
170 Erdészeti Lapok CXLV. évf. 5. szám (2010. május)

Az erdészetnek a kor megváltozott vi-
szonyai között olyan, már 15-20 éves
gyakorlattal rendelkezõ, széles szakmai
ismeretek birtokában lévõ államtitkár
rangú személyre van szüksége, aki ha-
tékonyan irányít és megfelelõ súllyal
képviseli a magyar erdõk és az erdészet
érdekeit a mindenkori döntéshozók
elõtt, és képes fellépni a szakmát káro-
san érintõ nézetek ellen.

Szakmánkat az elmúlt években és a
jelenben is az ismeretek hiányából fa-
kadó sok megalapozatlan támadás éri a
hivatalos természetvédõk és a zöld civil
szervezetek részérõl.

Az országos erdészet tekintélyének
sérülését és esetleg komoly károk oko-
zását jelenti az, ha a döntéshozók a szak-
ma megfelelõ szintû képviseletének
megkérdezése (meghallgatása), vagy an-
nak figyelembevétele nélkül hozzák
meg döntésüket az erdészeti szakmát sú-
lyosan befolyásoló kérdésekben.

Az elõzõekben leírtak alátámasztását
szolgálják a következõkben ismertetés-
re kerülõ történések.

– Az erdõtörvény-tervezet egyes
szervek és zöld civil szervezetek általi
kifogásolása, visszavonásának kezde-
ményezése, az erdészszakma és az er-
dészek erdõszeretetét és erdõvédelmét
kétségbevevõ megnyilvánulása.

– Az állami erdõk privatizációjának
felvetõdése.

– Az állami erdészet által kezelt erdõ-
területbõl újabb több tízezer hektár ki-
szakításának kezdeményezése.

– Az Országos Erdészeti Fõigazgató-
ság helyett az erdészeti szakirányítás ala-
csonyabb rangú besorolással más szer-
vezeti keretek közé való beolvasztása.

– A bolognai képzés erdész egyetemi
oktatásra (de az egész szakmai oktatást
érintõen is) károsan ható bevezetése.

– Az erdészeti hatóság (erdõrende-
zés, erdõfelügyelet) önállóságának,
szakmai elõíró és ellenõrzõ tevékenysé-
gének megkérdõjelezése.

– A nemzetközileg is elismert hazai
erdészeti kutatás és tudomány eredmé-
nyeinek szakmán kívüli körök általi, bi-
zonyítás nélküli bírálata.

Az erdészszakma különbözõ szin-
teken dolgozó gyakorlói természete-
sen tettek és tesznek erõfeszítéseket
az erdészetet érintõ káros és megala-
pozatlan döntések, kezdeményezé-
sek, támadások ellen, azonban hogy
ez az eddigieknél sikeresebb legyen,
azért lenne szükség a kormányban, a

címben megfogalmazott erdészképvi-
seletre.

Az erdészszakmára jellemzõk közül
néhányat az alábbiakban megemlítek, a
bennünket másképp látók szíves figyel-
mébe ajánlva.

– Az erdészeti szakma országos kép-
viseletét az elmúlt idõk kormányaiban
több esetben is államtitkár, miniszterhe-
lyettes látta el. Ez a szakma megbecsü-
lését, megfelelõ rangra való emelését is
kifejezésre juttatta.

– Az ország területének 20%-os az
erdõsültsége, amelyet a II. világháború
utáni 12%-ról az erdészek szakmai
munkája hozott létre. Tehát nem az er-
dészektõl kell félteni az erdõt.

– Az országos erdészetet nem a költ-
ségvetés tartja el (mint a hivatásos ter-
mészetvédelmet és a költségvetésbõl
pénzt kérõ zöld civil szervezeteket), ha-
nem döntõen önfenntartó.

– A selmeci és soproni hagyományo-

kon nyugvó és a korok változó követel-
ményeinek megfelelõ erdészeti felsõokta-
tás európai elismertségû volt, és az ma is,
a bolognai képzés bevezetése nélkül is.

– Az erdészet eleget tesz az ökológiai,
ökonómiai, védelmi és a társadalom
egyéb igényeit kielégítõ rendeltetésének.

– A természet védelmét az erdészek
évszázadok óta a gyakorlati munkájuk-
kal szolgálják,mert az erdõt nemcsak a
fák összességének tekintik, hanem an-
nak teljes élõvilágával együtt és az öko-
szisztémán túl, mint az emberi élet
egyik meghatározójának is tisztelik.

Az elõzõekben ismertetett gondola-
taimmal azt szeretném szolgálni hogy az
erdészek a szakmai irányú döntéshozók
és a természetvédõk között felmerülõ
meg nem értéseket tisztázva, közös
összefogással végezhesse összhatásában
eredményesen ki-ki a maga munkáját.
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Államtitkári rangú vezetõ kellene

Az ezredfordulón a világon még 32,688
millió négyzetkilométernyi területet be-
borító erdõségek öt év alatt 3,1 százalék-
kal csökkentek, vagyis hozzávetõleg egy-
millió négyzetkilométerrõl tûntek el a fák
– írta az AFP, az amerikai tudományos
akadémia folyóiratában megjelent tanul-
mányt ismertetve. A mûholdfelvételekre
épülõ felmérés szerint a vizsgálódás kez-
detén még 5,2 millió négyzetkilométeren
(a Föld összes erdõterületének 16,1 szá-
zalékán) élõ mérsékelt égövi fák 3,5 szá-
zaléka pusztult el 2005-ig, a teljes veszte-
ség 18,2 százaléka tehát erre a régióra
esik. A meleg éghajlati öv száraz vidékein
élõ erdõségek az ezredforduló idején 7,13
millió négyzetkilométert foglaltak el, öt
évvel késõbb pedig 2,9 százalékos fo-
gyatkozást mutattak, a teljes veszteség-
ben azonban 20,2 százalékot képvisel-
nek. A 2000 elõtt összesen 11,5 millió
négyzetkilométeren növekvõ trópusi esõ-
erdõk 2,4 százaléka tûnt el, ez a globális
erdõcsökkenés 27 százalékát teszi ki.

Korábban az északi félteke sarkvidé-
ki régiója adta a világ rengetegeinek
26,7 százalékát, az esõerdõk után ez a
legnagyobb fás vidék a Földön. Az
amerikai tudósok azonban azt a megle-
põ felfedezést tették, hogy ebben a tér-
ségben a legsúlyosabb a veszteség. A
sarkvidéki erdõk területe öt év alatt
négy százalékkal zsugorodott, s a régi

részaránya a globális csökkenésbõl 34,7
százalék. A kutatók szerint a sarkvidéki
fapusztulás 60 százalékáért a villámcsa-
pás okozta tüzek, 40 százalékban azon-
ban az emberi tevékenységekkel össze-
függõ fertõzések és az erdõirtás felelõs.

A felmérés szerint a világon öt év
alatt megsemmisült erdõségek fele
Észak- és Dél-Amerika számlájára írha-
tó, ha azonban összehasonlítjuk a két
kontinens adatait, Észak-Amerikában
gyorsabb az erdõpusztulás üteme.

Az országokra vetített elemzés még
meglepõbb megállapításhoz vezetett.
Brazília – amelyet szüntelenül ostoroz a
világ, hogy az esõerdõk felégetésével nö-
veli agrárterületét – öt év alatt 165 ezer
négyzetkilométeren tarolta le a fákat, s
erdõségei 3,6 százalékkal zsugorodtak. A
vizsgált idõszakban azonban Kanadában
5,2 százalékkal, az Egyesült Államokban
pedig 6,8 százalékkal zsugorodtak az er-
dõk, a két észak-amerikai országból 280
ezer négyzetkilométerrõl tûntek el a fák.
Ez azt jelenti, hogy míg a brazíliai erdõ-
pusztulás 0,5 százalékkal haladja meg a
világátlagot, Kanadáé 2,3, az Egyesült Ál-
lamoké pedig 3,7 százalékkal, ez utóbbi
ország tehát egymagában is „túltett” azon
a mértéken, amit Kanadában és Brazíliá-
ban összesen kimutattak.

(A Magyar Nemzet összeállítása
nyomán)

Amerika a vezetõ erdõpusztító




