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Nagy örömmel olvastam az erdôszegé-
lyekrôl, azok fontosságáról írt cikkeket.
A cikkek nem említik meg az erdôsze-
gélyek fontosságát vízfolyásaink men-
tén, ott, ahol nem szükséges a parti sáv
tisztán tartása. A tapasztalatok szerint a
vízparti letermelés során mindig marad-
nak olyan nagyobb, mederbe bedôlt
fák, amelyek kihúzása gazdaságtalan. A
késôbbiek során viszont jelentôs me-
derelfajulásokat okozhatnak, és ez
többnyire költséges, és népszerûtlen
vízgazdálkodási beavatkozásokat tesz
szükségessé. A felelôsség és a költség-
viselô megállapítása általában elmarad.

Hozzászólásomat mégsem ezért te-
szem. A vízparti erdôszegélyek termé-
szeti értéke, fajgazdagsága talán a leg-
nagyobb az erdôszegélyek között. En-
nek fenntartása, nemcsak vízügyi ér-
dekbôl fontos. Fontos szerepük van a
vizes élôhelyek jellege, flórája, faunája
átmentésének az intenzív erdôgazdál-
kodás mentén. Az erdôszegélyek meg-
óvása ezeken a helyeken kiemelt figyel-
met érdemel.

Mûködési területemen a Szigetköz-
ben is általában partélig történô leter-
melés van. A letakarított erdôszegély
helyén azonban már nem a területre jel-
lemzô növényzet jön elô, hanem megje-
lenik az akác, egysíkúvá szegényítve a
táj értékeit. Sajnos újabban, a hullámté-
ren is történtek akáctelepítések, melyek
tovább segítik, hatványozottan felgyor-
sítják ezt a kedvezôtlen folyamatot. Vé-
leményem szerint ez veszélyes követ-
kezményekkel jár a terület élôvilágára.

A vízparti területeken ezért kiemelt

figyelmet kellene fordítani arra az aján-
lásra, ami a korábbi cikkekben is megje-
lent, miszerint megfelelô szélességben
óvni kell az erdôszegélyeket. A problé-

ma egyik megoldása lehetne, ha az er-
dôrészletben található vízparti sávról az
üzemterv külön elôírásban intézkedne.
Ebben a sávban olyan fafajösszetétel ül-
tetését lenne célszerû elôírni, amely
szolgálja a helyi természetvédelmi-víz-
ügyi elôírásokat is. A vízparti erdôsze-
gély élôhelyének folytonossága szálaló
erdôgazdálkodással biztosítható. Az
akác visszaszorítására ugyanitt szelektív
erdômûvelés volna célravezetô. Egysze-
rûsítené a szegélyterület kiemelt jelentô-
ségû fenntartását, ha az intenzív mûve-
lés és a szegélymûvelés között lehetne
kialakítani az üzemi utat.

A vízparti erdôszegélyek megóvása
hozzájárulhatna a medrek morfológiai
és természeti stabilitásához egyaránt, és
segítséget nyújtana a terület természeti
értékeinek átmentésében.

Láng István
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

osztályvezetô

Néhány vízügyes-természetvédô gondolat az 
erdôszegélyekrôl...

A világon egyedülálló újraerdôsítési
program indult a múlt héten Kínában. A
10 milliárd dolláros, tíz évre tervezett
program keretében közel Kalifornia mé-
retû, 272 000 négyzetkilométernyi terület
fásítását célozták meg. A beruházás a
2008-as olimpiára való felkészülés része,
de valójában Kína erdeinek eddigi erôtel-
jes pusztulása vezetett a döntéshez.

Az erdôkben gazdag, termôföldekben
szegény Kínában az ipar energiaigényé-
nek fedezésére, a papír- és bútorgyártás
nyersanyag-utánpótlására, valamint a ter-
môföldek létesítésére nagy területeken
folytattak fakitermelést. A faállomány
pusztulásához olyan természeti tényezôk
is hozzájárultak, mint a sivatag terjeszke-
dése, az aszályok és az áradások. Ennek
ellensúlyozására 1998-ban bizonyos he-
lyeken favágási tilalmat léptettek életbe.
A fa iránti szükségletet azonban valaho-
gyan ki kellett elégíteni, így Kína az Egye-
sült Államok után a Föld második legna-
gyobb faanyagimportôre lett.

A tervek szerint fatelepítésekkel bizto-
sítják az utánpótlást. Ahol csak lehet, így
hegyoldalakban, mezôk és termôföldek
szélén ültetnek fákat, hogy kiküszöböl-
jék a további talajeróziót, és hogy a Pe-
kinghez hasonló nagyvárosokat megóv-
ják a heves porviharoktól. A kínai kor-

mány ennek ellentételezéseként a termô-
földjeik felszámolására kényszerült föld-
mûvesek kártalanítását ígéri.

A program nem az elsô fásítási kísér-
let, de az 1980-as évektôl elültetett mil-
liónyi fa kevésnek bizonyult áttörô
eredmények eléréséhez.

Az átfogó terv részeként egyébként
pandák, tibeti antilopok és ritka orchide-
ák számára is létrehoznak néhány ter-
mészetvédelmi területet. Úgy tûnik
azonban, a jelenlegi terv megvalósításá-
nak útjában akadályok is állnak. Még
nem történt meg a legmegfelelôbb fafa-
jok kiválasztása, és az anyagi erôforrá-
sok elôteremtése is bizonytalan.

Gajdos László
(Népszabadság)

Az emberek miatt
nô a sivatagi rész
TERMÉSZET. Kína területének egyne-
gyedét, azaz kb. 2,7 millió négyzetkilo-
méteres körzetet veszélyezteti az elsi-
vatagosodás. A helyi erdôgazdálkodási
hivatal felmérése szerint az ország több
mint 18 százaléka emberi tevékenysé-
gek miatt sivatagosodik, mint a túlmû-
velés, az erdôirtások, de szerepet játsza-
nak a tartós szárazságok is.     (MWN)

Kaliforniányi fásítás Kínában


