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Vlagyimir Valentyinovics Popov

Kínai kezekben az orosz erdő 
Miért került ki a fafeldolgozó-ipar a terv-

szerű állami szabályozás alól?

Amikor Moszkvából Vlagyivosztokba vagy 
visszafelé repülünk, és feltárulnak a szemünk 
előtt Oroszország beláthatatlan térségei, el-
gondolkozunk arról, hogy az erdő egyik leg-
drágább kincsünk. Mi történik jelenleg ezzel 
a nagyon fontos erőforrásunkkal? Égnek az 
erdők, és hallatszik azok hangja, akik szerint 
az ilyen tüzeket nem érdemes eloltani. A régi 
orosz közmondás jut eszünkbe: a kunyhó, ame-
lyet tolvajok6 gyújtottak fel, porig ég.

Dmitrij Medvegyev miniszterelnöknek, aki 
ellátogatott a tüzek helyszínére, egy olyan felté-
telezés hagyta el a száját, amely tökéletesen ért-
hető minden értelmes ember és az Oroszországi 
Föderáció Vizsgálóbizottsága számára: folyik 
az illegális fakivágások eltitkolása, különösen 
északkeleten. Még hozzá kellett volna tenni, 
hogy egy bizonyos kínai kérdés eltussolására 
is folynak a próbálkozások. Van itt még né-
hány dolog, ahogy mondani szokás. Jobb, ha 
elárulom, hogy nem a Sürgősségi Helyzetek 
Minisztériumának a statisztikájára támaszko-
dom, hanem azzal az Anatolij Prihogyko er-
dőgazdával készült interjúra, aki több mint 
húsz évig teljesített szolgálatot a Kubány folyó 
vidéki erdőgazdaságban, míg a különálló erdé-
szeti minisztérium megszűnésekor lapátra nem 
tették. Ő mesélt nekem az egyik kiküldetéséről, 
amikor Szibériába kellett mennie az erdőtüzek 
területére. Az erdőmérnök megfigyelte, hogy 
a helyi hatóságok – szinte derűs – nyuga-
lommal szemlélték, ahogy leégett az erdő. 
Majd bizalmas körben kijelentették, hogy az 
elszenesedett erdő egyáltalán nem válik ha-
muvá vagy hulladékká, ahogy ezt a hivatalos 
papírokon állítják, hanem kiváló alapanyag 
lesz a legdrágább bútor számára – csak le kell 
kaparni 15-20 centiméter elszenesedett kér-
get és faanyagot. Ezt a bútort természetesen 
Kínában állítják elő. Semmiféle nehézséget 

6 Az eredeti közmondásban az iszákos szerepel.

nem okoz a „hulladéknak” az Usszuri határ-
folyón vagy bármilyen más víziúton a Kínai 
Népköztársaságba szállítása. Úgy tűnik, 
hogy jelenleg is pontosan ugyanez zajlik. Az 
egész leégett erdőt el fogják szállítani, vagy 
már elszállították, hogy feldolgozzák és cifra 
kínai bútort gyártsanak belőle, amely aztán 
olyan országokba jut el, ahol nincsen erdő 
vagy fafeldolgozóipar. Például az arab világ 
országaiba. Egyébként egy „orosz zsarátnok-
ból” készült garnitúra ára a Kínában gyakran 
megforduló turistáink tanúsága szerint, még 
akár ebben az országban is csillagászati 
mértékű lehet. Lehet ellenvetéseket tenni: 
miért van itt szükség az orosz erdőre? Azért, 
mert az erdőirtás Kínában bármilyen célból 
szigorúan tilos.

Kinek a kötelessége, hogy fontos termé-
szeti kincsünkre vigyázzon? Egyértelmű 
a válasz: a Szövetségi Erdészeti Hivatalé, 
amely 2012 óta a Természeti Erőforrások 
és Környezetvédelmi Minisztérium vezeté-
se alatt működik. S pontosan kik állnak az 
élén, és kik dolgoznak ott? A múlt hatalmi 
struktúráinak alkalmazottai vagy hivatásukból 
kiábrándult tanárok? Sokan közülük jelenték-
telen kis csavarok a hivatali gépezetben. Tehát 
akkor mégis kik? Ezek az erdőgazdák, akik 
szakképzettséggel rendelkeznek, és a nekik 
alárendelt erdőőrök. Erdőgazdák dolgoznak a 
parkgazdaságokban, az erdőgazdaságokban, 
az erdőipari gazdaságokban, a vadásztársasá-
gokban (együtt a vadászokkal), a természet-
védelmi területeken, a vadrezervátumokban, 
a városi tájtervező cégeknél, a fakitermelő- és 
feldolgozó vállalatoknál, az erdőtelepítési ku-
tatócsoportokban, a környezetvédelmi szolgá-
latoknál, az erdőgazdálkodási hivatalokban.

Az erdőgazda munkája nem egyszerűen az 
erdő szeretetét tételezi fel; az ilyen szakember 
számára a környezetvédő gondolkodásmód is 
elengedhetetlen. Szükséges a munka szeretete, 
a módszeresség, az a vágy, hogy minden nap 
bővítse a tudását. Valamint kell a jó egészség 
és a kétkezi munkát sem szabad megvetni. 
Az erdőgazdának jól kell ismernie az erdei 
növények és állatok biológiáját, a talajfor-
mákat, értenie kell az erdei ökoszisztémák 
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létezésének és fejlődésének törvényszerűsé-
geit, tudnia kell a károsítók és a tűz elleni 
védekezés szabályait, el kell igazodnia az er-
dőgazdálkodás gazdasági és jogi kérdéseiben. 
Tájékoztatásként: Oroszországban az erdőgaz-
dák fizetése 2019. július 31-én 18-28 ezer rubel 
(78-122 ezer forint) között volt. Valaki esetleg 
nem szeretné átképezni magát? Az erdőőrök 
még kevesebbet visznek haza.

Jelenleg Oroszországban szétrombolva lát-
juk az erdőgazdálkodás alapjait, amelyet az 
előző nemzedékek dolgoztak ki: felszámolták 
az erdőgazdaságokat, az erdő nem tartozik 
már az állami tulajdonú létesítmények közé; 
ez utóbbinak csak az erdő területét ismerik 
el. Megszűnt az Állami Erdészeti Szolgálat, 
amely biztosítékot jelentett arra, hogy álla-
munkban rendszeresen ellenőrizzék erdeink 
állapotát. Az ipari fakitermelési ágazat kikerült 
a tervszerű állami szabályozás alól. Ezenkívül 
előzetesen ismeretlen személyekre lettek bízva 
a feladatok: a megóvást segítő intézkedések, 
az újratelepítés, valamint az erdők védelme 
többek között a tüzektől, a betegségektől és a 
károsítóktól. A 2006-os orosz erdőtörvény nem 
kötelezi az állami szerveket, hogy kizárólag 
ők maguk végezzék ezeket a tevékenységeket. 
Megállapítást nyert, hogy abban az esetben, 
ha az állami vagy önkormányzati tulajdonban 
lévő földeken található erdők megóvására, vé-
delmére, újratelepítésére irányuló intézkedések 
nem az erdőt hasznosító személyekre vannak 
bízva, akkor az állami és a helyi önkormányzati 
szervek az ezzel a munkával kapcsolatos 
megbízásokat a 2005. július 21-i 94. számú, 
állami és önkormányzati célokra szánt áruk 
beszerzésére, munkák teljesítésére, illetőleg 
szolgáltatások megrendelésére vonatkozó 
szövetségi közbeszerzési törvénnyel (№ 94-
ФЗ) összhangban osztják ki.

Hogyan történjék akkor az erdők felügye-
lete? Mindenekelőtt a szakavatott állami erdő-
gazdálkodás előkészítő munkát igényel. Csak 
olyan dolgozók lesznek képesek észszerűen 
kezelni az erdőkérdést, akik megfelelő szak-
képzettséggel rendelkeznek, továbbá számuk-
nak arányosnak kell lennie az országunkban 
található erdők mennyiségével; ez a munka 

pedig hatékony támogatást igényel. Nem 
ártana tanulni a helyi szinten létrehozott er-
dőgazdálkodási szervezetek – az erdőgazda-
ságok – pozitív tapasztalataiból, rájuk bízva 
az engedélyezés, az ellenőrzés és felügye-
let, valamint az erdőmegóvás és -védelem 
felelősségét. Figyelembe kell venni, hogy 
az erdőgazdaságok finanszírozására három 
forrásból kínálkozik lehetőség: a szövetségi 
és regionális költségvetésekből, illetve ön-
finanszírozó tevékenységek jövedelméből 
(a feldolgozott faanyag és a fakitermeléshez 
kapcsolódó, más előírt tevékenységek so-
rán nyert erdei termékek értékesítéséből). 
Emellett a központi állami erdőgazdálko-
dási szervezet független kell legyen és nor-
maalkotó funkcióval kell rendelkeznie. Az 
állami erdőgazdálkodás alapelve az erdők 
állhatatos, hozzáértő védelmében és hasz-
nosításában foglalható össze. Máskülönben 
csak egyetlen természeti kincsünk marad 
hátra – a kőolaj, amely illékonysága miatt 
igencsak kritikus helyzetbe kerülhet a vi-
lágpiacon.

(Nyezaviszimaja Gazeta)

Gyenyisz Csisztov

Mintha csak a pápánál járnánk – 
Pravoszláv Vatikán Szergijev Poszadban7

Elkészültek a tervek, amelyek alapján a 
Moszkva környéki várost, Szergijev Poszadot 
pravoszláv Vatikánná alakítanák. Eközben az 
orosz ortodox egyház vonakodik elvállalni a 
projekt kezdeményezőjének szerepét. Az egy-
ház képviselői azt mondják, hogy a végső 
döntést az elnök és a kormány hozza majd a 
projektről, ugyanakkor az államfő sajtótitkára, 
Dmitrij Peszkov azt erősítette meg, hogy ez az 

7 Szergijev Poszad város Oroszország európai 
részén, Moszkvától 71 km-re északkeletre, a 
Moszkvai terület egyik járási központja. A fővá-
ros környéki történelmi városok egyike, az ún. 
Aranygyűrű turisztikai útvonal része.


