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módszereket készítettünk és teszteltünk.
Ezekkel rendre és önként jelentkeztünk a
volt ÁESZ-nél és jogutódjánál, vélemé-
nyüket a javasolt módszer többszöri mó-
dosításakor sorra figyelembe vettük. Java-
solt módszerünket a tudományosan meg-
alapozott és kifejlesztett módszerek éssze-
rû leegyszerûsítésével alakítottuk ki oly
módon, hogy teljes mértékben alkalmaz-
kodjon a hazai erdõtervezési gyakorlat-
hoz. Hangsúlyozandó, hogy a legegysze-
rûbb értékeléshez felhasznált jellemzõk
az erdõtervezési munka során egyébként
is felmérésre kerülnek, megtalálhatók az
Országos Erdõállomány Adattárban, így a
természetesség megállapítása nem ró több-
letterhet a terepi erdõtervezõre. Egy, a te-
repi felvételezésben minimális többletet
szükségessé tevõ változat lehetõvé tenné
a méretes élõ- és holtfa mennyiségének,
illetve a cserjeszintben lévõ idegenhonos
cserje- és fafajok arányának figyelembe-
vételét is, ami jelentõsen javítaná a termé-
szetességi mutató használhatóságát. Fon-
tos említeni azt is, hogy a természetesség
fogalma, a mérésére használt kritériumok
és indikátorok elõsegítik a szakmán belül
egyre gyakrabban hangoztatott paradig-
maváltást, azok mind szemléletformálók,
az erdõkkel való jövõbeli bánásmód alap-
pillérei lehetnek.

Mire jók az erdõtermészetességi
adatok?

Az erdõrészlet szintû erdõtermészetes-
ségi mutató (és annak komponensei)
segítségével számszerûen megállapít-
ható, hogy

– az üzemtervezés idõpontjában (ill.
a változások követésével bármely ké-
sõbbi idõpontban) milyen az erdõrész-
let természetessége;

– történt-e változás (javulás, leromlás)
az erdõrészlet természetességében bár-
mely két idõpontja között (monitoring);

– milyen az egyes erdõgazdálkodók
erdeinek, az erdészeti tájak, tájcsoportok,
az ország erdeinek természetessége;

– milyen az egyes állománytípusok
természetessége;

– az alkalmazott erdõgazdálkodási
és erdõkezelési módszereink hatásaikat
tekintve mennyire természetközeliek;

– milyen szerkezeti, összetételi, mû-
ködési jellemzõk érzékenyebbek az er-
dõtermészetesség szempontjából, me-
lyeket lehet könnyebben javítani.

Az általunk ajánlott módszer elõnyei:
– számszerû, 0–100 közötti matema-

tikai skálát alkalmaz, melynek segítsé-
gével a kategóriák közötti esetleges vál-
tásnál jóval finomabb változások is ki-
mutathatók;

– a természetesség értéke bármely ka-
tegóriarendszerben elhelyezhetõ, így az
új erdõtörvényben definiált kategorizálás
bármely más rendszerrel összevethetõ;

– a gyakorlati lehetõségeket (az
adattár kereteit) maximálisan kihaszná-
ló módon komplex;

– a legkisebb teret engedi a szubjek-
tivitásnak;

– rugalmas, további indikátorok be-
építhetõk, ill. szükség esetén ki is hagy-
hatók, miközben az eredmény össze-
vethetõ a korábbival.

Az erdõtermészetességi mutató
üzemtervbe, ill. az Országos Erdõállo-
mány Adattárba való kerülésével:

– megfelelünk a nemzetközi elvárá-
soknak (pl. miniszteri konferenciák);

– kielégítjük a hazai törvényekben
(erdõtörvény, ill. természetvédelmi tör-
vény) megfogalmazottakat;

– lehetõséget adunk az erdõtelepíté-
sek, erdõfelújítások és erdõnevelések
ilyen szempontú differenciálására pél-
dául a támogatások során;

– az erdõk értékelési lehetõségei kö-
zé új szempontként kerül a természe-
tesség;

– mivel a mennyiségi mutatókon túl
minõségi mutatóval is rendelkezünk er-
deink állapotára nézve, a természetes-
ség vizsgálatával rögzíteni lehet az er-
dõk minõségét és a minõségben beállt
változásokat;

– a természetesség koncepciója elõ-
segítheti új erdõmûvelési módszerek ki-
fejlesztését;

– a természetesség a szakmai szem-
léletváltás egyik alappillére lehet.

A javasolt gyakorlati módszer
Az erdõtermészetesség megállapításá-
nak elve az, hogy az erdõrészletben ta-
lálható aktuális erdõállományunkat a
potenciális természetes erdõtársulás
természetes állapotával vetjük össze, s
az ettõl való eltérést indikátorok segít-
ségével mutatjuk ki. Az erdõtermésze-
tesség mutatója a természetességi ská-
lán 0-tól 100-ig tart, elõbbi érték a telje-
sen mûvi állapotot, utóbbi érték a tény-
legesen leírható legtermészetesebb ál-
lapotot jelöli.

Az értékelést 3 szinten is el lehet vé-
gezni. Az 1. szint az indikátorok szintje,
a 2. szint az egyes indikátorokból

Új rendelet született a vadhúsról (141/2009. (X. 29.) FVM)

A vadgazdálkodók bevételének jelentõs része a vadhús értékesítésébõl származik,
az elmúlt idõszakban viszont a nemzetközi értékesítési gondok következménye-
ként a vadhús felvásárlói ára soha nem látott mélypontra esett.

Ezzel ellentétben a belföldi értékesítési árak színvonala – a feldolgozóüze-
mek rendkívül magas járulékos költségei miatt – a hazai vásárlói kör kialakulá-
sát nagyban megnehezítette. A szakmai körök érthetõen sürgették a belföldi
szabadpiaci helyzet megteremtését és ennek jogi szabályozását. Az elejtett vad
forgalmazásának lehetõségeit a szakminisztérium által kiadott új jogszabály
pontosítja. A rendelet alapján a vadászatra jogosult a tulajdonában lévõ, emberi
fogyasztásra szánt elejtett vadat magánfogyasztásra felhasználhatja, kis mennyi-
ségben – ez naptári évenként 10 ezer kilogrammot jelent – magánfogyasztásra
át- vagy eladhatja az elejtõnek, illetõleg az elejtõtõl eltérõ végsõ fogyasztónak.
Illetve eladhatja a végsõ fogyasztót közvetlenül ellátó kiskereskedelmi vagy
vendéglátóegységnek. Az említett mennyiségen kívül korlátlan mennyiségben
értékesítheti vadfeldolgozó üzemeknek.

Az elejtett vad továbbra is többlépcsõs vizsgálaton esik át. Elõször az elejtõ
köteles megszemléléssel megvizsgálni, majd ezt követi a képesített vadhúsvizs-
gáló vizsgálata. A megvizsgált és kifogásmentesnek talált vadat a jogosult a vég-
sõ fogyasztónak magánfogyasztásra átadhatja, továbbértékesítés esetében azon-
ban a vadhús további, hatósági állatorvosi vizsgálaton esik át. A jogszabályban
meghatározott esetekben a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szer-
vének engedélyével a trichinella-vizsgálat – amellyel elsõsorban az elejtett vad-
disznó érintett – mellõzhetõ, azonban errõl a vevõt minden esetben tájékoztat-
ni kell. Fontos az értékesített vad útjának a követhetõsége is, ezért a vadászatra
jogosult a lõtt nagyvad esetében köteles naprakész nyilvántartást vezetni, a ré-
szére átadott vadkísérõ jegyeket a kibocsátó szervnek havonta visszaküldeni.
A rendelettõl a gazdálkodók és a szakemberek nemcsak a vadhús-felvásárlási
árak javulását, hanem a hazai fogyasztás mennyiségi emelkedését is várják, hi-
szen a helyben lévõ végsõ fogyasztóhoz vagy a kiskereskedelmi egységhez köz-
vetlenül eljutó vadhús ára remélhetõen a magyar fogyasztók, vásárlók számára
is kedvezõen fog alakulni.
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