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Az általános erdôfunkciók a közcélú fel-
adatok ellátására, azok érvényesítésére
a magántulajdonú erdôknek is fontos
szerepet juttatnak és a jövôben ez a sze-
repvállalás feltehetôen növekedni fog. 

A magánerdô rendeltetési és faállo-
mányviszonyai egyértelmûen ezt iga-
zolják. Jelenlega magánerdôk 18%-a
védelmi, 1%-a (mintegy 7000 ha)
egészségügyi, szociális és turisztikai
rendeltetésû.

Ahol az erdôgazdálkodás megin-
dult, az erdôtulajdonosok az erdôterü-
let kezelése mellett az ott található, ko-
rábban létesített közjóléti berendezé-
seket is gondozásba vették. Az esetek
döntô többségében a közcélú létesít-
mények használatát nem akadályoz-
ták, sôt azok karbantartását önerôbôl
vagy állami támogatás igénybevételé-
vel elvégezték és fontos feladatuknak
tartották.

A közelmúltban véletlenszerûen fel-
kerestünk néhány ilyen létesítményt
Veszprém megyében. Jó állapotban,
tisztán, rendezetten találtuk azokat an-
nak ellenére, hogy érzékelhetôen jelen-
tékeny a látogatottságuk.

Ezek a létesítmények igen sokfélék.
Hajdani parkerdôk pihenôi, esôbeállói,
erdei tavak, kegyhelyek, idôs védett fák
körül létesített pihenôk, sôt ahol ezt tuda-
tosan fejlesztették akár kiépített magán-
erdô-gazdálkodói tulajdonban és üzemel-

tetésben lévô erdei táborok. Ezek közül
van olyan is, amely a táborozáshoz nem-
csak az épülettel, de programmal és szak-
mai ismertetô anyaggal is segítséget tud
nyújtani. Ez már kicsit hasonlít az erdei is-
kolához is.

Úgy gondoljuk, hogy a magántulaj-
donú erdôk rendezettségének és mû-
ködésének további bôvülése a közcélú
feladatok ellátására újabb lehetôsége-
ket fog teremteni.

A nemrég társadalmi vitára bocsátott
Nemzeti Erdôprogram kiemelt célprog-
ramjai között szerepel a magánerdô-
gazdálkodás fokozottabb szerepvállalá-
sa a közcélok ellátásában és az ehhez
szükséges feltételrendszer biztosítása.

Segítené ezt a folyamatot a magán-
erdô-tulajdonosok ez irányú törekvése-
inek kiemelt állami támogatása, illetô-
leg a már meglévô támogatások „méret-
arányának” a gazdálkodói méretekhez
és lehetôségekhez való igazítása.

Jelen konferencián elhangzott, hogy
az erdei iskola mozgalom egyik fontos
célkitûzése lehetôvé tenni minden kis-
iskolás számára egy néhány napos er-
dôben töltött ismeretszerzést az erdôrôl
és a természetrôl. Ennek feltételeit nyil-
vánvalóan, nem lehet egyik napról a
másikra megteremteni. Célszerû lenne
addig is a környezet adta lehetôségein-
ket kihasználni. A magántulajdonú erdô
gyakran a legkézenfekvôbb lehetôséget

szolgáltatja az erdôvel való ismerkedés-
re, fôleg vidéken a kistelepülések és fal-
vak közelében, mivel legtöbbször itt
helyezkednek el a magánerdôk, és akár
gyalogosan is könnyen elérhetôk. Ne
felejtsük el, hogy több mint 400 000-re
tehetô az erdôtulajdonosok száma.
Ezek az emberek köztünk élnek, gyer-
mekeik ott vannak az iskolákban is. 

Sokat segítene a társadalom és az er-
dôtulajdonosok erdôtudatának kialakí-
tásában, ha elindítanánk egy szerény
mozgalmat az iskolákban, melyek so-
rán meglátogatnák az osztályok vagy
kisebb csoportok tanulótársaik család-
jának vagy ismerôsének az erdejét.

Biztosak vagyunk benne, hogy min-
den érintett erdôtulajdonos és erdôgaz-
dálkodó szívesen mutatná meg az erde-
jét, esetleg szakember segítséget is kér-
né a bemutatáshoz.

A társadalom új oldalról közelítené
meg az erdôtulajdonost, az ôszinte
gyermeki érdeklôdés vissza nem utasít-
ható oldaláról.

Úgy gondoljuk, hogy ez merôben
más megközelítés, mint amelyekkel ed-
dig az erdôtulajdonosok találkozhattak.

Kérem, éljenek ezzel a lehetôséggel
és a magánerdôtulajdonosok és erdô-
gazdálkodók jó partnereik lesznek.
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