
148 Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 5. szám (2008. május)

Hogyan áll az erdõtörvény
elõkészítése?

Kiss János fõosztályvezetõ kérésünkre
elmondta lapunknak, hogy az erdõtör-
vény elõkészítõ fázisa az egyeztetési sza-
kaszban van, ahol mind a MGSZH szak-
hivatalok erdészeti szakembereivel,
mind pedig a gazdálkodói oldal szakem-
bereivel folyamatos, hatékony együtt-
mûködéssel készítik elõ a törvényterve-
zetet. Korábbiakban lapunknak is el-
mondott ütemterv annyiban módosult,
hogy az erdõtörvénnyel együtt a végre-
hajtási rendelet és vélhetõen a szolgálat
mûködési rendje a parlament elé fog ke-
rülni a szeptemberi ülésszakon (az erdõ-
törvény benyújtását júniusra tervezték.
Szerk.)A három zöld törvény együttes ki-
alakítására vonatkozó elõzetes informá-
ciókra válaszolva elmondta, hogy bár az
eképzelés szép lenne, de a fõosztály
nem teheti meg, hogy erre várjon.
Tesszük a dolgunkat ehhez pedig kérjük
mind az egyesület, mind a szakma tel-
jeskörû támogatását. 

Lengyel L.

* * *

Feloszlott
Hatvan éve, 1948 május 8-án – felismer-
ve az országban várható politikai válto-
zásokat – 88%-os szavazataránnyal fel-
oszlatta magát  a Bánya-, Kohó- és Er-
dõmérnök-hallgatók Ifjúsági Köre.

id. Wisnovszky K.

* * *

14 ezer euró hektáronként
talajvízvédelemre

A koppenhágai közmû 1,34 millió eurót
fizetett egy erdõtulajdonosnak a talajvíz-
védelemért – olvasható  a nordicforestry
oldalon.

A koppenhágai közmû cég évente 5
millió köbméter ivóvizet kap egy, a vá-
rostól 60 kilométerre lévõ kútból. Ez a
mennyiség százezer ember éves vízfo-
gyasztásának fedezésére elegendõ. A
kút egy magánerdészet közelében talál-
ható. A szolgáltató cég természetközeli
erdõgazdálkodásról kötött megállapo-
dást az erdõ tulajdonosával. A közel 95
hektárt érintõ megállapodás értelmé-
ben a területen a jövõben sem növény-
védõ szerek, sem mûtrágyák nem hasz-
nálhatók. Az erdõtulajdonos kompen-
zációként egyszeri, 10 millió dán koro-
nának megfelelõ 14 ezer eurót kap,
hektáronként. A pénzt a talajfelszín
alatti vizek alapítványából fedezik. Eh-

hez az alaphoz minden egyes fogyasztó
évi egy euróval járul hozzá.

* * *

Tobozt termett az õsfenyõ 
Meglepte a botanikusokat a világ leg-
öregebb fafaja. A fa termést hozott
Nagy-Britaniában – olvasható a
timesonline.co.uk oldalon. 

A kétmillió éves wollemi fenyõt
(amely valójában az Araucaria családba
tartozó, furcsa és ritka növény) kihalt-
nak vélték, csak a szerves maradvá-
nyokból azonosították, egészen addig,
amíg 1994-ben, Ausztráliában, Sydney-
tõl 125 mérföldre nyugatra, a Wollemi
Nemzeti Park területén, a vidéket meg-
szállottan kutató David Noble a termé-
szetben tenyészõ, közel száz egyedbõl
álló facsoportra bukkant. 

Most pedig a cornwalli Tregothnan
Gardens egyik wollemi fája az elsõ, to-
bozt termõ fa az északi féltekén.
Jonathon Jones, a park igazgatója, aki a
fát „alig hihetõ látványosságnak” nevez-
te, reméli,hogy a fenyõtoboz magot is
érlel majd.

(ForestPress)

* * *

A mangrove-erdõk kiirtása tette
kiszolgáltatottá Mianmart az íté-

letidõnek
A mangrove-erdõk kiirtása tette Mian-
mar tengerparti vidékeit védtelenné az
országra lesújtott ciklon pusztításával
szemben – véli a Délkelet-ázsiai Orszá-
gok Szövetségének (ASEAN) egyik ve-
zetõje. A természeti csapás legalább 22
ezer halálos áldozatot követelt a délke-
let-ázsiai ország hatóságai szerint. 

Szurin Pitszuvan ASEAN-fõtitkár a
szervezet szingapúri tanácskozásán úgy
vélekedett, hogy a tengerparti fejleszté-
sek – köztük ingatlanépítések – a
mangrove-erdõk kiirtásával jártak, így
eltûnt a lakott területek és a vihar által
magasra korbácsolt tengerhullámok kö-
zötti ütközõövezetként, természetes
védmûként szolgáló erdõsáv. A több
mint 200 ezer emberéletet követelõ
2004-es ázsiai tengeri szökõár után egy
tanulmány már rávilágított arra, hogy a
cunami kisebb pusztítást okozott olyan
területeken, ahol egészséges mangrove
erdõk élnek. Srí Lankán például mind-
össze ketten haltak meg olyan faluban,
amelyet sûrû mangrove-erdõk és bozó-
tok öveznek, viszont hatezren a hason-
ló „védmûvet” nélkülözõ szomszéd fa-

luban. Ennek az a magyarázata, hogy a
sós vizet jól tûrõ örökzöld növények
gyökérrendszere szertefoszlatja a hullá-
mok energiáját. 

(MTI)

* * *

10 milliós kár Tiszadobon 
Az orkán erejû szél 50 méteres sávban
letarolta az erdõt, több száz fát tört de-
rékba a vihar a Tisza ártéri erdeiben,
Tiszadob határában; évtizedek kellenek
ahhoz, hogy a terület teljesen kiheverje
a pusztulást. 

A Tisza áradása miatt csak késõbb
derült ki, hogy a Tiszadob környékén
pusztító vihar 10 milliós kárt okozott az
ártéri erdõben, amely egyébként termé-
szetvédelmi terület. A kárt csak csónak-
ról tudták felmérni, mert a terület gya-
korlatilag megközelíthetetlen, hiszen
elzárta az áradó folyó.

Az orkán erejû szél április 19-én sö-
pört végig a tiszadobi ártéri erdõn, egy
50 méter széles sávban. Hogy milyen
kárt okozott, azzal csak késõbb szem-
besültek az erdészek.

Az elsõ becslések szerint 6-7 hektá-
ron, körülbelül 1000-1500 köbméter fát
tett tönkre a vihar. A kár 10 millió forint. 

A nyíregyházi erdészet igazgatója
szerint az orkánerejû széllökések válo-
gatás nélkül roppantottak össze 60-70
éves fákat. 

– Becsléseink szerint legalább ezer
köbméter faanyag pusztult el a vihar-
ban, szétszórva 6-8 hektáron – mondta
Tölgyfa Gábor igazgató.

* * *

Kitiltották a terepjárókat
Ungvár – Megtiltották a terepjáró gép-
kocsik használatát a Kárpátok Ivano-
Frankivszk megyéhez tartozó termé-
szetvédelmi területein. A kitiltó rende-
letet Mikola Palijcsuk, ivano-frankivsz-
ki kormányzó a környezetvédõk eré-
lyes tiltakozása nyomán írta alá. 

Az ökológusok azért emelték fel a
szavukat, mert szerintük a Kárpátokat
versenypályaként használó dzsipek je-
lentõs mértékben károsítják a természe-
ti környezetet. Maga a kormányzó is el-
ismerte, hogy pénzben kifejezhetetlen
az a kár, amelyet a terepjárók okoztak a
növényzetben, amikor egy verseny so-
rán felhajtottak a Hoverla-hegycsúcsra
– közölte kedden a kijevi liga.net inter-
netes gazdasági hírügynökség. 

(MTI)
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