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Fontos kapcsolódásainkról

Nyár

végi, kánikulabúcsúztató számunkban a megszokottnál kissé nagyobb szerepet,
több írást szánunk az emberiség ősi, természetes árnyékolóinak, a fáknak, az erdőknek, a faültetésnek és a fák védelmének. Hogy miért?

A többkötetes német szerző és erdész, Peter Wohlleben könyvének, A fák titkos élete olvasása

után napokig az eszemben járt, micsoda pompás teremtmények is a fák, és mi, átlagemberek mégis
milyen keveset tudunk róluk. Folyton elfelejtjük például, hogy legősibb kapcsolódásaink nem is
a később kialakuló társadalmakhoz fűztek bennünket, hanem magához a körülöttünk lévő és élő
tájhoz, a természethez és annak különös, megejtő, lélegző élőlényeihez. Köztük természetesen a
fákhoz. Ezt a különös kapcsolatot a XXI. századra alaposan felrúgtuk és aláástuk, a fára ipari és
gazdasági alapanyagként gondolunk, és habozás nélkül kivágásra ítéljük, ha lombjával véletle-

Kocsis Noémi
főszerkesztő

nül belelóg valamelyik közszolgáltatói vezetékbe, vagy képes és leárnyékolja a nappalink ablakát.
(A virágzáskor és lombhullatáskor okozott szemeteléséről pedig még nem is beszéltünk, a közösségi oldalakon ironikus módon valóságos kommentháborúk dúlnak ősszel arról, miért is kell a lakosságnak megtűrnie a fákat, amelyekről bogyók és – micsoda skandalum! – nedves levelek hullnak le
az esős évszakban az ott parkoló autókra!)
Egy fokozatosan melegedő világban élünk mindannyian (még a jegesmedvék is), mégsem fordítunk elégséges figyelmet azokra a lényekre, amelyek hűsíthetnének és védhetnének minket az egyre gyakoribbá váló hőségnapokon. Persze, sok faültetésnek és erdősítésnek is szemtanúi vagyunk,
kormányzati és civil erőfeszítéseket látunk arra, hogy minél több zöldfelület legyen az országban,
és minél tovább megőrizhessük azokat gyerekeink számára. De az ellenerők sem kevésbé markánsak: illegális fakitermelés, ingatlanfejlesztésnek álcázott tarvágások és egyebek mutatják az utat
a lepusztuló tájban. Vajon megértjük-e a kopaszon maradt talaj panaszát?
A már említett német erdész megérti, és meg is magyarázza az olvasónak, milyen ősi kapcsolódást tettünk félre napjainkra a fákkal. Azok maguk is információhordozók – és átadók: amint egy fajtársuk valamilyen veszélybe kerül, rovartámadás áldozata lesz, vagy vihar okozta kidőlés fenyegeti,
a bajba került egyed azonnal vészjelzéseket küld a körülötte álló fáknak – a talajban húzódó, valamennyiüket összekötő bonyolult gyökérhálózat segítségével. Elektromos mikroimpulzusokkal a fák
figyelmeztethetik, de akár meg is segíthetik egymást: egy károsító egyed megjelenésekor például
a fák közössége, mintha közmegegyezés alapján cselekedne, a behatolót távol tartani képes kémiai
anyagot képes létrehozni a törzsben, vagy a levelekben. Micsoda csodálatos képesség ez, és milyen
fejlett intelligenciát feltételez!
A nyár vége és az ősz eleje éppen ezért is a kiemelten szól a fákról a Zöld Ipar Magazinnál: foglalkozunk a főváros zöldterületeinek rehabilitációjával, az ökoturizmussal, az erdős területeket károsító
illegális hulladéklerakással és még sok egyéb témakörrel. Mert Peter Wohllebenhez hasonlóan mi
is hiszünk benne, hogy az erdő a csönd, az érintetlen természet, a mese és a titkok birodalma – egy
hely, ahol bármi megtörténhet.
Kellemes olvasást és idén ősszel remek erdei túrákat kívánunk!
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