
ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK!

Országfásítás

Novemberben elindult a magyar történelem talán legna-
gyobb szabású szervezett erdőtelepítési programja, amely-
nek célja a hazai erdőterület nagyságának a jelenlegi 21 

százalékról 27-30 százalékra növe-
lése. Az állami erdőgazdaságok 

mellett a Vidékfejlesztési 
Programban az erdőtelepí-
tési támogatások 80-130 
százalékkal megnövelt 
forrásaira magán földtulaj-

donosok és az önkormány-
zatok is pályázhatnak. Így a 

fölhagyott gyümölcsösökben, 
más hasznosításra nem alkalmas te-

rületeken évtizedek múlva új erdők alakulhatnak ki.
A zöld növények, azok közül is a nagy lombfelülettel 
rendelkező fák az egyetlen élőlények, amelyek képesek 
megkötni a levegőben főleg az ipar és a közlekedés miatt 
káros mértékben földúsuló, a légkör fölmelegedését okozó 
szén-dioxidot, és éltető oxigénné átalakítani. Az erdők, fás 
ligetek párologtatásukkal hűtik a környezetüket, a telepü-
lések körüli erdőségek a városi klímára is kedvező hatással 
vannak. Gazdasági hasznuk, a faanyag mellett közjóléti 
és közegészségügyi előnyük sem mellékes, a pihenés, a 
feltöltődés, a sport és a rekreáció színhelyei. Élőviláguk is 
rendkívül változatos.
Most induló sorozatunkban a programhoz kapcsolódóan 
bemutatjuk az év fáit, szólunk a fák hasznáról és bemu-
tatjuk Magyarország történelmi fáit és a hozzá kapcsolódó 
legendákat.
A klímakutatók szerint a klímaváltozást javarészt az ember 
idézte elő, és ő is tudja megfékezni. Például azzal, hogy 
fákat ültet, erdőt telepít. Így olvasóinkat is arra buzdítjuk, 
hogy használaton kívüli, vagy mezőgazdasági, kertészeti 
termesztésre nem alkalmas földterületeikre telepítsenek 
fákat, vagy vegyék körbe kertjüket erdősávval, ami hozzá-
járul a kiskert kedvezőbb klímájához is.
Legyen a 2020-as év az erdők éve!
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