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Tájékoztató a sajtó számára 

Zala megye területének közel egyharmadát erdők borítják. A dombos zalai tájnak 

meghatározó elemei az erdőségek. Sok embernek a megélhetést is jelentik, mivel területük 

túlnyomó részén erdőgazdálkodás, vagyis gazdasági tevékenység folyik. Különösen a falusi 

társadalom számára fontos az erdő, mert ők a lakóhelyükön ezen kívül alig találnak más 

munkalehetőséget, ráadásul az erdei munka jól kiegészíti a mezőgazdasági tevékenységet. Az 

erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók és az erdőben dolgozók révén több tízezer zalai 

honfitársunk, vagyis a megye népességének tekintélyes része kötődik kisebb-nagyobb 

mértékben az erdőkhöz. Túlzás nélkül kijelenthető tehát, hogy szűkebb hazánk társadalmi, 

gazdasági életében az erdők és az erdőgazdálkodás szerepe jelentős. 

Az erdészek munkájából a társadalom csak a fakitermeléseket, ezen belül is 

elsősorban a véghasználatokat veszi észre, mert ezek nyomán látványosak a változások. Ilyen 

élmények alapján az erdészekről hiányos, egyoldalú kép alakult ki, mely a favágóval 

azonosítja az erdőben dolgozó szakembereket. Ez egyben sajnos, értékítélet is. A 

fakitermeléseket követően végzett kevésbé feltűnő csemeteápolási és gyérítési munkák 

eredményei a kedvezőtlen megítélést szinte egyáltalán nem javítják. A legutóbbi időkig az 

erdészek ritkán foglalkoztak munkájuk megismertetésével, ezért is alakulhatott ki róluk 

negatív társadalmi vélekedés.  
A felmérések szerint hiányosak a társadalom erdők állapotával kapcsolatos ismeretei 

is, sőt egyes kérdésekben ellentétesek a valósággal. Nem köztudott például, hogy az országos 

és az európai trendekhez hasonlóan megyénkben is növekszik az erdők területe. Majdnem két 

hektárnyi növekedés jut az év minden napjára, így három évente egy százalékkal gyarapodnak 

a zalai erdők. Lényeges információ az is, hogy hosszú évek óta kevesebb az erdőkből 

kitermelt fa mennyisége, mint amennyi a növekményük. 

Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) napjainkban a magyar erdészek 

legjelentősebb szakmai civil szervezete. Deklarált alapértékei a szakértelem, az erkölcs és az 

összetartozás. Az egyesület alapszabály szerinti feladata többek között az erdész szakma 

társadalmi megbecsülésének elősegítése, valamint a tartamos erdőgazdálkodás alapelveinek 

hirdetése és az erdőgazdálkodás céljainak, eredményeinek ismertetése. 
Az OEE Zalaegerszegi Helyi Csoportja a fentiek jegyében örömmel működik együtt 

a Göcseji Múzeummal, hogy közösen, egy egész napos program keretében mutassuk be az 

erdőt és az erdőgazdálkodást az érdeklődők számára. Vállalkozásunk tavalyi első 

próbálkozása azt bizonyította, hogy van bőven feladatunk ezen a téren. 

A nyüzsgő világtól távol dolgozó erdészeknek ritkán adatik ekkora nyilvánosság. A 

szervezők igyekeznek a beléjük vetett bizalmat meghálálni, és a látogatók számára tartalmas, 

értékes és egyben szórakoztató időtöltést biztosítani. Közben remélik, hogy az erdészekről 

alkotott kép is árnyaltabb lesz egy kicsit. 
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