„Magyarország erdõállományai”
kiadvány legújabb kötete
Immár hagyomány, hogy a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ Erdészeti Igazgatósága
(korábban: Állami Erdészeti Szolgálat központja) ötévenként megjelentet egy átfogó jellegû, országos erdõadatokat tartalmazó kiadványt. Ebbe a sorozatba illeszkedik a „Magyarország erdõállományai, 2006” kiadvány is, mely országos adatokat tartalmaz az erdõkrõl, de egyes adatok megye, illetve
az erdõgazdasági tájcsoport szintjén is kimutatásra kerültek.
A kiadvány célja
– a 2006. január 1. idõpontra vonatkozó országos erdõállapot bemutatása,
– a 2006. évi erdõállomány-gazdálkodás teljesítési adatainak ismertetése,
– az elmúlt öt-tíz évben az erdõ állapotában és a gazdálkodásban bekövetkezett változások ismertetése.
Magyarországon az erdõrõl és az erdõ
védelmérõl szóló 1996. LIV. törvény írja
elõ a tartamos (fenntartható) erdõgazdálkodást minden erdõben. A tartamos er-

dõgazdálkodással hosszú távon biztosítható az erdõ anyagi és nem anyagi jellegû szolgáltatásainak fenntartása. E kötetben is megtalálhatók mindazon indikátorok, amelyeket a magyarországi erdészeti gyakorlat hagyományosan használ a
tartamos erdõgazdálkodás ellenõrzésére,
és amelyek egyúttal jól illeszkednek a
nemzetközi rendszerhez is.
Adatforrásként a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti

Igazgatósága által nyilvántartott
adatok szolgáltak, elsõsorban az
Országos Erdõállomány Adattár.
A kiadvány egyes fejezetei a kialakult tulajdoni és gazdálkodói
viszonyokat, az erdõ elsõdleges
rendeltetéseit, a termõhelyi adottságot, a fafajmegoszlást, az erdõk
egészségi állapotát, az éves gazdálkodási eredményeket tárgyalják statisztikai táblázatok, grafikonok, tematikus térképek formájában. A táblázatokban, grafikákban
megjelenített adatokhoz rövid szöveges értékelés kapcsolódik, mely
egyrészt fogalommagyarázatul is szolgál a szakmai kifejezésekben kevésbé
jártas olvasónak.
A kiadvány, mely 12 oldalas ismertetõ füzetbõl és az adatokat tartalmazó
CD-bõl áll, letölthetõ a www.aesz.hu
oldalról, valamint elérhetõ az Európai
Erdõk Hete rendezvénysorozat kiemelt
helyszínein.
MGSZH Központ
Erdészeti Igazgatóság

Trükkös fatolvajt fogtak
az erdészek
„Nagybani” fatolvajt fogtak a Mecseki
Erdészeti Zrt. munkatársai. A falopás
és természetkárosítás miatt feljelentett bûnözõ ügyét a rendõrség gyorsított eljárás keretében vizsgálja.
Nagy tételben, megrendelésre dolgozó fatolvajt fogtak el a Mecseki Erdészeti
Zrt. Pécsváradi Erdészetének munkatársai október közepén. A pellérdi férfit a
büdöskúti részen fülelték le az erdészek,
az autóval és az éppen ellopott fával
együtt, és feltartóztatták, amíg a rendõrség a helyszínre nem ért. A tettes ellen az
erdészet mellett a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság munkatársai is feljelentést tettek, természetvédelmi övezetbe
történõ behatolás miatt.
Az erdészet munkatársai elmondták:
a helyi „alkalmi” tolvajokat a keréknyomok alapján általában be tudták azonosítani, ám az utóbbi idõben hagyott,
rendkívül változatos nyomok gondol352

kodóba ejtették õket. A rendõrségi nyomozás során kiderült: a tettes egy orgazda megrendelésére dolgozott, aki
minden alkalommal más autót bérelt
számára a fa elhordására.
A feljelentés nyomán a rendõrség
gyorsított eljárásban vizsgálja az ügyet,
és az elsõ bírósági tárgyalásra már október 22-én sor került volna – csakhogy
az élelmes tolvaj egyszerûen nem jelent
meg, elodázva így az ügy lezárását.
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