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EGYESÜLETI ÉLET

A 2013. május 30-án tartott szakmai
nap keretében az ÉSZAKERDÕ Zrt.
Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatósága
látta vendégül az Országos Erdészeti
Egyesület Miskolci Helyi Csoportjának
tagjait. 

A rendezvény megnyitójára a szelce-
pusztai erdei iskolánál került sor, ahol
Zay Adorján, az ÉSZAKERDÕ Zrt. ve-
zérigazgatója köszöntötte az érdeklõ-
dõk közel 90 fõs seregét. A megnyitót
követõen Megyery Ákos erdészeti igaz-
gató vezetésével kezdtük meg a terepi
programot, az Aggteleki-karszton foly-
tatott erdõgazdálkodás bemutatására. 

Az Erdészeti Igazgatóság mûködési
területének felvázolását követõen – ak-
tualitása miatt – nagy hangsúlyt kapott
az Aggteleki Nemzeti Park tervezett
övezeti besorolásának ismertetése,
amelynek folytán „természeti övezetbe”
kerülõ õshonos fafajokból álló erdõál-
lományokban várható teljes korlátozás.
Az Erdészeti Igazgatóság 13 500 ha-os
területének jelentõs része a Jósvafõi és
a Tornai erdõtervezési körzetekbe tar-
tozik, melyek erdõtervezése most zaj-

lik. A két körzetben mintegy 5 100 ha-
on (az Erdészeti Igazgatóság területé-
nek 38%-án) várható teljes korlátozás. 

A Mészhegyi erdõtömbben a résztve-
võk láthattak egy „természeti övezetbe”
sorolt, mesterséges erdõsítéssel létreho-
zott 13 éves gyertyános-bükkös-töl-
gyest, felújítás alatt álló 110 éves gyer-
tyános-tölgyest és olyan 85 éves egyéb
lomb elegyes-gyertyános-kocsánytalan
tölgyest, ahol a 15-20 évvel ezelõtt
elvégzett növedékfokozó gyérítések
után most kellene megkezdeni a szála-
ló vágásos felújítást. 

A felvetett szakmai problémát a részt-
vevõk csendes döbbenete fogadta. Mivel
a szakmai napra meghívásunk ellenére
sem a természetvédelmi kezelõ, sem az
erdõtervezés képviselõi nem jöttek el, így
értelemszerûen nem kaphattunk választ
néhány alapvetõ szakmai kérdésre:

Hogyan lehet „természeti övezet” ré-
sze a hatályos erdõtörvény szerint
„származék erdõ” természetességi álla-
potú erdõterület, amikor a két fogalom
egymásnak ellentmond? (a Jósvafõi
ETK-ban természeti övezetbe sorolt er-
dõk 93%-a származék erdõ…)

Teljes korlátozás esetén mi lesz a fel-
újítási kötelezettség alatt álló erdõkkel?
(az erdõterv-rendelet tervezete errõl
nem rendelkezik…)

A nap második felében a Százholda-
si erdõtömbben került bemutatásra az
utóbbi 50 év erdészetpolitikai irányel-
veinek változása. Az 1960-as évek
fenyvesítési programja során mestersé-
gesen beerdõsített legelõk helyén lét-
rehozott fenyvesek a 90-es évek végé-
re összeomlottak, helyükre kocsányta-
lan tölgyet ültettek. Az akkori erdõtör-
vény elõírásainak és az erdészeti ható-
ság elvárásainak megfelelõen a KTT
elegyarányát 70% fölött kellett tartani.
A természetes úton megjelent jelentõs
számú elegyfafajok, a termõhelyi vi-
szonyok és a 2000-2008 között folya-
matosan ismétlõdõ aszály- és fagyká-
rok miatt – a jelentõs költségráfordítás
ellenére – sem sikerült a hatósági elvá-
rásnak maradéktalanul megfelelni. A
2009. évi új erdõtörvény hatályba lépé-
sével az elegyes állományok létreho-
zása a korábbinál nagyobb hangsúlyt
kapott és így a megváltozott hatósági
elvárásoknak már megfelelnek ezek az
erdõsítések.  

Úgy gondoljuk, hogy egy-egy szak-
mai rendezvényen nem csak a jót, a „ki-
rakat-erdõt” kell bemutatni, hanem prob-
lémákat, nehézségeket is fel kell tárni.
Ebbõl kaptak ez alkalommal ízelítõt a –
borongós, esõs idõ ellenére is – nagy
számban megjelent résztvevõk.

Az értékes és hasznos szakmai prog-
ramot ebéd és kötetlen baráti beszélge-
tés zárta.

Megyery Ákos erdészeti igazgató
és Bányai Péter titkár, 

OEE Miskolci HCs
(Fotók: Tóth Zoltán)

Az OEE Miskolci Helyi Csoportja 
az Aggteleki-karszton


