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elegyetlen tölgyesek, gyertyánosok, lucosok, fenyvesek épp-
úgy nem természetesek, mint az elegyetlen akácosok. Elõb-
biekre is az egyoldalú tápanyag-gazdálkodás, a termõhely ki-
élés, a hozamvisszaesés és az általános állományleromlás jel-
lemzõ hosszabb távon. Ebben a tekintetben tehát a hazai er-
dõgazdálkodásnak valóban átfogó paradigmaváltást kell ten-
nie. Ez azonban megint csak nem az akácgazdálkodás kizá-
rólagos és egyedüli feladata.

Sajnos azonban nem tudunk egyetérteni azzal a kijelentés-
sel, mely szerint „az akácosok termõhelyének 93,7%-a termé-
szetes erdõ termõhely” hiszen hazánkban egyetlen hektár
érintetlen, emberi beavatkozástól vagy kezeléstõl mentes, te-
hát valóban természetes élõhelyrõl sem tudunk. Így az akác
sem terjeszkedhet a természetes élõhelyek rovására.

Az állásfoglalás megállapítja az akác védett területeken va-
ló térfoglalásának arányát. Ezen megállapításához hozzátar-
tozik, hogy ezek túlnyomó részét már akácosként jelölték ki
védelemre, tehát a térfoglalás megelõzte a kijelölést. Így az-
tán, amíg az egyoldalú természetvédelmi kijelölések szinte
minden ökológiai alapot nélkülözõ gyakorlata nem kerül a
kijelöléseket végzõ hivatásos természetvédelem részérõl fe-
lülvizsgálatra, addig igazán nincs mit csodálkozni azon, hogy
az állásfoglalás ilyen sok akácost talál a védett és Natura 2000
területeken. Meg kívánjuk továbbá jegyezni, hogy pl. a Na-
tura 2000 területeken – legalábbis az Európai Unió többi ré-
szén – az alapvetõ cél a meglévõ gazdálkodás fenntartása,
így amennyiben akácos került kijelölésre, ott akár tetszik,
akár nem, az akácos fenntartása érdekében kellene tevé-
kenykedni.

A hatályos erdõtörvény, amely köztudottan Európa legszi-
gorúbb erdõtörvénye, az erdõk természetességének a kate-
gorizálásával, ill. a természetvédelmi rendeltetés, mint állami
területen kizárólag elsõdlegesként (!) adható rendeltetés, már
önmagában is jól fogható korlátokat emel az akác erdõgazda-
sági jelenlétének az útjába, ezért alapvetõen hibás és megté-
vesztõ a jegyzék azon állítása, hogy hazánkban az akácot
kontrollálatlanul terjesztik.

Az állásfoglalás negatívan minõsíti többek között az aká-
cosok rekreációs jellegét is, pedig akácos esetében ezt a tu-
lajdonságot alapvetõen az erdõjelleg adja és nem az õshonos-
sága. Például az ország hetedik legnépesebb városa, Nyíregy-
háza közvetlen szomszédságában elterülõ, majdnem teljes
egészében Natura 2000 besorolású Sóstói-erdõ látogatókö-
zönsége nem kerüli el az erdõtömbön belül található vörös
tölgyeseket és kevés akácost pusztán ezek elegyetlensége,
ültetvény jellege, idegenhonossága vagy „sivár erdõképe”
miatt. Az egyes egyének rekreációs igényei mindazonáltal
nagyon-nagyon szerteágazóak és cseppet nem általánosítha-
tóak, ráadásul a rekreációs ízlések sem egyformák, mivel az
teljes egészében szubjektív dolog.

Hiányoljuk az akác jelenlegi nemzetgazdasági szerepével
kapcsolatos tárgyilagos és számszerû adatokat. Sajnos ennek
hiánya az állásfoglalás képviselõivel kapcsolatban a legele-
mibb emberi és társadalmi szolidaritás hiányának kérdését
veti fel. Aki az akác mai társadalomgazdasági jelentõségét
nem a maga helyén ítéli meg, annak nincsen reális képe a
mai magyar társadalmi viszonyokról sem, így a témában való
megnyilatkozásának a felelõsségteljességét önnön maga ássa
alá. 

Egyetlen dolgot azonban vitathatatlanul el kell fogadni, és
pedig azt, hogy az akác az egyetlen olyan fafaj jelenleg Ma-
gyarországon, amely 300 év alatt milliók számára hasznos si-
kertörténetet írt le, még akkor is, ha ezt, az emberek által oly-
kor rosszul értelmezett érdekérvényesítés során, más õsho-
nos fafajok kárára tette.

Véleményünk összeállításában az Alföldi Erdõkért Egyesü-
let tagságának témával kapcsolatos reakcióit vettük alapul.

Ifj. Pályi Zoltán erdõmérnök „Erdészettudományi és Erdõ-
ökológiai szakmai véleménye” teljes terjedelemben az Alföl-
di Erdõkért Egyesület honlapján www.aee.hu is olvasható.

Kecskemét, 2014. április 2.
Alföldi Erdõkért Egyesület nevében

Sódar Pál
elnök

DISPUTA

A WWF Magyarország, illetve annak képviseletében Gál-
hidy László márciusban közleményt adott ki és nyilatkozott
is arról, hogy szervezetük „felelõtlenségnek és alkotmány-
ellenesnek” tartja azokat a törekvéseket, amelyek segíte-
nék az akác terjedését Magyarországon. Azt is hozzátették:
„a nem õshonos akác jelenléte káros”, továbbá, hogy nem
Magyarország érdekeit szolgálja, ha Brüsszelben az akác
korlátozása ellen harcolunk. A fenti és más „zöld” megnyil-
vánulások azt is felemlegetik, hogy az Akác-koalíció egyol-
dalúan tájékoztat az akác hasznos tulajdonságairól és ez-
zel félrevezeti a közvéleményt. 

Mi is a helyzet valójában? A közvélemény a múltban volt fél-
revezetve a zöldszervezetek által, akik unos-untalan felelõtle-
nül sulykolták az állampolgárok fejébe az „invazív, agresszí-
ven terjedõ, idegenhonos, özönfaj, káros” stb. jelzõket és ki-
fejezéseket az akáccal kapcsolatban. Az Akác-koalíció nem
félrevezette a közvéleményt, csupán helyrebillentette az igaz-

ság mérlegének a zöld-lobby által félrecsavart nyelvét. Ma-
gyarországon végre azok is lássanak tisztán, akik nem foglal-
koznak minden nap az akáccal, végre a másik oldal is el-
mondhatta a véleményét ennek a fafajnak a rendkívül sokszí-
nû haszonvételeivel kapcsolatban. 

Ezek közül érdekes módon a természetvédõk soha nem
reagálnak azokra a tulajdonságokra, amelyek az akác ter-
mészetvédelmi, környezetvédelmi szempontból különle-
ges haszonvételeit jelentik. Nincs válasz arra, hogy a trópu-
si keménylombos importot az európai akácerdõkkel lehet
kiváltani és ezzel kímélni a Föld tüdejét. Nincs reakció ar-
ra, hogy az akác nemcsak gyorsabban, nagyobb mennyisé-
gû légköri szenet köt meg, mint más fafajok, hanem azt –
fájának rendkívüli ellenállósága miatt - a legtartósabban tá-
rolja. Azt sem nagyon látni, hogy a természetvédõk vajon
milyen fafajjal is oldották volna meg a futóhomok megkö-
tését az Alföldön. Furcsa és kicsit ijesztõ is ez a szelektív lá-
tásmód, de nekik ez semmibe nem kerül, lehet az adófize-

Mi is a felelõtlenség akác-ügyben?
Néhány észrevétel a gazdálkodó szemével az akácvitához
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tõk pénzét költeni és embereket felelõtlen nyilatkozatokkal
tönkretenni.

Végre ebbõl lett elegünk, és fogtunk össze az Akác-koalí-
cióban. Ezt az összefogást, és céljait meri a WWF nemzetelle-
nesnek nevezni?

Egy tv-mûsorban Gálhidy úr azt találta mondani, hogy õk
nem a gazdálkodók ellen vannak. Dehogynem, csak mindig
azt mondják, amit a nagyközönségtõl vissza szeretnének hal-
lani, Galileit is kis híján így égették meg. 

A feladatok kijelölése és a kötelezettségek megfogalmazá-
sa ugyanis kevés: annak következményeire és a felmerülõ
költségekre is választ és megoldást kell adni. Ne feledjük el,
aki rendel, az fizet! 

Tessék akácerdõt venni, és azt átalakítani õshonos erdõvé!
Elvégezhetnénk a szerkezetátalakítást az összes védett termé-
szeti területen és Natura 2000 hálózatban található akácosok-
ban, de nézzük ennek anyagi vonzatait! Ez 100-150 ezer hek-
tárt is érinthet. Amennyiben ebbõl csupán annak a Natura
2000 hálózatban található 18 ezer hektárnyi akácerdõnek az
átalakításával számolunk, amely a leginkább veszélyeztetett
erdõssztyepp klímában található, akkor annak többletköltsé-
ge – egyes szakértõk szerint – majdnem 8 milliárd forintra rúg-
na, míg a lecserélt akácosok helyén létrehozandó, értéktelen
szürke nyárasok miatt bekövetkezõ vagyonértékveszteség
ennek több mint a dupláját tenné ki. Ki fizeti ki ezt a 24 mil-
liárd forintot, amely az átalakítani tervezett akácerdõknek
még mindig csak 10%-án oldaná meg a kérdést? Nagy örö-
münkre szolgálna, ha a felelõtlenül nyilatkozó másik oldal
megjelölné a teljes célba vett terület átalakításának, ennek az
összességében több mint 200 milliárd forintos, grandiózus,
már-már az egykori Szovjetunió folyó-visszafordítási prog-
ramjaihoz hasonlítható projektnek a forrását. Ne feledjük el a
másik tényt sem, amelyrõl a zöld oldal oly mélyen hallgat. A
létrehozandó õshonos fafajú szürke nyárasaink, mint elõtte
az ugyanazon a területen díszlõ akácosok. Persze a két fafaj

között van még egy alapvetõ különbség, nevezetesen az,
hogy az akác az egyetlen fafajunk, amelyikben nincs gazda-
sági küszöb alatti erdõ: vagyis a leggyengébb termõhelyen is
értékelhetõ, kimutatható gazdasági hasznot ad – ellentétben
a szürke nyárral. 

Persze még így is nyitott marad a kérdés, hogy mi lenne
azzal a több tízezer emberrel, akik ebbõl éltek, akik akácfát
használtak, azzal tüzeltek. Nem kellene esetleg õket is meg-
kérdezni? Kik állítják, kik mondják meg, hogy nekik mi a jó? 

Az ember, a gazdálkodó úgy látszik elhanyagolható tagja
az ökoszisztémának, különösen, ha magyar és akácosa van.

A természetvédelem oldaláról az akácvitában – a szelektív
memória újabb szép példájaként – örömmel elfeledkeznek
arról a jelentéktelen tényrõl, hogy globális felmelegedés és
klímaváltozás zajlik. Ennek megfelelõen – ha akácról van szó
– a termõhelyi kategóriákat mozdíthatatlan, kõbevésett, soha
nem változó egységként kezelik, miközben Magyarországról
lassan eltûnik a bükk és erdei fafajaink csendesen menetel-
nek északra, törekednek a hegyvidéken felfelé. 

Amikor a gazdálkodói oldal ennek fényében újragondo-
landó erdészeti fafaj-politikáról beszél, akkor bizony ez a
gondolat is feneketlen kútba dobott kõként, nyom nélkül tû-
nik el és válasz nélkül marad. Pedig új erdõtelepítéseink fa-
fajának megválasztásánál még csak nem is a jelenlegi, hanem
az évtizedek múltán az adott területen elõremetszhetõ termõ-
helyi viszonyokat kell figyelembe venni.  

Arról is szól a WWF munkatársa, hogy „valamennyi tudomá-
nyos mûhely felszólalt, és ahol szakmai állásfoglalás született,
ott kivétel nélkül mindenütt kiemelték az akácnfafaj számos ká-
ros tulajdonságát.” Szeretnénk megkérdezni, hogy milyen je-
lentõsebb tudományos mûhelyekre gondol a nyilatkozó. Szíve-
sen látnánk errõl egy hosszabb listát. Legalább mindenki tudná,
hogy valójában kik is õk, és hányan vannak, akik eldöntik a
gazdálkodással foglalkozó családok jövõbeni sorsát! 

Persze, ha én jelentõsebb tudományos mûhely lennék, ak-
kor nem biztos, hogy az ország legtávolabbi sarkába szervez-
nék péntek este 8 órai kezdettel vitafórumot, ügyelve arra,
hogy a gazdálkodók képviselõihez ne juthasson el, vagy csak
közvetve a meghívó. Ha jelentõsebb tudományos fórum len-
nék, biztos nem adnám ki elõre kinyomtatva az állásfoglalást,
hanem megpróbálnám azt a jelenlévõkkel együtt kialakítani,
még akkor is, ha azok között csak „mutatóba” akad néhány
fõ a másik oldalról. 

Végezetül, ha ez a néhány fõ mégis konkrét szakmai ellen-
véleményt és szakmai javaslatokat merne megfogalmazni a
fórumon, akkor biztosan figyelembe venném azokat, és nem
adnám ki - gyakorlatilag változtatás nélkül - az eredeti állás-
foglalást azzal a megjegyzéssel, hogy az abban foglaltakkal a
rendezvény résztvevõi egyetértettek.

Persze mindezt csak akkor, ha jelentõsebb tudományos
mûhely lennék, de sajnos nem vagyok, mert ha az lennék,
akkor az egykori szántókon létrehozott akácosok természe-
tességét biztos nem a tölgyesekéhez hasonlítanám, hanem az
azokon a szántókon korábban található mezõgazdasági kul-
túrákéhoz. Mert, hát ugye nagyon nem mindegy, hogy mihez
is viszonyítunk, és ki mibõl él!

A lényeg mégis az, hogy abba kellene hagyni a vagdalko-
zást, és amikor szemtõl szemben ülünk, akkor kellene meg-
vitatnunk érdekeinket.

Ezt követõen már nem kellene ilyen módszerekkel bele-
szólni egymás ügyeibe sem itthon, sem Brüsszelben. 

Támba Miklós
a MEGOSZ alelnöke
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