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Az EU erdészeti öröksége egy egész-
séges, az ember és a természet kö-
zött több évszázad alatt kialakult
kapcsolatrendszer összessége. Az
Európai Unió rendelkezik a hatodik
legnagyobb erdõterülettel a Földön.
Az EU bõvítésével fokozatosan nõtt
az erdészeti ágazat jelentõsége. Er-
dõgazdálkodásunk érdekképvisele-
tét is szolgálhatja hazánk soros el-
nöksége az Unióban.

Svédország, Finnország és Ausztria
1995-ös csatlakozásával megkétszere-
zõdött a korábbi Unió erdõvel borított
összterülete, ami így elérte a 113 millió
hektárt, (ebbõl 87 millió hektár gazda-
sági rendeltetésû erdõ). Ezzel a lépéssel
az erdõsültség átlagos mértéke 21%-ról
31%-ra emelkedett. A 2004-es bõvítés-
sel az EU-25 erdõterülete 30%-kal nõtt,
az erdõk területe meghaladta a 148 mil-
lió hektárt (sajnos az erdõ definíciója az
EU-n belül még nem teljesen egységes),
az összes erdõ és fás terület kiterjedése
pedig a 160 millió hektárt. A 2007-ben
csatlakozott Románia és Bulgária meg-
közelítõleg további 10 millió hektárral
növelte a most már 27 tagúra bõvült
szervezet erdõterületét.

Az EU-25 20–25%-át képviseli a glo-
bális fakitermelésnek, -felhasználásnak
és -feldolgozásnak. Az erdõ és erdõre
épülõ iparágak a termelõi ágazatban
dolgozók 4,3%-át, a szolgáltatói ágazat-
ban dolgozók 3,7%-át foglalkoztatja, ami
átlagban az EU-n belül foglalkoztatottak
2,5%-át jelenti. Ez megfelel az olyan
nagy iparágak foglalkoztatottságának,
mint a vegyipar, gépipar, szállítás stb. Az
integrált ágazat több mint 3,5 millió, álta-
lában vidéki munkahelyet biztosít, ami-
vel jelentõsen hozzájárulnak a gyakran
hátrányos helyzetû és korlátozott gazda-
sági lehetõségekkel rendelkezõ vidéki
térségek életképességének fenntartásá-
hoz. Az ágazat 2,2%-kal járul hozzá az
európai GDP-hez, és éves árbevétele
meghaladja a 300 milliárd eurót. Az adat
valószínûleg alulbecsült érték, ha figye-
lembe vesszük a nyújtott szolgáltatások
és az erdõre alapozott iparágak széles te-
vékenységi körét.

Az EU erdõsültsége folyamatosan nõ
(ellentétben a mezõgazdasági termelés-
re használt területekkel, amelyeknek
aránya csökken), a gyarapodás évente
több mint 400-450 ezer hektár. Mindez

az Európában kialakult erdõsítési és új-
ratelepítési erdészeti politikának és a vi-
tathatatlan európai erdészeti szakérte-
lemnek köszönhetõ. Európa hírneves er-
dészeti iskoláiban nagyszámú erdészt és
erdõmérnököt képeznek. Elsõsorban
ezek a szakemberek terjesztik a világban
a fenntarthatónak minõsített erdõgazdál-
kodás gyakorlatát. Az erdõk területének
több évtizede tartó folyamatos növelésé-
vel az EU példát mutat a fenntartható er-
dõgazdálkodás megvalósítása terén, mi-
közben a Föld erdei a többi kontinen-
sen, illetve régióban aggasztó mérték-
ben, az elmúlt évtizedben évente mint-
egy 13 millió hektárral csökkennek. 

A fentiekbõl is látható, hogy az er-
dõk Európa számára mennyire fonto-
sak. Ennek ellenére az erdõkre vonat-
kozóan – az agráriumtól eltérõen –
nincs egységes jogi szabályozás, a tag-
államok akaratának megfelelõen nem
létezik közös erdészeti politika. A saját
jogi háttér hiánya ellenére létrejött egy
európai erdészeti stratégia, amely a
fenntartható gazdálkodásra helyezi a
hangsúlyt, és olyan közösségi politikák
eszközeit mozgósítja, mint pl. a vidék-
fejlesztés, a környezetvédelem, a fej-
lesztési együttmûködés, a jogszabályok
harmonizálása, a kutatás vagy az infor-
mációs rendszerek.

A fentiek szem elõtt tartásával érde-
mes áttekinteni, hogy az erdõgazdálko-
dással kapcsolatosan, a Tanács Erdé-
szeti Munkacsoportjának munkaterve
alapján várhatóan, milyen fontosabb fe-
ladatok hárulnak a következõ fél évben
a magyar EU elnökségre.

1. Az ENSZ Erdészeti Fórum 9.
ülése (UNFF9) 2011. január 24. –
február 4. – New York, Miniszteri

szegmens: 2011. február 2-3.
UNFF az erdészeti ügyek legmagasabb
szintû nemzetközi tárgyalási fóruma. A
Riói Csúcstalálkozó (1992) után – ahol
az erdõk, az erdõgazdálkodás kérdésé-
ben nem sikerült átfogó megállapodást
elfogadni – született döntés a fórum
elõd szervezetének létrehozásáról az
erdõk ügyének globális szintû fóruma-
ként. Az UNFF-nek mind az EU egyes
tagállamai, mind az EU, mint önálló
szervezet külön is tagja.  

A UNFF 2007. évi 7. ülésén sikerült
elfogadni az elsõ, joghatással még nem
rendelkezõ, de a fenntartható erdõgaz-

dálkodás elveit átfogóan megfogalma-
zó erdészeti megállapodást (NLBI),
mely többek között magában foglalja az
erdõgazdálkodás számára megfogalma-
zott négy kiemelt célkitûzést is. 

• Az erdõterület-csökkenés és az er-
dõk degradációjának megállítása.

• Az erdõk gazdasági, szociális és
környezeti hasznának növelése.

• A fenntarthatóan kezelt, a védett
erdõterületek növelése és a fenntartha-
tóan kezelt erdõkbõl származó termé-
kek arányának növelése.

• A fenntartható erdõgazdálkodásra
fordítható kormányzati fejlesztési támo-
gatások csökkenésének megállítása,
majd növelése és új támogatási források
feltárása és bevonása.

A megállapodás végrehajtása foko-
zatosan beépül a nemzeti szabályozá-
sokba és az egyre több országban meg-
alkotott nemzeti erdõprogramokba. 

Az UNFF 9. ülés kiemelt témája: „Er-
dõk az emberért”. A találkozó célja a
fenntartható erdõgazdálkodáson belül
a fõ témakörhöz kapcsolódó határozat
elfogadása, mely elõsegíti az ember és
az erdõ kapcsolatának globális léptékû
fejlesztését. Továbbra is téma lesz a
fenntartható erdõgazdálkodás finanszí-
rozása (melyet az UNFF 8. ülésén csak
további, utólagos tárgyalások kereté-
ben sikerült lezárni), az NLBI végrehaj-
tása, a regionális együttmûködések és
az Erdészeti Szervezetek Együttmûkö-
dése (az erdõgazdálkodásban érintett
14 nemzetközi szervezet szövetsége,
CPF) keretében végzendõ feladatok
meghatározása. A felsorolt területeken
elért eredményekrõl és célokról is egy
határozat kerül majd elfogadásra.

Az UNFF 9 ülésnek kiemelt jelentõ-
séget ad a magas szintû (miniszteri)
szegmens (2011. február 2-3-án), mely-
nek keretében hivatalosan megnyitják
az Erdõk Évét, a miniszterek kerekasz-
tal megbeszéléseken tekintik át az ülés
kiemelt témáit. Várhatóan elfogadásra
kerül egy miniszteri nyilatkozat, mely-
nek célja az erdõk, a fenntartható erdõ-
gazdálkodás jelentõségének a 2012-ben
megrendezésre kerülõ „RIO+20” konfe-
rencia számára szóló üzenetként való
megfogalmazása. 

A magyar elnökség feladata az EU ál-
láspontjának Tanácsi Következtetések
formájában történõ elfogadtatása (me-
lyet a belga elnökség készített elõ), az

Az erdõ szerepe az Európai Unióban 
A magyar EU-elnökség idején várható feladatok
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EU hozzászólások és a témánkénti rész-
letes tárgyalási álláspontok kialakítása a
tagállamokkal a WPF keretében és a
tárgyalás helyszínén tartott koordináci-
ós üléseken, az EU képviselete a tárgya-
lások során. 

2. Az Európa Erdõk Védelme Mi-
niszteri Konferencia (MCPFE, új
nevén Forest Europe) 6. ülése,

Oslo (2011. június 15-17.)
Az MCPFE az erdõkért felelõs európai
miniszterek közös fóruma, egy páneu-
rópai politikai folyamat, melynek célja
a fenntartható erdõgazdálkodás megva-
lósítása és fejlesztése, az európai konti-
nens erdõinek védelme. A szervezetnek
46 tagja van, ebbõl következik, hogy
szép számmal EU-n kívül országok (pl.
Oroszország) is részt vesznek a munká-
ban. A fórumot 1990-ben alapították, és
az eddig megrendezett 5 miniszteri
konferencián 19, az erdõgazdálkodá-
sért felelõs miniszterek által aláírt hatá-
rozat született az erdõk védelmében. A
soron következõ miniszteri konferencia
a korábbiakhoz képest várhatóan új tar-
talommal kerül megtöltésre. A 2007-
ben Varsóban megrendezett 5. konfe-
rencián felmerült egy joghatással is ren-
delkezõ, Európai Erdészeti Egyezmény
(LBA) létrehozásának gondolata. Ennek
elemzése, egy esetleges döntés elõké-
szítése az MCPFE Szakértõi Bizottságá-
nak keretében jelenleg is folyik. Az elõ-
készítõ munkacsoportok által kidolgo-
zott elõzetes eredmények és ajánlások
alapján az európai erdõkre vonatkozó
LBA fõ célkitûzése a fenntartható erdõ-
gazdálkodás és az erdõk többfunkciós
szerepének támogatása és erõsítése, va-
lamint az e cél teljesülése érdekében az
európai szintû együttmûködés erõsíté-
se. Amennyiben az elõkészítõ munka
kedvezõ eredménnyel zárul, a 6. konfe-
rencián a miniszterek döntenek a tár-
gyalási folyamat elindításáról.

Az LBA melletti döntés egy konti-
nens léptékû, példa értékû erdészeti
kezdeményezés lenne, mely a közös ér-
tékek és célok meghatározása mellett
jelentõsen erõsíthetné az erdõgazdál-
kodás pozícióit az ágazatok közti kap-
csolatokban. A konkrét tartalmi elemek
ismeretének hiányában jelenleg még
nehezen prognosztizálhatók a tervezett
egyezmény kedvezõ hatásai, az azon-
ban már most feltételezhetõ, hogy az
LBA elfogadása jelentõs hatást gyako-
rolhat majd az EU erdészeti szabályozá-
sára, a jelenleg még csak egyes részte-
rületekre kiterjedõ közös szabályozás-
ra, az erdészeti politikára. 

Amennyibe a tárgyalások megindítá-
sa mellett döntenek a miniszterek, elsõ-
sorban rajtunk, erdészeken múlik majd,
hogy az LBA tartalmának megfogalma-
zásával milyen eszközt sikerül létrehoz-
nunk a fenntartható erdõgazdálkodás
elismertetése, támogatása érdekében.

A konferencia megfelelõ, EU szintû
elõkészítése a korábbi alkalmak eseté-
ben elsõsorban információs, egyeztetési
és szervezési feladatokat rótt az akkori
elnökségre. Jelen esetben azonban vár-
hatóan gyökeresen megváltozik a hely-
zet, mivel egy joghatással is rendelkezõ
egyezmény esetén az EU alapszerzõdé-
sek értelmében elõírt az egységes fellé-
pés, a tagállamok véleményének elõze-
tes egyeztetése és egységes képviselete.
Olyan feladat ez, melyre a korábbi el-
nökségek során még nem volt példa, de
az UNFF-hez hasonló, csak annál várha-
tóan lényegesen élesebb elõzetes tagál-
lami egyeztetési procedúrát kell majd le-
vezényelni, illetve az EU képviseletét el-
látni a Miniszteri Konferencián.

A magyar elnökség alatt felmerülhet a
Tanács Erdészeti Munkacsoport (WPF)
ülések mellett további EU szintû szakér-
tõi egyeztetések szükségessége, azok
akár hazai megszervezése. Az EU állás-
pont képviseletéhez elengedhetetlen a
felhatalmazást megalapozó Tanácsi Kö-
vetkeztetések elfogadtatása az Agrár Ta-
nács 2011. május 16-17-i ülésén, a hozzá-
szólások egyeztetése, véglegesítése, me-
lyek összeállítását az UNFF ülés után,
már februárban meg kell majd kezdeni.

3. A 2013 utáni idõszak erdészeti
intézkedései az EU vidékfejleszté-

si politikájában
Az európai integráció alappillére a Kö-
zös Agrárpolitika, amelynek szerepe át-
alakulóban van – ma már a vidékfej-
lesztést is tartalmazza. A két szakpoliti-
ka továbbra is a közös EU politikák
meghatározó területe, kiemelt támoga-
tást élvez. Noha az erdõgazdálkodás te-
rületén nem alakult ki az agráriumhoz
hasonló közös politika és integráció, a
vidékfejlesztés keretében az erdõgaz-
dálkodás, az erdõhöz, erdõgazdálko-
dáshoz kapcsolódó intézkedések már a
jelenlegi programozási idõszakban is
szerepet kaptak. Számos erdészeti in-
tézkedés beépült a hazai támogatások-
ba, és mára az erdõgazdálkodási támo-
gatásoknak ez lett az elsõdleges forrása. 

A vidékfejlesztés keretében a
1698/2005 EK rendelet számos erdészeti
intézkedés megvalósítását támogatja. A
fenntartható erdõgazdálkodás jelenlegi
sokrétû intézkedéseken alapuló támoga-

tásának további fenntartása, bõvítése ki-
emelt jelentõségû az ágazat számára. A
magyar elnökség idején a feladat várha-
tóan a 2013. utáni támogatási célok kiala-
kítása, a konkrét erdészeti támogatások
beillesztése lesz a vidékfejlesztés jövõbe-
ni támogatási rendszerébe. Ennek most
van itt az ideje, ha most nem lépünk, az
EU egyeztetési folyamatában a késõbbi-
ekben már sokkal nehezebb lesz megfe-
lelõ eredményt elérni. 

A klímatárgyalásokon az erdõ szerepe
egyre nagyobb hangsúlyt kap, a klímavál-
tozással foglalkozó, 2009-ben kiadott fe-
hér könyv is növekvõ szerepet szán az er-
dõgazdálkodásnak. Remélhetõ, hogy az
erdõgazdálkodás jelentõsége a vidékfej-
lesztésben és a klímaváltozás hatásainak
mérséklése szempontjából egyértelmûen
növekedni fog, aminek a támogatások
szerkezetében és mértékében is tükrö-
zõdni kell. Az európai erdõkbõl származó
fa az éghajlattal és az energiával kapcso-
latos európai célkitûzések szempontjából
is központi szerepet tölt be.

A magyar elnökség idõszakában dön-
téseket kell hozni a 2013 utáni támogatá-
si prioritásokról, a konkrét jogcímekrõl,
az egyes jogcímekre fordítható keretek-
rõl, a vidékfejlesztési rendelet konkrét
szövegtervezetérõl. A Bizottság 2010. no-
vember 17-én adta ki az agrárpolitika jö-
võjérõl szóló közleményét. A közlemény
alapján kialakuló vita során kerülnek
meghatározásra a vidékfejlesztés 2013
utáni prioritásai is. 2011. márciusban vár-
ható az agrárpolitika jövõjét meghatáro-
zó tanácsi következtetések elfogadása.
Az e területen történtek határozzák meg
a késõbbi erdészeti célú támogatások jö-
võbeni lehetõségeit.

4. Az EU erdészeti cselekvési ter-
vének (2007-2011.) megújítása, a

2012-2016. évi EU Erdészeti 
Cselekvési Terv összeállítása

Az EU Erdészeti Stratégiájának végrehaj-
tását elõsegítõ Erdészeti Cselekvési Terv
2011-ben lejár. A cselekvési terv elfoga-
dásakor felvázolt bizottsági elképzelés
szerint az új cselekvési terv 2012-tõl in-
dulhat. A Bizottság 2011-ben megkezdi
az új cselekvési terv összeállítását. A fela-
dat várhatóan kibõvül az Erdészeti Straté-
gia felülvizsgálatával, mely kapcsolódik
az Erdõvédelmi „Zöld könyv” vitájához is.
A tagállamok indokoltnak tartják az erdõ-
gazdálkodás kérdéseinek holisztikus
megközelítését, átfogó áttekintését és en-
nek fényében kívánják pozícionálni a
Zöld könyvben foglalt elképzeléseket.

Az EU 1989-ben elfogadott Erdészeti
Stratégiájának végrehajtása érdekében a
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Mezõgazdasági és Halászati Tanács
(MHT) felkérésére állította össze a Bi-
zottság az Erdészeti Cselekvési Tervet
2006-ban (A Bizottság közleménye a Ta-
nácsnak és a Parlamentnek, SEC (2006)
748). A Cselekvési Terv 2011-ig foglalja
össze az erdészeti szektor területén az
EU feladatokat. 2009. decemberére elké-
szült az Erdészeti Cselekvési Terv idõkö-
zi értékelése, ami az addig elvégzett fela-
datokat elemezte. Az eredeti elképzelés
szerint a Cselekvési Terv második perió-
dusa átível az EU 7 éves tervezési ciklu-
sain és 2012-2016-ig határozná meg az
ágazat területén a legfontosabb témák-
ban tervezett közös akciókat. A 2007-
2011-es Cselekvési Terv végrehajtása
ütemterv szerint halad, a következõ idõ-
szak elõkészítése 2011-ben megkezdõ-
dik. Az új Cselekvési Tervben kell meg-
fogalmazni azokat az erdõvel, erdõgaz-
dálkodással összefüggõ aktuális akció-
kat, amelyek a következõ idõszakban ki-
emelten fontosak.

A Cselekvési Tervvel kapcsolatos
tagállami véleménynyilvánítás fóruma
elsõsorban az Állandó Erdészeti Bizott-
ság. Ez 2010. december 03-án egy albi-
zottságot hozott létre a téma megvitatá-
sára, amelyben várhatóan Magyaror-
szág is részt vesz. Az albizottság 2011.
március 28-án tartja elsõ ülését és a nyá-
ri szünet elõtt egy ún. revíziós ülést.
2011. végén kell eredményeit megfo-
galmaznia, majd 2012-re várható az új
Cselekvési Terv elfogadása. A szakpoli-
tikák összehangolása miatt indokolt a
téma napirendre tûzése a Tanács Erdé-
szeti Munkacsoportjában is. 

5. Az Európai Parlament és a Ta-
nács rendelete a fát és faterméke-
ket piaci forgalomba bocsátó pia-
ci szereplõk kötelezettségeinek

meghatározásáról
A rendelet célja, hogy minimálisra csök-
kentse annak a kockázatát, hogy az ille-
gális eredetû faanyag az EU belsõ pia-
cára jusson.

Önálló kezdeményezésként a Ta-
nács 2003-ban elfogadta az erdészeti
jogszabályok és a kormányzati munka
megerõsítésére és a kereskedelemre
vonatkozó akciótervet (FLEGT akció-
terv). 2005-ben az akcióterv elsõ, konk-
rét lépéseként az EU-ba behozatalra ke-
rülõ faanyagra vonatkozó FLEGT ren-
delet (2173/2005/EK) került elfogadás-
ra. Ennek keretében az EU-val önkén-
tes partnerségi megállapodást kötõ fej-
lõdõ országokból csak a FLEGT enge-
déllyel rendelkezõ faanyagot lehet az
EU piacán forgalomba hozni.

A FLEGT rendelet – az önkéntesség
miatt – csak az arra vállalkozó országok-
ra terjeszthetõ ki, ezért indokolt volt to-
vábbi intézkedések kidolgozása a globá-
lis méretû erdõterület-csökkenés mér-
séklése érdekében. Mivel az új rendelet
tervezete nemcsak az EU-ba irányuló im-
portot, hanem az EU-n belüli fakereske-
delmet, az erdõgazdálkodókat is érintet-
te, az Erdészeti Munkacsoportban a vég-
rehajtás várható következményeit alapo-
sabban feltáró vita alakult ki. A tervezet
jelentõs részében a svéd elnökségi idõ-
szak végére sikerült megállapodásra jut-
ni. A rendelettervezetet a Tanács, a Parla-
ment és a Tanács Erdészeti Munkacso-
portja annak 2008. októberi nyilvános-
ságra hozása óta tárgyalta. A rendeletter-
vezetet elsõ olvasatban a MHT 2009. de-
cemberben elfogadta, de a még fennálló,
elsõsorban a Lisszaboni Szerzõdés élet-
belépése miatt nem kellõen meghatáro-
zott eljárásrendi kérdések miatt a végle-
ges elfogadás 2010. január 28-án történt
meg. Az elért megállapodás lehetõvé tet-
te a spanyol elnökség számára az EP által
2009. áprilisban elfogadott módosító ja-
vaslatok alapján a tervezet második olva-
satának elindítását és lezárását az elnök-
ség végéig. 2010. júliusában létrejött a
megállapodás, mely alapvetõen megfe-
lelt az elfogadott mandátumnak és a Ma-
gyarország által még vállalhatónak tartott
csomag-megállapodásnak. Így elfoga-
dásra került a Tanács és az Európai Par-
lament 995/2010 számú 2010. október
20-i rendelete a fát és faterméket piaci
forgalomba bocsátó piaci szereplõk kö-
telezettségeirõl (DDR rendelet).

Jelenleg a Bizottság feladata a DDR
rendelethez a végrehajtási szabályok
megalkotása. Ezen belül a monitoring
szervezetek kijelölésének és visszahívá-
sának szabályait, a DDR végrehajtásának
részletes szabályait, az illetékes hatósá-
gok ellenõrzéseinek gyakoriságára és
természetére vo-
natkozó szabályo-
kat 2012. június 2-
ig köteles kidol-
gozni. Továbbá
minden EU tagál-
lam kötelezettsége
2011. június 2-ig
egy nemzeti illeté-
kes hatóság kijelö-
lése a DDR végre-
hajtására, mely ne-
héz feladatot jelent
annak fényében,
hogy a Bizottság
számos végrehajtá-
si szabályt csak

2012. júniusáig köteles kidolgozni.
Emellett a tagállamok kötelessége a bün-
tetési tételek kimunkálása, amit szintén
2012. júniusáig közölniük is kell a Bizott-
sággal. A magyar elnökség feladata elsõ-
sorban tájékoztatás a tagállamok felé a
munkacsoport-üléseken a Bizottság
munkájáról a végrehajtási rendeletek
megalkotásának, illetve az illetékes ha-
tóságok kijelölésének folyamatáról, az
ezzel kapcsolatos várható tagállami ne-
hézségekrõl.

6. Az erdõk védelme az EU szak-
politikákban (Zöld Könyv)

Az európai erdõket érõ, nagy területet
érintõ károk felszaporodása - széldön-
tések, erdõtûz, rovar-, gombakárok -, il-
letve az erdészeti monitoring rendszer-
re vonatkozó szabályozás megújításá-
nak elmaradása ráirányította a figyelmet
az erdõket érõ károk megelõzésére az
EU-ban. A Zöld Könyv célja a témakör
EU-szintû vitájának megnyitása. Az
anyag tárgyalja az erdõ funkcióit, az er-
dõk klímaváltozás szempontjából fon-
tosnak tartott szerepét, illetve a klíma-
változás hatását az erdõkre, amelyben
kiemeli az abiotikus erdõkárok felerõ-
södését. Számba veszi az erdõk védel-
mének Európában rendelkezésre álló
eszközeit, területeit: 1. nemzeti erdé-
szeti politikai eszközök, 2. EU-szintû
szabályozás, 3. a fenntartható erdõgaz-
dálkodás megvalósításának erdõvédel-
met is szolgáló eszközei, 4. információs
rendszerek az erdõrõl.

A felvázolt lehetõségek közül techni-
kai jellegû egy EU erdészeti információs
rendszer létrehozása, a jelenlegi adat-
gyûjtési rendszerek fejlesztése, egysé-
gesítése, illetve a politikai cél az erdõk
stabilitásának, egészségi állapotának ja-
vítása az EU-n belüli szabályozások
összehangolásával. A Zöld Könyvben
megfogalmazott elképzelések kapcso-

Eladóak az alábbi sima dugványok és csúcsrügyes
karódugványok

Olasz nyár I-214-es sima dugvány: 30 000 db –
csúcsrügyes karódugvány: 600 db.
Pannónia sima dugvány: 32 000 db – csúcsrügyes
karódugvány: 1400 db.
Agathe nyár sima dugvány: 9000 db – csúcsrügyes
karódugvány: 600 db.
Csomoros nyár sima dugvány: 24 000 db.
Tripló nyár sima dugvány: 24 000 db.

Ár megegyezés szerint.
Érd.: Boróka Kft.
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latban vannak az Erdészeti Stratégia és
Erdészeti Cselekvési Terv megújításával
és várhatóan 2011-ben kerülnek együt-
tesen megvitatásra.

A Bizottság 2010. március elején hozta
nyilvánosságra a „Zöld könyvet”. A spa-
nyol elnökség – az erdõtüzek elõtérbe
helyezésével – felkarolta a témakört, és
2010. április 6-7-én magas szintû találko-
zót szervezett az erdõvédelem témaköré-
ben, melynek eredményeként ajánlások
kerültek elfogadásra. A Környezetvédel-
mi Tanács 2010. június 11-i ülésén fogad-
ták el a Zöld Könyvvel kapcsolatos Taná-
csi Következtetéseket, mely a továbblé-
pés egyik alappillére. Emellett COM társa-
dalmi vitára bocsátotta az Erdõvédelmi
Zöld Könyvet (EV ZK), melynek legfon-
tosabb végeredménye az egységes erdé-
szeti információs és monitoring rendszer

kialakításának széles körû támogatottsága
volt. Az EV ZK-rõl az Európai Parlament
(EP) is véleményt alkot, a vita jelenleg is
folyik, 2011. májusban várható az EP vég-
leges álláspontjának elfogadása. Minde-
zek alapján a Bizottság jogosult bármely
további kezdeményezésre, indokolt eset-
ben egy, már jogszabályalkotást megala-
pozó, konkrét javaslatokat tartalmazó, ún.
„Fehér Könyv” összeállítására. Ez a hosz-
szabb idõhorizontú munka biztosan túl-
nyúlik a magyar elnökség idõszakán. 

Magyarország számára a probléma
fontos, indokoltnak tartjuk az erdõk vé-
delmét EU szinten támogató szabályozás
ismételt kialakítását. Korábban a Forest
Focus rendelet támogatta az erdõvédel-
mi feladatokat. Az EV ZK-el kapcsolato-
san a tagállamok támogatása esetén a
magyar elnökség által elérendõ cél egy,

az erdészeti információkkal és az erdõ-
védelemmel foglalkozó EU rendelet
összeállításának elindítása lehet (EU
szintû, célirányos monitoring, amely fi-
gyelembe veszi az MCPFE által elfoga-
dott indikátorokat és a FAO felé 5 éven-
te kiadásra kerülõ erdõleltár tatalmát is). 

A magyar EU elnökség idõszakában
további, az erdõgazdálkodást érintõ fel-
adatok is vannak (pl. klímaváltozás,
biodiverzitás, megújítható energiaforrá-
sok), melyek nem a Tanács Erdészeti
Munkacsoportjának napirendjén szere-
pelnek. A már korábban kialakult kor-
mányzati munkamegosztás alapján az
erdõgazdálkodás érdekeit ezeken a te-
rületeken is képviseljük, részt veszünk
a döntéshozatalban. 

Szepesi András
Dr. Szép Tibor

Írásomat hadd kezdjem egy személyes do-
loggal. 1965-ben indította meg az ERTI
Kecskeméten új kísérleti állomását a Du-
na-Tisza-köze erdészeti problémáinak se-
gítésére. A vezetõi tisztet rám bízták. Mivel
feleségemmel együtt tõsgyökeres dunán-
túlinak vallottuk magunkat, volt bennünk
némi idegenkedés az alföldi erdészkedés
iránt. Szûkös lakáshelyzetünk és a gyara-
podó családi létszám azonban kényszer-
helyzetet teremtett, költöztünk, és hama-
rosan úgy megbarátkoztunk a várossal,
hogy ma is második otthonunknak tartjuk.

Az odaköltözés után feltûnt, hány ut-
canév viseli a „Talfája” elnevezést. A
szó tölgyest jelent, annak valamiféle he-
lyi módosulásaként terjedt el, miként a
Tisza melletti Tõs-erdõ vagy a Nagyka-
nizsa mellõl ismert „Tölös-puszta”. No
de ha ilyen név van, erdõnek is kell len-
nie valahol Kecskemét környékén. A
termõhelyi lenyomat alapján nem tud-
tam a kérdésre határozottan válaszolni.

A közeli Nagykörös mellett kiterjedt
tölgyes húzódott, innen írta le a szom-
széd városban mûködõ tanár, Hargitai
Zoltán, a kitûnõ botanikus a homoki töl-
gyesek két társulását, a gyöngyvirágos és
a pusztai tölgyest. Ezeket minden nö-
vénytársulástani szakmunka átvette. A
Talfája-erdõ ennek a nagykõrösi tölgyes-
nek a folytatása lehetett városunk irányá-
ba. Termõhelyi vetületeteit nem sikerült
megnyugtatóan feltárnom, mígnem most
a város legképzettebb helytörténésze,
Heltai Nándor népmûvelési felügyelõ,
késõbb újságíró, frissen megjelent „Mun-
kával szentelt táj – Katonatelep, Talfája,

Úrrét” címû munkában nem akadtam
okiratok alapján megjelölt adatokra. Ér-
demes erre ezúton is felhívnom a figyel-
met, mert maga a nagykõrösi erdõ is ter-
mészeti érték, egy homokbuckát már ko-
rábban védetté nyilvánítottak buckaalak-
ja és jellegzetes gyepnövényzete miatt.
Állaga sajnos ma már rongálódott, mert a
terepmotorosok szívesen használják mo-
to-cross gyakorló pályának. Szerencse,
hogy a tölgyest tsz-erdõként olyan kitû-
nõ szakemberek is mûvelték, mint a szak-
íróként ismert nevû Rédei Károly, és így
az eredeti tölgyes növényi összetétele,
szerkezeti adottságai most is szemléletes
képet nyújtanak errõl az értékes erdõrõl.

Nagy részét évtizedekkel ezelõtt kiter-
melték. Területét átadták a híres kecske-
méti szõlõnemesítõknek – Mathiász János-
nak, Katona Zsigmondnak, Kocsis Pálnak,
Szegedi Sándornak és követõiknek.

A közismerten vízigényes kocsányos
tölgyek vízellátását a mélyedésekben
összegyûlt vizekbõl talajvízbe szivárgó
víz szolgáltatta, megtartását a korábbi
folyóvízi kiöntések során homokba ke-
veredett bõ iszaptartalom segítette. Ér-
dekesség még az a néhány szál moly-
hos tölgy is, ami a kocsányos fajtestvé-
rek között megjelenik. Természetes elõ-
fordulásukat megkérdõjelezi az a tény,
hogy a lovak ennek a tölgynek makkját
fogyasztják legszívesebben, ezért az
sem lehetetlen, hogy a török háborúk
idején a lovas harcokra berendezkedett
török katonák is segítették megtelepe-
dését. E kérdésre ma már nem tudunk
biztos választ adni.

A két város lakói nagy becsben õriz-
ték tölgyesüket, ennek igazolása lehet
az a XIX. sz.-i sajtóközleményként meg-
jelent felhívás, aminek szövegét alábbi-
akban idézzük:

„Nagy botránkozással tapasztalván
némely lakosoknak abbéli rendetlenke-
dések, mely szerint számosabban ko-
csikon menvén ki maguk mulatása vé-
gett a város talfái és nyíri erdejében, ott
szembetûnõ kárral zöldfa ágakat, sõt
fiatalabb fákat kivagdalnak: visszajövén
pedig a városon keresztül sebes vágtat-
va illetlen kurjászások között nyarga-
lódzanak. Mindezen rendetlenségek-
nek és az abból származható veszedel-
meknek elhárítások tekintetébõl a lako-
sok között dobszó mellett kihirdettetni
rendeltetik, hogy akik ezentúl a fentebb
érdeklett tilalmas cselekedetekben ta-
pasztaltatni fognak, sorsokhoz képest 6
ft. (vigyázat, ez XIX. sz.-i nagyságrend –
szerk. megj.) pénzbeli büntetésben ma-
rasztatlanak vagy 12 pálca ütésekkel fe-
nyíttetnek.”

A hosszú idézetnek nemcsak régies
stílusát, még inkább tartalmát kell érté-
kelnünk.

Írásom egy sokoldalú, egyik méltató-
ja szerint a város népmûvelési ügyeinek
spiritusz rektora által szerkesztett könyv
tartalmára épít. Közreadásával a másutt
is biztosan megtalálható, erdõkkel kap-
csolatos közlésekre kívántam a figyel-
met felhívni. A tájban, térségben gondol-
kodó és látó erdésznek ilyen széles kör-
ben is tájékozottnak kell lennie.

Dr. Szodfridt István

Tölgyes erdõ Kecskemét határán




