
 

 

 

 

Ima a magyar népért 

42.hét                                

        Erdők, erdővédelem 
      Magyarország területének mintegy egyötödét borítja erdő. Mind 
alföldjeinken, mind dombvidékeinken, mind középhegységi tájainkon 
megtalálhatóak azok a tipikus, tájba illeszkedő erdőségek, melyek 
jelentős mértékben meghatározzák az adott „vidék” természeti, 
környezeti adottságait, tájképét, s társadalmukra is nagy hatással 
vannak.  
    Az erdő legfontosabb természeti hatásai közé sorolhatjuk a 
következőket: a legfontosabb oxigén-termelő, a legnagyobb 
szervesanyag termelő, a fának, mint nyersanyagnak, újratermelhető 
energiahordozónak, és még sok egyéb, erdőből kikerülő terméknek a 
forrása. 
    Magyar erdeinknek fontos védelmi szerepkörei vannak. Hazánkban 
találhatunk kifejezetten talajvédelmi, levegőtisztaság-védő, vízminőség-
védelmi, településvédő erdőket. Ezen erdők közvetlen környezeti és 
társadalmi hatása hatalmas. 
 

 Bár Magyarország európai mércével mérve nem tartozik a nagy 
fakitermelő országok közé, mégis fontos eleme a magyar 
környezetgazdálkodásnak a fagazdálkodás, melynek végtére jó feltételei 
vannak országunkban. Sajnos a rendszerváltás előtti időszak, s majd a 
rendszerváltás, a tulajdonosváltások, jogi változások igen megviselték a 
hazai erdőket, azok annakelőtte gazdag faállományát. A rendszerváltás 
idejére rendkívüli módon lecsökkent az ország erdőborítottsága, mely 
mára a környezeti gondolkodásnak nagyban köszönhetően jelentősen 
feljavult.  

 
 Sajnálatos módon erdőségeinkben erőteljesen, szinte napi szinten jelen 

van, és komoly károkat okoz az illegális fakitermelés. Ennek oka 
kereshető a mélyszegénységben is, de az ellenőrizhetetlenség sokakat – 
erdei dolgozókat, vállalkozókat, vállalatokat – lényegében lopásra csábít. 
Hallhatóak olyan érvek, hogy csepp a tengerben az a famennyiség, ami 
illegálisan kerül kitermelésre, s nem okoz nagy kárt ez a tevékenység, de 
leginkább szemléletbeli változásra volna szükség.       

 
 Az erdő a társadalom számára már csupán a létezésével hasznos. Ez 

fordítva nem igaz, ez belátható. Egy-egy település környékén járva az 
erdőt gyakran botlunk bele dombnyi összehordott szeméthalomba, mely 
évtizedek óta csak növekszik. Továbbá az is elmondható, hogy az 
erdőjárók (kirándulók) morálja sem igen hasznos az erdő számára, a 
természetjárók körében is gyakori ma is még a szemetelés a 



 

 

hangoskodás. De az is kijelenthető, hogy a környezeti szemlélet előtérbe 
kerülése, a környezeti nevelés, a környezettudatosság egyre szélesebb 
körű megjelenése az elmúlt években igen pozitív folyamatokat indított el. 

 
 Magyarország fakitermelésben nem európai jelentőségű, ez állítottuk az 

imént. Hazánk vadállománya azonban világszinten is kiemelkedő. 
Világhírű, és rendkívüli ökológiai értékkel bíró a magyar gímszarvas-
állomány, melynek egy-egy nagyobb trófeájáért sorban állnak a külföldi 
vendégvadászok. Ugyanez mondható el a hazai dámszarvas, vaddisznó-, 
és őzpopulációról. A hazai vadásztársaságoknak, és a turisztikai 
üzletágnak komoly bevételei vannak a bérvadásztatásból, azonban ez 
gyakran sajnos iparszerű vadászathoz vezet. Sok helyütt esik szó 
esztelen, haszonhajhász vadgazdálkodásról, mely legkevésbé tartja szem 
előtt a vadállomány, vagy akár az erdők érdekét.     

 

Imacélok 

    

 Adjunk hálát Istennek azért, hogy megáldotta, és megőrizte 
Magyarország természeti kincseit, melyekben gyönyörködhetünk, 
melyek önmagukban, ékes rendjükből fakadóan hasznunkra vannak. 
Köszönjük meg Istennek, hogy ilyen tökéletes rendet teremtett a 
világban. Köszönjük meg, hogy ésszerűen használva a természeti 
kincsek rengeteg környezeti veszélytől védhetnek meg bennünket.  
 

 Köszönjük meg azt is az Úrnak, hogy elindultak már olyan törekvések 
amelyek a környezet érdekeit is fontosnak tekintik. Köszönjük meg 
Istennek azt, hogy hazánkban is vannak olyan emberek, akik a 
természetvédelemmel aktívan, hatékonyan foglalkoznak, közvetetten 
javítva ezzel a mi életminőségünket is!  
 
 

 Kérjük az Urat azért, hogy erdeinkben szűnjön meg a 
rablógazdálkodás. Adjon becsületes polgárokat, vezetőket, akiket nem 
a bármi áron történő haszonszerzés érdekel. Akik az ő törvénye szerint 
végzik munkájukat, és az ő parancsa szerint vigyáznak a teremtett 
világra. 
 

 Könyörögjünk azért is az Úrhoz, hogy maradjon meg a Kárpát-
medencében ez az egyedülálló állatvilág, melynek eszmei értéke 
valóban felbecsülhetetlen. Ne hagyja azt, hogy a gonosz szándék 
győzedelmeskedjen. Kérjük Istent, hogy erdeink, ésazok állatvilágának 
szépségét, egyedülállóságát, fontosságát minél többen megláthassuk, 
és együtt őrködjünk felette.   

 

 


