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Hiába minden próbálkozás, a haj-
dúhadházi erdõtulajdonosok nem
bírnak a fatolvajokkal. A csoport-
ban garázdálkodó bûnözõk gyak-
ran teljes területeket letarolnak, s
ellenük eddig minden hatósági fel-
lépés eredménytelennek bizonyult.
A tulajdonosok vagyoni kára mel-
lett jelentõs környezetpusztításról
is beszélhetünk, hiszen a területek
egy része a Natura 2000 program ál-
tal védett erdõnek minõsül.

Úgy tûnik, sehogy sem tudják a
rendfenntartó szervek megakadályozni
azt, hogy a kis mennyiségekben fát lo-
pó személyek miatt teljes erdõk tûnje-
nek el a magyar tájakról. Lapunkat ezút-
tal a Hajdúházi Erdõbirtokossági Társu-
lat tájékoztatta arról, hogy a hajdúházi.
Bocskaikerti, valamint a debreceni köz-
igazgatási területeken elhelyezkedõ,
valamivel több mint ezer hektáros erdõ-
ben folyamatosan folynak a falopások.
A társulat csak januárban és februárban
egy sor rendõrségi feljelentést tett. Az
általuk kezelt területek egy része az eu-
rópai közösségi jelentõségû természet-
védelmi rendeltetésû jogszabály, a Na-
tura 2000 nevû program által védett er-
dõk nyilvántartásában szerepel. Varga
László, az erdõbirtokossági társulat el-
nöke arról számolt be, hogy tulajdonos-
társai, az erdészek, az erdõõrök igye-
keznek mindent megtenni az erdõk ha-
tékony védelme érdekében, de önma-
gukban nem tudják megóvni a vadont.
Mindezt jól bizonyítja, hogy kimutatá-
suk szerint csak az idén, az elsõ két hó-
napban több mint négymillió forint kárt
okoztak a fatolvajok.

A Natura 2000 természetvédelminek
minõsülõ területeken az erdõtulajdono-
sok gazdálkodását különbözõ jogszabá-
lyokkal korlátozzák, vagyis kényük-ked-
vük szerint nem vághatnak ki, és nem te-
lepíthetnek fákat. A nagy mennyiségben
fát eltulajdonító tolvajok azonban egész
évben pusztítják az erdõt, vagyis feltéte-
lezhetõ, hogy mindezt immár üzletsze-
rûen csinálják, hiszen nem csak a fûtési
szezonban lopják a fákat.

Varga László beszámolója szerint a
rendõrség is igyekszik közremûködni
az erdõterületek megõrzésében, azon-
ban a tettenérés után a pusztítást végzõ
személyek felelõsségre vonása nem bír
elegendõ visszatartó erõvel. Mint

mondta, a tolvajok tettenéréskor általá-
ban elmenekülnek a helyszínrõl, fenye-
getik a jelenlévõ személyeket, így a ren-
dõröket is. A túlerõben lévõ bûnözõ
személyek, tíz-húsz fõs csoportokban
garázdálkodnak és tulajdonítják el a fá-
kat, nem kímélve a hat-tíz centiméter
átmérõjû növedék példányokat sem, de
jellemzõen kivágják a nagyobb méretû
törzseket is. Az elkövetõk általában ké-
nyelmesen, derékmagasságban vágják
ki a fákat, ezzel további komoly pusztí-
tást végezve az erdõben.

Mára vannak olyan területek, ahol a
tolvajok teljesen letarolták az erdõt –
hívta fel a figyelmet Varga László, aki
reméli, hogy valamiként hatékonyab-
ban is fel lehetne lépni az erdeiket
pusztító személyekkel szemben.

Õk viszont csak annyit tudnak tenni,
hogy a fa értékétõl függõen az észleléskor
feljelentést tesznek a rendõrségen. Ilyen
feljelentés a január-februári idõszakban le-
galább egy tucat született. Ezek közül az
egyik konkrét tettenérést is leír. Eszerint a
birtokosság figyelõ õrjáratának egyik tagja
arról számol be, hogy az erdõhöz közel
lévõ teleprõl 30–40 fõs csapatokba verõd-
ve, késõ este és éjszaka indulnak fát lopni
a sûrûbe. Az este nyolc és tizenegy közöt-
ti idõpontokra megszervezett õrjáratokon
résztvevõ személy a január 5-i eset után 7-
én is hasonlókat tapasztalt, ekkor a csapat
egyes tagjai kézi fûrésszel kezdték el ki-

vágni az alig tíz centiméteres vastagságú
akácfákat. Amikor megközelítették a cso-
portot, a tettesek futásnak eredtek. Az ak-
ció ezzel véget ért, ám másnap a helyszí-
nen az erdõtulajdonosok mégis azt ta-
pasztalták, hogy a területet teljesen leta-
rolták. Január 5. és január 8. között a tulaj-
donosok minden igyekezete ellenére a
tolvajok 387, tíz centiméter átmérõjû nö-
vedék fát loptak el.

A hajdúhadházi rendõrkapitányság
bûnügyi osztálya több esetben kezdemé-
nyezett eljárást ismeretlen tettesekkel
szemben falopás elkövetése miatt. A falo-
pások visszaszorítása érdekében az erdõ-
birtokossági társulat és a Kutas 2000 mun-
katársai közös akciót is szerveztek tavaly
február elején. Az ellenõrzés során több
ház udvarát átkutatták, és kilenc helyrõl
foglaltak le lopott fát. Az akcióban szintén
megtaláltak és lefoglaltak egy pótkocsinyi
fát. Az elkövetõkkel szemben büntetõel-
járást kezdeményeztek, ám látható, en-
nek egyáltalán nem volt számottevõ hatá-
sa. A csoportosan elkövetett bûncselek-
mények továbbra is megkeserítik az er-
dõtulajdonosok életét, és jelentõs mérték-
ben pusztítják a környezetet – tudtuk
meg a rendõrség illetékeseitõl.

A bûnözõi csoportok akár a rendõ-
röknek is nekimennek az erdõk vágása
közben.

Dénes Zoltán
(Magyar Nemzet)

Csoportos falopások a Hajdúságon
Teljes erdõrészeket tarolnak le a tolvajok a védett területeken – Tehetetlenek a tulajdonosok és a hatóságok

2010. április 9-én emléktáblát avattak a
világhírû Afrika-kutató, szakíró és termé-
szetismerõ vadászember tiszteletére szü-
lõvárosában, Léván. Az ünnepségen,
mint e szakmai és kulturális örökség
egyik ápolója, az Ipoly Erdõ Zrt. is képvi-
seltette magát. A Lesy S.R. - Szlovákiai Ál-
lami Erdészetek - Lévai Üzeme Koháry
utcai központjában magyar és szlovák er-
dész-vadász szakmai delegációk gyüle-
keztek, hogy részt vehessenek az emlék-
tábla leleplezésén, mellyel e városban a
szlovák kollégák Kittenberger Kálmán
emléke elõtt kívántak illõ módon fejet
hajtani. Többek között ünnepi beszédet
mondott Vladimir Chovan, szlovák föld-
mûvelésügyi miniszter, illetve Petrovics
László Nagymaros polgármestere is. 

Az Ipoly Erdõ Zrt. nevében Guzsik Al-
fréd vadászati fõfelügyelõ, illetve Gáncs

Viktor, a Nagymarosi Erdészet vezetõje
helyezte el az emlékezés koszorúit. Társa-
ságunk Kittenberger Kálmán egykori la-
kóhelyén, Nagymaroson, halálának 50.
évfordulója óta színvonalas és egyedi kiál-
lítással mutatja be az Afrika-kutató vadá-
szíró életének jó néhány érdekes vonat-
kozását, munkásságának gazdag kincses-
tárát. A lévai emléktábla avatásának méltó
keretet adott az immár 15. alkalommal
megrendezett Lévai Vadász Napok, mely
Szlovákia legismertebb és legközkedvel-
tebb erdészeti, vadászati, természetvédel-
mi tematikájú több napos rendezvénye. A
számos programot – tudományos konfe-
rencia, filmvetítések, trófeakiállítás, szak-
mai vásár – felvonultató eseményt idén
Ivan Gasparovic államfõ nyitotta meg. 

Nagy László
(ForestPress)

Kittenberger-emléktábla avatás Léván




