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Az elmúlt másfél évtizedben jelentõs vál-
tozás állt be a romániai erdõk tulajdonvi-
szonyában, az erdõk hasznosításában.

Székelyföldön azokat a közbirtokossá-
gi erdõket kezdték eladni tulajdonosaik,
amelyeket a 2000-ben hozott földtörvény
alapján a román állam kínkeservvel szol-
gáltatott vissza. Románia összterületének
27%-át, mintegy 6,3 millió hektárt borítja
erdõ, ebbõl jelentõs kiterjedésû területek
találhatók Hargita és Kovászna megyé-
ben. A monarchia idején az erdélyi határ-
rész faluközösségeinek gazdasági fenntar-
tása érdekében létrehozott és évekkel
ezelõtt újjáalakított székely közbirtokossá-
gokat most külföldi cégek környékezik
meg, amelyek hektárszámra vásárolják fel
a „zöld aranyat”. Az Európa harmadik leg-
nagyobb fakitermelõ és -feldolgozó társa-
ságaként számon tartott osztrák Schweig-
hofer Holzindustrie nemrég a Hargitán vá-
sárolt fel félezer hektár közbirtokossági
erdõt. A rönkbeszerzések 70%-át Románi-
ából biztosító Szeben megyei Szászsebe-
sen fûrészüzemet mûködtetõ cég most a
Kovászna megyei Zágon fenyvesére vetett
szemet, és a közbirtokosság tagjai hajla-
nak is a vásárra. Nem véletlenül, hiszen az
osztrákok 1600 eurót hajlandók fizetni
hektáronként, a tulajdonosok ennél sok-
kal kevesebb bevétellel rendelkeznek az
évi fakitermelés után. (Összehasonlítás-
képp: Ausztriában tízezer eurónál
kezdõdik az erdõ hektáronkénti ára.) A
közbirtokosságok ugyanis – jogi státusu-
kat szabályozó törvény híján – részvény-
társaságként mûködnek, jövedelmük után
pedig 25%-os adót fizetnek a román ál-
lamnak.

A Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség – amely éveken át lobbizott a par-
lamentben a földek és az erdõk vissza-
szolgáltatása érdekében – hevesen tiltako-
zik a közbirtokossági vagyon elkótyave-
tyélése miatt. A tulajdonosok pillanatnyi
meggazdagodási vágyának ellenben a je-
lek szerint a politika sem szab gátat, hi-
szen a „jogszabályok értelmében Románi-
ában külföldi állampolgárok is vásárolhat-
nak földet vagy erdõt, ha céget alapítanak
az országban” írja Rostás Szabolcs kolozs-
vári újságíró.

Szakács Sándor erdõmérnököt jól is-
merik a magyarországi erdészek is. Az eg-
ri vándorgyûlésen õ köszöntötte a köz-
gyûlésen résztvevõket, legutóbb pedig a
pilisi MEGOSZ rendezvényén találkozhat-

tunk vele, úgy is, mint az Erdélyi Tudomá-
nyos Társaság Erdészeti Szakosztályának
elnökével és mint a székelyudvarhelyi er-
dészet vezetõjével.

Tavasszal irodájában beszélgettünk a
helyi erdõgazdálkodásról, mely 1991 óta
jelentõs változáson ment keresztül. Akkor
került magánkézbe vissza a térség erdei-
nek jelentõs része. A székelyudvarhelyi
erdészet 15 600 hektár kezelt erdejébõl
mindössze 2500 hektár állami erdõ, a töb-
bi magántulajdonú. A közbirtokossági, az
egyházi, az önkormányzati és az iskolák
tulajdonába jutott erdõkkel nincs gond,
mert mint jogi személyek kezelik. A tör-
vény kimondja, hogy saját erdészetet kell
létesíteni, szakembert kell alkalmazni, így
többen társultak, hogy megfeleljenek az
elõírásoknak. Minimum 7000 hektárnak
kell lennie egy erdészet területének, mely-
nek apparátusa egy erdészetvezetõbõl,
egy erdõmérnökbõl, két technikusból
tevõdik össze. 1 hektártól 10 hektárig ter-
jedt az a terület, természetes személy
visszakapott. Az egyházak, iskolák 30
hektárig, a közbirtokossági tagok
örökhagyóként 20 hektárig kaphattak vis-
sza. A természetes személyek erdõtársulá-
sokat hoztak létre, amelyek az erdõk
kezelését végzik, mint jogi személyek. Az
erdõtársulások osztható tulajdonúak, elvi-
leg ki van parcellázva a tulajdonrész, de
gyakorlatilag ennek nincs jelentõsége. Az
erdõ társas kezelésben van, és csak akkor
kell kijelölni a tulajdonos erdõterületét, ha
az illetõ kilép. Telekkönyvezés után térké-
pen kell bejelölni, ami igen sok pénzbe
kerül. Természetesen a hozamon és a
költségen területarányosan osztoznak a
tulajdonosok, függetlenül a tulajdonrész
állapotától.

Szakács Sándor elmondta, hogy ezeket
az erdõket õk kezelik, és most már fizetni
is kell a kezelési költséget. A jogi szemé-
lyek a kezelési költségeket meg kell
fizessék az erdészetnek, a természetes

személyek tulajdonában lévõ erdõk
õrzését ingyen végzik, amit az erdészet
jövedelmébõl, vagy állami támogatásból
fedeznek. Az állam támogatja az erdõtár-
sulások megalakulását és ezek üzemter-
vezését.

Ha az erdõtársulások tulajdonosai ter-
mészetes személyek és a területük 50 hek-
tár felett van, a támogatás 100 %-os. Ha az
erdõtulajdonosok jogi személyek és a
területük 500 hektár felett van, a támo-
gatás 50 %-os. Ha az erdõtársulások tulaj-
donosai jogi és természetes személyek és
a területük 300 hektár felett van, a támo-
gatás 50 %-os. Az üzemterveket a tulaj-
donosnak kell megcsináltatni és kifizetni,
majd utólag térítik meg a költségeket, a
fent említett kritériumok alapján.

Kihasználtam az alkalmat és elkísértem
Szakács Sándort Székelyderzs és Szen-
tábrahám községekbe, ahol az erdõgaz-
dasági társulások tartottak közgyûlést.
Nemcsak azért éreztem otthon magam –
mert természetesen magyarul zajlott a dis-
kurzus –, hanem a felvetõdött problémák
is azonosak voltak. Hogy ki mennyit, mi-
kor vághat, szállíthat, fizethet stb. Annál is
inkább, mert a térség erdei fõleg elgyer-
tyánosodott bükkösökbõl, tölgyesekbõl
állnak. Annak idején községi erdõk vol-
tak, rontott sarjerdõk lettek. Mintegy 4000
hektár ilyen, és csak 2–3 köbméter tûzifát
tudnak fejenként és évente kitermelni
hektáronként, melynek árával fizetik a
költségeket.

Az õrzés az erdész feladata az erdészet
által ügykezelt erdõkben, és a hiányért is
õt vonják felelõsségre, aminek olykor ko-
moly anyagi vonzata van. Azok, akik rá-
jöttek, hogy ezekbõl a rontott-erdõkbõl
nem tudnak számot tevõ nyereséget ki-
hozni, felajánlják megvételre, és az állam
is felvásárol. Mint Szakács Sándor említet-
te, az erdészet mindössze 2500 hektár ál-
lami erdõt kezel. Természetesen ennek
hozamából nem tudnak megélni, ezért
mûködésükhöz állami támogatást kérnek.
A vadászati jog az államé. A vadásztársa-
ságok 10 évre bérlik a területet. A társaság
létszáma a terület nagyságától függ,
ugyanis 500 hektárnál kevesebb nem jut-
hat egy vadásztársasági tagra. Új vadász-
társasági belépés csak üresedés esetén
képzelhetõ el. A vadásztársaságok is
üzemterv szerint dolgoznak. A vadászati
bérleti díj meglehetõsen csekély, hiszen
egy jó medvés területen sem több, mint

Vendégségben Szakács Sándor 
székelyudvarhelyi erdészetvezet�ônél
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2000–3000 lej hektáronként, ami 20 forint-
nak felel meg. Minden vadászterületen
legalább egy vadõrt kell alkalmazni. 

Szakács Sándor kérdésemre elmondta,
hogy közepes minõségû, 300–400 gram-
mos õztrófeát, kevés, de szép hosszú szá-
rú, 8 kilogramm körüli szarvastrófeát lehet
zsákmányolni. A 10–12 kilogrammos bika
már ritkaságszámba megy. A medveállo-
mány valamelyest csökkent. Erõs a zöldek

nyomása a medvevadászat ellen, mert
szerintük a fajt kihalás fenyegeti. Érdekes,
hogy zárt lesekbõl tilos a vadásztatás, Így
a zárt lesek mellett ott van a nyitott, de ab-
ból a vendég nemigen akar lõni. Van ben-
ne valami, mert pontos, jó lövést csak zárt
helyrõl lehet leadni, nem beszélve arról,
hogy onnan nyugodtan meg lehet nézni a
vadat, és eldönteni, hogy egyáltalán azt
akarjuk e meglõni. Sajnos hajtásból sok

sebzés történik. Szakács Sándor szerint
nincs veszélyben a medveállomány, hiúz
is van elegendõ, a farkas meg – a legutób-
bi megfigyelések szerint – kifejezetten
szaporodik. Vendéglátóm végül megemlí-
tette hogy az önálló erdészeti miniszteri
funkció megszûnt, és most az erdõk ügyét
államtitkár irányítja, amely a Mezõgaz-
dasági Minisztérium keretében mûködik.

Pápai Gábor

Ismeretesek azok a szakirodalmi és
népszerûsítõ irodalomban megjelent
közlések, amelyek Földünk klímájának
változásával  kapcsolatosak. Ezek az
erdõhöz is szorosan kötõdnek. Egyrészt
azért, mert a szilárd földfelület több,
mint felét különféle erdõk borítják és a
klíma  mindenfajta változása hat ezek
területi kiterjedésére, faji összetételére
hozamára, ugyanakkor a civilizáció kö-
vetkezményeként túlzottan meg-
növekedett légköri CO2 lekötésének,
hasznossá tételének egyik lehetõségét
éppen a fás vegetáció adja. A két
tényezõ kapcsolataival foglalkoznunk
parancsoló szükség éppen napjaink-
ban, amikor még vannak eszközeink az
aggasztó jelenségek elhárításához.
Ezért alapvetõ igény, hogy az erdõ és
klíma kapcsolatát  jobban megismerjük,
elmélyülten tanulmányozzuk. Ez a
meggondolás sarkallja a szakterületen
dolgozókat, hogy eredményeiket idõrõl
idõre közzétegyék.

A két tényezõ kapcsolatának szentelt
konferenciáknak már hagyománya ala-
kult ki. Elõször Noszvajon (Eger közelé-
ben), késõbb Sopronban, most pedig
Debrecenben jöttek össze meteorológu-
sok, erdészek, ökológusok és hozták ma-
gukkal legújabb kutatási eredményeiket.
Ez utóbbi helyen tartott konferencia anya-
gát találjuk az itt bemutatott kötetben.

A mû hat nagyobb fejezetre tagolódik.
Bevezetõben Mátyás Csaba mutatja be az
erdészet és a klimatológia több évszáza-
dos kapcsolatát, majd az említett konfe-
renciák történetét tekinti át a debreceni
egyetem Meteorológiai Tanszékének ta-
nára, Tar Károly. A klíma hosszú lejáratú
folyamat eredménye, ezért természetes,
hogy a korábbi idõszakok klimatikus sa-
játságaival is foglalkoznunk kell, erre
építhetjük prognózisunkat a globális klí-
maváltozásról.

A következõ fejezetben már az erdõ
felé közelítõ ismeretekkel találkozha-
tunk, az erdõ energia- és vízmér-
legérõl, a szárazság-stressz és növeke-
dés összefüggéseirõl olvashatunk. Itt
kapnak helyet a soproni és mátrai
erdõk vízháztartására vonatkozó kuta-
tások eddigi eredményei. Új elem a té-
makörben a klímaváltozások erdei ká-
rosításokkal, károsítókkal kapcsolatos
összefüggései. A széles körû elõadás-
sorozatot olyan témák elõadóinak
munkái zárják, akik már a valószínûsít-
hetõ károk elhárításáról írnak, elsõsor-

ban az erdõmûvelés lehetõségeit mu-
tatják be.

A fenti áttekintés után néhány fontos
konkrét megállapítás bemutatása kíván-
kozna, ez azonban a szokásos könyvis-
mertetés terjedelmi lehetõségeit megha-
ladja. Ehelyett a könyv beható tanulmá-
nyozásának szükségességére hívjuk fel
a figyelmet. A gyakorlatban közvetlenül
is hasznosítható, összesen 50 szerzõ ál-
tal közreadott és angol nyelvû összefog-
lalókkal is kiegészített, igen szép kiállí-
tású kötet oda kívánkozik mind a gya-
korló, mind a tervezõ vagy kutató mun-
kakörben foglalkoztatott kollégáink
könyvespolcára. Megvásárlási lehetõ-
ségeirõl a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem soproni részlegénél dolgozó szer-
kesztõktõl lehet érdeklõdni.

Ismertette: dr. Szodfridt István

Mátyás Csaba – Víg Péter /szerk/: 

Erdô és klíma. IV. kötet 
NyME, Sopron, 2004. 1-328.o.

A legveszélyeztetettebb hazai gerinces
állat, a rákosi vipera túlélését segítõ vé-
delmi központot adtak át tegnap a Kis-
kunsági Nemzeti Parkban.

A rákosi vipera, avagy ahogy a nép-
nyelv nevezi a homoki kígyó kizárólag
hazánkban él. E gerinces Európa legve-
szélyeztetettebb mérges kígyójának
számít. 1893-as leírása óta bizonyítottan
kipusztult Ausztriában, Romániában és
Bulgáriában. A gerinces állat hazánk-
ban 1982 óta védett, négy évre rá pedig
már fokozottan védetté nyilvánították.
A magyar fauna elismerten legveszé-
lyeztetettebb természetvédelmi értéke
példányonként egymillió forint.

Az állomány hihetetlenül gyors meg-
fogyatkozását több ok is magyarázza. A
XX. század elsõ felében a gyepfeltöré-
sek miatt a rákosi vipera elvesztette
élõhelyének jelentõs részét, ráadásul a
felszántás során nagy tömegû állat
pusztult el. A Duna-Tisza közi vízrende-
zések is apasztották az állományt.

A legutolsó drasztikus élõhelyvesztés
az 1980-as években történt. Az akkori ag-

rártámogatási rendszer lehetõvé tette,
hogy az újabb feltört gyepekért állami tá-
mogatást vegyenek fel a téeszek, állami
gazdaságok – függetlenül attól, hogy a te-
rület alkalmas volt-e a mûvelésre vagy
erdõgazdálkodásra. A mezõgazdálkodók
tehát gyepet törtek, és támogatásért álltak
sorba. A következmény: a természet-
védõk becslése szerint a rákosi viperák
száma száz és ezer között lehet.

Hogy ne apadjon tovább az állomány a
Kiskunsági  Nemzeti Park a közelmúltban
egy tanyát vásárolt, ahol 22 milliós költ-
séggel létrehozták a Rákosi Vipera Védel-
mi Központot. A központból irányítják a
gyepek újraélesztését az erdõtelepítések
által elfoglalt korábbi élõhelyeken. Itt ko-
ordinálják a kutatásokat, illetve bemutat-
ják az érdeklõdõknek, hogy mi történt ez-
zel a viperával a múltban. Az egyik legfon-
tosabb feladat, hogy a központban, védett
környezetben nevelt állatokkal megerõsít-
sék a természetben élõ állományt. A ter-
mészetvédõk szerint az elsõ látványos
eredmények 10-15 év múlva várhatók.

(Népszabadság)

Viperaközpont a Kiskunságban


