Magyar-francia erdészeti együttműködés a Leader program keretében

A GPF MÉDOC motivációja
A Médocban található erdőkből kb. 140.000 ha-t az 1999. december 27-i vihar gyakorlatilag
teljesen tönkretett. Különböző mértékben károsodott közel 80.000 ha lombos és fenyő erdő.
Ezt a kárt még fel sem tudták teljes mértékben számolni, amikor 2009. január 24-én újabb
nagy szélvihar, a ’KLAUS’ tarolta le az aquitániai erdőket, köztük a Médocban található
tengerparti fenyő ültetvényeket is. Ezek a 10 évenként bekövetkező nagy természeti haváriák
elindítottak egy vitát Médocban, amelynek a témája az eddigi erdőművelési technológiák
megreformálása, esetleges új fafajok termesztésbe vonása.
Ugyanakkor a szőlészeti ágazat, egy erős fejlődési majd egy viszonylagos stagnálási időszak
után, amely kb. 30 évig tartott, jelenleg leszálló ágban van, és mély változáson megy keresztül.
Mindezek együtt azt jelentik, hogy Médocban a mezőgazdasági és erdészeti ágazat új,
dinamikus fejlődés elé néz.

A maga több mint 415.000 ha akácosával Magyarország az első helyet foglalja el Európában az
akác termesztés terén. Ezzel szemben a francia Országos Erdőrendezési Szolgálat (IFN)
adatai szerint az akác területe mindössze 131.000 ha-ra becsülhető Franciaországban. Ebből
Aquitania kb. 19.000 ha-ral rendelkezik, amiből 8.600 ha található Gironde-ban, ami az első
helyre teszi ezt a megyét ebben a tekintetben a francia megyék között. A Gironde megyei
akácosok mintegy 30-40%-a található Médocban. Ez a terület több, mint 2.300 tulajdonos
kezében van, és teljes egészében a LEADER+ Estuaire területén fekszik.

A fenyvesek és a szőlők határmezsgyéjén elhelyezkedve, ez a fafaj lehetővé teszi egy
kiegészítő tevékenység kifejlesztését a szőlőművelés és a tengerparti fenyőre alapozott eddigi
erdőgazdálkodás mellett, valamint egy olyan tájat képez, amely harmonikus kapcsolatot biztosít
a szőlők és a fenyőerdők között.

Az akác mezőgazdasági, erdészeti, tájépítészeti, környezetvédelmi, kulináris és műszaki
értékei, valamint művészi lehetőségei még nagyon kevéssé ismertek és ritkán hasznosulnak
Franciaországban. Ezért a GPF MÉDOC, amelynek alapvető célja az új erdészeti termesztési
technológiák népszerűsítése és elterjesztése Médocban, úgy látta, hogy elengedhetetlen, hogy
a Médoc-i erdőtulajdonosok belekezdjenek egy figyelemfelkeltő akcióba, amely felhívja a
figyelmet az akácra. Ugyanakkor szükség van arra is, hogy az erdőtulajdonosok
Magyarországon közvetlenül tanulmányozhassák az akác kutatásában elért eredményeket, az
akác erdőművelést és fájának feldolgozását.
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A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület motivációi

A 90-es évek elején, a földterületek privatizációja keretében, Magyarországon az erdők jelentős
része is magántulajdonba került. Jelenleg az ország erdeinek kb. 40%-a van magán
tulajdonban, ami 800.000 ha erdőt jelent.

Ennek a jelentős termelő vagyonnak tekintélyes része vagy egyáltalán nincs kezelve, vagy
rosszul kezelt. Ennek oka az, hogy sok erdőterületnek még a tulajdonosa sem ismert, vagy
pedig éppenséggel sok tulajdonosa van (osztatlan közös tulajdon), akik nem tudnak egymás
közt megegyezni a hasznosítás, ill. a kezelés módjáról. Márpedig ha az erdőt, különösen pedig
a kultúr faültetvényeket tartósan nem kezelik, akkor azok faállománya leromlik, a vegetáció
összetétele előnytelenül megváltozik, eluralkodnak az erőszakosan terjedő, ökológiailag nem
kívánatos, gazdaságilag pedig értéktelen fafajok. Másrészt gazdasági kár is keletkezik azáltal,
hogy egy nagy értékű termelő vagyon nem működik.

Ezeknek a gondoknak a megoldására kiváló szakmai és adminisztratív példákat lehet
tanulmányozni Franciaországban, ahol a demokrácia töretlen, természetes fejlődése megérlelte
a magán erdőgazdálkodás terén is a megfelelő állami adminisztrációs keretek kialakulását, és
az erdőtulajdonosok önszerveződő egyesületeinek létrejöttét.

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület delegációja több előadás keretében
nyerhetett bepillantást az öröklődések vagy vásárlások miatt végletekig felaprózódott, sok
esetben osztatlan közös tulajdonban lévő, erdőbirtokok adminisztratív és szakmai kezelésének
módjaiba.

Ezen kívül részletes tájékoztatást kapott a csoport az erdőtűz elleni védekezésre létrejött,
önkéntes egyesületek szervezeti formáiról és működéséről.

Ezeknek a szakmai találkozóknak a célja a szakemberek látókörének kiszélesítése, a
szervezetbe tömörülés elősegítése, szakmai támogatás nyújtása.

Dr. Barna Tamás

2/3

Magyar-francia erdészeti együttműködés a Leader program keretében

Okl. erdőmérnök, igazságügyi szakértő
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