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Cél: Olyan erdôtelepítési koncepció
megalkotása, melyben nemcsak a fater-
mesztési (profitszerzési) szempontok
vannak figyelembe véve, hanem az
ökológiai alapokon nyugvó táj- és ter-
mészetvédelmi szempontok is, melyek
egyben a tartamos erdôgazdálkodás
alapjait is képezik.

Távolabbi elôzmények: 1949-tôl
1999-ig, tehát fél évszázad alatt hazánk-
ban erdôtelepítéssel 600 ezer hektár új
erdôterület létesült, ezzel az 1,1 millió
hektárnyi faállománnyal borított terület
1,7 millió hektárra emelkedett. Kétség-
telen, hogy ez volt a magyar erdôgaz-
dálkodás eddigi legnagyobb fegyverté-
nye, de különösen az utóbbi két évti-
zedben erdôvédelmi, tájvédelmi és ter-
mészetvédelmi szempontból ezt a
nagyszabású erdôtelepítést számos kri-
tika érte. Ezek az észrevételek elsôsor-
ban a terület- és fafajválasztásra vonat-
koztak.

Közelebbi elôzmények: A küszöbön
álló EU-csatlakozás után tekintélyes
nagyságú földterületen nem lehet majd
szántóföldi mezôgazdálkodást folytatni.
Ezen területek egy részén célszerûen át
lehet térni az erdôgazdasági hasznosí-
tásra, azaz erdôtelepítéssel új erdôket
lehet létesíteni. Erre szinte kizárólag a
magántulajdonban lévô földterületeken
nyílik lehetôség, állami támogatással, az
eddigi tervek szerint 700 ezer hektár
nagyságban.

Erdôvédelmi, tájvédelmi és 
természetvédelmi elvárások a jövô

erdôtelepítéseivel kapcsolatban
Általános szempontok:

• A nemzetközi egyezményekkel és
társadalmi elvárásokkal egybecsengve a
jövô erdôtelepítéseinek célja nem lehet
kizárólag az élôfakészlet növelése, ha-
nem olyan stabil erdei ökoszisztémák lét-
rehozása, ahol a biodiverzitás megôrizhe-
tô és az új erdôk közjóléti funkciói a tár-
sadalom szolgálatába állíthatók.

Területválasztás:
• Az elmúlt fél évszázad erdôtelepí-

tései elsôsorban sík vidékeinket céloz-
ták meg. Mivel az alföldi erdôk telepíté-
se elsôsorban vízkérdés, s ezen a téren
javulás nem várható (a globális felmele-
gedés miatt sem), javasoljuk, hogy a jö-
vô erdôtelepítései a dombvidéki, ala-
csonyabb hegyvidéki terültekre kon-
centrálódjanak. Ezeken a részeken lé-
nyeges és nagy területû termôhelyrom-

lás nem következett be, lehetôség van a
természetes-természetszerû állomá-
nyok visszahozatalára is. Ezt a régiót
annál is inkább elôtérbe kellene hozni,
mert a legrosszabb minôségû szántóte-
rületek itt találhatók.

• A fenti véleményt annak ellenére is
fenntartjuk, hogy tudjuk, a legnagyobb
területû szántóterületek az alföldön
fognak felszabadulni. Az alföldi szántók
helyére telepített nagy kiterjedésû állo-
mányok – különösen, ha azok mono-
kultúra jellegûek – sorsa bizonytalan, il-
letve ezek kedvezôtlen szerepet játsz-
hatnak az egyébként is megromlott víz-
háztartásban.

• Az alföldön elsôsorban fasorok, er-
dôsávok, facsoportok, erdôfoltok telepí-
tése indokolt. Azokon a sík vidéki terüle-
teken, ahol nincs vagy jelentéktelen a ta-
lajvízszint-csökkenés (pl. Szatmár-Bere-
gi-sík, Bodrogköz, Kôrös-vidék, Dráva-
sík), ott mindenképpen az erdôterület ja-
vára. Ez a terület mint zöld folyosó na-
gyon fontos az alföldi életközösségek
biodiverizátásának megôrzésében és fo-
lyóvizeink tisztaságának megóvásában,
ezért az itt létesítendô természetes-termé-
szetszerû állományokat külön támoga-
tásban javasoljuk részesíteni.

• A múlt erdôtelepítéseivel kapcsolat-
ban a legtöbb kifogás azért merült fel,
mert sok helyen természeti értékeket (pl.
sziklagyepek, lejtôsztyeppek, homoki és
sziki gyepek, mocsár- és láprétek) sem-
misítettek meg vele – végérvényesen –
vele. Azért, hogy ez meg ne ismétlôd-
hessen – az EU-csatlakozás következmé-
nyeivel számolva és a természeti terüle-
tek kijelölését figyelembe véve – javasol-
juk, hogy a jövô erdôtelepítései a szántó
mûvelési ágú területekre koncentrálód-
janak. Esetenként a természeti értéket
nem jelentô másodlagos gyepek is szóba
kerülhetnek itt. Amennyiben nem szán-
tó mûvelési ágú területen kívánnak er-
dôt telepíteni, a területileg illetékes ter-
mészetvédelmi hatóság írásos beleegye-
zését be kell szerezni.

• Javasoljuk továbbá, hogy az erdô-
telepítésekkel kapcsolatos elvárásokat,
irányelveket és konkrét eljárásokat a
korábbi „zöld könyvekhez” [Danszky I.
(szerk.): Magyarország erdôgazdasági
tájainak erdôtelepítési, erdôfelújítási
irányelvei és eljárásai I–VI., 1963] ha-
sonlóan mind a 99 erdôgazdasági táj-
részletre dolgozzák ki, s azt bocsássák
az erdôtelepítôk részére. Ezzel a tájlép-

tékû természetmegôrzési koncepció
biztosítható lenne.

Fafajválasztás:
• A másik kifogás az erdôtelepítések-

nél alkalmazott jelentôs arányú idegen-
földi (vagy klónozott) fafajarányt érintet-
te. A jövôben ajánlatos a természetes-ter-
mészetszerû erdôk arányát az erdôtelepí-
tések segítségével is emelni, ezért – ahol
ez lehetséges – szorgalmazni és jelentôs
mértékben anyagilag is támogatni kell az
ilyen törekvéseket. Javasoljuk, hogy az
ôshonos fafajokkal végzett erdôtelepíté-
sek támogatási egységára sokszorosa le-
gyen a nem ôshonos, faültetvénynek tele-
pített fafajok egységárainak.

• Nagymértékben célszerû emelni
az ôshonos fafajok elegyes állományai-
nak támogatását is az elegyetlen állo-
mányok támogatásához képest, annak
egyértelmû körülhatárolásával, hogy
hol és milyen állomány tekinthetô ter-
mészetszerû, elegyes állománynak. En-
nek jelentôsége messze nem korlátozó-
dik természetvédelmi szempontokra,
hanem kiemelkedô erdôvédelmi jelen-
tôséggel is bír.

Szabályozás, érdekeltség:
• Mint tudjuk, a jövôben erdôtelepí-

téseket elsôsorban magántulajdonban
lévô földrészleteken lehet majd megva-
lósítani. Az egyéni és társadalmi érdek
ellentétpár feldolgozásához, a fent
megfogalmazott elvárások teljesülésé-
hez mindenképpen jól mûködô szabá-
lyozórendszer kidolgozását látjuk cél-
szerûnek. Mindenképpen olyan szabá-
lyozási rendszert javasolunk bevezetni,
amely nem egyszeri, illetve az erdô át-
adásáig tartó pénzügyi támogatást tar-
talmaz, hanem éves bontásban, de több
évtizeden keresztül kapná az állampol-
gár a pénzét. Persze ezekben az esetek-
ben a véghasználatkor jelentôs jövede-
lemelvonásokat is be kellene építeni a
konstrukcióba.

• Megteremtendô a jogi és pénzügyi
lehetôsége annak, hogy az erdôgazda-
ságok, mint az erdôk telepítésére és
gondozására leginkább felkészült szer-
vezetek, a programban megfelelô
arányban részt vehessenek.

• Az erdôtelepítési programot cél-
szerûbbnek tartanánk az EU-csatlako-
zás után elkezdeni. Valószínûleg nem
mindegy, hogy az ország mekkora ag-
rárterülettel lép be az unióba, s abból
mekkora területen kell a mûvelési ágat
megváltoztatni.
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