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Az új ENSZ FAO tanulmány elutasít-
ja azt az állítást, miszerint az
erdõirtás és a fakitermelés  nagy-
mértékû áradásokat okozna

A Közép-Amerikában történt súlyos
áradások arra sarkallták a sajtó és a jó
szándékú érdekcsoportok képviselõit,
hogy a nagyfokú fakitermelést tegyék
felelõssé a Stan hurrikánt követõ heves
esõzések következtében kialakult ára-
dásokért. Egyik jelentésében azonban –
mely megpróbálta különválasztani a té-
nyeket a feltevésektõl az erdõ és az ára-
dások viszonylatában – az Egyesült
Nemzetek Szervezetéhez tartozó FAO
és a CIFOR (Nemzetközi Erdészeti Kuta-
tóközpont) azt írja, hogy nincs tudomá-
nyos bizonyíték a nagyméretû áradások
és az erdõirtások kapcsolatára. A megál-
lapítás érvényes a legutóbbi kínai, thai-
földi és vietnami áradásokra is. 

Ismeretes, hogy az elmúlt hónapok
sajnálatos hazai áradásai kapcsán is föl-
vetették az erdõgazdálkodók felelõssé-
gét az események kapcsán. A szakem-
berek ezt minden esetben cáfolták.

Az „Erdõk és áradások: Feltevésekbe
fullasztva, vagy tényektõl erõsödve?” cí-
met viselõ jelentés a nagyobb áradások
eseményeinek környezetében elõforduló
számos tényezõ alapos vizsgálatára kész-
tette a kutatókat, annak a hitnek a félreté-
telével, miszerint az áradások gyökere a
fakitermelés vagy az erdõirtás. (E két kife-
jezés magyarázatra szorul, mert a sajtó-
ban helytelenül – szinonimaként – hasz-
nálják. A fakitermelés az üzemtervben
meghatározott erdõhasználat, melyet az
erdõtörvény szerint természetes vagy
mesterséges erdõfelújítás követ. Az
erdõirtás a mûvelési ág megváltozását je-
lenti, tehát az erdõ helyét más gazdasági
ág – út, épület, mezõgazdasági mûvelés –
veszi át.)

A kormányok döntéshozói, a nem-
zetközi segélycsoportok és a média
gyakran igen gyorsan hozza összefüg-
gésbe a kisgazdálkodók és fakiter-
melõk által végzett fakitermelést,
erdõirtást az áradásokkal, mondja a
FAO bangkoki, vezetõ beosztású er-
dészeti tisztviselõje. A következtetés
nemcsak, hogy tudományos szem-
pontból helytelen, de az ilyen fél-
revezetõ megállapítások a kormányo-
kat a szegény farmerek életének meg-
nehezítésére késztették, azáltal, hogy
földjeikrõl és az erdõk közelébõl elûz-
ték õket, miközben a soron következõ

áradások megelõzésért semmit sem
tettek. 

A FAO/CIFOR jelentés ugyanakkor el-
ismeri, hogy az erdõk szerepet játszhat-
nak a lokalizált (egy-egy meghatározott
helyre korlátozódó) áradások lefolyásá-
nak minimális csökkentésében. Levonja
viszont azt a következtetést, miszerint
nincs bizonyíték arra, hogy az élõfák el-
vesztése jelentõsen hozzájárul az áradás
súlyos mértékû szétterjedéséhez.

Az erdõtelepítéseknek és az erdõk
védelmének számos környezeti elõnye
lehet, de a nagyarányú áradások
megelõzése nem tartozik közéjük, állít-
ja David Kaimowitz, a CIFOR vezér-
igazgatója. A nagy áradások gyakorisá-
ga ugyanaz maradt az elmúlt 120 év vi-
szonylatában, visszamenõleg azokig az
idõkig, amikor a még bõven volt gazda-
gon burjánzó erdõ. 

A FAO/CIFOR jelentés rámutat, hogy
az – erdõirtásnak tulajdonított – áradá-
sok következtében meredeken emelke-
dõ gazdasági és emberi veszteségek
fõleg abból az egyszerû ténybõl fakad-
nak, hogy ma már több ember él és dol-
gozik az ártereken. Ennek eredménye-
ként sok árvíz, mely korábban csupán
kisebb eseménynek számított, nagy ka-
tasztrófává vált. 

Fel kell hagyni azzal a gondolkodás-
sal, hogy az erdõkben, és azok környe-
zetében élõ embereket tegyük felelõssé
az egész folyó medencéjét befolyásoló
árvizekért. Ehelyett az igen sokféle
földhasználati kérdéskör hatásait kell
mérlegelni, melybe egyes példákban, a
nem megfelelõ fakitermelési módsze-

rek is beletartozhatnak – fogalmazott
dr. Pal Singh, az Agrárerdészeti Világ-
központból.

A politika kidolgozóinak és a fejlesz-
tési szervezeteknek erkölcsi felelõs-
sége, hogy a rendelkezésre álló, leg-
jobb tudományos háttérrel bíró megol-
dásokat keressék.

A 19. századtól egészen mostanáig
élõ, hagyományos nézet, miszerint az
erdõk óriási szivacsként viselkedve, a
heves esõzések után a víz felszívásával
akadályozzák meg az áradást. A kiter-
jedt fakitermelések, erdõirtások számlá-
jára írt áradások azonban csaknem min-
dig, elhúzódó esõs idõszakok után kö-
vetkeznek be, melyek során a talaj, így
az erdõtalaj átitatódik, több vizet el-
nyelni már nem tud. Az esõvíznek ezek
után nincs más útja, mint a folyók,
melyeket az áradáspontig tölt.

A FAO/CIFOR elemzõi szerint  azon-
ban lehet politikai érdek is abban, hogy
a „hagyományos bölcsesség” az erdõk
és áradások kapcsolatáról, változatlanul
maradt. Lehetõvé teszi például a kor-
mányok számára, hogy fakitermelési ti-
lalmakkal azt a látszatot keltsék a köz-
vélemény elõtt, hogy döntõ lépéseket
tesznek az áradások megállítására. Az
ilyen politikák gyakorlati hatása, hogy a
gazdálkodókat, akiket az illegális faki-
termelés fõbûnöseiként szokás megje-
leníteni, termõföldjük elhagyására
kényszeríti. Példa erre, hogy a Kínában,
Thaiföldön és a Fülöp-szigeteken zajlott
katasztrofális árvizek fakitermelési tilal-
mak bevezetésére sarkallták a kormá-
nyokat, aminek következtében milliók
maradtak munka nélkül – fejezõdik be
a FAO-jelentés. 

(ForestPress)

FAO szakvélemény

Fel szeretnénk hívni szíves figyelmüket, hogy az ERFA-TOURS  a 2006. március 28-án
induló 8 napos nílusi hajóút keretében Kairóban, igényük szerint, szakembertalálkozót
szervez.
Amennyiben ez az idõpont nem felel meg, úgy más idõpontban induló hajóút, vagy egy
ötnapos kairói városlátogatás keretében is meg tudjuk szervezni szakmai programjukat.

2006. március 15-24. között kerül megrendezésre Kairóban a Kairói Nemzetközi
Kereskedelmi Vásár, ahol szintén találkozhatnak szakmájuk egyiptomi és más országbeli
képviselõivel.
Amennyiben meg kívánják nézni a kiállítást, úgy a március 21-én induló hajóút, vagy a 17-
én induló kairói út keretében tekinthetik meg a vásárt.

Kérjük kattintsanakg honlapunkra, melybõl kiemelten figyelmükbe ajánljuk dél-afrikai program-
jainkat.
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