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A hazai és a környezõ országok botanikusainak legrango-
sabb összejövetelét 2014. március 7–9. között tartották
meg Sopronban. A X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a
Kárpát-medencében c. konferencián – dr. Borhidi Attila
akadémikus javaslatára és elnökletével – vitafórumot ren-
deztek a fehér akác hazai megítélésével kapcsolatban. A
vitafórumon a konferencia 183 regisztrált résztvevõjén túl
erdész és méhész szakemberek is részt vettek. Az itt el-
hangzottak alapján a konferencia állásfoglalást készített a
fehér akác hazai megítélésérõl, amit a regisztrált résztve-
võk egyhangúan elfogadtak. A konferencia résztvevõi bíz-
nak abban, hogy a kizárólag szakmai alapon készített
összeállításuk segíti a jövõ döntéshozatalát és a tisztánlá-
tást e szerteágazó problémakörben.

A nemzetközi konferencia állásfoglalása
Az utóbbi idõben a fehér akác hazai szerepének megítélése te-
rén sok esetben szakmai alapokat nélkülözõ, szubjektív néze-
tek kerültek hangoztatásra, egyoldalú kampánynak lehettünk
tanúi. Konferenciánk – külsõ szakemberek bevonásával – szé-
les körben, sok szempontot elemezve és értékelve megvitatta
e kérdéskört, s az alábbi állásfoglalás meghozatalára jutott.

• Elismerjük, és nem vitatjuk, hogy a fehér akácnak Ma-
gyarországon fontos gazdasági jelentõsége (faanyagter-
melés, nektártermelés, korábban futóhomokmegkötés)
volt és van. E helyen e fafaj elõnyös tulajdonságait – mi-
vel azok közismertek – részletezni nem kívánjuk.

• Nem hallgathatjuk el azonban, hogy a gazdasági jelen-
tõség mellett súlyos biológiai-ökológiai problémákat is
okoz a fehér akác, amelyeknek nemcsak természetvé-
delmi, hanem ökonómiai és szociális következményei
is vannak. Mindennek érzékeltetéséhez fontosnak tart-
juk kiemelni, hogy a jelenlegi akácos erdõterület 463 000
ha-t tesz ki, s ebbõl a rendszerváltást követõ gyarapo-
dás mintegy 200 000 ha!

• A felmerülõ természetvédelmi, ökonómiai és közjóléti
problémákat vázlatosan foglaljuk össze:
1. Erõteljes területmegtartó és területfoglaló képessége

folytán veszélyezteti az õshonos fafajú erdeinket, jó
állapotú és értékes gyepterületeinket, a Pannon-me-
dence sajátos és egyedi életközösségeit, ezáltal
megnehezíti a természetközeli erdõgazdálkodást,
kezelést is;

2. Allelopatikus hatása, a gyökerén élõ nitrogéngyûjtõ
baktérium tevékenysége, rossz társulásképessége
miatt az akácosok fajkészlete uniform, szerkezete
rendkívül szegény, állományaik egyedi jellegeket
nem hordoznak;

3. Hosszú életû magbankja, kiváló tuskó- és gyökér-
sarjadzó képessége miatt az elfoglalt területeket –
szándék esetén – csak nagyon hosszú idõ alatt, je-
lentõs költségráfordítással és sok esetben környeze-
tünket nem kímélõ módszerekkel (pl. vegyszere-
zés) lehet átalakítani;

4. A termõhelyek többségén a fehér akác többszöri
egymás utáni termesztése, sarjaztatása a tapasztala-

tok szerint növedékvisszaesést okoz, ami a talajok
egyoldalú használatának is tulajdonítható;

5. A jelenlegi erdõterület csaknem egynegyedét (24%)
kitevõ akácosok a természetes élõhelyek rovására
jelentõs területet foglalnak el (az akácosok termõ-
helyének 93,7%-a természetes erdõ termõhely), s az
eddigi tapasztalatok szerint az egy fafajú és hosszú
ideje egy helyen tenyészõ monokultúrák sebezhe-
tõbbek;

6. Az oltalom alatt álló területeink esetében védett ter-
mészeti területen 25 600 hektár akácost találunk
(ebbõl fokozottan védett 3800 hektár, védett 21 800
hektár), míg az akác Natura 2000 területen 61 800
hektárt foglal el. E területek védelmét az akác köz-
vetlenül veszélyezteti;

7. A fehér akác említett tulajdonságai révén csökkenti
a tájak regenerációs potenciálját, ezáltal veszélyez-
tetve a pannon jelleg és az általunk valódi hungari-
kumnak tekintett természetes élõhelymaradványok
megtartását;

8. Elsõsorban az erõsen fragmentált természetes nö-
vényzetû, fõleg sík vidéki tájainkon a fehér akác
kontrollálatlan terjesztése a megmaradt természet-
szerû erdõk és gyepek (pl. homoki tölgyesek, lösz-
tölgyesek, borókás-nyárasok, löszgyepek, homoki
gyepek) gyors és teljes eltûnéséhez vezethet;

9. A rövid vágásforduló, a sok vágásterület, az intenzív
felújítási beavatkozások (pl. tuskózás, gyökérfésü-
lés, szántás), a fõleg gyomnövényekbõl álló gyep-
szint és a sivár erdõkép miatt az akácosok alacsony
rekreációs értékkel bírnak, az ország erdõterületé-
nek egynegyede érdemben nem szolgálja a közjólé-
ti funkciókat;

10. A korábbi erdõtelepítéseknek és erdõfelújításoknak
köszönhetõen olyan termõhelyekre is került fehér
akác, ahol e fafaj nem érzi jól magát, s ott gazdasági
szempontból is értéktelen állományai vannak, vagy
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olyan fafajoktól veszi el a helyet, amelyek gazdasá-
gi szempontból is értékesebb állományokat képez-
hetnének, s ökológiai tekintetben is kívánatosabbak
lennének (egy részletes elemzés alapján a fehér
akác által elfoglalt terület 35%-án vannak ilyen állo-
mányok);

11. Az erdészeti és természetvédelmi szempontok miatt je-
lenleg szükségszerû akác elleni védekezés a nemzet-
gazdaság számára is komoly (becslések szerint éves
szinten százmilliós nagyságrendû) megterhelést jelent.

• Üdvözöljük, hogy az Európai Unióban az özönfajok
(inváziós fajok) behozatalára, szaporítására, terjesztésé-
re, féken tartására rendelet megalkotását tûzték ki célul,
mivel ezek a fajok jelentõs környezeti, társadalmi és
gazdasági kárt okoznak. (Ennek nagysága EU szinten
évi 12 milliárd euró, s a kárköltségek folyamatosan
emelkednek.)

• Nem tartjuk reális lehetõségnek, hogy Magyarországon
a fehér akácot – özönnövény-jellege ellenére – teljesen
kiszorítandó fafajként kezeljük. Emiatt károsnak tartjuk
az elmúlt idõszak minden olyan megnyilvánulását,
amely a fehér akác hazánkból való teljes kiirtásának
gondolatával riogatta és befolyásolta a közvéleményt.

• Elítélünk minden olyan törekvést, mely az uniós rende-
lettervezet kapcsán a fehér akác korlátlan hazai alkal-
mazásának kérdését – vagyis a fafajt érintõ hatályos ha-

zai jogszabályi keretrendszer fellazítását vagy eltörlését
– tûzi zászlajára. Fel kell mutatnunk az Európai Unió-
nak, hogy a fehér akáccal kapcsolatos teendõket képe-
sek vagyunk nemzeti szinten kezelni.

• Szorgalmazzuk, hogy kizárólag szakmai alapon, a
hosszú távú és széles körû érdekek figyelembevételé-
vel, valamennyi érdekelt fél bevonásával határozzák
meg azokat a tájakat, illetve területeket, ahol a fehér
akác termesztése indokolt, s nem jár különösebb öko-
lógiai kockázattal és ökonómiai veszteséggel. Ugyan-
akkor azokon a helyeken, ahol e fafaj nem létjogosult,
visszaszorításáról rövid távon belül gondoskodjunk.
Nincs ellenünkre, hogy ahol a fehér akác létjogosultsá-
ga bizonyítható, ott területe – erdõtelepítések, illetve
fásítások következtében – a mai állapothoz képest nö-
vekedjen.

• Feltétlenül szükségesnek tartjuk annak mélyreható
elemzését, hogy milyen szerepe lehet a fehér akácnak a
globális klímaváltozás tükrében, illetve az e fafajból lé-
tesítendõ energiaültetvények a jövõben mekkora koc-
kázatot jelentenek mind ökológiai, mind gazdasági
szempontból (pl. az ültetvény vissza- vagy átalakításá-
nak kérdése, a tápanyagháztartás problémaköre, a ká-
rosítók és kórokozók elleni védekezés lehetõsége, a
fenntarthatóság elemzése).

Sopron, 2014. március 9.

DISPUTA

Az állásfoglalás megalkotói, valamint a hivatalos természet-
védelem és az elméleti ökológusok az elmúlt évtizedekben
teljesen szubjektív és egyoldalú nézeteket képviseltek a fehér
akác (Robinia pseudoacacia) hazai megítélésével kapcsolat-
ban, gyakorlatilag szinte teljesen figyelmen kívül hagyva az
akácgazdálkodásban és az akáctermékek mindennapi fel-
használásában érintett többségi társadalmi véleményt, a saját
véleményüket minden vitán felül álló, kikezdhetetlen, min-
dennél fontosabb szakmai nézetként beállítva.

Példaként, a március 7. és 9. között zajlott Flóra Konferen-
cia kizárólag olyan külsõ szakembereket vont be – nem ép-
pen széles körben – a kérdéskör megvitatásába, akik semmi-
lyen ellenvetést nem fogalmaztak és fogalmaznak meg az
említett meglehetõsen egyoldalú ökológiai platformmal
szemben.

Az ott készült állásfoglalás megalkotói elismerik ugyan,
hogy a fehér akác lényeges gazdasági szereppel bír hazánk-
ban, ezzel szemben – korábbi kijelentéseikben – vádként fo-
galmazzák meg, hogy az akácgazdálkodás érintettjei haszon-
elvûen gondolkodnak e fafajról, holott az akácgazdálkodás
alapvetõen termelõi és gazdasági tevékenység, az ebben
megjelenõ haszonelvûség etikusságát elvitatni pedig a téma
szándékosan rosszindulatú beállítása.

Igaz azon állítás, hogy hazánkban az elmúlt negyed szá-
zadban 200 000 hektárral gyarapodott az akácállományok te-
rülete. Ez azonban semmi mást nem bizonyít, mint hogy az
erdõsültség gyarapodásában elsõdleges szerepe van az akác-
nak. Ezek a telepítések elsõsorban mezõgazdasági területe-
ken valósulnak meg, tehát a közvélemény tudatos megté-

vesztésére törekszik minden olyan kommunikáció, amely az
akácosok területarányának az emelkedését az õshonos fafa-
jok térmérték csökkenésébõl vezeti le. Ugyanis párhuzamo-
san az akáccal a Kárpát-medencében õshonos fafajú állomá-
nyok területfoglalása is folyamatosan nõ.

Az állásfoglalás az akác területfoglaló és területmegtartó
képességével kapcsolatban erõsen túlzóan fogalmaz, holott
az a fafaj ökogenetikai sajátságaiból fakadóan nagyon is be-
határolt, lévén igen fényigényes fafaj, szukcessziós szem-
pontból pedig kimondottan pionír jellegû. Ennek következ-
tében az akác, felelõs gazdálkodással – durva vegyszerek al-
kalmazása nélkül is – miként minden más fafaj, mindenütt
visszaszorítható, ahol erre szükség van, úgy erdõállományok-
ban, mint ahogy nyílt területeken.

Hasonlóan démonizálóak az akác allelopátiás, valamint
nitrogéngyûjtõ baktériumainak hatása következtében kiala-
kuló elszegényedett társulások bemutatása is. Hazánkban
számos õshonos növényfaj rendelkezik ilyen baktériumokkal
és hatással, fafajkészletük mégsem uniform, társulásaik még-
sem szegények. Az akácosok esetében a fajkészlet alacsony
voltát egyszerûen azon tény okozza, hogy 90%-ban volt me-
zõgazdasági területre telepítik elegyetlen szerkezetben, azaz
az akácnak alapvetõen nem rossz a társulásképessége, egy-
szerûen csak nem szokták elegyíteni.

Teljes mértékben egyet kell értenünk az állásfoglalás azon
állításával, amely szerint „a fehér akác többszöri egymás utá-
ni termesztése, sarjaztatása a tapasztalatok szerint növedék-
visszaesést okoz”. Meg kívánjuk azonban jegyezni, hogy ez
az alapvetõen jogos észrevétel nem csak az akácra igaz. Az

Az Alföldi Erdõkért Egyesület véleménye 
A X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében

nemzetközi konferencia által kiadott – a fehér akác hazai megítélésével kapcsolatos – állásfoglalásról


