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A fenntartható fejlôdés, a környezet-
és természetvédelem hosszú távon si-
keres mûveléséhez kimûvelt ember-
fôk sokaságára van szükségünk. Az
MTA elnöke a Tudomány Napja alkal-
mából tudásközpontú társadalom lét-
rehozását kezdeményezte a tudo-
mány jelentôs felértékelôdése miatt.
Úgy véljük, a jogi elôírásokban meg-
fogalmazott közérdek érvényesítésé-
hez közös feladatunk a lehiggadt köz-
élet, a realitásokkal számot vetô, tole-
ráns, segítôkész közszellem létreho-
zása.

Az Északi Sark jegének felgyorsult ol-
vadása, az idôjárási anomáliák folyama-
tossá szaporodása, mint az özönvízszerû
esôzések, áradások, hurrikánok, szélvi-
harok, forgószelek, a többéves aszály
okozta terméskiesések szülte éhségöve-
zetek, erdôtüzek, a nagyarányú környe-
zetszennyezés nemcsak a nemzetközi
összefogást bátorítja, de a hazai környe-
zet- és természetvédelmi társaságok tag-
létszámát is megnövelte a közszereplésre
vágyó, szakmai kérdésekben járatlan és
felkészületlen, dilettáns (orvoslás) szakér-
tôk körébôl is. Sajnos a sok megalapozat-
lan, félrevezetô tájékoztatás a „közvéle-
mény tisztánlátását” is zsákutcába téríthe-
ti. Íme:

Állítás (1): „Európában Magyarorszá-
gon a legrosszabb az ôshonos és betelepí-
tett fák aránya.” ... „törzs fafajszer-
kezet...”

Megjegyzés: Ez a sommás, elítélô fel-
vetés már csak azért sem helyénvaló,
mert a ma is elégséges erdôsültségû or-
szágoktól eltérô korábbi hazai állapotok
[1945-ben az ország területének 12%-a er-
dô, 2,3 millió hektár (ha)
gyenge termôképességû ho-
mokterület, a kiváló erdôte-
nyészeti magas hegyvidék tel-
jes hiánya stb.] kizárják a ma-
gyarázat nélküli összehasonlí-
tást. Az 1999-ig, a rendszervál-
tás kezdetéig létrehozott több,
mint 650 ezer ha új erdô eleve
feltételezi új fafajok szerephez
juttatását, különösen ha tud-
juk, hogy az 1,7 millió ha-ból
615 ezer ha nem erdôtalajon
áll.

Csak várni lehet, hogy egy-
szer a kukoricára is rákerül a

sor, kezdeményezni fogják kitiltását a nö-
vénytermesztésbôl.

A gyorsan növô fafajok, az ültetvények
létesítése – kedvezôtlen erdészeti adottsá-
gaink közepette is – lehetôvé tette, hogy
a fajlagos fahozam tekintetében (5
m3/ha/év) jól erdôsült országokat (Fran-
ciaország 2,5 m3/ha/év, Németország 4
m3/ha/év stb.) is megelôzzünk. Ha számí-
tásba vesszük, hogy mindemellett a lábon
álló élôfakészlet több, mint 300 millió m3

fölé gyarapodott, csak a maga módján
elôforduló túlzásokra utaló és nem a
szakszerûséget kétségbe vonó megállapí-
tások lettek volna említhetôk.

Megítélés dolga, hogy az országnak
szüksége volt-e az így létrehozott gazda-
sági haszonra?

Állítás (2): „Az Ázsiából behozott aká-
cot a XVIII. században a homok megkö-
tésére ültették.”

Megjegyzés: Az akácot Amerikából
hozták be. Az Alföld parasztsága úgy
megszerette, hogy semmiképpen sem já-
rulna hozzá a számûzéséhez.

Állítás (3): „...hosszú távú erdôstraté-
giánk azonban nem volt” – mondta
Haraszthy László, a WWF (Világ Termé-
szetvédelmi Alap) magyarországi igazga-
tója.

Megjegyzés: Aki hallott Kaán Károly
alföldfásítási törekvéseirôl, ezt követôen
a gazdaságos növénytermesztés alól ki-
kerülô területek erdôsítés alá vonásáról,
az tudja, hogy nem a szakmai oldalt, ha-
nem a privatizációt kell elsôsorban meg-
említeni, egy már több évtizeddel ezelôtt
meghirdetett, 25–26%-os erdôsültség el-
érését célzó munkálatok megtorpanása
miatt.

Állítás (4): „A Soproni Erdészeti Egye-

tem civil szervezete a WWF bevonásával
nekifogott a tervek elkészítésének.”

Megjegyzés: Mindenképpen bizalmat-
lanságot szül, ha már az egyetem nem lé-
tezô megnevezését használja a szerzô. Ma
Nyugat-Magyarországi Egyetem van hét
különbözô karral.

Állítás (5): „Az elmúlt tíz évben évente
átlagosan 10 ezer hektáron telepítettek fá-
kat.”

Megjegyzés: Hogy fatelepítést hány
ha-on végeztek az elmúlt 10 év alatt, nem
tudjuk, mivel a fa, a fák telepítése nem te-
kinthetô erdôtelepítésnek. Csak dilettán-
sok gondolhatják, hogy az erdészeti erdô-
sítési munka ugyanaz, mint a parkokban
végzett faültetés. Az erdô bonyolult élet-
közösség, így pl. a térhálónak, a faállo-
mány-szerkezetnek, az ültetési módnak
stb. fontos szerepe van, a vágáskort már
nem is említve. Ez a szakmai szempont-
ból elfogadhatatlan zsargon bizonyára
pontos szóhasználatot nem ismerô fordí-
tások nyomán kezd terjedni.

Közismert, hogy az 1990–2000. évek
alatti 150 ezer ha-os erdôtelepítési prog-
ramot nem sikerült teljesíteni, azaz az évi
10 ezer ha erdôsítés nem felel meg a va-
lóságnak.

Állítás (6): „Erdôt ugyanis csak erdôta-
lajon, honos fákból lehet és érdemes létre-
hozni... ültetvényeken is elônyösebb a ha-
zai fák telepítése.”

Megjegyzés: Látszatra tömör, szaksze-
rû és szigorú követelmények a fent idé-
zettek. Persze, ha arra gondolunk, hogy
közösen óhajtott célunkhoz, az erdôs Ma-
gyarország megteremtéséhez így
közelebb juthatunk-e, tárgyilagosan meg
kell mondani, hogy a beerdôsítésre váró
területeknek ezután is csak egy része le-

het erdôtalajú. Kitûnik, hogy a
javasoltak nem számolnak ha-
zai adottságainkkal vagy hazai
adottságaink nem-ismereté-
ben születtek.

Az ültetvényekrôl szólva a
nemes nyár, az akác a gazda-
ságtalanná vált és ezért erdô-
telepítés céljára átadott mezô-
gazdasági területeken jó eset-
ben 3–5-ször nagyobb fahoza-
mot biztosított, mint a lassú
növekedésû lombos fafajaink.
Az erdôgazdálkodó, aki csalá-
di boldogulása érdekében ha-
szonra, nyereség elérésére tö-

Tájidegen fafajták a hazai erdôkben
Megjegyzések a Népszava 2000. november 3-i számában megjelent cikkhez
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rekszik, ugyan mire gondolhat az ilyen
ötletek hallatán?

Állítás (7): „Sajnos, állította a WWF
magyarországi igazgatója, egyes fafajok,
mint az akác is, már kikerült az ember
ellenôrzése alól. ... A termôföldet tönkrete-
szi, utána a nemesebb fafajok már képte-
lenek gyökeret ereszteni, és a többi nö-
vény és az állatvilág is kiszorul az akáco-
sokból.”

Megjegyzés: Elôttünk a magára ha-
gyott természet, a fajok küzdelme, az ag-
resszív akác terjedése láttán tehetetlen
emberek. A hazai erdôgazdálkodás tekin-
tetében azonban már 1879-tôl a tízéves
üzemtervekre alapozott gazdálkodás a
jellemzô. 1935 óta a magánerdôkre is ér-
vényes ez az elôírás. Az akáccal tehát
csak ott lehet baj hazai viszonyaink kö-
zött, ahol az erdômûveléssel, a gazdálko-
dással részben, idôlegesen felhagytak, a
költségmegtakarítás mindenáron kapott
zöld utat, ha törvényellenesen is. A neme-
sebb fafajok már nagyon hosszú ideje há-
borítatlan természeti környezetben ter-
jedhettek a fejlôdô világ országaiban
ôserdei viszonyok között.

Az egyetemi oktatás folyamán az erdô-
mérnök-hallgatókat megismertetik a leve-
gô nitrogénjét lekötô, az akác gyökérze-
tével szimbiózisban tenyészô mikroorga-
nizmussal. A talaj nitrogéntartalmának
feldúsulása nem tekinthetô a talaj elsze-
gényítésének.

Állítás (8): „...a faültetvényeknek bio-
lógiai értéke nincs vagy csak csekély.”

Megjegyzés: Az ültetvények rendsze-
rint egyetlen fafaj különbözô térháló men-
tén kiültetett faegyedei kétséget kizáróan
az erdei életközösségi gazdaság legvégére
szorultak. Ennek ellenére tôlük sem lehet
elvitatni, hogy faállomány voltukból kö-
vetkezôen a rajtuk átáramló levegô por-
tartalmát a talajra ülepítik, a talaj árnyalá-
sával erdeit közelítô mikroklímát hoznak
létre, deflációt akadályozó hatással (szél-
viharok lecsendesítése) is hasznosak, sôt
a koronák asszimilációs tevékenysége
folytán a levegô szén-dioxidjából (CO2)
2–3-szor többet kötnek le a fatest képzé-
sére, mint a lassú növekedésû lombos fa-
fajaink. Elvitathatatlan tehát, hogy az
üvegházhatás visszaszorításában pozitív
szerepet játszanak ôk is. Látható, hogy az
erdôgazdálkodás hírnevének öregbítését
a fenti kijelentések nem szolgálják.

Állítás (9): „Az erdôstratégiának az
élôvilágon kívül azzal is foglalkoznia
kell, hogy a várható nagy telepítések nyo-
mán több százezer köbméterrel növek-
szik a kitermelhetô favagyon is. Idejeko-
rán föl kell mérni, mi lesz az erdôtulajdo-
nosokkal... A jelentôs többlet lenyomhatja

az árakat, gazdaságtalanná téve az er-
dôgazdálkodást.”

Megjegyzés: A távlati stratégiai célkitû-
zések szempontjából úgy gondoljuk, tár-
sadalmi érdek, hogy országos viszonylat-
ban a 25–26%-os erdôsültség mielôbb tel-
jesüljön. Az idegen fafajok lecserélési be-
ütemezését célszerûen a faállományok
beéréséhez, vágáskorához kellene igazí-
tani, vagyis legalább 25–30 évre elosztva.

A program kidolgozásának tervbevé-
tele idején a gazdálkodókat azzal riogat-
ni, hogy az erdôtelepítéssel létrehozott
fatömegtöbblet faárleszorító hatású lesz,
a fakereskedelemre vonatkozó ismeretek
teljes hiányáról tanúskodik. A gazdálko-
dók egy része, sajnálattal kell megállapí-
tani, a profitszerzés mûvelésiág-változá-
sával egybekötött változatát, az erdôterü-

let építési telekké alakítását, s így több
ezer ha erdô megszüntetését tekinti rövid
távon követendô útnak.

Összefoglalóan megállapítható, hogy
a leírtak alapján semmit sem tudhatunk
meg arról, hogy az Európai Uniónak mi-
lyen elvárásai vannak a tagországok er-
dôgazdálkodásának stratégiai célkitûzé-
sei vonatkozásában. Tudván, hogy
Észak-, Közép- és Dél-Európa országai-
nak természeti viszonyai, erdôkben való
gazdagsága között milyen nagyok a kü-
lönbségek, egységes szabályzatokban
aligha lehet gondolkozni. A bennünket
közelrôl érdeklô támogatási rendszer el-
várásairól azonban – a gazdálkodók kör-
nyezetvédelemmel összefüggô meggon-
dolásainak alakítása érdekében – nem ár-
tott volna tájékoztatást adni.

Torgyán József földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter meghívására az elmúlt
héten hivatalos látogatást tett
Magyarországon Nami Cagan,
Törökország erdészeti minisztere. Ez az
esemény viszonylag gyorsan követte a
török mezôgazdasági és falufejlesztési
miniszter, Yusuf Gökalp magyarországi
tartózkodását, aki az OMÉK alkalmával
állategészségügyi és növényvédelmi kor-
mányközi egyezményt írt alá a magyar
társminiszterrel. A két ország közötti kap-
csolatok magasabb fokozatra váltását jelzi,
hogy a Cagan miniszter által vezetett török
delegáció budapesti tárgyalásai is konkrét
eredményt hoztak. A megbeszéléseket
követôen december 7-én az FVM
székházában Nami Cagan és Torgyán
József a sajtó nyilvánossága elôtt
szándéknyilatkozatot írt alá a két ország
erdészeti együttmûködésérôl.

A hivatalos aktus után a két miniszter
sajtótájékoztatót tartott. Nami Cagan a két
ország közötti egyre fejlôdô kapcsola-
tokat méltatta, amelyeket ezen
szándéknyilatkozattal kiterjesztettek az
erdészeti szakágazatra is.

– Torgyán miniszter úr korábban már
aláírt együttmûködési szerzôdéseket a
másik törökországi kollégájával – mon-
dotta. – Most elhatároztuk, hogy együtt
fogunk mûködni az erdészet és az
erdôgazdálkodás területén is. Az a tár-
gyalási készség és konstruktivitás, ame-
lyet a magyar miniszter úr megbeszélé-
seinken mutatott, minden elismerést
megérdemel.

Aztán arról szólt a török miniszter,
hogy Magyarország nagyon rövid idôn
belül elfoglalja méltó helyét az Európai
Unió tagjai között – Törökország pedig
szeretné hasznosítani azokat a tapasztala-
tokat, amelyeket Magyarország szerez
ebben a folyamatban.

Torgyán József a konkrét részletekrôl
adott tájékoztatást. Utalt arra, hogy
Törökország lényegesen nagyobb, mint
Magyarország, ott az erdészet külön min-
isztérium alá tartozik. Azért hívta meg
Nami Cagan kollégáját magyarországi
látogatásra, hogy az erdészeti
szándéknyilatkozattal kiegészítsék az
állategészségügy és a növényvédelem
területén nemrégiben megkötött megál-
lapodásokat.

– Ehhez az újabb együttmûködéshez
jó alapokat teremt a két ország gazdasá-
gi elhatározása – fejtette ki Torgyán
József –, amelynek értelmében Magyar-
ország tízéves erdôsítési program meg-
valósításába kezd 2001-ben, Török-
ország pedig elhatározta, hogy erdeinek
ötven százalékát megújítja, fejleszti.
Miután Törökországnak óriási erdô-
területei vannak, Magyarország inten-
zíven bekapcsolódhat ebbe a felújítási
munkába. Az akáctelepítés tekintetében
ez a munka már el is indult, de
szeretnénk szélesebb alapokra helyezni
a facsemete-elôállítási tevékenységet,
javasoltuk szaporítóanyagok vegyes vál-
lalatok útján történô termeltetését,
erdészeti nemesítést. 

(Kis Újság)

Török–magyar erdészeti
együttmûködés


