Orosz fiatal vadászok a Nyírségben

A NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti
Részvénytársaságnál folyó vadgazdálkodási munka, valamint a magyar vadászati hagyományok megismerése volt a legfontosabb célja
annak a tanulmányútnak, amelynek során 18 orosz fiatal töltött el
néhány napot november elején Kelet-Magyarországon. Az erdõgazdaság több egységéhez eljutottak: a
Gúthi Erdészetben tájékoztatást
kaptak a társaságnál folyó nyírfajdvisszatelepítési programról, és ellátogattak az itteni vadaskertbe is. A
Debreceni és Nyíregyházi Erdészetben pedig az erdõgazdálkodási
munkákat tanulmányozták.
Oroszországban 208 millió hektár vadászterületet és 2270 vadgazdálkodási
egységet tartanak számon, a vadászok
száma eléri a kétmilliót – adott tájékoztatást Irina Dorosina, az Orosz Vadászok és Halászok Szövetségének képviselõje, a csoport vezetõje. A 76 helyi
egységben dolgozó szervezet feladatai
közé tartozik a vadgazdálkodás szervezése, a sport- és hobbihorgászat koordinálása, a vadászkutya-tenyésztés összefogása, de közremûködnek az orosz és
a külföldi felsõsoktatási intézmények
közös képzéseiben is. Oroszországban
tavasszal fõként vízimadarak (kacsák és
libák) vadászatára van lehetõség, de helyenként a barnamedve-vadászat is engedélyezett. A nyilvántartások szerint
121 ezer medve él az országban, az éves
teríték 2800 és 3000 között mozog.
Õsszel a többi között jávorszarvas, õz,
vaddisznó, hegyi kecske nyomát kutatva indulhatnak el a vadászok. A 630
ezer jávorszarvasból valamivel több
mint 16 ezret, a 180 ezer vaddisznóból
12 ezret, a 670 ezer szibériai õzbõl pedig
18 ezret hoznak terítékre évente. Külön-

legesnek számít a farkas: az utóbbi idõben ugyanis annyira elszaporodott,
hogy egész évben vadászható, volt

olyan esztendõ, amikor 45 ezer került
puskavégre – mondta Irina Dorosina.
A szakmai útra az Orosz Vadászok és
Halászok Szövetsége (Roszohotribolovszojuz) és az Országos Magyar Vadászati
Védegylet által idén júniusban megkötött
együttmûködési megállapodás kapcsán
nyílt lehetõség. A két szervezet közös
programokat kíván indítani a vadtenyésztés, vadgazdálkodás, vadászatszervezés,
a trófeabírálat, valamint az ökológiai és
vadászati turizmus területén. A különbözõ költözõ állatfajok megfigyelése mellett
a tudományos, módszertani és kutatási
konferenciák szervezése, valamint az
utánpótlás nevelése is a célok között szerepel. A tervek szerint hamarosan magyar
fiatalok utaznak Oroszországba, hogy az
ottani vadgazdálkodást tanulmányozzák.
Kép és szöveg: Vereb István

Román szakemberek
látogatása
Román munkavédelmi és munkaügyi
szakemberek látogattak a napokban
Magyarországra. A Simona-Maria Iancu
munkaügyi igazgató és Eugen Cirmanciu munkavédelmi igazgató által vezetett küldöttség tagjai a térség állami erdõgazdaságánál alkalmazott eljárásokra
is kíváncsiak voltak. A NYÍRERDÕ Zrt.
Baktalórántházi Erdészetében kialakított erdészeti tanpályán a biztonságos
munkavégzés gyakorlását tanulmányozták. A tanpálya két évvel ezelõtt készült
el, a munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt pályázati forrásból. Amellett,
hogy fakitermeléssel foglalkozó vállalkozókat és közmunkásokat képeznek,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakiskolák fiataljainak gyakorlati oktatása is
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itt történik. A bemutatót követõen a szakemberek az erdészet ófehértói erdei rakodóján megismerhették az elsõdleges
fafeldolgozás helyi technológiáit és
azok végtermékeit.
Bíró Imre, a Baktalórántházi Erdészet
igazgatója és Börzseiné Udvarhelyi Sarolta termelési fõelõadó az elsõdleges
fafeldolgozás munkavédelmi elõírásairól is tájékoztatta a román vendégeket.
A hazai szakembereket Szemán Mihály,
az OMMF Észak-alföldi Munkavédelmi
felügyelõség igazgatója és Kertész Sándor, az OMMF Észak-alföldi Munkaügyi
Felügyelõség igazgatója vezette, a találkozón mód nyílt a két országban alkalmazott eljárások összehasonlítására is.
Vereb István
63

