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A természet védelme, erdeink meg-
õrzése és jövõben kívánatos kezelé-
se érdekében a Környezet és Ter-
mészetvédõ Szervezetek az elõzõ
években elfogadott állásfoglalá-
saikhoz hasonlóan felkérik az Or-
szággyûlést, a Kormányt, az illeté-
kes hivatalokat, intézményeket és
szervezeteket az alábbi szempon-
tok és javaslatok figyelembevételé-
re, illetve a szükséges intézkedések
megtételére. 

Fenntartva a XXIII. OT állásfogla-
lásában foglaltakat, jelen állásfogla-
lásunkban az alábbi témák fontos-
ságát hangsúlyozzuk:

Erdeink természetességének
védelme

Az elmúlt évek erdészeti politikájában
különösen fontos eredménynek tart-
juk az erdõk természetességének javí-
tását szolgáló intézkedéseket, különö-
sen a nem-vágásos üzemmódok széle-
sebb körû alkalmazását. Nem tartjuk
elfogadhatónak a törvény hatályának
bizonyos szempontok szerinti szûkíté-
sét (erdõtervezési körzetek, erdõtípu-
sok szerint). Egyúttal fontosnak tartjuk
a folyamatos erdõborítás alkalmazásá-
nak gyakorlati problémáival kapcsola-
tos szakmai tapasztalatok nyilvános-
ságra hozatalát, és széles körû megvi-
tatását. 

Nemzeti parki övezeti rendszer
kialakítása

Az erdõgazdálkodással nem érintett er-
dõterületek kiemelt lehetõséget biztosí-
tanak a nemzeti örökség részét képezõ
természeti értékek megõrzésére és az
erdõkkel kapcsolatos kutatás, ismeret-
terjesztés számára.

Szükségesnek tartjuk a faanyagter-
melésbõl kivont erdõk területének
gyarapítását, különös tekintettel a
nemzeti parkok természeti övezetei-
nek kialakítására. Üdvözöljük a kor-
mányzat azon törekvését, amely ki-
emelt célul tûzte ki az övezeti rend-
szer valamennyi nemzeti parkban való
bevezetését. Szorgalmazzuk a közel
két évtizede húzódó folyamat mielõb-
bi befejezését.

A fehér akác ésszerû alkalma-
zásának szabályozása

A széles körû szakmai egyeztetési fo-
lyamat eredményeként kialakított, elõ-
remutató jogszabályok jelenleg megfe-
lelõ kereteket adnak az õshonos fafa-
jokból álló erdõk védelméhez, és az
idegenhonos fafajok alkalmazásának
ésszerû korlátaihoz. Tiltakozunk azon
törekvések ellen, amelyek a fehér akác
korlátlan alkalmazását szorgalmazzák
az erdõtelepítésekben, a felújításokban
és az erdõtörvény hatálya alá nem esõ
területeken.

Érvényt kell szerezni a természetvé-
delmi törvény azon rendelkezésének,
amely az erdõfelújításokban csak õs-
honos fafajok alkalmazását teszi lehe-
tõvé. Nem tartjuk elfogadhatónak,
hogy védett és fokozottan védett terü-
leteken akác telepítésére kerülhessen
sor. Ahol erdészeti vagy természetvé-
delmi szempontból nem kívánatos az
akác fenntartása, ott annak kiváltásá-
hoz támogatást szükséges biztosítani,
különösen Natura 2000 hálózatba tar-
tozó területeken.

A fehér akác és az egyéb intenzíven
terjedõ idegenhonos fafajok spontán
terjedésükkel több százezer hektáron
veszélyeztetik a Kárpát-medence ter-
mészeti örökségét, amely jelentõs nem-
zetgazdasági kárt okoz. Szükségesnek
tartjuk azon jogszabályok kidolgozását,
amelyek biztosítják e folyamat vissza-
szorítását.

Az elmúlt hónapokban komoly hisz-
tériakeltés zajlott a fehér akác körül. Ez
ügyben komoly felelõsség terheli azon
közszereplõket, közintézmény-vezetõ-
ket, szakembereket, akik a tények
egyoldalú bemutatásával a szakmai ala-
poktól elrugaszkodva félretájékoztatták
a közvéleményt. Javasoljuk, hogy a jö-
võben az idegenhonos fafajok alkalma-
zásának szabályai szakmai keretek kö-
zött kerüljenek megvitatásra.

Az akác nemzetgazdasági jelentõsé-
gére tekintettel az európai uniós szabá-
lyokat úgy kell megalkotni, hogy azok a
sajátos magyarországi helyzetet figye-
lembe vegyék, és alapjaiban ne lehetet-
lenítsék el a fehér akáccal való ésszerû
gazdálkodást. 
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Az akác, tövirõl hegyire
Az Erdészeti Lapok áprilisi számában tövirõl hegyire megtárgyalták az akác elõ-
nyeit, hátrányait, vélt, vagy valós veszedelmeit a hozzáértõk és a nem hozzáér-
tõk egyaránt. Az alapos okfejtésekhez már aligha lehetne valami újat hozzáten-
ni. De egy szempontot talán még érdemes megemlíteni, amirõl a tanulmányok-
ban nem esett szó.

Az akácnak a barátait és az ellenzõit egyaránt meglepte, hogy az akácosok te-
rülete az utóbbi két évtizedben közel kétszázezer hektárral gyarapodott. (Vigasz
lehet, hogy a növekedés nem az õshonos fafajok rovására, hanem az új telepí-
tések révén történt.) Ám ennek nemcsak az az egyszerû oka, hogy „szeretjük”
az akácfát, nemkülönben az akácmézet, hanem ennél „prózaibb” oka is van sze-
rintem. Nevezetesen: immár ez az egyetlen fafajunk, amellyel a magán-erdõbir-
tokosok erdõtelepítésre vállalkozhatnak, úgyis mondhatjuk, merészkedhetnek.
Az akác az egyetlen fafaj, amelyik (még) képes elviselni, kiheverni az immár
óhatatlanul bekövetkezõ vadrágást, a rügyek és hajtások letördelését, a zsenge
hajtások kérgének lehántását. Fiatalkori gyorsabb növekedése révén – elszen-
vedve az õz és a szarvas kártételét – 2-5 év után végre kinõ a vad szájából, ami-
re az õshonos fafajaink nem képesek. Röviden: az erdõtelepítõknek a nyárasok-
nak való termõhelyek kivételével nincs más választásuk. Mit tudnék tehát aján-
lani az akác ellen oly hevesen ágálóknak? Energiájuk egy részét fordítsák inkább
a vadászat terén kialakult immár tarthatatlan helyzet megváltoztatására, ezzel te-
hetik a legtöbbet a természetszerû erdõk érdekében.
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