
368 Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 12. szám (2009. december)

Erdõtörvény a fák alatt!. Mindig is
(fa)szálka volt ennek a  a paragrafusnak
a megalkotása parlamenti képviselõink
szemében. Ha elkészül, a védett erdõk-
ben nehezebb, a nem védettekben vi-
szont könnyebb lesz a fakitermelés. Az
illegális erdõirtókkal szemben kemé-
nyebben lépnek fel, a bírságok a több-
szörésére nõnek, a büntetést, mint sok
mást, az APEH, hajtja be. A falopások
megelõzése érdekében, a fák elszállítá-
sára és eladására csak a megfelelõ ható-
sági engedélyek birtokában lesz lehetõ-
ség. Az engedély nélküli kitermelés a
magánerdõket érinti inkább, a falopás
(beszerzés) az államiakat. Napjainkban
fõleg a Duna-Tisza köze, a Kiskunság
valamint Zala megye a veszélyeztetett
terület. A falopás terjed, mint a járvány,
nem szájról szájra, csupán ágról ágra
száll. A rendünk õrei, erdeink erdészei,
nemzeti parkjaink természetvédõi egye-
lõre tehetetlenek, olykor már belefásul-
tak az ügybe.  Az érintettek egyelõre fa-
pofával kísérik az eseményeket.

Ha valaki a biciklijén néhány kiló fát
hazacipel, szabálysértés. Ügyét a jegyzõ
bírálja el, s legfeljebb százezer forintra
büntethetõ. Az összeg behajtása rend-
szerint gondot okoz, az elkövetõk
(gyûjtõk) nem rendelkeznek rendsze-
res jövedelemmel. Sajnos a tüzelõfa
mellett egy-két értékes fajt is kivágnak.

Rendelkezés ide vagy oda, nyakun-
kon  a tél, s országszerte emelkedik a fa-
lopások száma. Egyes médiumok szépít-
ve a dolgot fagyûjtésrõl, mások megélhe-
tési bûnözésrõl számolnak be ez ügyek-

kel kapcsolatban. Romlik a szociális
helyzet, sok a nincstelen, a munkanélkü-
li. Közben megkezdõdött a szezonmun-
ka. A megélhetési bûnözést szerényeb-
ben nevezhetnénk megmelegedési bû-
nözésnek is. A fa begyûjtésével azonban
még nem biztos, hogy megoldódik a ne-
héz helyzetben lévõ családok kihûlt laká-
sának a helyzete. A magasabb, melegebb
hõmérséklet elérése érdekében kályha is
szükségeltetik. Mi van, ha már az is mû-
ködésképtelen, kiégett belõle a samott,
kilyukadt az oldala, nem csukódik az aj-
taja… csupán egy megoldás marad. Vagy
kettõ. Pédául nagy-nagy tüzet raknak a
szoba közepén, másik megoldásként a
begyûjtött fa mellé begyûjtenek még
egy-két kályhát is. Például valamelyik
módosabb szomszédtól, aki már úgyis

modern kandallóban égeti a Tüzépen vá-
sárolt tûzifát.

De nemcsak a nehéz körülmények
között élõk (szegények, munkanélküli-
ek) gyûjtenek, hanem sok erdõben
gépesített tolvajbandák mûködnek. Te-
hát dívik a szervezett (fa)bûnözés. Ez
idáig több helyen rendõrség, polgárõr-
ség faluõrség vigyázta az erdõket, azok
környékét, útjait, az illetéktelen elvitel
megakadályozására.  Védekezésként az
utakon van, ahol sorompókat állítanak
fel. Jelzõtábla is jelezheti, hogy Stop!
Állj! Fával, fás kocsival kihajtani tilos.
Máshol útlezárókat tesznek ki, de olyan
is van, hogy az erdõbe vezetõ utat kiár-
kolják. Ennek ellenére az üzlet megy,
kelendõ az akác, a nyár, a nyír.. év vé-
ge elõtt meg a karácsonyfának való, a
fenyõ. Jut belõle a szomszédnak is. 

Szakemberek egy csoportja a meg-
elõzés fontosságát hangsúlyozza. Ezek
egyik formája: stílfûrész helyett munkát
adni a nincstelenek kezébe, ezzel csök-
kenthetõ lenne a „megmelegedési” bû-
nözés. De mit lehet kezdeni a famaffiá-
val? Hogyan lehet (fa)rács mögé juttatni
a szervezett bûnözõket, annak ellenére,
hogy a csoportok között dúl a területi
háború. Már egymás erdeit is fûrészelik.
Csatározásaiknak itt-ott egész erdõk lát-
ják kárát Rendõrségünknek a famaffia
keresztapa tartózkodási helyére is ne-
héz fényt derítenie, egyelõre megmarad
a (fa)árnyékában, pedig fût-fát meg-
mozgatnak az illetékesek kézre keríté-
sére.  Egyes téglák, erdei szakszóval
tuskók szerint valahol a bakonyi erdõk-
ben bujkál, mások szerint épp Nagyfán
üdül. A lakosság többsége pedig némán
hallgat, fásult figyelemmel kíséri a tör-
ténteket.  

Halla József
újságíró

Famaffia

Jelentõs mértékben, a tavalyihoz képest
45 százalékkal csökkent az Amazonas
mentén az elmúlt évben kiirtott esõer-
dõk nagysága: 2008 augusztusa és 2009
júliusa között viszonylag keveset, héte-
zer négyzetkilométernyit pusztítottak el
– jelentette a távirati iroda.

Az erdõirtás aránya a mûholdas vizs-
gálatok 1988-as kezdete óta elõször
csökkent kilencezer négyzetkilométer
alá – mondta Carlos Minc környezetvé-
delmi miniszter Brazíliavárosban. Az in-
tézet a legmagasabb értéket 1995-ben
mérte, amikor több mint 29 ezer négy-

zetkilométer esõerdõ tûnt el faégetés,
legális és illegális fakitermelés miatt. A
2003–2004-es idõszak óta, amikor több
mint 24 ezer négyzetkilométer erdõt ir-
tottak ki, folyamatos a csökkenés. A
kormány a sikert a szigorú ellenõrzés-
nek és szabályoknak, valamint a fenn-
tartható tevékenységek népszerûsítésé-
nek tulajdonítja. Paulo Gustavo, a Fo-
gyasztók Világszervezetének környe-
zetvédelmi igazgatója szerint azonban a
háttérben a szója, a marhahús és a fa-
anyag iránti kereslet csökkenése áll.

(Magyar Nemzet)

Lelassult a brazíliai erdõirtás

Ózd környéki csendélet
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