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A z Országos Erdészeti Egyesület
éves programjának megfelelôen
szakmai tanulmányutat szervezett

a Pártoló Tagok Tanácsa tagjai számára,
Franciaországba. A hagyományoknak
megfelelôen a szakmai látni és tapasztal-
ni valók mellett számos kulturális neve-
zetesség is szerepelt a programban.

A párizsi érkezés után az Erdészeti
Fejlesztési Intézetben bôséges tájékoz-
tatót kapott a társaság az Állami Erdé-
szeti Szolgálat, a Magánerdô Tulajdono-
sok Szövetsége és az Erdészeti Fejlesz-
tési Intézet vezetôitôl, munkatársaitól
tevékenységükrôl.

Elôkészítés alatt van az új erdôtörvé-
nyük, hogy beépítésre kerüljenek a tu-
rizmus, az új erdôkezelési eljárások, a
kereskedelem, a faipar és a magánerdô
jogszabályi változásai. Az EU-ban –
mint hallhattuk – nem korlátozott a fa-
kereskedelem és a faipar sem, így a be-
lépésünkkor kemény kereskedelmi
harc várható az EU-ban lévô országok-
kal. Az állami támogatás ezeken a terü-
leteken tilos, kivéve például a vidékfej-
lesztés címén adott faipari fejlesztések
támogatása. Erdôtelepítés területén ma
5–7000 ha-t finanszíroz az állam évente.

Az országban mintegy 14,4 millió
hektár erdô van,melybôl 10 millió hek-
tár magánerdô (3 millió tulajdonos), 1,7
millió hektár állami és 2,7 millió hektár
közösségi erdô. Az állami erdôbôl né-
hány tízezer hektár védett, ahol nem le-
het fakitermelést végezni (tôzegmoha-
lápok stb.). A lombos fafajok aránya
64%, a tûlevelûeké 36%.

Franciaországban az erdô nem köz-
ponti kérdés, mint például Ausztriában
vagy Németországban. Az elmúlt évi
december 25-i vihar nyolc óra alatt
száznegyvenmillió köbméter fát döntött
ki, de a lakosság egy kis idô után már
nem beszélt róla, nem kellô a kapcsolat
az erdészet és a közvélemény között. A
lakosság csupán kirándulóhelyként ér-
tékeli az erdôt és csak az a gondjuk,
hogy nincs hova menniük kirándulni.

A magánerdô-gazdálkodókat szerveze-
tük fogja össze. A gazdálkodáshoz üzem-
tervet használnak, a huszonöt hektár egy
tömbben lévô erdôre kötelezô az egysze-
rûsített üzemterv készítése. A szervezet
szemináriumokat tart az új erdônevelési el-
járások bevezetése érdekében, tanfolya-
matokat tartanak, referenciahelyeket alakí-

tanak ki, melyeket katalógusban jelentet-
nek meg, rövid kiadványokban ismertetik
a különbözô tudnivalókat, technológiákat.
Eddig négyszáz ilyen füzetet adtak ki.

A csoport látogatást tett az állami er-
dôket kezelô Országos Erdészeti Hivatal
Nancy melletti Oktatási Központjában.
Feladatuk az alapképzés (kezdôk részé-
re), a belsô továbbképzés a munkahelyi
elômenetel érdekében, a folyamatos
szakmai továbbképzés és a külföldi erdé-
szek képzése, térítés ellenében. Az okta-
tás 40%-a helyben, 60%-a a régióban tör-
ténik. Évente 3–4000 fô részesül tovább-
képzésben. Húsz oktatóteremmel,
könyvtárral, multimédiás központtal, ét-
teremmel, szállással, mûhellyel, ga-
rázzsal, tornacsarnokkal és 200 hektár
vadászati oktatóterülettel rendelkeznek.
Az államerdészetben kifizetett munkabér
6,1%-át fordítják továbbképzésre, az álla-
mi erdészeti szervezet 84%-a legalább
egyszer részt vett továbbképzésben.

Az erdôgazdálkodás és természetvé-
delem között folyik az „egyezkedés”.
Elvük, hogy a fakitermelési célokat kell
a természetvédelmi célokhoz igazítani,
de az egész francia erdészeti politika
alapját nem akarják megváltoztatni,
ezért a különlegesen védett területeket
kiválasztják, ezeket támogatják és az el-
lenôrzést szigorítják. Nagy a különbség
az állami és magánerdôkben, a magán-
tulajdonos nem vesz tudomást az öko-
lógusok által diktálni próbált erdôgaz-
dálkodási módokról. A társadalommal
igyekeznek a vitát folytatni és a problé-

mákat helyi szintre szûkítve megoldani.
A BIANCO jelentésben dolgozták ki

az erdészethez kötôdô munkahelyek
növelésének lehetôségét. Hatmillió
köbméter fakitermelés növelésével,
mintegy 100 000 munkahelyet tudná-
nak teremteni, a kitermelés növelésére
az erdôtervek lehetôséget adnak.

Az állami erdôgazdálkodás hasonló
térképeket használ, mint nálunk. Meg-
nevezésükben azonban jobban igazod-
nak az aktuális feladatokhoz, „vidékfej-
lesztési térkép”, „turizmustérkép”, „er-
dôfeltárási térkép”, „ökológiai térkép”.

Kultúrprogramokban is bôvelkedett
az út, Párizsban látogatást tett a csoport
a Louvre-ba, a Rodin Múzeumba, a
Notre Dame-ba. Reimsben megtekintet-
te a székesegyházat, hangulatos pezs-
gôkóstolóban volt részük. A Loire-men-
ti kastélyok közül a Chambord és a
Chenonceaux-i kastélyok szerepeltek a
programban. Meglátogattuk St. Malo
csodálatos erôd városát, menet közben
megálló volt az OMAHO BEACH-en, az
1944. június 6-i normandiai partraszál-
lás emlékmûvénél. Rácsodálkoztak a
minden képzeletet felülmúló, a világ-
örökség részeként számon tartott Mont-
st-Michel apátságra, mely az ár-apály je-
lenség egyik nevezetes helye is.

A jó hangulatot jellemezte, hogy a
csoport részére adott fogadáson az étel
elôkészítésének szakszerû elvégzése
érdekében, a vadászatban jeleskedô er-
dôgazdaságok vezérigazgatói szeletel-
ték fel a kiválóan elkészített vaddisznó-
sültet, természetesen a helyzethez illô
munkaruhában.

Köszönettel tartozunk dr. Sárvári Já-
nos és dr. Barna Tamás kollégáinknak
a remek programokért és a szervezésért.

Kép és szöveg: Ormos Balázs

Szakmai tanulmányút
Franciaországba

Bükk szálerdô a vihar után


