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Dr. Sipos Árpád kétségbe vonja a távla-
ti grandiózus erdôtelepítési terv végre-
hajtási lehetôségeit. Ezt a megállapítást
szeretném kiegészíteni.

Az MTA 1998. évi „Természetközeli
erdô- és vadgazdaság” címû kiadvá-
nyában kifejtettem véleményemet a
magyar honfoglalás és az általános fel-
melegedés – véleményem szerinti –
összefüggés közt, de ez kihatással lesz
hazánk további életére és a mi erdé-
szeti tevékenységünkre is. Az arid klí-
ma északra húzódásával a mezôgaz-
daság és erdészet termelési lehetôsé-
gei – fôképp a magyar Alföldön –
csökkenni fog. Ez belsô népvándorlást
idézhet elô, mert az Alföld vízellátása
szinte megoldhatatlan lesz, a gravitáci-
ós öntözés megoldhatatlan, nagy víz-
tömeget nem lehet mechanikusan ki-
termelni. Erôsen csökkenni fog nagy
területek termésátlaga, sok erdô, gyü-
mölcsös, szôlô kipusztul. Az itt élô,
megélhetését elvesztô népesség a
humidabb vidékre költözik, és ezen
humid területek fogják ellátni mezô-
gazdasági és erdészeti termékekkel az
országot.

Tehát az éghajlati változásoknak a
belátható jövôben komoly gazdasági
következményei lesznek. Az élelmi-
szer döntô stratégiai cikk lesz, biztosí-
tása komoly politikai kérdés. A hiány
következménye a termôtalaj felértéke-
lôdése. Nem a talaj minôsége – melyen
javítani lehet –, hanem a termeléshez
szükséges vízmennyiség megléte lesz
a döntô. A mezôgazdasági termelés
közül a gyümölcstermelés a magasabb
domboldalakra, a mezôgazdasági az
enyhébb lejtôkre fog húzódni, a fenn-
maradó területeket kapja majd az erdé-
szet.

Az ambiciózus távlati erdôtelepíté-
sek lehetôsége így valószínûleg leszû-
kül, valószínûleg nem tartható a
25–26%-os erdôsültségi elvárás, hisz a
jelenleg nem gazdaságos – de távlatok-
ban reményt keltô – területek nem ke-
rülnek átadásra. Természetesen sok
már most is mezôgazdaságilag nem
vagy ráfizetéssel mûvelhetô területet
ajánlanak fel, szabadulva az elviselhe-
tetlen tehertôl, mely a mezôgazdaság
vállára nehezedik. Azonban tudomásul
kell vennünk, és ami még ennél is fon-
tosabb, a társadalom tudatába be kell
építenünk a következôt: az átadandó
területek egy részét nemcsak a mezô-

gazdaság, hanem az erdôgazdaság
sem tudja gazdaságosan mûködtetôvé
tenni. Be kellene vezetni egy új fogal-
mat:
„KÖRNYEZETJAVÍTÓ FÁSÍTÁS”.
Ez a kifejezés nem csak a szakmá-

nak, hanem fôképp a nagyközönség-
nek, a tömegeknek, az államappará-
tusnak, az EU-nak szólna. Az a lé-
nyeg, hogy költségei nem terhelnék
az ágazatot, az erdészet részére mint
megfizetett társadalmi feladat jelent-
kezne. Magában foglalná az alföldfá-
sítás nagy részét, kopárfásítást, útfásí-
tásokat, mezôvédô fásításokat, közjó-
léti létesítményeket. Természetesen
mindenütt kerülni kellene az erdô
szót.

A szakmát szolgáló valódi erdôtele-
pítéseket is szét kellene választani.
Külön kellene kezelni a természetes
erdôk növelését szolgáló telepítése-
ket és a fô célul fatermelést szolgáló
területeket. Természetesen ezek is na-
gyon sok „erdô” funkciót is ellátnak –
CO2-megkötés, talajvédelem, esztéti-
ka, közjólét. A kettô tulajdonképpen
abban különbözik egymástól, hogy
nem törekszik a klasszikus teljes egé-
szet nyújtó – tudományosan meghatá-
rozott – funkció elérésére, teljesen ki-
használja a termôhely potenciálját, fi-
gyelembe véve a gazdaság igényeit,
szükségleteit (pl. exótatelepítés,
klónozott fafajok). Ezek a fatermelést
szolgáló területek természetesen a
jobb termôhelyeket foglalják el, me-
lyek az elsô részben foglaltak szerint
csökkenni fognak. Ezért ezeken a he-
lyeken indokolt az ültetvények létesí-
tése. Érthetetlen a természetvédôk
idegenkedése ettôl a szótól. Ausztriá-
ban, Stájerországban az „Almaút” mel-
lett hatalmas alma- és szôlôültetvé-
nyek vannak beékelve erdôtömbök
közé, változatos képet adva a domb-
oldalaknak, tájba illôek, létüket senki
sem kifogásolja. Mi miért nem termel-
hetünk faanyagot ilyen módon, hisz
az, amint láthatjuk, az almát sem az
erdei vadalmafákról szedjük, hanem a
mesterséges almaültetvényekrôl.

A telepítéseknél fokozottan kell
ügyelni a tûzvédelemre. Szélesebb
nyiladékokat kell tervezni, és ezeket
tisztán tartani. Az arid klíma fokozni
fogja a tûzveszélyt, amint ezt Francia-
ország mediterrán vidékei bizonyít-
ják. Ezt a tûzveszélyt a fafajpolitikai

szempontoknál is figyelembe kell
venni.

A közjóléti fásításokra visszatérve
még két követelményt kell figyelembe
vennünk. Az egyik a mezôvédô erdô-
sávok. Az arid klíma még jobban meg-
követeli a szárító szelek megtörését.
Ezek újralétesítése létfontosságú lesz,
de a terület szétaprózottsága következ-
tében politikai kérdésként fog jelent-
kezni. A múlt tapasztalata alapján, mi-
kor is sok mezôgazdasági szakember
ezt a ténykedésünket az erdészet erô-
szakos terjeszkedésének tekintette,
erôsen hangsúlyozni kell, hogy nem
kezdeményezô, hanem végrehajtó
szerv leszünk.

Felvetôdött az árvízi kényszer-víz-
tározók létesítése. Egyesek ezeket
szintén erdôsítéssel kívánják haszno-
sítani. Itt is hangsúlyozni kell, hogy
ezek a területek nem alkalmasak
rendszeres erdôgazdálkodásra, egy
erdészeti üzem nem vállalhatja azt a
kockázatot, hogy olyan állományo-
kat létesítsen, melyek léte kockáza-
tos, nincs olyan fafaj, mely kibír eset-
leg egyhónapos pangó vizet, utána
több hónapos szárazságot. Az ilyen
fásítások szintén közjólétinek számít-
sanak, melyben az erdészet csak ki-
vitelezô.

Fontos lenne a galériaerdôk telepíté-
se, fôképp a balatoni vízgyûjtô terület
vízfolyásai mentén. A kezeletlen szán-
tóföldek hatalmas hordaléktömegét, le-
mosott vegyianyagait ezek felfognák és
segítenék a Balaton védelmét.

Összefoglalva mondanivalómat,
távlati feladatainkat tekintve át kell
gondolni jövôbeli ténykedéseinket, a
reális méreteket meghatározva azok-
hoz igazítva szervezeteinket, hivatali
és miniszteriális apparátusunkat, pro-
pagandánkat, szakemberképzésünket,
társadalmi összeköttetéseinket. Fontos
a társminisztériumokkal való egyezte-
tés, hogy mindenki elôtt nyilvánvaló-
ak legyenek törekvéseink, szakmai
vállalásaink és ezzel összefüggô lehe-
tôségeink.

Ezeket elvégezve bízzunk benne,
hogy szakmánk a társadalom megbe-
csült része lesz, és a társadalomban tu-
datosodik, hogy munkánk milyen nagy
társadalmi igényt fejt ki országunk ér-
dekében.
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