István

Amerikai érdeklõdés...

Megvételre keresek erdész, vadász, ha-
lász, madarász, botanika, zoológia, útleí-
rás, néprajz, természettudományi könyve-
ket könyvtárakat és ezek folyóíratait. Ház-
hoz megyek, készpénz fizetés.
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