ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK / MAGÁNERDÕBEN

Szakmai tájékoztatás a terepi bemutatón

rendszeresen ismertetik. Kiemelte, hogy a MEGOSZ képviselõi
által felvetett kutatási témák közül a vadkárral, a fafajcserés erdõfelújításokkal és más ökonómiai jellegû témákkal kapcsolatban is az ERTI Ökonómiai Osztálya rendelkezik kutatási eredményekkel, és kész a további együttmûködésekre.
Az Erdészeti Bizottság kihelyezett ülése az elõadások után
a Tiszasüly-Kõtelek térségében megrendezett terepi programmal folytatódott, ahol a Tisza hullámterében igen jó termõhelyi adottságú területeken különbözõ klónú NNY, FFÜ
és SZNY célállományú 3, 6, 12 éves erdõfelújításokat, illetve
egy természetvédelmi korlátozások miatt túltartott 32 éves
NNY állományt mutattak be a házigazdák.
Az állományok jól láttatták, hogy az egyre gyakoribb árvizek miatt milyen jelentõs kockázata van a hullámtéri gazdál-

kodásnak, ugyanakkor milyen jó növedékre és minõségre képesek az oda ültetett NNY állományok.
Érthetõvé vált az is, hogy milyen fontos
az árvizek minél gyorsabb levezetése a
környezõ települések biztonsága érdekében, ugyanakkor a természeti környezetnek és az erdõnek a megóvása miatt is. A
bemutató helyszínein látottak rávilágítottak arra a problémára, hogy a természetvédelmi korlátozások negyedére-ötödére
csökkentik a magán-erdõgazdálkodó árbevételét, mivel a hullámtéri termõhelyeken szinte kizárólag õshonos nyár célállománnyal engedélyezik a felújításokat. A
résztvevõk szemléletes példákat kaptak
arról is, hogy a különbözõ célállományú
erdõrészletekben sem a flóra, sem a fauna
gazdagsága tekintetében nem tapasztalható látványos és érdemi
eltérés, az egymással érintkezõ erdõrészletekben leginkább
csak az állományalkotó fafajok különböztek.
A Tisza árterének bejárásán résztvevõk szakmai konszenzusra jutottak arról is, hogy a természetvédelmi elõírások következményeként a tág hálózatú nemes nyárasokat felváltó õshonos nyárállományok hatalmas árvízi kockázatot és jelentõs
termelésiérték-kiesést eredményeznek. Ezzel szemben a kimutatható természetvédelmi többletérték (pl. új fajok megjelenése, egyedszámok növekedése stb.) csekély, vagy nem kimutatható mértékû.
Dr. Bordács Sándor, MTA ETB
Dr. Sárvári János, MEGOSZ
Képek: Hazai Erdész

Folytatódik a MEGOSZ környezeti nevelés programja
A MEGOSZ a 2016-os év mottójának a környezeti nevelést
választotta a magyar magánerdõkben, hogy felhívja a figyelmet környezetünk legtermészetesebb elemével, az erdõvel történõ gazdálkodás fontosságára.
Ezért indította el a Zöld erdõben jártam elnevezésû programját
a Földmûvelésügyi Minisztérium támogatásával, amelynek során országszerte rendezvényeket szervez a magánerdõsöknek
és az erdõ iránt érdeklõdõ fiataloknak. Június elején a Harangodi Erdei Iskolában a környezeti nevelést felkaroló, nagy sikert
aratott rendezvényre került sor és ennek szellemében szerveztük Somogyszobon a magánerdõsök országos találkozóját is. A
két rendezvényen több mint félezer iskoláskorú gyermek ismerkedett az erdõ életével, az erdészet mindennapjaival.
Folytatásként a jövõ erdõkezelésének legfontosabb szereplõit keressük fel, vagyis az erdészeket képzõ intézményeket.
Így is szeretnénk ráirányítani a figyelmet a hosszú távú gondolkodás és a bölcs gazdálkodás fontosságára, ami meghatározó eleme lesz a jövõ nemzedék életének, természeti környezetének.
A program szerint az erdészképzés hat helyszínén több elõadásból álló szakmai és konzultációs napot szerveztünk, szervezünk október-november hónapban a diákok, a technikus minõsítõt végzõ fiatal szakemberek, a körzet fiatal magánerdõ-tulajdonosai, gazdálkodói részvételével. A program õszi szünet
elõtti elõadásai a környezetünk kialakulásától indulva mutatták
be az erdõ és a vele felelõsen gazdálkodó szakember szerepét,
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rávilágítva az elvárásokra,
amelyeket a közösség, a
társadalom támaszt az erdõ
kezelõjével szemben. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a környezet alakításának
felelõsségére,
megõrzésének fontosságára, hogy csak rendezett viszonyok között, jól képzett
szakemberek irányításával
lehet kezelni az erdõket és ezzel fenntartani az egészséges környezetet.
Az október során már lezajlott elõadások helyszínei:
• Bedõ Albert Erdészeti Szakképzõ Iskola és Kollégium –
Ásotthalom
• Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola – Szeged
• Roth Gyula Erdészeti, Faipari SZKI és Kollégium – Sopron
A novemberben tervezett programok:
• FM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskolája – Mátrafüred, 2016. november 10-én a Vadas Jenõ Napok keretében
• Dráva Völgye Középiskola – Barcs, 2016. november 16.
• Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola – SomogyzsitfaSzõcsénypuszta, 2016. november 17.
Duska József
programfelelõs, MEGOSZ

