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Nemcsak Magyarországon, de az egész
világon súlyos veszélyt jelent az erdõk-
re nézve a törvénytelen fakivágás, mi-
vel annak eredménye erdõk eltûnése
vagy minõségének romlása. Erdõöko-
rendszerek, állat- és növényfajok tûn-
nek el miatta. Az Európai Unió, amely a
világ egyik legnagyobb fafelhasználója,
a múlt héten végre lépett annak érdeké-
ben, hogy szigorú szabályokat léptes-
sen életbe az illegális fakitermelés és -
vágás visszaszorítására.

Az Európai Parlament úgy döntött,
hogy kitiltja a törvényellenesen kiter-
melt fát az európai piacokról. A testület
által elfogadott döntés értelmében a fa-
kereskedõknek tájékoztatást kell adni-
uk minden olyan fatermékrõl, amellyel
az Európai Unió bármely tagországának
piacán kereskednek. „Az illegális faki-
termelés az értékes trópusi erdõk nö-
vekvõ pusztításának fõ okozója, és érté-
kes bevételi forrástól fosztja meg a helyi
közösségeket” – mondta Anke Schul-
meister, a WWF Természetvédelmi Vi-
lágszervezet erdõpolitikáért felelõs
tisztségviselõje.

Az Európai Parlamentben a nép-
párti-kereszténydemokrata frakció
nevében  a témában felszólaló Olajos
Péter kijelentette, hogy a trópusi er-
dõk mellett különösen fontosnak tart-
ja a Kelet-Közép-Európában zajló er-
dõirtás megállítását, valamint a fa-

anyagok, illetve a fából készült termé-
kek esetében a szigorú fenntartható-
sági kritériumrendszer felállítását.
Zöldközbeszerzésekre és fenntartha-
tósági kritériumokra van szükség a
megújulóenergia-teremléshez felhasz-
nált fa és egyéb biomassza tekinteté-
ben, mondta, és hozzátette: a szén-
dioxid-kibocsátás csökkenésébõl
származó aukcióbevételek egy részét
az erdõirtás megállítására kell fordíta-
ni. Dicsérte, hogy a téma jelentéstevõ-
je az ellenõrzés szigorúságára és haté-
kony büntetõrendszer kialakítására
törekszik, és arra, hogy ellenõrzõ
szerveket állítsanak fel, valamint
olyan pénzbüntetéseket alkalmazza-
nak, amelyek valóban tükrözik a kör-
nyezeti kár megtérítésének nagyságát.
Olajos még elmondta, hogy jelenleg
évente közel 13 millió hektár erdõ tû-
nik el.

A fa iránti növekvõ keresletre jellem-
zõ, hogy – egy friss ENSZ-jelentés sze-
rint – Európában a papíripari termékek
iránti kereslet 2030-ra 80 százalékkal nõ
majd. A WWF nyilvánosan sürgette az
Európai Unió mezõgazdasági tanácsát,
hogy a júniusban Luxemburgban tar-
tandó ülésén támogassa az Európai Par-
lament állásfoglalását, és szavazzon
meg szigorú törvényt az illegális fake-
reskedelem megállítására. Ha a mezõ-
gazdasági miniszterek akkor az Európai

Parlament javaslatát elfogadják, az új in-
tézkedések 2010 és 2011 folyamán lép-
nek életbe.

A WWF április elején közzétett jelen-
tése szerint az európai kormányok nem
sokat tesznek az illegális fakivágás
megakadályozására. A vizsgált 12 or-
szág közül egyik sem mutatott kielégítõ
teljesítményt a vizsgált 9 intézkedés te-
rületén. A felmérésbõl kiderül: a brit
kormány védi a leginkább a fákat, azt a
dán, német és svéd kormány követi.

Az Európai Unió felmérése pedig
azt mutatja, hogy ez a kormányzati ha-
nyagság egyáltalán nem találkozik a
választók akaratával, ugyanis a felmé-
résben szereplõ országok polgárai 93
százaléka tekinti fontosnak azt, hogy
az Európában eladott fatermékeket le-
gálisan vágják ki, és így kereskedjenek
velük. Ugyanezen polgárok 92 száza-
léka gondolja úgy, hogy európai érvé-
nyességû törvénykezést kell bevezetni
annak biztosítására, hogy a fát legáli-
san vágják ki, és a fatermékeket is így
forgalmazzák.

Érdekes, hogy a WWF felmérése sze-
rint az erdõvédelem terén a legrosszab-
bul teljesítõ kormányok olyan országo-
kat irányítanak (Portugália, Olaszország
és Spanyolország), ahol a polgárok a
legfontosabbnak tartják az erdõk és fák
legszigorúbb védelmét.

Lovas István (Magyar Nemzet)

Európa is védi az erdõket és a fákat

Magyarországon a legnagyobb probléma
az illegális fakitermelés. Az elmúlt évek-
ben számos eset döbbentette meg a köz-
véleményt, mégis mára szinte mindenna-
possá váltak a falopások. Emlékezetes
eset volt 2007 õszén a Borsod megyei Sa-
jólád mellett fekvõ, Natura 2000 oltalom
alatt álló, 178 hektárnyi erdõ teljes kiirtá-
sa. Az eset kapcsán a Tiszántúli Termé-
szetvédõk Társulata beperelte a magyar
államot, és az Európai Bizottság eljárást
indított az ügyben. Tavaly õsszel a fõvá-
ros XVIII. kerületében a fatolvajok rálõt-
tek a kerület határát ellenõrzõ erdõgazda-
sági dolgozókra, idén télen pedig Gyürén
egy tulajdonosnak figyelmeztetõ lövést
kellett leadnia, mert az erdejében tetten
ért „favágók” megtámadták. A tolvajok
minden fát levágnak, a karvastagságút is,
ezzel a növendék fáknak nincs idejük
megerõsödni. Fával manapság már uzso-

rakölcsönt is lehet törleszteni, és akad
olyan település, ahol az italmérésben is
elfogadják fizetõeszközként. A honi er-
dõkbõl évente tízezer köbméter fa tûnik
el, értékük több száz millió forintra rúg, a
természetkárosítás és a fa pótlásának költ-
sége további több milliót emészt föl. Az
uniós törekvésekkel összhangban az új
erdõtörvény bevezeti a faanyag szárma-
zási igazolási rendszerét, amely lehetõvé
teszi majd, hogy ne csak az erdõben le-
hessen tetten érni az engedély nélkül fát
kitermelõ személyeket, hanem a fakiter-
melést követõen, közúti szállítás során,
telephelyeken vagy értékesítéskor is. A
származási igazolási rendszer mûködteté-
sére és az illegális fakitermelés elleni fel-
lépés összehangolására szükség van az
erdészeti hatóságon belül erdõvédelmi
szolgálatok felállítására.

Velkei (Magyar Nemzet)

Hazai körkép Rövid hírek
Az ENSZ FAO szervezetének legújabb be-
számolója szerint Kínában jelenleg több
mint 53 millió hektárnyi mesterséges erdõ
van, ami a világ mesterséges erdõinek
40%-a. Ezzel Kína az elsõ helyen áll.

Március 12-e a kínai fásítás napja. A
Zsenmin Zsipao aznap kiadott jelentése
szerint évente több mint 6 millió 600
ezer hektárral csökken az erdõsített te-
rület a világon, miközben Kínában átla-
gosan 4 millió hektárral, vagyis a leg-
gyorsabban növekszik a világon. 

(Ref.: Belovitz Károly)
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