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A Szeniorok Tanácsa, valamint a buda-
pesti FVM Helyi Csoport közös tanul-
mányutat bonyolított le a Zempléni-
hegységben, az egyesületen belüli
különbözõ szervezeti egységek ered-
ményes együttmûködésének jegyében.

A Szeniorok Tanácsa a tanulmányút-
tal egyben annak a szíves meghívásnak
tett eleget, amelyet még a Tanács 2003.
november 4-i ülésén tett Harszthy Lász-
ló úr, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium h. államtitkára, az Orszá-
gos Természetvédelmi Hivatal vezetõje.
A meghívás egy nemzeti park területére
szólt, s ennek megfelelõen a zempléni
rendezvény házigazdája a Bükki Nem-
zeti Park (BNP) volt, de alaposan közre-
mûködött az Északerdõ Rt. Is.

A sátoraljaújhelyi vasútállomásra vo-
naton érkezõ résztvevõket Duska Jó-
zsef, a BNP igazgatója fogadta több
munkatársával, majd innen gépkocsi-
kon a Füzér községben lévõ bázisukra,
a Koronaõr Vendégházhoz utaztak.

A szakmai program helyszíne a Füzér-
vári Erdõbirtokossági Társulás felújítás
elõtt álló hegyvidéki gyertyános-bükkös-
tölgyes erdeje volt. A helyszíni bemutatók
azt demonstrálták, hogy ezekben az
erdõkben lehet olyan erdõgazdálkodást
folytatni, amely mind az erdõtulajdonos,
az erdõgazda, mind pedig a természetvé-
delmi szervek igényeit kielégíti.

1999-ben vette át a gazdálkodást az
említett erdõbirtokossági társulás. Óva-
tosan fogtak munkához, mert a pénzük
kevés volt, s nem akartak nagy össze-
függõ vágásterületeket létrehozni. Ezért
a természet és az idevágó szakirodalom
útmutatásait követve, pontból kiinduló
felújítóvágást alkalmaztak és készlet-
gondozó fahasználattal kezelik erdejük
nagy részét.

Az eddigi tapasztalatok jók: az ápo-
lási költségek csökkentek, de a társulás
pénzbevétele nem csökkent. A faállo-
mány fejlõdése az elegyes, vegyes korú
és méretû, többszintû, állandó talajborí-
tást biztosító szerkezet irányában halad.
Mivel a Zemplénben a bükk növekedé-
se gyors és erõteljes, a tölgy felnevelé-
séhez nagy türelem kell. Ehhez a témá-
hoz azonban a természetvédõk hozzá-
fûzték: az állományelemek több évszá-
zados távon állandók maradnak.

Bizonyos vita alakult ki azon, hogy
szabad-e teljes záródású, jó növekedésû,
növedékfokozó gyérítési korban levõ
Luzulás-bükkösben lékes megbontást al-
kalmazni annak érdekében, hogy a már

említett többszintû, vegyeskorú, differen-
ciált állományszerkezet idõvel kialakul-
jon. Akik ezt vitatták, jelentõs értéknöve-
dék-veszteségre hivatkoztak. Az
ellenkezõ vélemény képviselõi amellett
törtek pálcát, hogy a kívánt irányú átala-
kítást egyszer el kell kezdeni, s ehhez
elsõsorban az erdõben spontán módon
keletkezõ lékeket kell felhasználni és
azokat fokozatosan szélesíteni.

Szóba került az erdõkhöz csatlakozó,
azok közé ékelt kiterjedt hegyi rétek
problémája is; ebben az esetben konkré-
tan a természetvédelem szempontjából
számos zoológiai és botanikai értéket rej-
tenek. Jellegük megmaradása szempont-
jából nagy veszély a szívós és sûrû
siskanádtippan, a Calemagrostis terjedése
is. Kaszálni vagy nem kaszálni? – ez a ter-
mészetvédelem elõtt álló nagy kérdés.

A helyszíni bemutatót Frank Tamás
ÁESz erdõfelügylõ vezette, oldalán Laczkó
Péter erdõbirtokossági szakirányító er-
désszel (akinek már az édesapja, sõt nagy-
apja is ezen a területen volt erdész).
Résztvett és aktívan közremûködött a BNP
részérõl Duska József igazgató mellett Fir-
mánszky Gábor tájegységvezetõ, Hercsák
József, a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Kör-
zet vezetõje, Bak Imre BNP erdészeti
elõadó, Pelles Gábor és Papp Viktor Gábor
biológus, valamint Szegedi Zsolt és Szegedi
Gábor természetvédelmi õr.

A terepi tapasztalatcsere napjának es-
téjén a bázisul szolgáló vendégház étter-
mében találkozott Haraszthy László
KvVM-h. államtitkár a tanulmányút
résztvevõivel. A konzultációs beszélgetés
bevezetéseként elmondta, hogy Magyar-
országon sok védett erdõ van és ebbõl a
ténybõl sok ütközés is keletkezik. Egy
szûk réteg érdeke az, hogy ez az ütközés
folyamatos legyen. A természetvédelem
érdeke az, hogy a nemzeti parkok
erdõiben a kritériumoknak megfelelõ
erdõgazdálkodás folyjon; mindegy, hogy
ezt kik végzik. Az állami erdõgazdasági
részvénytársaságok a természetvédelmi
kritériumokkal ellentétes gazdálkodást
folytatnak.A két ágazat ütközését nem a
természetvédelmi õr és a kerületvezetõ
erdész szintjén kell rendezni.

Haraszthy László elmondta, hogy
megtörtént a „Natura 2000” területek kije-
lölése. Felelõs erdészeti vezetõk azon-
ban írásban léptek fel ellene, holott az
Európai Unió pl. a cseres-tölgyesekben
még kevésnek is találta a kijelölt terüle-
tet. Elmondta továbbá, hogy egy nemze-
ti park törvény megalkotásán dolgoznak.

Alakul egy Természeti Erõforrások Mi-
nisztériumának terve is; a bányászat és
erdészet még hiányzik belõle.

A magánerdõkrõl szólva az államtitkár
úgy látja, hogy a szektorban vannak szép
erdõk is. Itt súlyos konfliktuslehetõség áll
fenn. Megoldást kell találni abban is, hogy
a fokozottan védett erdõkben nem volna
szabad fát vágni. A vad által okozott prob-
lémákat érintve, annyit mondott
Haraszthy László, hogy nézzenek tükörbe
a részvénytársaságok. 

Haraszthy Lászlót követõen Kovács
Jenõ, Füzér község polgármestere, „civil-
ben” erdésztechnikus, magánerdõgazda
és a Füzérvári Erdõbirtokossági Társulás
elnöke ismertette erdõgazdálkodásuk
történetét. A községhatár erdõsültsége
már jelenleg is 70% fölötti és még tovább
növekszik. Jelenleg egy natúrpark létre-
hozásán dolgoznak öt környékbeli ön-
kormányzat részvételével, amelynek a
célja: értékmegõrzés, a hagyományok
folytatása és a helyi megélhetés
elõsegítése ipartelepítés nélkül. Létre kí-
vánják hozni a Magyarországi Natúrpar-
kok Szövetségét is, a már mûködõ kilenc
natúrparkkal karöltve.

A tanulmányút második napján a
résztvevõk Cserép Jánossal, az Északerdõ
Rt. vezérigazgatójával folytattak konzul-
tációt a bázison. A 108 ezer hektáron 19
szervezeti egységgel gazdálkodó rész-
vénytársaság évente 220–230 ezer m3 fát
termel ki. (Területük 70–75%-a kerül a
természetvédelmi oltalom valamilyen fo-
kozata alá.) Az erdõfelújítás 87%-a termé-
szetes úton történik. A tájidegennek
minõsített lucfenyõt (bár természetes
úton igen jól újul!) a kitermelés után bük-
kel cserélik le.

A kitermelt fából 50 ezer m3 a fû-
részipari alapanyag, amibõl a közepes
minõséget saját üzemeikben felfûré-
szelik, a jó minõségû rönköt azonban
eladják. A fafeldolgozást, konkrétan a
ládi fûrészüzemet fejlesztik: optimali-
záló berendezést, sorozatvágó fûrészt
és vákuumos szárítót állítanak mun-
kába.

A vállalat munkakönyves dolgozóinak
létszáma 500 fõ körül van, de 2700 em-
bernek adnak munkát. Az erdészetek
nagysága 4500–14 000 hektár közötti.

A szakmai program befejezéseként a
résztvevõk megtekintették a Pálházai
Erdészeti Igazgatóság által létrehozott
érdekes, szép és értékes Erdészeti, Va-
dászati és Természetvédelmi Gyûjte-
ményt, majd továbbgondolásra érde-
mes tapasztalatokkal bõségesen gazda-
godva tértek haza.
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