A természetvédelem egyesületi feladatai
Napjainkban a természetvédelem megvalósítása hazánkban is fokozott len
dületet vett. A sajtó gyakran, gyors egymásutánban ad hírt jelentős természet
védelmi objektumok létesítéséről, védetté nyilvánításokról és a további tervek
ről.
Hazánkban a természetvédelem gondolata az erdészettel elválaszthatatlanul összeforrt, az erdészek mindig pártolólag és kezdeményezőleg álltak a természet
védelem oldalán. Elég csupán utalni dr. Vadas Jenő selmeci főiskolai tanárnak,
vagy Kaán Károly államtitkárnak, egyesületünk egykori alelnökének munkás
ságára. Az is közismert, hogy a természetvédelem első törvényes szabályozását
az 1935. évi IV. t. c, az Erdőtörvény foglalta magába.
Indokolt, hogy ilyen előzmények után az Országos Erdészeti Egyesületbe
tömörült tagság napjainkban, a nagy elődök terveinek megvalósulása időszaká
ban is az eddiginél nagyobb részt vállaljon a természetvédelem, elsősorban ter
mészetesen az erdővel, fával kapcsolatos természetvédelem feladataiból. E cél
ból az egyesület vezetősége körlevélbe foglalt felhívást intézett a helyi csopor
tok vezetőségéhez. Ebben vázolta a természetvédelemmel kapcsolatos egyesületi
tennivalókat s egyúttal helyenként módszerbeli útmutatást is adott a megvaló
sításra vonatkozóan.
Úgy gondoljuk, célszerű ezt a körlevelet az egyesület szaklapjában is közre
adni, annak érdekében, hogy minden egyes tagtársunk közvetlenül tájékozód
hassák az egyesület ez irányú törekvéseiről^s ennek alapján öntevékenyen kap
csolódhassák be a természetvédelem társadalmi munkájába. Utóbbit annál is
inkább reméljük, mert a társadalom más rétegei — a témával érintett — más
szakmák képviselői is hasonlóképpen cselekednek.
F e l h í v á s a helyi csoportokhoz

Egyesületünk vezetősége a közelmúltban megbeszélést folytatott az Országos
Természetvédelmi Hivatal elnökével, Rakonczay Zoltánnal és vezető munka
társaival. Ennek során megállapítottuk, hogy az erdészet jelenleg nem jelent
olyan komoly társadalmi bázist a természetvédelem számára, mint a múltban
ezen a téren betöltött kezdeményező és jogalkotó szerepe, valamint az államer
dészeti szervezetnek a természetvédelmi feladatok ellátása terén napjainkban
végzett munkája indokolna (MÉM állami erdőrendezőségek, megyei erdészeti
vadászati-természetvédelmi felügyelők). Ez a helyzet azért sem megnyugtató,
mert a 15 éves távlati természetvédelmi terv szerint az erdőterületen található
természetvédelmi objektumoknak az összeshez viszonyított aránya a jelenlegi
15%-ról 50%-ra fog emelkedni. Ez azt jelenti, hogy az erdőgazdasági gyakorla
tot közvetlenül érintő természetvédelmi munka valójában a most következő
években vesz nagyarányú lendületet.
A vázolt perspektíva nyomatékosan indokolja az erdészeti szakemberek mi
előbbi felkészítését a jelentkező feladatokra: képzettségük, szakmai műveltsé
gük fokozását a természetvédelem irányában.
Ugy gondoljuk, valamennyi helyi csoportunk vezetősége egyetért azzal a tö
rekvésünkkel, hogy egyesületünk vállaljon részt ebből, az alapszabályainkkal
teljesen egybevágó feladatból — annál is inkább, mert tapasztalataink szerint
a természetvédelem ügye tagtársaink többsége szempontjából érzelmileg is kö
zelálló, kedves téma.

Helyi csoportjainkra hármas feladat hárul ezzel kapcsolatban:
1. A tagság természetvédelmi szakképzettségének fokozása.
2. A természetvédelmi propaganda támogatása.
3. A tagság bekapcsolása az aktív természetvédelmi munkába.
Az egyes feladatok végrehajtása során tematikailag az alábbiakat javasoljuk,
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A szakmai továbbképző előadások, tapasztalatcserék, belföldi tanulmányutak
(az esetleges külföldi utazások) témái közé az eddiginél nagyobb számban kell
felvenni a természetvédelmet. Meg kell ismertetni a tagsággal a természetvé
delmi törvényt és végrehajtási rendeletét, a természetvédelem jelenlegi hely
zetét, a távlati természetvédelmi terv célkitűzéseit országosan, általában és a he
lyi csoport működési körzetére aktualizálva. A terepi tapasztalatcserék kereté
ben a helyszínen meg kell ismertetni a működési körzetbe eső országos és helyi
jelentőségű természetvédelmi objektumokat. A csoport működési körzetén kí
vüli területekre vezetett belföldi tanulmányutak esetén előzetesen kérni kell a
házigazda szerepét ellátó szervet, hogy a lehetőségekhez képest maximális mér
tékben iktassa a programba természetvédelmi objektumok megtekintését is és
az erdészeti szakmunka megismertetése során térjen ki a területen az erdészet
által folytatott természetvédelmi munka ismertetésére is. Külföldi utazási prog
ramok megtervezése során is hasonló módon kell eljárni. Gondot kell fordítani
arra, hogy a bel- és külföldi utak során szerzett tapasztalatok a működési kör
zetben hasznosuljanak (szélesebb körben való ismertetésük előadásokon és a
vállalat, intézmény sajtóorgánumában; írásos ajánlás a vezetők számára stb.).
Helyi csoportrendezvényekhez kapcsolódóan, több alkalomra elosztva, lehe
tőleg teljes számban le kell vetíteni a megyei filmtárakban rendelkezésre álló
természetvédelmi tárgyú szép, színes filmeket, a téma iránti fogékonyság foko
zásának legkitűnőbb eszközeiként. Amennyiben a megyei filmtár nem tartaná
készleten a filmeket, igényelni kell megrendelésüket — biztosítékot vállalva
megfelelő forgalmazásukra.
Felül kell vizsgálni a vállalat, intézmény könyvtárának állományát. Ha a
könyvtárból hiányoznának a fontosabb hazai természetvédelmi tárgyú köny
vek, javasolni kell a könyvtárat fenntartó szervnek (vállalatvezetés, szakszerve
zeti bizottság), hogy a könyvtárfejlesztés keretében fokozatosan szerezzék be
ezeket. Javasolni kell az O T V H folyóiratának, a Búvár-nák
a megrendelését is
mindazokra a helyekre, ahová egyéb folyóiratokat is járatnak (könyvtár, kul
túrterem, erdészeti klubok stb.).
A továbbképző előadások, ankétok, tapasztalatcserék előadójául a tárgykör
képzett szakembereit kell felkérni: az erdőrendezőség természetvédelmi fel
ügyelőjét, a megyei erdészeti-vadászati-természetvédelmi felügyelőt, a helyi cso
porton belül fellelhető egyéb specialistákat, tematikai autodidaktákat is. (Utób
biak „felszínre hozása" egyébként is egyesületünk egyik fontos feladata.) Az
eddiginél nagyobb arányban kell előadásra, helyszíni bemutatók vezetésére fel
kérni az Országos Természetvédelmi Hivatal szakembereit. A hivatali munkával
alaposan túlterhelt első vonalbeli vezetők mellett azonban fokozottabban kell
támaszkodni munkatársaik közreműködésére.
Külföldi szakembereknek a helyi csoport területén rendezett tanulmányútja,
tapasztalatcseréje esetén, ha lehetséges és a látogató fél szándékaival is meg
egyezik, célszerű a szakmai programba beiktatni az útvonalba eső jelentősebb
természetvédelmi objektumok megtekintését is.

Természetvédelmi objektumok megtekintésének tervezésénél minden esetben
szükséges előzetesen alaposan tájékozódni az illetékes szerveknél a látogatás
feltételeiről és a csoportos belépési engedélyt időben be kell szerezni.
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A tagság, az erdészeti-faipari szakemberek természetvédelmi irányú szakmai
műveltségének fokozásán túlmenően a helyi csoport vezetősége nyújtson segít
séget a természetvédelmi propagandának egyrészt a vállalat, intézmény dolgo
zóinak körében, másrészt a szakmán kívülállók, a lakosság, az ifjúság körében
történő kiterjesztéséhez. Ezt azért is vállalhatjuk, mert a természetvédelem gon
dolatának erősítése az erdészet érdekeinek védelmét, pozícióinak erősítését is
szolgálja és ily módon elsőrendű egyesületi feladat is egyben.
A kívülállók körében végzett propagandamunkára a szűkebb értelemben vett
egyesületi rendezvényeket is fel lehet használni. Például: ha a technikai körül
mények lehetővé teszik, egy-egy nevesebb szakember, országos természetvédel
mi vezető előadására, filmvetítésre, helyszíni bemutatóra kívülállókat (pedagó
gusokat, tanácsi dolgozókat, ifjúsági vezetőket stb.) is meg lehet hívni. Ez egy
úttal az előadók energia-befektetésének és a szervezésre fordított munkának a
jobb hasznosítását is szolgálja.
Ezen túlmenően is célszerű természetvédelmi tárgyú rendezvényeket létre
hozni, elsősorban a helyi csoporton belül rendelkezésre álló szellemi kapacitá
sokra alapozva, iskolában, községi művelődési házakban, esetleg a Természettu
dományi Ismeretterjesztő Társulat helyi szerveivel közös rendezésben. Ajánlani
kell a fimszínházak, kultúrházak vezetői részére a játékfilmek csatlakozó műso
raként egy-egy természetvédelmi film levetítését.
Az ifjúság körében végzendő erdészeti természetvédelmi propaganda fokozá
sára fel lehet használni a most már több éven át rendszeresen megismételt
„Erdők Napja" tavaszi kirándulásokat is. Az erdővel kapcsolatos gondolatokhoz
kapcsolódva el lehet hinteni a természetvédelemre vonatkozó eszmék csíráit
is és a kirándulás programjába lehet iktatni olyan természetvédelmi objektumo
kat, amelyeknek a gyermekek által történt megismerése nem jelent veszélyt
magára az objektumra nézve (pl. utólag nem keresik fel és nem pusztítják a vé
dett növényt).
A kívülállók körében végzett természetvédelmi propaganda-munkába a meg
előző felkészítés után tagtársaink tömegesebben is bekapcsolódhatnak (pl. erdé
szetvezetők, műszaki vezetők). Célszerű ezekre a helyi rendezvényekre nemcsak
a fiatalokat és a lakosság érdeklődő rétegeit meghívni, hanem a természetvéde
lemben (vagy tágabb értelemben: a környezet- és tájvédelemben) közvetlenül
érintett szervek, vállalatok képviselőit is; pl. a Magyar Vadászok Országos Szö
vetsége helyi szervének vezetőit és vadászokat, termelőszövetkezeti vezetőket,
külszíni bányavállalat, mélyépítési tervezőiroda, vízügyi szervek stb. dolgozóit.
Célszerűtlen volna a meghívandók listájáról mellőzni olyan természetes partne
reket, mint az Országos Természetbarát Szövetség, a Társadalmi Erdei Szolgá
lat helyi képviselői. Ahol ennek a feltételei megvannak, ott e propaganda
akciók során célszerű kihasználni az MTESZ-en belüli, társ-egyesületek közötti
együttműködés lehetőségét a közös érdeklődésre számot tartó témában és a szer
vezésbe, előadók kiállításába, a hallgatóság toborzásába bevonni a Magyar Ag
rártudományi Egyesület, a Magyar Hidrológiai Társaság, a Magyarhoni Földta
ni Társulat, az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület, a Magyar Madár
tani Egyesület helyi csoportját.

A helyi csoport propaganda-felelősét célszerű megbízni azzal a feladattal,
hogy a csoport körzetében folyó természetvédelmi munkáról, a nyilvánosság elé
kívánkozó értékekről, a jelentősebb propaganda-akciókról rendszeresen helyez
zenek el közleményeket a helyi (megyei) sajtóban — éppen úgy, mint az erdé
szeti témájú események kapcsán. Ezt megelőzően a helyi csoport elnökének
célszerű levélben megkeresnie a szerkesztőség vezetőijét és kérnie támogatását
annak érdekében, hogy a természetvédelmi munkát (hasonlóan az erdészet mun
kájához) kedvező közhangulat kísérje.
A propaganda-munka további szakaszában lehetséges az is, hogy célszerű lesz
egyesületi keretek között fórumot biztosítani a kívülállók természetvédelemmel
kapcsolatos ambícióinak és esetenként egy-egy jól felkészült, a helyi természeti
értékek tekintetében specialistának tekinthető személyt (pedagógust, múzeum
igazgatót, botanikust, ornithológust, geológust stb.) meghívni előadónak egye
sületi rendezvényre. Egy-egy erdészeti rendezvényhez csatlakozóan, amelyet
nyilvánosságot szolgáló fórumon (pl. városi színházban) bonyolítanak, teret le
het adni a természetvédelmet (vagy az erdőt, erdészetet) témául választó amatőr
fotókiállításnak. Hasonló alkalmakkor, de más csoportrendezvényhez kapcsoló
dóan is alkalmi kiállítást lehet rendezni természetvédelmi tárgyú könyvekből és
propagandaanyagokból.
A módszerbeli megoldásokkal való további példálózások helyett azzal zárjuk
e feladatra irányuló felhívásunkat, hogy amint látható, a végrehajtásban döntő
szerepe van a helyi lehetőségeket jól ismerő és azokat ügyesen kiaknázó önte
vékeny kezdeményezésnek. Azonban mindig szem előtt kell tartani, hogy a
helyi csoport propagandamunkája csak a természetvédelem irányítására hiva
tott állami szervek munkájával összhangban, azt támogatólag folyhat (nem is
beszélve a tájékoztatásról, az agitációról és propagandáról hozott párt- és álla
mi határozatok betartásáról).

A tagság bekapcsolódása az aktív természetvédelmi
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Már a szakmai továbbképzés keretében arra kell ösztönözni a tagságot — ve
zető beosztásúakat és a külső erdészeti, termelőszövetkezeti személyzetet egy
aránt —, hogy a szükséges ismereteket felfrissítve, illetve elsajátítva, öntevéke
nyen kapcsolódjon be a természetvédelem O T V H által irányított állami munká
jába és napi termelő munkája során érvényesítse a természetvédelmi szempon
tokat.
A tapasztalat szerint ugyanis a természetvédelem céljainak elérése többnyire
nem anyagiakon, hanem a döntésre jogosult helyi ügyintézők (erdészetvezetők,
erdészek, üzemtervezők, erdőfelügyelők stb.) viszonyulásán, látókörén és fi
gyelmességén múlik.
Az is gyakorlati tapasztalat, hogy a természetvédelem általában nem jár anynyi konfliktussal az erdészetre nézve, mint a környezetvédelem. (Utóbbi eset
ben még több elvi kérdést kell tisztázni az intenzív, koncentrált és magas fokon
gépesített erdőgazdálkodásra vonatkozóan.) Ez a tény megkönnyíti az erdészek
bekapcsolódását a természetvédelem megvalósításába.
A tagság a tervezés stádiumában is, az erdőgazdasági feladatok végrehajtása
során is tartsa szem előtt a természetvédelmi érdekeket. Gondoskodjon a már
védetté minősített objektumok esetében a természetvédelmi előírások maradék
talan betartásáról és betartatásáról. Ahol a hatósági természetvédelmi intézke
dések még nem történtek meg, de ismeretesek az erre irányuló tervek, ott úgy
irányítsák az erdőgazdlákodás menetét, hogy a természetvédelmi célok ne sem
misüljenek meg idő előtt. (Például: a fakitermelések üzemtervileg egyébként

megengedett, de ezen belül erőltetett és siettetett átcsoportosításával vagy épít
kezéssel stb. ne tegyék lehetetlenné valamely kiszemel erdőterülenek a későb
biekben ájvédelmi körzetté történő minősítését és kialakítását.)
A természetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő erdőgazdálkodással el
érhető az is, hogy ma még kiemelkedő értéket nem képviselő objektumok idő
vel helyi vagy akár országos értékű természetvédelmi objektummá válhassanak.
(Például a tájegységen belül viszonylag ritkán előfordulónak, már most is ma
gas korúnak, az átlagosat meghaladó méretűnek, különös alkatúnak stb. számító
fák, facsoportok, vagy egy-két idős, megfelelő egészségi állapotú erdőrészlet
megkímélése a kitermeléstől.) Néhány évtized múlva ezek pótolhatják az idő
közben elpusztuló hasonló értékeket, szolgálhatják az esztétikai élményszerzést
és a tudományos kutatást. A gyakorlati teendőkre, a lehetőségek széles skálájá
ra nézve egyébként az egyetemi, szakközépiskolai tananyagok, a szaklapok cik
kei (általában a szakirodalom) részletes eligazítást nyújtanak.
Egyesületünkön belül az „Erdők a közjóért" szakosztály a természetvédelem
szervezett munkálója. A z egyesületi vezetőkön kívül ennek a szakosztálynak a
vezetőjét, Mészöly Győzőt, vagy a szakosztály titkárát, Szenthe Ádámot célsze
rű megkeresni az egyesületi természetvédelmi munka problémáival.
Felhívjuk helyi csoportjainkat, hogy e körlevélben foglaltakból minél több
feladat megvalósítását irányozzák elő már 1977-ben, de anélkül, hogy a már el
készült munkatervekben és az azt alátámasztó költségvetésben emiatt alapvető
változtatásokat kellene eszközölni. A továbbiakban pedig gondoskodjanak fo
lyamatosan arról, hogy a következő évek munkaterveibe az egyesületi termé
szetvédelmi feladatok beépüljenek. A helyi csoportok vezetősége a körlevélben
foglaltakat tárgyalja meg s jelölje ki azt a vezetőségi tagot, aki a természetvé
delmi feladatok gondozója lesz. A csoport titkára február 28-ig jelentse be az
egyesület főtitkárának e személy nevét, hivatali beosztását, munkahelyének cí
mét és a csoporton belül viselt tisztségét.
Bízunk abban, hogy az egyesület tagsága meggyőződéssel teszi magáévá az
erdészeti természetvédelem gondolatát, részt vállal a vázolt feladatok megoldá
sából és ezzel is hozzájárul nemcsak a színvonalasabb, kulturáltabb erdőgazdál
kodás fejlesztéséhez, hanem a nemzeti kincset, általános kultúrértéket jelentő
természetvédelmi értékek feltárásához, megóvásához és fejlesztéséhez.
Budapest, 1977. január 20.
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