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Szakmai beszámoló
a Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület (SMETE)
2014. évi tevékenységéről és működéséről
Az Egyesület önálló és együttműködés keretében megvalósított programjai
1.Ismeretterjesztő sétány kialakítása Bársonymalomban (VM, „Zöld Forrás”)
A projekt célja, tevékenységei:
A projekt keretében megvalósult eszközbeszerzéssel kialakított ismeretterjesztő sétány az élőhely jellegzetességeinek bemutatása mellett a környezet- és természetvédelmi problémákra (megfelelő vízgazdálkodás, klímaváltozás), valamint a környezettudatos gondolkodásmód és a
biodiverzitás megőrzésének fontosságára is felhívja a figyelmet.
A bársonymalmi erdei pihenő új funkcióval gazdagodott. Az ismeretterjesztő sétány kialakításával
természetismereti központ szerepet is betölthet az erdő közepén, melynek érdekében Egyesületünk
– jelen projekt keretein kívül – a környező iskoláknak gyermekprogramokat, valamint a klímaváltozással kapcsolatos, a vízgazdálkodás aktuális feladataira figyelmet felhívó, a biológiai sokféleséget,
a környezet- és természetvédelmet hangsúlyozó rendezvényt szervezett, ismeretterjesztő, a gyakorlati környezet és természetvédelemmel kapcsolatos tájékoztató kiadványokat készített.
Projekt tevékenységek:
I. Az ismeretterjesztő sétány kialakításához szükséges eszközbeszerzés
I.1. Információs táblák beszerzése:
A tó és a környező – természetszerű erdőgazdálkodással érintett – erdőállományok körül kialakított
ismeretterjesztő sétány információs táblák segítségével ad betekintést a vizes élőhelyek élővilágába,
elősegítve a gyermekek és a felnőttek tájékoztatását.
A táblák tematikája:
1. Köszöntő tábla:
Belső-Somogy természeti adottságainak bemutatása, különös tekintettel a vízrajzi jellemzőkre. Bársonymalom rövid története. Utalás a helyi látnivalókra. A természeti központ-tanösvény, objektumok-térképi megjelenítése.
2. Belső-Somogy vadonélő emlős állatainak bemutatása:
Súlypontosan kap szerepet a vidra, mint védett szárazföldi-vízi ragadozó. Érintőlegesen - de képi
megjelenítéssel - kerülnek bemutatásra a segesdi erdő legjelentősebb egyéb emlősei.
3. Természetszerű erdőgazdálkodás a Belső-Somogyi Kocsányos tölgyesekben:
A Kocsányos tölgy, mint síkvidéki állományalkotó fafaj bemutatása. A Kocsányos tölgy erdők életciklusai, az erdőgazdálkodás szükségessége, természetszerű síkvidéki erdőállomány-nevelés a kocsányos tölgyesekben.
4. Belső-Somogy védett madár világa:
Rétisas, feketególya, jégmadár, szürke gém, nagykócsag, stb. képi megjelenítése és bemutatása.
Védettségük hangsúlyozása. Madármegfigyelő mellett!
5. Magyarország legfontosabb növényevő és ragadozó halfajai:
Kárász, ponty, dévérkeszeg, harcsa, csuka mint őshonos halfajok és a törpeharcsa mint a térségre
jellemző, de honosított halfaj bemutatása, képi megjelenítése.
I.2. Megfigyelő állás beszerzése:
Az élővilág megfigyelését, monitoring feladatok lebonyolítását segíti a sétány vonalában létesítendő
madármegfigyelő-kilátó.
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I.3. Kerékpártároló beszerzése:
Ösztönözve az idelátogatókat a közlekedési módok használatára, a minél komplexebb szolgáltatás
érdekében kulturált, tájba illő kerékpártárolót alakítottunk ki.
A fejlesztés eredményeként a Bársonymalom Erdei pihenőhelyet új funkcióval láttuk el, és így gyakorlati környezet- és természetvédelmi bemutatóhelyeként alkalmassá vált a Belső Somogyi Homokvidék vizes élőhelyeinek látogatókkal történő megismertetésére.
A tevékenységek megvalósításának időtartama 2014. január 01 – 2014. augusztus 31. közötti
időtartam.

Bársonymalom, pihenőhely

1. sz. információs tábla

A projekt költségei közvetlenül kapcsolódnak a projekthez és nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. A tervezés és megvalósítás során a hatékonyság, a gazdaságosság és a célszerűség elveit
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figyelembe vettük. Valamennyi projekttevékenység árajánlattal lett alátámasztva. Az egyes tevékenységek költségkalkulációját a pályázati adatlap költségvetési táblázata tartalmazza. A költségvetés során működési és személyi költségeket nem terveztünk. A projekt nem jövedelemtermelő, a
létrejött szolgáltatásokat az Egyesület térítésmentesen biztosítja a résztvevőknek.

5. sz. információs tábla

Költségek:
Költségelemek megnevezése és részletezése

Bruttó költség
(Ft)

Nettó költség
(Ft)

Támogatás
(Ft)

I.1. 5 db információs tábla beszerzése (akác oszlopokból álló, tölgy
tetős és deszkázatú, pácolt információs tábla műanyag 90x140 cm információs felülettel)
I.2. 1 db megfigyelő állás beszerzése (tölgy oszlopokból, deszka tetőfedéssel, palló járófelülettel, lépcsővel
ellátott, akác félfa oldalborítású,
pácolt 1,8 x 1,8 m alaprajzi mérettel,
6,6 m magassággal)
I.3. 1 db kerékpártároló beszerzése
(tölgy rönkből elkészítve akác alátéttel, pácolva, 7 db kerékpár részére, 3
m hosszúságban)
ÖSSZESEN

762 000

762 000

762 000

749 300

749 300

749 300

81 280

81 280

81 280

1 592 580 Ft

1 592 580 Ft

Felelős: Horváth Mihály és Szakáné Burányi Mária egyesületi tagok
Önkéntesek száma: 5 fő
Együttműködő partner: SEFAG Zrt.
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1 592 580 Ft

2. Erdész-Vadász Bál
Időpont:
2014. február 15.
Helyszín:
Moc és Társa Rendezvényterem
Részt vevők száma: 157 fő
A rendezvény keretében a kötetlen szórakozás mellett az erdész-vadász szakma tradicionális kulturális értékeinek bemutatása is helyet kapott.
Felelős: Klenovics Anikó, Borosán István, Iberpaker Gábor, Puskás Zoltán, Berényi Ildikó, Merczel
István
Önkéntesek létszáma: 10 fő

A báli meghívó

3. Taggyűlés
2014. május 12. Magdalak, elnökségi és taggyűlés – 20 fő jelenlevő
Napirendi pontok:
1. Szakmai beszámoló 2013.
Felelős: Merczel István
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2. Pénzügyi beszámoló 2013.
Felelős: Berényi Ildikó
3. Közhasznúsági jelentés 2013.
Felelős: Berényi Ildikó, Merczel István
4. A Számvizsgáló Bizottság jelentése
Felelős: Borosán István, SZB. elnök
5. Szakmai tervek 2014.
Felelős: Merczel István
6. Pénzügyi terv 2014.
Felelős: Berényi Ildikó
7. Az alapszabály módosítása
Felelős: Göndöcz Péter ügyvezető
8. Egyéb aktuális események, tájékoztatók
Felelős: elnök
2014. július 07. Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21. – 21 fő
Napirendi pontok:
1. Az alapszabály módosítása
Felelős: Göndöcz Péter ügyvezető
2. Egyéb aktuális események, tájékoztatók
Felelős: elnök
4. „Erdők, mezők kincsei…” – Zselici Gasztronómiai Fesztivál, az erdők és mezők termékeinek gasztronómiai fesztiválja
A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint támogató (továbbiakban: VM) az agrárágazati és vidékfejlesztési szakmai érdekeket képviselő civil szervezetek hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. számú mellékletének XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetének 20/3/8 szám alatti jogcímcsoportban lévő „Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában” előirányzat terhére, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.)
alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, nyílt pályázati felhívása,
céljainak elérésében hatékonyan közreműködő szervezetek agrár- és vidékfejlesztési programjainak
támogatására.
A pályázati támogatás célja:
Az agrár- és vidékfejlesztési szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek
közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.
Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető:
a) jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének
ellátásához szükséges költségekhez;
b) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok
költségeihez;
c) ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítésének, kiadásának költségeihez;
d) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez.
Bevezetés
Az egyesület célul tűzte ki és a 2014. évi program tervében rögzítette, hogy a közel 10 éves hagyományokkal rendelkező rendezvényt („Erdészeti, vadászai és turisztikai nap”) idén is megszervezi új
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néven, bővebb tartalommal. A Zselici Gasztronómiai Fesztiválon a szakmához köthető erdei és mezei alapanyagokból (vadhús, gomba, erdei és mezei növények, stb.) készített helyi receptek bemutatását és versenyét rendezte meg kiegészítő kulturális és sport programokkal.
A pályázat megvalósításának leírása
4.1 A pályázati program rövid ismertetése
A pályázat keretében megrendezett esemény fő programjának keretében az Egyesület tagsága és az
érintett szakszemélyzet által kialakított csapatok alapvetően erdei alapanyagok (vadhús, gomba,
méz, erdei és mezei növények, stb.) felhasználásával speciális Somogy megyére jellemző receptek
alapján készített ételekkel versenyeztek.
Jellemző alapanyagok: gímszarvas és dámszarvas borjúhús, őzgerinc, vadmalac, vargánya, róka
gomba, szárított trombita gomba, szarvas gomba, medve hagyma, madársóska, ezüsthárs virágméz,
alma, körte, vadgyümölcsök
Ételek: gulyás és betyár levesek, sültek, „bundás” szeletek, hús és gomba pörköltek, erdei saláták,
gyümölcs desszertek
Italok: vadkörte, vadalma és berkenye pálinka
Az idei kiemelt alapanyag a szarvasgomba. Az utóbbi időszakban egyre inkább előtérbe kerültek az
erdők alapvető funkciói mellett az egyéb mellékhaszonvételi lehetőségek. Magyarországon a világháborút követő időszakban méltatlanul elfeledett, de évszázadokkal korábban komoly hagyományokkal bíró mellékhaszonvétel a szarvasgomba gyűjtés.
A szarvasgomba jelenleg gyűjtőfogalomként használatos és valójában több, nagyon értékes, föld
alatt élő gombafajt takar. Somogy megyében is egyre ismertebbé válik újra, amit elősegít az is,
hogy a gomba csak bizonyos fás szárú növényekhez kapcsoltan képes létezni. Legjelentősebb gazdanövényei a tölgyek, hársak, mogyoró, gyertyán, amelyek Somogy megyében jelentős állományalkotók.
Megjegyzendő, hogy a jogalkotó is felismerve az igényt, már megalkotta a szarvasgomba gyűjtésének jogszabályi kereteit, amely hozzájárul egy tartamos, a természettel és egyéb gazdálkodási formákkal összeegyeztethető módon végzett gyűjtési módszer kialakításához.
4.2 A tervezett program célja
A 2009. évi XXXVII. számú törvény és a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.)
VM rendelet értelmében a szarvasgomba kizárólag az erdőtulajdonos engedélyével gyűjthető, illetve folyamatos ellenőrzési feladat is jelentkezik a kiadott gyűjtési engedélyekkel kapcsolatosan. Fenti hivatkozás értelmében alapvető fontossággal bír, hogy kollégáink mind a gyűjthető fajokkal, azok
a termőhelyi igényeivel, jellemzőivel, a gyűjtési módokkal és nem utolsó sorban a hasznosíthatóságával, értékeivel is tisztában legyenek.
Ennek megfelelően a bevezetőben említett gasztrofesztivál elsődleges célja a szarvasgomba és egy
az alapanyagból készített étel receptjének bemutatása volt. A fesztiválra érkezők a saját kistérségükre jellemző étellel és itallal nevezhettek a versenyre. Ezenkívül fontos cél volt a főző- és a horgászverseny keretében a gasztronómiai és horgász értékek fejlesztése, szórakoztatás hagyományos történelmi programmal, valamint a közösségi élet erősítése.
4.3 A program tevékenységei
A gasztrofesztivál keretében két előadást, illetve két bemutatót valósítottunk meg. Az első előadást
Ulrich József, (az első termőre fordult szarvasgomba termelés céljából létrehozott erdőtelepítés birtokosa), az OEE Helyi Csoportjának tagja tartja, a másodikat pedig Pintér Ottó a SEFAG Zrt. Zselici Erdészetének igazgatója, a SMETE tagja tartotta.
Az első bemutató során, közreműködőként Németh Krisztián a Hotel Kardosfa*** főszakácsa mutatott be szarvasgomba felhasználásával készült ételt (Zselici betyár leves gazdagon szarvasgombával ízesítve), a második bemutató során pedig Ulrich József mutatta be a szarvasgomba gyűjtést
terepi körülmények között.
A hagyományos történelmi kulturális bemutatót a Kassai Lovasíjász csoport tartotta.
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4.4 Helyszín, a környezet bemutatása
A program helyszíne a Ropolyi tó és környéke volt. A terület Bőszénfa és Zselickisfalud határán
található a Zselic szívében. Ideális helyszín kültéri főzőverseny rendezésére, illetve a tó lehetőséget
ad a kiegészítő programként tervezett horgászverseny lebonyolítására. A környező erdőkben valósághű körülmények között lehetett bemutatni a szarvasomba élőhelyét, illetve gyűjtésének módjait.
4.5 Program
A rendezvény napjának programja
Érkezés, regisztráció
7:30-8:00
Rendezvény megnyitása, köszöntő
8:15-8:30
Főzőverseny
8:30-13:30
Főzőverseny eredményhirdetés
14:00
Horgászverseny
8:30-11:30
Horgászverseny eredményhirdetés
14:00
Előadás
9:30-9:50
Előadás
9:50-10:10
Kulturális program
10:30-11:00
Szarvasgombás étel bemutató
12:00
Szarvasgomba gyűjtés bemutató
14:30
Rendezvény hivatalos zárása
15:30
Szabad, gála program
16:004.6 Célközönség, létszám
A SMETE tagsága, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. kollektívája, vendégek a SMKH Erdészeti
Igazgatósága, a MK Nonprofit Zrt.
Gasztro csapatok (helyezés):
„Fagyár” – Csurgó
(1)
„Horváth és Bandája” – Nagyatád (2)
„A hóvégi megváltók” – Kaposvár (3)
„Szántódi tekergők” – Szántód
(4)
„Zimonai Betyárok” – Barcs
(5)
„Iharosi Császárság” – Iharos
(6)
„Zselici Betyárok” – Kaposvár
(7)
„Géniusz” – Kaposvár
(7)
„Zsivány dombiak” – Nagybajom (8)
„Borban az igazság” – Marcali
(9)
Létszám:
10 induló csapat (csapatonként 5 fő)
összesen:
kísérők csapatonként 8+17+26+12+18+9+21+13+12+21 összesen:

50 fő
158 fő

4.7 Együttműködő partnerek
Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
Országos Erdészeti Egyesület Kaposvári Helyi Csoportja
4.8 Feladat elosztás
A rendezvény szervezését az egyesület együttműködő partnereivel közösen végezte. A megelőző
napon az induló csapatok számának megfelelő számú főzőhely és előkészítő sátor felállítása, illetve
a főzéshez szükséges mennyiségű fa odaszállítása történt meg. Rendezvény felelős: Szabó József
(koordináció, kommunikáció, moderátor), Pintér Ottó helyszín biztosítás
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Tevékenység
Meghívó előkészítése, szétküldése
Helyszín előkészítése (kaszálás, stégek
felmérése, javítása)
Helyszín előkészítése (főzőhelyek kialakítása, tűzifa szállítás)
Meghívott előadók értesítése
Kulturális program előkészítése
Főzési alapanyagok megrendelése
Résztvevő csapatok összeállítása
Résztvevők helyszínre szállítása
Díjak, jutalmak megrendelése
Versenybíróság (főző, horgász) kijelölése
Takarítás, főzőhelyek leszerelése
Önkéntesek száma: 15 fő

Felelős
Göndöcz Péter
Pintér Ottó

Határidő
2014. május 5.
2014. május 22.

Pintér Ottó

2014. május 27.

Göndöcz Péter
Merczel István
Szervezeti egység vagy
csapatvezetők
Szervezeti egység vagy
csapatvezetők
Szervezeti egység vagy
csapatvezetők
Szabó József
Göndöcz Péter
Pintér Ottó

2014. május 5.
2014. május 5.
2014. május 21.

4.9 A pályázati program költségei
Kiadások (bruttó)
SorKöltségek
szám
Megnevezés
1. Anyagköltség, élelmiszer alapanyagok
2. Tiszteletdíj (kulturális program)
3. Hangtechnikai szolgáltatások

2014. május 19.
2014. május 28.
2014. május 19.
2014. május 26.
2014. május 29.

egységár
-

Kiadások összesen

Összes (Ft)
230.000
130.000
40.000
400.000

4.10 Összefoglalás, eredmények
A SMETE pályázata a rendezvény tartalmából, annak összefüggéseiből következően szervesen
kapcsolódik a kiíró szándékaihoz, céljaihoz:
„Az agrár- és vidékfejlesztési szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek
közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.
A rendezvény keretében megvalósulhat a vidéki élet feltételeinek bemutatása, a hagyományos életvitel elemeinek (folklór, gasztronómia, közösségi élet) gyakorlatias prezentációja. Jelentős hozadéka az erdei és mezei termékek, alapanyagok felhasználásának módja, a jogszerű gyűjtés és egészség
megőrző szerep hangsúlyozása. Kiemelt feladat a Somogy megyei hatókör biztosítása, amellyel a
pályázati cél logisztikai érvényesülése biztosítható. A program nyitott kommunikációjával (média
meghívás, elektronikus hírek) a közélet is tájékoztatást kap. Mindezeken túl a rendezvény erősíti az
együttműködő partnerek (VM - FM - szakági érdekeltség) közötti kapcsolatokat.
5. Vadászati és Helytörténeti Múzeum, Nagysallér
Egyesületünk 2013-ban kötött megállapodást a SEFAG Zrt. vezetésével, hogy Nagysallérban (telephely) a régi adminisztrációs iroda épület helyén „Vadászati és Helytörténeti Múzeum”-ot alakítsunk ki. Az ismeretterjesztő és emlékház létrehozása több éves elképzelés volt, amelynek keretében
a környéken összegyűjtött szakmai ereklyék, trófeák, természeti kincsek, helyi emlékek és a
nagysalléri történet bemutatható válik az ide érkező vendégeknek és az erdei iskola lakóinak, minden látogatónak. A múzeum mellett egy szabadtéri foglalkoztató építése is lehetővé vált. A benyúj8

tott pályázat elbírálása pozitív volt, így 2014-ben megkezdődött az épület bontása és az építkezés. A
pályázati támogatási összeg: 34.978.000 Ft
Az elnökség a tagságtól felkérést és megbízást kapott a pályázati projekt szakmai és pénzügyi lebonyolítására.

Az átépítés előtti állapot és a múzeum építése (október eleje)

A tervezett épület alaprajza

Közreműködő tagtársak és külsős munkatársak: Szakáné Burányi Mária, Kovácsné Kiss Zita, Ács
Kornél, Jákliné Mihály Bernadett, Horváth Mihály, Berényi Ildikó, Göndöcz Péter, Balog Tamás,
Merczel István
A projekt megvalósítása átnyúlik 2015-re. A határidő: március 31.
7. Szakmai érdekképviselet
Egyesületünk az erdőtanúsítás szabályainak – FSC CUC Standard szabvány pontok – ésszerű a helyi gazdálkodás körülményeit harmonikusan figyelembe vevő változtatására tett javaslatot az akkreditáló társaság felé (az elküldött levél másolata).
Legfontosabb módosítási javaslatok az FSC magyar szabványhoz
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Az alábbiakban megküldjük a legfontosabb módosítási javaslatainkat azzal a kiegészítéssel, hogy a
további észrevételek és javaslatok előkészítése még folyamatban van.
Jelenlegi szabványpont:
6.4.1 követelmény: A gazdálkodónak az erdőgazdálkodási egységben felmérést kellett elvégeznie a
tájban természetes állapotukban megtalálható ökoszisztémák azonosítása, feltérképezése és védelme
céljából, melyek megfelelnek az erdészeti műveletek intenzitásának és mértékének, valamint az
érintett erőforrások egyediségének.
A felmérés eredményét térképen kell ábrázolni jelölve az a) természetes és b) természetszerű (az Evt
7§ (1) definíciói alapján). A megjelölt erdők természetes erdőtípusát ezután meg kell határozni.
Javaslat helyette:
6.4.1 követelmény: A gazdálkodónak felmérést kellett elvégeznie a gazdálkodási területén a természetes állapotukban megtalálható ökoszisztémák azonosítása, feltérképezése, azok védelme céljából.
A felmérés eredményéről nyilvántartást kell vezetnie, és térképen kell ábrázolnia, jelölve az Evt 7§
(1) definíciói alapján az „a) természetes erdők” természetességi kategóriába tartozó erdőket,, valamint az erdőrezervátumokat, természetességi kategóriától függetlenül.
Jelenlegi szabványpont:
6.4.2 követelmény: A gazdálkodó által azonosított védelmi övezeteknek (lásd 6.2 kritérium) tartalmazniuk kell a 6.4.1 pontban meghatározott, természetes állapotban meglévő ökoszisztémák reprezentatív mintáit.
A fenti, 6.4.1.-es pontban leírt felmérés elvégzése után minden azonosított erdőtípusból 10%-nyit ki
kell jelölni és érintetlen állapotban megőrizni, a 10%-ba beleértve az adott erdőtípus már így kezelt
területeit (jellemzően erdőrezervátumok magterülete). Csak 10 ha-nál nagyobb tömböket lehet kijelölni erre a célra. Ha szükséges, védőzónát is ki lehet jelölni, melyen folyamatos erdőborítást kell
fenntartani.
Javaslat helyette:
6.4.2 követelmény: A gazdálkodó által azonosított védett területeknek (lásd 6.2 kritérium) tartalmazniuk kell a 6.4.1 pontban meghatározott, természetes állapotban meglévő ökoszisztémák reprezentatív mintáit.
A fenti, 6.4.1.-es pontban leírt felmérés elvégzése után azonosított területeket érintetlen állapotukban meg kell őrizni, beleértve a már így kezelt területeket (jellemzően erdőrezervátumok magterülete). Csak 10 ha-nál nagyobb tömböket lehet kijelölni erre a célra. Ha szükséges, védőzónát is ki
lehet jelölni, melyen folyamatos erdőborítást kell fenntartani.
Jelenlegi szabványpont:
6.9.1 követelmény: Az idegenhonos fajok használatát el kell kerülni, és szigorúan ellenőrizni kell.
6.9.2 követelmény: Kizárólag jól alátámasztott, különleges okokból lehet nem őshonos fajokat
használni, továbbá hitelt érdemlően kell bizonyítani, hogy a faj spontán (az így tervezett erdőrészen
kívüli) elterjedésének megakadályozására eredményes lépéseket tettek, illetve nem lesz egyéb kedvezőtlen ökológiai hatása helyi szinten.
Javaslat helyette:
6.9.1 követelmény: Az idegenhonos fajok térnyerését az őshonos fajokból álló erdőterületen lehetőleg el kell kerülni, és az invazív fajok térnyerése ellen védekezni kell, s ezt szigorúan ellenőrizni
szükséges.
6.9.2 követelmény: Kizárólag jól alátámasztott, különleges okokból lehet a korábban őshonos fajokból álló erdőterületen idegenhonos fafajt erdősítésre használni, továbbá hitelt érdemlően kell
bizonyítani, hogy a faj spontán (az így tervezett erdőrészen kívüli) elterjedésének megakadályozására eredményre vezető lépéseket tettek.
Jelenlegi szabványpont:
6.10 kritérium: Nem fordulhat elő erdőterület átalakítása ültetvénnyé vagy nem erdő művelési ágú
területté, kivéve, ahol az átalakítás
a) az erdőgazdálkodási egység területének erősen korlátozott, elenyésző részét érinti; és
b) nem magas természetvédelmi értéket képviselő erdőterületeken fordul elő; és
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c) Világos, megalapozott, addig nem létező, biztos, hosszú távú környezetvédelmi hasznot jelent az
erdőgazdálkodási egység egészére nézve.
Javaslat helyette:
6.10 kritérium: Erdőterület nem alakítható át ültetvénnyé, vagy nem erdő művelési ágú területté,
kivéve, ahol az átalakítás
a) az erdőgazdálkodási egység területének elhanyagolható részét érinti, és
b) a Hatóságok által teljes mértékben engedélyezett, és
c) közcélú érdekeket szolgál, vagy hosszú távú erdőgazdálkodási, illetve természetvédelmi szempontú előnyökkel jár.
Közre- és együttműködő tagtársak és külsős szakértők: Spingár Péter, Győrke Gábor, Bálint László
Együttműködő szervezet: Országos Erdészeti Egyesület
7. Együttműködő partnereink
Magyar Csillagászati Egyesület, „Együtt a Gyermekekért” Alapítvány (Lábod), SEFAG Erdészeti
és Faipari Zrt., Országos Erdészeti Egyesület (OEE), OEE Kaposvári Helyi Csoport

Kaposvár, 2015. január 31.
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