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Az erdei málna a kirándulók 
egyik kedvence

◂   KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

Kié az erdő gyümölcse ?
Illegális iparággá fejlődött az erdei melléktermékek hasznosítása

• Egyre többen kedvelik az erdei gyümölcsöt és a gombát. Míg a törvény 
lehetővé teszi a saját használatra gyűjtött erdei melléktermékeket, a 
kereskedelmi céllal történő, engedély nélküli gomba-, áfonya- vagy mál-
naszedés illegális tevékenységnek számít. Miközben a hatóságok tehe-
tetlenek a jelenséggel szemben, nemcsak az erdészeteket éri veszteség, 
hanem a legálisan működő feldolgozókat is.

MAKKAY JÓZSEF

N yáridőben a kiránduló em-
ber kedvenc szórakozása és 
időtöltése a gombaszedés, 

illetve az erdei gyümölcsök gyűjté-
se családi fogyasztásra. Sokunknak 
közös szenvedélyünk ez. Jómagam 
a legelőkön megtermő csiperke- és 
szegfűgomba megjelenésétől az esős 
nyarakon „tomboló” keserűgombán 
át a rókagombáig több olyan erdei 
gombát szedek, amelyek a család 
fontos nyári – sőt lefagyasztva vagy 
savanyúságként eltéve téli – ínyenc-
ségének számít. Ha jól ismerjük a 
vadon termő gombákat és nem koc-
káztatunk, ezek az erdei termékek 
tartalmazzák azokat a növényi fe-
hérjéket, ásványi anyagokat és vita-
minokat, amelyek ilyen mennyiség-
ben és minőségben már nincsenek 
jelen a termesztett növényekben. 
Nem véletlen, hogy Nyugat-Európá-
ban virágzik a Kelet-Európából szár-

mazó, vadon termő gombák piaca. 
Ez Erdélyben is jó pénzt hozó kiviteli 
áru lehetne, fontos élelmiszeripari 
üzletággá nőhetné ki magát, amely 
nemcsak a helyi önkormányzatok, 
hanem az államkassza bevételi for-
rásává is válhatna. A valóságban 
más a helyzet. Az erdei mellékter-
mékek hasznosítása túlnyomórészt 
a feketegazdaság „felségterülete” 
maradt.

 
Az illegális 
gombaszedőknek jó üzlet

„A mai áldatlan helyzet kialakulá-
sában a túl megengedő erdőtörvény 
jelenti a fő gondot. A jogszabály 
szerint saját használatra bárki szed-
het erdei gyümölcsöt és gombát, 
de a törvény nem írja elő, hogy ez 
mekkora mennyiség lehet. Az erdé-
szekre van bízva, hogy saját belátá-
suk szerint alkalmazzák a törvény 
előírásait. A másik gond az, hogy 
az erdőgazdálkodásban a fa érté-
kesítése jelenti a tulajdonképpeni 
bevételt, a haszonforrást: sem az 
erdőtulajdonosok, sem az erdőgaz-
dálkodásért felelő erdészeti hivata-
lok nem tulajdonítottak jelentőséget 
a vadon termő erdei gyümölcsök és 
gombák értékesítésének” – magya-

Legelőn és erdők aljában gyűjtött 
szegfűgomba
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