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fine-tune the analyses by applying sen-
sible selection of stands, and by study-
ing how different components con-
tribute to total naturalness. Finally we
gave a simple example (early warning
of potential threats) of potential practi-
cal applications of our complex assess-
ment. We showed that in about ten per-
cent of forest stands where native tree
species dominate in the canopy layer,
non-native tree species have 90-100%
share in the regeneration.
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Az Agrártermelõk Nemzetközi Szövet-
sége (FIPA) 2005. június 17-én az elsi-
vatagosodás elleni küzdelem világnap-
ján közleményben hívta fel a figyelmet
a mezõgazdaság pozitív szerepére és
feladataira ebben a klímaváltozást is ve-
szélyesen felgyorsító folyamatban.

Áttekintve a sivatagosodás sokrétû
problémakörét és a megoldási lehe-
tõségek számos változatát, a folyamat
elemzõi rámutatnak arra, hogy az elsi-
vatagosodás ma már a föld 25%-át sújtja.
Az erózió, a földmûveléssel kapcsolatos
hibás gyakorlat, évente mintegy
írországnyi földterületet tesz terméket-
lenné. Sürgõs cselekvésre van tehát szük-
ség, különben az a mintegy 130 millió
hektár érintett földterület többé soha sem
lesz alkalmas a mezõgazdálkodásra. A
természeti erõforrások lepusztulása ezen
a Franciaország, Olaszország és Spanyol-
ország területével azonos nagyságrendû
területen nemcsak a földmûvelést teszi
lehetetlenné, hanem súlyos környezeti
károsodást és társadalmi problémákat is
gerjeszt.

Kétségtelen tény, hogy a legnagyobb
vesztese a sivatagosodásnak, a termõta-
laj pusztulásának a mezõgazdaság, ép-
pen ezért nem lehet eléggé hangsúlyoz-
ni a fenntartható fejlõdés szempontjai-
nak tiszteletben tartását, a vidék népes-
ségmegtartó képességének megõrzését, a
széles értelemben vett vidékfejlesztés fon-
tosságát. Üdvözlendõ éppen ezért min-
den olyan beavatkozás, mely a meglévõ
eszköztár minden elemét mozgósítja és
globális megoldás lehetõségét vetíti
elõre akár az ENSZ, akár más világszer-
vezet keretében. (Vajon ezen szerveze-
tek tényleges cselekvõképessége milyen
szinten áll? A szerk.)

Az elsivatagosodás elleni küzdelem
több a sivatag terjedésének fékezésénél.
Tartalmazza a kiváltó tényezõk és okok,
a termõtalaj lepusztulásához vezetõ fo-

lyamat megfigyelését, rendszeres kutatá-
sát, az információáramlás megszervezé-
sét, az akciók átfogó összehangolását, a
helyes gazdálkodási gyakorlat kiválasz-
tását és terjesztését, az információcsere
folyamatának életben tartását. A veszély
különösen Afrikában szembeötlõ, ahol a
lakosság mintegy 40%-a, kb. 200 millió
ember él sivatagosodásra hajlamos kör-
nyezetben.

A természeti környezet ilyen mérté-
kû rohamos pusztulása természetesen
érinti Európát is, hisz az élhetõ környe-
zet zsugorodása, a gazdálkodásra alkal-
matlanná váló régiók rohamos terjedé-
se nem csupán az éhínség napról napra
érzékelhetõ növekedését vonja maga
után, hanem a lakosság migrációját, el-
vándorlását is kiváltja. Éppen ezért a je-
lenség világméretû problémává válását
megakadályozandó a FIPA, a mintegy
500 millió mezõgazdaságból élõ család
nemzetközi szervezete, a közel 70 or-
szágra kiterjedõ és 100 tagszervezettel
rendelkezõ hálózat csúcsszervezete kö-
zös akcióprogramok indítását, a jobbító

szándékú törekvések összehangolását
kezdeményezi. Programjaihoz és kez-
deményezéséhez megnyerte a francia
Környezeti és Fenntartható fejlõdés Mi-
nisztériumát és a francia külügyminisz-
tériumot. Így az 1946-ban alapított FIPA
nemcsak mint az ENSZ konzultatív
szervezete, hanem mint az EU – e kér-
dések kapcsán legnagyobb tapasztalat-
tal rendelkezõ tagállamának támogatá-
sát is maga mögött tudó világszervezete
– egy olyan kényes politikai közhangu-
lat kialakulásának idõszakában kap-
csolhat nagyobb sebességi fokozatra,
amikor Európa lakossága a gazdasági
menekültek befogadására egyre inge-
rültebben reagál. Pontosabban a gaz-
dasági recessziótól, a növekvõ munka-
nélküliségtõl és a szociális háló gyen-
gülésétõl egyre jobban tartó európai ál-
lampolgárság még a bõvüléssel járó
anyagi terhek vállalásától is idegenke-
dik, nemhogy a gazdasági menekültek
áradatától.

Sz. J.
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Mit lehet tenni az elsivatagosodás ellen?


