
fiatalos (sok helyen az erdőnevelés nyomai nélkül). Biztosan megvannak, 
valahol a jelzett túltartott állományok (?), de nyilván olyan helyen, ahol 
a termelés, közelítés költségei nemigen szolgálják a nyereséges gazdál
kodást. 

— Ha a jelzett 240 millió m 3 élőfakészletet elosztom az 1,594 millió ha-ral 
(valóban ennyi a termőterület?), akkor 150 m 3/ha átlagot kapok. Sok 
ez vagy kevés? Egyébként melyik számítás jó? A 10 évvel ezelőtti vagy 
a mostani? Kb. 20% a differencia! 

— Zavarba ejt a növedék elemzése. Egyrészt azért, mert a különböző táb
lázatok elég jelentős eltérést mutatnak, másrészt azért, mert a környező 
országokhoz viszonyítva, nálunk feltűnően magas a növedék (487. old., 3. 
sz. táblázat). „Külsős" koromban, ha a növedék meghaladta a 3 m3/ha-t,. 
azt már viszonylag jónak tartottuk, most meg 7—8—9 m 3/ha átlagokat 
hoznak ki. Tudom, hogy a gyorsan növő fafajok növekedésének aránya 
az országos átlagnövedéket is emelte, de mennyivel? • 

— Hogyan egyeztethető össze a két megállapítás? „Az akác területe eléggé 
stabi l . . ." (dr. Sali Emil, 1980. 250. old.), illetve „Az akácfelújítások te
rülete az akác véghasználati területének 63%-a, magasabb a tervezett
nél, de az átalakítás mértéke még így is jelentős". (Gáspár-Hantos G.. 
1981., 349. old.). 

Elismerem, hogy a leírtak legtöbbje szubjektív, nincsenek számítógépeim, 
mázsányi statisztikám. Abban azonban biztos vagyok, hogy a kiragadott (mert 
folytatni lehetne) véleményekkel, kérdőjelekkel nem vagyok egyedül. 

Végezetül hadd javasoljam, ha olyan cikkek jelennek meg, amelyek az: 
egész magyar erdészet eredményeit (kudarcait, mert hogy ilyen is van!) szá
mokkal elemzik, azt jó volna mindjárt kommentálni (hozzáértők vannak), 
illetve a lektorálással olyan állapotba hozatni, hogy az olvasó lássa: ,, . . . hogy 
a számok mögött mi rejtezik". 

Tóth István 

A sivatagi övezet tűzifa- és természetvédelmi gondjai 
Az energiakrízissel kapcsolatos ENSZ-értékelést tanulmányozva megállapítható,, 

hogy földünk több mint egyharmadán élő népek egyik nagy problémája, hogy a 
napi főzéshez szükséges tűzifát összegyűjtsék, megtermeljék. ^Egészen eddig a világ 
tűzifahiányának nagyon kevés figyelmet szenteltek. Az értékelés szerint — az élel
mezéshez és az ivóvízhez hasonlóan, a tűzifaellátás a világ nagyon sok országában 
napról napra válságosabb helyzetbe kerül. 

Európában és általában az iparilag fejlett országokban élő népeknek fogalmuk 
sincs arról, mennyire fontos a tűzifa a harmadik világ trópusi övezetébe eső 
országokban. 

Az ENSZ-statisztika szerint ezekben az országokban az emberek 90°,0-ának a 
tűzifa a legfontosabb energiaforrás. A tűzifa hiánya miatt az ára fantasztikus mér
tékben emelkedik. Afrikán, Ázsián és Latin-Amerikán keresztül, sok országban az 
emberek nagy részének gondot okoz a tűzifa vagy a faszén megvásárlása, és jöve
delmük nagy részét kénytelenek erre fordítani. Azok pedig, akik nem tudják a 
tűzifát vagy a faszenet megvásárolni, megszerzik azt illegális úton. Kivágnak 
minden fát, bokrot, cserjét, gyökeret, csak hogy tüzelőhöz jussanak, aminek az 
eredménye aztán a talaj teljes tönkretétele és az elsivatagosodás. Súlyosbítja ezt 
még a legeltetés és a helytelen mezőgazdasági gyakorlat. Ahol aztán már semmiféle 
fás növényzet sincs, ott kénytelenek beérni napon szárított teveürülékkel, mint 
tüzelőanyaggal (1. fénykép). 



Napon száradt teveürülék begyűjtése 
tüzelőnek 

A közelmúltban az ERFATERV az ENSZ megbízásából egy szudáni provincia több 
célú erdöfejlesztési programját készítette el. Így alkalmam volt egy afrikai ország 
félsivatagi zónába eső tartományának talajvédelmi, erdősítési és környezetvédelmi 
problémáit megismerni. Azt egyértelműen megállapítottuk, hogy a provinciában 
bekövetkezett elsivatagosodási folyamat a túlzott fakitermelés, továbbá a legeltetés 
és a helytelen mezőgazdasági művelési gyakorlat következtében, az emberi beavat
kozás következménye. A természetes biocönózis itt nem tudja önmagát fenntartani, 
mert az igénybevétel a természetes erőforrásoknál nagyobb. A rendszertelen fa
kitermelés és az állandó legeltetés következtében, főként a lazább szerkezetű tala
jok esetében a száraz évszakban a szél _a finomabb szemcséjű anyagot elhordja. 
A deflációs részeken a felszínen csak a durvább szemcséjű anyag marad vissza. 
A lerakodási helyeken pedig homokdűnék keletkeznek. Így az érintett területek 
talajának termőképessége állandóan romlik, a talaj elsivatagosodik. 

Az ENSZ megállapítása szerint a Szahara (sivatag) egy év alatt körülbelül 10 
km-t halad előre. A környező települések és városok levegője pedig porral telí
tődik. 

Az 1977-ben, Nairobiban megtartott, a sivatagosodás problémájával foglalkozó 
ENSZ-konferencián megállapították, hogy az elmúlt 50 év alatt csak az afrikai 
szahéliai körzetben (Észak-Afrika 15 országa tartozik ide) 650 000 km 2 (65 millió 
hektár) termőhely sivatagosodott el. Felhívták a figyelmet ezen jelenség természeti, 
gazdasági és egészségügyi veszélyére és hathatós intézkedések megtételére szólították 
fel a világ népeit. 

Tehát a tűzifakrízissel egyidőben az elsivatagosodás problémája is jelentkezik. 
A fejlődő világ — mondhatni — valamennyi országában nagy erőfeszítéseket tesz
nek ezek megoldására. De nem mindenhol állnak rendelkezésre megfelelő pénzügyi 
alapok és a munka megtervezésére, megszervezésére és kivitelezésére megfelelő 
szakemberek. 

A trópusi zónába eső területeken a helyi klimatikus viszonyok, a talaj, a termő
hely, a talajvíz és az öntözés lehetőségei ismeretében — a megfelelő szaporítóanyag 
biztosítását feltételezve — a helyes fafaj megválasztás jelenti a legfontosabb szak
mai feladatot. A telepítési, nevelési, ápolási és termelési technológiák megválasztá
sa nem jelent gondot, a gazdasági erdők esetében viszont majdnem minden esetben 
az öntözési rendszerek kialakítását meg kell tervezni. 

Véderdő esetében, amelynek elsőrendű célja a talaj megkötése, csak egészségügyi 
termelésről és fafajtól függően, melléktermékbeni hasznosításról lehet szó (pl. 
kéregtermelés, virágok, magvak, levélzet stb. begyűjtése). Itt az illető vidékre jel
lemző őshonos fafajok jönnek elsősorban számításba. Ezek általában szárazság-



tűrő, nagyon kis növedéket produkáló, jó gyökérzetű fafajok. 
A fatermelő erdők léteáítése érdekében a sivatagi övezetbe eső államok nagy 

erőfeszítéseket tesznek. Legfontosabb feladat a lakosság tűzifával és épületfával 
való ellátása. Itt a gyorsan növő, rövid vágásfordulójú, általában öntözéses rend
szerben, elsősorban tűzifát produkáló fafajok jöhetnek számításba. Világszerte kísér
letek folynak a rövid vágásfordulójú, rövid idő alatt értékes fát adó fafajokkal és 
az eredmények biztatóak. 

Egy ismert külföldi erdészeti szakember szerint az ideális tűzifa fafaj a 2—10 
éves vágásfordulójú, rövid, görbe törzsű, vékony ágú fa, amelynek fája kemény, 
száradáskor megrepedezik és nagy intenzitással ég. Nagyon sok ilyen fafaj létezik 
már, és erdészeti szempontból nagyon fontos feladat — a helyi klimatikus viszo
nyok, termőhelyi és egyéb adottságok figyelembevételével — a megfelelő fafaj 
kiválasztása és telepítése (2. fénykép). 

A fának, mint energiahordozónak, nagyon megnőtt a szerepe az egész világon, 
a sivatagi övezetben pedig az élet egyik meghatározója. Becslések szerint az ezred
fordulóra a fa, mint nyersanyag, az olajjal és a szénnel egy szinten lesz. 

A sivatagi övezetekben telepített erdőkben (a fatermelő és véderdőkben egyaránt) 
megtermeszthető még: 

— étolaj, gyümölcs, dió, méz; 
— mártásnak, fűszernek, salátának és italnak megfelelő levélzet; 
— az állatállomány és selyemhernyó részére levélzet; 
— a talaj termőképességét elősegítő zöldtrágya; 
— a bőrgyártásnál használatos tannin; 
— orvosság és gyógyszer; 
— gyanta, kaucsuk és festék; 
— rost, papíralapanyag, egyéb ipari fa és a különböző ültetvények (pl. kávé, 

kakaó) árnyékolásánál a fa nélkülözhetetlen. 

Csak néhány nagyon fontos fafajt említek meg: 

— Eucalyptus globulus. Évi csapadékigénye 800—1500 mm, növedéke 10—30 
m3/ha/év, homokos, agyagos és mészköves talajt kiválóan, a szikes talajt nem 
bírja. Vágásfordulója 5—15 év. Leveléből olajat, virágjából mézet nyernek. Mező- és 
szélvédő sávba is telepíthető. Fája kiváló rost- és papíralapanyag. 

— Eucalyptus camaldulensis. Mindenben hasonló az előbbihez, csak jóval keve
sebb a csapadékigénye, mely 200—1250 mm között változik; azonkívül még szikes 
talajon is termeszthető. 

— Eucalyptus citriodora. 8 éves vágásfordulójú fafaj. Évi csapadékigénye 600—900 
mm. Kavicsos talajon is kiválóan fejlődik. Leveléből illatszert, virágjából mézet 
termelnek. Fája tűzifán kívül nagyon jó iparifa-alapanyag. 

Nagyon sok Eucalyptus fafaj általában gyorsan növő, dugványról is szaporítható 
és 8—10 éves korban már vágásérett. Fája ipari fának is alkalmas. 

— Az Acacia senegal a véderdő egyik legfontosabb fafaja. Évi csapadékigénye 
200—450 mm, növedéke 5 m3/ha. Homokos és agyagos talajt egyaránt kedveli. A 
híres „gum arabic"-ot ez a fa termeli, amelyből élelmet, italt, gyógyszeripari és 
egyéb ipari terméket készítenek. Levele a kecske és a teve kedvenc eledele, magja 
proteint tartalmaz. Magja megszárítva az ember számára kiváló csemege. Fája 
kiváló faszénalapanyag. Nitrogénmegkötő képessége jó. 

— ylcacio seyal. Hasonló a senegalhoz, de valamivel nagyobb a nedvességigénye 
és kavicsos talajon is megél. 

— Acacia tortilis. A homokmegkötés egyik igen fontos fája. Általában több 
törzsű, alacsony fa. Évi csapadékigénye 100—1000 mm. Magját és leveleit az állatok 
kedvelik. Dugványról is termeszthető. Kiváló tűzifa. A szudáni véderdő legjelleg
zetesebb trópusi fája. 

— Acacia saligna. Szintén kiváló homokkötő képességű fa. Észak- és Közép-Af
rikában fordul elő ; Évi csapadékigénye 250—600 mm. Kaucsuktermő, levélzetét az 
állatok kedvelik. Évi növedéke 1,5—10 m 3 . Mező- és szélvédő pasztákban is elő
szeretettel telepítik. 



Tűzifa-kitermelés a sivatagban 

— Azadirachta indica. A sivatagi övezet egyik igen fontos fája. Dugványról is 
termeszthető. Évi csapadékigénye 150—1150 mm. Vágásfordulója 8 év. Nigériai 
közlés alapján, 8 éves korban mért hektáronkénti fatömege 110—170 m 3 . Magja 
40% olajat, kérge pedig 12—14% tannint tartalmaz. Levélzetét és ágait (gally) 
zöldtrágyának egyaránt használják. Fája kiváló tűzifa. 

— Kiváló sivatagi fafajok a Prosopis-fajok (pl. P. alba, P. chilensis, P. cineraria, 
P. jultflora, P. Paliida, P. tamarugo stb.). Minimális a csapadékigényük. Minden
fajta talajon, még szikesen is termeszthetők. Fájuk nagyon jó tűzifa, de ipari fá
nak is alkalmas. Levélzetüket takarmányként hasznosítják, virágjukból mézet nyer
nek, magjuk emberi táplálkozásra is alkalmas. 

— Nagyon fontos gyorsan növő, a talajt megkötő és egyéb melléktermékeket pro
dukáló fafajok még a Ziziphus-íaiok, különösen a Ziziphus spina-christa és a num-
mularia. Időszakos vízfolyások (wadik) mentén láttuk ezeket a fafajokat. Már 100 
mm évi csapadékmennyiség mellett életképesek. Dugványról is termeszthetők. Min
den fajta talajon megélnek. Fájuk kiváló tűzifa. 

A munkák során ezen fafajok legtöbbjével találkoztunk, és azért említettem 
meg elsősorban ezeket. Egy nyugati ország tudományos akadémiája tűzifakrízissel 
foglalkozó, 1980-ban kiadott könyve kb. 600 fafajt sorol fel, amelyeket a világ 
trópusi övezeteiben telepítenek. 

Van olyan fafaj, amelynek a vágásfordulója 6 hónap (pl. Sesbania bispinosa) és 
van olyan, amelynek melléktermékbeni hasznosítása a faproduktummal egyenértékű 
(pl. Leucaena leuocephala stb.). Persze, ezeknek a fafajoknak nagyobb a csapadék
igényük. 

A trópusi övezet országaiban tehát nemcsak a szükséges fatömeget kell meg
termelni, hanem az elsivatagosodási folyamatot is meg kell állítani. Ezzel kapcso
latosan , több nemzetközi szerv is a harmadik világ szegény országai számára úgy
nevezett, akcióprogramokat dolgozott ki, amelyek megvalósítása vagy az anyagi 
támogatás elégtelensége, vagy pedig a szakmai kapacitás hiánya miatt, csak rész
ben valósult eddig meg. 

Véleményem szerint országunk erdészeti és faipari szakemberei — alapos szak
mai felkészültségük folytán — mind a tervezés, mind a kivitelezés és szakmai 
irányítás területén képesek lennének az együttműködésre, amelyből a népgazdaság
nak, az ágazatunknak és az egyénnek is anyagi-szakmai haszna származna. 

Schneider Ferenc 


