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Az elsõ három hónap összesítése azt
mutatja, hogy az elõre tervezettnél na-
gyobb ütemben zajlik a NYÍRERDÕ
Nyírségi Erdészeti Zrt. közmunkaprog-
ramja, amelynek során 400 állástalan-
nak ad munkát hét hónapon keresztül

az erdõgazdaság –
mondta Kaknics
Lajos vezérigazga-
tó. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg és
Hajdú-Bihar me-
gyék 60 ezer hek-
tár állami tulajdo-
nú erdeit kezelõ
NYÍRERDÕ Zrt.
minden erdészete
alkalmaz közmun-
kásokat.

Az általános er-
dõmûvelési mun-
kával eltöltött idõ
már megközelíti a

90 ezer órát, a csemetetermesztésben pe-
dig 21 ezer órát dolgoztak a közmunká-
sok. 110 hektáron végezték el az akáco-
sok és nyárasok nyesését, és kétszer ek-
kora területen a vágástakarítást. Három
hónap alatt sok illegális szemétlerakó he-

lyet is felszámoltak a két megyében, az
általuk összegyûjtött szemét mennyisége
meghaladja a 875 köbmétert – ismertette
az adatokat Kaknics Lajos.

A közmunkások több mint 50 ezer
folyóméter erdei utat és útpadkát tisztí-
tottak meg, emellett pedig 5600 órát töl-
töttek el közjóléti eszközök (a többi kö-
zött padok, erdei játékok) javításával. Az
elvégzett munka eredményét az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület debreceni Ván-
dorgyûlésének résztvevõi is láthatták,
akik a megyeszékhely környékén meg-
valósult közjóléti fejlesztéseket tanulmá-
nyozták július közepén. 

A programhoz tartozó oktatások
õsszel kezdõdnek el: a NYÍRERDÕ
közmunkásai közül 60-an vehetnek
részt erdõmûvelõ-, motorfûrész-kezelõ
vagy kisgépszerelõ képzéseken, ame-
lyeken az erdõgazdálkodásban hasz-
nosítható végzettséget és ismereteket
szerezhetnek.

Jól halad az erdei közmunka

Horvátországban komoly lehetõségeket
látnak az akácgazdálkodásban, és több
helyen elkezdõdött a dám tenyésztése is.
Dr. Miroslav Benko, a horvátországi Erdé-
szeti Intézet vezetõje és dr. Littvay Tibor, a
nemesítési osztály vezetõje a NYÍRERDÕ
Zrt. Gúthi Erdészetében a magyar tapasz-
talatokról tájékozódott.

Miroslav Benko szerint Horvátország
erdei különböznek a magyar állomá-
nyoktól, de egyes helyeken jelen van az
akác, és hasonló a helyzet a dámmal is.
Náluk komoly fejlõdésnek indult a ma-
gánerdõ-gazdálkodás, ennek nyomán
sok erdõtulajdonos kezdett foglalkozni
a dámmal. Az intézet ezt a munkát sze-
retné segíteni, ehhez viszont gyakorlati
tapasztalatokra van szükség, éppen
ezért választották tanulmányútjuk hely-
színéül a Gúthi Erdészetet.

Mint köztudott, Európa egyik legjobb
dámpopulációja él az erdészet terüle-
tén: a jelenlegi és a korábbi világrekord
dámbika is itt esett el. Gúth arról is ne-
vezetes, hogy ez az egyetlen vadászte-
rület a világon, amely már kétszer érde-
melte ki a CIC, a Nemzetközi Vadvédel-
mi Tanács Edmond Blanc-díját – emlé-
keztetett Kaknics Lajos, a NYÍRERDÕ
Zrt. vezérigazgatója.    

A kutatókat elkísérte a magyar Er-
dészeti Tudományos Intézet fõigazga-

tója is. Dr. Führer Ernõ elmondta: a
két ország kutatói öt évvel ezelõtt ala-
kítottak ki szakmai kapcsolatot egy-
mással. Összeköti õket, hogy évtize-
dekkel korábban a magyar erdészeti

kultúra terjedt el a térségben. Elsõsor-
ban a klímaváltozás, és az emiatt meg-
jelenõ új kártevõk elleni küzdelem te-
rületén van együttmûködés a szakem-
berek között.

Horvát erdészeti kutatók Gúthon

Az ország két legtávolabbi erdészeté-
nek, a Fehérgyarmati és a Szentgotthár-
di egységek munkatársainak is volt le-
hetõsége szakmai tapasztalatcserére,
amikor a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti
Zrt. küldöttsége látogatott az ország leg-
nyugatabbi részére, a Szombathelyi Er-
dészeti Zrt.-hez. A nyírségiek bepillan-
tást nyertek az egyes erdészeti igazga-
tóságok munkájába – az alföldi szem-
nek megdöbbentõ és lenyûgözõ állo-
mányviszonyokkal szembesülve. Az er-
dei és lucfenyvesek, gyertyános tölgye-
sek és bükkösök láttán nyilvánvaló volt,
hogy Magyarország egyik legjobb erdõ-
állományát kezelik a Vas megyei kollé-
gák. A szombathelyi program során
pásztás lucfenyõ természetes felújításá-
nak tanulmányozása mellett jutott idõ a
Stájer-házi Erdei iskola és Múzeum be-
járására is. A második nap délelõttje a
Vasvári Igazgatóság, délutánja a Sárvári

Igazgatóság megismerésével telt. Elláto-
gatott a csoport a híres Jeli arborétum-
ba, majd a Farkaserdõbe is, ahol a gyer-
tyános tölgyesek nevelése és természe-
tes felújítása folyik. 

Az erdõgazdaság négy egysége kö-
zül a Szentgotthárdi Igazgatóság ma-
radt a program végére. Rábagyarmaton
a lucfenyõnél elõforduló szúkárosítást
és a felszámolást mutatták meg a ven-
dégeknek, majd Csörötnek-Csikólege-
lõ térségében a Pro Silva elveken ala-
puló erdõkezelés, Õriszentpéternél pe-
dig az erdeifenyõ természetes felújítási
kísérletének tapasztalatairól követke-
zett beszámoló. 

A gondos és szívélyes házigazdák-
nak köszönhetõen alkalom nyílt a kü-
lönbözõ emlékhelyek és látnivalók fel-
keresésére is.  

A NYÍRERDÕ tudósítója:
Vereb István
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