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klímatípusok területe Magyarország
erdõterületének közel az 50 %-a (48%).
75 %-ra emelkedik ez az arány, ha eh-
hez hozzászámítjuk a tölgyes-cserese-
ket. Megközelítõen ennyi lehetne a ter-
mészetközeliség mértékének az elsõ
kategóriájába tartozó erdõk aránya. 

Az összes õshonos fafajt figyelembe vé-
ve, az általuk elfoglalt terület aránya 56
%. Ez elsõsorban az erdõsztyepp klímá-
ban telepített idegen származású fafajok-
nak köszönhetõ, ahova a termõhelyi
adottságok miatt õshonos fafajokat az
esetek többségében eredményesen nem
sikerült megtelepíteni. Az erdõstratégia
szempontjából lényeges tényezõ az öko-
lógiai adottságok változása, mert elvileg
az ilyen területeken az õshonos fafaj-

összetételû faállományok nem lennének
termõhelyállók. Ennek megfelelõen fel-
fogásunk szerint a jelen idõszakban nem
is tekinthetõk természetközelinek.

...Érdemes figyelmet szentelni an-
nak, hogy az erdõtelepítésekben a nem
erdõtalajon álló fenyõk aránya 19 %,
ami azt jelenti, hogy fenyveseink 57 %-
a erdõtalajon áll, míg az akácosoknak a
48 %-a, a nemes nyárak 11 %-a.

Az ismertetettek alapján megállapít-
ható, hogy elsõsorban az erdõklímák
erdõtalajain célszerû a legmagasabb
fokú természetközeli faállománytípuso-
kat fenntartani, illetve létrehozni.

...Abban az esetben, ha erdõtala-
jainkon maradéktalanul õshonos fafajok
(természetes erdõtársulások) állnának,

mintegy 76 % lehetne a legmagasabb fo-
kú természetközeli erdõk aránya. Erdõ-
stratégiai szempontból is dönteni kell ar-
ról, hogy a természetközelibb erdõknek
ezt az arányát és mértékét el kell-e érni, és
ha igen, mennyi idõ alatt. Ebben az eset-
ben az ország erdõterületének mintegy
20%-án (340 ezer ha) kellene szerkezet-
átalakítást végezni. Az átalakítás költsé-
gei, a sok ezer erdõtulajdonos érdekei és
egyéb más tényezõk miatt sem tûnik
elérhetõnek, hogy a gyors átalakítás Ma-
gyarország erdõstratégiai céljai között
szerepeljen. Évi 10 ezer ha átalakítása
esetén is az idõigény  34 esztendõ lenne.
Ez pedig közel egybeesik a hosszú távú
erdõtelepítési programmal.

(folytatjuk)

Legalábbis ezt állítja az a szerzõpáros,
akiknek külföldön megjelent tanulmá-
nyát a Védegylet a Fenntartható Ma-
gyarország 2006. beszélgetés-sorozat
„Amirõl az erdõ mesél” címû elõadóest
háttéranyagául ajánl. (Magyarország:
erdõrontás állami segítséggel Jávor
Benedek– Gálhidy László Magyar
erdõk: ökológia és megõrzés. Megjelent
a FERN 2005 februári számában.)

A tanulmány részletes ismertetését
az alábbiakban közöljük.

Magyarország, az Európai Unió új
tagállamaként 2004. május 1-tõl az EU
erdõgazdasági politikájának részévé
vált – írják a szerzõk, majd rövid kivo-
natot adnak a magyar erdõk sajátságai-
ról és az erdõket veszélyeztetõ
tényezõkrõl, valamint összefoglalják az
EU-csatlakozás erdõket érõ hatásait.
Külön hangsúlyt adnak a civil szerveze-
tek lehetséges szerepének az ország
erdõterületeinek védelmében. 

1. Az ültetvényekkel együtt, Magyaror-
szág teljes erdõsültsége jelenleg 1 712 000
hektár – az ország területének 18,4 száza-
léka – összehasonlítva azzal a 85 százalé-
kos lefedettséggel, ami eredetileg jelle-
mezte az országot.

A jellemzõ ültetvényfajok együtt kö-
rülbelül 910 000 hektárt borítanak.

Megõrzés szempontjából, európai
viszonylatban Magyarország legérté-
kesebb erdõi az erdõssztyepp még
megmaradt részei (homokra, löszre és
alkáli talajokra települt tölgyerdõk), a
meredek lejtõk déli oldalának bozót-

erdei, ahol fõként a molyhos tölgy
(Quercus pubescens) a domináns faj,
és a még megmaradt, korábban igen
elterjedt part menti erdõk, ahol a ko-
csányos tölgy (Quercus robur), a ma-
gyar kõris (Fraxinus pannonicus) és a
vénic szil (Ulmus laevis) volt az ural-
kodó faj.

Ugyanakkor, országosan nagy priori-
tása van a kevésbé különleges tölgy és
bükk domináns erdõk védelmének is. 

A csertölgy (Quercus cerris) és a ko-
csánytalan tölgy (Quercus petraea) által
uralt tölgyesek képezik Magyarország
legközönségesebb erdõtípusát, a bükk
(Fagus sylvatica) által uralt állományok
fõleg az ország legcsapadékosabb nyu-
gati részén, valamint a nagyobb magas-
ságokon találhatók meg.

2. A tipikus ültetvényfajok, köztük a
fehér akác (Robinia pseudoacacia), a
nemes nyárak (hybrid Populus spp), a
fekete fenyõ (Pinus nigra) és a luc
(Picea abies) együtt körülbelül 910 000
hektárt borítanak.

3. Jelenleg Magyarország erdeinek
60 százaléka  állami tulajdon, melyen
21 állami erdészeti részvénytársaság
gazdálkodik.

A fennmaradó rész körülbelül 300
ezer magánbirtokos tulajdonában
van, melynek következtében az átlag-
ban 1,3 hektáros kis erdei parcellák a
fenntartható erdõgazdálkodást rend-
kívül megnehezítik. Ezekbõl  a ma-
gánerdõkbõl 200 000 hektár termé-
szetes eredetû.  

4. Még az összes erdõterület 327 178
hektáros részén (20 százalék) is – amely
egyébként „védett” terület – nagyüzemi
fakitermelés folyik, ugyanakkor a min-
denféle erdõgazdálkodástól mentes
erdõterü-let  nagysága, az erdõrezervá-
tumok meghatározó része csupán 4025
hektár. 

5. Magyarországon az összes erdõtí-
pus közül a magántulajdonban lévõ,
védetté nem nyilvánított erdõk a legve-
szélyeztetettebbek.

6. Fakitermelés és kereskedelem
Magyarország erdeire a legnagyobb

veszélyt az intenzív erdõgazdálkodási
módszerek, a vadállomány okozta nyo-
más, az ország nagyszámú vadállomá-
nya jelenti, amely egyes felújítási mód-
szereket rendkívül költségessé vagy
szinte lehetetlenné tesz.

Erdõgazdálkodás tekintetében a tar-
vágás (78 százalékos arányban) jelenti a
legáltalánosabb kitermelési módot. A fel-
újítás túl rövid rotációs idõszakkal dolgo-
zik, 2-3 év telik csak el az állomány nyi-
tásától a véghasználati vágásig.

A szálaló vágás és más természet-
szerû gazdálkodási módszerek aránya
nagyon kicsi, vagy csak kísérleti jelen-
tõségû. Az eredmény a nagyjából azo-
nos életkorú, egy-két faj által uralt
erdõk kialakulása, ami az élõhely(ek)
elvesztéséhez és a biodiverzitás csök-
kenéséhez vezet az elmúlt évek jelen-
tõs erdõtelepítési erõfeszítései ellené-
re, amikor is 700 ezer hektárt erdõsítet-
tek be.

Erdôrontás Magyarországon állami
segítséggel?
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Sok helyen a nem õshonos fajok te-
lepítésének elõnyben részesítése hátrál-
tatja a természetes életközösségek hely-
reállítását. 

Magyarország erdeinek jelenlegi hoza-
ma éves kitermelési szinten 6,5-7 millió
köbméter, melybõl 1,5-millió m3-t expor-
tál (Ausztriába és Olaszországba). Az im-
port – fõként a korábbi Szovjetunió orszá-
gaiból – alacsonyabb értékû 0,6-0,7 millió
m3, így az ország fakereskedelmi (export-
import) mérlege pozitív.

A kitermelések az elmúlt évek során
fokozódtak, nõtt annak a faanyagnak az
aránya, amit megújuló energiaforrásként
nem igazán hatékony hõerõmûvekben
hasznosítottak.

9. A jogalkotás azonban önmagában
nem védi meg az erdõket.

A magyar természetvédelemre és
földre vonatkozó szabályzók bizonyos
szempontból szigorúbbak, mint az EU
Élõhely Direktívája.

Így a jogharmonizáció csak azon
Natura 2000 (termõ)helyek esetében
volt jelentõs, melyeket újonnan csatol-
tak a védett területek hálózatához. A
gyakorlatban fontosabb azonban a
megvalósítás, kivitelezés kérdése. Eb-
ben a tekintetben azonban mind a nem-
zeti, mind az EU jogalkotás szintjén ko-
moly problémák vannak. Ismeretesek
például olyan esetek, amikor 2004 ok-
tóberében, közvetlenül azután, hogy
2004 szeptemberében a területet Natura
2000 hellyé nyilvánították, intenzív faki-
termelésre adtak ki engedélyt. A civil
szervezetek erõteljes tiltakozása ellené-
re a kitermelést végrehajtották.  

Mi több, a védett – fõleg állami tulaj-
donban lévõ – erdõkre vonatkozó, Ma-
gyarország EU csatlakozásakor mûködõ
üzemterveknek volt kihatásuk az ország
erdeire.

Jóllehet, az élõhely direktíva átírása
és következésképpen érvényesítése a
Natura 2000 helyekre, kiterjed az ország
védett területeire, ám semmiféle jogsza-
bály-szigorítás vagy a végrehajtást erõ-
sítõ intézkedés sem történt.

A csatlakozás idõpontjára a környe-
zetvédelmi törvény harmonizációs fo-
lyamata nagyrészt befejezõdött, és ma a
magyar környezeti szabályozók megfe-
lelnek az EU elõírásainak.

A Natura 2000 végrehajtására vonat-
kozó határozatot 2004 szeptemberében
elrendelték, a 2004. május 1-jei
határidõt, az EU csatlakozás idõpontját,
nem sikerült betartani. A Natura 2000
élõhelyek végleges listáját hamarosan
közzéteszik. Némi huzavona után a
Natura 2000 hálózat most már tartal-

mazza a kivételes védelmi értéket
képviselõ élõhelyeket.

A tervkészítést nemcsak a gazdasági
érdekek uralják, hanem a természetvé-
delmi hatóságok átszervezésével úgy
tûnik munkájuk hatékonysága is csök-
kent. Magyarország erdei, amelyek a
rossz gazdálkodás miatt már amúgy is
súlyosan rontottak és veszélyeztetettek,
továbbra is fenyegetettek, egészen ad-
dig, amíg az EU törvények végrehajtása
hatástalan marad.

Miközben az új szabályzók nem hoz-
tak alapvetõ változást az erdészeti ága-
zat avagy a hatóság hozzáállását
illetõen, a magyar erdõk rontása tovább
folyik, a kormányintézkedések pedig a
gyengülõ hivatalos és polgári
ellenõrzés irányába mozdítanak el. A
tendencia megfordítása és a jelenlegi
intézményrendszer átalakítása és az
erdõgazdálkodáshoz való viszonyulás,
azok a fontos kérdések, amelyeken a
természetvédelemben aktív közremû-
ködést vállaló magyar civil szervetek-
nek tovább kell dolgozniuk.

A civil szervezetek jelentõs szerepet
játszhatnak a problémák kezelésében.
Magyarországon a civil szféra elég erõs
ahhoz, hogy a kormány és a hivatali in-
tézmények  partnere legyen az erdõgaz-
dálkodást és természetvédelmet érintõ
stratégiatervek elõkészítésében. A civilek
hatékonyan képesek ellenõrizni az erdé-
szet, a természetvédelmi felügyeletek és
intézmények gyakorlati munkáját és gaz-
dálkodási gyakorlatát. Megvan a képessé-
gük ahhoz, hogy részt vegyek abban a fo-
lyamatban, mely a tudatosságot, odafi-
gyelést, az információ szolgáltatást és
képzést hivatott  fokozni mind az erdé-
szeti igazgatás, mind a lakosság körében.

Öt olyan lényeges terület jelölhetõ
meg, ahol a civilek összpontosíthatják
erõfeszítéseiket:

Az erdõgazdálkodás intézményes
háttere: itt a cél az, hogy a profit-
érdekektõl vezérelt erdészeti ágazat a
meglévõ és jövõbeli védett területen fo-
lyó gazdálkodásban hagyjon fel ezzel a
szemlélettel. A természetvédelem célja-
inak jogi érvényesítése végett a civil
szervezetek kormányszinten gyakorol-
janak nyomást az erdészet struktúrájá-
nak és a természetvédelem intézmé-
nyeinek átalakításáért.

A természetvédelmi hatóságok
megerõsítése a rendelkezések végre-
hajtásához. Lobbizzanak a civil szerve-
zetek azért, hogy a védett erdõk gazdál-
kodási jogait a természetvédelem intéz-
ményeinek adják át. 

Erõsíteni kell az erdõgazdálkodás ci-

vil kontrollját. Tegyenek a civil szerve-
zetek határozott lépéseket a rendelke-
zések betartatásáért, és aktívan vegye-
nek részt az üzemtervek készítésében és
az erdészeti gyakorlat ellenõrzésében.

A természetközeli erdõgazdálkodás
gyakorlatának terjesztése és népszerû-
sítése (lásd: Pro Silva: szálalás), a köz-
vélemény figyelmének felkeltése az
erdõgazdálkodás problémái iránt.

Továbbá folytassanak kampányt,
szórólapokon és oktatással ismertessék
meg az alternatív gazdálkodási techno-
lógiákat az erdõgazdákkal, mind a
magánerdõk kezelõivel, mind az állami
alkalmazottakkal. 

Javítani és erõsíteni kell a lakosság, a
helyi közösségek tudatos részvételét,
bátorítani, ösztönözni õket, hogy ve-
gyenek rész az erdõket érintõ  döntés-
hozatali folyamatokban. A jogsegély, a
képzés és a konzultáció lehetõvé teszi,
hogy a helyi települések megvédhessék
saját erdeiket, és hatékony lépéseket te-
hessenek a közelükben lévõ rosszul ke-
zelt és állami tulajdonú erdõk ügyében. 

A szerzõk: 
JÁVOR Benedek – GÁLHIDY László
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Örömmel adjuk hírül, hogy a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Tanácsa
az április 12-én tartott ülésén egy-
hangú igen szavazattal újra

Dr. Faragó Sándor,
intézetigazgató egyetemi tanárt
választotta az intézmény rektorává, a
2006. augusztus hó 1. napjától  2010.
július 31. napjáig tartó ciklusra.

Tóth Mariann
a Kommunikációs Iroda vezetõje


