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Az alföldi körülmények között szinte
egyedülálló az az erdõkezelési mód,
amelyet az ország keleti határának köze-
lében alkalmaz a NYÍRERDÕ Zrt. Fehér-
gyarmati Erdészete. A fokozottan védett
Bockerek-erdõben nem látni nagy tarra
vágott erdõrészeket, a fakitermelés min-
dig kis területeken történik. A mintegy
600 hektáros összefüggõ erdõtömbben
az úgynevezett Pro Silva szemléletû er-
dõkezelést valósítják meg a szakembe-
rek. A napokban az Országos Erdészeti
Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei és Debreceni helyi csoportjának
tagjai ismerkedtek a módszerrel.

A társadalom erdõvel kapcsolatos
elvárásai megváltoztak az elmúlt idõ-
szakban: a gazdasági elvárások mellett
felerõsödtek az erdõ környezet- és ter-
mészetvédelmi-, valamint közjóléti
funkciói. A Bockerek-erdõben fenntart-
juk a folyamatos erdõborítást, nem csi-
nálunk nagy területû tarvágásokat, és
utánozzuk az erdõ természetes folya-
matait. Kisebb mesterséges lékeket ala-
kítunk ki, tulajdonképpen utánozva azt,
amikor például egy õserdõben 2-3 fa ki-
dõl, és a már lehullott magokból, sar-
jakból indul új életnek az erdõ – mutat-
ta be a munkát Szalacsi Árpád, a
NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. ve-
zérigazgatója.

A Szatmár-Beregben levõ keményfás
ligeterdõk az Alföld legveszélyeztetettebb
erdõtársulásai közé tartoznak. Itt a tuskó-
zás nélküli erdõfelújításoknak harminc
éves múltja van, a Pro Silva szemléletû er-
dõgazdálkodást pedig az utóbbi évtized-
ben kezdték meg a szakemberek. Ezek a

természetközeli módszerek figyelembe
veszik a biológusok, természetvédõk er-
dõért aggódó nézeteit, természetesen az
erdészek biológiai és ökológiai szemléle-
tével együtt. Viszont bebizonyosodott az
is, hogy ez a gazdálkodási módszer csak
megfelelõ termõhelyi és ökológiai adott-
ságok mellett folytatható. A szakemberek
úgy látják, hogy a bockereki tapasztala-
tok – gazdasági számításokkal kiegészítve
– átültethetõk más területekre is. Ezért a
Nyírségi Erdészeti Részvénytársaság az ál-
tala kezelt területek közül a megfelelõ
ökológiai adottságú erdõkben szeretné
meghonosítani ezt az eljárást.

A szakmai program az erdõben örök
álmukat alvó erdészek sírjának megko-
szorúzásával ért véget. 
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