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zetû erdõ alakítható, ahol nem csak az
énekes madarak találják meg életfelté-
teleiket. Ezek az erdészeti munkák kö-
zel egy évtizede folynak, s az átalakuló
erdõk képe és gazdagodó élõviláguk
egyértelmû bizonyossággal szolgálnak
a beavatkozások szükségességérõl. 

A tó nyugodt, békés világában ott-
honra talál a fekete gólya, barna kánya,
réti sas, kerecsen sólyom, holló, egerész-
ölyv, héja és darázsölyv is.

Lassan húsz éve, hogy megjelent a
tározóban egy új, megmosolyogtató
„erdõhasználati mód”, a hód. Kidöntött
fákkal, rágásnyommal és épített várával
hívja fel a figyelmet sajátos életmódjára.

Az ember által kialakított új vízi kör-
nyezetnek két évtized alatt megsokszo-
rozódott a természetvédelmi jelentõsé-
ge és a jövõben is növekedni fog. A tó
élõvilágának további változásai okulá-
sul szolgálhatnak vízügyi, erdészeti és
természetvédelmi szakembereknek
egyaránt.

Pusztán nemzeti park
Hazánk elsõ nemzeti parkja alapítása
óta többször bõvült, jelenlegi kiterjedé-
se meghaladja a 82 ezer hektárt. A park
védelmi rendeltetésû erdei 3780 hektár
(4,6%) területet foglalnak el, amelyben

nyiladékot, tisztást, vízállást, nádast és
terméketlen területet 422 hektáron talá-
lunk. Az alapításkori erdõterület nem
csak az önálló természetvédelmi terüle-
tek nemzeti parkhoz csatolásával, ha-
nem a Tisza-tó szárazulatain felsarjadt
erdõkkel is növekedtek. A parkban ta-
lálható erdõk viszonylag fiatalok, a hat-
van évnél idõsebb erdõk részaránya
mindösszesen 6%.

A tölgy elõfordulását (35%) a kõris
(16%), fûz (14%), hazai nyár (13%), ne-
mes nyár (7%), juhar (6%), akác (4%),
szil (1%) és más fafajok követik. A töl-
gyeseknek csak töredéke (15%) idõ-
sebb hatvan évesnél. Az akácosok és a
nemes nyárasok több, mint fele negy-
ven, illetve harminc évnél korosabb. A
hazai nyárasok mindegyike fiatalabb
hatvan évnél. A füzesek zöme sem éri el
az ötven évet. 

Az erdõk  állami tulajdonba kerültek,
s több mint harmaduk a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatóságának saját va-
gyonkezelésébe került.

A nemzeti parki erdõkben a jövõ fel-
adatai között a legfontosabb az unikális
sziki tölgyesek megõrzése. A Tisza
menti kemény- és puhafa ligetek fenn-
tartása mellett – a megváltozott vízjárási
viszonyok miatt – kihívást jelent az ártér

tájidegen fafajú állományainak átalakí-
tása is.

A Hortobágynak az erdõtenyészet
számára alkalmatlan, nagy belsõ pusztái-
ról az erdõk lassan eltûnnek, s vissza-
hagyják sarjadó akác, amerikai kõris,
bálványfa, zöld juhar és kinincsgócaikat.
Ezek a területek és az ártér kinincsessé
vált kaszálói szárzúzással és túllegelte-
téssel talán újra gyeppé alakíthatók.

Az ohati tölgyes körül a véderdõ to-
vább bõvül. A nemzeti parki bemutató-
helyek és a majorok (Nagyhalastó, Ál-
latpark, Mátai ménes, Ohati major, Kun-
györgy, stb.) parkosításában és takaró
fásításában fehér nyár, magyar kõris,
cser, vadkörte, tatár juhar, mezei szil
csemeték kapnak szerepet. 

Az Alföld legnagyobb nemzeti parkja
erdõben ugyan szegény, ám erdészeti fel-
adatai mégis sokszínûek. A puszta belse-
jében, „a természettõl állattenyésztésre
rendelt” (Ecsedi I. 1914.) tájon segíteni az
– erdõtenyészet számára alkalmatlan he-
lyeken létesült – erdõk és sarjadékaiknak
mihamarabbi legelõvé alakulását. A táj
peremén megõrizni híres sziki tölgyesein-
ket. A Tisza mentén, ahol a föld „üzenete”,
ill. akarata az erdõ, fenntartani csodálatos
ligeterdeinket. Tisztelet mindazoknak,
akik ebbõl részt vállaltak és vállalnak. 

A Környezetvédelmi Minisztérium
illetékese is aláírta az erdõirtás elle-
ni tacepaót Bonnban, a biológiai
sokféleségrõl szóló konferencián.

Nagyon helyesen tette.

A minisztériumi vezetõ nyilván kap-
va kapott az alkalmon, mindig jól jön
egy kis médiaszereplés. 

Ezzel nincs is baj. A gond az, hogy
az ilyen „erdõirtós” híreknek nagy az
áthallása, és alkalmat adnak az általá-
nosításra. 

Legutóbb a sajóládi erdõ esete futott
be karriert a sajtóban, mondván, „kiir-
tották” az erdõt. Holott, aki járt ott, tud-
ja, egyetlen hektár erdõ sem hiányzik.
Mind a 180 hektáron tenyészik valami-
lyen korú állomány. Csak ott hiányzott
az erdõ – ideig, óráig –, ahol letermel-
ték, majd a következõ idényben újra
beültették csemetével. 

Hosszas telefonvitát folytattam az
egyik napilap tudósítójával, aki – immár

sokadszor – leírta, hogy „kiirtották” a sa-
jóládi erdõt. Õ állította, hogy szinonima-
ként használta az inkriminált állítmányt.
És itt jön az írástudók felelõssége. Aki
nem tud arabusul, az óvatosan alkal-
mazza az ismeretlen nyelvet. Aki az er-
dészeti szaknyelv birodalmába lép, az
sajátítsa el annak szabályait. De, lega-
lábbis ismerkedjen meg a magyar nyelv-
vel! A kiirtás a magyar értelmezõ szótár
szerint, a következõket jelenti: Kárté-
kony növényt, állatot kipusztít, erdõt ir-
tással megszüntet. 

Ideje volna, hogy a szakterületünkre
tévedõ újságírók megtanulják, hogy er-
dõirtás kicsinnyé lett hazánkban Tria-
non óta gyakorlatilag nem volt. Sõt,
azóta is növekszik az erdõterület. 

Tehát szó sincs erdõirtásról!
Egyébként Európára ugyanez vonat-

kozik, kontinensünkön is nõ az erdõte-
rület és nincs erdõirtás. (Kivételek ter-
mészetesen akadnak, a különbözõ „vo-
nalas infrastrukturális létesítmények”,

utak, vezetékek, különbözõ „zöldme-
zõs” beruházások esetében sor kerülhet
erdõirtásra, de ilyen esetekben az erdé-
szeti hatóság szigorú jogszabályi elõírá-
sokkal kényszeríti ki az áldozatul esett
erdõterület pótlását.)

Kérjük, hogy ezt jól véssék a fejükbe
a „virtuális erdõirtók”!

És igyekezzenek pontosan fogal-
mazni, adott esetben megkülönböztetni
a világ más tájain zajló, kétségtelenül
veszélyes és sajnálatos folyamatoktól a
hazai helyzetet. 

A félreértések elkerülése végett!
Zétényi Zoltán

* * *
(Sajnálatos, hogy a köztársasági el-

nök úr nemzeti parkokat látogató or-
szágjárása során helyzetértékelõ beszé-
débe is olykor-olykor becsúszott az erdõ-
irtás fogalma. Ismerve a körülményeket,
mielõtt mindezért az elnök urat hibáz-
tatnánk, inkább szaktanácsadóiban
keressük a hibát. 

No, meg magunkban, akik valahogy
és valami miatt képtelenek vagyunk a
sajtóval, a társadalommal megértetni,
hogy Magyarországon nincs erdõirtás
Trianon óta!

A szerk.)

Magyarországon nincs 
erdõirtás Trianon óta!




