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I. Barbárok és szelíd erkölcsök
________________________________________________________

Ó nézd a furcsa, ferde fát,
Mint hajlik a patakon át,
Ó lehet, hogy ne szeresd,
Hogy benne társad ne keresd?
Tóth Árpád: A fa

1. Erdı nélkül …?
… – mint a sivatagban, a zöld minden árnyalata nélkül, legfeljebb néhány udvarnyi kis pázsittal? Vagy tán
anélkül? Lehetséges-e ez?
Ezek a kérdések talán még a Tisztelt Városlakó Olvasó fejében is megfordulnak e könyv címére
pillantva. A könyv szerkesztıjében, habár szakmájánál fogva benne él az erdık világában zajló
eseményekben, és ismeri az erdık földi hanyatlásáról szóló tényeket, megdöbbenéssel párosuló
érdeklıdést váltott ki a felkérés, hogy “Erdı nélkül” címmel írjon könyvet az erdık jövı évszázadbeli
sorsáról. Ha az erdı nélküli Föld víziója egyáltalán felmerül, akkor azt nagyon komolyan kell venni. Az emberiség
kétségkívül egyik legnagyobb problémája, hogy hogyan tartson el egy növekvı népességet, ill. hogyan
emelje többmilliárd ember életének a színvonalát úgy, hogy közben ne tegye teljesen tönkre a környezetét
– aminek talán leglényegesebb eleme az erdı. Ez a könyv annak próbál utánajárni, vajon reális veszély-e az
erdık eltőnése, mik és milyen mértékben veszélyeztetik az erdıket, valamint hogy mit lehet és kell tennünk
az erdık megırzéséért – s ezen keresztül az emberiség életbenmaradási feltételeinek biztosításáért.
Mert életbenmaradásunk feltételei az erdık. Ez vélhetıen nem eléggé tudatosult a legtöbb emberben, és
ez talán az egyik fı oka annak, hogy fogynak, degradálódnak, és betegek az erdık. Vajon miért nem tartjuk
fontosnak az erdıt? Nekünk a Földön sok minden megadatott, amiket aztán természetesnek is veszünk –
de mi történnék, ha e természetesnek vett környezet lényegesen átalakulna, vagy egyes elemei
megszőnnének?
Az eszkimóknak több, mint százféle elnevezésük van a hóra. Ez érthetı, ha belegondolunk, hogy
egész életükben hó, jég és fagyos víz veszi körül ıket. De azért is kell a sokféle elnevezés, mert a havat és
jeget sokféle célra használják életükhöz.
A Föld kellemesebb klímájú nagyobbik részén az erdı különféle formái sok helyen a táj meghatározó
elemei. Sok ember élete jelentıs mértékben közvetlenül függ az erdıtıl. Érdekes, hogy ennek ellenére sok
nyelvben alig van néhány kifejezés az erdıre (angolul pl. forest, woods, bush, jungle, woodland stb.).
Ugyanakkor egy amerikai kutatócsoport nemrég összeszámolta, hogy – pl. az erdıgazdálkodás, a
közigazgatás, sıt részben a tudomány számára is – hányféle definíció létezik az erdıre. A kapott szám
több, mint elgondolkodtató: legalább 450 (Lund 2000). Ez a magas szám egyrészt azt jelenti, hogy itt
másféle mechanizmus mőködött, mint az eszkimóknál: egy elnevezést nagyon sok féle dologra használnak.
Másrészt ugyanakkor feltételezhetı, hogy nem alakult volna ki ennyiféle definíció, ha nem volna az
erdıkkel foglalkozók életében, az erdıket ismerık számára fontos az erdı. – Viszont ha ez így van, akkor
miért pusztulnak oly irtózatos iramban a Föld erdıségei? Egyáltalán: mekkora ez az iram?
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2. Gyors számvetés
Földtörténeti léptékben a maiakhoz hasonló tő-, majd lomblevelő, ill. vegyes erdık mintegy 140-66 millió
évvel ezelıtt alakultak ki és váltak uralkodóvá a mai mérsékelt égövön. Azóta – természetesen a környezeti
változásoktól függıen – számtalanszor átrajzolódott a vegetáció, mégis, alapvetıen a különbözı
erdıformák fedték a vegetáció számára meghódítható szárazföldi felszín legnagyobb részét. Ilyen
környezetben fejlıdött ki az emberi faj is – földtörténeti idıskálán mérve nagyon rövid idıvel ezelıtt.
Közismert, hogy az emberi faj fejlıdése során késıbb is szoros kapcsolatban állt az erdıvel. Ma
Ázsiában szintén több száz millió ember él erdıkben; az Amazonas-medencében mintegy 20 millió ember
él. A Föld ugyanakkor mára elvesztette erdıtakarójának felét, sok helyen egyes erdıtípusokat és fafajokat a
tényleges eltőnés veszélyezteti. A megmaradó erdıket jelentıs mértékben degradáljuk, és felváltjuk a
természetes (ıs-)erdıket ültetvényekkel. Közvetlen és közvetett tevékenységünkkel lerontjuk az erdık
egészségi állapotát, és homogenizáljuk ıket: csökkentjük a biodiverzitás legkülönfélébb formáit. Végül
romboljuk környezetünket, pedig annak helyreállításában – pl. a szénkörforgalom normalizálásában – nagy
szerepet játszhatnának az erdık is.
Ezeket a folyamatokat és veszélyeket már néhány évtizede felismerték. Rachel Carson
maradandóan nagy hatású úttörı könyve: A néma tavasz, az ENSZ-nek az emberi környezettel foglalkozó
1972-es stockholmi konferenciája, a Római Klub jelentései, az 1992-es riói Föld-csúcs óta hosszú idı telt
el – és mégis, ha a mai folyamatok túl sokáig tovább tartanak, egyre inkább egy erdı nélküli világ jön létre!
Ha egy beteg – égés vagy egyéb katasztrófa következtében – elveszíti bıre felét, és a maradék
jelentıs része is megégett, komoly veszélyben van. Ha az erdıhöz való viszonyunk nem változik, és
“minden marad a régiben”, nem elképzelhetetlen egy olyan jövı, amelyben az erdık hiánya jelentıs tényezıvé
válik: az emberiség létszáma drámaian lecsökken, a különbözı extrém idıjárási és egyéb természeti
katasztrófák gyakorisága megnı, létfontosságú élelmiszerek, tiszta víz, ipari anyagok nem állnak megfelelı
mennyiségben rendelkezésre, és ezért háborúk törnek ki, különféle járványok terjednek el.
Ez az idıszak az egész Földet tekintve szerencsére még nem következett be. Ahhoz, hogy a
globális erdı-nélküliség ténnyé váljon, még sok minden kedvezıtlen eseménynek kell megtörténnie – de
még kezünkben a döntés lehetısége, hogy a kedvezıtlen folyamatokat visszafordítsuk. De hogy az Olvasó
elhiggye, hogy egy esetleges jövıbeli drasztikus erdıirtás után a fent leírtakhoz hasonló dolgok
történhetnek, és hogy ez nem ijesztgetés, megalapozatlan, pesszimista világvége-vízió, elég, ha röviden
fellapozzuk az emberiség eddigi történelemkönyvének megfelelı fejezeteit. Az erdı nélküli állapot ugyanis
az emberi történelem egyes helyszínein és idıszakaiban már többször elıfordult, s a következményei a fent
leírtakhoz lehettek hasonlók.

3. Bezzeg a régi szép idıkben…
Egy idıben úgy gondolták – és a hiedelem még ma is él –, hogy az ember kapcsolata az erdıvel régen
harmonikus volt, és csak az utóbbi idıben vált diszharmonikussá. Számos olyan esetrıl van azonban
tudomásunk, amelyekbıl megtanulhatnánk, hogy hogyan tette tönkre egy-egy emberi közösség a
környezetében található erdıket, és ennek következtében hogyan fejlıdött vissza, vagy tőnt el. Az
erdıirtások ugyanis talajerózióhoz, folyók feliszapolódásához, fahiányhoz és egyéb istencsapásokhoz
vezettek. Ilyen környezetpusztító közösségek valamennyi nagy kontinensen éltek: az ókori
Mezopotámiában, a Mediterránon és Közép-Amerikában is (Perlin, 1989). Az egész európai kontinensen
2-4 ezer évig folyt az erdık kitermelése és kiirtása (Kuusela, 1994). Jakab Elek magyar erdész 1884-ben így
ír errıl:
"Egyiptom, Szíria, Elıindia, Görögország, Olaszország a föld szépségei voltak, míg erdıik fennállottak.
Ma meg vannak változva, letarolva, kiélve, a föld ékességét elvesztette."
Sok régi közösségben, társadalomban csak azután értették meg – ha megértették –, hogy milyen kincs az
erdı, miután már kiirtották azokat. Az erdık, ill. különbözı ökoszisztémák hasznait, s hiányuk
következményeit talán Platón foglalta elıször írásba, de valószínő, hogy még korábbi a felismerés: ha
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ezeket az ökoszisztémákat drasztikus emberi behatás éri, azok nem tudják már a funkcióikat megfelelıen
ellátni, s ez az emberi társadalomra nézve hátrányos hatású. Platón Kritiasz c. mővében1 így ír:
“Kritiasz: Kedves Hermokretész, ... nagyjából kilencezer évvel ezelıtt ... termékenységben ... a mi
országunk az egész földet felülmúlta ..., úgyhogy képes volt maga ellátni egy nagy sereget, amely nem
végzett földmővesmunkát. ... Mármost sok és nagy vízözön támadt e kilencezer év alatt ..., s ez idı alatt és
e viszontagságok között a magaslatokról lesodort földréteg nem alkotott akkora iszaplerakódást, amely
szóra érdemes volna, mint más tájakon, hanem mindig körben forogva eltőnt a mélyben. S ami megmaradt
– akárcsak a kis szigeteken –, olyan az egykorihoz képest, mint egy megbetegedett test csontváza; a kövér
és porhanyó földet az ár magával sodorta, s a földnek csak lesoványodott teste maradt meg. Akkor azonban – még
teljes épségében – hegyei magas dombok voltak, s a ma sziklásnak nevezett síkságait kövér föld takarta; hegyeit
sőrő erdık borították, aminek még ma is látható bizonyságai vannak; mert akadnak olyan hegyek, amelyek ma
ugyan már csak méheket táplálnak, de nem is olyan régen tetıgerendának alkalmas fákat vágtak róluk a legnagyobb
házépítésekhez, s e háztetık ma is épek. Sok sudár, nemesített gyümölcsfát, a nyájaknak szinte
kimeríthetetlen bıségben legelıt adott. És a föld minden évben élvezhette a Zeusztól jövı esıt is: nem
kellett hagynia, hogy kárba vesszen, lefolyva, mint most, a kopár földrıl a tengerbe, hanem a sok vizet, amit
kapott, magába fogadta, s agyagréteggel betakarva úgy gazdálkodott vele, hogy a talaj által felszívott vizet a
magaslatokról a mélyedésekbe bocsátva mindenütt bıséges táplálékot nyújtott a kutaknak és folyóknak. A
hajdani forrásoknál ma is fennmaradt szentélyek a jelei annak, hogy ez az elbeszélésünk igaz.” (Kiemelések
tılem, S. Z.)
Ahhoz, hogy megtapasztaljuk, milyenek az erdıirtások hatásai, idıben és térben is közelebbi
példák is vannak. Hazánk történelme is bıven szolgál tapasztalatokkal és példákkal. Néhány lényegeset
kiemelve közülük példaként említhetı, hogy az alföldi homokterületek erdıségeinek csaknem teljes
megsemmisítése miatt megindult a homok, a szélverések, homokfúvások, homokmozgások miatt csökkent
a termıterület, megnehezült a földmővelés. Többek között ennek következtében hatalmasodott el, s
szedte áldozatait a tüdıbaj. A hegy-dombvidéki vízgyőjtı területek erdıségeinek kiírtása következtében a
lehulló csapadék nagyon rövid idı alatt a medence fenekére zúdult le, ahol egyre nagyobb árvizeket
okozott. A kiirtott erdık helyén a lezúduló víz lemosta a termıtalaj egy részét, ahol alacsonyabb
termıképességő ún. sovány legelık jöttek létre. Megjegyzendı, hogy napjaink árvizeinek okai között a
korábbi erdıirtások továbbra is szerepelnek. A hegy-dombvidékekrıl az erdık hiánya miatt lezúduló vizek
és a síkvidéki erdık kiirtása következtében megemelkedı talajvízszint azt eredményezték, hogy az alföld
jelentıs része elmocsarasodott. Ez a XIX. századra oly mértéket öltött, hogy 2,3 millió hektár állandó és
1,5 millió hektár idıszakosan vízborította terület keletkezett, melynek következménye ismét termıföldvesztés és pusztító betegségek lettek. Végül nem mellékes az sem, hogy a folyók szabályozása, az
elmocsarasodott területek lecsapolása miatt megindult a szikesedés; az erdıirtáshoz kapcsolódó más
destruktív emberi tevékenység következménye, hogy a szikes területek kiterjedtek a termıterületek és
erdık rovására olyannyira, hogy ma az alföldek egyötöde valamilyen mértékben szikesedett.
Talán nem érthetetlen ezek után, hogy a már említett Jakab Elek nem olyan tárgyilagos, mint
Platón, hanem kemény értékítéletet mond:
"A míveletlenség és barbárság legalsóbb fokát mutatja, ha egy nép és ország földje természeti széségeit
elpusztítja, erdıit kiirtja, mezıit zöld mezétıl, bársony takarójától megfosztja, forrásaitól a táplálékot,
légkörnyétıl a nedvet elvonja. Bőne kettıs, mert amit elrabolt a földtıl, nem tudja többé visszaadni egyéb,
mint évtizedek vagy századok takarékossága, a föld elveszti termı erejét, a nép életföltételei
leghatalmasabbikát, utódait rontja meg, hazájának tesz kárt s a civilizatio ellenségévé válik, kihíva másokat,
hogy ıt vagy helyébıl kiszorítsák, vagy szelídebb erkölcsökre szoktassák."
Vajon igaza van-e Jakabnak? Mőveletlenek és barbárok volnánk? Talán mellbevágóak ezek a kérdések.
Ugyanakkor kilencezer év nem volt elég a görögöknek; és – sajnos, úgy tőnik – nem volt elég a következı kétezer
év sem az emberiségnek, hogy tanuljon a rossz példákból. Sıt, most már nem egy-egy régiót, hanem az
egész Földet az elerdıtlenedés veszélye fenyegeti.

1

Platón: Kritiasz. Kövesdi Dénes fordítása. Platón válogatott mővei (szerk. Falus Róbert),
Európa Könyvkiadó, 1983. 587-591.o.
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Ugyanakkor az sem tagadható, hogy annak, hogy civilizációnk a mai szintjére jutott el, elızményei
voltak a korábbi erdıirtások: korábbi ıserdık faanyagait használták fel hajóépítésre, házak, paloták,
templomok és gyárak felépítésére, bányákban, kályhákban és kohókban, manufaktúrákban és üzemekben.
Az embernek sok évezreden át nagyon is szüksége volt az erdıre, mindenekelıtt a faanyagra, e különleges
alapanyagra, amely még ma sem helyettesíthetı. Bizonyos mértékig az erdıirtások mértékét használják fel
az emberi populáció növekedésének mérésére, a mezıgazdasági termelés fokozódásának jelzésére, sıt: a
civilizáció fejlettségi szintjének megállapítására (Watkins és Kirby 1998). Mi ugyanakkor szándékosan
használtuk az “elızményei” kifejezést ahelyett, hogy “feltételei”-t írtunk volna: az, hogy a miénket
megelızı civilizációk kiirtották erdeiket, még nem jelenti azt, hogy szükséges is volt ez az erdıirtás ahhoz,
hogy ide eljussunk, ill. hogy jó-e az, ahova eljutottunk.
Ezeknek a kérdéseknek a feszegetése azonban meghaladja könyvünk tárgykörét, s egyébként is
célszerő, ha inkább a tárgyszerő kérdéseknél maradunk. Könyvünk témája szempontjából az a fontos,
hogy lerögzítsük: többnyire nem új típusú jelenségekrıl van szó a Föld erdeinek sorsát illetıen ma, amikor ezeket
az erdıket veszélyek fenyegetik. Mindenképpen új azonban a jelenségek globális jellege, léptéke, az a
mérték és az a sebesség, ami a Föld erdıségeiben lejátszódó, emberi behatásra bekövetkezı jelenségekre
jellemzı.
Ezért az erdık ügyét globális perspektívába, továbbá megfelelı idıtávlatokba kell helyezni. Az
egyre inkább globalizálódó emberi társadalmi fejlıdés miatt általánosítható jelenségek figyelhetık meg az
erdık sorsát illetıen, és a hasonló problémák megoldása együtt könnyebb lehet. Emellett a világgazdaság
egyre kiterjedtebb kapcsolatrendszere miatt egy-egy ország tevékenysége a Föld egészére kihat, ill. a földi
jelenségek az egyes országokra is hatással vannak. Ahogyan azt több késıbbi fejezetben megmutatjuk, az
erdıket – és általában az emberi környezetünket – tekintve mindannyian részesei vagyunk a földi léptékő
biológiai és kémiai folyamatoknak – és ezért mindannyian felelısek is vagyunk alakulásukért.

4. Erdıleltár ‘2000
Ahhoz, hogy érezzük a felelısségünket, mindenekelıtt ismernünk kell az erdıirtás és az erdık
degradálásának különbözı formáit, okait és következményeit. Ezeket a könyv egyes fejezeteiben
részletesebben tárgyaljuk. Átgondolásuk ma különösen aktuális, de 2000-ben már csak a kerek évszám
miatt is érdemes egyfajta helyzetelemzést, leltárt készíteni, és mindent újragondolni az erdıkkel
kapcsolatban. A leltárkészítés mellett, sıt azelıtt szükséges áttekinteni, hogy milyen ajándékokat is kapunk
az erdıktıl, hogy megérsük és elfogadjuk, hogy életünk elképzelhetetlen erdık nélkül, azok
létfeltételeinket biztosítják – ezen keresztül pedig megérthetjük, mit veszthetünk, ha erdı nélkül
maradunk.
Az erdı ajándékai közül különösen kettıre fogunk koncentrálni. Az egyik általánosságban minden
élet feltétele: a megfelelı változatosság, amely az erdı minden szerkezeti és mőködési szintjén és
formájában megnyilvánul, s amely felé csak az utóbbi idıben fordult az erdıvel foglalkozó szakemberek
figyelme. A másik ajándék az erdınek az a képessége, hogy környezetét – s ezzel az emberi környezetet is
– befolyásolja, módosítsa, kellemesebbé, lakhatóbbá tegye az egész Földet.
Emellett elengedhetetlen, hogy legalább megbecsüljük, milyen sors várhat az erdıkre – annak
függvényében, hogy a jövıben miként bánunk velük. Az elképzelhetı, reálisan megvalósuló, ill.
megvalósítható szcenáriók – forgatókönyvek – mellett esetenként olyanokat is érdemes elemezni, amelyek
csak hipotetikusan valósulhatnak meg. E szcenáriók ugyanis sokban segíthetnek minket abban, hogy
megtudjuk vagy megérezzük: milyen hatásai lehetnek a különbözı emberi tevékenységeknek, és milyen
választási lehetıségeink vannak egyáltalán annak érdekében, hogy elkerüljünk nemkívánatos jövıképeket.
Ahol lehet, természetesen egy-egy konkrét problémának a megoldási lehetıségeit is felvillantjuk. Az
erdıgazdálkodás átfogó problémáira a könyv vége felé keresünk külön fejezetben válaszokat.
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5. Az erdıkutató közéletisége
Szükségesnek tartjuk, hogy a fenti, nagy jelentıségő problémákat a legjobb – legalaposabb, legújabb,
legmegbízhatóbb – tudományos ismeretek (“best science”) alapján vizsgáljuk meg. Csak az érdekektıl mentes,
a lehetıségig objektív vizsgálat alapján várhatunk megfelelı diagnózist, amihez aztán már a különféle
érdekeket is figyelembe vevı, gyakorlatias terápián lehet gondolkodni.
Ez a könyv ugyanakkor egyben meggyızıdésbıl fakadó kísérlet arra is, hogy egy – a szakmája
szabályait követıen objektivitásra törekvı – kutató “erdész” vagy éppen “zöld” gondolatokkal
foglalkozzon, és közéleti szerepet vállaljon: megpróbáljon hatást gyakorolni arra a folyamatra, ami a
társadalommal, és esetünkben természeti környezetünkkel történik. Ilyen, sikeres kísérlet volt – többek
között – Rachel Carson megismételhetetlen nagyságú könyve. Ez a könyv nem akarhatja magát
Carsonéhoz mérni, de azt a közéletiség tekintetében mintának, példaképnek tekinti. A közelmúltban egy
másik neves, az ökológiát “alaptudományi” szinten mővelı tudós is arra a következtetésre jutott, hogy
habár az oktatási és kutatási intézmények, úgy tőnik, kevesebbre értékelik a tudománynak a (szakma)politikai és etikai
vitákhoz való hozzájárulását, mint a neves szaklapokban való publikálást, ez a nézet rövidlátó. A társadalom ugyanis
végül is azért fektet be a tudományba, hogy a tudomány eredményeit felhasználja. A tudomány etikája ezért
nem jelentheti a közélettıl való távolmaradást (Tilman, 2000). Nem önmagában a közéleti szerepvállalás, hanem
annak módszere, mikéntje az, ami a kutatótól számonkérhetı: az, hogy mennyire objektív, elıítélettıl és
elfogultságtól mentes – sine ira et studio – a hozzáállása, mennyire objektív, és mennyire korszerő az az
ismeret, amely alapján véleményét kialakítja.
Annak megítélését, hogy mennyire sikerült ezt az objektivitást elérnünk, az Olvasóra bízzuk.
Abban ugyanakkor a kötet szerkesztıje nagyon reménykedik, hogy az Olvasót gondolkodásra és
véleményalkotásra ösztökélhetjük. Reméljük, az Olvasó velünk együtt eljut a következtetésre, hogy az
erdıkkel nagy baj van, s hogy megérti: mi a következménye az erdı érdekeit figyelembe nem vevı emberi
tevékenységnek. Végül bízunk abban is, hogy a Tisztelt Olvasó azzal teszi a könyvet a polcára, hogy ezután
kisebb-nagyobb mértékben mást és máshogyan kell csinálnunk erdeink: vagyis közös jövınk érdekében.
Mindannyiunk erdeirıl szó van, s a felelısség mindannyiunké.
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II. Annyi mindent ád az erdı...
________________________________________________________

Hős árnyékot vet nyári délben;
tőzzel engesztel fagyos télben;
virágot ád a szerelmesnek,
gyümölcsöt-makkot az éhesnek,
ágyat az ifjú párnak,
bölcsıt a kisbabának,
koporsót-fejfát a halottnak;
szolgál minden elevent...
... annyi mindent ád a fa;
úgy áll felettünk áldó kézzel,
mint egy ısapa,
ágán gyümölccsel és odvában mézzel,
mint ısanyánk maga...
Erdélyi József: Fa

1. Termékek, szolgáltatások, értékek
Az erdık az ember életében igen sokféle módon vannak jelen. Minden ember életében, függetlenül attól,
hogy valaki ténylegesen erdıben él (több száz millió ilyen embertársunk van ma is), falun, vagy valamely
nagyvárosban. Az erdıknek az életünkben betöltött szerepe attól sem függ, hogy tudunk-e róla, vagy sem.
Azok számára, akik legfeljebb kirándulni mennek az erdıbe, nem kézenfekvı, hogy mennyi
mindent kapunk az erdıtıl. Az erdıtıl távol élı emberek többsége az erdıkkel kapcsolatban elıször a
faanyagra asszociál, amelybıl bútort (ágyat, asztalt, széket stb.), ajtót, tetıszerkezetet, hegedőt, háztartásiés konyhaeszközöket, szerszámnyeleket, de ezen túlmenıen bányákban használt tartófát, szılıtámkarót,
ruhaalapanyagot - és ki tudja még mi-mindent készítenek. A fa azonban csak a legkézenfekvıbb példa az
erdıbıl származó ajándékokra; rajta kívül számos egyéb “haszna” van az erdınek.
Szándékosan használtuk az ajándék kifejezést, és tettük idézıjelbe a haszon szót: az ember kérés és
ellenszolgáltatás nélkül sok minden, méghozzá életfontosságú olyasmit kap az erdıtıl, amiért igazából meg
sem kell dolgozni. Mégis, a fejezetben hasznokról fogunk beszélni, hiszen a legtöbb ember annak alapján
értékel mindent, hogy az számára milyen elınnyel, többé-kevésbé kézzel fogható haszonnal jár.
Ezek a hasznok egyrészt különféle termékek - a fán kívül erdei gyümölcsök, gyanta stb. -, másrészt
viszont olyan, anyagi természető, de nem termék jellegő szolgáltatások, amelyek létfeltételeink,
életminıségünk vagy kényelmünk miatt fontosak: víz- és levegıtisztítás, tájképi szépség stb. Az erdı
azonban még ennél is több: vannak olyan további értékei, amelyek nem valamilyen közvetlen haszonban
öltenek testet, hanem más jellegőek: pl. népcsoportok önazonosságát, kultúráját adják, vagy tudás,
ismeretek alapjául szolgálnak, amelyekre bármikor szükségünk lehet.
Mindezek legalább hozzávetıleges számbavétele mindenekelıtt azért fontos, hogy felmérhessük:
egyáltalán mit veszíthetünk akkor, ha esetleg erdı-nélkülikké válunk, ill. Hogy ténylegesen mennyire fontosak
az erdık az ember életében, vagyis: miért is kell védeni az erdıket? De azért is szükséges egy ilyen
leltárkészítés, hogy fogalmat nyerjünk az egyes termékek, szolgáltatások és értékek egymáshoz viszonyított
arányairól is, ami abban segíthet minket, hogy helyes célkitőzéseket fogalmazzunk meg a gazdálkodás

15

16
során. Erre annál is inkább szükség van, mert amíg valaminek mérhetı értéke, ára van, addíg általában oda
is figyelünk rájuk, amikor viszont nem tudjuk valaminek az értékét kifejezni, akkor sokszor nemigen
törıdünk vele, akármilyen nagy is ez az érték. Az erdıkre különösen jellemzı, hogy hasznainak egy része
jól érzékelhetı, könnyen megtapasztalható, pénzben könnyen kifejezehetı, másik része viszont olyan
haszon, amely észrevétlenül, ill. “mérhetetlenül” része életünknek.
Az erdı különbözı hasznainak számbavétele és értékbecslése azért is fontos, hogy információnk
legyen arról, mekkorák a velük kapcsolatos igények. Csak akkor lehet megfelelıen - és fenntartható módon
- kezelni az erdıket, ha ismerjük a velük szemben támasztott igényeket, a rájuk nehezedı terhet, s ezt
viszonyítani tudjuk az erdık teherbíró képességéhez. Minden haszonnál - úgyanúgy, mint a
fatermesztésnél - az igényeket kell az erdı képességeihez igazítani, s nem fordítva; a túlhasználat a turizmus, a
gomba- vagy hóvirágszedés esetén is ugyanúgy jelentkezhet, és ugyanúgy károsíthatja az erdıt, mint a
túlzott fahasználat. Az igények és az erdei hasznok értékeinek ismerete az erdık haszonélvezıi és kezelıi
közötti konfliktusok elkerülését, megelızését, és feloldását is elısegítheti. Végezetül az erdıkkel szemben
támasztott igények helyenként és idınként gyorsan változnak; a hagyományos igényeket (pl. fa) ma már
gyakran megelızik más igények (pl. üdülési-turisztikai igények, vagy a “természetes” eredető termékek, pl.
gyógynövények, gombák stb. iránti igény). Csak az igények és a hasznok értékeinek folyamatos nyomon követésével
tudjuk aktualizálni az egyes erdıkben folytatandó gazdálkodás céljait és az ennek megfelelı legjobb
kezelési módokat is.
Az erdı hasznainak számbavételét csak megfelelı monitoringokkal, erdıleltárokkal tudjuk
elvégezni. Amíg azonban a fatermesztéssel összefüggı leltározásnak már évtizedes, sıt évszázados
hagyományai vannak, addig az erdık nem-fa termékeirıl, szolgáltatásairól és egyéb értékeirıl még ma is
hézagosak az ismereteink, és nagyon kevés konkrét esetben vannak pontos adataink; mégis, a kevés és sok
bizonytalansággal bíró adat elemzése is segíthet az eligazodásban.
Leginkább csak az importtal-exporttal összefüggı termékekrıl vannak ismereteink. Ezekrıl a
termékekrıl és szolgáltatásokról legtöbb esetben csak egy-egy esettanulmány áll rendelkezésre. Nagyon
keveset tudunk a saját célra győjtött erdei termékrıl, habár sok esetben messze ez az erdıhasználat
legnagyobb értéke. Mivel azonban sokan gazdaságilag nem tartják fontosnak ezt a fajta erdıhasználatot,
nem is törekszenek megfelelı adatok begyőjtésére. A begyőjtött adatok megbízhatósága is elég alacsony,
ebben talán a vadászat adatai mutatnak kivételt. A tendencia azonban az, hogy már nemcsak a kutatók
(valamint a különbözı zöld szervezetek és egyéb érdekcsoportok), hanem maguk az erdıgazdálkodók is
egyre inkább úgy gondolják, hogy az erdı valamennyi haszna fontos, és hogy feltétlenül szükséges az erdı
valamennyi hasznáról olyan információk megszerzése, amelyek alapján az erdıgazdálkodás céljait és
módszereit az igényekhez jobban igazítva lehet meghatározni. Több ország dolgozik azon, hogy hogyan
lehetne kibıvíteni a hagyományos erdıleltárokat olyan elemekkel, amelyek nemcsak a fával, fatermeléssel
kapcsolatosak. A legutóbbi nemzetközi erdıleltárok egyike, a TBFRA-20002 már sok igen értékes adatot
tartalmaz a faanyaggal kapcsolatos hasznok mellett a nem-fa hasznokról is.
Az ott tárgyaltakon kívül az erdıknek egyéb hasznai is vannak, ezért a TBFRA-2000 adatait itt
kiegészítjük néhány egyéb, szakirodalmi forrásból származó ismerettel. Néhány haszonféleséget más
fejezetben, vagy ott részletesebben ismertetünk. Hangsúlyozzuk, hogy könyvünk sem törekedett a hasznok
valamiféle teljes listájának elkészítésére; az alábbi összeállítás azonban önmagában is utal arra, mennyi féle és
mekkora értéke van az erdınek. Mindenféle általánosító lista egyébként is csak viszonylagos lehet; az erdık
konkrét értékei konkrét szituációkban nyilvánulnak meg.

2. Fatermékek
A faanyaggal kapcsolatos ismereteink meglehetısen részletesek és helyesek, ami nem csoda, hiszen ennek
az erdei terméknek a sorsa van leginkább a piachoz kötve, s a piac viszonylag pontos értékbecslést igényel
és tesz is lehetıvé. Ezt mutatja az is, hogy szinte valamennyi országnak a fatermesztéssel és -értékesítéssel
kapcsolatban vannak a legrészletesebb és legpontosabb adatai. Ezekbıl pontosan megtudható, hogy az
egyes országok milyen faválasztékokból mennyit termelnek és fogyasztanak, és milyen fatermékekbıl
mennyit termelnek. A világ fafogyasztása ezek alapján egy fıre vetítve 1960 és 1996 között 0.58-0.65 m3
2

Temperate and Boreal Forest Resource Assessment, magyarul: Mérsékeltövi és boreális erdık leltára. A legújabb és
minden eddiginél teljesebb képet adó erdıleltár, amelyet a trópusokon kívül valamennyi erdıben, az egyes országok
információ-szolgáltatásai alapján állítottak össze.
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között alakult (hazánkban 1 m3 fölött van). Több ilyen adattal azonban nem terheljük az Olvasót, mert
azok egyébként is általában jól ismertek és könnyen hozzáférhetık a legkülönfélébb erdészeti
kiadványokban és adatbázisokban.
Tárgyunk szempontjából elsısorban az a fontos, hogy összesen mekkora a termelıdı, valamint a
kitermelt fa mennyisége és értéke. Magyarország erdeiben mintegy 11.5 millió m3 fa keletkezik minden
évben, de ebbıl csak mintegy 8.2-8.3 millió m3 az, ami kitermelhetı (ÁESZ, 1996). A kitermelhetı
fatömegbıl ugyan csak mintegy 6-7 millió m3-t termelnek ki az utóbbi években, de ez elsısorban a
gazdaság átmeneti visszaesésének tulajdonítható; a 80-as években majdnem 100%-ban kitermelték a
vágható mennyiséget, és várhatóan néhány év múlva ismét a lehetıségekhez közeli lesz a fakitermelés
mértéke. Igaz ugyan, hogy a kitermelt fa egy részét exportáljuk, mégis, az importot is beszámítva a
fogyasztás a kitermeltnél jóval nagyobb volt; a teljes igénynek ugyanis csak a 76.9%-át tudták kielégíteni a
hazai termelésbıl. Európa egészére nézve ez az arány 65.6%, vagyis minden harmadik köbméter
felhasznált fát importálja a kontinens. A magyar fakitermelések pénzbeni értéke egy évben 173.9 millió
dollár.

3. Nem-fa termékek
A világ különbözı helyein az erdıkben győjtött, ill. termelt nem-fa termékek listája igen gazdag.
Szerepelnek rajta a hangyatojások, hajtások, kéreg, gumi, diók és mogyorók, propolis, gyanta, cukorszirup,
méz; rengeteg féle gombát, különbözı bogyókat és más erdei gyümölcsöket, gyökereket, gyógynövényeket
és még sok egyéb mindent győjtenek. Ezeknek az értéke nagyon változik, és ritkán tartható számon. Az
ismert adatok közül azonban kiemelhetı példaként a parafadugó haszna: Portugália parafadugóexportjának értéke évente harminc évvel ezelıtt 1, ma mintegy 700 (!) millió dollár.
Magyarországon is kevés adat ismert, de azt pontosan tudjuk, hogy egyedül a méz értéke mintegy
13.8 millió dollár évente.
A nem-fa termékek értéke szempontjából kiemelt jelentıségő sok helyen a vadászat és a
vadgazdálkodás is. A megfogalmazás is utal rá, hogy voltaképpen kétféle, de egymással összefüggı
tevékenységrıl van szó, amelyek persze egymással összefüggenek. A vadászaton itt inkább a vad elejtésével
kapcsolatos, természethez kötött szabadidıs sporttevékenységet értjük; a vadgazdálkodás ennél több: a
lıhetı vadon élı állatok populációjának szabályozása gazdasági haszonszerzés érdekében. Az elıbbi
tevékenységre hazánkban jellemzı, hogy mintegy félszázezren őzik; ilyen értelemben nem nevezhetı
társadalmi szinten jelentıs tevékenységnek, mégis jellemzı, hogy a vadászatról és a vadgazdálkodásról is
sokkal több adat áll rendelkezésre, mint az egyéb, természethez kötött szabadidıs tevékenységekrıl. A
vadgazdálkodás, mint gazdasági ágazat már más nagyságrend; 1996-ban a vadgazdálkodás bevétele a
vadhús értékesítésébıl mintegy 11.5 millió dollár, a trófeákból 1.2 millió dollár volt. Fontos, hogy a
vadászattal összefüggı szolgáltatásokból (szálloda, utaztatás, étkeztetés stb.) további mintegy 20 millió
dollár folyt be. Emellett a vadászok jelentıs pénzeket szánnak a vadászattal kapcsolatos eszközökre,
ruházatra stb.; habár az ezek iránti igény igen erısen az erdıhöz kötött, a rajtuk képzıdött haszon nem az
erdıgazdaságban csapódik le.
Utoljára hagytunk egy olyan termékcsoportot, amely még nem került piacra. Ez azzal kapcsolatos,
hogy az élılények számos anyagot állítanak elı anyagcseretermékük során. Mivel az ember biológiailag
rokon a többi élılénnyel, ezért élete során rászorulhat olyan anyagokra, amelyeket más élılények állítanak
elı. Az ilyen, az ember számára hasznos anyagoknak a túlnyomó többségét még nem is ismerjük. A
növényeknek csak kb. 1%-át elemezték pl. orvosi szempontból, és az ennek során talált anyagok egy része
orvosság, vagy éppen életmentı gyógyszer. Az ismert anyagok egy másik részét ipari alapanyagként, ill.
élelmiszerként hasznosítják. Nem lehet tudni, hogy a még meg nem vizsgált 99%-ra mikor és hogyan lesz
szükségünk. Ezért potenciálisan nagyon értékes minden élılény, az élılényekben található genetikai és egyéb
információk. Egyetlen gént – ha ismerjük összetételét – ma már néhány dollár költséggel elı tudunk állítani;
ezzel az árral számítva egyetlen faj genetikai értéke sokezer dollár.

4. Az erdık védelmi funkciói
A védelmi funkciók közül a legrégebben fel- és elismert funkcióra már többször utaltunk: ez a talaj védelme.
Az erdık gyakran dombos-hegyes vidéken találhatók, ahol a fák letermelése szinte azonnali és jelentıs
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talajvesztéshez (erózióhoz) vezethet. Emiatt a TBFRA-2000 leltára szerint az országok több, mint 4/5-ében az
erdık egy része elsıdlegesen talajvédelmet szolgál. Olyan országokban, mint Görögország, Kazakhsztán,
Spanyolország és Azerbajdzsán, az erdık szinte mindegyikének a talajvédelem a legfontosabb funkciója.
A talajvédelem fontossága a trendeket illetıen általában növekvı. Ez nem kis mértékben annak is
köszönhetı, hogy a társadalom figyelme is egyre inkább az erdık védelmi funkciói felé irányul: az erdık
jelentıs szerepet játszanak a lavinák, földcsuszamlások, kıomlások, árvizek, talaj- és szélerózió
megakadályozásában, a tengerparti dőnék stabilizálásában. A települések, mőtárgyak, mezıgazdasági
területek, épületek és egyéb mőtárgyak, állatállomány stb. védelme az emberi élet védelmén túl is igen nagy
értéket képvisel. Ezt mutatják azok a számok is, amelyeket több országban becsültek az erdık védelmi
értékére vonatkozóan. E számokra ugyanakkor jellemzı a nagyfokú bizonytalanság, esetenként az
aránytalanság. Szlovákia hektáronként és évenként csak 0.1-0.2 dollárra, Lengyelország viszont 7-12
dollárra becsüli ezt az értéket; Svájcban kb. 2.3 milliárd dollárra teszik évente annak költségét, ha az erdık
helyett más módon kellene megakadályozni a lavinákat, eróziót, földcsuszamlást stb. (ezzel szemben
szemben az erdıkre fordított költség nem haladja meg a 96 millió dollárt). Ausztria még ennél is tovább
megy: az erdık összes védelmi értékét (beleértve a vízvédelmet is) 1-3 ezer milliárd dollárra értékeli
(TBFRA-2000). Az erdık talajvédelmi értékét mutatja egy másik forrásból származó adat is: ezt az értéket
Indiában egy vizsgálat során hektáronként évi 100-240 dollárra becsülték (Chopra, 1993).
Az erdık másik fontos védelmi funkciója a vízvédelem. Ez röviden annyit jelent, hogy az erdık a
fák nagy levélfelülete és az erdıtalaj nagy tárolókapacitása következtében rengeteg esıvizet magukba
tudnak nyelni és tárolni, és ezt a vizet kis ütemben, de egyenletesen juttatják vissza a levegıbe, ill. a folyókba.
Emiatt az erdı mérsékli, ill. alacsony szinten tartja a vízforgalom szélsıségeit: nagy esı esetén is csak alacsony
árhullámok keletkeznek, ugyanakkor a patakok, folyók vízellátása egyenletessé válik, és még száraz
idıszakokban is egyenletes mennyiségő víz van a medrekben. A víznek az erdın keresztül történı
áramlása azzal az elınnyel is jár, hogy a vízbıl kiszőrıdnek a legkülönfélébb szennyezıanyagok, és a
patakokba, folyókba kerülı víz tiszta lesz.
Az erdık eltőnése a vízgyőjtıkrıl ezért azt eredményezi, hogy az esı lefolyik a felszínen, és
hirtelen emeli meg a folyók vízszintjét, aminek következtében áradások, valamint erózió keletkezik. Ez
különösen a nagyobb folyóknál jár katasztrofális következményekkel. Ez a helyzet a Tiszán is, amelynek
felsı vízgyőjtıjében az eredeti erdıtakaró négy-ötödét már letermelték, ugyanakkor a mederrendszert még
az eredeti erdıtakaró által meghatározott lefolyási viszonyokra méretezték. Az erdık hiányában a
csapadékvíz, ill. az olvadó hó leve nagyon hamar folyik le a Tiszába, így nem csoda, ha hamar nagy
vízmagasságú, pusztító árvízek alakulnak ki (ismeretes, hogy a károk 2000-ben mintegy 150 milliárd Ft-ra
rúgnak), késıbb pedig aszály sújtja a folyó mentét. Indiában a Ganges vízgyőjtıjében figyelhetık meg
hasonló problémák; az erdıirtások miatt olyan árvizek keletkeznek, amelyek évente csak a lakosság
ingatlanaiban egymilliárd dollár kárt okoznak (Bryant et al. 1997). A sok eróziós terméket magukkal szállító
vizek a vízerımővek víztározóinak feliszapolódását is eredményezhetik.
Az olyan nagy vízgyőjtık és önszabályozó térségek, mint Amazónia, még nagyobb, bár más jellegő
veszélyeknek vannak kitéve nagymértékő erdıirtás esetén. Vízizotópokkal kimutatták, hogy az itt lehulló
esıvíz fele-négyötöde magából a térségbıl származik: az erdık párolgásának (pontosabban:
evapotranspirációjának) eredménye az a víz, amibıl az esı keletkezik. Csak az efölötti vízmennyiség
származik a szomszédos óceánból, ill. ennyi távozik más térségekbe. Ha Amazónia elvesztené erdeinek
nagy részét, nem volna mibıl párolognia ennek a víznek, így a térség kiszáradna, ami jelentıs és
visszafordíthatatlan ökológiai változásokat idézne elı az egész medencében. A szárazodás a maradék
erdık kiszáradását, átalakulását is magával vonná; mindezek a változások végül más térségekre is
kihatnának (Salati and Nobre, 1992).

5. Üdülési, rekreációs, turisztikai, sportolási, esztétikai, ökoturisztikai funkciók
Már az elnevezések címben jelzett sokasága is jelzi, hogy mennyi minden idıtöltésre jó hely az erdı
(tágabb értelemben pedig a “természet”). Hiába a sok új filmszínház, rock-koncert, kávéház és étterem,
sportrendezvény és egyéb, modern kori kikapcsolódási lehetıség, az ember számára a legtermészetesebb,
legtartósabb kikapcsolódásra az erdı nyújtja a legjobb helyszínt. Ezt az is mutatja, hogy koncertekre,
sportrendezvényekre stb. nem mindenki jár, de alig akad olyan ember, aki nem ment volna el, s idınként
nem megy el kirándulni valamelyik erdıbe. Ennek persze az az egyik oka, hogy (legalábbis Európában) az
erdıkben általában szabadon lehet mozogni, lezárt terület kevés van, és a belépés általában ingyenes.
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A másik, talán döntıbb ok viszont az, hogy - kiben a felszínen, kiben mélyebben - él bennünk az a
vágy, hogy a számunkra legtermészetesebb közegben, az erdıben minél több idıt töltsünk. Pszichológiai vizsgálatok
alapján egyértelmően állítható, hogy az emberek a mesterségesekkel szemben a természetes környezetet
részesítik elınyben életükhöz, és az emberek túlnyomó többsége igényli, hogy könnyen eljuthatsson a
“természetbe”. Ez az igény igen mélyen gyökerezik az emberi lélekben; ez az igény valami nagyon
misztikus dolog, és nagyon fontos az emberi élet minısége szempontjából.
Azt, hogy ez így van, mi sem jelzi jobban, mint az, hogy mekkorák az erdı iránti ilyen jellegő
igények (1. táblázat), és hogy folyamatosan növekszik az erdık üdülési-rekreációs funkcióinak fontossága
a (TBFRA-2000, Toivonen, 2000). Ez a funkció persze nem újkelető, amit jelez a “jóléti erdıgazdálkodás”
fogalmának korábbi kialakulása (pl. Keresztesi, 1971). Az erdei üdülés és pihenés, továbbá az erdıhöz
köthetı turizmus iránti igény azonban az utóbbi idıben lényegesen megnıtt. Egy becslés szerint 1988-tól
1994-ig a természet alapú turizmusban résztvettek létszáma harmadával, összes direkt költsége pedig 1080%-kal nıtt (Gubán, 1999).
1. táblázat. Az erdei turizmus néhány összehasonlító adata öt országban (Scrinzi and Floris, 2000).

Ország

Adatfelvétel
Terület
éve
(millió ha)

Erdıterület
(millió ha)

Lakosok
száma
(millió)

Évenkénti
erdılátogatások
száma
(millió)

Évenkénti
hektáronkénti
erdılátogatások
száma
(millió)

Évenkénti
hektáronkénti
látogatói napok
száma
(millió)

Olaszország

1993

30,1

8,7

57,7

168,3

19,4

Nagy-Britannia

1988

23,0

1,7

54,8

120,0

70,6 -

Dánia

1978

4,3

0,5

5,1

126,5

Svájc

1988

4,0

1,2

6,7 -

-

3,2

USA

1978

913,6

296,0

250,0 -

-

1,9

253,0

6,1
38,4

Az igényeket más adatok is bizonyítják. Dániában pl. a felnıttek 90%-a évente legalább egyszer
elmegy az erdıbe, Svédországban pedig az emberek 40%-a évente 20 napnál is többet tölt erdıben.
Hollandiában hasonló a helyzet: az emberek évente átlag 180-230 millió napot töltenek összesen az
erdıkben; Angliában ez a szám 240 millió nap. 1996-ban a kanadai lakosság 84.6%-a vett részt valamilyen
természettel kapcsolatos tevékenységben, összesen 1.5 milliárd napot töltve a természetben (Kanada,
1999). Hazánkban talán a Budai-hegység és a Pilis számít a legfontosabb kirándulóterületnek; mindkét
térséget (mind az 1986-os, mind az 1996-os felmérések szerint) kb. 5-5 millió ember látogatja évente
(Bakon, személyes közlés).
A legnépszerőbb tevékenység természetesen a séta, ill. a kirándulás, de több országban, pl. Kanadában
és Törökországban egyre nı az erdei kempingek és hasonló, az erdıben történı hosszabb tartózkodást
lehetıvé tevı létesítmények száma. Sokan - és egyre többen - síelnek, túráznak, vagy egyszerően csak a
lakóhelyükhöz legközelebbi erdıben élvezik a természetet.
Az emberek többsége természetesen ezeket az erdıket szereti, s ezek meglétét különösen a
nagyvárosok környezetében igénylik. Ezeken a helyeken általában igen nagy a kirándulósőrőség: 1 ha erdıt
évente mintegy ezer ember keres fel (v.ö. az 1. táblázat megfelelı adataival). Dániában megfigyelték, hogy
a kirándulások 20%-a az üdülıerdık területének 2%-ára korlátozódik.
A nagyvárosokon belüli, vagy azokhoz közeli erdıkben az üdülés fontosabbá vált, mint az erdık termelıi
funkciói. Ezt mutatja az is, hogy olyan nagyvárosok, mint pl. Zürich, sok millió dollárt költenek évente a
városi erdık karbantartására. Az erdei üdülés, kikapcsolódás ugyanakkor komoly bevételi forrássá kezd
válni sok vidéki település számára, ahol a legnagyobb bevételek származhatnak a természethez kötıdı turizmusból.
Érdemes itt újból hivatkozni arra, hogy az utóbbi idıben egyre nı az ún. ökoturizmus. Ennek célja
már nemcsak a mozgás, a természettel való érintkezés, hanem annak a vágynak a kielégítése is, hogy minél
többet megtudhassunk a körülöttünk lévı természetrıl. Egyik formáját inkább csak a tehetısebbek gyakorolják,
akik a Földnek a számukra egzotikus helyeire (pl. Afrikába, a Galapagos-szigetekre stb.) utaznak el sok
pénzért, hogy az ottani élıvilágot láthassák és fényképezhessék. Ennél fontosabb a másik típus, ami a
többségnek is hozzáférhetı: a lakóhelyük közelében található, vagy az országuk más tájain elıforduló
érdekesebb, vagy éppen tipikus élılények, ill. erdıformák megfigyelése. Ez a fajta turizmus örvendetes
növekedést mutatott az utóbbi idıben az iskoláskorúak körében; s talán éppen ez az a korosztály, ahol
nagyon fontos az, hogy legyen lehetıség a környezetünkrıl minél többet megtanulni.
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Itt figyelembe kell venni ugyanakkor azt is, hogy a turizmus sok esetben védett területekre
öszpontosul (Olaszországban pl. több, mint ötször akkora a védett területek terhelése, mint a többi erdıé).
Ez természetesen elınyös lehet oktatási-kulturális szempontból, azonban azzal a hátrányos
következménnyel is járhat, hogy ökológiailag károsítja a védett területet - ami éppen ellentétes a védetté
nyilvánítás eredeti szándékával (Scrinzi and Floris, 2000).
Az erdei turizmus értékét igen nehéz megbecsülni. Leggyakrabban a turizmussal összefüggı, a
turisták számára felmerülı költségeket szokták számba venni: nyilvánvaló, hogy szoros kapcsolat van az
erdei turizmus értéke és aközött, hogy mennyit hajlandók ennek az értéknek az igénybevételére áldozni az
emberek. A költségek sokfélék: az utazási költségeken kívül jelentkezhetnek étkezési különkiadások, speciális
ruházat, különféle eszközök (pl. távcsı) stb., de költségként lehet felfogni azt is, hogy az emberek a
szabadidejükbıl fordítanak idıt a kirándulásra, ami helyett pénzt is kereshetnének. Az erdık üdülési
értékére jellemzı egyik adat Kanadából származik: a természettel kapcsolatos tevékenységek céljára ott az
emberek évente mintegy 11 milliárd (kanadai) dollárt költenek, ami fejenként átlagosan 549 dollárt tesz ki
évente (kb. 100 ezer Ft). Összehasonlításul: a Kanadában relatíve igen jelentıs hagyományos erdészeti ipar
éves termelési értéke 28,5 milliárd dollár (Kanada, 1999). Olaszországban csak az erdı bejáratáig történı
utazás költségei kb. 2350 milliárd lírát tesznek ki évente; ez viszont sokkal több a fatermelésbıl származó
teljes éves outputnál, ami 1993-ban csak 770 milliárd líra volt (Scrinzi és Floris, 2000).

6. Kulturális, történelmi, lelki és tudományos értékek
Ezek olyan értékek, és olyan sokfélék, hogy még definíciójuk is nehézségekbe ütközik. Ennek ellenére nem
állítható, hogy ezek nem értékek, sıt éppen ellenkezıleg. A TBFRA-2000 szerint az országok legnagyobb
részében egyre növekszenek ezek az értékek az emberek számára. Mivel a társadalmi élet materiális
vetületei szorosan összefüggenek az emberek lelki és kulturális életével, ezért ezeket az értékeket
elhanyagolni, figyelmen kívül hagyni nem szabad.
A tudomány számára is meg kell adni a lehetıséget, hogy sajátos módszereivel többet tudhassunk
meg arról a világról, amelytıl függünk – mert ez sok érték kiaknázását teheti lehetıvé. Az erdı oly
hihetetlen mennyiségő információk tárháza, amelyek felbecslése lehetetlen, bár az biztos, hogy ezekkel az
ismeretekkel sok könyvtárat meg lehetne tölteni. Ezeket az ismereteket már eddig is felhasználták mind az
emberi élet lehetıvé tételére, mind az élet minıségének javítására. A természettıl “ellopható” - vagy
inkább: eltanulható - formák, szerkezetek, mőködési elvek és egyéb “ötletek” hasznosítására külön
tudományág, a bionika is kialakult. Az utóbbi idıben, ha lassan is, és csak tendencia-jelleggel, de egyre nı a
különbözı kísérleti, vagy egyéb tudományos célt szolgáló erdıterület nagysága. A jövıben minden bizonnyal
tovább nı a tudomány szerepe, ezért várható bizonyos erdık tudományos értékének a növekedése is.

7. Befejezetlen rendszertan
Az erdık hasznainak rendszertanát nem tehetjük itt teljessé. A fentiek után azonban szükséges röviden
tárgyalni jónéhány olyan funkciót, amelyekrıl ritkábban lehet olvasni vagy hallani, pedig ezek
ugyanolyanok, vagy még fontosabbak lehetnek, mint az eddigiek, csak nem olyan szembeötlıek.
Közülük vegyük elsıként a szárazföld ún. albedójának, s ezen keresztül a földi klímának a
befolyásolását. Az albedó egy adott felszín energia-visszaverı képessége: minél nagyobb az albedó értéke,
annál nagyobb mennyiségő napenergia verıdik vissza úgy, hogy nem melegíti fel a felszínt, s ezen keresztül
a levegıt. A különbözı színő, és egyéb tulajdonságú felszíneknek nagyon különbözı albedójuk van; nagy
az albedója a hónak, viszont kicsi az erdınek. Az erdıben ezért a növényzet különbözı rétegeiben élénk
hıáramok indulnak fölfelé, ami egyrészt szelet, légaramot kelt, másrészt párolgást idéz elı; mindezeken
keresztül az erdı jelentısen meghatározza a különbözı nagyságú térségek hı-, szél- és csapadékviszonyait
- vagyis végsı soron idıjárását.
Ha az erdıket kiirtjuk egy nagyobb területrıl, akkor új egyensúly alakul ki: hővösebb talajjal,
alacsonyabb csapadékkal, és ez ritkább vegetáció életfeltételeit elégítheti csak ki. Ha pl. kiirtanák Amazónia
majdnem három millió km2-es trópusi erdıtakaróját, s helyüket legelık és mezıgazdasági területek
foglalnák el, akkor a felszín albedója közel kétszeresére növekedne, ami jelentıs kihatású volna a térség
csapadékviszonyaira (Myers, 1997).
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Az erdık klimatikus szerepe egyébként viszonylag jól ismert és dokumentált kérdés kisebb
térségekben, körzetekben, vagy csak egy-egy park szintjén. Ennél kevésbé ismertek viszont az erdıknek az
ún. üvegházhatású gázok mennyiségének szabályozásán keresztül az egész földi klímára gyakorolt hatásai.
Tekintettel arra, hogy ezzel a témával részletesen egy külön fejezet (IX.) foglalkozik, itt csak jelezzük, hogy
ez is egy olyan funkciója az erdınek, amely az akár destruktív, akár az építı jellegő emberi behatás
következtében jelentısen módosult, és tovább módosulhat.
Ugyancsak kevéssé ismert, de egyre több tapasztalattal alátámasztott megfigyelés az, hogy már 1-2
faegyed is igen kedvezı hatású lehet a házak energiamérlegére, konkrétabban: energiamegtakarítására. A fák
ugyanis nyáron mérsékelik a nagy hıséget (csökken a légkondicionálásra fordított energiamennyiség), télen
viszont csökkentik a ház hıkisugárzását, s ezáltal kedvezı hatásúak a főtésszámlákra. Ennek és az ehhez
hasonló értékeknek a kihasználásában még rengeteg lehetıség rejlik.
Az erdık nemcsak az energia, hanem a különféle anyagok áramlásában is aktívan részt vesznek.
Itt most elsısorban nem is a különbözı tápelemek, szén és más elemek körforgására gondolunk, hanem
arra az ember számára közvetlenül is hasznos funkcóra, hogy a fák képesek jelentıs mennyiségő lebegı és
gáznemő szennyezıanyagot kiszőrni a levegıbıl s ezáltal tisztán tartani a levegıt. Hasonlóképpen – ahogy
már említettük -, az erdıkön keresztüláramló vizeket az erdıtalajok igen hatékonyan tudják megszőrni a
legkülönfélébb szerves- és szervetlen anyagoktól, valamint kórokozóktól. Másik oldalon ugyanakkor az
erdei levegı viszonylag gazdag az antibiotikus jellegő anyagokban, ami a (baktérium- és gomba)csírák
számát tartja alacsonyan.
Ez, és az erdık más tulajdonságai sokat számítanak az emberek egészségi állapotának javítása
szempontjából. Ismeretes, hogy a “morbus hungaricusnak” (“magyar betegség”) nevezett, korábban nagy
járványokat okozó betegség, a tüdıvész többek között az eszázadi nagymérető hazai erdıtelepítési programok
következtében szorult vissza. A különbözı erdıtömbök, sávok, fasorok már csak azért is fontosak ebbıl a
szempontból, mert fizikai akadályt jelentenek a legkülönbözıbb kártevık, kórokozók terjedésével
szemben.
A trópusokon különösen fontos az erdık tisztító, s ezen keresztül népegészségügyi szerepe,
hiszen megfelelı higiénikus körülményeket ott - a kórokozóknak még kedvezıbb klímaviszonyok mellett csak a tiszta ivó- és tisztálkodóvízzel lehet teremteni. 10 év alatt 300 milliárd dollárba kerülne a fejlıdı
világ tiszta ivóvízellátásának mesterséges módszerekkel történı megoldása. Ha azonban ennek az
összegnek csupán egyetlen százalékát, 3 milliárd dollárt fordítanák a vízgyőjtık erdeinek védelmére, akkor
az ugyanolyan ésszerő beruházás volna, mint a vízveztékek, víztisztítók stb. építése. Ezt bizonyítani
látszanak egyes konkrét megfigyelések is: Malajziában pl. ha egységnek vesszük a természetes, kezeletlen
erdıkkel takart vízgyőjtıbıl származó tiszta ivóvíz árát, akkor ennek kétszeresébe kerül az
elkerülhetetlenül fakitermeléssel járó, de tervszerő erdıgazdálkodással érintett területekrıl származó víz, és
négyszer annyiba az olyan területekrıl nyert víz, ahol az erdıkben rablógazdálkodást folytatnak (Myers
1997).
Az erdık abban is az ember segítségére vannak, hogy megszőrik, csökkentik a “civilizáció” okozta
zajt az emberi települések környékén, ill. általában is az emberi test és lélek számára oly kedves környezetet
biztosítanak. Boldog az, akinek a háza erdıs, parkos vidéken van - de többnyire gazdag is, hiszen a
“zöldövezetekben” az ingatlanok ára többszöröse is lehet a kısivatag-jellegő városi ingatlanokénál. A
“zöld” helyen lakók már nem is vágynak úgy az erdıbe, mint azok, akiknek környezetében alig van élı
növény. (A zöld lakóparkok, kerületek méretének növekedése így negatívan hat az erdei turizmusra.)
Az erdık, vagy inkább a fák abban is különleges segítségünkre lehetnek, hogy eltüntethetik azokat
a meddıhányókat és a hozzájuk hasonló mesterséges képzıdményeket, amelyek a bányászat és az ipar során
keletkeznek, s amelyek mind látványukban, mind anyagukban nemigen fordulnak elı a természetben.
Ezeket, ha nem is könnyő, de többnyire be lehet ültetni, s a rajtuk keletkezı zöld felület legalábbis a
látszatát, vagy akár csak az illúzióját keltheti annak, hogy a földfelszín sebei begyógyíthatók.
Ezen kívül természetesen sokak munkahelyét is adja az erdı. Itt nem is csak az erdei munkásokra
kell gondolni, hanem mindazokra, akiknek jövedelmét, megélhetését az erdı más módon közvetlenül (az
erdei termékek feldolgozásán, vagy azok kereskedelmén keresztül), vagy közvetve (pl. az erdei turizmusnak
köszönhetıen) biztosítja. Olyan vidékeken, ahol nincs ipar, mezıgazdaság, vagy egyéb jelentısebb
munkalehetıség, az emberek megélhetését, vagy akár az átlagnál magasabb életszínvonalát is biztosíthatják
az erdık.
Az erdıknek végezetül sok olyan “funkciója” is van, ami tulajdonképpen nem is az erdı-jellegbıl,
hanem abból adódik, hogy az erdıben sok olyan hely van, ahol viszonylag ritkán járnak emberek, s
amelyeket másoktól nem zavartan, vagy éppen másokat nem zavarva lehet igénybe venni. A legszemléletesebb
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példa erre a szemétlerakás: az erdıben feltőnés nélkül sok szemetet, sittet stb. lehet elhelyezni. A budapesti
erdıkben több ezer m3 elszállítandó ilyen szemét van, s a szemétszállítás az erdıgazdaságnak sok pénzébe
kerül (Bakon G. szóbeli közlése). Az erdıt az emberek más ehhez hasonló módon is “használják”, nem
túlzás tehát az a megállapítás, hogy az erdık sok helyen közterületként funkcionálnak (Bakon, 2000).

8. Összegzı értékelés
A fenti, ismételten hangsúlyozottan nem teljes “ajándék”-lista egyszerő elemzése alapján több konklúzió is
levonható. Az elsı mindenképpen az, hogy az erdıknek számos terméke, szolgáltatása és értéke, talán az eddig
gondoltaknál is jóval több értéke van. Helyileg természetesen lehet, hogy közülük csak néhánynak, vagy akár
csak egynek van prioritása, vagy ezek érzékelhetık, de regionális, még inkább országos szinten és az
erdıgazdálkodás során általában minden funkcióval számolni kell. Szinte minden erdınek vannak olyan
szolgáltatásai vagy értékei, amelyek “hasznát” nem helyi szinten kell keresni, más szóval: amelyek hasznait
nem az erdı tulajdonosa szedi. Ez adja az erdıtulajdon egyik igen speciális vonását: az erdı lehet
magántulajdonban, de minden erdı egyben bizonyos mértékben mindenkinek is a tulajdnona, hiszen mindannyiunk
életfeltételeit teremtik meg.
A másik következtetés az lehet, hogy az egyes termékek, szolgáltatások, ill. egyéb értékek
pénzbelileg nem mindig kifejezhetık. Sıt, egy megszívlelendı összefüggésre egy római jogtudósnak,
Ulpianusnak a szellemes mondása világít rá: “Res sacra non accipit aestimationem”, vagyis: a szent
dolgoknak nincs pénzbeli értéke. Jellemzı az is, hogy a különbözı értékeknek az egymáshoz viszonyított aránya változó,
és ugyanakkor - annak ellenére, hogy milyen nyilvánvalóan hatalmas értékrıl van szó - nincs eléggé feltárva, és
még csak kísérleti jellegő, hozzávetıleges adatokkal rendelkezünk. Egy-egy termékre, szolgáltatásra a fenti
példák szolgálnak ugyan némi információval, viszont a legtöbb esetben nehéz az adatokat ugyanabból az
erdıbıl származó más termékekkel és szolgáltatásokkal összevetni.
Vannak olyan térségek, ahol a tradicionális erdei terméknek, a fának továbbra is a legnagyobb a szerepe,
de sok helyen ez a szerep visszaszorulóban van, vagy - mint pl. Olaszország esetében - már nem is jelentékeny,
ahogyan erre már utaltunk. Az erdık összes, vagy legalább fıbb értékeit egyszerre kimutató vizsgálat
azonban kevés van; ezek egy példája lehet a Toivonen (2000) által idézett elemzés (2. táblázat). Ebbıl jól
kiolvasható, hogy a fatermékek mellett mennyi más és mekkora érték van egy erdıben Finnországban.
Más helyeken azonban más arányok lelhetık fel; egy trópusi erdıkre kiterjedı vizsgálatban (Pimentel et al.
1996 cit. Myers, 1997) az erdık fenntartható kezelése mellett a hektáronkénti éves erdıértékre 220 dollárt
kaptak; ennek kevesebb, mint fele származik fatermelésbıl. Myers és Reichert (1997) szerint az
ökoszisztémák szolgáltatásai sokkal nagyobb értéket képviselnek, mint a hagyományos termékeké.
2. táblázat. Különbözı erdei termékek, szolgáltatások és egyéb értékek pénzben kifejezett értéke és
aránya (Toivonen, 2000).
Relatív
Pénzbeli
fontosság
érték
(összes érték
(finn márka)
%-ában)

Termék,
szolgáltatás,
érték
fatermesztés

11679

64,5

bogyók és gombák

335

1,9

vadászat

497

2,7

82

0,5

üdülés, turizmus

2256

12,5

szénlekötés

2032

11,2

53

0,3

rénszarvas-tenyésztés

védelmi értékek
biodiverzitás védelme
Összesen

1160

6,4

18094

100,0

Végezetül megállapítható az is, hogy az a klasszikus erdıgazdálkodási módszer, amelyet az utóbbi
néhány évszázadban kifejlesztettek és alkalmaztak, egyáltalán nem megfelelı akkor, ha más, nem a
fatermesztéssel kapcsolatos tényezıt is figyelembe kell venni (Scrinzi and Floris, 2000). Ennek ellenére az
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erdészeti politikákat még mindig legnagyobbrészt a fatermesztési szempontok alapján határozzák meg: a
fatermesztési célokat részletesen kifejtik, az erdık sok egyéb célú hasznosítása azonban nincsen
részletezve. Erre jó példa Finnország új Nemzeti Erdıprogramja, amely a fatermesztési célokat kvantitatív
formában határozta meg, az erdık többi hasznát azonban csak kvalitatíve (Toivonen, 2000). Nyilvánvaló,
hogy az erdészeti politikának megfelelı idıben kell reagálnia az erdei értékek arányaiban bekövetkezı
változásokra. A közeljövıben minden bizonnyal nagyon nehéz döntéseket kell majd hozni: az erdı
ajándékait késlekedı, vagy rossz döntések esetén sorra mind elveszthetjük!
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III. Mert dılni kell a fának…
________________________________________________________
Jaj, régi, régi bánat,
hogy dılni kell a fának,
hogy ég felé mutatni,
lombot, virágot adni,
dalolni nem elég.
Konyhára hasznot úgy hoz,
hogy odaáll a kúthoz,
vagy üst alatt elég.
Végzet sikolt belıle,
mikor recsegve dıl le.
Nadányi Zoltán: Akácfa halála

1. Mit tudunk és mit nem?
Ahogyan az Elıszóban említettük, a Föld erdıségeit nemrég óta jól körülírható folyamatok veszélyeztetik.
Ezek a folyamatok egyelıre többnyire visszafordíthatatlanoknak tőnnek, ami hosszú távon végsı soron –
ez világos – a megsemmisülést eredményezik, ha nem változtatunk a jelenlegi gyakorlaton.
Ebben a fejezetben a rendelkezésre álló fıbb tények segítségével röviden összefoglaljuk az erdık
jelenlegi helyzetét és az erdıket veszélyeztetı fıbb folyamatokat annak érdekében, hogy az Olvasó alapos
képet kaphasson a problémák milyenségérıl és mértékérıl. Természetesen nem mehetünk részletekbe az
egyes problémákat illetıen, de nem is ez a célja a fejezetnek. Az alábbiakból remélhetıleg világossá válnak
a fıbb problémák és azok jelentısége. Egyes kérdésekkel késıbbi fejezetekben még külön foglalkozunk.
Mindenekelıtt azonban szükséges azt is megvizsgálni: mit és milyen pontosan tudunk, s azt is, mit nem.
Ez ahhoz szükséges, hogy jobban megértsük: mekkora problémákkal is kell szembenéznünk.
Amit tudunk az egyes országok, régiók erdeirıl, elsısorban azért tudjuk, mert az erdı, mint
erıforrás3 fontos a legtöbb társadalomban. Az erdı többi, nem erıforrás jellegő jellemzıit, hasznait ma még
nagyon kis mértékben figyelik, ill. monitorozzák, annak ellenére, hogy – ahogyan a késıbbiekben
megmutatjuk – ezek a hasznok fontosabbak lehetnek az erdık erıforrás-értékeinél. Ezekrıl átfogó
ismeretünk ezért ritkán van; elsısorban esettanulmányokra, tudományos kutatási eredményekre lehet
támaszkodni.
Az erıforrás-jellemzıket felmérı legátfogóbb leltárt hosszú ideig a FAO készítette. A legfrisebb
globális információk 1995-96-bıl származnak. Ezek többnyire az egyes országok által szolgáltatott,
többnyire földi felvételek alapján összeállított információk. Jelenleg folyik a FAO Globális Erdei Erıforrás
Leltár 2000 nevő programja, amellyel az idıközben lezajlott változásokat és a jelenlegi helyzetet szeretnék
az eddigieknél pontosabban megismerni. A leltár célja egyúttal többféle információt is győjteni az erdıkrıl,
mint eddig (pl. az erdıterület- és fakészlet-adatok mellett szeretnének információkat szerezni az erdei
biodiverzitásról4). További újdonsága e programnak, hogy minden információt földrajzi helyhez kötnek
majd, vagyis pontosan lehet majd tudni egy-egy országon belül, hogy valamely adott helynek mik az
erdıjellemzıi. A technológia fejlıdése azt is lehetıvé teszi majd, hogy ezentúl ne tízévenként, hanem
gyakrabban készüljenek az erdıleltárok, s akkor jobban nyomon követhetı majd az erdık sorsa.
Idıközben a technikai forradalom eredményeként kifejlesztettek már olyan – fıleg őr-, ill. légifelvételek
3

Erıforráson elsısorban a közvetlen hasznot adó fát, erdei melléktermékeket, vadat értik.
A biodiverzitás, vagy biológiai diverzitás az élıvilág legkülönbözıbb megjelenési formáinak – fajok, mőködések,
szerkezetek stb. – változatossága, sokfélesége. A biodiverzitással a IV-VIII. fejezetekben részletesen foglalkozunk.
4
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elemzésén alapuló – módszereket is, amelyekkel az emberiség nyomon követheti a Föld tetszıleges
régiójában az erdık sorsának változását.
Ennek a leltárnak a része az elızı fejezetben már említett, rengeteg információt szolgáltató
TBFRA-2000 is. Megjegyzendı azonban, hogy annak ellenére, hogy egyre több és egyre jobb minıségő
információk iránt van igény, és egyre jobb technikai lehetıségeink vannak az erdık különbözı célú
monitorozására, világtendencia, hogy egyre kevesebbet költenek a legalapvetıbb erdészeti monitoringokra
is. Az is figyelemre méltó, hogy a legtöbb országban nincs erdıegészségi monitoring, és az erdık és a fák
egészségi állapotáról sincs megnyugtató képünk. Ez a látszólag nagy hiányosság – ami különösen az utóbbi
években a nem szakemberek számára is ismert erdıpusztulások ismeretében érthetetlen – azzal
magyarázható (erre késıbb kitérünk), hogy egyelıre nemigen tudjuk definiálni, mit is jelent az, hogy az
erdı “beteg”.
Az persze nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy egyáltalán erdırıl beszéljünk, szükséges, hogy ne
csökkenjen nullára az erdıterület. Azt, hogy hol és mennyire csökkent már le az erdıterület, az
alábbiakban tekintjük át.

2. Erdık és irtások
1995-ben, a legutolsó globális felmérés szerint (FAO, 1999) az erdık területe a szárazföld területének
mintegy 23.3 százaléka. Megoszlását az egyes kontinenseken a 3. táblázat mutatja.
3. táblázat. A Föld erdıségeinek valamikori és mai területi adatai (Bryant et al. 1997).

Földrész

A nagy ıserdık veszélyeztetı tényezıi

Közepesen
vagy erısen
veszélyeztetett
nagy ıserdık
Fakitermelés

az összes nagy
ıserdı
százalékában

Bányászat,
útépítés,
egyéb
infrastruktúra

Erdıirtás
mezıgazdasági
terület nyerése
érdekében

Egyéb

a veszélyeztetett nagy ıserdıterület százalékában

Afrika

77

79

12

17

49

Ázsia

60

50

10

20

33

Közép-Amerika

87

54

17

23

42

Észak-Amerika
Dél-Amerika

26

84

27

2

14

54

69

53

32

19

Európa

100

80

0

0

20

Oroszország

19

86

51

4

47

Ócánia

76
39

42
72

25
38

15
20

65
27

Összesen

Ez a terület a Föld egészét tekintve már több évtizede évrıl-évre jelentısen, 15 év távlatában több, mint
5%-kal csökkent (1. ábra). Ez a csökkenés 1980 és 1995 között mintegy 180 millió ha nagyságú volt (ez
hazánk területének hússzorosa), és ez mindenképpen az erdıket fenyegetı egyik legnagyobb veszélyforrás.
Igaz ugyan, hogy az iparilag fejlett országokban ebben az idıszakban közel 20 millió ha-ral növekedett a
fákkal borított terület, de ugyanezen idı alatt a fejlıdı országokban 200 millió ha erdı tőnt el.
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Európa

Ausztrália,
Japán és
É-Amerika Új-Zéland Fejlett világ

Ázsia és
Óceánia
fejlıdı
államai

Afrika

Közép- és
DélAmerika

Fejlıdı
világ

Összes
erdıterület

6
4,1
4

2,7

2,6
2

1

0
-2
-4

-5,2

-6
-6,4
-8
-10

-9,7

-9,1

-10,5
-12

1. ábra. Az erdıterület változása a Föld különbözı részein 1980-1995. között (FAO, 1999).
Az erdıterület-csökkenés valamelyest lassulni látszik, hiszen míg a nyolcvanas évtizedben 15.5
millió ha volt az éves átlagos erdıterület-csökkenés, addig 1990-1995 között ez a csökkenés 13.7 millió hara becsülhetı. Mégis, az erdıirtások jelenlegi üteme továbbra is riasztóan magas, annak ellenére, hogy a
globális erdıirtás mértékérıl és hatásairól egyre többet tud a Föld népessége. Az 1992-es rioi konferencia
utáni elsı öt évben mégsem történt túl sok a trendek megállítására: ez alatt az idı alatt 75 millió ha trópusi
erdı tünt el a földrıl. Ha az erdıirtásnak ez az üteme maradna, kb. 250 év alatt kiirtanánk az összes erdıt
a Földrıl.
Jelenleg Ázsiában folyik az erdıirtás a legnagyobb mértékben. (Egyes európai vállalatok emellett
továbbra is döntı szerepet töltenek be az afrikai fakitermelésekben.) Pakisztánban és Taiföldön pl. évente
az erdık 4-5%-át irtják ki, és 15 éven belül ezek az országok teljesen erdı nélkül maradhatnak! Az
Amazon-medencében már korábban is jelentıs – és nagyon hullámzó – volt az erdıirtás mértéke: 1988ban 20 ezer km2, 1991-ben 11, 1995-ben 29, 1996-ban 18 ezer km2. Még korábbi idıszakokhoz
viszonyítva látszik igazán az erdıirtásnak a sebessége: harminc évvel ezelıtt még a medence erdeinek csak
1%-a volt kiirtva; mára viszont már az erdı negyede eltőnt.
Egy nemrég zárult vizsgálat (Sizer – Plouvier, 2000) egyik eredménye az volt, hogy fakitermelési
moratóriumot javasoltak 11 országban (Kamerun, Gabon, Kongó-Bazzaville, Közép-Afrikai Köztársaság,
Egyenlítıi Guinea, Kongói Demokratikus Köztársaság, Belize, Suriname, Guayana, Pápua-újguinea és
Solomon Szigetek). A fakitermelı vállalatok azonban már egyébként is megkezdték az áttelepülést más
vidékekre: az Amazon-medencébe, Pápua-újguineába, és a Kongó-medencébe. Az új beruházásokat
elsısorban olyan országokban eszközlik, amelyekben gyenge vagy idejétmúlt a környezetvédelmi és
társadalmi jogalkotás, és a meglévı törvények érvényre juttatására is kevés lehetıség van.
Az erdıterületet illetıen Európa az a kontinens, ahol a legnagyobb mértékő növekedés figyelhetı
meg (1. ábra). Ez persze feltehetıen a kontinens történelmébıl adódik, no meg abból, hogy az erdıirtások
kora itt már régen lezárult.
Hasonló a helyzet hazánkban, ahol – az ország mai területére vonatkoztatva – az erdık aránya a
természetes – ember által nem érintett – vegetációban 85,5% lenne. Ebbıl a természetes erdıtakaróból
mára már csak 7,5%-nyi terület maradt meg, jelentısen átalakítva, az ember – fıleg az erdıgazdálkodó –
keze nyomát magán viselve (Bartha, 1996).
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A honfoglalásig a prehisztorikus ıslakók, a római uralom és a népvándorlások hagytak maradandó
nyomot erdıségeinken, elsısorban fölégetéssel pusztították az erdıket, hogy legelı- illetve
szántóterületekre tegyenek szert, vagy erıdöket építhessenek, tüzifával lássák el a hadsereget. Becslések
szerint a honfoglalás idıszakában az erdıterület 40 (Németh, 1998) és 60% (Bartha-Oroszi, 1996) között
lehetett. A késıbbi csökkenések elsısorban az alföldi lösz- és homokterületeket érintettek, de békésebb
idıszakokban helyenként a visszaerdısülésre is mód nyílhatott. A honfoglalástól a XIX. század elejéig az
egyre növekvı lakosság faigénye, a török hódoltság, az ipar és a mezıgazdaság fellendülése, a bányák és
kohók mőködtetése miatt az addigi erdıterület felét elvesztettük, s az ország területének nem egészen
30%-át borították már csak erdık. A legnagyobb mérvő erdıpusztítás 1848 és 1878 között, a
jobbágyfelszabadítás után következett be, ekkor annyi erdıt irtottak ki, s alakítottak át legelıvé vagy
szántóvá, mint amennyit most borítanak a faállományok hazánk területén. A mélypontot Trianon után
értük el, ekkor 11,8% volt az erdısültségünk, amelyben már kultúrállományok is szerepeltek. Miközben a
természetes erdık területe tovább csökkent a mai 7,5%-ig, addig az erdıtelepítések révén – fıleg a II.
világháborút követıen – a faültetvények területe gyorsuló ütemben nıtt: mintegy 600 ezer ha új erdı és
faültetvény létesült (Halász, 1994).
Mára persze a víz- és tájrendezések, a meliorációk, a mezıgazdaság térhódítása, az alkalmazott
mezıgazdasági technológiák, továbbá az erózió és a defláció következtében mind a táj, mind pedig a
termıhelyek termıképessége jelentısen megváltozott. Ezért aztán az erdık szempontjából optimális
társadalmi-gazdasági viszonyok között sem képzelhetı el, hogy a valamikori erdıtakaró nagyságát a
belátható jövın belül elérjük, akár a honfoglaláskori erdıtakaróra vonatkozó alsó (40%,), akár felsı
becslést (60%,) tekintjük is alapnak.
Az erdık területe – mint feljebb már utaltunk rá – bármilyen fontos is, nem az egyetlen jellemzıje
az erdınek. Akármelyiket tekintjük is, a rájuk vonatkoztatott, általánosító statisztikák olvasásakor és
elemzésekor mindig óvatosnak kell lenni. Nem szabad, hogy egy-egy adatot anélkül értékeljünk, hogy
figyelembe vennénk, pontosan milyen definíciók vannak mögötte: pl. hogy melyik erdıfogalom az, amire a
statisztika vonatkozik? A példánál maradva ugyanis sokféle erdı létezik, s ha alaposabban szemügyre
vesszük a különbözı erdıformák területváltozását, akkor további folyamatokat és további problémákat
fedezhetünk fel.

3. İserdık és ültetvények
Nyilvánvaló, hogy a különféle mértékő emberi behatás alatt álló erdık nem ugyanolyanok sem biológiai,
sem szociális, sem pedig gazdasági szempontból. Ezért nem mindegy, hogy az “erdıterület” fogalma mit
fed: ıserdıt (természetes erdıt), ültetvényt (“kultúrerdıt”), vagy pedig valamelyik köztes erdıféleséget.
Ezért igaz ugyan, hogy megfigyelhetı növekedés is az erdıterületben, de hozzá kell tenni: a növekedés
elsısorban ültetvények, nem pedig természetes erdık formájában történik. Egészen más számokat kapunk ezért, ha pl.
csak a természetes – struktúrájában és funkciójában teljes és ép – erdık mennyiségének változását vizsgáljuk.
Ezeknek az erdıknek a helyzetérıl és sorsáról a Világ Erıforrás Intézet (World Resources
Institute, WRI) tett közzé értékelést a közelmúltban (Bryant et al. 1997). Az elemzés egyrészt felmérte az
ún. nagy ıserdık (l. alább) sorsát, másrészt megbecsülte, hogy mekkora lehetett az erdık területe kb. 8000
évvel ezelıtt, vagyis azelıtt, hogy az emberi populációk jelentısebb befolyást gyakorolhattak volna a földi
ökoszisztémákra.
Az elemzés szerint a Föld hajdani eredeti erdıtakarójának majdnem a fele már eltőnt, és – ez nagyon
fontos! – az erdıirtás legnagyobb része az utóbbi három évtizedben következett be! Ázsia valamikori erdeinek 88%-át
kiirtották; Európa eredeti erdıterületének majdnem 70 %-a hiányzik.
A helyzetet tovább rontja az, hogy az eredeti erdıtakarónak csak kb. az egyötöde maradt meg eredeti
állapotában: többé-kevésbé zavartalanul, és nagy, összefüggı tömbökben (2. ábra). Ez a mai erdıknek csak
mintegy 40 %-a, s csak ez nevezhetı igazi ıserdınek. Ezeknek az ıserdıknek az eloszlása igen egyenetlen:
mindössze három ország – Oroszország, Kanada és Brazília – van ezen ıserdık 70%-ának a birtokában
(4. táblázat). Érdekes az is, hogy az ıserdıknek csak mintegy 3%-a esik teljes egészében a mérsékelt égövbe, és
jelenleg ezek a legveszélyeztetettebb ıserdık.
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2. ábra. A Föld valamikori erdeinek sorsa földrészenként (Bryant et al. 1997).
4. táblázat. A világ maradék nagy ıserdıi országonként (Bryant et al. 1997).

Sorrend

Ország

İserdı
területe

Az összes ıserdı

(ezer km2)

százalékában

1 Oroszország

3448

2 Kanada

3429

26
25

3 Brazília

2284

17

4 Peru

540

4

5 Indonézia

430

4

6 Venezuela

391

3

7 Kolumbia

348

3

8 USA

307

2

9 Zaire

292

2

10 Bolívia

255

2

11 Pápua Új-gínea

172

1

12 Chile

162

1

Összesen:

90

A Föld 76 országában már egyetlen hektár ıserdı sincs! Köztük van Magyarország és több, mint
30 más európai állam, Kelet-Afrika majdnem valamennyi, továbbá Észak-Afrika és a Közel-Kelet
valamennyi állama. Tizenegy ország – köztük Vietnam, Taiföld, Guatemala, vagy az olyan, fejlett
erdıgazdálkodással és nagy erdıterülettel rendelkezı országok, mint Finnország és Svédország – annak
határán van, hogy teljesen elveszítsék ıserdeiket: eredeti erdıtakarójuknak kevesebb, mint 5%-án van már
csak ıserdı, és az mind veszélyeztetett. 28 további országban (pl. USA, Pápua-újguinea, Malajzia, Mexikó,
Argentína, India, Ausztrália) még vannak ugyan ıserdık, de azok eltüntetése ott is olyan mértékben folyik,
hogy már nincs sok idejük arra, hogy az ıserdık irtását leállítsák, különben ık is elvesztik ıserdeiket.
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Mindössze 7 országban (Brazília, Suriname, Guayana, Kanada, Kolumbia, Venezuela és Oroszország) van
még meg viszonylag veszélyeztetetlenül az eredeti ıserdık zöme, de tudjuk, hogy ezekben az országokban
is helyenként jelentıs mértékő már az ıserdık kiirtása. (Kanada Brit-Kolumbia államában pl. a Föld
biológiailag leggazdagabb mérsékeltövi erdıi közé tartozó erdık, a mérsékeltövi esıerdık 2/3-a degradálódott,
Oroszországban pedig az európai részre esı erdık nagy részén volt már fakitermelés).
Mint említettük, az ültetvénylétesítés csak kis mértékben tudja ellensúlyozni az erdıirtást. 1980 és
1995 között a fejlett országokban a 45-60 millió ha-ról 80-100 millióra nıtt az ültetvények területe, a
fejlıdı országokban viszont 40-rıl 81-re. Ez utóbbi ültetvények 80%-a Ázsiában található, ahol a fa- és
papírigény igen dinamikusan növekszik.
Már itt jelezzük, hogy az ültetvények létesítése elsısorban a faanyag-igény kielégítését teszi
lehetıvé, az erdı többi hasznát ugyanis az ültetvény csak részlegesen tudja szolgáltatni. Az ültetvény
ugyanis nem erdı: az ültetvények az ENSZ/FAO szerint olyan erdıállományok, amelyeket ültetéssel vagy
magvetéssel létesítenek az erdısítések (telepítések és felújítások) során, s amelyek vagy (1) idegenhonos
fafajúak (az összes ültetett állomány), vagy (2) ıshonos fafajú állományok, amelyek a következı három
kritérium mindegyikét teljesítik: egy vagy két fafajt tartalmaznak, elegyetlen korúak, és szabályos
hálózatúak. Az ilyen szerkezető állomány biológiailag korántsem teljes (l. a VI. fejezetben), de létesítésének
eleve nem célja pl. üdülési, biodiverzitás-védelmi vagy más, a természetes erdıkre jellemzı célok
megvalósítása. Ezért az ültetvény az ıserdıhöz képest degradált, de legalábbis lényegesen egyszerősített
erdınek tekinthetı csak.
Az eddigiek alapján azt a tényt kell rögzítenünk, hogy az erdıket rendkívül pusztító folyamatok
veszélyeztetik! Az erdıterület, s ezen belül az eredeti erdık területének riasztó mértékő csökkenése, valamint
a természetes erdıformák eltőnése immár riasztó méreteket öltött.
Ez a pusztítás már az egész bioszférát veszélyezteti. Ezt egyes személyek és szervezetek már
kezdik belátni, és jelentıs nemzetközi erıfeszítéseket is tesznek a folyamat megfordítására. A sok
kezdeményezés közül – csak a példa kedvéért – említhetı a Világbank 1997-es elhatározása, hogy segít – a
WWF-fel együtt – 6%-ról 10%-ra emelni a védett erdık területét. A hazánkban is népszerő IKEA
áruházlánc pedig bejelentette, hogy 2000. szeptember 1-tıl nem vásárolnak olyan faanyagot, amely
ıserdıbıl származik. Újabban ugyanakkor kritikák érik ezeket és más kezdeményezéseket is: a rioi csúcs
óta eltelt idıben semmilyen intézkedéssel sem sikerült jelentısen fékezni az erdıirtás és az erdık
degradálásának ütemét. Különösen így van ez, ha az erdıterület-csökkenés mellett más jelentıs, további
degradálódást elıidézı veszélyek is fenyegetik a mai erdıket.

4. A faállományok degradálódása
A terület nem egyedüli jellemzıje az erdıknek. Az erdı faállománya mind fatermesztési (ill. általában:
erıforrás-használati), mind biológiai szempontból legalább olyan fontos, mint az erdıterület nagysága.
Általánosságban elmondható, hogy romlik a fák egészségi állapota, egyszerősödik a korosztály- és fajszerkezete, szőkül a genetikai diverzitása. Ezeket együttesen az “erdı-minıség” meghatározóinak hívják a
szakirodalomban, habár helyesebb volna “faállomány-minıségrıl” beszélni. A faállomány-minıség
romlása az erdei élıhelyek értékének csökkenéséhez vezet, ezért nem hagyható figyelmen kívül.
A problémakör jelentıségét az erdıgazdálkodásban is felismerték. Ezt, ill. a téma növekvı
jelentıségét mutatják azok a próbálkozások, amelyek arra irányulnak, hogy az erdık degradáltságát,
diverzitását, ill. az erdımővelési tevékenységet gyakorlatias módon meghatározható mutatókkal lehessen
értékelni (Bartha, 1994, Skovsgard, 2000).
A faállományok egészségi állapotával a 6. szakaszban részletesen foglalkozunk. Ezzel
kapcsolatban itt csak a közvetlenül az ember okozta, a faállomány degradációját vagy erdıterületcsökkentést maga után vonó tüzekre térünk ki röviden. Tüzek esetén a faállomány nagy része válik a
lángok martalékává. Az 1997-98-as években keletkeztek az utóbbi idıben a legintenzívebb erdıtüzek;
még trópusi esıerdık is tüzet fogtak – 1997-ben Brazíliában és Indonéziában 2-2 millió ha -, amire pedig
emberemlékezet óta nem volt példa.
Valójában felmerül a kérdés, hogy ezek az óriási tüzeket mind ember okozza-e?? A felmérések
szerint túlnyomó többségükben igen! Az Amazon-medencében pl. farmerek és marhapásztorok okozzák a
legtöbb tüzet azzal, hogy legelık és mezıgazdasági területek létesítése érdekében leégetnek egy darabot az
erdıbıl, – de a tőz korlátozására az esetek jelentıs részében már nem képesek.
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A faállomány, ill. annak minısége azonban másképpen is, és más okok miatt is degradálódik. A
kíméletlen szálalásos eljárásokkal sok helyen csak a kereskedelmileg legértékesebb faegyedeket termelik ki, ami
egyrészt csak bizonyos fafajok kitermelését jelenti, másrészt a fakitermelés során többnyire nemigen
törıdnek a megmaradó erdıvel, annak felújulásával. A fakitermelés, faanyag-mozgatás során gyakori az
erózió és a talaj tápanyag-tartalmának gyors kimerülése. Végül ronthatja a faállomány – és ezen keresztül
az egész erdı – minıségét az is, ha a gyérítéseket nem szakszerően, a megmaradó faállomány érdekében
végzik el. A gyérítések során – de más beavatkozások alkalmával is – a habitatok5 sokféleségének
megırzését is szem elıtt kell tartani, máskülönben nemcsak a faállomány, hanem az erdı is degradálódik.

5. Az erdık degradációja
Az erdı közismerten több, mint a faállomány. Mégis, sokszor csak a faállományról beszélünk, pedig az
erdı mőködése és fennmaradása legalább annyira függ az erdı nem-fa élılényeitıl, mint a fáktól. Strukturális
értelemben – a faállomány-szerkezeti jellemzık mellett – az erdıt alkotó élılény-populációk mennyisége
és eloszlása ui. az erdınek, mint életközösségnek az egyik legfontosabb tulajdonsága. Az erdı stabilitása
emellett attól is függ, hogy mekkora erdıterület képez egy tömböt, az egyes tömbök milyen messze vannak
egymástól, és mi választja el ıket (más szóval: mennyire fragmentáltak és vannak elszigetelıdve).
Az erdık belsı struktúrájának leromlását, továbbá az egybefüggı erdıterületek méreteinek
csökkenését és elszigetelıdését illetıen az erdıterület-csökkenéshez hasonló drámai folyamatok jellemzik.
Úgy a trópusokon, mind máshol ugyanis a fajok a Föld eddigi történelmében elıforduló leggyorsabb
kipusztulása megy végbe. Tekintettel arra, hogy a Földön élı szárazföldi fajok 50-90 %-a erdıben (az
erdılakóknak pedig legalább a fele a trópusi esıerdıkben) él (Reid and Millet, 1989), ez a kipusztulási –
kipusztítási – folyamat az erdıkre nézve végzetes lehet.
A tények közül itt csak a leglényegesebbeket említjük, mert a biodiverzitást veszélyeztetı
folyamatokat a következı fejezetekben részletesen bemutatjuk. Tény, hogy veszélyeztetetté vált egy csomó
állat-, ill. növényfaj fennmaradása, köztük mintegy 7400 fafajé. Az IUCN6 “ritka, veszélyeztetett és
endemikus európai növényfajok vörös listáján” mintegy 1300 faj szerepel. Az IUCN Veszélyeztetett
Növényfajok Vörös Listáján 35 hazai növényfaj található. Magyarországról már 45 növényfaj kipusztult. A
védett, ill. fokozottan védett növényfajok számának alakulása (5. táblázat) szintén mutatja a kedvezıtlen
tendenciát (Farkas, 1999). Emellett eltőnnek, veszélyeztetetté válnak egész erdıtípusok. Errıl kevés ismeretünk
van egyelıre, mindenesetre csupán hazánkban 18 erdıtípus van veszélyben (Bartha, 1998-1999).
5. táblázat. A védett, ill. fokozottan védett növényfajok számának alakulása Magyarországon (Farkas,
1999).
1971 elıtt
Védett növényfaj

-

Fokozottan védett növényfaj

-

1971

1982
1

-

1988

1993

1996

340

415

500

516

30

31

47

52

A fajok mellett az erdı más fontos elemeit is veszélyezteti az emberi tevékenység. Ez mindenekelıtt az
erdı belsı struktúrájához sorolandó, számtalan élılénynek otthont adó erdıtalajokra vonatkozik. A talajok
– víz- és tápanyagtartalmuknál fogva – feltételei a növényi, és ezen keresztül az állati, végsı soron pedig az
emberi életnek. A talajokkal kapcsolatos legnagyobb probléma az erózió: 1950-1990 között 580 millió ha –
Ny-Európánál nagyobb terület – termıtalaja vált az erózió áldozatává (WRI, 1993).
Az erdık belsı struktúrája mellett az is fontos, hogy mekkora terület képez mőködı egységet:
mekkora az a terület, amelyen belül az erdı élılényei kapcsolatot tarthatnak egymással. Sokáig, kb. a
XVIII. századig a legelık, mezıgazdasági területek, különbözı fás területek és erdık egymásba olvadó
tájelemek voltak, azután viszont egyre inkább jól lehatárolt blokkok, elkülönülı erdıfoltok kezdtek
kialakulni (Watkins és Kirby 1998). Száz darab tízhektáros erdıfolt, amelyeket nem természetes eredető, az
élılények terjedése szempontjból akadályoknak tekinthetı határok – pl. mezıgazdasági területek –
választanak el egymástól, biológiai értelemben nem ugyanaz, mintha az ezer ha egy tömbben volna. A kis
5

élıhelyek
Az IUCN, újabb nevén: The World Conservation Union (Környezetvédelmi Világszövetség) a világ legnagyobb,
környezetvédelemmel foglalkozó szervezete.
6
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erdıfoltoknak pl. kicsi az a belsı része, ami erdıbelsınek tekinthetı, és nagy az a szélsı része, ami
erdıszegély, s nem igazi zárt erdı; mivel az egyes fajok igényei jelentısen eltérıek, és vannak, amelyek az
erdıbelsıt, és vannak, amelyek az erdıszegélyt kedvelik, a fragmentált (felaprózódott) erdıfoltok nagy
részét az erdıszegélyt kedvelı élılények foglalják el. Így pl. az USA-ban megfigyelték, hogy az
énekesmadarak fészkeit a kis erdıfoltokban elfoglalják a kék szajkók, a mosómedvék, és más, erdıszegélylakó állatok (Robinson et al. 1995).
Ezért szükséges bevezetni a fent már említett “nagy ıserdı” fogalmát: ez egy akkora mérető
ıserdı, amely elég nagy ahhoz, hogy fenntartsa biodiverzitását, és ezen keresztül mőködıképességét és
stabilitását. A biodiverzitás fenntartása azt jelenti, hogy minden, az erdın belül található erdıtípushoz
kötıdı faj fenn tudja tartani életképes populációit.
Akár az erdıtípusokat és ıserdıket, akár a fajokat, akár pedig az egyes fajok eddig nem említett
genetikai állományát tekintjük, mindegyikre áll, hogy az eredetileg nagy változatosságukat az ember igen
erıteljesen csökkenti. Ez földi méretekben is veszélyes, hazánkban pedig ez az erdıket veszélyeztetı egyik
legkomolyabb veszély. Nálunk az erdıterület – a fával borított terület – nem csökken, sıt, inkább nı, viszont
nálunk is megfigyelhetı az élıvilágra minden léptékben oly jellemzı változatosság csökkenése. A témával
ezért a következı fejezetekben részletesen foglalkozunk. Az alábbiakban azonban még röviden áttekintjük
az erdıkre nézve káros folyamatok közül az erdık egészségi állapotának romlását.

6. Beteg erdık, beteg fák
Az erdıkkel kapcsolatos problémák közül az utóbbi idıben talán az erdık romló egészségi állapotáról
(“erdıpusztulásokról”, “erdıkárokról”) szóló híradások keltették fel leginkább a társadalom figyelmét. Az
erdık egészsége (“vitalitása”, “stabilitása”, “integritása”) természetesen szakmai szempontból is fontos,
mert ezen (is) lemérhetı a gazdálkodás fenntarthatósága, s egyáltalán, az egészséges erdı feltétele minden
gazdálkodásnak. Nem túlzás kijelenteni tehát, hogy az egész társadalom fogékony az erdık egészségének
fenntartására.
Mielıtt azonban bármilyen megállapítást is tehetnénk az erdık jelenlegi egészségi állapotáról, meg
kellene tudnunk határozni, mit is értünk az erdı egészségén vagy betegségén? Sokáig megelégedtek a fák
egészségének figyelésével, ma már azonban világos, hogy az erdı egy olyan élı rendszer, amelynek a fák
csak részei – bármily meghatározó is ez a rész -, így az erdı egészsége nem azonos a fák egészségével. A “stabilitás”
– amivel a IV. fejezetben foglalkozunk – az erdı állapotának az egyik jellemzıje lehet.
Az ugyancsak félrevezetı lehet, ha az erdıt ért károkat, károsításokat azonosítjuk az erdıt – vagy
inkább a gazdálkodót, a tulajdonost – ért gazdasági károkkal. Ezeken ugyanis általában elsısorban a
fatermesztést ért gazdasági károkat érik (márpedig a II. fejezetben megmutattuk, hogy az erdınek a fán
kívül mennyi és milyen nagyságrendő egyéb, gazdasági és pénzben ki nem fejezhetı “értéke” van), ráadásul
a közvetlen gazdasági kárnál adott esetben jóval kisebb vagy nagyobb lehet az erdı megújulóképességében,
normális funkcióinak ellátásában okozott kár. A nagy “károkat” okozó tőz sokszor természeti jelenség,
ezért “kárt” rendelni hozzá szintén kétséges (Csóka-Somogyi, 1996).
Mindezek miatt igazából nincsen is pontos képünk az erdık egészségi állapotáról. Az erdık dimenzióiból,
és az erdı bonyolultságából adódóan jelenleg nincsenek is olyan módszerek, amelyek elegendıek lennének
az erdı egésze egészségi állapotának becslésére. Sıt, még a fák egészségi állapotának becslése is igen
problematikus. Ezért aztán – habár már 1947 óta léteznek faegészségi monitoringok – sok országban mind
a mai napig nincs formális fa-, ill. erdıegészségi monitoring, s a létezı rendszerek sem egységesek.
Márcsak ezért sem érdemes túl részletesen tárgyalni az erdık egészségi állapotának kérdését. Az alábbi
rövid összefoglaló a TBFRA-2000 fıbb megállapításait foglalja össze.
Az újkori “erdıpusztulások” (“tölgypusztulás”, “fenyıpusztulás” stb.) egyes típusai többnyire a
fák akár laikusok számára is jól látható levélelszínezıdésével és levélvesztésével járnak együtt, ezért is kerültek talán
a társadalmi figyelem középpontjába. A különbözı erdıleltárok eredményei szerint a levélvesztés sokkal
nagyobb mértékő Európában, mint Észak-Amerikában: a (25%-nál nagyobb) levélvesztést elszenvedı fák
aránya az USA-ban 1% alatt van, Kanadában 10% körüli, Európában viszont több, mint 20%. Ezek az
eltérések minden bizonnyal legalább részben az egyes kontinenseken, ill. országokban alkalmazott felvételi
módszerek különbözıségeibıl adódnak.
Európában a trend az, hogy a fák egészsége romló jellegő, legalábbis az 1988-1997 közötti idıszakban.
Ezalatt ugyanis a (25%-nál nagyobb mértékben) lombveszteséget elszenvedı fák aránya 13.2%-ról 23.1%ra nıtt. Ennek a lombveszteségnek azonban országonként (pontosabban: természetrajzi egységenként)
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más és más okai lehetnek. Nálunk pl. jelentıs károkat és problémákat okozott a tölgyek ún. leromlásos
típusú megbetegedése (helytelen elnevezéssel: a “tölgypusztulás”; 3. ábra), aminek pontos okai mind a mai
napig ismeretlenek. – Európa és Magyarország erdeinek egészségi állapotáról az egyik legutolsó hazai
összefoglalót Szepesi (1998a-b), ill. Csóka és tsai (1998) adta közre.
35
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3. ábra. Fontosabb tölgyfajaink faegészségi állapotának alakulása a 25%-nál nagyobb lombvesztést
elszenvedett fák részaránya alapján 1988-1999. között (ÁESZ, 2000). (KST: kocsányos tölgy; KTT:
kocsánytalantölgy; CS: cser.)
A legnagyobb kárt az erdıkben a boreális és a mérsékeltövi erdıkben a rovarok és a tüzek okozzák. (A
rovarkárok talán Kanadában a legkiterjedtebbek: amíg évente csak 1.02 millió hektáron végeznek
fakitermelést, addig az évente rovarkárt szenvedett erdı területe eléri a 4 millió hektárt, Kanada, 1999).
Jelentıs ezen kívül még a legeltetés, ill. a nagyvadállomány miatti kár; több európai országban (pl. Ausztria,
Bulgária, Dánia, Lengyelország) az ilyen eredető erdıkárok területe nagyobb volt, mint bármely más
erdıkáré (6. táblázat).
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6. táblázat. Ismert és ismeretlen eredető erdıkárok nagysága (az érintett erdıterület nagysága ezer ha-ban)
néhány országban (TBFRA-2000).
Elsıdlegesen károsított terület (ezer ha)
Ország

erdık és
más fás
területek
(ezer ha)

referencia
idıszak

rovarok és
betegségek

nagyvad,
legeltetés

ismert
helyi
légszenynyezés

tőz

abiotikus
károk
(szél, hó,
jég stb.)

Összes
ismert
eredető
kár

Ausztria

3,924

163

68

72

0

7

Bulgária

3,59

63

18,7

23,5

7

13,8

Horvátország
Csehország

1,775

1986-96

16

15

1

11

2,63

1988-97

451

355

30

4

Ismeretlen
eredető
kár

16

1

18

44

13

Finnország

22,768

1986-96

3300

1600

300

0

0

1400

1700

Franciaország

16,989

1983-93

235

150

45

30,7

0

9,3

0

Németország

10,74

1987-96

Görögország

6,513

37,2

Magyarország

1,811

1996

231,5

169,3

24,8

0,7

36,7

14,2

Olaszország

10,842

1995

129,6

66

6

40

0,1

17,5

6,5

12

1994-96

1164

112

218

0

2

832

0

Lengyelország

8,942

1992-96

309

389

13

Portugália

3,467

1995

603

391

23

88

0

Románia

6,68

1993-97

67,6

0

0,7

0

66,9

Szlovákia

2,031

124,3

86

5,7

2,1

4,4

0,9

0,9

0,3

0,1

Norvégia

Szlovénia

1,166

1996

Spanyolország

25,984

1990

Svédország

30,259

1992-96

Svájc

1,234

Egyesült Királyság

2,489

37,2

500

196

100

101

38

26,1

3,2

35

0,4

1000

1000

551
1

0,7

0,2

0,1

1995

240

30

67

8

0

135

10

886,538

1996

4759

3566,5

4,7

1161

0

25,7

0,9

Kanada

417,584

1986-95

USA

297,135

12

204

Orosz Föderáció

205000
25298

23462

230

28764
0

1620

A tüzek jelentısége nem feltétlenül arányos a tőz által érintett erdıterület nagyságával, vagy az erdıtőzek
számával. A tüzek gyakorisága elsısorban ott nagy, ahol a kitörésének feltételei (magas hımérséklet,
alacsony páratartalom, jól éghetı faanyag) párosulnak a nagy laksőrőséggel.
A klímaváltozás hatásaitól sem lehet teljesen eltekinteni. Az utóbbi években megnıtt az extrém
klimatikus jelenségek gyakorisága. Ezek következtében 1998-ban az USA-ban mintegy 2 millió ha-t,
Kanadában pedig 10 millió ha-t károsított súlyosan egy jégvihar. Az elvesztett faanyagban keletkezett
közvetlen gazdasági kár meghaladta az 1 milliárd dollárt, de a fahulladék, a költséges felújítás, új tervek
készítése, tőz- és gradációveszély7 jelentısen növelik a tényleges károkat (TBFRA-2000). Tárgyunk
szempontjából azonban legalább ilyen fontos, hogy a jég lényegesen károsítja a faállományokat abban az
esetben, ha a jégkár mértéke nagyobb, mint ami “normál” esetben elı szokott fordulni (ekkor ugyanis a
fák nem, vagy csak igen lassan tudják visszahódítani az erdıterületet).
Érdemes kiemelni még, hogy a légszennyezésbıl (“savas esık”) eredı erdıkárok vagy nem
ismertek, vagy méretükben kicsik. Ugyanakkor az is lehet, hogy több más egészségi probléma hátterében
állhat a fáknak a légszennyezésbıl eredı gyengültségi állapota. A nagy rovar- és gombakárosításoknak –
egyebek mellett – az erdık ültetvényszerő kezelése, biodiverzitásának alacsony volta, ill. a nem megfelelı
fafajmegválasztás is oka lehet. Ezekkel a kérdésekkel a VII. fejezetben még foglalkozunk. Az alábbiakban
azt foglaljuk össze röviden, hogy melyek az erdıket érintı egyéb, korábban részletezett kedvezıtlen
jelenségek fıbb okai.

7

a gradáció élılények tömeges, gyakran hirtelen elszaporodása.
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7. Barát vagy ellenség?
A fentiekbıl úgy tőnik, mintha az ember hadban állna az erdıvel. E hadviselésért a legkézenfekvıbbnek
tőnik az erdıvel legközelebbi kapcsolatban állókat – az erdıgazdálkodókat – okolni. Ez azonban helytelen
volna: mind az erdık állapotát általában, mind a különbözı fajok fennmaradását nemcsak, sıt nem is
elsısorban az erdıgazdálkodás, ill. tág értelemben a földhasználat veszélyezteti. Természetesen nem
szabad elhallgatni, hogy az erdıgazdálkodás, ill. annak bizonyos formái e tekintetben jelentıs veszélyeztetı
tényezık (7. táblázat). Mindazonáltal – ahogyan azt az alábbiakban, ill. a X. fejezetben megmutatjuk – az
erdıgazdálkodás különbözı társadalmi igényekre vezethetı vissza.
7. táblázat. A nagy ıserdıket veszélyeztetı tényezık és a veszélyeztetettség mértéke a még megmaradt
nagy ıserdık területének százalékában (Bryan et al. 1997).

Földrész

A nagy ıserdık veszélyeztetı tényezıi

Közepesen
vagy erısen
veszélyeztetett
nagy ıserdık
Fakitermelés

az összes nagy
ıserdı
százalékában

Bányászat,
útépítés,
egyéb
infrastruktúra

Erdıirtás
mezıgazdasági
terület nyerése
érdekében

Egyéb

a veszélyeztetett nagy ıserdıterület százalékában

Afrika

77

79

12

17

49

Ázsia

60

50

10

20
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Közép-Amerika

87

54

17

23

42

Észak-Amerika
Dél-Amerika

26

84

27

2

14

54

69

53

32

19

Európa

100

80

0

0

20

Oroszország

19

86

51

4

47

Ócánia

76
39

42
72

25
38

15
20

65
27

Összesen

Az erdıirtások oka elsısorban az, hogy a világ szegényebb régióiban – mindenekelıtt Afrikában és
Ázsiában – az emberek az életbenmaradásukhoz szükséges élelmiszer elıállítása érdekében mezıgazdasági
területeket hoznak létre az erdık helyén. Ezt az erdıirtást “megélhetési erdıirtásnak” is nevezik. A szegénység
mellett a viszonylagos jólétben élı népesség nagy ütemő gyarapodása is egyre több élelmiszer
megtermelését teszi szükségessé (1950 óta a világ népessége több, mint duplájára növekedett). Brazíliában,
Malaysiában, Indonéziában és máshol a szegénység ellen úgy próbálnak meg küzdeni, hogy az ıserdık
helyén akarnak milliókat letelepíteni; ezzel rövid távú elınyöket szerezhetnek, de mindörökre
tönkretehetik a letermelt ıserdık helyét. Latin-Amerikában, de jellemzıen Ázsiában is nagy, államilag
támogatott gazdasági fejlesztési programokat is megvalósítanak, amelyek során szintén mezıgazdasági
területeket hoznak létre, és infrastruktúrákat építenek ki.
Természetesen az okok között van a faanyagigény is, ami alapvetıen kétirányú. Egyrészt tüzifára
van szükség: a fejlıdı világban a felhasznált energia legnagyobb része még mindig a tüzifa égetésébıl
származik. Emellett természetesen az iparifa iránt is nagy a kereslet, és nem véletlen, hogy a fakitermelı
vállalatok az értékesíthetı faanyagot produkáló erdıkre koncentrálnak. Az igények, ill. a fogyasztás
közismerten nagyon egyenetlen a világban; a fejlett világban pl. az egy fıre jutó papír mennyisége
tízszerese a fejlıdıének. Mégis, akár átlagolva, akár a Föld különbözı országaira kimutatva, az igények –
persze nemcsak a fa iránt – robbanásszerően nınek: az elmúlt évszázadban az emberiség létszáma 3.7szeresére növekedett, ugyanakkor az egy fıre jutó GDP (ami a fogyasztás közelítı mércéje) mintegy 4.6szeresére.
1961 és 1994 között az egy fıre esı papírfogyasztás 86%-kal nıtt globális szinten, és 350%-kal az
iparilag fejlett országokban. A világ fafogyasztása már most sem alacsony, de az igények növekedése
egyelıre megállíthatatlannak tőnik: 2010-re (1993-hoz képest) további 56%-os növekedést jósolnak
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(Bryant et al. 1997). Amíg 1996-ban mintegy 1.49 milliárd m3 volt a világ rönktermelése, addig 2010-ben
1.88 m3-t jósolnak. Mindez annak ellenére van így, hogy a reciklizálást eddig a papírnál sikerült talán a
legjobban megoldani; az újságok papírjának majdnem kétharmadát újra fel tudják használni.
A fejlıdı országok könnyő bevételnek érzik a letermelt fából behajtott hasznot, viszont nem
számolják a költségek közé a környezeti károk (pl. erózió) költségeit. Nemcsak a fejlıdı országok
problémája viszont, hogy a politikusok a saját és ismeretségi körük rövid távú haszna érdekében áldozzák
fel az erdık által nyújtott hosszú távú szolgáltatásokat. Az ilyen módon szerzett jövedelmeket sok helyen a
korrupció és az illegális fakereskedelem teszi lehetıvé. A brazil kormány például saját maga vallja be, hogy az
Amazonas-medencében a fakitermelések 80%-a (!) illegális. Oroszországban ugyan hivatalosan nem
ismerik el, de Szibéria sok részén a lakosság szinte egyedüli megélhetési forrása a fa kitermelése és exportra
történı eladása. Mindennek a haszonélvezıi elsısorban a gazdag nyugati társadalmak; a fejlett-fejlıdı
(észak-dél, kelet-nyugat stb.) ellentét így okozója tehát az erdık pusztulásának.
Korrupcióval elsısorban a fát exportáló országoknak a vezetıi vádolhatók. Korrupcióval vádolják
ugyanakkor az olyan, iparilag fejlett országokat is, mint pl. Nagy-Britannia, amely az egyik legnagyobb
felvásárlója az Amazonas-medencébıl származó fának. A fakereskedık a helyi lakosokat szinte bántóan
kis pénzekkel fizetik le, hogy a legnagyobb fákat termeljék ki az erdıkbıl. A jelenséget sokan a kábítószerkereskedelemhez hasonlítják.
Az európai fakitermelı vállalatok azt állítják, hogy az általuk alkalmazott szelektív (csak a
kereskedelmileg értékes fák kitermelését jelentı) módszerek nem teszik tönkre az erdıket, és hogy ık nem
felelısek a fakitermeléseknek az olyan mellékhatásaiért, mint hogy a kitermelés érdekében feltárt
területeken a kitermelés után farmerek és vadászok telepednek le. A tény azonban az, hogy nagyon kevés
európai vállalat végez erdıtervezést vagy erdıleltározást, ami egyértelmően mutatja, hogy nem a hosszú-,
hanem csak a rövid távú gazdálkodásban érdekeltek. Afrikában pl. több, mint 60 millió ha erdıben
folytattak már fakitermelést, és ebbıl csak mintegy 1 millió ha-on folyik tervszerő gazdálkodás, a többi
terület javarésze már nem is erdı (Sizer és Plouvier 2000).
Az erdık irtásáért az olyan nagy nemzetközi szervezetek is felelıssé tehetık, mint a Világbank,
amelynek dolgozóit kizárólag a kihelyezett pénz nagysága után honorálják, és amelynek tevékenysége
számára a környezet védelme, ill. a szegénység elleni harc egyáltalán nem szempont. Maga a Világbank el is
ismeri, hogy az utóbbi idıben különbözı célokra (gazdaságok fejlesztése, struktúraátalakítás stb.) adott
hiteleknél nem vették figyelembe azok környezetvédelmi hatásait, és e hitelek maguk az erdıirtások
elsıdleges okai között keresendık.
A fenti problémák elsısorban persze a világ más részeire jellemzık. Nem szabad ugyanakkor
elfelejteni, hogy ami most folyik a világ más részein, az nálunk egy-három évszázaddal ezelıtt, vagy még
korábban volt jellemzı. Az erdıterület Európában általában a XVII. század végén – XVIII. század elején
érte el minimumát (természetesen helyenként rendkívül változó mértékben; Watkins és Kirby 1998). Mint
már utaltunk rá, Európa ezenközben elvesztette eredeti erdeinek több, mint kétharmadát, és hazánk
erdıtakarója is a töredékére csökkent le.
Minden bizonnyal minden országban, ill. vidékenként más-más okok vezettek az erdık irtásához.
Mindazonáltal tanulságos, és bizonyos mértékben általánosítható az, amit Jakab Elek a múlt század végén
(1884) ír a hajdani hazai erdık sorsáról:
"Az utolsó ötven év irtóztató pusztítást tett hazánk erdeiben. A nép felszabadítása és jogegyenlıtlenség,
szabadságharczunk és belviszályaink, a népfölkelések szörnyő erdırablásai, érzékeny sebeket ejtettek a nemzeti vagyonon,
az absolut uralom korszaka és a kiegyezés után hazánk állami uj berendezése nagy adó fizetését tette elkerülhetetlenné...
Ipar- és kereskedelem fellendült, kényszerítette rá népünket a szükségek óriási mérve. A legnagyobb változást azonban a
vasutak okozták erdıink állapotában. Már idetova egy félszázada az elsı vasuti sín lerakásának Magyarországon. Angol,
német tıkepénzesek vállalkoztak vasutaink kiépítésére. Ez ujítás nem remélt nagy pénzösszegeket hozván ebben
szőkölködı hazánk birtokosai s népe közt forgalomba, mohó vággyal nyúlt a kinált haszon után minden kéz.
Következménye az lett, hogy a tömérdek vasút tömérdek sín-gerendái letaroltatták legszebb erdeinket, százezerekért, millió
és millió értékben. Olcsón kérték, olcsón adták szorult birtokosaink. A vasutak csakhamar megnyitották fáinknak a
belföldi és világkereskedelem utait és csatornáit. Mindenki elkezdette adni, értékesíteni, piaczra vinni erdeinek fatermését.
Szerencse, hogy a kıszén vasúti főtésre jobbnak bizonyult, különben erdıségeink egy század alatt kipusztultak volna....
Általános a panasz, hogy az ország nagy része faszükséget szenved, hogy a legszebb erdıhelyek kopár oldalokká lettek, sok
nem terem meg semmi gabonanemőt, legelınek sem való, víz mosott hegyszakadékokká, terméketlen, fa- és növénytelen
sivataggá alakultak nagy oldalok, magas hegygerinczek. Földünk s hazánk legerdıtermékenyebb részében a székely földön is
az erdık siralmas pusztulásáról tesznek tudósítást gyakor ízben hivatalosan kiküldött szakemberek."
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Ma is általánosnak volna nevezhetı a faszükség, ha az import és a fahelyettesítı anyagok nem pótolnák azt
a fát, ami itthon korábban letermelt erdıkben keletkezhetne. Annak ellenére, hogy a valamikori
mélypontot jelentı 11%-nyi erdısültséget mára 18% körülire sikerült “feltornászni”, mégis, az eredeti 4085%-nyi erdısültségtıl – eltekintve most ennek okaitól – messze vagyunk.
A faállomány degradálódását különbözı tényezık eredményezték. Az elsıdleges okok között
többnyire az emberi eredető behatásokat kell keresni, mint pl. a faállomány-szerkezet egyszerősítése,
homogenizálása gazdaságosság miatt vagy a könnyebb munkavégzés érdekében, túlhasználat iparifa vagy
tüzifa nyerés céljából, legeltetés, tőzgyujtás stb. Közvetett módon a monokultúrák szerkezete miatt
kialakuló rovargradációk szintén a degradáció irányába hatnak. Esetenként extrém klimatikus viszonyok
(pl. szélviharok, hó- és jégtörések, száraz idıjárás miatti tüzek) szintén degradálódást okoznak – ezek
kiváltója viszont szintén lehet az emberi tevékenység (errıl a X. fejezetben lesz szó).
Nem elhanyagolható az sem, hogy az erdıtüzek jelentıs részét szándékos vagy gondatlan emberi tevékenység
idézi elı. Szándékosan elsısorban ott gyújtják meg az erdıt, ahol az általuk elfoglalt területen más
tevékenységet akarnak folytatni. Ekkor is azonban sokszor az történik, hogy nemcsak akkora terület ég le,
amelyre éppen szükség van, hanem addig ég az erdı, amíg valami nem állja a tőz útját, vagyis nagy
területek égnek le feleslegesen.
Kárbaveszett erdık azonban azok is, amelyek gondatlan emberek cselekedetei következtében
kapnak lángot és égnek le. Nálunk is egyre gyakrabban fordulnak elı ilyen esetek, de nagy méretekben ott
keletkeznek ilyen tüzek, ahol arra nálunknál “jobb” feltételek adottak a tőzhöz: nagy forróság, száraz
levegı és gyantás fenyıfa (vagyis éghetı faanyag). Az USA-tól Görögországon keresztül Indonéziáig és
Szibériáig hatalmas, nehezen vagy nem eloltható tüzesetekrıl ad hírt rendszeresen – és az utóbbi idıben
mintha növekvı gyakorisággal – a világsajtó, olyan tüzekrıl, amelyek emberi életeket és nagy anyagi
károkat követelnek – nem beszélve az erdı pusztulásáról, még akkor is, ha sok erdıben az ehhez hasonló,
természetes eredető erdıtüzek bizonyos idıközökkel rendszeres “látogatói” az erdıknek.
Érdekes ugyanis, hogy a tüzek bizonyos erdıtípusok hosszútávú létének, stabilitásának,
biodiverzitásának feltételei is, és itt a tüzek természetes körülmé nyek
között
hosszabb-rövidebb
idıszakonként elıfordulnak. Az erdıtüzek elleni védekezés itt káros következményekkel is járt: az
évtizedek során az el nem égett faanyag nagy mennyiségben halmozódott fel, aminek az lett az eredménye,
hogy az ilyen erdık nagyon gyúlékonnyá váltak, és ha egyszer lángra lobbannak, sokkal nagyobb erdıtüzek
keletkeznek, mintha nem történt volna bennük védekezés (Csóka-Somogyi, 1996). Így vált az erdei
folyamatok nem kellıképpen pontos ismerete az erdı kárára.

8. Összegzı értékelés
Ahogyan korábban említettük, az erdık helyzetét és sorsát tekintve könyvünk is mindenképpen csak
vázlatos, a legfıbb problémákat kiemelı összeállításra törekedhet. A fent írtakat sok egyéb, a következı
fejezetekben tárgyalt további részlet egészíti ki.
Az erdık helyzetébıl és a szempontjukból fontos legfıbb jelenlegi folyamatokból azonban már az
eddigiek alapján is több fontos következtetést lehet levonni. Következtetéseink természetesen függenek
attól, mennyire a helyi problémákra, ill. mennyire az egész Földre koncentrálunk, és mennyire vagyunk
elfogultak az erdık sorsát illetıen. Csupán a tényekre hagyatkozva azonban egyértelmően megállapítható,
hogy globális léptékben az erdıket jelentısen veszélyeztetı folyamatok uralkodtak el, amelyek hosszú ideig biztosan
nem tarthatók fenn. Ezek közül a legkézzelfoghatóbb folyamat az erdık területének rendkívüli gyorsaságú
megfogyatkozása. Ennek kiszámíthatatlan következményei lehetnek a földi klíma drasztikus
megváltozásától a különbözı járványok terjedéséig és természetesen a fahiányig, eróziókig stb.
Az erdık kiirtásának emellett van egy sajátos, ritkán méltatott vetülete. Az erdıben lakó emberek
a helyzetükbıl adódóan nagyon sok ismerettel rendelkeznek az ıket körülvevı élıvilágról: ismerik az
állatok szokásait, az egyes növények használhatóságát (vagyis hogy melyik alkalmas építkezésre, használati
eszköznek, festésre, gyógyszernek, vagy éppen méregnek), de talán azt is jobban tudják még a tudósoknál
is, hogy milyen törvényszerőségek szerint mőködik az erdı. Amint az erdıket kiirtják, és az ottlakókat más
életformára kényszerítik, ez a hosszú idı alatt megszerzett tudás vészhet el – mégpedig hamar és
visszavonhatatlanul.
Az erdıterület-változást illetıen – annak ellenére, hogy a fával borított terület nı – Európában, de
Magyarországon sem teljesen megnyugtató a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy önmagában nem elég a
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fával borított terület alakulását nézni; az erdınek, mint életközösségnek, ökoszisztémának a definícióját
szigorúan alkalmazva az erdık területe csökkenhet akkor is, ha a fával borított terület nı.
Talán még ijesztıbbé teszi a helyzetet, hogy mindez azzal párhuzamosan, sıt: annak ellenére is
történik, hogy kétféle irányból is nagy energiákat fektetnek be az erdık megmentésére és igényeink jobb
kielégítésére irányuló törekvésekbe. Az egyik ilyen irányt a különféle természetvédelmi mozgalmak
képviselik, amelyek a 60-as évektıl kezdıdıen rendkívüli méretekben teret nyertek. Ugyanakkor az
erdıkkel közvetlenül kapcsolatban lévı erdıgazdálkodók is sok problémára érzékenyek. Ezt mutatja, hogy
– kontinensenként, régiónként eltérı mértékben – nagy erıfeszítéseket tesznek arra, hogy kidolgozzák és
alkalmazzák az erdık fenntartható kezelésének módszereit, és összhangba hozzák a társadalmi igényeket
az erdık teljesítıképességével.
Mindezt azonban a X. fejezetben tárgyaljuk részletesebben. Elıtte szükséges részletesen elemezni
az erdıket fenyegetı másik fontos, a fentiek alapján is nyilvánvaló veszélyt, az erdık degradációját. E
degradáció egyik legfontosabb formája a biológiai változatosság legkülönfélébb formáinak eltőnése. A következı
négy fejezetet ennek a témának szenteljük.
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IV. A kevesebb többet ér?
________________________________________________________

“Sokféle a madár, s egyik ezt, másik azt
Leginkább kedveli,
Ezt ékes szólása, amazt pedig tarka
Tolla kedvelteti.”
Petıfi S.: A gólya

1. Ökolokauszt – vagy csak riasztó számok?
Kozmikus viszonylatban a Föld egyik legkülönlegesebb tulajdonsága, hogy életet hordoz. Ez az őrbıl a
Földre vetett elsı pillantásra a szárazföld zöld leple, mindenekelıtt az erdık jelenléte miatt feltőnı.
Közelebb menve és nagyobb “felbontásban” megvizsgálva ezt a földi életet, szinte nyomban feltőnik e
zöld lepel atomjainak: az élı szervezeteknek a sokfélesége – más kifejezéssel: változatossága.
Ez a változatosság lenyőgözı. Már eddig is több, mint 1.75 millió fajt azonosítottak, és minden
átlagos napon további háromszázzal nı a formálisan leírt fajok száma. Ugyanakkor egyes becslések szerint
a leírt fajok száma csak mintegy tizede a Földön található összes fajnak (Purvis and Hector, 2000).
Ez a változatosság feltőnik mindenkinek, akár egy virágos réten, akár egy hegyvidéki lombos
erdıben járunk. Mégis, mintha “zavarna” minket ez a sokszínőség: soha nem látott mértékben csökken ez
a változatosság a tevékenységünk következtében. Pedig szinte alig tudunk valamit róla, nem tudjuk (bár
egyre inkább sejtjük), hogy mennyire nagy szükségünk van rá.
Nagyon keveset tudunk arról is, hogy hogyan hat a biodiverzitás az ökoszisztémák mőködésére.
Ennek persze az lehet az egyik oka, hogy a legegyszerőbb ökoszisztémákban is több ezer faj található,
vagyis a földi életközösségek rendkívül bonyolult rendszerek. Ugyanakkor annak fényében, hogy az emberi
társadalom létfeltételeit biztosítják a természetes és az emberi behatás alatt álló ökoszisztémák,
tulajdonképpen nehezen érthetı, hogy ezt a kérdéskörben csupán hét (!) éve kezdték el összevetni az
elméleteket a modellekkel, terepi megfigyelések és kísérletek eredményeivel – még nincs egy évtizede sem
annak, hogy a tudományos alapelveknek megfelelı módszerekkel, szisztematikusan vizsgálják azt, hogy
végül is mivégre van a biodiverzitás, miért is van rá szükségünk (Tilman, 2000). Emellett – ahogyan
késıbb megmutatjuk – a biodiverzitással kapcsolatban a haszonelvőség mellett az etikai, filozófiai, vallási
és egyéb, nem (feltétlenül) racionális megközelítéseknek is létjogosultsága, sıt: igen nagy szerepe van.
Mint már említettük, az erdıket veszélyeztetı egyik legnagyobb veszély ennek a biodiverzitásnak a
rohamos csökkenése, sıt eltőnése. Az emberiség tevékenységének következtében az állat- és növényfajok
legnagyobb mérvő tömeges kihalása zajlik az utóbbi 65 millió évben. Úgy tőnik, hogy a korábbi
feltételezéseknél is sokkal nagyobb mértékben van veszélyeztetve a faji sokféleség: a fajok jelenlegi, ember
által elıidézett kipusztulási sebességét a természetes ütem százszorosára-ezerszeresére teszik (l. Chapin et al.
2000). Van olyan, bár egyesek szerint vitatott becslés, mely szerint évente mintegy 27 ezer faj tőnik el a
Földrıl – vagyis 20 percenként egy (Wilson 1992 in Purvis és Hector 2000). A kipusztítás (földtörténeti
értelemben) nemrég kezdıdött, és a legjobb tudományos megfigyelések szerint gyorsuló tendenciájú. Ha
ez így folytatódik, a következı fél-egy évszázad során a Föld fajainak akár fele is kipusztulhat (Kirchner-Weil,
2000).
Mi lehet az oka az igen nagymérvő fajkihalási ütemnek? Nyilván sok-sok helyi ok volna
megnevezhetı. Globális szinten két nagy közvetlen veszély van: a földhasználat és a klímaváltozás. Habár
a közvetetten az emberi tevékenység folyományának tekinthetı klímaváltozásnak is jelentıs szerepe lesz a
biodiverzitás csökkenésében (mindenekelıtt az ilyen szempontból veszélyeztetettebb északi tájakon), a
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legnagyobb veszélyt mégis a fajok életterének jelentıs megváltozását eredményezı közvetlen emberi
tevékenységek jelentik. Ezek közé tartozik a földhasználat változása (pl. erdınek mezıgazdasági területté
való átalakítása), ill. a természetes ökoszisztémák (mint pl. az erdı) nem megfelelı, a homogenizálás
irányába ható kezelése.
Az Élet Fáját, úgy tőnik, jóval nagyobb ütemben nyesegetjük, mint ahogyan az nı. Milyen
gallyakat nyestünk már le idáig? Meddig vagdoshatjuk ezt a fát, amelyhez a mi életünk is kötıdik? Hány ág
és gally lesz még elég ahhoz, hogy ez a fa ne pusztuljon el? Mely gallyakra van feltétlenül szükségünk? Egy
biodiverzitási, ökológiai katasztrófa küszöbén vagyunk, vagy még van idınk és lehetıségünk cselekedni?
Ebben a fejezetben ezekkel az alapkérdésekkel kapcsolatos néhány tényt és megfigyelést veszünk számba, és
röviden összefoglalunk néhányat azok közül a fontos tudományos kérdések közül, amelyek ismerete
feltétlenül szükséges ahhoz, hogy megfelelı stratégiát tudjunk kialakítani a biodiverzitás megfelelı
szintjének megtartására, ill. kialakítására.
Mindezek elıtt azonban azzal a nem is egyszerő feladattal kell megküzdenünk, hogy
meghatározzuk: valójában mit is értünk biodiverzitáson?
2. Mi a biodiverzitás?
Maga a szó a “biológiai diverzitás” rövidítésébıl adódik. A hosszabb kifejezés jól utal annak tartalmára: az
élıvilágban lépten-nyomon tapasztalható változatosságra. Ez a változatosság legjobban talán a fajok
sokféleségében tőnik fel. A fáknál pl. fontos különbségek tehetık az egyes fajok között azoknak a
kórokozókkal szembeni rezisztenciájukat, legnagyobb elérhetı (átmérı- és magasság-) méreteiket,
gyökérzetük méretét és szerkezetét, élettartamát, fény- és tápanyagigényét stb. tekintve. Mindennek
közismert módon nagy gyakorlati jelentısége is van; a fák növekedési tulajdonságai közötti különbségek
pl. alapvetı szempontok a fatermesztésben (Somogyi, 1986).
Egy adott terület nyilván annál változatosabb – annál diverzebb –, minél többféle faji tulajdonság,
vagyis minél több faj fordul elı ott. De nemcsak a fajok sokfélesége – száma - határozhatja meg az
életközösségek diverzitását. Ez jól szemléltethetı a következı egyszerő példán (Purvis és Hector, 2000):
Két hipotetikus állatközösség közül az elsıben három faj (egy lepke, egy szitakötı, és egy bogár) van, a
másodikban viszont kettı (egy lepke és egy szöcske). A fajszámot tekintve az elsı közösség a diverzebb.
Ha azonban az egyedszámokra is figyelmet fordítunk (az elsı közösségben legyen 6 lepke, 1 szitakötı, és 1
bogár, a másodikban pedig 4 lepke és 4 szöcske), akkor a második közösség tekinthetı diverzebbnek, mert
míg az elsı közösség esetében az egyedek legnagyobb része a lepkefajhoz tartozik, és a közösségben tett
hipotetikus “kirándulásunk” során szinte csak lepkékkel találkozunk, addig a másodiknál nemcsak a lepke-,
hanem a szöcskefaj egyedei is gyakran a szemünk elé kerülnek. Egy éhes, és a változatos étlapra kényes
madárfaj szemüvegén keresztül pedig, nem kétséges, a közösség változatossága ilyen módon is
értékelıdik). Ezért a fajszámon kívül fontosnak kell tartanunk az egyes fajok egyedeinek ritka vagy éppen
általános elıfordulását, más néven gyakoriságát is.
Magától értetıdıen tovább bıvül a biodiverzitás fogalma, ha figyelembe vesszük, hogy nemcsak
az egyes fajok mutatnak nagy változatosságot, hanem egyrészt fajon belül is sokféle tulajdonságú egyed van,
másrészt a Föld különbözı részein különbözı életközösségek alakulnak ki, amelyek mind-mind különbözı
mennyiségő és különbözı tulajdonságú fajokból állanak. Fajon belül az életmőködéshez szükséges
információkat hordozó gének sokfélesége, az életközösségek szintjén pedig az egyes életközösségek belsı
struktúrája, továbbá az egyes életközösségek sokfélesége szintén a biológiai diverzitás fogalomkörébe
tartoznak. De nemcsak a biológiai szervezıdés egyes szintjein mutatkozik a változatosság, hanem bármely
szinten az élı szervezetek struktúrájában és mőködésében is: életformákban, kémiai mőködésben,
vegyületekben, mozgásképességben, érzékelésben stb.
A fajoknak az ökoszisztémában elfoglalt változatos szerepe a biodiverzitás egy további formája. Az egyes
fajoknak az ökoszisztémákban betöltött szerepe jelentısen eltérı lehet. Vannak olyan fajok, amelyek
hiánya nem jár könnyen észrevehetı, nyilvánvaló következményekkel, vannak ugyanakkor olyanok is,
amelyek léte alapvetı jelentıségő. Ilyen kulcsfontosságú faj pl. sok ragadozó, amelyek egy-egy
ökoszisztémában akár egyedül is képesek limitálni a növényevı állatok számát, azok így nem tudnak
elszaporodni. A folyamatos és intenzív rágást csak kevés növényfaj képes elviselni, s így az életképes fajok
száma és összbiomasszájuk mennyisége, ennek következtében pedig stabilitásuk is alacsonyabb, ha a
ragadozók hiányában elszaporodnak a növényevı állatok.
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Az eddigi példák sorát sokáig lehetne folytatni. Könnyen megállapítható, hogy az élı
szervezeteknek szinte akármelyik tulajdonságát vizsgáljuk, mindenhol tapasztaljuk a változatosságot. Ezért
célszerő a biodiverzitást olymódon meghatározni, hogy az élı rendszerek bármilyen tulajdonságának bármilyen
formájú változatossága. Juhász-Nagy Pál ezt úgy fogalmazta meg, hogy “sokféle sokféleség létezik” (JuhászNagy, 1993). A változatosság az élı rendszerek egyik legfontosabb tulajdonsága, s az eltőnı sokféleség az
erdıket veszélyeztetı egyik legkomolyabb probléma, ezért könyvünk jelentıs része foglalkozik vele. Sok
más – tudományos és gyakorlati – problémát is ezen keresztül próbálunk megközelíteni.
Mindegyik biodiverzitás-formára itt nem térhetünk ki részletesen. Az erdıkkel kapcsolatban az
erdık sokféleségét és az erdın belüli struktúrák változatosságát, ezek szerepét a következı fejezetben tárgyaljuk. A
növényvilág felépítésében és mőködésében szerepet játszó diverzitásról a VI. fejezet szól. Külön fejezetet
szentelünk az erdei állatvilág sokfélesége néhány jellemzı aspektusának, de külön fejezet foglalkozik az erdei fák
genetikai változatosságával és több azzal kapcsolatos, lényeges új tudományos eredménnyel is. Ebben a
fejezetben a továbbiakban csupán néhány olyan általános kérdést tárgyalunk, amely támpontokat adhat az
Érdeklıdı Olvasó számára ahhoz, hogy a biodiverzitás kérdéskörének dzsungelében eligazodhasson, és
amely további gondolati barangolását megkönnyítheti.

3. A diverzitás mérése
Talán már az elızıek alapján tudjuk érzékelni, hogy arra a kérdésre, hogy mekkora is a biodiverzitás, nem
könnyő felelni. Ha el is tekintünk az élı szervezetek sokféle tulajdonságának sokféleségérıl, és csak pl. a
faji változatosságot akarjuk jellemezni, akkor is túlzás azt várni, hogy ki lehet fejezni a változatosságot egy vagy
néhány, ráadásul könnyen mérhetı adatokat tartalmazó, egyszerő képlettel vagy számmal. Mégis, mivel sokszor
csak ilyen képletek használata kivitelezhetı, és mivel az ezekkel kapott mutatószámok sokszor
informatívak, gyakran ilyen egyszerő képleteket alkalmaznak (1. jegyzet).

1. jegyzet. Néhány egyszerő diverzitási mutató.
(Jelölések: d: diverzitási mutatószám; E:
egyenletesség. Egyéb jelölések: S: fajszám; N:
egyedszám; pi: gyakoriság; n: tömegesség, α:
skálaparaméter. Tóthmérész, 1997 alapján.)
Fajszám: d = S
Gleason-egyenlet: d = S/N
Shannon - diverzitás: d = −

S

∑ p * logp
i

i

i =1

Egyenletesség: E = d/dmax
Rényi-féle egyparaméteres diverzitási
függvénycsalád:
S


HR(a) =  log pi a  / (1 − a )


i =1

∑

Hamar rájöttek, hogy mivel a diverzitás sok egyéb tényezıtıl függ, ezek az egyszerő
mutatószámok nemcsak hogy nem voltak képesek e tényezık sokaságát megfelelıen figyelembe venni, de
félrevezetı eredményeket is adhattak. Ha ugyanis egy-egy tényezı (ún. skálaparaméter) különbözı
értékeinek a függvényében számítjuk ki a képletek értékeit, akkor más-más diverzitási értékeket kapunk.
Ha ezeket az értékeket azután egy grafikonon ábrázolva összekötjük, akkor egy sajátos görbét kapunk,
amit diverzitási profilnak hívják. Ha pl. két társulás (X és Y) diverzitási profilját hasonlítjuk össze, és X
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görbéje a skálaparaméter minden értékénél magasabban halad, mint a másiké, akkor X nagyobb
diverzitású, mint Y. Ha azonban a két görbe metszi egymást, akkor diverzitás szempontjából a két társulás
nem rangsorolható (Tóthmérész, 1997). Ez az eset gyakran fordul elı, ezért helyes értelmezésére figyelmet
kell fordítani.
Habár a diverzitási profilok a mutatóknál többet mondanak a biodiverzitásról, még nem tökéletes
eszközök, és tovább kell folytatni a kutatást annak érdekében, hogy olymódon tudjuk a diverzitást
jellemezni, hogy azáltal jobban megértsük magát a diverzitást, valamint a diverzitásnak és az élı
szervezetek más fontos tulajdonságainak (pl. az ökoszisztémák stabilitásának) az összefüggéseit.
Ezen összefüggések taglalása elıtt érdemes rámutatni, hogy akár a fenti mutatószámok, akár azok
sorozatai, akár pedig sok egyéb, a diverzitás jellemzésére használt eszköz függetlenek attól, hogy minek a
változatosságát akarjuk velük mérni. Így ezek a diverzitás-mérık nemcsak a fajszintre vonatkoztathatók,
hanem akár a gének, vagy akár a társulások sokféleségének a jellemzésére, de elvben alkalmazhatók
volnának akár az olyan, részben biológiai jelentéssel bíró, részben viszont gyakorlati szempontból
alkalmazható mennyiségekre, mint a tarvágások mérete, a véghasználati korok, a gyérítések intenzitása, az
erdırészletek gyérítettségének mértéke, a választott fafajok mennyisége, a véghasználatkor meghagyott fák
darabszáma, fafaja, kora, vagy pl. fák mellmagassági átmérıi (Somogyi, 2000a-b). Ezeknél nem is az a fontos,
hogy diverzitásukról pontos számokat kapjunk, hanem az, hogy észrevegyük: ezek a mennyiségek, vagy azok
természetben elıforduló analógiáik szintén igen nagy változatossággal bírhatnak, és azt, hogy ezek
változatosságának megırzésére, ill. növelésére az eddigieknél fokozottabb figyelmet kell fordítani (l. V. és
X. fejezet).
Felmerülhet az Olvasóban, hogy vajon miért van szükség pl. a tarvágások méretének, vagy más,
fent említett mennyiség változatosságára? Nem volna jobb homogén módon kezelni az erdıt, és uniformis
faállományokat létrehozni? Elvégre a gazdálkodás során minél egyöntetőbb az állomány, annál könnyebb
benne munkát végezni: a munkafolyamatokat megszervezni, a megfelelı gépeket kialakítani stb.! Ahhoz,
hogy erre a kérdésre válaszolhassunk, elıbb meg kell vizsgálni, hogy mivégre is van a biodiverzitás,
egyáltalán, szükség van-e rá?

4. Változatosság és fenntarthatóság
A biodiverzitás jelentıségét – nevébıl kiindulóan – elıször biológiai szemszögbıl vizsgáljuk meg.
Mindjárt az elején ıszintén le kell szögeznünk: nem rendelkezünk olyan átfogó ökológiai modellel,
elmélettel, másféle magyarázattal, amelynek alapján mindenre kiterjedı tudományos bizonyossággal alá tudnánk
támasztani a biodiverzitás szükségességét, mint ahogy az is titok, hogy miért oly igen nagy a fajok
változatossága a Földön (Tilman, 2000). Ugyanakkor a biológusok túlnyomó többsége terepi tapasztalatai,
vizsgálatai, s az ezek alapján kialakuló belsı meggyızıdése alapján egybehangzóan állítja: a megfelelı szintő
változatosság az élı rendszerek hibátlan, hosszú távú mőködésének feltétele.
Példának a fajdiverzitást és az ökoszisztémák stabilitását vegyük. Nagyon sok jel utal arra, hogy a
nagyobb diverzitás általában nagyobb stabilitást eredményez, vagy másképpen megfogalmazva: a jelentısen
elszegényített szárazföldi életközösségeket a populációsőrőségek jóval nagyobb hullámzása jellemzi, mint a
diverzeket. Átfogó, elfogadott elmélet hiányában elıször tekintsük át azokat a vizsgálati tényeket, amelyekbıl
kiindulhatunk. Ilyen tények a mezıgazdasági monokultúrákban idırıl-idıre megjelenı rovarinváziók és
gombafertızések, vagy a szintén alacsony diverzitású boreális, ill. ültetvényszerő erdıkben rendszeresen fellépı
különféle rovarok gradációi. Hasonló gradációk a magas diverzitású trópusi erdıkben ismeretlenek. Az is
figyelemre méltó, hogy a megfigyelések szerint nem egyedül a fajdiverzitás az, ami a stabilitásra kedvezı
hatással van: az ökoszisztéma funkcionális gazdagsága közvetlenebbül hat a stabilitásra. Ez utóbbira példa
az, hogy abban az esetben, ha magas a mikorrhiza-gombák és tevékenységük diverzitása, akkor a
növényközösség biomasszája állandóbb, és produktivitása is nagyobb (McCann, 2000).
A magasabb diverzitásból adódó nagyobb stabilitásnak az egyik magyarázata az lehet, hogy a
nagyobb diverzitás növeli a funkcionális redundanciát, vagyis annak az esélyét, hogy jelen van(nak) az(ok) a
faj(ok), amely(ek) képes(ek) megbírkózni a különbözı, s idıvel szükségszerően kialakuló környezeti
állapotokkal (szélsıségekkel). Ha egy faj áldozatul esik valamilyen betegségnek vagy károsításnak, akkor
szükség lehet más faj(ok)ra az eltőnı faj pótlására, s ez csak akkor valósulhat meg, ha az ökoszisztémában
van olyan másik faj, amely hasonló igényő, mint a kiesı faj. A hasonló igényő fajoknak ez a fajta
látszólagos, ám valójában nagyon is szükséges többszörözıdése akkor nagy, ha akár több, ugyanarra a
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környezetre specializálódott faj, akár pedig sokféle környezetben is életképes, tehát a különbözı környezeti
feltételekhez könnyen alkalmazkodó fajból van több is az ökoszisztémában.
A fentieket úgy is meg lehet fogalmazni, hogy – mint máshol is – a “több lábon állás” adhat
biztosítékot a fennmaradásra. Megint más megközelítés szerint: ha van diverzitás, van verseny; ha pedig
van verseny és az egyik fél kiesik, a másik (legalább részlegesen) át tudja venni ennek a rendszeren belül
betöltött szerepét.
Közismert, hogy az ökoszisztémákat alkotó élılények között nagyon sokféle kapcsolat (interakció)
létezik. Ezeknek csak egyik példáját adják az élelmi láncok. Az egyes fajoknak a szaporodáshoz,
búvóhelyekhez és sok más életfunkcióhoz lehet szüksége más fajokra. Az interakciók sokfélesége, továbbá
erıssége szintén stabilizáló hatású. Érdekes módon a fajok közötti “gyenge” kapcsolatoknak általában
nagyobb a jelentısége az “erıseknél”; ez adódik a különbözı elméletekbıl, de a terepi tapasztalatok is arra
utalnak, hogy egészséges ökoszisztémákban sokkal több a gyenge kapcsolat, mint az erıs (McCann, 2000).
Sok gyenge kapcsolat viszont csak sok faj jelenlétében alakul ki. A lényeg azonban az, hogy az élı
rendszerek mőködéséhez megfelelı szintő diverzitás, komplexitás és stabilitás szükséges; ez általános
rendszerelméleti fejtegetésekkel igazolható.
A biodiverzitás meglétének azonban biológiai szempontból a fentieken kívül is számos egyéb oka
van. Egy újonnan felismert ok pl. arra a megfigyelésre támaszkodik, hogy mivel a fák különbözı
megbetegedéseket és károsítókat „vonzanak”, sokkal kevésbé alkalmas az anyafa körüli talaj arra, hogy ott
megtelepedjenek az utódok, mint az anyafától távol. Ezt a kísérletek is igazolták: sokkal jobban nıttek a
csemeték a fától távol szedett, vagy steril talajban, mint a fa mellıl szedettben (Packer és Clay, 2000).
Ebbıl az a törvényszerőség következik, hogy minél változatosabb egy erdı fafaj-összetétele, annál
nagyobb esélyük van az utódoknak arra, hogy valahol az erdıben felújuljanak – vagyis annál nagyobb az
erdı felújuló-képessége, következésképpen annál nagyobb a stabilitása.
Nem véletlenül emeltük ki a fejezet elején, hogy a biodiverzitásra az élı rendszerek hosszú távú
mőködéséhez van szükség. A földi élet csak azért maradhatott fenn évmilliárdokon keresztül, mert
mőködését nem egy-egy pillanathoz igazította, optimalizálta, hanem e pillanatok lehetıleg minél hosszabb
sorához. Minél hosszabb idıt vizsgálunk, annál változatosabb környezeti körülmények alakulnak ki, s csak
az a faj túlélı, amelyik alkalmazkodni tud. Amelyik viszont túlságosan elszegényített, az nem tud
alkalmazkodni, pusztulásra van ítélve. Akárhonnan veszünk is példákat – az orvostudomány területérıl a
különbözı kórokozókat, a növénytermesztés területén a különféle gombákat és rovarokat stb. –, szinte
mindegyikre igaz, hogy az embernek más élılények felett aratott “gyızelme” csak idıleges, hiszen ezek az
élılények alkalmazkodnak a számukra az ember által kedvezıtlenné tett környezeti feltételekhez. A hosszú
távlat azonban nehezen kezelhetı; hosszú idıre vissza könnyebben, elıre viszont nehezen gondol az
ember, pedig elsısorban az életközösségek hosszú távú fennmaradása miatt van szükség a biodiverzitásra.
Másképpen, mai, divatos szóval élve, a biodiverzitásra a természeti, és ezen keresztül a társadalmi
rendszerek fenntarthatósága8 miatt van szükség.
5. A változatosság nemcsak gyönyörködtet
A biodiverzitás egyik legfontosabb formáját, a fajdiverzitást – a fajok elıfordulását – a rendelkezésre álló
habitatok diverzitása határozza meg: az élılények tápláléka, szaporodó- és búvóhelye stb., az élı táplálék
tápláléka, búvóhelye stb. Ennek az erdıgazdálkodásban gyakorlati következményei vannak: az erdıgazda a
habitatok változatosságának csökkentésén vagy növelésén keresztül jelentısen befolyásolhatja az erdı
fajdiverzitását. Érdemes ezt nagyon komolyan venni, hiszen az erdész (és más földhasználó) számára is fontos a
diverzitás: ez ugyanis a különbözı (erdei) termékek termelésének hosszú távú feltétele. Ez részben
közvetlenül is megfigyelhetı: már Darwin és Wallace is feltételezte, hogy a nagyobb biodiverzitás elvben
nagyobb produktivitáshoz vezet (Purvis and Hector, 2000); ezt aztán a legtöbb esetben ténylegesen ki is
tudták mutatni. Konkrét erdészeti példát említve: elegyes faállományok fatermése jelentısen
meghaladhatja az elegyetlen állományokét (Kramer, 1987, Adams and Woodward, 1989, Burkhart and
Tham, 1992, Béky-Somogyi, 2000). Közvetve ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a sokféle faji,
továbbá a fajon belüli sokféleség (alfajok, változatok, klónok stb.) a változatos és változó termıhelyi
viszonyok (l. pl. klímaváltozás) között is biztosítani tudja, hogy fát lehessen termelni.

8

A fenntarthatóság kérdéskörével a X. fejezetben részletesen foglalkozunk.
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Ha ilyen, kizárólag haszonelvő megközelítésben vizsgáljuk a biodiverzitást, akkor általánosan
elmondható: valamennyi faj potenciális forrása piacképes termékeknek. Erre jó példák a legkülönfélébb
gyógyhatású növények, hiszen a legtöbb gyógyszer növény-alapanyagú. Fontos aláhúzni, hogy a fajok
többsége csak potenciálisan jön számításba, hiszen eddig még csak az összes növényfaj 1%-át vizsgálták meg
(nem is tudjuk hát egy-egy faj kihalásakor, hogy mit vesztettünk...). Emellett nemcsak az ember
gyógyítására kell gondolni, hanem mindazokra az élılényekre, amelyeket az ember valamilyen módon
felhasznál. Így pl. a kukorica – a világon az egyik legjobban elterjedt haszonnövény – vírus-rezisztens
fajtáinak kinemesítéséhez jól fel lehet használni egy mexikói vadonélı főfélét (Euchlaena mexicana); e főféle
(a Földön elıforduló sokmillió közül egyetlen faj!!) genetikai információinak értékét több száz millió
dollárra teszik (Chapin et al. 2000). E tekintetben is nagyon fontos a jövı, a hosszú táv figyelembe vétele a
mai döntéseknél: aminek ma nincs értéke, vagy nem látjuk azt, az holnap életfontosságú lehet. A
biodiverzitás megırzésének kérdésekor – ha csak a hasznokat nézzük is – össze kell vetni a megırzés
költségeit a jelenlegi és a jövıben várható hasznokkal.
Egészen máshonnan is megközelíthetjük a biodiverzitás szükségességének kérdését. Egy filozófus,
vagy valamilyen vallás képviselıje többféle kiindulópontról is eljuthat oda, hogy minden élı fajnak joga van az
élethez. A Homo sapiens végülis egy a sok földi faj közül, és nincs rá semmilyen morális alapja, hogy
kisajátítsa a Földet. Ennek a tétlenek az “igazságtartalmán” lehet vitatkozni, az azonban nem vitatható,
hogy a plurális, demokratikus világban ezek az igénymegfogalmazások is tiszteletben tartandók.
Megint máshonnan közelíthet egy “profi” vagy “amatır” esztéta: rengeteg embert ejt rabul
egyszerően csak a látványa, a jelenléte a különbözıségükben egyedi fajoknak. Mivel nem az a lényeg, hogy
mennyire tudatosan vagy tudományosan képes valaki értelmezni egy látványt, hanem hogy a neki tetszı
látvány mennyire okoz kellemes (vagy éppen: kellemetlen) élményt, nem is szabad “amatırizmusról”
beszélni, hiszen mindannyiunk születési elıjoga az erdei élmény. (A biodiverzitás e tekintetben hasonlít
egy-egy festményhez, szoborhoz, épülethez és más hasonló, értéknek tekintett mővészi alkotáshoz,
amelyeket általában csak azért ırzünk, mert sokaknak tetszik, pedig e mőalkotásoknak egyéb praktikus
“hasznuk” nincs.)
A “laikus” is joggal jelenthet be igényeket a biodiverzitásra, mert az számára változatos szociális
értékekkel bírhat. Ilyen érték pl. a kirándulás élménye, vagy a munkaalkalom. Az erdı egy-egy része
önmagában is képviselheti valaki számára az egész erdı teljes értékét. Ezért nemcsak az erdı, hanem akár
az erdıben élı legkülönfélébb fajok, vagy a diverzitás más formái önmagukban is hordozhatnak ilyen
szociális értékeket.
A fenti rövid lista nyilvánvalóan részleges lehet csak. További szempontokat soroltunk fel a II.
fejezetben. Mindent egybevetve nem túlzás kijelenteni, hogy mindannyian rá vagyunk szorulva a biodiverzitásra:
az hosszú távon saját életünk fennmaradásának feltétele.
Ennek alapján a fejezetcímbıl új kérdést fogalmazhatunk: szükség van-e a teljes biodiverzitásra?
Más formában ugyanez a kérdés úgy is feltehetı, hogy vajon meddig lehet csökkenteni a meglévı
változatosságot a stabilitás, produktivitás, egyéb szolgáltatások megkívánt (elvárt) szintjének teljesüléséhez?
Tárgyilagosnak kell lennünk e tekintetben is: a válaszok kidolgozására még csak nemrég kezdıdött meg a
munka, a pontos válaszok nem ismerjük.
A kísérletek 95%-a pozitív összefüggést mutat a diverzitás és az ökoszisztémák mőködése között,
mégis úgy tőnik, sokszor nagyon jelentıs mértékben csökkenhet a biodiverzitás katasztrofális
következmények nélkül is: sokszor azt találták, hogy a fajok fele, sıt egy ötöde (!) is elegendı volt ahhoz,
hogy megırzıdjenek az ökoszisztéma legfontosabb biogeokémiai funkciói (Purvis and Hector, 2000).
Azt a kérdést, hogy mekkora legyen a biodiverzitás, nemcsak abban az értelemben szükséges
felvetni, hogy elkerüljük a túl szegényes, homogén életközösségeket. A túl sok sem jó: ez sem természetes, nem
az egészséges erdıre jellemzı. Ilyen eset pl. akkor fordul elı, amikor egy, az adott vidéken idegen faj kerül
a közösségbe, pl. emberi közvetítés útján. Ennek tipikus példája az akác, amely megfelelı helyeken – arra
alkalmas ültetvényszerő erdıkben – nagy hasznot tud hajtani, elvadulva, vagy nem megfelelı helyekre
telepítve viszont bekerülhet olyan társulásokba, ahol – idılegesen – növeli a fajdiverzitást, de hosszú távon
az ıshonos fajok egy részének kipusztulását eredményezheti. Ugyanígy, egy tarvágásban önmagában a
lágyszárúak fajszámának növekedése nem azt mutatja, hogy ott valamilyen “helyes” beavatkozás történt,
hanem éppen ellenkezıleg, degradációra utal: a természet új szelekció beindításával kísérli meg a rajta ejtett
sebet begyógyítani – ami tehát mutatja, hogy a természeten seb esett.
Természetesen nem a fajok száma fontos csupán egy-egy közösségben, ahogyan egy autóban sem
az alkatrészek száma a fontos, hanem az, hogy az egyes alkatrészek megfelelıen illeszthetık-e egymáshoz.
Az ökoszisztémák mőködésébıl kiindulva nyilvánvalóan nem mindegy, hogy mely fajok vannak jelen, és mely
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fajok hiányoznak. Ezt egy nemrégi tanulmány igazolja. Sankaran és McNaughton (2000) terepi adatok
alapján jutott arra a következtetésre, hogy az, hogy egy növényközösség mennyire képes a különbözı
stresszeknek és bolygatásoknak ellenállni – mennyire stabil a közösség –, nem is annyira a fajok számától,
mint inkább a közösséget alkotó fajok tulajdonságaitól függ.
Azt, hogy mely fajok jelenléte fontos, és kezelt ökoszisztémák (pl. gazdasági erdık) esetében mely
fajok jelenlétét célszerő elısegítenünk, nagyon alapos, részletes vizsgálatok nélkül általában nem mondható
meg. Az egyes erdıkben olyan sokféle élılény él, ennek következtében oly bonyolultak az élelmi láncok, és
oly szövevényesek a fajok közti interakciók, hogy még a legmegalapozottabb becslés sem nyújthat
semmilyen kézzelfogható, gyakorlatias információt. Általános irányelvként ezért azt az elvet célszerő
alkalmazni, hogy egy-egy helyen mindazoknak a fajoknak a jelenléte kívánatos, amelyek az adott helyen
természettıl fogva ott lennének. A természetnek elegendıen hosszú idı állt rendelkezésre arra, hogy
kikísérletezze a megfelelı összetételt – itt is áll tehát az a tétel, hogy “a természet jobban tudja”. Ha
viszont ez igaz, és hagyjuk is a természetet mőködni, akkor elıbb-utóbb mindenhol kialakul a természetes
életközösség.
Ahhoz, hogy a természettıl elleshessük, mi a “legjobb” fajösszetétel, vagy hogy képet kapjunk
arról, hogy mennyire diverz szerkezetőek (mennyire természetesek) mai erdeink, állandóan figyelni kell a
természetes struktúrákat, ill. azt, hogy adott állapotból kiindulva a természet csökkenti-e vagy növeli a
habitatok mennyiségét, és milyen sebességgel. Ezeknek a változásoknak az iránya szintén hasznos
információkkal szolgálhat.
Ehhez viszont az szükséges, hogy legyen mit tanulmányozni, hogy legyenek olyan területek, ahol a
természetes folyamatok és állapotok uralkodnak – vagyis ıserdık –, továbbá olyanok, amelyekben a
valamikori gazdasági erdınek van lehetısége visszaalakulnia ıserdıvé – ezek az erdırezervátumok.
Ezeknek az erdıféleségeknek a kérdésével bıvebben foglalkozunk a III. és a X. fejezetben.
Az erdık folyamatos tanulmányozása azonban még egy nagyon fontos ok miatt szükséges. Sajnos,
a biodiverzitást fenyegetı veszélyek is sokfélék, és ahogy már többször említettük, a biodiverzitás – annak
valamennyi formája – vészesen csökkenıben van világszerte. Ahhoz, hogy képet alkothassunk arról,
milyen mértékő ez a csökkenés, és egyáltalán mi az, ami veszélyben van, folyamatosan figyelni kell a
biodiverzitást.
6. Mit vesztettünk idáig – és mink van még?
Könyvünk tárgyából adódóan az alábbiakban elsısorban a szárazföldi biodiverzitás csökkenésének
folyamatát elemezzük. Célszerő az egész Földre vonatkozóan vizsgálódni, és – bár a természetes erdık a
szárazföldi biológiai diverzitás vélhetıen legfontosabb ırzıi (TBFRA-2000) –, valamennyi szárazföldi fajra
kiterjeszteni. Természetesen az volna jó, ha a biodiverzitás minél több formájáról lennének ismereteink.
Ez azonban – mint a késıbbiekben többször is említjük majd – nincs így, és itt elsısorban a fajokkal
fogunk foglalkozni.
Széleskörő feltételezés szerint a világ fajainak jelenleg nem kevesebb, mint 10%-a veszélyeztetett. A
kipusztított, ill. különbözı mértékben veszélyeztetett fajokat, azok számát illetıen az IUCN kezeli a
legjobb adatbázisokat. Az ezekbıl vett néhány számadat jól jelzi, hogy mekkora problémáról is van szó, és
melyek a legproblémásabb területek.
A növények közül a felmért kb. 270,000 edényes fajnak mintegy nyolcada, majdnem 34 ezer
növényfaj áll a kipusztulás szélén. Ennek megdöbbentıen magas részaránya, mintegy 90%-a csupán egyetlen
országban található, tehát egy-egy faj tekintetében az adott ország felelıssége igen nagy. Eddig már 380
növényfaj bizonyítottan kipusztult a természetes elıfordulási helyeirıl, további 371 faj áll a kipusztulás szélén
(IUCN 1997). Ezek a számok alacsonyaknak tőnhetnek, de egyrészt csak a vizsgált növényfajokhoz szabad
ıket viszonyítani, másrészt pedig azt kell figyelembe venni, hogy a kipusztulás néhány évszázada
kezdıdött. A kihalás sebessége geológiai idıléptékben krízisnek felel meg.
Az erdıkre figyelemmel érdemes áttekinteni a fafajok helyzetét is. Ez márcsak azért is fontos,
mert a fafajok diverzitása jól felhasználható annak becslésére, hogy mekkora egy erdıben az összes faj
diverzitása – ill. megfordítva: a fafajok eltőnésébıl lehet következtetni más fajok eltőnésére is. Elıszöris
meglepı, de tény: még mindig nem tudjuk pontosan, hogy hány fafaj tenyészik a Földön. Azt viszont
felmérték, hogy közel 7400 fafaj van (a dokumentált fafajok 9%-a), amely veszélyeztetettnek lehet
minısíteni (The World List of Threatened Trees, 8. táblázat).
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8. táblázat. A veszélyeztetett fafajok száma a veszélyeztetettség mértéke (az IUCN veszélyeztetettségi
kategóriái) szerint (The World List of Threatened Trees, 2000).
IUCN veszélyeztetettségi kategória

Fajok száma

Kihalt

77

Kihalt a természetben

18

Kritikusan veszélyeztetett (KV)

976

Erısen veszélyeztetett (EV)

1319

Veszélyeztetett (V)

3609

majdnem fenyegetett (MF)

752

védelemre szoruló (VSZ)

262

hiányos adattal rendelkezı

375
Összesen:

7388

Ahhoz képest, hogy a fák az emberi életben milyen fontos szerepét töltenek be, ez egy alapvetı
problémának nevezhetı. Ezt a szerepet a II. fejezetben részleteztük. Megállapításainkat tovább erısítik az
arról szóló ismeretek, hogy az egyes veszélyeztetett fafajokat mire használják (9. táblázat). A fák közvetlen
felhasználása azonban természetesen csak egy a sok veszélyeztetı tényezı nélkül; erre már szintén vannak
megbízható adatok (10. táblázat).
8. táblázat. A veszélyeztetett fafajok feljegyzett legfıbb felhasználási területei (The World List of
Threatened Trees, 2000).
IUCN veszélyeztetettségi kategória
KV
Faanyag

EV

V

MF

VSZ

Összesen

257

281

535

184

45

Tüzifa

17

46

141

34

8

246

Gyógynövény

17

33

91

34

6

181

Élelmiszer

26

45

105

43

8

227

Olaj, gumi, gyanta

43

40

60

15

5

163

360

445

932

310

72

2119

Összesen

1302

9. táblázat. A fafajokat veszélyeztetı leggyakoribb tényezık (The World List of Threatened Trees, 2000).
IUCN veszélyeztetettségi kategória
Veszélyeztetı tényezı

KV

EV

V

Összesen

Fakitermelés

168

360

762

Mezıgazdaság

127

232

560

919

Települések növekedése

119

209

423

751

Legeltetés

97

122

198

417

Égetés

50

77

158

285

Invázív növények

88

78

79

245

Erdıgazdálkodás

12

61

141

214

Helyi használat

13

55

105

173

Bányászat

19

31

101

151

Turizmus

23

51

60

134

716

1276

2587

4579

Mindösszesen

1290

Az állatokat illetıen szintén az IUCN adatai a mérvadóak (IUCN 1996). A veszélyeztetett fajokkal
kapcsolatban itt is szükséges hangsúlyozni, hogy jelenlegi ismereteink erısen torzítottak: mindenekelıtt
csak a szárazföldi gerincesekrıl rendelkezünk információkkal. Az ismert állatfajok több mint 95%-a
ugyanakkor gerinctelen. Emellett miközben a szárazföldi gerincesek 48%-át felmérték, az ismert tengeri
állatfajoknak csak az 1.7%-át értékelték. Már ezek alapján is úgy tőnik azonban, hogy a biodiverzitás sokkal
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nagyobb veszélyben van, mint korábban gondolták, legalábbis ami faji sokféleséget illeti. Az emlısök 25%át, a madarak 11%-át (mindkét esetben több mint ezer fajt) veszélyezteti a közvetlen kihalás. Ezen
állatcsoportokkal szemben a halak, kétéltőek és hüllık nem valamennyi faját lehet értékelni a
veszélyeztetettséget illetıen; az értékelt fajoknak a halaknál 34, a kétéltőeknél 20, a hüllıknél pedig 25%-a
áll közvetlen a kihalás szélén. A többi állatcsoportot viszonylag kevéssé vizsgálták; a vizsgált rovarok közül
több mint ötszáz, az édesvízi rákok közül négyszáz, és a puhatestőek közül kilencszáz sorolható ilyen
kategóriába.
Tudjuk azt is, hogy eddig 86 emlısfaj pusztulását jegyezték fel; ez az összes emlısfaj 1.8%-a.
Habár az emberszabásúak a legveszélyeztetettebbek közé tartoznak, szerencsére eddig egyikük sem
pusztult ki. A madárfajok közül eddig 104 (az összes madárfaj 1%-a) jutott a kipusztulás sorsára.
Fontos megjegyezni, hogy a veszélyeztetett fajok közül az emlısök 75, a madarak 45, a kétéltőek
57 és a hüllık 68%-ának kipusztulását az erdık és más természetes habiatok elvesztése okozhatja.
Az, hogy mekkora a kipusztulás sebessége, csak összehasonlító elemzés alapján válik
nyilvánvalóvá. Úgy becsülik, hogy a bármikor élt összes faj mintegy 95%-a mára már kihalt (Sepkoski 1995
in IUCN 1996). A fajok korábbi eltőnése azonban nagyon hosszú idı – több milliárd év – alatt zajlott le,
és a kihalások ellenére az általános trend a fajok sokféleségének növekedése. A fajok átlagos életkora
mintegy 5-10 millió év, és ha azzal a széles körben elfogadott becsléssel számolunk, mely szerint a Földön
jelenleg szintén 5 és 10 millió köztire tehetı a fajok száma (May et al. 1995 in IUCN 1996)9, akkor
könnyen kiszámolható, hogy a fajok természetes kihalási sebessége mintegy 1 faj évente. Habár nem
ismeretes, hogy jelenleg mennyi faj pusztul ki évente, azt tudjuk, hogy az utóbbi négyszáz évben 611 faj
kihalását regisztrálták. Már az ennek alapján számítható, az emberi tevékenység számlájára írható fajkihalási
sebesség is nagyobb a természetes mértéknél. Mivel viszont bizton állítható, hogy a feljegyzettnél sokkalsokkal több a ténylegesen kihalt fajok száma: eddig csak az emlısök, madarak és puhatestőek kihalását
rögzítették, akkor viszont nagy veszély fenyegeti a földi fajdiverzitást, mert a jelenlegi kihalási ütem sokszorosa a
természetes mértéknek.
A kihalási ütemhez képest a fajok keletkezésének üteme szintén lassú. Emellett megállapították
(Kirchner-Weil 2000), hogy a legutóbbi öt nagyobb, jelentıs fajpusztulással járó földi esemény (köztük pl.
a dinoszauruszok 65 millió évvel ezelıtti kihalása) után a biodiverzitás csak jelentıs (és meglepıen állandó
nagyságrendő, mintegy 10 millió éves) idıkéséssel kezdett visszaállni a pusztulás elıtti szintre. Ez viszont
azt jelenti, hogy amennyiben rövid idı alatt jelentıs mennyiségő faj pusztul ki a Földrıl, akkor összes
leszármazottunk egy fajokban szegény Földön fog élni, mivel az emberi faj valószínőleg sokkal hamarabb
fog kihalni, minthogy a kipusztított fajok által képviselt sokféleség újra kialakuljon.
Nemcsak a diverzitás csökkenése, de az ökoszisztémák nem természetes gazdagodása: a fajok
ember által elısegített inváziója is fokozott stresszt jelent az ökoszisztémáknak. A világ globalizálódásával
párhuzamosan vált földtörténeti idıtávlatban példátlan méretővé vált a fajok vándorlása, és ennek
következtében a legkülönbözıbb ökoszisztémák inváziója (McCann, 2000).
A fentieket összefoglalóan értékelve szomorúan meg kell állapítani, hogy a Föld, és ezen belül az
erdık állapota ma sokkal rosszabb, mint egy, két, vagy három évtizeddel ezelıtt (amikor az elsı Föld Napját
szervezték meg). Mindez annak ellenére történt, hogy a különbözı erdészeti kezdeményezések során (l. a
X. fejezet), továbbá a tevékenységükben egyre aktívabbá váló természet- és környezetvédı mozgalmak
mennyi munkát végeztek és mennyi eredményt értek el. A jelenlegi folyamatok jelentıs része egyelıre
visszafordíthatatlannak tőnik. Ugyanakkor ahogy csökken a biodiverzitás, annál nagyobb valószínőséggel
kell számítani e csökkenés legkülönfélébb következményeire.
7. A diverzitást megırizni is sokféleképpen lehet
A könyv elején említettük, hogy az emberiség egyik legnagyobb problémája, hogy hogyan tartson el egy
növekvı népességet, ill. hogyan emelje többmilliárd ember életének a színvonalát úgy, hogy közben ne
tegye teljesen tönkre a környezetét. Nem túlzás kijelenteni, hogy ez a probléma legélesebben az élı
környezettel való konfliktusban érzékelhetı. Ezért is foglalkozunk e könyvben oly kiterjedten vele, és ezért

9

A Földön jelenleg található fajok számát igen nehéz megbecsülni, ezért az itt használt számot csak a könnyebb
számolás kedvéért alkalmazzuk. A becslésre vonatkozó bizonytalanságokról, különbözı becslésekrıl Varga (1996) ad
jó tájékoztatást.
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is fontos, hogy szisztematikusan keressük a megoldási lehetıségeket. Mindazonáltal ehelyütt csak vázlatos és
általános felvetések tehetık; konkrétabb kérdésekkel a késıbbi fejezetek foglalkoznak.
Az elsı megállapítás szükségszerően az, hogy az eddigieknél jóval pontosabban kellene ismernünk
a biodiverzitás mértékét, tér- és idıbeli mintázatait, és azt, hogy hol, milyen mértékben, és miért csökken.
Az erdıben elıforduló fajok diverzitásáról, annak térbeli eloszlásáról és állapotáról való ismereteink
meglehetısen fogyatékosak (TBFRA-2000), és feltehetıen nem reprezentatívak. Eddig szinte kizárólag a
magasabb rendő életformák diverzitását kutatták, pedig a gombák, és a számtalan alacsonyabb rendő
életforma – baktériumok, vírusok, mikoplazmák, vagy akár az ízeltlábúak megannyi formája: meg nem
énekelt hısöknek a sokasága – az élet körforgásának ugyanolyan fontos elemei.
Emellett egyoldalúak az ismereteink azért is, mert a biodiverzitás egyik legfontosabb aspektusának,
az erdei genetikai erıforrásoknak a felmérése még csak nemrég kezdıdött el, és elsısorban a fák genetikai
összetételének vizsgálatára terjed ki. A genetikai diverzitás felmérésére – sok nemzeti erıfeszítés mellett –
a FAO is csak 1993 óta fejleszt egy globális információs rendszert (REFORGEN, TBFRA-2000). A
biodiverzitás más formáiról (struktúrális és funkcionális diverzitás stb.) még kevesebbet tudunk.
Mindezek miatt a biodiverzitás mérése, monitorozása a jövıben állandó feladatunk kell hogy
legyen. Mivel a diverzitást a maga teljességében a változatosság foka miatt nem tudjuk felmérni, csak
mintavételes eljárásokat lehet alkalmazni. Ezeket viszont, amennyire csak lehet, a legjobb ökológiai és
statisztikai elméletekre és ajánlásokra kell alapozni.
Hazánkban több erıfeszítés is történik e téren. Az egyik egy közelmúltban kezdıdött monitoringprogram, a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Program (NBMP, 2000), amely persze nemcsak erdıkkel,
de azokkal is foglalkozik. A másik már inkább gyakorlatorientált elképzelés: a Nemzeti Biodiverzitási
Stratégia és Akcióprogam (NBSAP 2000). Az NBSAP nyolc szakterületen tekinti át a biodiverzitást
leginkább fenyegetı veszélyeket, és ad iránymutatást arra nézve, hogy mit és hogyan kellene a jövıben
máshogyan csinálni annak érdekében, hogy ne csökkenjen hazánkban tovább a biodiverzitás.
A biodiverzitás megırzésének imperatívusza a gyakorlati életben azt jelenti, hogy a biológiai
diverzitás megırzése és a vele való gazdálkodás az erdıgazdálkodás legfontosabb része kell hogy legyen (TBFRA-2000).
Ez nem jelenti azt, hogy az erdıgazdálkodásban a termelésrıl le kellene mondani, de azt igen, hogy a
fatermesztés és egyéb hagyományos erdészeti tevékenység mellett nagy – az eddigieknél jóval nagyobb –
figyelmet kell fordítani az erdınek, mint gazdag és értékes életközösségnek a védelmére és megırzésére. Ez a
tevékenység olyan fontos, hogy nem lehet ötletszerően, vagy egyes gazdálkodók biodiverzitás iránti
érdeklıdésére bízni. A biodiverzitás védelmét stratégiai fontosságúnak kell tartani, és szisztematikusan kell
végezni, amelynek során elsısorban biológiai törvényeket kell figyelembe venni (2. jegyzet).

2. jegyzet. A biodiverzitás védelme érdekében figyelembe veendı néhány,
elsısorban biológiai szempont (Margules és Pressey, 2000 alapján)
•

•
•
•
•

•

az egyes fajok (ismert, vagy valószínősített) elıfordulási helyei, az
elterjedési területek mérete, formája, egymáshoz viszonyított távolsága
és a köztük meglévı vagy lehetséges kapcsolatok mértéke (minél
nagyobb, minél inkább köralakú, minél kevésbé fragmentált, minél
közelebb van egy másikhoz és egy habitat-folyosóhoz“zöld
folyosóhoz”egy rezervátum, és minél több hozzá hasonló van, annál
jobb)
a védendı közösségek, habitat-féleségek területi kiterjedése, a habitatféleségek változatossága
a ritkaság mértéke,
a védendı fajok legkisebb még életképes populációjának nagysága
a rezervátumokban elıforduló természetes bolygatások gyakorisága és
nagysága (minél nagyobb a rezervátum, annál inkább képes elviselni e
bolygatásokat anélkül, hogy a védett fajok vagy társulások kárt
szendvednének), továbbá:
a humán eredető veszélyeztetı tényezık
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A védelem fontos eszközei közé tartoznak a különféle védett területek, rezervátumok (ide tartoznak az
erdırezervátumok is, amelyekrıl az V. és X. fejezetben is lesz szó). Ezekkel kapcsolatban az egyik vitatott
kérdés a védett területeknek országokhoz vagy biomokhoz viszonyított aránya. E tekintetben a széles
körben javasolt 10-12% közvetlen gazdasági szempontból soknak tőnhet, ugyanakkor egyéb érvek szólnak
amellett, hogy az arány még nagyobb legyen: egyrészt ez a terület túl kicsi lehet bizonyos fajok
megırzéséhez, másrészt ha egy részét visszalakítják gazdasági területté, amire gyakran és könnyen sor
kerül, akkor tovább csökken a területe, harmadrészt pedig könnyen elhiteti sokakkal, hogy egy korlátozott
védelmi stratégia is megfelelı és elegendı. Csak a rezervátumokkal megoldani viszont a védelmet azért nem
szerencsés, mert akkor csökken a figyelem és a hajlandóság arra, hogy más módszereket is alkalmazzanak,
mint pl. a gazdasági erdıkben végrehajtható habitat-rekonstrukciót.
A rezervátumoknak minden erdıféleség biodiverzitását kell reprezentálniuk (Somogyi, 1989).
Emellett a rezervátumok nagyon fontos jellemzıje még, hogy biztosítva legyen a hosszú távú védelem,
hogy megfelelı méretőek legyenek, legyen egymással összeköttetésük, megfelelı számban legyenek
ismétlések, és határaik megfelelıen kapcsolódjanak a szomszédos ökoszisztémákhoz. A rezervátumok mai
hálózata torzított a biodiverzitást illetıen, hiszen rendszerint ott hozták létre ıket, ahova nehezen juthat el
bármiféle fejlesztés, vagy ahol bármiféle más területhasználat gazdaságilag nem lett volna kifizetıdı. E
tekintetben a jövıben sem várható jelentıs javulás, hiszen kicsi az esélye annak, hogy a nagyobb gazdasági
értékő területeket megfelelı védelem alá helyezzék.
A biodiverzitás megırzésének a fentieken kívüli fontos feladata még, hogy ismerjük meg a
veszélyforrásokat. Ez sem kis feladat, hiszen egyrészt még sokszor azt sem tudjuk, hogy az egyes emberi
tevékenységeknek milyen hatása lehet a biodiverzitásra, másrészt sok esetben ellenérdekeltség figyelhetı
meg az egyes tevékenységeket végzık részérıl a biodiverzitás megırzésében.
A diverzitás megırzéséhez ezért is mindenekelıtt szándék kell. Valamikor ez megvolt
Magyarországon. Ezt bizonyítja többek között egy “idegen”, aki a kívülálló objektivitásával alkotott rólunk
véleményt. Az elıszóban már idézett Brehm leírása szerint a Dunán tett kirándulása alkalmából az akkori
viszonyokról így vélekedik az osztrák trónörökös:
"Paradicsomi állapotok – jegyzé meg a trónörökös, és e pár szóval találóan és világosan jellemezte a viszonyt,
mely Magyarországon ember és állat közt fennáll. Valamint a napkeleti népek, úgy szerencsére a magyar
sem ismeri azt a gyilkoló mániát, mely Nyugat-Európában az állatok rendkívüli félénkségét és ama tájaknak
állatokban való nagy szegénységét elıidézte. .... Még a haszonlesés sem bírta a magyar embert jó régi
erkölcsétıl elcsábítani.... Még ha közömbösségbıl származik is e vendégszerete, melyben az állatvilágot
részesíti, de tényleg fennáll és nem adott még helyet az üldözésnek. Náluk az állatok, de kivált a madarak
bizalommal húzódnak az emberhez, nem törıdve jövés-menésével, járnak ık is a maguk dolga után. A sas
az erdei út szélén fészkel, a varjú a mezei faültetvényen. A fekete gólya alig vadabb a szentnek tartott házi
gólyánál. A vad nem mozdul fekvıhelyébıl, ah a szekér puskalövésnyire megy is el mellette. Igazán
paradicsomi állapotok azok.”
A könyv következı három fejezetében azt tesszük nagyító alá, miben, hogyan és miért változott a helyzet
hazánkban Brehm kirándulása óta, egyáltalán melyek jelentik a biodiverzitás néhány fı formáját a hazai
erdıkben, és hogy mit és hogyan lehetne tenni a biodiverzitás e formáinak megırzése érdekében.
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V. Letőnt ıserdık nyomában
________________________________________________________

“Az ıserdık lehetnek a legnagyobb ajándék, amit gyermekeinknek adhatunk”
Bryant et al. 1997

2. İserdık és mőerdık
Az “ıserdı” kifejezés a legtöbb olvasónak valószínőleg a trópusok forró, nedves, kígyókkal teli,
áthatolhatatlan, zöld, vad és buja dzsungelét juttatja eszébe. Az erdı “ıs” jellege azonban nem ezzel
kapcsolatos, hanem az emberi behatás hiányával. Az “ıserdı” egyik régi, de ma is jól használható –
definíciója szerint ugyanis:
"Oly erdıt, mely emberi közremőködés nélkül keletkezett az ısidık homályos korában, és a mely menten
az ember romboló kezeinek bántalmaitól mai napig is érintetlen eredetiségében fönnáll, ıserdınek
nevezünk." (Erdıdi, 1864)
Az ember elıtti korokban nemcsak a Föld, de Európa nagy részét is ilyen ıserdık foglalták el. Ahogyan a
II. fejezetben említettük, igazi ıserdı olyan erdı, amely tehát nem viseli nyomát semmilyen emberi
behatásnak a mérsékelt égövön máshol ugyan van még, földrészünkön azonban már alig található. Megvalósult
egy olyan forgatókönyv, amelyet ma már sajnálunk10, és amelyhez hasonlóktól ma egyre jobban félünk:
nincs már ıserdınk! Akármennyire is szeretnénk, egy ideig nem is lesz, mert nem lehet lehet csinálni,
különösen nem máról-holnapra. Olyan ez, mintha már nem volna tigris, legfeljebb állatkerti ketrecekben.
Az erdıgazdálkodás sokat emlegetett tartamossága, fenntarthatósága (l. X. fejezet) az elmúlt századokban
az ıserdıkre nézve nem teljesült.
A honfoglalás korában hazánk mai területének legalább mintegy kétötödén (Németh, 1998),
legfeljebb 86%-án (Bartha-Oroszi, 1996) tenyészı erdık a Duna, Tisza árterei, a dombságok rengetegei,
késıbb a betyárok búvóhelyei is többségükben még ıserdık voltak. Mindezekbıl jószerivel már a múlt
század második felére csak mutatóba maradt. Jakab Elek a múlt század vége felé így ír:
"Ezernyi pontja van hazánknak, melyet hajdan járhatlan vadon, ıs erdıség és átgázolhatlan sőrőségek
borítottak. A völgyekbıl és síkságokról lassanként eltőnt az erdı, szántókká váltak s dús szénarétekké. A
hegyek lábaitól megindult az irtás és mind haladt fölebb-fölebb. Nyomaikon kukoricza, zab- és rozstermı
helyek, legelık és kaszálók állottak elé, néhol szılıültetések, igen sok helyen kopasz oldalok, vízmosásos
hegyszakadékok s tar kıszáli csúcsok, melyeken mint sasfészek áll egy-egy középkori vár-rom, vagy
leomlott szentegyház és zárdafal. A nép szaporodása, a kenyérkereset szüksége mind fogyasztja egy század
óta az erdıket, növeli a termı földet s már is azt látjuk, hogy utóbbi sokszorosan felülhaladja a fával födött
részeket."
Azt, hogy mely országrészekben maradtak meg ıserdık s ebbıl következıen: hol nem maradtak meg
szintén a fent idézett írásból tudhatjuk meg:
"A Kárpátokban, Erdélyben és Horvát-Szlavonországban ma is vannak érintetlen ıserdık, hová ember el
nem hatott."

10

Talán a száz-kétszáz évvel ezelıtt élt emberek “forgatókönyveiben” – jövıre vonatkozó jóslataiban, ha voltak
ilyenek – között is a nemkívántak között szerepeltek az ıserdık teljes kiirtása.
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Róth (1935) pár évtizeddel késıbb azonban már arról tudósít, hogy:
“Igazi ıserdıt ma már csak nagyon félreesı helyeken találhatunk. Hazánkban nincsen, sıt valószínőleg
egész Közép-Európában sincsen és nagy kérdés, hogy vajjon Európa többi részeiben van-e még...”
Az ıserdık eltőnésének az oka nemcsak az, hogy a folyószabályozások miatt eltőntek az árterek és velük
az ártéri erdık, hogy nagy területeken kiirtották az erdıt annak érdekében, hogy mezıgazdasági
tevékenységet folytassanak a helyén, vagy mert szükség volt a faanyagra a különbözı építkezéseknél, az
iparban vagy a bányászatban. A valamikori ıserdık helyén sok helyen ma is találhatók erdık, ezek azonban
többnyire egészen mások, mint amilyenek régen voltak az ıserdık. Ez még azokra az erdıkre is igaz,
amelyek a felhagyott területeken újból maguktól újultak fel és fejlıdtek akár több évszázadon keresztül is
(Róth, 1935):
“... a háborúk vagy súlyos járványok, vagy mindakettı” miatt “a lakósság kipusztulása vagy elvándorlása
után megszünt a gazdaság”, s a teljesen “magára hagyott területet újra birtokba vette az erdı. Ezek közé
tartoznak pl. a híres szlavóniai kocsánostölgyerdık, ... amelyeknek helyén már a rómaiak idején
nagyszabású mezıgazdasági mővelésnek kellett folynia ... ezek az erdık természetes erdık, ellentétben a
mőerdıkkel, de nem ıserdık, egyúttal érdekes tanubizonyságai annak, hogy nagy területeken mikép
keletkezhetnek ily nagyszabású átalakulások és a levágás után való felújulásukkal amely kizárólag
természetes úton megy végbe emberi segítség nélkül mutatják a természet munkáját.”
A természet munkálkodik tehát az ember segítsége nélkül is. Ezt Cotta (1816, cit. Róth, 1935) híres német
erdımővelı a következıképpen fogalmazta meg: “Hogyha az emberek elhagynák Németországot, az száz
év múltán teljesen erdıvel volna borítva.” Ez nagyon fontos megállapítás, mert rámutat egyrészt az erdı
önnön képességeire, másrészt az embernek az erdıhöz való viszonyára, amelyet sokszor erıltetetten
tüntetnek fel úgy, hogy megfelelı környezet ember nélkül nincs.
Erdık – ıserdık – tehát léteznek és léteznének ember nélkül is. A történelem során mindvégig
érintetlen ıserdıkön kívül azonban kialakultak – a fenti szlovéniaiakhoz hasonló ún. másodlagos ıserdık,
valamint “szálalóerdık”, “mőerdık” (mai kifejezéssel: mesterséges erdık), egyéb erdıformák és
faültetvények is. Ezek több-kevesebb tulajdonságukat illetıen eléggé eltérnek egymástól, különösen az
ıserdık a többi erdıtıl. Az ıserdı és a természeteshez különbözı mértékben közeli állapotú erdıformák
látszólag hasonlíthatnak egymásra, s ezért sokszor nehéz ıket megfelelıen jellemezni és elnevezni. Magát “... az
ıserdı fogalmát az egyes kutatók eltérıen értelmezik és írják körül és az ıserdı jellegei biztosan
megállapítva és egységesen meghatározva nincsenek” (Róth, 1935).
A mesterséges erdıknek a természetesektıl való eltérése ennél sokkal látványosabb, és az
erdıgazdák számára elfogadott is: “... mert éppen a mővelés munkái azok, amelyek a mőerdınek megadják
a jellegét, ill. az ıserdıt és a természetes erdıt megfosztják eredeti jellegeiktıl.” (Róth, 1935). Ez valóban
így van: sem kiterjedésükben, sem összetételükben, sem pedig mőködésükben nem vethetık össze a mai lúcés erdeifenyvesek, de a tölgyesek és bükkösök sem a régi természetes erdıtakaróval. Ezt az ember
jelentısen átformálta, olyan erdıformákat hozva létre, amelyek úgy tőnt közvetlen céljainak jobban
megfelelnek. Még a korábban, vagy akár régebben rezervátummá nyilvánított erdık is olyan erıs emberi
behatás alatt álltak a védetté nyilvánítás elıtt, hogy az azóta eltelt idıben nem tudtak teljesen
regenerálódni.
Melyik a jobb hosszú távon: az ıserdı, vagy a mai gazdasági erdı? Hogyan kell az erdıben úgy
gazdálkodni, hogy azzal egyidıben annak egészségét, stabilitását, vagy akár létét ne veszélyeztessük? Ezek
olyan kérdések, amelyekre ıserdık hiányában nemigen tudunk válaszolni. Ezért arra a kérdésre, hogy
vajon jó-e, hogy nincs ıserdı, egyértelmő a válasz: ahhoz, hogy úgy gazdálkodjanak bennük, hogy az ne
váljék az erdı kárára, az erdıgazdálkodóknak ismerniük kell azt, hogy egyáltalán hogyan mőködik az (egészséges,
érintetlen, vagyis: ıs-) erdı. Az orvosoknak is kell ismerniük az egészséges emberi szervezet mőködését,
hogy a betegeket meg tudják gyógyítani.
Csak azért gondolhatjuk, hogy az általunk "teremtett", általunk ültetett erdık az igaziak, a “jók”,
mert nincsenek a környezetünkben ıserdık, s nem tudjuk, azok hogyan is néznek ki, és hogyan
mőködnek. Ahhoz, hogy erdeinknek az erdıgazdálkodásból adódó további degradációját el tudjuk kerülni,
feltétlenül ismernünk kell azt, hogy hogyan mőködik természetes körülmények között az erdı. Az
erdıgazdálkodás, ill. az erdészeti tudományok eddigi történelme során ugyan rengeteg megfigyelés és
kutatási eredmény halmozódott fel, ezek alapján azonban még csak részlegesen ismerjük az erdık
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rendkívül bonyolult mőködését. Alapvetı ismeretek hiányoznak még, s ezek megszerzéséhez érdemes
összevetni az ıserdık és a gazdasági erdık szerkezetét és mőködését.
De honnan tudjuk, hogy az ıserdık milyenek voltak, mennyire voltak mások, mint a mai erdık?
Hogyan tanulhatunk az ıserdıkrıl, és az ıserdıktıl, ha ma már nincsenek ilyenek?
Ha földrészünkön nincs is ıserdı, máshol még van, és nálunk is volt. Az eltőnt ıserdıkrıl még
maradtak fenn különbözı feljegyzések, amelyek figyelmes tanulmányozásával elég sok mindent
megtudhatunk. Ezek írói a témát “elsı kézbıl” ismerték, s ezért idézésükkel olyanok tapasztalatait
ismerhetjük meg, akik jártak még ıserdıkben. Az alábbiakban néhány hazai, a múlt század derekán írt
tudományos közlemény segítségével kíséreljük meg röviden összefoglalni, hogyan is nézhettek ki régen a
(Nagy-)Magyarországon valamikor honos ıserdık – más szóval: hogyan is nézhetnének ki ma a nem
háborgatott erdık -, ezen keresztül vázlatosan összevetni az ıserdık és a mai (gazdasági) erdık
tulajdonságait néhány fontos szempont alapján, végül pedig mindezekbıl néhány olyan következtetést
levonni, amelyeket a ma, ill. a jövı erdıgazdálkodása során fel lehetne használni. Alá kell húzni
természetesen, hogy csupán vázlatos, rövid összefoglalóról lehet szó már csak azért is, mert az ıserdık
kutatása igazából csak a közelmúltban kezdıdött, és még nagyon keveset tudhatunk a közeljövı
legfontosabb feladata tehát az ıserdık minél intenzívebb tanulmányozása.

2. A természet templomának borzadályos pompája
A legkorábbi leírásokat a kiegyezés korából találjuk. Már akkor is ritkaságszámba ment Magyarországon,
hogy valaki eljutott egy ıserdıbe. Az egyik méltán leghíresebb magyar erdészkutató, Erdıdi Adolf így ír
1864-ben, amikor összefoglalja élményeit egy ıserdıben tett látogatásáról: "Sorsom megengedé, hogy e
nagyszerő rengeteg, a természet eme templomának borzadályos pompáját, mely annyira megrendített, mint
még soha nem emberi kéz által alkotott egyház, fiatal koromban szemlélhessem."
Hasonlóképpen, még 1878-ban is paradicsomi állapotokat talált Brehm, a nagy utazó, amikor az osztrák
trónörökössel a Duna mentén vadászott. Leírásából egy olyan részt idézünk, ahol a Duna és azt kísérı
erdık ısi állapotát az alábbi módon jellemzi:
"A Duna a gáttalan, tágas térségeken, miket minden magas vízállás árjával elborít, számtalan és jórészt
névtelen ágra szakad. Buja erdı lepi be a partot és a szigetséget, sőrő parti szegély védi a szem elıl e folyam
menti berek belsejét, amely körös-körül mérföldekre elzárja a szemhatárt. Minden egyhangúság mellett
mégis változatos képek támadnak, enyésznek, tőnnek, alakulnak meg oszlanak szét, amint a hajó a kanyargó
vízen jobbra-balra hajladoz. Füzek, fehér, rezgı és fekete nyárfa, szilfa meg tölgy, az elıbbiek túlnyomóan, az
utóbbiak sok helyt csak gyéren alkotják az erdıt. A sőrő, csaknem kizárólag főzbıl álló parti szegélybıl
ugyanezen fajú vénebb fák emelkednek ki. A síkságba sok helyt mélyen be-benyúló erdı mélyében óriási
fehér és fekete nyárfák hatalmas koronái nyúlnak a többi erdı fölé. Görcsös vén tölgyek terpesztik égnek
száraz ágaikat. Egyetlen pillantással láthatni a fa életének minden fokát, a sarjadzó főzhajtástól kezdve a korhadó
faóriásig. Éledı, csírázó, izmosodó, növekedése teljében duzzadó, kiszáradt sudarú, villám vagy földi tőz
sújtotta, félig elszenesedett, földön heverı, revesedı, korhadó fákat. Közöttük álló- vagy folyóvíz csillámlik. Föléjük
borul az égbolt. A titkos homályból a fülemüle, a pinty csattogása, a sokszavú rigó dala hallatszik. Harsog a
sas, víjjog a sólyom, kopog a harkály, károg a holló, rikoltoz a gém. Hébe-hóba egy-egy tisztás, [amely]... rést
nyit és bepillantani enged a mögötte elterülı tájra... A víztükör fölött legmagasabban álló helyek[en], ahol
zsíros, jórészt iszapos föld horzódott össze, ... a gyöngyvirág fehér, illatos virágfüzérkéivel csodaszépen
hímzett sötét fényeszöld szınyeggel vonja be a földet. De az egyenlı növéső csalán és szeder már olyan
sőrőn tenyész itten, a különbözı kúszónövények olyan tökéletesen befonnak egész erdırészeket, hogy
csaknem lehetetlen egy lépéssel is továbbmenni. Máshol az erdı valóságos láppá válik, amelybıl faóriások nınek
ki. Hatalmas törzsek, amiket az idı, a szélvész, a villám vagy a pásztoremberek meggondolatlan tüze döntött ki,
revesedve hevernek a vízben, sokszor már tápláló talajjá válva a belılük buján sarjadzó bozótnak. Más fák
meg, amiken az enyészet még nem tudott úgy erıt venni, végképp eltorlaszolják az utat... Óriási fatörzsek,
amiket az egyik folyam is odaúsztatgatott, meg a másik is, félig kiállnak a vízbıl, fantasztikus alakokat
öltenek magukra, mintha ısvilági, mesebeli állatok emelgetnék pikkelyes testüket a sötét hullámok felé."
Nem vitás, jellegzetes ártéri erdı képe ez, de nemcsak azé. Szinte bámulatos, hogy a nagy német
természettudós mennyi minden fontos (a szerzı által kiemelt) tulajdonságát foglalta össze az ıserdınek
ebben a rövid leírásában, mennyi olyan jellemzıjét ismerhetjük meg az erdınek, ami más ıserdıre is
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jellemzı (ezeket szedtük dılt betővel). Egyébként is, sokféle ıserdı van, s mindegyiknek vannak sajátos
tulajdonságai. Így pl. az óriási fák nem mindenhol jellemzık:
"Az ıs erdık ... zordon ég alatt, silány termıhelyen a fölöttük elvonult századok daczára is csak gyér állású
törpéket termesztenek, melyekre az évek számlálhatlan sora hasztalan pazarolta az idık érlelı hatását"
(Erdıdi, 1864).
Az alábbiakban tekintsük át sorban egy kicsit részletesebben, hogy melyek az ıserdık fıbb általános
jellemzıi, és ezek vonatkozásában miben különböznek az ıserdık a mai gazdasági erdıktıl?

3. Tarka vegyület – avagy: változatok a változatosságra
Az ıserdı egyik legsajátabb ismérve, és más erdıformáktól való különbözısége már messzirıl
nyilvánvaló:
"Azon ıserdık, melyekben a természet még korlátlanul uralkodik, már messzirıl megismerhetık
sajátságos alakulásuknál fogva. Az egyes fák nem csatlakoznak egymással egyenlı tetıjük által, hanem
külön-külön nyújtják fel lombozatjokat kisebb nagyobb magasságra." (Hunfalvy, 1866)
Ez más szóval azt jelenti, hogy az ıserdıben nem feltétlenül olyan egyenletes a fák koronájának a
záródása, mint amilyen mai erdeink többségében, s amit az erdész szívesen lát. Az idısebb, nagyobb fák
között kisebb-nagyobb lékek találhatók. Ezeknek a lékeknek a területe többnyire legfeljebb néhány fa
koronavetületének megfelelı, mert hazai viszonyok között az idıs fák leggyakrabban szél-, hó- vagy
jégtörés miatt pusztulnak el (ekkor ágaik, koronájuk letörik, vagy az egész fa kidıl). Ezek helyét aztán új,
fiatal faegyedek foglalják el, és a lombkoronában keletkezett “lyukat” szakszóval: léket az erdı hamar
benövi.
Már többször említettük az idıs fákat. Az ıserdı egyik valóban jellegzetes tulajdonsága a korosabb
fák jelenléte:
"Az egyes gesztek11 abban egyéni sajátosságaikhoz képest a lehetı legmagasabb kort érik el, miglen az élet határaihoz
jutva korhadásnak indulnak, és gyakran elég gyönge elemi behatások súlya alatt a minıkkel századokig daczoltak,
koronás büszke fejeikkel a felhıket ostromolván, összeroskadnak, egy utolsó hatalmas nyögéssel omolván a tápláló
anya ölébe.... A növényzet e nagyszerősége (... részben ... ) onnan ered, hogy a gesztek természetes életkoruk határáig,
tehát messzeire túl a közönséges vágási koron növekedthetnek tömegükben... ez óriások, ha csak idı elıtt nem esnek
szélvészeknek áldozatul, többnyire 300-400, gyakran pedig 600 évnyi kort is képesek elérni" (Erdıdi, 1864; kiemelés
tılem, S. Z.).

Ehhez legfeljebb azt lehet hozzátenni, hogy a fák kora pl. a tölgyeké akár az ezer évet is elérheti. Mai
erdeinkben a száz éves korú fára már azt mondjuk, hogy öreg pedig még legfeljebb, ha tinédzser...
Az Erdıdi korabeli “mai erdık” is többnyire egykorú, elegyetlen gazdasági erdık voltak, de már
akkor is voltak, és még ma is vannak ha nagyon kis mennyiségben is ún. szálalóerdık. Ezek az
ültetvényszerő- és az ıserdık között helyezkednek el sok tulajdonságukat illetıen, és egyes korokban
különösen fontos szerepet szántak ennek az erdıtípusnak (3. jegyzet).
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3. jegyzet. A szálalóerdık néhány fontos jellemzıje Róth (1935) szerint.
“Sok szaktársunk szemében a szálalóerdı fogalma … a véderdıkhöz van
kötve, amiért ez a név nagyon változó képzeteket idéz fel, inkább
kedvezıtleneket, mint kedvezıket.”
“Mégis a szálalóerdıt kell a jövı eszményképének tekintenünk és végsı
törekvésünk annak kialakítására kell, hogy irányuljon, mivel a
szálalóerdıben jut legélesebben kifejezésre az erdıgazdaságnak az a sajátos
jellemvonása, amely azt minden más gadasági ágtól elkülöníti, hogy minden
területegységen kell lennie egy bizonyos élı fatıkének, amely évrıl-évre faanyagot termel,
ez a faanyag adja az erdıgazdaság aratását. Ezt minden egyes területegység
állandóan azonos mennyiségben adja – a külsı viszonyokhoz képest
bizonyos ingadozásokkal – emellett az erdıgazdasági hasznosítás alá vont
egész terület állandóan jellegzetesen mutatja az erdı tulajdonságait és
sajátságait: a faállományt, annak fatömegnövedékét, az árnyékolt erdei talajt
és annak sajátságos életét, életközösségét, amely az erdı fáit állandóan
ellátja tápláló anyagokkal, de egyúttal ezeket állandóan termeli is.”
A kor vonatkozásában Róth (1935) a következıképpen ír a szálalóerdırıl:
“Az ıserdı ... feltétlenül eltérést kell, hogy mutasson a mai szálalóerdıvel szemben... A vén fákat a mai
szálalóerdıben hiába keressük…. Az ıserdınek és a szálalóerdınek közös sajátsága az elegyes fafaj és a
változó kor, de ... a fiatalabb nemzedéknek aránylag nagyobb tér kell, hogy jusson a mai szálalóerdıben...”
Az, hogy egykorú állományok ıserdıben nagyobb területen nem találhatók, továbbá hogy “egész
korosztályok hiányozhatnak egy-egy állományból” “... nem jelenti azt, hogy az erdı külsı képe
feltőnıen kell, hogy visszatükröztesse a változó korokat.”
A magas korokhoz a jobb termıhelyeken, és bizonyos fafajok esetében természetesen hatalmas méretek is
társulnak. Egy ıserdıben Erdıdi az alábbiakat jegyezte fel:
"Ez öböl lúczfenyıi, jegenye, sıt vörösfenyıi is 150-200 lábnyi [kb. 50-67 m] magasságot, 5-8 lábnyi [kb.
1,5-2,5 m] vastagságot érvén el 1000-2000 köbláb [110-220 m3] fatartalommal bírnak, a bikkek 120-150 láb
[kb. 40-50 m] hosszal, 3-5 láb [1-1,5 m] átmérıvel 300-1000 köbláb [kb. 35-100 m3] fát tartalmaznak és így
mindent felülmúlnak amit jelen állabjainkban12 látni megszoktunk."
Azt, hogy ez nem túlzás, bizonyítják a Lengyelországban található Bieloweza bölény- és erdırezervátum
hatalmas fái, amelyek magassága megközelíti, sıt egyes esetekben meghaladja az 50 m-t.
Természetesen az ıserdıben sem csak idıs (vén) fák találhatók, hanem a legkülönbözıbb korú fák:
"A kidıltek helyét erıteljes ifiú sarjadék foglalja el s így az ıserdıben tarka vegyületben állanak egymás
mellett és küzdenek az élettel, mintha csak emberek volnának, a legkülönbözıbb korok képviselıi."
(Erdıdi, 1864)
Ez a “tarka vegyület” (ami akár a biodiverzitás egy régi elnevezésének is tekinthetı) és az “egymás
mellettiség” valóban az ıserdı jellegzetességei közé tartoznak, de nemcsak a korszerkezet változatosságára
vonatkozik. Az erdı faállományát alkotó fafajokat tekintve is igen nagy lehet a különbség a kétféle
erdıtípus között. Hazai erdeink jelentıs része ma elegyetlen, azaz egyetlen fafajból áll. De ez nemcsak
korunk jelensége, hanem már korábban is leírták, hogy
"... az eredeti erdı mindig elegyes, jóllehet egyik vagy másik fanem túlnyomó… Szórványos elegyben a termıhelynek
megfelelı több gesztfa is találkozik bennök. Így a tölgyesek rengetegjeiben a szil és kıris; a fenyık között a bikk, és
vörösfenyı; a bikkesekben, a jávorok, szilek, kırisek" (Hunfalvy, 1866).
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Róth (1935) errıl így ír:
“A legtöbb kutató az ıserdıt vegyeskorúnek és elegyesnek tartja, ami véleményem szerint annak
keletkezésébıl, fejlıdésébıl és életfolyásából általánosságban következik… Egykorú állományok
természetes úton csak úgy keletkezhettek, ha pl. villámcsapás útján támadt tőz elpusztította egy csapásra az
erdıt és annak helyén egyszerre vagy legalább közel egy idıben települt az új erdı; erre csak nagyon ritkán
kerülhetett sor és területileg is ez aránylag szerény keretek között maradhatott csak. Egyéb csapások,
széltörés, hónyomás, káros rovarok, betegségek nagyobb területen az ıserdıben csak nagyon kivételes
esetekben léphettek fel annyira pusztítóan, hogy egykorú, új erdı nagy területen keletkezhetett volna
annak nyomán.”

Hunfalvy fenti felsorolása persze elnagyolt. Botanikusok becslése szerint hazai viszonyok között
átlagosan 5-15 fafajból tevıdik össze a legtöbb faállomány (Agócs J. személyes közlése, Bartha-Szmorad,
1997 Bartha, 1999). Természetesen az egyes fajok eloszlása nem egyenletes, és az erdı
kialakulásának és bizonyos ökológiai törvényeknek a hatására alakul ki. A természetben is
elıfordul ezért, hogy akár nagyobb területen is elegyetlen foltok jönnek létre, de ez csak ritka
jelenség, és mindenképpen átmeneti. Minden faj állandóan próbál újabb és újabb területeket
meghódítani, és a harc eredményeként különbözı fafajok elegyeinek térben és idıben változatos
módon változó mozaikja jön létre.
Ha kilátogathatnánk egy régenvolt hazai ıserdıbe, bizonyára az volna az egyik
legfeltőnıbb jelenség összehasonlítva a mai gazdasági erdıkkel -, hogy milyen sok elhalt fa látható:
A "roppant mérető törzsek ezrei födik a főtelen talajt, a mint azokat vénség és szélvészek egymásra döntögették, keresztül
kasul egymásra terítve vagy áthatlan torlaszokat képezve. Itt egy egészséges épen ereje teljében kiszakasztott törzs, összes
nedvdús sötétzöld lombozatjában; mellette egy magában elszenderült s összeomolt apó kéregtelen fehér törzse, galytalanul,
letörött tetıvel; ismét mellette és alatta korábbi nemzedékek maradványai, sőrően bevonva különfélekép árnyékolt zöld
mohatakaróval, a korhadás mindennemő szakaiban" (Erdıdi, 1864).

A leírásból kiderül, hogy nemcsak kidılve vannak korhadó fák, hanem sokszor még akkor elhalnak
és korhadni-rothadni kezdenek, amikor még nem döntötte ki ıket a szél:
"E nagyszerő fatenyészet fönsége ..... borzadályos, mert a legnagyobb életerejő gesztek közt mindenütt ott állanak a régmúlt
századok elhalt tanui, letördelt ágakkal és tetıkkel, a törzsek kéregtelenül, kísérteties fehérséggel, és sokfélekép átlyukgatva
rovarokat keresgélı harkályok által, vagy szélvészek által ketté tört, hosszúra nyúlt hegyes forgácsokban végzıdı
oszlopromok" (Erdıdi, 1864).

A mai gazdasági erdıkben elvétve találunk elhalt faanyagot, pedig hamar belátható, hogy miért
van rá szükség. Az, hogy a faanyag maga “holt”, csak látszólagos. Hogyan élne a kagyló a "holt"
kagylóhéj nélkül? Hogyan élne az elefánt a "holt" csontozata nélkül? Vagy kizárólag a fáknál
maradva: hogyan élne a fa a (belül található) "holt" faanyag-részek nélkül? Az erdınek ugyanígy váza
a sok korhadó, holt faanyag csak nem fizikailag, hanem biológiailag. Erre példákat a VII. fejezetben
olvashatunk.
A korhadó fa nagy mennyiségben való jelenlétének az a magyarázata, hogy a fa elég
ellenálló, és csak lassan bírnak vele az erdei életközösség figyelemre kevéssé méltatott, mégis a
zöld növényekkel és az állatokkal egyenértékő lebontó szervezetek:
"A keméndfa13 itt 800-1000 esztendeig maradt ép, és a kidılt törzseknek 150-200 esztendıre volt
szükségük, hogy teljesen elkorhadjanak.... e feküfákat14 semmi napsugár nem éri, és hogy
mindenik vastag mohatakaró által óvatik a légnem behatásai ellen" (Erdıdi, 1864).

13
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keményfa (v.ö. puhafa)
fekvı fák
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Az ıserdıben tett képzeletbeli erdei sétánk során nemsokára egy más ok miatt is különösen
felkelthetnék figyelmünket ezek a “feküfák” amiket anyarönköknek vagy gyámrönköknek
nevezhetnénk. Az elnevezés egy nagyon érdekes, a hazai erdıkben ma igen ritkán látható
jelenségbıl adódik: abból, hogy az ıserdı felújulásának bizonyos körülmények között alapvetı
feltételei ezek a korhadó fák:
"Nevezetes az új növényzet bujasága, mely a korhadó feküfákon fejlıdik. Minden oldalról a legsőrőbb
mohatakaró födi ıket; abban a lehulló mag pompás csiraágyat talál s az alatta képzıdı televényben
alkalmas talajt. Így az eltünedezı fanemzedékek hulláiban az utódok milliói vertek gyökeret és erıteljesen
törekesznek azon csekély nyilások felé, melyeket e hullák kidölésük közben ez óriási erdıség magas
lombtetızetébe szakasztottak. A korhadó törzsek nehányain több száz új lúczfenyıt számláltunk, melyek
egyesei már is tekintélyes 60-70 éves gesztekké fejlıdtek. A mohafödött feküfák a vastag kérgő talajhoz
képest oly annyira elınyösek az utónövedékre nézve, hogy ezt nagyrészt csak is ezeken láthatni.

Korosabb gesztek számos csoportjain még mindég meglátszik, hogy így keletkeztek, mert a rég
eltőnt feküfának, melyen egykor csiráztak, egyenes vonalában állanak. Nem ritkák az oly koros
gesztek is, melyek gyökérnyaka több lábnyi magasban áll a föld fölött. Ezek is vastag
törzshullákon növekedtek, melyeket átövedzve gyökereik a talajba hatottak s mert késıbb az így
átkarolt tuskók egészen elkorhadtak, gyökérzetök egy részével most a levegıben állanak" (Erdıdi,
1864).
Habár az idézett leírások fenyıt és lombot egyaránt tartalmazó, sajátos termıhelyő erdıkbıl
valók, s ezért inkább csak példaként szolgálhatnak a mai Magyarország területén az ısidıkben
tenyészett, túlnyomórészt lombos fákból álló ıserdıkre nézve, el lehet képzelni, hogy az ıserdık
felújulása mennyire más folyamatok mentén történhetett, mint amiket a mai erdıgazdálkodási
gyakorlat alkalmaz.
Mindezek a jelenségek részei az érintetlen erdıkre oly jellemzı, ciklusokat képezı ún.
természetes erdıfejlıdési folyamatoknak (Korpel, 1995, Czájlik, 1996, Somogyi, 1998, Standovár, 2000),
amelyek a születéstıl az érésen keresztül a szaporodásig, majd az elhaláson és az elporladáson
keresztül ismét a születésig vezetnek: vagyis az erdı életének.
Visszatérve a feküfákra, azok gyakori jelenléte esetén az volt jellemzı, hogy
“az egyes fák sajátságos elhelyezkedést mutatnak, ti. vagy egyenes vonalban vagy csomósan állanak"
(Hunfalvy, 1866).

A fák elhelyezkedése tehát mutatja megeredésük körülményeit, de ami még fontosabb ennél:
ennek következtében olyan sajátos faállomány-szerkezet alakult ki, ami megintcsak eltér a mai
gazdasági erdık sokszor négyzetesen szabályos szerkezetétıl, s amihez az erdı nem-fa élılényei minden
bizonnyal bizonyos mértékig alkalmazkodtak is.
Akár feküfákon, akár máshogyan telepedett meg csemete a hajdani ıserdıben, elıbb-utóbb ott is
fényre volt szüksége a kifejlıdéséhez. Hacsak nem valami ritka nagy katasztrófa nem pusztított az
ıserdıben, akkor ott a fény az egyesével vagy kisebb, esetleg nagyobb csoportokban kipusztuló
fák helyén keletkezett lékeken a lombsátor lyukas foltjain keresztül jutott el a csemetékhez, ill.
késıbb a kisebb-nagyobb fákhoz. Ezek a lékek sem méretükben, sem kialakulásukban nem
hasonlítottak a ma használatos tarvágásokhoz, vagy ahhoz hasonló technológiákkal kialakított,
nagy területő, rövidebb-hosszabb ideig fátlan területekhez. További jellemzıjük, hogy többékevésbé elszórtan helyezkedtek el, ami által a kor- és fafajszerkezet miatt már egyébként is
változatos szerkezető lombkorona-struktúra még gazdagabbá vált (Somogyi, 1998, Somogyi,
2000).
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Az ıserdıkkel foglalkozó régi irodalom alapján ezek a lényegesebb, könnyen észrevehetı
jellemzıi az ıserdıknek. Rajtuk kívül azonban még sok más tekintetben is sajátosak és a mai
gazdasági erdıktıl eltérıek az ıserdık. Ilyen eltérés pl. a fák átmérıeloszlása: amíg a gazdasági
erdık jól jellemezhetık egy átlagátmérıvel és a faátmérık haranggörbéhez hasonló eloszlásával,
addíg az ıserdıben a csemetétıl az óriásfákig szinte minden méretosztály megtalálható. Egy
másik sajátossága az ıserdınek, hogy az erdıszélek, erdıszegélyek vagyis az átmenetek más erdıkbe,
ill. nem-erdı ökoszisztémákba nem olyan élesek, mint a mai gazdasági erdıkben. A fokozatos
átmenet sok – a mainál több – növény-, gomba- és állatfajnak ad életteret. Emellett
megemlítendı, hogy a zárt szegélyektıl távoli erdık területe is jóval nagyobb volt, mint ma, s ez sok,
csak a zárt erdıben megélni képes faj számára nyújtott életlehetıséget.
A fejezetben érintetteken kívül az ıserdınek természetesen számtalan egyéb jellemzıje
van. Tárgyunk szempontjából egy rövid összefoglalón (4. jegyzet) kívül nem szükséges ezek
további, részletekbe menı elemzése, vagy annak taglalása, hogy mennyivel másabb, gazdagabb
röviden: több egy ıserdı egy mai gazdasági erdınél. Az Érdeklıdı Olvasó további részleteket,
érdekességeket a szakirodalomból (pl. Standovár, 2000) tudhat meg. A fentiek remélhetıleg
azonban megalapozzák azt a megállapítást, hogy az ıserdı egyik legjobban jellemzı tulajdonsága a
strukrúra és a funkció térben és idıben a legkülönbözıbb léptékekben megnyilvánuló diverzitásának magas
(legalábbis: a mai erdıknél, ültetvényeknél magasabb) foka. A magas diverzitás sok élılény számára teremt
habitatot (életteret, élıhelyet), és a sokféle élılény, továbbá a köztük kialakuló rendkívül gazdag
kapcsolatrendszer hosszú távon életképes (stabil, meg- és felújulóképes, alkalmazkodni és fejlıdni
tudó) életközösséget alakít ki. Az is megállapítható, hogy e diverzitás jelentıs részét mára
elvesztettük, a mai gazdasági erdık diverzitása sokkal kisebb, szerkezete sokkal egyszerőbb, homogénabb, és a
mai erdık sérülékenyebbek, mint az ıserdık.
4. jegyzet. A kezelt erdık néhány fı tulajdonsága az ıserdıhöz
képest.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

természetes erdei folyamatok hiányoznak, vagy csonkák, ezért
pl. a legtöbb helyen hiányoznak a természetes erdıfejlıdési
stádiumok, erdıformák
az egyes folyamatok idıben és térben nem a természetes
léptékekben zajlanak (pl. dominál az erdırészlet-lépték, és
hiányoznak a nagy, érintetlen erdıtömbök), emiatt nem
természetes mintázatok alakulnak ki, és az erdı sok eleme
szigetszerően fordul elı, megfelelı összekötı folyosók nélkül
sok a fiatal, kevés az idıs (öreg, sıt: vén) fa és állomány
homogén a faállomány vertikális szerkezete
kevés a "jó" szegély
5-15 helyett csak 1-2(-több) fafaj van egy-egy erdıben
elszegényedett a flóra, a gombaflóra és a fauna
helyenként túl sőrő a nagyvadállomány
hiányzik a holt faanyag.

4. Vissza az ıserdıkhöz?
Társadalmi-gazdasági realitás, hogy a régenvolt ıserdık visszaállítására akkor sem volna sem szükség, sem
lehetıség, ha ez biológiailag elképzelhetı volna. Az viszont szintén szükségszerőnek látszik, hogy ne csak
közvetlen emberi behatás alatt álló erdık legyenek, ill. hogy az emberi behatás mértéke is erısen változó
legyen.
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Az elızı fejezetekbıl egyértelmően következik, hogy ha akarjuk, lehetıségünk van méghozzá nem is
kevés lehetıségünk az erdei változatosság növelésére. A fakitermelések és az erdısítések elhagyásának, ill.
általában az emberi tevékenységek intenzitásának csökkentése következtében az erdı hihetetlen regenerálódó
képesség miatt rövidebb-hosszabb idı alatt visszaszerzi, újra kialakítja a rá oly jellemzı diverzitást.
Visszatekintve az idıben, látható, hogy azt a célt, hogy minél inkább a természetesre emlékeztetı
erdeink legyenek, már korábban is megfogalmazták. Róth pl. 1935-ben így ír:
"Szinte magától értetıdik, hogy arra kell törekednünk, hogy erdeinket lehetıleg természetes viszonyok
közé hozzuk, ami korántsem jelenti az ıserdıhöz való visszatérést, hisz az ıserdı az ı lassú és az ember
irányítását teljesen nélkülözı fejlıdésével, nagyon magas korú és maguktól pusztuló fáival sehogysem
volna összeegyeztethetı a mai gazdaság követelményeivel; csak azt jelenti, hogy egyrészt a fafajokat úgy
válogassuk össze, hogy azok természetes igényeik és sajátságaik révén egymáshoz símulhassanak és
egymást kiegészítsék és megfeleljenek azoknak a természeti viszonyoknak, amelyeket az adott termıhely
nyújt, másrészt az erdı gondozása és ápolása ne törje kerékbe a természetet és ne jelentsen erıszakos
kibillentést azokból a keretekbıl, amelyeket a természet útmutatása szabott."
Konkrétabb példát említve: állandóan vitatéma, hogy elegyetlen, vagy elegyes állományokat neveljünk? A
válasz már régóta kézenfekvı:
"... nem tagadhatjuk, hogy létezhetnek viszonyok, melyek között a tiszta állabok fönntartása vagy olyak
alapítása czélszerő, sıt szükségesnek mondható..... De az ily esetek kivételt képeznek, szabályul tehát
mégiscsak elegyes állabokat ajánlhatunk" (Erdıdi, 1867, kiemelés tıle).
Ebbıl az idézetbıl kiviláglik, hogy ha kizárólag a fatermesztést tekintjük célnak, akkor is szükséges a minél
inkább természetes viszonyok megteremtése és fenntartása. Le kell azonban szögezni, hogy a
természetszerő (-közeli stb.) erdıgazdálkodás nem azonos egykorú, elegyetlen állományok létrehozásával és
az azokban történı gazdálkodással, még akkor sem, ha a faállományt 1-2 ıshonos fafaj alkotja. Ennél
többrıl van szó. A fentiekbıl egyenesen adódik a megoldás egyik legfontosabb vezérelve: az erdımővelésnek
vagyis általánosan: az erdık kezelésének az "elegáns változatosság" létrehozása és fenntartása felé kell fejlıdnie,
olyan változatosság felé, amely "nagyobb, mint ami legvadabb jelenlegi elképzeléseink szerint létezhet"
(Smith, 1972). Az erdımővelésnek át kell fognia az ıserdıtıl a tarvágásig terjedı összes lehetıséget, s
ennek eredménye lehetne aztán a különféle diverzitású erdık sokfélesége. Másként megfogalmazva: egyrészt
szükség van a gazdasági erdık mellett ıserdıkre is, másrészt a gazdasági erdıket is sokféleképpen kell kezelni, az
ültetvényszerő erdıktıl a természetközeli erdıkön keresztül a természetes (a természeteshez legközelebb
álló, de még gazdasági erdıként kezelt) erdıkig. Az ıserdık kérdésére a X. fejezetben még visszatérünk; itt
röviden a kezelt erdıkre vonatkozóan teszünk néhány további megállapítást.

5. A természetorientált erdıgazdálkodás néhány alapelve
A mővelésbe fogott erdık kezelésének kialakult már egy változatos eszköztára az erdı teljes faállományát
érintı tarvágástól és mesterséges felújítástól a szálalásig, amikor is mindig csak néhány, idısebb, nagyobb
fát termelnek ki egy erdıbıl az erdıkép folyamatos megtartásával, a felújulási és egyéb erdıdinamikai
folyamatokba történı minél csekélyebb beavatkozás mellett. Nem mondható természetesen, hogy nincs
már mit fejleszteni akármelyik eddig kialakult módszeren, vagy ne lehetne újakat bevezetni. Ugyanakkor
tény, hogy az utóbbi évtizedekben a gyakorlati erdımővelés során messze nem használják ki az ismert
eljárásokat, hanem többnyire az egyszerőbb, és a mesterségesebb erdık létrejöttét eredményezı
módszereket alkalmazzák. Természetesen ez nem mindig volt így, ahogyan azt a Róth-féle fenti, majd’ 70
éve íródott idézet is mutatja. O’Hara (1998) szerint "az erdıgazdálkodás úgy tőnik állandóan az egyik
végletbıl a másikba esik, és ritkán foglalja el a köztes helyet". Nem vitás, ez hazánk erdıgazdálkodására is
igaz.
Mi az oka, hogy a tényleges gyakorlat régebben is, ma is inkább a gazdasági erdık kialakításának
irányába tolódott el? A rövid távú, minél nagyobb gazdaságosságra való törekvés mellett nyilván az is,
hogy a bonyolultabb struktúrák és funkciók kezelése sokkal nehezebb. Ugyanakkor meg kell állapítani azt
is, hogy az ıserdıt alapul vevı, mintának tekintı erdıgazdálkodás nevezzük ezt ehelyütt
természetorientált erdıgazdálkodásnak elvei sokszor egészen könnyen lefordíthatók a gyakorlat nyelvére.
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Mivel az elvekbıl többnyire könnyen levezethetık a gyakorlati megoldások, foglaljuk inkább
röviden össze, hogy melyek ennek a természetorientált erdıgazdálkodásnak a fıbb alapelvei? Az összeset
itt nem részletezhetjük; ezeket illetıen lásd pl. Somogyi (2000), ill. PRO SILVA (2000). Könyvünk fı
gondolatmeneténél maradva, és a biodiverzitásra fókuszálva a kérdés így egyszerősíthetı: mit lehet tenni a
(habitat-)diverzitás növelésére, ill. fenntartására?
Mindenekelıtt le kell szögezni, hogy nem minden erdıben ugyanazok a megoldások, ezért itt csak
általános irányelvek adhatók! Legelsı szabály az lehet, hogy a kialakítandó diverzitást a termıhelyi
diverzitással olyan mértékben kell fedésbe hozni, amennyire csak lehet ez elsısorban a megfelelı fafajok
alkalmazását jelenti. Általában is érvényes, hogy ne mi szabjunk meg korlátokat a természetnek (ez úgysem
sikerülhet), hanem mi alkalmazkodjunk a természethez. Ez jelentheti pl. azt, hogy legalább bizonyos mértékig
engedjük szabadon érvényesülni a természetes erdei folyamatokat: a fák megtelepülését, gyérülését, kiöregedését;
engedni kell, hogy kialakuljanak természetes lékek stb. De az alkalmazkodás azt is jelentheti, hogy
megpróbáljuk utánozni a természetes folyamatokat, és olyan módszereket alkalmazunk a fák kitermelése
során, amelyek abban hasonlítanak a természetben elıforduló faelhalásokhoz, hogy mikor, mekkora
területen, milyen sőrőségben veszünk ki fákat ekkor tehát csak a fapusztulás oka (t.i. a faanyagnyeréshez
szükséges fakitermelés) különbözik a természetben elıforduló okoktól, és a kitermelt faanyagot
felhasználhatjuk.
A mai gazdálkodásnak talán egyik legnagyobb problémája éppen az, hogy a beavatkozások
túlságosan mesterségesek, és a természetes folyamatok ellen hatnak. Ennek “mintapéldája” az általánosan
alkalmazott, ugyanakkor sokféle szervezet által már régóta és sok szempontból jogosan kritizált tarvágás. Ez
a rövid távú gazdasági érdekeket illetıen célszerő módszer, ám jól dokumentálható negatív hatásokkal jár.
Ezért sok országban már próbálkoznak más módszerekkel történı felváltásával. Ugyanakkor az is
leszögezendı, hogy e módszer felhasználható ugyan a természetes folyamatok utánzására, ám téves nézet
az, hogy ez az elv bármekkora tarvágásra alkalmazható. A tarvágás a kis területő bolygatások utánzására
alkalmas, de csak bizonyos feltételekkel: pl. ekkor sem távolítjuk el az összes fát az erdıbıl. Nagyobb
területő kb. 3 hektárnál nagyobb tarvágás, és a faanyag eltávolítása valójában a természetben igen ritkán
elıforduló tényleges katasztrófával egyenértékő.
Az, hogy a fenti elvek nem légbıl kapottak, és hogy a tarvágásnak van alternatívája,
tapasztalatokkal is alátámasztható. Miller-Kochenderfer (1998) szerint a fényigényes fafajok természetes
módszerekkel történı fenntartására van mód tarvágások mellızésével is: a megfelelı idıben bontott, nagyobb
lékekkel dolgozó eljárásokkal elérhetı, hogy bármely fafaj felújuljon. Akár 0,5-3 ha is lehet egy-egy lék
(minél nagyobb a lék, annál kisebbek a kedvezıtlen ún. lékhatások) A tapasztalat szerinti, eredményt hozó
léknagyságok többé-kevésbé megfelelnek a természetes lékképzıdés során megfigyelhetı eloszlásnak! Ebbıl viszont
tárgyilagosan az a következtetés is levonható, hogy a kis mérető tarvágások nem feltétlenül rosszak!
A hasonlóan “erdıbarát” módszerek közé tartozik még a csoportos szelekció, vagy a hagyásfás
felújítás. Ez utóbbi esetben a hagyásfákat hosszú ideig meghagyják a nem-faanyagtermesztési célok elérése
érdekében. A hagyásfák száma akár 30-40 fa/ha is lehet, ami több, mint amit itthon meg szoktunk hagyni.
A faállomány-szerkezet változatosságát a gyérítések során is lehet növelni. Ehhez természetesen
az kell, hogy nem ugyanolyan, homogén módszerrel történik a gyérítés az egész erdırészletben, hanem az
erdı egy részén több fát veszünk ki, egy másik részén keveset, vagy egyáltalán nem vágunk ki fákat
(további részleteket illetıen l. pl. Somogyi, 1998, Somogyi, 2000). Ez ugyanakkor már azt is jelenti, hogy
felül kell vizsgálni az “erdırészlet” fogalmát. Ez ugyanis egy, a gazdálkodást segítı fogalom, ami viszont
eddig kevéssé vette figyelembe, hogy az erdıben más léptékő folyamatok is vannak – akár térben, akár
idıben tekintjük az erdırészlet méretét, ill. kezelésének idıtávlatait. A jövıben feltehetıen szükséges lesz
átértelmezni az erdırészlet fogalmát: annak nem kell feltétlenül homogénnek lennie, és kezelését nem kell
a környezı erdıfoltokétól elkülönülten végezni.
Ennél részletesebben azonban itt nem célunk elemezni a mai erdıgazdálkodást, és javaslatokat
tenni. A fenti javaslatok egyébként is kizárólag biológiai szempontúak voltak, pedig akármennyire is fontos
a diverzitás növelése csak egy szempont a sok közül; az erdıgazdálkodásnak sok egyéb ökonómiai, piaci,
mőszaki stb. meghatározója van. Viszont itt kell még megemlíteni azt, hogy a bonyolult állományszerkezet
kialakítása és fenntartása a mainál érthetıen komplikáltabb gazdálkodási módszereket igényelhet, és egyéb
feltételei lehetnek (pl. sőrőbb feltáróúthálózat, a gazdálkodás alá vont terület jobb ismerete, a
végrehajtandó részletesebb, körültekintıbb, korszerőbb módszerekkel történı tervezése stb.). A
bonyolultabb erdıszerkezet erdırendezési és -felügyeleti szempontból is összetettebb feladatot jelent. Ez
azonban nem szabad, hogy akadály legyen: szinte akármelyik gazdasági ágazatot tekintjük, egyrészt egyre
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bonyolultabbá, összetettebbé válnak a megoldandó feladatok, másrészt ugyanakkor a technika segítségével
újból és újból kezelhetıvé kell és lehet tenni a bonyolultabb feladatok megoldását.
Azt is hangsúlyozni kell, hogy a diverzitás-orientált erdımővelési beavatkozások sok esetben nem
járnak többletköltséggel a hagyományos módszerekhez képest. Néhány esetben bizonyos tevékenységek
elhagyása, “a természetre bízása” esetében még olcsóbbak is lehetnek. Nem tagadható azonban az sem,
hogy néhány beavatkozás vagy annak elhagyása többletköltséggel, ill. veszteséggel járhat. Nem kizárólag
ezeket kell azonban szembeállítani a mai technológiákkal, hanem a többletköltségek és többlethozamok
különbségét. Ez fıleg hosszú távon mutat egyértelmő nyereséget: mivel biztos, hogy a természet hosszú
távon "tartamosan" a legökonomikusabb megoldást választja, "az ökológia az élı természet ökonómiája"
(Kimmins, 1997), s minél inkább ennek az ökológiának a törvényei szerint végezzük az erdıgazdálkodást,
annál biztosabbak lehetünk tevékenységünk hosszú távú gazdaságosságában.
Összefoglalva az eddigieket: megállapítható, hogy szükség és lehetıség is van arra, hogy a mai
erdıgazdálkodási gyakorlatot továbbfejlesszük egy emberközpontú, de egyben erdı- és diverzitásközpontúbb gazdálkodás irányába. A mai, szinte kizárólag gazdasági erdıkkel dolgozó erdımővelés
elsısorban két irányban kell, hogy tovább fejlıdjön: egyrészt úgy kell folytatni a gazdálkodást az erdık egy
részében, hogy azok miközben továbbra is gazdálkodunk bennük az eddigieknél jobban hasonlítsanak a
természetes erdıkhöz, másrészt engedni kell, hogy egyes helyeken a természet a saját maga ura legyen
ezáltal minket, embereket is jobban tudjon szolgálni.
A továbbfejlesztés azonban nem jelenti azt, hogy fel kell forgatni az eddigi gyakorlatot, és “máról
holnapra” új módszereket kell alkalmaznunk. Ez amellett, hogy nem is lehetséges nem is volna célszerő. Jó
modellek és megbízható tapasztalatok hiányában több évtizedre lehet szükség ahhoz, hogy kialakítsunk és
fenntartsunk produktív vegyes korú, bonyolult állományszerkezető erdıket. Rengeteg ismeretünk hiányzik
ehhez, amit csak sok amennyire lehet: érintetlen erdıkben végzett, tudományos alaposságú megfigyeléssel,
továbbá a szintén a tudományos kutatás eszköztárába tartozó kísérletezéssel lehet megszerezni, s azokat késıbb a
gyakorlatba átültetni. Az erdıgazdálkodás során mint megannyi más ágazatban sok esetben
bebizonyosodott ugyanis már, hogy a tudományos alapokat nélkülözı ötletek gyakran sikertelenek, és
károkkal járnak (Curtis, 1998). A tudományos kutatás nem kihagyható lépcsıfok egy magasabb szintő
gazdálkodás felé vezetı úton.
Akár kutatóként, akár gazdálkodóként, akár csak laikusként sétálunk – elmerengve a fent felvetett
vagy más gondolatokon az ember az ıserdıben rájön még valamire. Az ıserdık nemcsak tudásunk
növelésére, az erdei fajok és folyamatok ırzésére, vagy azért kellenek, hogy egyéb módon “szolgáljanak”
minket. Az ıserdınek van egy olyan tulajdonsága, amelyet eddig nem említettünk, pedig az emberi
léleknek nagyon is szüksége lehet rája. Az ıserdı “ısi” látványa, az az élmény, hogy az ember benne tölti
idejét, semmi mással nem pótolható. Az ıserdı olyan hely, ahol az ember visszatalálhat a természetben a
törvények által neki kijelölt helyre. E hely megtalálása – az emberi történelem ezt mutatja – nem könnyő,
sokszor kerülünk szembe a nehézségekkel – és a társtalansággal. Hunfalvy (1866) így vall errıl:
"Sehol oly magánosan nem érzi magát az ember, mint rengeteg ıserdıben, melyet csak a szél, a szú, s helyenként
a pásztorok ... pusztítanak..."

Talán Erdıdi (1864) fogalmazza meg a legteljesebben ezt az élményt:
“Áthatlan és lesújtó nagyszerőségük ünnepélyességét emeli a mély háborítlan csend, mely azokban uralkodik. Az
ember csak elvétve jut oda bámulni, remegni és – imádkozni.”

A szerzı bízik abban, hogy a késıbbi generációk számára is megmarad ez a csend, amelynél szebb zenét
ember nem írhat.
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VI. Vegetáció és változatosság
________________________________________________________

„Mert állat bennünk minden, ami rút,
És minden, ami szép, talán növény,
Erdık suttognak bennünk, s nádasok,
S vízirózsák a nádasok tövén.”
Reményik Sándor: A szent vegetáció

1. Az erdıtársulások kialakulása
A természetes növénytakaró fajösszetételének kialakításában, ha az antropogén hatásoktól eltekintünk, két
tényezı játszik szerepet: a termıhelyeken uralkodó létfeltételek és az ezek felosztásáért folyó versengés. A
termıhely létfeltételeit négy fı tényezı határozza meg: a fény, a víz, a hımérséklet és a talajok
tápanyagtartalma. Ezekért – a hımérsékletet leszámítva – a természetben versengés (kompetíció) folyik. A
kompetíció eredményeképpen hasonló termıhelyeken hasonló faji összetételő növényi közösségek
(társulások) alakulnak ki, amelyek a termıhelyi erıforrásokat optimálisan hasznosítják. A társulások
azonos létfeltételek esetén térben ismétlıdnek. Az ismétlıdı egységeket állományoknak nevezzük. A
növénytársulások két nagy csoportja a fás (erdık) és a fátlan társulások. Fátlan társulások azokon a
területeken alakulnak ki, ahol a feljebb említett termıhelyi tényezık szélsıséges értékeket vesznek fel, ill.
ahol antropogén befolyás gátolja az erdısülést (pl. kaszálórétek rendszeres kaszálása). Kárpát-medencei
példákat véve a magashegységek csúcs környéki részein elsısorban a nagy hideg miatt havasi gyepek, a
középhegységek délies kitettségő, könnyen felmelegedı gerincein, gerinc közeli részein, vagy az alföldek
lösz- és homokhátságain, elsısorban a víz hiánya miatt, szikla-, homoki ill. löszgyepek alakulnak ki.
Azokon a területeken, ahol a vízborítás jelentıs és tartós, lápok, mocsarak uralják a tájat. Bizonyos
kızettípusok mállástermékei kevés tápanyagot tartalmaznak, vagy a tápanyagok könnyen kimosódhatnak
belılük, így ott fenyérek, sovány gyepek találhatóak. Más területeken egyes ásványi sók (fıként nátrium és
magnézium) túlzott mértékő felhalmozódása vet gátat az erdık kialakulásának. A fátlan társulásokban a
kedvezıtlenebb körülmények miatt gyengébb kompetíció tapasztalható. Erdık – a fás szárú növények
igényeinek megfelelıen – kiegyenlítettebb feltételek mellett alakulhatnak csak ki. Az optimálisabb
körülmények miatt a versengés kiélezıdik, és ezáltal a fás társulások szervezıdésének egyik fı hatóerejévé
válik.

2. Az erdıtársulások szerkezete
Az erdıtársulások szerkezetét két fı összetevıre, a horizontális és a vertikális struktúrára lehet osztani. A
vertikális szerkezet kialakításában a növényfajok populációinak fényért való versengése játszik fı szerepet.
İserdıkben (emberi beavatkozástól mentes erdıkben) a gazdasági erdıkhöz viszonyítva jóval
összetettebb a vertikális szerkezet, az egyes szintek kevésbé különíthetık el. Az Egyenlítıtıl a sarkok felé
haladva a szintek száma csökken: míg trópusi esıerdıkben 7-9, addig tajgaerdıkben 2-3 szintet lehet
felismerni.
A legfelsı szint a lombkoronaszint (magassága nálunk: 15-50 m), amely a Kárpát-medencében a jó
tápanyagellátottságú és vízgazdálkodású termıhelyeken 2 alszintre tagolódik. A lombkoronaszint alá a teljes
fénymennyiségnek mindössze 1/5-1/60 -ad része jut. Amennyiben több fény érkezik az erdı belesejébe,
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és a talajok tápanyagellátottsága is jó, cserjeszint kialakulását lehet megfigyelni. Ennek magassága legfeljebb 5
m. A cserjeszint alatti gyepszint (max. 1 m magas) a felsıbb szintek árnyékoló hatása következtében
hiányozhat (nudum területek), gazdagabb fényellátottság esetén azonban akár összefüggı is lehet. A
gyepszintre a legkülönbözıbb életformákkal rendelkezı lágyszárúak jellemzıek: a földre csepült szárútól a
mereven fölemelkedı szárúig, a tılevelestıl a végig szárlevelesig, az egyévestıl az évelıig sokféle faj
megtalálható itt. A néhány cm magas mohaszint – amelyben a mohák mellett a zuzmók elıfordulása is
jelentıs lehet – akkor tud teljes mértékben kifejlıdni, ha tápanyaghiány vagy az alomszint fejletlensége miatt
nem jelentıs a gyepszint fajainak konkurrenciája (pl. mészmentes alapkızeten, meredek, erodálódásra
hajlamos termıhelyen). Abban az esetben, ha a gyepszint fajai konkurrenciát jelentenek, a mohák és a
zuzmók fa- és cserjefajok gyökfıjére, törzsére, sziklákra, kövekre húzódnak fel.
Meg kell említeni két speciális életformájú csoportot, az epifitonokat és a liánokat, amelyek
elsısorban trópusi területeken nagymértékben befolyásolják az erdı vertikális szerkezetét. Az epifitonok –
fán(fenn)lakó növények – magasabb fákra költözve a gazdagabb fényellátottságot használják ki (hazai
epifiton pl. a fehér és a sárgafagyöngy, egyes mohák és zuzmók). A liánok földben gyökerezı, megnyúlt
szárú, támasztékon (fa, szikla) fölfelé, a fényért kapaszkodó fajok. Ha kevés a megvilágítás, akkor szinte
észrevétlenül a gyepszintben kúsznak, mihelyt azonban elegendı fényhez jutnak (pl. lékek képzıdésekor),
erıteljesen megnyúlnak.
A néhány cm vastagságú földfelszíni alomszint nagyobbrészt elhalt növényi maradványokból áll.
Ez a szint fontos közeg és tápanyagforrás sok élılény számára. Itt található a baktériumok, algák tömege, a
gombák fonalai, a csírázásra váró vagy kicsírázott magvak és a lágyszárúak raktározó szervei (hagymák,
gyöktörzsek, tarackok). Az alomszintben található bomló szerves anyagból alakul ki a humusz. A
gyökérszint tulajdonképpen a földfelszín feletti szintek tükörképe: legmélyebben a fák, közepes mélységben
a cserjék, legsekélyebben a gyepszint fajainak gyökérzónája helyezkedik el. Az egyes szintek kialakulásában
fontos tényezı a vízért és a tápanyagokért folyó versengés.
Nézzük most meg az erdıtársulások horizontális szerkezetét! Azokon a területeken, ahol a
létfeltételek – legtöbbször a víz mennyisége – szélsıséges értéket vesznek fel, fás és fátlan foltok mozaikja
található (pl. középhegységek gerincei, gerinc közeli részek bokorerdei, az alföldi lösz-, homok-,
szikterületek erdıssztyepp tölgyesei, lápvidékek láperdıi, lápcserjései). Ha a létfeltételek kevésbé
szélsıségesek, az erdı horizontális szerkezetére is nagyobb mérvő záródás jellemzı. Az ilyen
állományokban egy finomabb térléptékő mintázat kerül elıtérbe, amelynek kialakításában a kompetíción
kívül antropogén hatások (pl. erdıgazdálkodás) is szerepet játszanak. Ezt a mintázatot az hozza létre, hogy
a domináns fafajok (1-3 faj) és az elegyfajok egyedeinek térbeli eloszlása inhomogén. A domináns fajok (pl.
bükk, tölgyfajok, mézgás éger, fehér főz) jellemzıi az elegyfajokénál erısebb kompetíciós képesség, az
anyag- és energiaforgalom egyenirányítása, a magas produkció, a talaj fejlıdésének befolyásolása, a magas
ellenállóképesség. Az elegyfajok (pl. hársak, juharok, kırisek, szilek, vadgyümölcsök) fontos szerepet
játszanak a társulások kiegyensúlyozottságában, stabilitásában és a társulások belsı dinamikájának
szabályozásában. Az erdıgazdálkodás (az elegyfafajok populációinak visszaszorítása, közel egyforma
élettér – növıtér – létrehozása) következtében a horizontális szerkezet egyszerőbbé válik.
A gyepszint horizontális szerkezetére a felsıbb szintek is hatást gyakorolnak. A termıhelyi
optimumukban lévı, és sikeres – fıleg vegetatív – szaporodási stratégiával rendelkezı fajok tömegesen,
összefüggı foltokban fordulnak elı (pl. szagos müge, bükksás, medvehagyma, fekete áfonya). A
növényfajok többsége azonban csak szálanként, esetleg kisebb csoportokban, ún. kísérıfajként jelenik
meg. A gyepszint mintázatát tovább tarkíthatják a nudum foltok. Ezek létrejöttének egyik oka a felsıbb
szintek erıteljes záródása miatt bekövetkezı fényhiány, másrészt helyenként az összesodródott avar
gátolja a magok csírázását, ill. a vegetatív szervek kifejlıdését. Ismét más esetben a talajfelszín
meredeksége, erıs szélhatás vagy lemosódás következtében bizonyos foltokon nincs lombfelhalmozódás,
humuszosodás, így ásványi (ún. minerális) talajfelszín alakul ki, amely nem teremt megfelelı feltételeket a
növényi élet számára.
İserdıkre sokféle mikroélıhely (pl. fás növények törzse, kérge, ágai, odúi, ágvillái, gyökfık,
sziklakibúvások, horpadások, minerális felszínek, alomösszesodródások, letört gallyak, kidılt törzsek és a
helyükön keletkezı lékek) megléte jellemzı, amelyek számos élılénynek nyújtanak életteret. Gazdasági
erdıkben a leegyszerősödött faállomány-szerkezet miatt a mikroélıhelyek sokfélesége csökken. Ez az
aljnövényzet horizontális szerkezetének egyszerősödését is maga után vonja (pl. tömegnövények
térhódítása, kísérı fajok visszaszorulása ill. eltőnése).
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3. Funkcionális rend az erdei életközösségekben
Energiaforgalom szempontjából az erdı nyílt rendszernek tekinthetı. A Napból származó energia fıleg a
növények által válik hasznosíthatóvá az élılények számára. A növényeken keresztül az energia egy hányada
az azokat fogyasztó állatokba, majd a ragadozókba, végül a lebontó szervezetekbe kerül. A folyamat
egyirányú, nem alakul ki recikilizáció. Az egyes szintekre jutó energia mennyisége fokozatosan csökken,
mert minden élılény a felvett energia jelentıs részét saját életmőködéseihez használja fel.
Anyagforgalom szempontjából az erdı többé-kevésbé zárt rendszer: a fotoszintézis során elıállított
szerves anyag a táplálékláncon keresztülhaladva a lebontó szervezetek révén válik ismét szervetlenné, és
így újrahasznosíthatóvá a növények számára. A fotoszintézis során képzıdik az ún. bruttó elsıdleges
produktum, amelynek egy része a légzés során használódik el, a megmaradó szerves anyag a nettó
elsıdleges produktumot képezi. Hazai példát (Jakucs, 1985) alapul véve a cseres-tölgyeseknél a létrejött
növényi tömegnek (fitomasszának) 86%-a a földfelszín felett, 14%-a a földfelszín alatt, a gyökerekben
halmozódik fel. A felszín feletti fitomasszának 97%-át a faállomány, 2,7%-át a cserjék, 0,2%-át a
lágyszárúak, 0,02%-át a mohák teszik ki. A faállományt tovább bontva 2% jut a levéltömegre, 25% az
ágakra, 57% a törzsre és 13% a gyökerekre.Az erdıgazdálkodó szempontjából a törzs és a vastagabb ágak
a hasznosítható részek, ezek a növényi tömeg mintegy 3/4 részét alkotják. Minél idısebb a fa, annál
nagyobb a törzsében felhalmozódott szervesanyagtömeg aránya a fa egyéb részeihez (levelek, ágak)
viszonyítva. Az erdı produktivitása messze felülmúlja a fátlan társulásokét: míg egy hazai cseres-tölgyes
fitomasszája 250-350 t/ha, addig egy legelıjé 1-2 t/ha (Láng, 1981).
Az állatokra az erdı teljes biomasszájából mindössze 0,05%, a lebontó szervezetekre 0,4% jut. A
lebontó szervezetekhez többféle élılénycsoport tartozik, közöttük harmónikus munkamegosztás
tapasztalható. Míg a baktériumok – amelyekbıl 1 g talajban 10-100 millió egyed található – fıleg a bázikus
és a semleges, addig a gombák a savanyú kémhatást kedvelik. Gyakori az ún. mikorrhiza ("gombagyökér")
kialakulása egyes növény- és gombafajok között. A kapcsolatban a gombák vizet és ásványi sókat vesznek
fel a növény számára, a növények cserébe a gombáknak kész tápanyagot juttatnak. A baktériumok és a
gombák munkáját talajlakó állatok is segítik. A mikrofaunát ostorosok, amıbák, csillósok, a mezofaunát
fonálférgek, atkák, ugróvillások, a makrofaunát televényférgek, giliszták és százlábúak alkotják. A
baktériumok, a gombák és a talajlakó állatok együttes neve: edafon. Trópusi esıerdıkben a szervesanyag
ásványosodása (mineralizációja) olyan gyors, hogy a talajfelszínen szinte nem is találunk alomréteget és
humuszos szintet. Ezzel szemben tajgaerdıkben a fenyıtőalom lebomlása lassú, így vastag, bomlatlan
avarréteg képzıdik (Archibold, 1995).

4. Az erdıtársulások fajgazdagsága
Az erdıtársulások kialakulását tárgyaló fejezetbıl már tudjuk, hogy az adott termıhelyen uralkodó
létfeltételek és az ezekért folytatott versengés, továbbá az erdı állatvilágával foglalkozó fejezetben
részletesen kifejtett növény-állat interakció az, ami meghatározza, hogy egy bizonyos növényfaj tagja lesz-e
az ott kialakuló erdıtársulásnak, vagy nem. Természetesen csak az adott terület tágabb körzetében élı
növényfajokból lehet "válogatni", melynek fajai egy hosszabb idıtáv – több ezer év – flórafejlıdésének
termékei. Ha a Kárpát-medencére vetítjük ezt a problémát, akkor az itt élı mintegy 4.000 magasabbrendő
növényfajból közel 1.200 faj az, amely kimondottan erdei vagy erdıben is élı (ún. szilvikol) növény. A mai
Magyarország területére vonatkoztatva az itt élı 2.402 fajból 840 tekinthetı szilvikolnak (Bartha, 1992). A 840
szilvikol fajunk – mint az erdıtársulásaink építı elemei – eltérı gyakorisággal fordulnak elı az országban.
Bizonyos fajok általánosan elterjedtek, bizonyosak mondjuk csak Nyugat- vagy éppen Dél-Dunántúlon
fordulnak elı, míg mások csak egy-egy kisebb területegységhez kötıdnek. Ezért ugyanazon termıhelyi
létfeltételekhez egy nagyobb régión – jelen esetben hazánk területén – belül nem teljesen ugyanazok a
fajok szervezıdnek. A faji összetétel (faji kompozíció) tehát termıhelytípusonként és földrajzi területenként
is más és más, s mint a késıbbiekben látni fogjuk, az emberi tevékenység is lényegesen befolyásolja azt.
A faji összetétel vizsgálatánál legszembetőnıbb mutató az, hogy egy erdıtársulást hány faj épít fel,
azaz milyen a fajgazdagság. Földi léptékben elemezve ezt a kérdést elmondhatjuk, hogy az egyenlítıtıl a
sarkok felé haladva a növénytársulások fajgazdagsága csökken, azaz egyre kevesebb faj építi fel azokat
(Archibold, 1995). Ennek nem csak az az oka, hogy a pólusok felé haladva egyre zordabbak a létfeltételek,
hanem az is, hogy a trópusi-szubtrópusi területeken évszázezredeken keresztül zavartalan volt a
növényvilág fejlıdése, nagyobb katasztrófák (pl. jégkorszakok) nem zavarták azt. A trópusi esıerdıkben
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egy erdıtársulásban akár 200-250 fás növényfajt (fıleg fákat, epifitákat, liánokat) is találhatunk, a mérsékelt
övi erdıkben ez az mutató 5-25-re csökken (amely elsısorban fákból és cserjékbıl áll), míg a boreális
tajgaerdık fásszárú fajszáma 1-5 (fa és törpecserje jellemzı életformákkal). Ezek az adatok az ember által
érintetlen ıserdıkre, vagy csak a minimális mértékben háborgatott erdıkre vonatkoznak. A korábbi
erdıkiélések, az erdıgazdálkodás következtében a mai erdık fajszáma ennél – sokszor jóval – kevesebb!
A kárpát-medencei erdık fajgazdaságának vagy éppen fajszegénységének okaira néhány példát
hozunk fel. Kimondottan fajgazdagnak tekinthetık a mozaikos felépítéső erdıssztyepp-erdık és
bokorerdık. Itt a kisebb-nagyobb erdıfoltok kisebb-nagyobb gyepfoltokkal mozaikolnak, s eltérı fényilletve vízgazdálkodású, hıháztartású életterek jönnek létre. Az erdei fajok száma mellett épp ezért a
gyepfajok száma is jelentıs. Hasonlóan fajgazdagok azok az erdıtársulások is, ahol a lombkoronaszint
záródása – a szárazabb termıhelyek, s az állományalkotó fafajok lazább koronája miatt – alacsony, s így
viszonylag sok fény jut az erdıbelsıbe. Itt viszont az is feltétel még, hogy a talajok tápanyagokban
gazdagok legyenek, mint a mészkedvelı tölgyeseknél vagy a sziklaerdıknél, mert tápanyagszegénység
esetén – például a mészkerülı tölgyeseknél – a jó fényellátás ellenére épp az ellenkezı eset, a fajszegénység
figyelhetı meg. Az ugyancsak tápanyagszegény talajú, de fényben gazdag erdıbelsıjő, viszont túlzott
vízellátású lápi fenyvesekben a száraz termıhelyő mészkerülı tölgyesekhez hasonlóan kevés növényfajt
találunk. Abban az esetben, ha a bıséges vízellátáshoz tápanyagban gazdag talajok járulnak, mint a
ligeterdıknél, akkor viszont fajgazdag állományokat figyelhetünk meg. A fénymennyiség limitáló voltára jó
példa a bükkösök és gyertyános-tölgyesek esete, ahol a faállomány jelentıs árnyalása miatt – a termıhelyek
kiegyenlített vízgazdálkodása és jó tápanyagellátása ellenére – csak közepes fajgazdagságot találunk. A
hasonlóan jó tápanyagellátású, ugyanakkor már kissé szárazabb termıhelyő, s ezért jelentısen árnyaló
fafajokat már nem tartalmazó cseres-tölgyeseknél a fajszám már lényegesen magasabb az elızı
bükkösökhöz és gyertyános-tölgyesekhez képest.
A fenti példákból az szőrhetı le, hogy a termıhelyi tényezık (elsısorban a fény-, víz- és
tápanyagellátás) együttesen alakítják egy bizonyos régióban az erdıtársulások faji összetételét és
fajgazdagságát, s nem lehet ezeket egyetlen ökológiai faktor alapján meghatározni.
A fajgazdagság azonban nem csak a fenti termıhelyi tényezıktıl függ, hanem más körülmények is
befolyásolják azt. Ilyen például az ún. szegély- vagy átmeneti helyzet, amit különbözı térléptékben kell
megvizsgálnunk. Nagyobb léptékben szemlélve azt tapasztaljuk, hogy az egyes növényzeti régiók
(magassági övek) és zónák (szélességi övek) nem élesen válnak el egymástól, hanem szélesebb átmeneti sáv
köti ıket össze. Ebben az átmeneti helyzetben mindkét régió vagy zóna növényfajainak jó része
megtalálható, igaz eltérı vitalitással. Így az itteni állományok fajgazdagabbak, mint a régió vagy zóna
belsejében lévı állományok. Példaként a síkvidéki ligeterdıket hozhatjuk fel, ezek alföldperemi
állományaiban nagyon sok hegyvidéki fajt is találhatunk, melyek a patakok segítségével ereszkedtek le, s
jutottak el eddig. Az alföld belsı területeinek ligeterdı állományaiból ezek a fajok már javarészt
hiányoznak. Kisebb léptékben vizsgálódva hasonló jelenséget tapasztalhatunk az erdıtömbök szélein lévı
illetve az erdıtömbök belsejében elterülı, de ugyanazon erdıtársuláshoz tartozó állományok esetében. A
peremen lévı állományokba behúzódik a szomszédos – fátlan – területek fajainak egy része, míg ezek az
erdıbelsı állományaiban nem találhatók meg.
Valamennyi erdınkben valamilyen mértékő erdészeti kezelés folyt, amely a könnyebb
kezelhetıség érdekében a korábbi ıserdei állapotokat (lásd V. fejezet) megváltoztatta, ami a faállományok
egykorúsításában és az azt felépítı fafajok számának csökkentésében nyilvánult meg elsısorban. Az ilyen
faállományban – a faállomány életkorának függvényében – különbözı állományfejlıdési stádiumok jönnek
létre. Ha ugyanazon a helyen álló, de különbözı fejlıdési állapotú állományokat hasonlítunk össze, akkor a
faji összetételben és a fajgazdagságban, de még az egyes növényfajok gyakoriságában is eltéréseket találunk.
A fiatalkorú (ún. csemetés és fiatalos) stádiumban a melegebbé és szárazabbá váló talajfelszín, a fénybıség
miatt sok vágástéri, zavarást tőrı növényfaj is van, míg a kimondottan erdei fajok száma és fıként ezek
gyakorisága alacsony. A középkorú (ún. rudas) állományokban lehet a fafajok lombkoronájának
legnagyobb záródását tapasztalni, ezért a korábbi fényigényes fajok innen már kiszorulnak, s az árnytőrı
erdei fajok is csak kis borítással fordulnak itt elı. Az idıskorú (ún. szálas és lábas) állományokban a kissé
jobb fényellátás, a konszolidáltabbá váló állományklíma, a humuszosodás felgyorsulása miatt erdei
fajokban a leggazdagabb és legnagyobb borítású állapotát találjuk (Majer, 1968). Ezt a harmóniát aztán
megint megtöri a faállományok letermelése.
A bolygatás, zavarás – amellyel a késıbbiekben még részletesen foglalkozunk – furcsa módon egy
bizonyos mértékig a növénytársulások fajgazdagodásához vezet. Ezért nem jó az ugyanazon társuláshoz
tartozó állományok épségét, háborítatlanságát, természetességét csak a fajgazdagsággal mérni, mert a
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kevéssé bolygatott állományokban nagyobb a fajszám (ún. fajdiverzitás) mint a bolygatatlanokban. Igaz, a
bolygatás mértékének fokozódásával a fajszám aztán csökkenni kezd, mely jóval a bolygatatlan állomány
fajszáma alá is zuhanhat. A bolygatás, mely lehet természetes (pl. lék keletkezése egy fakidılés során) vagy
antropogén eredető (pl. erdészeti kezelések), azoknak a növényfajoknak kedvez, melyek a háborítatlan
állományokban – legtöbbször mag alakban – lappanganak, s csak a megváltozó életkörülmények miatt
válnak életképessé. A klasszikus növénytársulástan – mely a háborítatlan erdıalakot vizsgálja – nem veszi
be az erdıtársulások fajkészletébe ezeket a zavarásjelzı fajokat (Soó, 1965), holott azok az ember által
nem bolygatott állományokban, az ıserdıkben is ott voltak valamilyen mértékben! Ez a tény is arra int
minket, hogy az erdei életközösséget nem elég csak statikusan szemlélni, a dinamikus változásokra is
tekintettel kell lennünk.
Érdemes egy kicsit közelebbrıl megvizsgálni erdei növényfajaink veszélyeztetettségét, hisz a két és
fél évszázados tudományos flórakutatásunk kellı adatot szolgáltat ehhez, s a közelmúlt leltározó jellegő
összefoglalásai (Németh, 1989; Farkas, 2000) pedig egyértelmő statisztikai adatokat nyújtanak. A 840
szilvikol növényfajból napjainkban 238 faj tekinthetı valamilyen mértékben veszélyeztetettnek, tehát –
országos szinten – ezek a növények az eltőnés felé sodródnak. A legveszélyeztetettebb csoportnak a
harasztokat tekinthetjük, hisz a 42 erdei faj közül 19, azaz közel a fele gyorsan csökkenı állományokat,
egyedszámot mutat fel. Ezek a fajok elsısorban olyan érzékeny termıhelyeken (pl. sziklakibúvások,
szurdokok, törmeléklejtık, lápok) élnek, ahol csekély mértékő beavatkozás (pl. fakitermelés) is végzetes
károkat okozhat.
Ha viszont – kicsit önkényesen – a fás növényfajokat ragadjuk ki, akkor azt találjuk (Bartha,
2000c), hogy a 188 fa- és cserjefaj közül 93 veszélyeztetett valamilyen mértékben. Közülük a
tızegrozmaring, komlógyertyán, bérci ribiszke, oszlopos rózsa, csipkés gyöngyvesszı már eltőntnek
minısíthetı, 11 pedig a hazánkból való kipusztulás közvetlen közelében áll. Mivel tíz évvel ezelıtt készült
egy fentihez hasonló összeállítás (Bartha, 1991), ezért ezt a rövid távlatot figyelembe véve megkíséreljük a
hazai dendroflórában beállt változásokat érzékeltetni, s a jövıre nézve egy trendet fölvázolni.
Ha hazánk fa- és cserjefajainak (az ún. dendroflórának) a veszélyeztetettségét és annak változását
szemléljük az elmúlt évtizedre vonatkoztatva (11. táblázat), akkor a vörös listák alapján megállapíthatjuk,
hogy 1990-ben 62 fa- és cserjefaj, 2000-ben már 93 faj vált valamilyen mértékben veszélyeztetetté. Tíz év
alatt a növekedés mintegy 50%-os, amit elszomórító tényként kell nyugtáznunk. Az igazsághoz azonban
hozzá-tartozik az is, hogy a jelenlegi vörös listába most felvett 32 új fajnak egy része már 1990-ben is
veszélyeztetett lehetett, de akkor hiányos ismereteink voltak róluk, s a mostanában fellendülı florisztikai
kutatások nyomán vált a valós veszélyeztetettség ismertté. Az elmúlt tíz évben veszélyeztetetté elılépett faj
például a fekete nyár, mely a fehér főzzel az ártereken alkot állományokat, erdészeti jelentısége nem
elhanyagolható, mert csomoros fája keresett, ugyanakkor a faültetvényekben kultivált, mesterségesen
elıállított nemes nyárak egyik szülıfaja. Visszaszorulásának egyik oka a természetes főz-nyár ligeterdı
állományok felváltása nemes nyárakkal, melyekkel sajnos vissza is keresztezıdik a fekete nyár, így
génkészlete felhígul, lassan beolvad. De a szép rajzolatú fája miatt is egyre jobban fogyatkoznak idıs
törzsei.
11. táblázat. A magyarországi dendroflóra veszélyeztetettségének változása 1990 és 2000 között.
2000
1990
Nem
veszélyeztetett
Potenciálisan
veszélyeztetett
Aktuálisan
veszélyeztetett
Kipusztulással
veszélyeztetett
Kipusztult

Nem
veszélyeztetett

Potenciálisan
veszélyez-tetett

Aktuálisan
veszélyeztetett

Kipusztulással
veszélyez- tetett

Kipusztult

1990
összesen

X

23

4

5

-

32

1

27

13

3

2

45

-

2

5

1

-

8

-

-

2

2

-

4

-

-

1

-

3

4

2000
összesen

62
1

52

25

11

5

93

Megj.: A nem veszélyeztetett kategóriától a kipusztult kategóriáig a veszélyeztetettség mértéke, a
kipusztulás valószínősége nı.
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További, veszélyeztetetté váló fajok a molyhos és fekete madárbirs, valamint a szirti
gyöngyvesszı, melyek a középhegységek sziklás területein élnek, s leginkább a hazánkba betelepített
muflonnak esnek áldozatul. Említhetı még a szúrós csodabogyó is, melyet a fahasználatok elıtti ún.
"bozótirtás" és a védettség ellenére, koszorúkészítés céljára történı győjtés veszélyeztet. Az egyirányú
változásokat jól érzékelteti az, hogy a 32 veszélyeztetetté váló fa- és cserjefaj mellett csak 1 olyan faj van,
amelyet az állománygyarapodás és stabilizálódás miatt törölni lehetett a vörös listáról, mégpedig a magyar
tölgyet. Ez a faj épp az erdészek gondoskodásának köszönheti veszélyeztetettségének feloldását. A 11.
táblázatot tovább elemezve megállapíthatjuk, hogy 37 fajnál a besorolás, tehát a veszélyeztettség mértéke
nem változott, itt az állományok és egyedek számában stagnálás figyelhetı meg. 19 fajnál viszont nıtt a
veszélyeztetettség mértéke, melyek közül 2 faj (a bérci ribiszke és az oszlopos rózsa) ki is pusztult az
országból. Veszélyeztetettebbé vált a tiszafa, melynek állományai ugyan nagyobbrészt be vannak kerítve,
de a túlszaporított szarvasállomány magoncait tövig rágja, törzsét hántja. Ha ezt nem akadályozzák meg,
akkor hazánk "méregfája" várhatóan 20 éven belül kipusztul. A kipusztulás szélére sodródott tíz év alatt a
csermelyciprus is, melynek ma már csak egyetlen kisebb állománya él nálunk, a többi a vízügyi
beavatkozások (mederkotrás, kövezés) áldozatává vált. A törpe mandulát pedig azért kellett feljebb sorolni,
mert a parcellázások, szemétlerakások, tőzgyújtások, valamint a tövek kiásása és kiskertekbe való telepítése
miatt állományai vészesen fogyatkozni kezdtek.
A 19 fajjal szemben csak 5 faj veszélyeztetettsége csökkent. Közülük érdekes a feketedı főz esete,
mely már az 1800-as évek végén kipusztult hazánkból, de napjainkban egy új termıhelyen ismét
megtalálták. Azt azonban meg kell vallani, hogy a további négy fajnál (havasi iszalag, főzlevelő
gyöngyvesszı, fekete ribiszke, tızegáfonya) nem aktív védelemnek köszönhetı egyed- és
állománygyarapodás következett be, hanem korábban nem ismert, újabb állományaikat fedezték fel.
A fenti tényadatok és az intenzívvé váló ezirányú kutatások alapján megkísérelhetünk elırejelzést
adni a következı évtizedekre. E szerint 17 olyan fajunk (pl. zselnicemeggy, hamvas éger, szelídgesztenye,
szilek) van, mely jelen pillanatban nem veszélyeztetett, de az azzá válásnak nagy a valószínősége. A kérdés
csak az, hogy mikor? A következı tíz évben, vagy majd csak az utána jövı évtizedekben? Ez elsısorban
attól függ, hogy a fajokra leselkedı veszélyforrásokat (12. táblázat) milyen mértékben sikerül
kiküszöbölni, hatásukat csökkenteni. A felsorolásból látható, hogy nem csak a jelenlegi erdıgazdálkodási
gyakorlat, hanem például a bányászat, vízügyi tevékenységek, mezıgazdaság, urbanizáció okolható a fa- és
cserjefajok veszélyeztetetté válásában. Nem hanyagolható el az állampolgárok felelıssége sem, mert a
növénygyőjtési hóbort, a virágszedés, szemetelés, tőzokozás, vagy a divatos sportok, mint a
hegyikerékpározás, moto- és autócross rengeteg kárt okoz. Tehetetlenek vagyunk viszont az ember által
más helyrıl betelepített rokonfajok hibridizációjával, mely a honos fajaink génerózióját idézi elı. A
veszélyforrások kiküszöbölésén, hatásuk mérséklésén túl e fajok megmentésében járható út még a
tenyészkertekben végzett szaporítás is, melyekkel a legyengült állományok felerısíthetık, illetve új
állományok létesíthetık. Ez az aktív védelmi munka jelentıs körültekintést és anyagi áldozatot igényel,
melyre hazánkban – sajnos – csak kisebb, javarészt saját kezdeményezésbıl indult próbálkozás volt eddig.
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12. táblázat. A hazai dendroflóra veszélyeztetı tényezıi, veszélyforrásai.
A. A TERMİHELYEKET ÉRINTİ VESZÉLYEZTETİ TÉNYEZİK
I. Mővelési mód megváltoztatása
1. Bányászat, anyagkitermelés
2. Gyepek feltörése
3. Gyümölcs- és szılıtelepítés
4. Erdıtelepítés
5. Parcellázások, útépítések
II. A termıhelyi viszonyok megváltoztatása
6. Vízrendezés, csatornázás, lecsapolás, tızegkitermelés
7. Tarvágásos fakitermelés, durva erdıgazdálkodási módszerek
8. Intenzív gyepgazdálkodás, felülvetés
9. Karsztvíz- és talajvíz-kiemelés
10. Spontán erdısödés, cserjésedés
11. Tájidegen fafajokkal végzett erdısítés
12. Tájidegen gyomok terjedése
13. Túlzott létszámú vadállomány
III. A termıhely, a vegetáció mechanikai károsítása
14. Intenzív turizmus
15. Katonai tevékenység
16. Motocross, sárkányrepülı, hegyikerékpár okozta taposás
B. A NÖVÉNYEKET KÖZVETLENÜL VESZÉLYEZTETİ TÉNYEZİK
17. Virágszedés, növénygyőjtés, kereskedelem
18. Introgresszív hibridizáció, génerózió
19. Szaporodásbeli, felújulási problémák
20. Égetés, tőz
21. Cserjeirtás

5. Az erdıtársulások változatossága és veszélyeztetettsége
Mivel a termıhelyeken uralkodó létfeltételek különböznek egymástól, a különbözı természetföldrajzi
területek flórája (növényfajaink összessége) más és más, a fajok versengése is eltérı, ezért többféle
növénytársulás vesz részt a növénytakaró (vegetáció) kialakításában. Az is érdekes, hogy a különbözı
növénytársulások részesedése mekkora a vizsgált területünkön. Igaz, a faállománnyal borított terület
18,5%, a különbséget azok az ültetvényszerő állományok, faültetvények adják, melyekkel a késıbbiekben
még foglalkozunk. A vegetációrekonstrukció segítségével durvább felbontásban, erdıtársulás-csoport
szinten meg tudjuk mondani azt, hogy az emberi behatások elıtti idıszakra becsült 85,5%-nyi erdıterület
milyen arányban oszlott meg közöttük (13. táblázat, Bartha, 2000a). Ahhoz azonban a múltból kevés
információ áll a rendelkezésünkre, hogy finomabb felbontásban, erdıtársulás szinten a természetes
állapotokról valamit is mondjunk. A mai természetközeli állapotúnak nevezhetı erdıterületen, tehát azon
a bizonyos 7,5%-nyi részen, 104 különféle erdıtársulást lehetett elkülöníteni, s a fajokhoz hasonló módon
névvel ellátni és jellemezni (Bartha et al., 1995; Borhidi – Kevey, 1996; Fekete et al., 1997).
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13. táblázat. Az erdıtársulás-csoportok megoszlása a természetes vegetációban, mai maradványaik, s az
ezek alapján leírt erdıtársulások száma.
Erdıtársulás-csoport

Részesedés a természetes
vegetációból (%)

Mai maradványaik
(%)

Erdıtársulások
száma

4,0
10,5
19,5
3,0
2,5
+

1,1
2,3
2,3
0,6
0,2
+

8
9
7
11
11
20

23,0
19,0
4,0
85,5

0,3
0,7
0,2
7,5

15
14
9
104

Hegy- és dombvidéki erdık
Bükkösök
Gyertyános-tölgyesek
Cseres-tölgyesek
Mészkedvelı erdık
Mészkerülı erdık
Szikladomborzatú erdık
Síkvidéki erdık
Erdıssztyepp-erdık
Ligeterdık
Láperdık
Összesen
Megj.: + – nagyon kis területen fordul elı

Sok ez vagy kevés?! – merülhet fel rögtön a kérdés. De ezt ilyen megközelítésben fölösleges vizsgálni, más
természetföldrajzi régiókkal, országokkal összehasonlítani. A hazánkat magába foglaló Pannon-medence
ugyanis egy olyan természetföldrajzi terület, amelyhez hasonló sehol máshol nincs a világon. Ez a medence
sajátos életföldrajzi ütközıövezet, ahol a délies (szubmediterrán), a nyugati (szubatlanti), az északi
(boreális) és a keleti (kontinentális) elterjedéső fajok elegye a nagyobb areájú európai és eurázsiai fajokkal
alkotja a változatos növénytakarót. Ezt még fokozza az a tény, hogy a Pannon-medence nagyon sok,
egymástól lényegesen különbözı ún. kistájakból épül fel, ahol az árterek, láp-, homok-, szik- és
löszterületek, meszes és mésztelen alapkızető hegységek, eltérı tereptagoltságú részek váltogatják egymást.
Ennek megfelelıen egy mozaikos felépítéső növénytakarót találunk, amely egyedi, pannon jellegeket
hordoz.
A 104 erdıtársulásunk jelenlegi helyzete, állományainak állapota azonban nem egyforma.
Veszélyeztetettségükrıl az 1999-ben megjelent Vörös Könyv (Borhidi – Sánta, 1999) tájékoztat. A
veszélyeztetettségi kategóriákba való besorolás nem más, mint az erdıtársulások megsemmisülésének
kockázatbecslése. Tehát a veszélyeztetettségi kategória azt mutatja meg, hogy milyen valószínősége van az
adott erdıtársulás adott, jelen esetben hazánk területén való megsemmisülésének. A vörös könyv
besorolása szerint a 104 erdıtársulásból 5 a közelmúltban már elpusztult, 22 a megsemmisülés közvetlen közelében áll,
azaz alig maradt már reprezentásuk (állományuk), s sokszor azok is eljellegtelendıben vannak.
Ezen maradványok megırzése nem egyszerő feladat! 46 erdıtársulásunk került az erısen
veszélyeztetett, míg 31 a mérsékelten veszélyeztetett kategóriába. Ha a fenti számokat összeadjuk, nagyon
fontos figyelmeztetéshez jutunk. Nincs olyan erdıtársulásunk, amely valamilyen mértékben ne lenne veszélyeztetett!
A kipusztult erdıtársulások között találjuk a német-lengyel síkság dőnefenyveseire emlékeztetı
homoki erdeifenyvest, mely a Magas-Bakony északnyugati lábánál, a Kisalföldrıl felhúzódó meszes
homoktakarón állt (Majer, 1988). A külszíni fejtéssel a mai napig is folytatott bauxitbányászat fokozatosan,
évrıl-évre tüntette el állományait, s közben termıhelyét bányagödörré, meddıhányóvá változtatta. Bár
folynak rekultivációs munkák a területen, a homoki erdeifenyves rekonstrukciójára nincs esély, jellemzı
fajai eltőntek, a napjainkban telepített erdeifenyı faültetvényekbe már nincs honnan visszatelepülniük.
Hasonló sorsra jutott az Északi-középhegység peremi részein (pl. a Gödöllıi-dombvidéken, Sajó-Hernád
közén) tenyészı hársas-tölgyes és mezei juharos-tölgyes is. Ezek a társulások – melyek a kelet-európai
hővös kontinentális tölgyesek rokonai – sajnos az erdıgazdálkodás áldozatává váltak. A '60-as években
még nagy területet elfoglaló és behatóan tanulmányozott (Fekete, 1965) hársas- és mezei juharos-tölgyesek
utolsó állományait a '90-es években letermelték, helyükre akácosokat és erdeifenyveseket ültettek, ahol
sajnos erıteljes vegyszerezést (gyomirtást) is folytattak. Az erdész szakmának nagy kihívást jelenthet a
jövıben ezen két erdıtársulás rehabilitása, mely azért sem megoldhatatlan feladat, mert egykori
fajösszetételüket, struktúrájukat jól ismerjük, s termıhelyükben sem állt be lényeges, vissza nem fordítható
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károsodás. Természetesen az agresszívan fölverıdı és terjeszkedı akáccal és az ültetvényszerő
állományokban elhatalmaskodó gyomokkal meg kell majd küzdeni.
A megsemmisüléssel fenyegetett erdıtársulások azok, amelyek a honi természetvédelem
legféltettebb kincsei, s melyekre az erdészeknek a legjobban oda kell figyelni a jövıben azért, hogy
kipusztulásukat megfékezzék. A felmérés alapján ebbe a kategóriába kerültek a láperdık (égerlápok,
főzlápok, nyírlápok), melyek nagyon sok jégkorszaki maradványfajnak adnak otthont. A másfél évszázada
megindult lecsapolások miatt a láperdık területe töredékre zsugorodott, napjainkban a talajvízszintcsökkenések (pl. a Duna-Tisza közén), a környezı mezıgazdasági területek mőtrágya és vegyszer
bemosódásai, gyominváziói veszélyeztetik ıket. Az égerlápok java részében erdıgazdálkodást is folytatnak,
mely a fenti káros hatásokat tovább erısíti. Megırzésük csak a térségre vonatkozó vízháztartásregenerációval, a külsı szennyezések lefékezésével (puffer területek létesítésével), s a fakitermelés erıteljes
korlátozásával érhetı el. Ez utóbbira azért is ügyelni kell a jövıben, mert az 1996-ban napvilágot látott
természetvédelmi törvényünk értelmében valamennyi lápunk védett.
Megsemmisüléssel veszélyeztetett az alföld természeti képét egykor uraló erdıssztyepp
valamennyi erdıtársulása is. A homoki, lösz- és sziki tölgyesek ma már csak apró foltokban,
eljellegtelenedıfélben találhatók meg, mint ahogy azt egy közelmúltban végzett alapos felmérés mutatja
(Molnár – Kun, 2000). Az egykori erdıségek felaprózódásán túl a legnagyobb veszélyt az Alföld
elvíztelenedése, kiszárítása jelenti, mely nagyon sok helyen hirtelen, néhány év alatt ment végbe. Ezt a
gyors talajvízszint-csökkenést különösen az idıs állományok nem tudták tolerálni, mivel a fák gyökere
ilyen korban már kevésbé plasztikus, így megindult a csúcsszáradás, a különbözı kórokozók
elszaporodása. A megmaradt állományokba a környezı területekrıl közben gyökérsarjai segítségével
begyalogolt a tájidegen akác, mely magával vitte jellegtelen, nitrofil fajokból álló lágyszárú fajait is, így nem
csak a faállományban, hanem a gyepszintben is lényeges változások álltak be. Ma nincs olyan erdıssztyepp
maradványunk, amelyben ne ütötte volna fel a fejét a hazánkban nem ıshonos, agresszív fellépéső akác!
A termıhelyi változásokon és a benyomuló fajokon kívül van egy harmadik tényezı is, amely
nehezíti ezen erdıtársulások kipusztulástól való megóvását, a korábban megsemmisültek egy részének
regenerálását. Ez az erdész szakma jelenlegi hozzáállása, mely a fenti társulások állományait
felújíthatatlannak tartja, ezért akácosokat, nemesnyárasokat, kultúrfenyveseket létesít termıhelyükön. Ott,
ahol valóban lényeges termıhelyi változás állt be, ez a csere – egy vízháztartás-rehabillitáció hiányában –
fájó szívvel el is fogadható, azonban ahol nincs lényeges átalakulás a termıhelyben, ott joggal kérhetı
számon a természetközeli erdık ültetvényszerő állományokra való leváltása.
Mit lehet tenni, egyáltalán lehet-e valamit tenni az erdıssztyepp-erdık megsemmisülésének
megállítására? A tenniakarók egyre népesebb tábora, az eddig összegyőlt tapasztalatok alapján
egyértelmően igent mondhatunk. Ehhez azonban az kell, hogy a vízügyi szervezettel összefogva, egy
ökológiai célú vízkormányozást valósítsanak meg az alföldünkön, melyre már van is jó példa a békési
területeken. S az is szükséges, hogy ezen sebezhetı, veszélyeztetett erdıtársulások kerüljenek ki a
profitorientált erdıgazdálkodás kötelékébıl, mert akkor az erdészek is – eddig fölhalmozott tudásukra
alapozva – másként fognak az erdıssztyepp problémához hozzáállni.
A megsemmisüléssel veszélyeztetett láperdık és erdıssztyepp-erdık a természetes vegetációban
egykor igen jelentıs, hazánk területére vonatkoztatva közel 30%-os részarányt foglaltak el (Jakucs, 1981).
Van azonban olyan eltőnéssel fenyegetett erdıtársulásunk is, mely korábban is kis területtel, kevés számú
állománnyal rendelkezett, tehát eredendıen ritkának tekinthetı. Ezeknél az erdıtársulásoknál már egy-két
állomány eltőnése is a teljes megsemmisülés katasztrófáját vetíti elıre, így fokozott figyelmet érdemelnek.
Megırzésüket, a jövıbeni regenerációjukat az is nehezíti, hogy kevesebb az ismeretanyagunk róluk,
kezelésük pedig általában különleges beavatkozást igényel. Ilyen ritka, megsemmisülés határán álló
erdıtársulás például a homoki bükkös, mely Belsı-Somogy területén fordul elı ma már csak 4-5
állománnyal képviselve. Ez a társulás azért is érdekes, mert homok alapkızeten a hegyvidéki jellegő
bükkös életközössége a Kárpát-medencében máshol sehol sem található. A nem olyan régen leírt homoki
bükkös (Borhidi – Kevey, 1996) néhány állománya a közelmúltban fakitermelésnek esett áldozatul, s
sajnos ez a sors vár a többire is. A különleges, határ jellegő termıhely miatt az erdészek nem mernek újból
bükkel próbálkozni ezeken a részeken, helyettük a nagyobb termelési biztonságot nyújtó fafajokkal végzik
a felújítást. 10-20 év múlva ha valaki ezen a területen jár, nem is fog gondolkodni arra, hogy egykoron,
nem is olyan régen itt bükkösök is álltak, s most is állhatnának.
Hazánkban – természetföldrajzi adottságunknál fogva – a fenyves erdıtársulások ritkák. A már
korábban említett homoki erdeifenyves mellett megtalálható még a Kıszegi-hegység egyetlen pontján a
sziklai erdeifenyves, Észak-Zala homokkı kibúvásain 4-5 helyen pedig a mészkedvelı erdeifenyves. Az
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elıbbit, mint pionír jellegő társulást – érdekes módon – a szukcesszió veszélyezteti, megindult az árnyaló
bükk, kocsánytalan tölgy, gyertyán fafajok betelepülése, melyek az erdeifenyıt és a társulás fényigényes
gyepfajait kiszorítják. Itt, a velemi Péterics-hegyen kérdés, hogy mit ırizzünk meg a jövınek. A mőködı
erdıfejlıdési folyamatokat vagy a sziklai erdeifenyvest? Ha az elıbbit, akkor semmit sem kell tennünk, de
eltőnik egy erdıtársulásunk. Ha az utóbbit, akkor be kell avatkoznunk, vissza kell fogni a lombos fafajok
betörését, s meggátoljuk a szukcessziót. Mivel csak egyetlen ilyen állományunk van, s nincs lehetıség ezt
is, azt is kipróbálni, ezért ez a kérdés a mai napig nyitott, eldöntetlen.
A mészkedvelı erdeifenyves sorsa bizonytalanabb, mert a '90-es évek elején valamennyi
állományukat privatizálták. Nem valószínő, hogy a magántulajdonosok ezen társulás fenntartása érdekében
hajlandók lemondani a faállományból származó jövedelmükrıl, megélhetési lehetıségükrıl.
A veszélyeztetett erdıtársulásokra vonatkozó példák alapján több olyan veszélyforrás, veszélyeztetı
tényezı azonosítható, melyek az állományok eljellegtelenedésében, eltőnésében jelentısebb szerepet
játszhatnak (5. jegyzet). Hangsúlyozni szükséges, hogy ezek a tényezık többnyire együttesen, komplex
módon váltják ki a veszélyeztetettséget.
5. jegyzet. Az erdıtársulások eltőnésében, eljellegtelenedésében szerepet játszó
fıbb veszélyeztetı tényezık (Bartha – Tímár, 1997; Bartha, 2000b).
 monokultúra szemlélet, azaz egyetlen fafaj elegyetlen módon történı ültetése;
 tarvágásos üzemmód, vagyis a faállomány és a cserjék valamennyi egyedének
kitermelése;
 idegenföldi (nem ıshonos) fafajok alkalmazása, mely országos viszonylatban közel
50%-os részarányt jelent;
 tuskózásos felújítások, azaz a faegyedek kitermelése után a tuskók nehéz
gépekkel történı kiszaggatása, majd szántás és egyéb földmunka után a
csemeték (sorba történı) elültetése;
 tenyészidıszakban végzett fahasználatok, melyek elsısorban az erdı élılényeinek
szaporodását (pl. fészkelés, termésérés), megmaradását veszélyeztetik;
 vágáskorok csökkentése, azaz a véghasználati kor jóval elmarad a biológiai
vágásérettségi kortól;
 nehézgépek, túlzott sőrőségő feltáróutak, kíméletlen közelítési módok, vegyszerek
alkalmazása, melyek a termıhelyben (pl. talajtömörödés), a faállományban
(pl. törzssebzés) illetve az élılényekben tesznek kárt, ugyanakkor utat
nyitnak a gyomfajok betörésének;
 túlszaporított nagyvadállomány, mely az erdıfelújítást, a természetes folyamatok
érvényesülését gátolja;
 az erdıterület tulajdonosok szerinti felaprózódása, mely az egységes, szakmai
tudásanyagon és tapasztalatokon nyugvó erdıkezelést akadályozza meg;
 környezetszennyezés, mely az erdei életközösség egészének mőködését
veszélyezteti;
 intenzív turizmus, mely taposással, szemeteléssel, növénygyőjtéssel, stb.
folyamatosan terheli erdeinket.

6. Bolygatásokra és gyógyulások
A bolygatás a természeti környezetben fellépı, viszonylag hirtelen jelentkezı hatás, amely jelentısen
kibillenti kvázi-egyensúlyi helyzetébıl az életközösséget vagy annak egy részét (Somogyi, 1998). A kváziegyensúlyi állapottól való eltérés mértéke a bolygatás kiterjedésétıl, gyakoriságától, erısségétıl függ. A
nagyobb kiterjedéső és erısségő bolygatásokat katasztrófáknak nevezzük. A bolygatásokat eredet szerint
szokás csoportosítani, így megkülönböztetünk természetes bolygatásokat (pl. tőz, viharok, lavina, hirtelen
árvizek, esızések, vulkánkitörés, hó- és jégtörés, rovar- és gombatámadás) illetve antropogén
bolygatásokat. A természetes bolygatásokkal itt nem foglalkozunk, ezek az erdıdinamikai jelenségek
kiváltói, melyekkel a V. fejezetben lehet részletesen megismerkedni.
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Az ember erdıtakaróra gyakorolt hatása kettıs, egyrészt az erdıirtásokkal lényegesen
lecsökkentette az erdıterületet, másrészt a megmaradt erdıfoltokat bolygatásával zavarja. Az antropogén
bolygatásokat történelmi idıskálánkon – kissé elnagyoltan – két csoportra lehet bontani: régi és új típusú
bolygatásokra. A régi típusú bolygatások szinte az ember kárpát-medencei megtelepedésétıl kezdve
körülbelül a XX. század elejéig tartottak, s az egyes erdıtársulásokra egyirányú hatást gyakoroltak.
Valamennyi erdınkben többé-kevésbé változatlan erısséggel megvoltak ezek a zavarások, így a
természetes állapottól elmozdított állományok féltermészetes állapotban évszázadokon keresztül többékevésbé változatlan formában maradtak fenn. Ilyen régi típusú bolygatás az erdei legeltetés, makkoltatás,
alomszedés, lombtakarmány nyerés, mezıgazdasági köztestermelés, cserkéregtermelés, gyanta- és
terpentinnyerés, erdei gyümölcsök, mohák és zuzmók győjtése, faszén- és mészégetés, hamuzsírfızés,
fenyıkorom égetés, kátrány-, szurok- és faecettermelés, fenyıtőolaj- és fenyıszeszlepárlás, erdei gyapot- és
háncsnyerés (Bartha, 1997a).
Ezek az ún. erdei mellékhaszonvételek mára többnyire feledésbe merültek, a hozzájuk főzıdı
mesterségek megszőntek. A mellékhaszonvételekhez – mint bolygatásokhoz – kapcsolódtak az akkori
fakitermelési, faanyagnyerési szokások, melyekre a rendszertelenség és tervszerőtlenség, a rövid
vágásforduló és a sarjaztatások voltak jellemzık.
A fenti zavarásoknak, melyek – ismételten hangsúlyozva – több évszázadon, talán évezreden
keresztül többé-kevésbé azonos intenzitással hatottak, az erdıképben (szerkezetben és összetételben)
maradandó nyomai maradtak. Az állományok záródása lecsökkent, különösen a rosszabb termıhelyeken
felnyíltak, tisztásokkal, nagyobb fátlan vagy elszórt faegyedekkel, csoportokkal tarkított gyepekkel
mozaikoltak. A rövid vágásforduló miatt a törzsek alacsonyak maradtak, a sarjaztatás következtében
rendszerint csokrosan nıttek, földig ágasodtak. A megváltozott termıhelyi viszonyok – fıleg a fény
mennyiségének növekedése – miatt a gyepszint elfüvesedett (ami az erdei legeltetésnek kedvezett). A
talajok felsı rétegében – az állatállomány taposása miatt – tömörödés vált jellemzıvé.
Az utóbbi száz esztendıben a régi típusú bolygatásokat az új típusúak váltották fel, melyek – az
elızıekkel ellentétben – váltakozó kiterjedésben, gyakorisággal és erısséggel lépnek fel. Nagy kiterjedéső
bolygatások a környezetváltozások (pl. klímaváltozás, CO2-felhalmozódás, savas esı, légszennyezés), míg
a kisebb kiterjedésőek a termıhelyre (pl. talajszennyezés, antropogén erózió) illetve az állományokra (pl.
ápolások, fakitermelések) irányulók. A rendszeres, tervszerő erdıgazdálkodás eredményeképpen az
állományok vágáskora, záródása magasabbá vált, a sarjaztatást pedig felváltotta a mag eredető újulattal vagy
a mesterséges csemeteültetéssel végzett erdıfelújítás. Így a korábbi erdıkiéléssel sújtott állományok talaja
árnyaltabbá, klímája kiegyenlítettebbé vált. A sokféle, sokszor drasztikus erdészeti beavatkozást
napjainkban a nagyterülető tarvágások, a vegyszerek (gyom-, gomba- és rovarirtók) alkalmazása, a
nagygépek taposása, törzssebzése, szennyezése, az erdészeti berendezések (pl. stabilizált erdei utak,
rakodók, forrás-foglalások) építése jelenti.
Az erdınek, mint növényközösségnek a bolygatásokra adott elsı válaszreakciói kevésbé feltőnıek,
de ezek felismerése nagyon fontos, mert a leromlás folyamatának kezdı stádiumát lehet leleplezni. A
bolygatások korai jele az, amikor az ún. specialista növényfajok gyakorisága, borítása csökken le, vagy
éppen ezek a fajok el is tőnnek (Borhidi, 1995). Erdeink ismertebb specialista fajai a bordapáfrány, fehér
sás, bókoló fogas-ír, pézsmaboglár, fehér pimpó. A specialisták kis versenyképességgel és szők ökológiai
tőrıképességgel rendelkeznek, ezért érzékeny indikátoroknak minısülnek, s a termıhelyek zavartalanságát
ık jelzik a legjobban. Ha a bolygatás abbamarad, s a specialisták újból megjelennek, akkor ezt a teljes
regenerálódás bizonyítékaként kell értékelni. A specialistákhoz képest kevésbé érzékenyek a generalista
fajok. Generalista erdei fajunk például a mezei juhar, fagyal, egybibés galagonya, vörösgyőrősom vagy a
gyöngyvirág, festı rekettye. Ezek a növények a zavarást szintén rosszul tőrik, de az elızıekkel ellentétben
már tág ökológiai tőrıképességgel rendelkeznek. Kisebb bolygatások pufferolására is képesek, így az
erdıtársulások stabilitásában fontos szerepet játszanak.
Az erdıgazdálkodás jellemzı, ciklikusan visszatérı bolygatásai az ún. elıhasználatok
(állománynevelések) és a véghasználatok. Az elıhasználatok (tisztítások, gyérítések) során többé-kevésbé
egyenletes eloszlásban kellı nagyságú növıteret biztosítanak a visszamaradó faegyedek részére, amit a
"fölösleges" egyedek eltávolításával érnek el. Ezen állománynevelési munkák után fény- és tápanyagtöbblet
jelentkezik, amit az erdıtársulások ún. természetes zavarástőrı fajai kezdenek el elıször hasznosítani.
Ezen fajok egyedszáma, vitalitása az elıhasználatoknak megfelelıen ingadozik, a tisztítások, gyérítések
után – jó szaporodóképességüknek, s sokszor a sebzett talajfelszínnek köszönhetıen – felszaporodnak,
majd az állomány fokozatos záródásával, a tápanyagtöbblet eltőnésével visszaszorulnak. Erdeink

70

71
természetes zavarástőrı (sıt igénylı) fajai például az erdei gyömbérgyökér, kányazsombor, ligeti és
keskenylevelő perje, csomós ebír, sasharaszt, sédkender, szederfajok.
Az elıhasználatokhoz képest sokkal nagyobb mérvő bolygatásnak minısül a véghasználat, ennek
is a hazánkban leggyakrabban – több mint 90%-ban – alkalmazott válfaja, a tarvágás. E katasztrófának is
beillı erdészeti beavatkozás következtében az erdıtársulás normális anyagkörforgalma megszakad, a
faállomány (és cserjék) eltőntetése miatt a mikroklíma megváltozik, a talajfelszín melegebb és szárazabb
lesz. Fényben gazdag élettér jön létre, a talajok biológiai aktivitása fokozódik, ezért a humuszos réteg
gyorsabban bomlik, ásványosodása felgyorsul. Bizonyos baktériumok aktiválódása, mások háttérbe
szorulása miatt a kötött nitrogén a növények számára felvehetı formájúvá alakul, ún.
nitrogénfelhalmozódás indul meg. Mivel a fás növények óriási párologtató felülete eltőnik, ezért a
rendelkezésre álló víz mennyisége is megnı, ami sík vidékeken a talajvíz szintjének emelkedését is jelenti.
Az is fontos tény, hogy a fa- és cserjefajok gyökérkurrenciája is megszőnik.
A fentiek következménye az, hogy a vágásterületeken "berobbannak" az ún. vágásnövények,
melyek addig mag alakban, vagy kis egyedszámban lappangtak az adott területen. Ilyen vágástéri fajunk az
erdei deréce, betyárkóró, siskanád, földi és hamvas szeder, málna, sédkender, seprence. Ezek a fajok –
nagy magtermésük, jó magterjesztıképességük révén – kívülrıl is gyorsan megérkeznek, s rövid idın (1-3
év) belül tömegesen felszaporodnak. Ezek a vágásnövények azok, amelyek aztán az erdésznek
megnehezítik az erdıfelújítást, mert konkurrenciájukat a csemeték nehezen viselik el. Ezért aztán az erdész
leküzdésükre durva módszereket (vegyszerezés, tárcsázás, stb.) vet be.

7. Erdeink gyomosodása
Az erdıket ért bolygatásokra az egyik szembetőnı válaszreakció a gyomfajok elıretörése. A gyomok a
termıhelyeket érı esetleges vagy rendszeres antropogén bolygatást jól tőrı, vagy azt kifejezetten igénylı
fajok. Közös tulajdonságuk, hogy tápanyagigényük és versenyképességük nem áll egymással arányban. A
bolygatatlan erdıtársulások anyag- és energiaforgalmába nem, vagy csak kis mértékben képesek
bekapcsolódni, viszont az emberi behatások által megzavart és megszakított anyag- és energiaforgalmi
láncokban a felszabaduló források gyors és erıteljes felhasználására képesek. Különösen a tápanyagtúlkínálat és versenyszegény körülmények kedveznek számukra. Bizonyos gyomfajok (pl. magas
aranyvesszı, selyemkóró, nagycsalán, betyárkóró) hatékony szaporodási stratégiájuknak (gyakori és
bıséges magtermés, csírázóképességüket hosszú ideig megırzı magok, intenzív vegetatív
szaporodásképesség) köszönhetıen tömegszaporodásra is képesek, uralkodóvá válhatnak.
A természetes flóra fajai közül is jónéhány – a bolygatást igényelve – gyomnövényként viselkedik.
A háborítatlan erdıtársulásokban csak az erdıszéleken, lékekben kevés egyedszámmal jelennek meg, vagy
éppen mag formájában húzódnak meg a talajokban. Bolygatás hatására egyedszámuk ugrásszerően
felszaporodik, s így megváltoztatják az erdıtársulások fajösszetételét illetve borítását. Ilyen honos
gyomfajunk például a nagycsalán, falgyom, földi bodza, vérehulló fecskefő, ragadós galaj, tyúkhúr, hamvas
és földi szeder.
A gyomfajok másik része – sajnos egyre növekvı fajszámmal – nem honos tagja flóránknak,
hanem távoli területekrıl szándékosan (betelepítés révén) vagy nem szándékosan (behurcolás révén)
kerültek be hozzánk. Ezek a fajok eredeti hazájukban többnyire nem gyomok, hanem természetes
társulások fajai. Elvadulásuk, felbukkanásuk lehet rövid idejő is (néhány év), de számos közülük nagy
területen terjedt el, s sok helyen uralkodóvá vált. A fás növények közül ilyen idegenföldi (adventív) gyom a
fehér akác, gyalogakác, zöld juhar, amerikai kıris, nyugati ostorfa, kései meggy, alásfa, vadszılı, melyek
mind Észak-Amerikából érkeztek hozzánk; Kelet-Ázsiából származik a fehér eper és a bálványfa (népies
nevén az „ecetfa”). A lágyszárú adventívek közül fıleg az erdısítésekben "támadnak" a disznóparéj és
libatop fajok, a parlagfő, kakaslábfő, betyárkóró, seprence, selyemkóró, míg az idısebb állományokat
kedveli a bíbornenyúljhozzám, kisvirágú nenyúljhozzám, alkörmös, kúpvirág fajok, a magas és kanadai
aranyvesszı, süntök, hogy csak a fontosabb fajokat említsük.
A gyomfajok egy része – legyen az a honos flóra tagja vagy méginkább adventív elem –
inváziószerő megjelenésre képes. Ezek az ún. özönfajok (gyakran használt, de idegen elnevezéssel invazív
fajok, invádorok) nagyon rövid idı alatt nagyobb, sokszor országrésznyi területeket hódítanak meg, s
válnak uralkodóvá. Tömeges jelenlétükkel a termıhelyek átalakítására és hosszantartó elfoglalására
képesek, miközben a konkurrencia kizárásával meggátolják a korábbi társulások regenerálódását.
Legismertebb özönfajunk a parlagfő, mely 1922-ben jelent meg elıször az országban, s 30 év alatt
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hódította meg a Dunántúlt, az 1980-as évekre pedig már országszerte általánosan elterjedtté vált (Priszter,
1997).
A gyomoknál, különösen az adventív gyomoknál még egy érdekes tulajdonságot kell megemlíteni,
ami térhódításukhoz lényegesen hozzájárult, mégpedig az ún. allelopatikus viselkedést. Ez azt jelenti, hogy
olyan – fıként illó – anyagokat termelnek, melyek más fajok csírázását, növénykéik növekedését lelassítják
vagy megakadályozzák. Ennek az allelopatikus viselkedésnek tudható be, hogy hazájukon kívül kevés
fogyasztó, károsító szervezetük van, így zavartalanul tudnak növekedni és szaporodni.
A biológiai környezetszenyezés egyik leglátványosabb jelensége az adventív fajok meghonosodása
és elterjedése. Hazánkban az utóbbi 200 évben közel 250 növényfaj honosodott meg (Priszter, 1997),
melyek vagy szándékosan vagy nem szándékosan kerültek be hozzánk. Ezek között 43 fa- és cserjefaj van
(Bartha, 2000c), mely mind tudatos betelepítés során jelent meg nálunk, s a termesztésbıl elvadulva vált
flóraszennyezı fajjá. Közülük legveszélyesebb az erdészek által is ültetett bálványfa, zöld juhar, amerikai
kıris, kései meggy, gyalogakác, melyek napjainkban inváziószerően terjednek. Veszélyesek a kertészek keze
közül kiszabadultak is (pl. vadmeggy, cseresznyesziva, arany ribiszke, parti szılı), mert honos fajokat
szorítanak ki, illetve velük keresztezıdve génkészleteiket veszélyeztetik. A fenti 43 faj mellett további 122
olyan fa- és cserjefajt lehetett számba venni, s a fekete listába sorolni, melyek napjainkban még csak
szórványosan vadulnak el, sokszor csak átmeneti megjelenésőek, de a következı évtizedekben feltehetıen
közülük fognak kikerülni a további, honi flóránkat veszélyeztetı fajok.

8. Az erdıtársulások ellenállóképessége és regenerálódása
A különféle erdıtársulások természetesen nem egyformán reagálnak a bolygatásokra. Ellenállóképességük
több tényezıtıl függ, amelyek közül néhány fontosabbat említünk meg. A jó tápanyag- és vízellátású
termıhellyel rendelkezı erdıtársulások (mint például a liget- és láperdık) a bolygatások hatására
gyorsabban, látványosabban degradálódnak, mint a rossz tápanyag- és vízellátású termıhelyek
erdıtársulásai (mint például a mészkedvelı erdık és fıleg a mészkerülı erdık). Lényeges az
erdıtársulások területnagysága is, a tipikusan kis területőekbe (pl. sziklaerdık, szurdokerdık) könnyebben
betörnek a bolygatást jelzı fajok, mint a nagy területőekbe. Nem csak a területnagyság, hanem az alak is
érdekes, a jellemzıen vonalas megjelenéső patakmenti ligeterdı szalagszerő sávjába – mely általában 2-10
m széles – oldalról szintén könnyebben be tudnak törni a bolygatást jelzı fajok, mint a két irányba közel
azonos kiterjedéső erdıtársulások állományaiba.
Az erdıstruktúra egyik fontos alkotóeleme az erdıszegély. Ez az átmeneti jellegő határzóna az
erdı és az erdıtlen terület között alakul ki, s rendszerint mindkét élettér fajait összegyőjti. Az erdıszegély
jelentısen véd a kívülrıl jövı bolygatások (pl. viharok, tüzek, hófúvások, porszennyezések, imisszók)
ellen, s ami még fontos, lefékezi az erdıbe betörni igyekvı gyomfajokat. Fıként a szél által terjesztett
gyomfajok terméseinek és magjainak bejutását gátolja meg, de a vegetatív úton – elsısorban tarackokkal –
igyekvı gyomfajoknak (pl. selyemkóró) is jól ellenáll.
Ha a bolygatások intenzitása, gyakorisága csökken, vagy azok teljesen abba is maradnak, akkor
megindulhat az erdıtársulások regenerálódása. A teljes regenerálódáshoz azonban nem elég a bolygatások
abbamaradása, hanem az is fontos, hogy a termıhelyeken maradandó változások ne következzenek be,
irreverzibilis folyamatok ne induljanak el. Bár a termıhelyek is regenerálódhatnak, de ez sokszor több száz
vagy több ezer évet vesz igénybe. Ilyen maradandó változás a termıréteg lemosódása, a talajok
szerkezetének romlása, az agyagásványok szétesése (podzolosodás) vagy a tápanyagok mélybe kerülése
(kilúgzódás). Bizonyos talajképzıdési feltételek bekövetkezésének valószínősége nagyon kicsi, például a
lösz – mint talajképzı kızet – a jégkorszak alatt hullott hazánkra, s akár több százezer évet kell várni a
következı löszhullásra, ha egyáltalán bekövetkezik majd.
Ha a termıhelyben nem álltak be súlyos, maradandó változások, akkor a regenerálódáshoz még az
is szükséges, hogy a növényfajok, mint építıelemek szaporítóképlet-forrásai elérhetı közelségben
legyenek. Ez lehet az adott területen magbank vagy sarjtelep formájában, vagy a közelben, ahonnan
valamilyen segítséggel (szél, víz, állatok) rövid idın belül megérkezhetnek a magvak, termések. Különösen
a nagy, súlyos, repítıkészülékkel nem rendelkezı magok, makkok (pl. tölgyek, bükk, szelídgesztenye)
visszajutása lassú (Mayer, 1989). Fıként a síkvidéki területeinken fontos a szaporítóképlet-források
közelsége, mert itt a természetes vegetációnak már csak foszlányai vannak, s sok esetben 50-100 km-re
található a legközelebbi szaporítóképlet-forrás. Bizonyos fajok visszajutásának, az erdıtársulás
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feltöltıdésének így kicsi az esélye, az eredeti fajkészlet töredéke vesz majd csak részt az állományok
felépítésében. Ezt a veszélyt jól meg lehet figyelni a hazai erdıssztyepp-erdık esetében.
Ha a termıhelyen maradandó változások következtek be, még ha a társulás összes alkotó fajának
szaporítóképlete rendelkezésre áll, akkor sem biztos a teljes regenerálódás. A természetes erdıtársuláshoz
képest eltérés lehet a társulásépítı fajok gyakoriságának egymáshoz viszonyított arányában, bizonyos
szerkezeti elemek (pl. cserjeszint) hiányában, s természetesen a mőködésében is. Így jöhetnek létre a
másodlagos (szekunder) életközösségek, mint a már említett délnyugat-dunántúli fenyıelegyes-lombos
erdık, a Duna-Tisza közi borókás-nyárasok, vagy a hegyvidékek másodlagos mészkerülı erdei.
A regeneráció hosszabb-rövidebb idıéptékő folyamat. A változások mértéke szerint több
stádiumra lehet bontani. Ezek közül a bolygatás abbamaradását követı ún. kezdeti (iniciális) stádiumban a
fı szerep a pionír fajoké, melyek ugyan kicsi versenyképességőek, de jó a szaporodási stratégiájuk és tág az
ökológiai tőrıképességük. Ezek a fajok évrıl-évre sok magot teremnek, melyek aprók, többnyire
repítıkészülékkel rendelkeznek és széllel terjedık, így nagyon rövid idın belül tudják meghódítani a
rendelkezésre álló területeket. Fitomassza produktumuk nem nagy, életkoruk alacsony, így fokozatosan
átadják a helyüket a jellemzı társulásépítı fajoknak, melyeknek – úttörı voltuknál fogva – elıkészítik a
termıhelyeket. A beinduló humuszosodás, a kiegyenlítettebbé váló állományklíma, az anyag-körforgalom
újbóli megindulása köszönhetı többek között a pioníroknak (Korpel’, 1995).
Az ember igényéhez képest a folyamat lassú, természetesen nem tudja kivárni a természetes
folyamat eredményeképpen bekövetkezı regenerálódást, mely több tíz év, ezért különféle módon (pl.
csemeteültetéssel, a konkurrensek visszaszorításával) sietteti azt.

9. Nagyvadállomány – kis diverzitás
Napjainkban az egyik legjelentısebb bolygatást az erdei életközösségekben a túlszaporított
nagyvadállomány okozza. A nagyvadfajok (szarvas, ız, dám, muflon, vaddisznó) létszáma az erdı
természetes vadtőrıképességének sokszorosa (3-8-szorosa), mely terhelés tartósan nehezedik
állományainkra. Ezzel a problémával a VII. fejezetben részletesebben is foglalkozunk. Ehelyütt az
országszerte mesterségesen túlszaporított nagyvadállománynak az erdı növényzetére gyakorolt hatását
emeljük csak ki, amely röviden az alábbi:
• a fás növények szaporítóképleteit (termés, mag) megeszik, ezzel a felújulást (természetes felújítást)
megnehezítik vagy lehetetlenné teszik;
• a fás növények – esetlegesen felverıdı – újulatát lerágják, mellyel megint csak a felújulást
veszélyeztetik;
• a vegetációs idıben a fás növények hajtásait, vegetációs idın kívül a vesszıit, rügyeit lerágják, mellyel a
növekedésüket hátráltatják;
• táplálkozás céljából a kérget lehántják, agancstisztítás idején pedig ledörzsölik, mellyel vagy elpusztítják
a fás növényeket, vagy csökött növekedésőek lesznek, s a sebzési helyek a gomba- és
rovartámadásoknak nyitnak kaput;
• a gyepszint nem mérgezı lágyszárú növényfajait megeszik, így a nem bántott növényfajok (pl. ızsaláta,
hunyor fajok, falgyom, fekete zászpa) tömegesen elszaporodhatnak;
• túrásukkal, kaparásukkal felszínre hozzák és megeszik az áttelelı növényi részeket (hagymákat,
gumókat, gyöktörzseket), így ezen növények egyedszáma csökken, a túrt, kapart részek pedig jó
aljazatnak bizonyulnak a gyomfajok megtelepedésére és felverıdésére;
• taposásukkal – fıleg lejtıs területeken – jelentıs eróziót válthatnak ki, így az évtizedek, évszázadok
alatt felhalmozódott feltalaj lemosódik;
• trágyaszórásukkal bizonyos helyekre koncentráltan juttatják ki a tápanyagmaradványokat, ahol
elsısorban nitrogénkedvelı gyomfajok (pl. nagycsalán, falgyom) szaporodnak el.
A fenti felsorolásból is érzékelhetı, hogy a túlszaporított nagyvadállomány az erdei életközösségek anyagés energiaforgalmát lényegesen megváltoztatják, csökkentik annak biodiverzitását és stabilitását, s nem
utolsó sorban veszélyeztetik vagy lehetetlenné teszik megújulását.
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10. A faültetvények mint növényközösségek
Hazánk területének 11%-át, a faállománnyal borított terület 60%-át ültetvényszerő erdık, faültetvények
borítják. Az ültetvényszerő erdık, faültetvények a tervszerő erdıgazdálkodás termékei, s mint faanyagelıállító helyek kétségtelenül fontos feladattal bírnak. Ezeket az állományokat korábbi – akár több
évszázaddal azelıtti, vagy csak 1-2 éve letermelt – erdık helyén, vagy – igaz kisebb részarányban –
természetes módon nem erdısült helyeken (sziklagyepek, homoki, szik- és löszgyepek, láprétek)
hozták/hozzák létre. Az erdısítést gyakran teljes talajelıkészítés (pl. a korábbi állomány tuskóinak
kiszedése, gyökérfésülés, mélyszántás, altalajlazítás, tárcsázás) elızi meg, ami az adott terület
növényvilágának és talajéletének jó részét megsemmisítheti. A csemeteültetés (ritkábban makk- vagy
magvetés) szabályos hálózatban, többnyire egyetlen – a fatermesztési, faanyagnyerési célt szolgáló – fafajjal
történik. A facsemeték, fiatal fácskák rendszeres ápolást igényelnek, ami mechanikai (pl. tárcsázás, kapálás),
vagy – sajnos sokszor – vegyszeres úton (herbicidek alkalmazásával) megy végbe. A késıbbiekben a
faegyedek növıterének biztosítása sematikus beavatkozások (tisztítás, gyérítés) alapján valósul meg. A
végsı mozzanat a tarvágás, mely során a fatermés legnagyobb részét betakarítják. Ez a gazdálkodási forma
15-80 éves ciklusokkal ismétlıdik.
Az így létrejövı ültetvényszerő állományok, faültetvények fajösszetétele lényegesen eltér a
természetközeli erdık fajösszetételétıl. Az elıbbire inkább a látszólagos esetlegesség, az utóbbira a
szabályosság jellemzı. Az ültetvényszerő erdıkbe, faültetvényekbe – mivel a helyben lévı magbank és
egyéb szaporítóanyagforrás, valamint a növények súlyos károkat szenvednek, gyakran megsemmisülnek –
rendszerint kívülrıl érkeznek a fent érzékeltetett zavarásokat elviselı – többnyire gyom jellegő – fajok.
Ezek a növények országszerte elterjedtek, ezért a különbözı tájegységek ültetvényszerő állományaiban,
faültetvényeiben rendszerint mindenütt megtalálhatók, jelentısen elısegítve ezek uniformizálódását.
De nem csak a fajösszetétel, hanem a fajszám is eltér a természetközeli erdık fajszámához képest,
amit úgy összegezhetünk, hogy az ültetvényszerő állományok, faültetvények jóval fajszegényebbek, mint a
természetközeli erdık. Ezt érzékelteti a 14. táblázat is, amely a természetközeli erdık fajszámát
viszonyítja a helyükre ültetett ültetvényszerő állományok, faültetvények fajszámához (Bartha, 1997b).
Mivel a biológiai diverzitás – közte a fajdiverzitás – és az erdık hosszútávú fennmaradása között nagy
valószínőséggel szoros összefüggés van, ezért megszívlelendı a fenti összehasonlítás.
14. táblázat. A természetközeli erdıtársulások és a helyükre ültetett ültetvényszerő faállományok fás- és
lágyszárú fajgazdagságának összehasonlítása országos átlag alapján.
Természetközeli erdıtársulások
fa- és
cserjefajok

lágyszárú
fajok

Ültetvényszerő faállományok
fa- és
lágycserjeszárú
fajok
fajok

Karsztbokorerdı

25

242

→ Feketefenyves

Bükkös

16

84

Gyertyános-kocsánytalan tölgyes

18

Gyöngyvirágos tölgyes

1

19

→ Lucfenyves

1 (-3)

16

133

→ Szelídgesztenyés

1 (-4)

121

21

186

→ Akácos

1 (-3)

46

Gyertyános-kocsányos tölgyes

19

108

→ Vöröstölgyes

1

17

Tölgy-kıris-szil ligeterdı

22

165

→ Nemesnyáras

1 (-3)

85

Tölgy-kıris-szil ligeterdı

22

165

→ Feketediós

1

24

Pusztai tölgyes

24

223

→ Erdeifenyves

1 (-3)

21

Cseres-kocsánytalan tölgyes

26

203

→ Erdeifenyves

1 (-3)

18

Ki kell még térnünk a nem ıshonos fafajokkal, nemesített (klónozott) fajtákkal létesített állományokra,
melyek hazai területaránya (8,5%) világviszonylatban is "elismert" helyezést ér el. Ezek a fafajok a
faállománnyal borított terület 46%-át foglalják már el, s sajnos emelkedı területarányt mutatnak (Bartha –
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Tímár, 1997). Az akác, nemes nyárak, vörös tölgy, amerikai kıris, zöld juhar, ezüst juhar, fekete dió, kései
meggy, turkesztáni szil, nyugati ostorfa, fehér eper, török mogyoró, nemesített füzek, lepényfa, bálványfa,
alásfa, ezüstfa, fekete-, sima-, duglász- és vörösfenyı, atlaszcédrus nem ıshonosak nálunk, vagy vannak
olyanok, amelyek csak hazánk egy részén azok, máshol ültetettek (pl. erdeifenyı, lucfenyı). Az is
kedvezıtlen, hogy jó néhány fajuk – agresszívitásuk folytán – a természetközeli erdıkbe is betörnek,
leromlásukat, eljellegtelenedésüket kiváltva és felgyorsítva (Anon., 1988).
Az ma már egyik magyar állampolgár számára sem lehet kétséges, hogy a jövıbeli – erdészek által
irányított – legfontosabb feladatunk e téren a természetközeli erdık területének megtartása, majd növelése,
állományaik természetközeli módon való kezelése, a leromlottak regenerálása, s a szükséges mértékő,
megfelelı helyre ültetett, ellenırzött keretek között mővelt ültetvényszerő erdık, faültetvények kezelése
lesz.

11. A tájhasználatok erdıtakaróra gyakorolt hatásai
A fentiekben már utaltunk arra, hogy az ember kárpát-medencei megjelenése óta különbözı mértékő
hatást gyakorol a növénytakaróra, benne az erdıre. A különbözı tájhasználati formák (pl.
irtásgazdálkodás, legeltetés, fakitermelés, erdei mellékhaszonvételek) más és más módon, eltérı erısséggel
hatottak az erdıre és azok termıhelyére, melynek következményeivel napjainkban is számolni kell (Bartha
– Oroszi, 1995). Három – egy sík-, egy domb- és egy hegyvidéki – területrıl vett példán keresztül azt
szeretnénk bemutatni, hogy az ottani tájhasználatok hogyan és milyen mértékben módosították az
erdıtakarót, milyen annak jelenlegi képe, s várhatóan a jövıben milyen veszélyekkel, átalakulással kell ott
számolnunk.
A Duna-Tisza köze
A Duna-Tisza köze homoktakaróján a természetes vegetációt a homoki gyepek és a homoki tölgyesek
mozaikos komplexe képezte. A két növényzeti típus pontos arányát ma már nehéz megmondanunk, de a
homoki tölgyesek, tehát az erdık területe nagyobb lehetett a gyepekétıl, azaz a pusztákétól. Az erdık
írtása az ember megtelepedésével kezdıdött meg, elsısorban a legelıterületek növelése, szántók
létrehozása volt a cél. Az erdıterület-csökkenés mértéke változó volt, melyet a háborúk (pl. a törökdúlás
idején), gazdasági fellendülések, növekedı népesség befolyásolt elsısorban. Mindezek következtében a
homoki tölgyesek erdıségei fölszakadoztak, az erdıfoltok egyre jobban zsugorodtak, java részük el is tőnt.
A legeltetés, az azzal járó taposás miatt a homoki tölgyesek állományalkotó fafajának, a kocsányos tölgynek
egyre jobban csökkent a felújulási-felújítási esélye.
Az egykori erdıkbıl – néhány tölgy hagyásfán, kisebb erdıfolton kívül – csak a legéletképesebb,
gyökérsarjakkal jól terjedı és az állományklímát nélkülözni tudó fehér nyár maradt fenn. Ennek a sarjait is
ugyan sokszor tövig rágta a jószág, de néhány egyednek azért mégis sikerült fává cseperednie. A fehér nyár
mellett még egy fás növényfaj, a boróka felszaporodását lehetett megfigyelni. Ezt a szúrós tőjő, aromás
illatú növényt a jószág nem legelte le, ugyanakkor a taposott, erodálódott talajfelszín kedvezett a
megtelepedésének, elterjedésének.
A homoki tölgyesek egy része, ahol szántás nem folyt, így borókás-nyárasokká alakult át, melyek a
legeltetésnek – mint stabilizáló tényezınek – köszönhetıen évszázadokon keresztül szinte változatlan
formában maradtak fenn. A borókás-nyárasok ligetes felépítésőek, laza záródásúak, melyekbe a
jószágállomány nagyságától és a termıhelytıl függı kisebb-nagyobb gyepfoltok ékelıdnek be. A korábbi
homoki tölgyesek lágyszárú növényfajai – melyek igényelték az árnyalást, a párásabb erdıbelsıt, a
humuszos talajfelszínt, s nem viselték el a rágást, taposást – visszaszuorultak, vagy a térségbıl el is
tőnhettek. Ezen fajok (pl. gyöngyvirág, soktérdő salamonpecsét, piros madársisak) maradvány képviselıi a
borókás-nyárasokban a fehér nyár védelmében, annak törzse közelében próbálták átvészelni az elmúlt
századokat.
Ugyanakkor a homoki gyepek fajainak (pl. fényes sás, árvalányhajak, homoki kikerics) élettere
megnıt, a fátlan foltokon elıretörtek. A borókás-nyárasok – mint antropogén hatásra kialakult másodlagos
életközösségek – hosszú idın át megırizték a korábbi növénytakaró erdei és gyepfajait. A tájhasználat az
erdei fajok rovására, a gyepfajok elınyére szolgált, s mivel évszázadokon keresztül nem volt lényeges
változás benne, ezért a korábbi vegetáció növényfajai – ugyan eltérı gyakorisággal – megmaradhattak.
Ezen a tájon lényeges változások a XIX. század végén meginduló erdıtelepítésekkel kezdıdtek, melyek a
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II. világháború után egyre jobban fellendültek. A gazdasági szempontból értéktelen borókás-nyárasokat és
a véletlenszerően megmaradt homoki tölgyes foltokat idegenföldi fajok (akác, nemes nyárak, fekete- és
erdeifenyı) faültetvényeivel kezdték felváltani. Igaz, nem csak az erdık helyén létesítették ezeket a
kultúrállományokat, hanem – emberfeletti munkával – egykori gyepterületek egy részét is beerdısítették.
Ezekben a faültetvényekben azonban a homoki gyepek és homoki erdık fajai már nem tudnak
fennmaradni, mert az intenzív gazdálkodási mód, a megváltozott létfeltételek (pl. árnyalás, az akácosok
nitrogénben való feldúsulása, a nehezen bomló fenyıtőalom) nem kedveznek fennmaradásuknak. Néhány
agresszív gyomfaj (pl. selyemkóró, parlagfő, magas aranyvesszı) viszont tömeges elszaporodásával ellepte
ezeket a faültetvényeket.
A jelenlegi táj már egyáltalán nem hasonlít az egykori természeti tájra. Ezt az átalakulást az 1960-as
évektıl még az egyre jobban csökkenı talajvízszint is fokozza, amely lényegesen megváltoztatja a
termıhelyi feltételeket, az erdıtenyészet esélyeit. Lesznek-e még homoki tölgyesek, borókás-nyárasok a
jövıben a Duna-Tisza közén? – ezt nehéz megjósolni. Ehhez egy átfogó vízháztartás-rehabilitációra és
szándékra van szükség, mely utóbbit sajnos gátolja a jelenlegi profitorientált erdıgazdálkodás, valamint a
magánerdık térhódítása. Nem könnyő feladat a mai maradványok megırzése, területük kiterjesztése, de ha
ezt nem tesszük, végleg eltőnik az alföld utolsó természeti képe, az erdıssztyepp.
A Délnyugat-Dunántúl
A Délnyugat-Dunántúl (az İrség és a Vend-vidék területe) tipikus erdıs táj, az ember megjelenéséig zárt
erdıségek, gyertyános-tölgyesek és bükkösök, tehát lombos erdık borították e vidéket. Ezen terület
használatba vétele jóval késıbb kezdıdött mint az alföldi területeké, ha voltak is korábban (pl. a római
korban) erdıirtások itt, a késıbbi idıszakban – a lakatlan periódusokban – könnyen regenerálódhattak az
erdık, melyek visszahódították a területüket. A tartós tájhasználat csak hét-nyolc évszázada kezdıdött meg
e vidéken, amikor határırizeti célzattal telepítettek le itt népeket (fıleg székelyeket).
A megtelepítés után megkezdıdött a települések körül az erdık írtása, a megmaradt erdıkben a
legeltetés, s mivel szalma alig termett itt a mezıgazdálkodásra többnyire alkalmatlan területek miatt, az
alomszedés is. (Ez az erdei mellékhasználat a lehullott levelek, elbomlatlan lágyszárú növényi részek
összegyőjtését jelentette.)A gyertyános-tölgyesek és bükkösök vastag humuszos szintje a jószág taposása,
túrása és a kialmozás miatt nagy területeken eltőnt. Ugyanakkor kialakult itt egy sajátos erdıhasználati
forma is, az ún. kisparaszti szálalás, mely során az erdıbıl csak az éppen szükséges faegyedeket vették ki
tüzifának, épületfának, így nagy területen állandóan kisebb lékekkel tarkított állományok alakultak ki.
Ezekbe a lékekbe – a fénybıség és az ásványi (lecsupaszított) talajfelszín miatt – a térségben
ıshonos, de a természetes vegetációban csak szórványosan, fıleg a súvadásos részeken,
kavicskibúvásokon elıforduló erdeifenyı tört be. E fafajt pionír tulajdonsága (rendszeres és bı
magtermés, repítıkészülékes magvak, gyors növekedés, a termıhellyel szembeni igénytelenség) is
hozzásegítette a gyors elterjedéshez. De az itt élı ember is hamar felismerte az erdeifenyı elınyeit (könyen
megmunkálható faanyag, gyantanyerési lehetıség, stb.), ezért terjeszkedésének nem igyekezett gátat vetni.
ĺgy táji szinten erdeifenyı elegyes lombos erdık jöttek létre, melyek a korábbi lombos erdıktıl
fafajösszetételben abban különböztek, hogy az erdeifenyı elıretört a nehezebben újuló bükk és tölgyfajok
rovására.
A kisparaszti szálalás, az erdei legeltetés és alomszedés évszázados hatása a gyepszint
fajösszetételében is jól megmutatkozik. Míg korábban, a lombos fafajok által uralt erdıkben a
humuszkedvelı lágyszárú növényfajok (pl. szagos müge, bükksás, gombernyı) uralkodtak, addig a
kihasználással érintett, másodlagosan létrejött erdeifenyı elegyes lombos erdıkben ezek teljesen
visszaszorultak. Helyüket az ásványi talajfelszínt kedvelı fajok (pl. mohák, korpafüvek, körtikék,
cérnatippan) vették át.
Az utóbbi évtizedekben a sajátos, évszázadokon át tartó tájhasználat megszőntével ezekben az
állományokban megindult a regeneráció, az eredeti lombos erdıkké való visszaalakulás. Az erdeifenyı a
bükk és a tölgyek konkurrenciája, árnyalása miatt, a lékek hiányában kiszorul az állományokból,
ugyanakkor a felgyülemlı alom miatt megindult az újrahumuszosodás. Várhatóan ismét elıretörnek majd a
humuszkedvelı fajok, míg az ásványi talajfelszínt elınyben részesítık visszaszorulása valószínősíthetı.
Mivel a humuszlakó fajok egyedei, kisebb telepei a területen szétszórtan találhatók, ezért a visszatelepülés
attól is függ, hogy a szaporítóképleteknek mekkora utat kell megtenniük.
A kisparaszti erdıgazdálkodás eltőnésével az itteni erdıket azonban nem hagyták a sorsukra, ide is
– bár az országban a legkésıbb – betört a nagyüzemi erdıgazdálkodás. Ez a gazdálkodás az erdeifenyı
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termesztésére helyezi a fı hangsúlyt a fent már emlegetett elınyös tulajdonságai miatt. Míg a kisparaszti
erdıgazdálkodás során az erdeifenyı szálanként, kisebb csoportokban volt jelen a lombos állományokban,
addig a nagyüzemi erdıgazdálkodásnál ennek a fajnak elegyetlen, monokultúra jellegő állományait hozták
létre a korábbi erdık helyén. Az intenzív erdıgazdálkodás, a vegyszerhasználat miatt ezen kultúrfenyvesek
növényzete lényegesen eltér mind az egykori lombos erdık mind a kisparaszti szálalással kezelt erdık
növényzetétıl. Fıleg a bolygatást, zavarást jelzı fajok (pl. szedrek) uralkodnak bennük.
Ha komolyan vesszük az egyre jobban igényként felmerülı természetközeli erdıgazdálkodást,
akkor itt Délnyugat-Dunántúlon könnyő lenne áttérni erre a jövıben. Nehézségekbe ez azért nem
ütközne, mert csak a korábbi, évszázadokon át gyakorolt erdıhasználati formát kellene feleleveníteni, amit
azért is könyő megtenni, mert – a Duna-Tisza közével ellentétben – ezen a tájon lényeges termıhelyi
változások nem következtek be.
A Kárpátok
Harmadik példánkat magashegyvidéki területrıl, a Kárpátokból hozzuk. Ebben az alapvetıen erdıs tájban
a természetes vegetációt az alacsonyabb régióban bükkösök, a magasabb régióban lucfenyvesek alkotják,
melyek fölött a kiemelkedı hegyeken alhavasi cserjéseket és kisebb foltokon havasi gyepeket lehet találni.
Az erdık használatba vétele, kiélése – a magashegyvidéki jelleg miatt – késın, csak néhány évszázada
kezdıdött meg. A legeltetés, mint fı megélhetési forrás számára a természetes havasi gyepek kevésnek
bizonyultak, ezért az alhavasi cserjések illetve a lucfenyvesek felsı sávjának írtásával próbálták kiterjeszteni
azokat. Az elerdıtlenített részeken eltőntek az erdei növényfajok, helyüket a legelést, taposást jól bíró
havasi gyepfajok vették át. A lucfenyves öv felsı határa így fokozatosan lejjebb és lejjebb szorult.
A bükkösöket ugyanakkor más módon próbálta kihasználni az ott élı ember. A bükk fáját ipari
célra csak az utóbbi évszázadban tudják hasznosítani, addig nem sokba nézték ezt a fafajt. Leginkább a
hamuzsírfızés alapanyagul használták a bükk fáját úgy, hogy a fa ledöntése után, vagy sokszor még lábon
meggyújtották és elhamvasztották a törzseket. (A hamuzsír egyébként a lúgkészítés, üveggygártás fontos
anyaga volt.) Az így elhamvadó bükkösöket a kiváló faanyagú lucfenyıvel igyekeztek felújítani,
ellucosították ezeket a területeket. Ezért a lucfenyves öv alsó határát jóval lejjebb tolták, maga a lucfenyves
öv pedig az eredeti elhelyezkedéséhez képest lezökkent.
A bükkösök helyére ültetett kultúr lucosok növényzete eltér azokétól. Míg az elsıben a
humuszkedvelı, semleges talajkémhatást igénylı fajok dominálnak, addig az utóbbiban a nyers
lucfenyıtőavart jelzı, mészkerülı fajok (pl. mohák, zuzmók, páfrányok, körtikék, áfonyák) szaporodnak
el. A magashegységek tájhasználatának, az ún. havasgazdálkodásnak kedvezıtlen ökológiai
következményei is vannak. Az erdıtıl megfosztott területeken a lehulló csapadék gyorsan rohan le, maga
után jelentıs talajeróziót hagyva. Ugyanakkor a síkvidékeken a hirtelen lezúduló víz – a mai napig is –
kiterjedt árvizeket okoz. A visszaerdısülés ill. visszaerdısítés a továbbra is intenzíven folytatott legeltetés,
a jószág és az esıvíz által okozott eróziós károk miatt nehéz feladat, itt nagy, több évszázados türelemre és
határokon túlnyúló összefogásra lenne szükség. Másik problémaként megfigyelhetı az is, hogy a havasi
legelıkön a túllegeltetés miatt a jószág által nem kedvelt szırfő szaporodik el nagy tömegben, így ezek a
területek kiesnek a hasznosításból. A nem termıhelyére ültetett lucfenyvesekben pedig eddig is
katasztrofális mértékő hótörések és széldöntések, szúkalamitások voltak, melyek a megmaradt
állományokban a jövıben is várhatóak lesznek.
A szúk, más ízeltlábúak és egyéb állatok károkozása az erdıgazdálkodás egyik legnagyobb
problémája azóta, hogy intenzív kezelésbe vonták az erdıket. A következı fejezetben azt vizsgáljuk meg,
hogy ez szükségszerő-e: milyen, a diverzitással összefüggı törvényszerőségek uralkodnak az erdıben, e
törvényszerőségek figyelembe nem vétele milyen következményekkel járhat, és milyen lehet az erdık
állatvilágának jövıje a jövı erdeiben?
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VII. A jövı erdeinek állatvilága – avagy az
erdei állatvilág jövıje
________________________________________________________
Az állatok velem
rokoni lények.
Bennük a létrıl emberi
tudást érzek.
…
Benépesítik a Földet,
egymást kiirtják.
Tudják, amit a spanyolok,
érzik, amit az inkák.
…
Látom ıket - felbıdül
a történelem bennem:
- mennyi emberi az állatban,
állati az emberben.
Az ember kulturált vad,
nagyobb a bőne:
- képes az erkölcsre,
kapható a bőnre.
Váci Mihály: Állatok

1. Kifinomult rendszer és az alázat hiánya
Sokat hangoztatott, vitathatatlan tény, hogy az erdık a legösszetettebb és legkifinomultabban mőködı
szárazföldi életközösségek. Egy tölgyerdıben nap, mint nap több tízezer faj egyedei keresik saját maguk és
fajuk fennmaradásának útját. Ezen közben elképesztıen változatos eszköztárral hatnak egymásra segítve,
vagy gátolva egymás túlélési harcát.
Az évmilliók alatt kicsiszolódott táplálkozási hálózatok, illetve interakciók töredéke is csak
felületesen ismert az ember elıtt. Még a sokat tanulmányozott, ezért alaposan ismertnek hitt európai erdık
esetében sem tudunk megválaszolni alapvetı kérdéseket. Hány növény és állatfaj él ebben az erdıben?
Mely fajok, és milyen mértékben vannak egymásra utalva? Mi történik hosszú távon, ha egy faj(csoport)
eltőnik a rendszerbıl? Mit tehetünk azért, hogy a betegeskedı rendszert meggyógyítsuk? A kérdéseket
sokáig folytathatnánk… A válaszadáshoz szükséges ismeretek hiánya azonban nemigen gátol bennünket
abban, hogy a rendszerbe illı (és kellı) alázat nélkül beavatkozzunk, sıt sok esetben segít átsiklani az
egyébként egyértelmő visszajelzések felett, hiszen amit nem tudunk, amiatt nemigen kell aggódnunk…

2. Növényekre utalt állatok – állatokra utalt növények
Szervetlen anyagból szerves anyagot elıállítani csak az úgynevezett termelı (producens) szervezetek, azaz
a növények képesek. A fogyasztó (konzumens) és a lebontó (reducens) szervezetek mindegyike – ezek
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közé tartozik minden állatfaj – közvetlenül, vagy közvetett módon, áttételeken keresztül tehát
mindenképpen a növények biztosította táplálékforrásra van utalva. Végsı soron még a ragadozó állatok is
csak akkor juthatnak táplálékhoz, ha zsákmányuk hozzájuthatott növényi táplálékhoz, melyet elfogyasztva
saját testébe épített be.
Az energiaforrás mellett a növények számos más nélkülözhetetlen létfeltételt (pl. szaporodó és
búvóhely) is biztosítanak számukra, azaz az állatvilág nagymértékben rá van utalva a növényvilág
„segítségére”. Az egy adott területen meglévı növénytakaró jellemzıi (jelenlévı növényfajok, diverzitás,
struktúra, stb.) tehát alapvetı meghatározói annak, hogy ott hosszabb távon milyen állatfajok képesek
megélni.
Természetesen – mint ahogyan arról késıbb részletesen szólunk is – az erdei állatvilág is képes
igen jelentıs hatást gyakorolni a számára táplálékot és otthont adó erdıre. Ez a kapcsolatrendszer azonban
az esetek jelentıs részében mindenképpen aszimmetrikus, azaz a növényzet általában nagyobb mértékben
befolyásolja a hozzá kötıdı állatvilág létét, mint fordítva. Egyszerő, de jó példa erre egy kizárólag tölgyön
elıforduló rovar, mely számára a tölgyfa jelenléte lét és nem lét kérdése, míg a tölgy szempontjából a rovar
jelenléte már messze nem ennyire nélkülözhetetlen. Számos olyan példa is említhetı, amikor az
egymásrautaltság közel megegyezı mértékő, azaz a növény és az állat sem nélkülözheti a másik jelenlétét.
Ilyen például az egyes növények megporzását végzı rovarok, és a rájuk utalt növények esete.
A kapcsolatrendszer aszimmetrikus voltának ismételt hangoztatása azért fontos és elkerülhetetlen,
hogy megértsük az erdı jelenléte, annak kiterjedése, minıségi jellemzıi alapvetı módon és mértékben
befolyásolják a bennük élı állatvilág megjelenését, fennmaradását.
Ehelyütt arra nézve tekintünk át példákat, hogy a jelen, illetve a jövı erdeinek milyensége miként
teszi lehetıvé, illetve lehetetlenné a fauna egyes tagjainak, illetve csoportjainak megtelepedését és létét.
Ennek tükörképére is fogunk példákat keresni, azaz hogy az állatvilág miként hat az erdık létére, jelenére,
jövıjére. Fı célunk lesz arra rámutatni, hogy az erdık életébe beavatkozó, azokkal ilyen vagy olyan módon
gazdálkodó ember miként befolyásolhatja ezt a kapcsolatrendszert, ezeket a folyamatokat és végsı soron
hogyan hathat az erdık állatvilágának hosszú távú sorsára.

3. Emberarcú erdık
Kontinensünkön – mint már említettük – már csak elvétve találni érintetlen erdıket, melyekben a
természet erıi torzítatlanul, az emberi beavatkozásoktól mentesen mőködhetnek. Az európai erdık – így
hazai erdeink – túlnyomó része alapvetıen magán viseli az emberi tevékenység nyomát. Fafajösszetételük,
szerkezetük visszatükrözi elıdeink, illetve saját magunk erdırıl alkotott elképzeléseit, azokkal kapcsolatos
elvárásait, tudását, kényszerpályáit, tévedéseit, stb. Magyarország bizonyos fokig szerencsés helyzetben van
erdeinek állapotát tekintve. Az erdıket nem élték ki olyan mértékig, mint a nálunk korábban és
gyorsabban, illetve nagyobb mértékben iparosodó országokban (pl. Németország).
Fontos ezen elgondolkodni, már csak azért is, mert unokáink, dédunokáink erdei kikerülhetetlenül
olyanok lesznek, amilyenekké mi magunk formáljuk ıket, amilyeneket mi hagyunk rájuk. Tudnunk kell,
hogy az erdei állatvilág jövıbeni léte, nemléte, fajgazdagsága igen nagymértékben függ azon, hogy
napjainkban milyen erdıket álmodunk meg, illetve milyen erdık létrehozása irányába indulunk el.
Ha tehát valamilyen „erı” képes befolyásolni a növénytakaró milyenségét, akkor az egyidejőleg
nagymértékben hat a hozzá kötıdı állatvilág sorsára is. Minden bizonnyal az emberi tevékenység az az
erı, mely legnagyobb mértékben képes biológiai környezetét befolyásolni. Az erdık azonban ebben a
vonatkozásban sajátos helyzetben vannak. Egy erdı kitermeléséhez nem kell sokkal több idı, mint egy
azonos mérető búza, vagy cukorrépa tábla betakarításához. Létrehozásához viszont 100-200-szor annyi
idıre van szükség. Ez a tény már önmagában is arra utal, hogy az erdık kezelése eleve nagyobb
felelısségvállalást kell, hogy jelentsen.
A következıekben, a teljesség igénye nélkül, az erdei ökoszisztémáknak néhány olyan elemét tekintjük
át, melyek alapvetı befolyással bírnak az erdei állatvilágra is. Ezzel egyidejőleg azt is körvonalazzuk, hogy
ezen elemek meglétét, illetve hiányát tudatosan hogyan tudjuk kihasználni, illetve pótolni, ezen keresztül
pedig miként tudjuk befolyásolni a jövı erdeinek állatvilágát, illetve az erdei állatvilág jövıjét.
A felsoroltak között számos olyan is van, melyek a gazdálkodást közvetlenül – legalábbis látszólag nem
– szolgálja, sıt sok esetben a gazdálkodónak útjában van. Ilyenek például az elegyfafajok, a holt faanyag, az
erdıszegélyek, stb. Az utóbbi évtizedekben szinte kizárólag fatermesztésre koncentráló erdıgazdálkodás
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ezeket az elemeket elhanyagolta, sok esetben pedig feleslegesnek ítélte, ezért tudatosan kiiktatásukra
törekedett. Ezzel pedig számos élılény(csoport) életfeltételeit jelentıs mértékben leszőkítette.

4. Fafajok és az elegyesség
Az erdıben található fafajok alapvetı módon és mértékben determinálják azt, hogy benne milyen
állatfajok fordulnak elı. A növényevı (herbivór) rovarok száma pl. jelentısen változatosságot mutat az
egyes fafajok esetében. A 15. táblázatban Magyarországon elıforduló fontosabb fanemzetségeken élı
herbivór rovaregyüttesek fajszámát tüntetjük fel (Csóka 1996).
15. táblázat. A Magyarországon elıforduló fontosabb fanemzetségeken élı herbivór rovaregyüttesek
fajszáma (Csóka 1996).
Fanemzetség
tudományos név
Acer
Alnus
Betula
Carpinus
Crataegus
Fagus
Fraxinus
Picea
Pinus
Populus
Quercus
Robinia
Salix
Tilia
Ulmus

Magyar név
Juhar
Éger
Nyír
Gyertyán
Galagonya
Bükk
Kıris
Lucfenyı
Erdei, és feketefenyı
Nyár
Tölgy
Akác
Főz
Hárs
Szil

Fajszám
178
209
305
101
222
147
81
131
169
197
629
12
458
137
127

A tölgyekhez kötıdı kiemelten magas fajszámú (629) herbivór rovaregyüttessel kapcsolatban
mindenképpen meg kell említeni azt is, hogy 44%-uk (277 faj) tölgy specialista, azaz a tölgyeken kívül
semmi más tápnövényen nem képes megélni (Csóka 1998). Általában elmondható, hogy a nagy elterjedési
területő, nagy termető, struktúrálisan változatos, hosszú élető fafajokon található a legtöbb rovarfaj,
különösen akkor, ha azok taxonómiailag nem elszigetelten, azaz közeli rokon fajokkal együtt tenyésznek
(pl. a hazai tölgy, vagy főz fajok).
Nagyon fontos tudni, hogy az állatvilág fajgazdagságának fenntartása szempontjából a gyakran „gyomnak”
bélyegzett fa- és cserjefajok egyenrangúak a gazdasági megfontolásokból fontosnak ítéltekkel. A sok helyen kifejezetten
üldözött rezgınyáron él például a ritka és védett nagy nyárfalepke (Limenitis populi), a kecskefőzön (Salix
caprea) a nagy színjátszólepke (Apatura iris), hogy csak egy-egy kiemelt példát említsünk a sok közül. Ezek –
és még sok más rájuk specializálódott rovarfaj – kizárólag a rezgınyáron, illetve a kecskefőzön képesek
megélni! Természetesen az összes többi fának és cserjének (vadgyümölcsök, berkenyék, éger, hársak,
szilek, galagonyák, bengék, stb.) is megvan a maga specialista faunája. Ha ezekre az általában „semmibe
vett” fásszárúakra figyelmet szentelünk, és erdeinkben megtartjuk ıket, megırizhetjük a hozzájuk kötıdı
faunát is, ha nem, tápnövényükkel együtt fognak méginkább megritkulni – vagy eltőnni – ezek a
faunaelemek, közöttük sok veszélyeztetett ritkaság.
A közelmúlt erdészeti gyakorlata az elegyetlen, egykorú erdık létrehozásában volt érdekelt. Ha
ennek ökonómiai vonatkozásban esetleg vannak is kisebb-nagyobb elınyei, ökológiai megközelítésben
kifejezetten hátrányosnak kell ítélnünk. Az elegyetlen, egykorú erdık – még ha ıshonos fafajból is állnak –
egyrészt messze nem optimális feltételeket biztosítanak az állatvilág számára, másrészt éppen az ilyen
jellegő állományok vannak leginkább kitéve egyes rovarfajok, vagy kórokozók károkat okozó tömeges
fellépésének. Ez utóbbi kérdésrıl késıbb részletesen is szólunk.
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Minél több fafajú tehát egy erdı, eredendıen annál nagyobb számú rovarfaj is van jelen benne. Ez
már önmagában sem lényegtelen, de természetesen további kihatásai is vannak. A sokfafajú erdıben a
rovarevı madarak és a denevérek számára elérhetı táplálékkészlet sokkal változatosabb és egyenletesebb
eloszlású, hiszen az egyes eltérı fenológiájú fafajokhoz kötıdı rovaregyüttesek is eltérı idıszakban
jelennek meg, így hosszabb idın keresztül biztosíthatnak táplálékforrást. Ilyen körülmények között a
madarak több fiókát tudnak felnevelni, illetve második költésük is nagyobb eséllyel lesz sikeres. A
kedvezıbb „étlapon” túl az elegyes erdık több fészkelı és búvóhelyet kínálnak a madaraknak, de más
gerinces és gerinctelen fajoknak is.
Az elegyes erdıkben, az egyes fafajok eltérı magassági növekedésébıl adódóan kialakul a korona
szintezettsége, illetve a fák átmérıje is szélesebb skálán oszlik meg. Ez pedig ismét csak fajgazdagabb
fauna kialakulását teszi lehetıvé, illetve segíti elı. A kemény lombos – általában hosszabb élető – erdıkben
jelenlévı lágylombos fafajok (nyárak, füzek) korábban odvasodnak, illetve pusztulnak el. Ennek zoológiai
jelentıségérıl késıbb részletesebben is szólunk.
A fafaj, illetve az elegyesség nem csak a herbivorok (élı növényi szövetet fogyasztó) fajegyüttesére
hat, de még az avarlakó ízeltlábúak fajgazdagságát is jelentısen befolyásolja. Alföldi homokvidékekre
telepített erdei- és feketefenyves lassan bomló tőavarjában a lebontásban közremőködı talajlakó
ízeltlábúak (pl. ugróvillások) fajszáma és egyedszáma is jóval kisebb, mint a közvetlen szomszédságban
lévı ıshonos, fehér nyárral elegyes kocsányos tölgy állományban (Traser & Csóka 2000). Ez egyben azt is
jelenti, hogy az utóbbi állományban a szerves anyagok lebomlása gyorsabb, a fák hamarabb jutnak hozzá a
számukra nélkülözhetetlen tápanyagokhoz; ez különösen jelentıs szempont a tápanyagokban szegény,
rossz vízellátottságú talajokon.
Ehelyütt is meg kell említeni – késıbb ezt többször ismételni is fogjuk – , hogy a fajokban és szerkezetében
változatos erdei vegetáció, a hozzá kötıdı fajgazdag állatközösségekkel együtt az erdei ökoszisztéma stabilitásának és
önszabályzó képességének egyik alapvetı pillére.

5. Az éltetı holt fa
A kereskedelmi értékő faanyag nyerésére „kihegyezett” erdıgazdálkodás egyik fı célkitőzése volt (sok
esetben még ma is az), hogy az erdıben „megtermett” faanyagot onnan eltávolítva maradéktalanul
hasznosítsa. Sokáig az volt a jellemzı törekvés, hogy a lehetı legkevesebb faanyag maradjon vissza az
erdıben, lehetıség szerint még a vékony törzsrészeket és az ágakat is hasznosítsák. Holt faanyagot
általában csak azokban az erdıkben hagyták vissza, ahonnan annak kiszállítása teljességgel gazdaságtalan
volt, a nehéz megközelíthetıség, illetve a faanyag alacsony gazdasági értéke miatt.
A jelenleg széleskörben alkalmazott vágásos üzemmódokban a holt faanyag hektáronkénti
mennyisége 1-5 m3, míg kezeletlen erdıkben 50-200 m3 (Albrecht 1991). A holt fa maradéktalan
eltávolításának gyakorlata azon túl, hogy jelentıs mennyiségő tápanyagot is kivon az erdıbıl – miáltal
hosszú távon a termıhely leromlásának irányába is hat – igen sok elhalt faanyaghoz kötıdı (szaproxilofil)
faj életfeltételeit is felszámolja. Becslések szerint a közép európai lomberdıkben jóval meghaladja az ötezret
azoknak az állat-, és növényfajoknak a száma, melyek nem nélkülözhetik a holt faanyag jelenlétét.
Az erdıben fellelhetı holt faanyagot méreti és minıségi jellemzıi alapján Ferris-Kaan et al. (1993) az
alábbiak szerint csoportosították:
•
•
•
•
•
•
•
•

élı fák elhalt részei (elhalt ágak, korhadó ágcsonkok, bekorhadt gyökfı, tükörfoltok, stb.)
lábonszáradt fák
törzscsonkok
élı, vagy elhalt fák odva, üregei, leváló kéreg alatti rések
földön fekvı törzsek, vastag ágak
földre hullott vékony ágak, gallyak
korhadó tuskók
vízben lévı elhalt fa

A fenti felsorolásban szereplı, különbözı mérető, elhelyezkedéső, a lebomlás eltérı fázisaiban
lévı fa által biztosított mikrohabitatok eltérı fajok, fajegyüttesek, közösségek számára biztosítják az
alapvetı létfeltételeket.

81

82
A még lábon álló holt fákhoz, illetve még élı faegyedek korhadó részeihez kötıdı tipikus
állatcsoport az odúlakó madaraké. A fakuszok, cinegék és harkályok számára egyaránt nélkülözhetetlen a
lábon álló, holt fák jelenléte. Éppen a holt fát számőzı erdıgazdálkodási gyakorlat okolható azért, hogy az
Európában honos tíz harkályfaj közül hét jelentısen megritkult, egyes fajaik pedig el is tőntek a kontinens
egyes országaiból (Sandström 1992, Mikusinski & Angelstam 1997). A harkályok pedig további, mással
nem helyettesíthetı szerepet is játszanak erdeinkben. Az általuk kivájt, és a fészkelésük után elhagyott
odvakban más madárfajok, illetve emlısök is megtelepszenek. Ezért ıket az állatökológiai szaknyelv
„kulcsfajokként” említi. A kifejezés arra utal, hogy jelenlétük, illetve tevékenységük nyitja meg más fajok
számára is nélkülözhetetlen életfeltételeket. Jelentıségüket kiválóan szemlélteti a kulcsszerepükre
vonatkozó angol kifejezés (keystone species) eredeti jelentése. A „keystone” (=kulcskı) az, a boltívek
tetejére beillesztett kı, mely a boltív két felét összetartja. Ha ezt a követ kivesszük, a boltív összeomlik. A
„kulcsfajok” szerepe ehhez nagyban hasonlít, eltőnésük, vagy jelentıs megritkulásuk sok további élılény
eltőnését, az erdei ökoszisztémák egyes alrendszereinek összeomlását vonja maga után.
Az örvös légykapó (Ficedula albicollis) és a ritka kis légykapó (F. parva) az esetek többségében már
elhalt fagyedek, illetve letört fák visszamaradt csonkjain, harkályok által vájt odvakban költ (Sachslehner
1995). A bükköseinkben fészkelı kék galamb (Columba oneas) szinte kizárólag a feketeharkály által készített
nagymérető odvakban költ. Az ilyen tágas üregeket szívesen foglalja el a macskabagoly (Strix aluco), de az
Északi-középhegységben szórványosan elıforduló urali bagoly (Strix uralensis) is. Számos emlısfaj is igényli
az odvakat, faüregeket. Búvó és szaporodóhelyként használják például a pelék, de nagymérető odvakban,
vagy a földön fekvı fatörzsek kikorhadt üregeiben bújik meg a nyuszt (Martes martes) és a vadmacska is
(Felis sylvestris).
Az odúlakó madarak jelenléte egyébként erdı-egészségügyi szempontból is alapvetı jelentıségő.
A harkályokról talán kevésbé köztudott, hogy messze nem csak a fa belsejében élı rovarlárvákat
fogyasztják. A közép tarkaharkály (Dendrocopus medius) fiókák táplálékában 43%-ot tesz ki a lepkehernyók
aránya (Török & Csorba 1986). Azokban az állományokban, ahol a harkályok nem találnak, illetve nem
tudnak odút készíteni, nem fészkelnek, azaz a fészkelés idején tömegesen jelenlévı hernyók ritkításában
sem töltik be egyáltalán nem jelentéktelen szerepüket. A szintén odúlakó csuszka (Sitta europea) fiókáinak
táplálékában, bükkösben például az araszoló hernyók aránya meghaladja a 20%-ot, a lepkehernyók
együttes aránya pedig 30% körüli (Kristin 1992). A kékcinege (Parus careuleus) fiókák étrendjében a
lepkehernyók aránya gyakran meghaladja a 70%-ot, széncinege (Parus major) esetében ez az érték pedig
egyes években a 81,5%-ot is eléri (Kristin 1992). A további cinegefajok (P. ater, P. palustris) táplálékában is
igen sok a lepkehernyó (Török 1992, Kristin & Patocka 1997). E madárfajok fészkelési idényben éppen a
tömegesen elıforduló fajokat (pl. Operophtera brumata, Tortrix viridana) fogyasztják legnagyobb arányban.
Az odúlakó énekesmadarakhoz hasonló módon nem nélkülözhetik a holt fákat, illetve a harkályok
által vájt odvakat a denevérek sem. A denevérek fı táplálékbázisát a tömegesen jelenlévı éjszaka repülı
rovarfajok (lepkék, bogarak) képezik. Az általuk elfogyasztott rovarmennyiségre vonatkozóan nemigen
lehet számszerő adatokat találni, de a szálláshelyeiken felhalmozódó guanó – mely nem más, mint az
általuk zsákmányolt rovarok emészthetetlen kitinmaradványai- mennyisége jól érzékelteti, hogy nem
jelentéktelen nagyságrendrıl van szó.
A Magyarországon elıforduló 26 denevér faj közül 24 használja, vagy legalábbis hajdanában
használta a természetes faodvakat. Azok a fajok, amelyek ma elsısorban templomtornyokban alkotnak
kölykezı kolóniákat, valaha minden bizonnyal az ıserdık faóriásainak tágas üregeit használták ugyanerre a
célra. Minthogy ezek gyakorlatilag teljesen eltőntek, a denevérek a tornyokat, mint hasonló búvóhelyeket
vették birtokba. Így válhatott mára már toronylakóvá például a kis patkósorrú denevér (Rhinolophus
hipposideros), a közönséges denevér (Myotis myotis), vagy a hegyesorrú denevér (Myotis blythi).
Az odúlakó énekesmadarak és denevérek egyaránt jól példázzák, hogy egyes fajok, illetve
fajcsoportok jelenléte nem csupán a szőken értelmezett természetvédelem szempontjából lényeges, hanem
az erdei ökoszisztéma stabilitása szempontjából is meghatározó kérdés.
Számos gerinces faj számára nem elsısorban a lábon álló elhalt fák, hanem a földön fekve
korhadó törzsek a fontosak. A cickányok például táplálékot és búvóhelyet találnak alattuk. Ezeken a
helyeken húzódnak meg, és esetenként itt telelnek át az erdıben élı kétéltőek, mint például a gıték
(Triturus spp.) a szalamandra (Salamandra salamandra), az erdei béka (Rana dalmatina), gyepi béka (Rana
temporaria), barna varangy (Bufo bufo). Az erdei sikló (Elaphe longissima) gyakran üreges fatuskókban,
tıkorhadt élı fák üregeiben húzza meg magát. Ebbıl következıen a földön fekvı fatörzsek, korhadó
tuskók és üregek hiányában a felsorolt állatfajok egy része eltőnt az erdei élıhelyekrıl, vagy állományuk,
illetve fajgazdagságuk jelentısen lecsökkent. Habár ismétlésnek tőnhet, talán mégsem felesleges újra
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rámutatni, hogy a fentebb felsorolt fajok (cickányok, békák, stb.) is gyakran – tömegesen – fogyasztanak
erdészeti szempontból „károsnak” ítélt rovarokat.
A szaproxilofág rovarok az elhalt fák lebomlási folyamatának minden fázisában jelen vannak.
Egyes fajaik lárvái a frissen pusztult faanyagban, illetve a még élı fák elhalt részeiben fejlıdnek, mások
viszont már a talajszemcsékkel keveredı, teljesen felaprózodott és lebomlott fahumuszban élnek.
Többségük minıségi igényeit nem elégítik ki a talajra hullott vékony ágak, gallyak: bizonyos fajok már csak
nagyságuknál, és kifejlıdésük hosszú idıtartamánál fogva is nagymérető, hosszú idı alatt lebomló
faanyagot igényelnek.
Az Európa-szerte ritkaságnak számító – nálunk helyenként még gyakori – havasi cincér (Rosalia
alpina), de több más ritka szaproxilofág rovar lárvája is leggyakrabban az idıs bükkösökben álló, elpusztult
törzsekben, vastagabb ágakban, illetve a még élı fák, elpusztult törzsrészeiben fejlıdik. Európai – és
helyenkénti hazai – megritkulása elsısorban annak tudható be, hogy a fatermesztési céllal kezelt erdık
vágáskora jóval alacsonyabb annál a kornál, amelynél a faegyedek már természetes okokból pusztulni
kezdenének. Így a havasi cincér, és sok más jelentıs természetvédelmi értéket képviselı faj nem, vagy csak
nehezen talál megfelelı mennyiségő és minıségő élı- és szaporodóhelyet.
Az európai védettségi listákon ugyancsak elıkelı helyet elfoglaló remetebogár (Osmoderma eremita)
lárvái már a lebomlási folyamat elırehaladottabb szakaszában lévı faanyagban élnek. Elhalt lombfák
odvaiban felhalmozódott nedves korhadékban találhatjuk meg ıket (Csóka & Kovács 1999).
Érdemes megemlíteni, hogy a Magyarországon védetté nyilvánított 101 bogárfajból 41 fában
(elsısorban holt fában) él, további 20 faj pedig ugyan nem fogyasztja a holt faanyagot, de más oknál fogva
feltétlenül igényli azt. Ilyenek például egyes nagytestő futrinkák, melyek földön fekvı, korhadó rönkök
alatt telelnek át (Csóka et al. 2000).
A holt faanyag erdei fajgazdagság fenntartásában betöltött szerepét, és egyben ismereteink alapvetı
hiányosságait is jól példázzák a gombaszúnyogok (Mycetophilidae). Ezek nem is magát a korhadó faanyagot,
hanem az azt bontó gombákat fogyasztják. Azt már jól tudjuk róluk, hogy igen fajgazdag csoportot
alkotnak, de teljes magyarországi fajszámukat egyelıre még becsülni sem igen tudjuk. Mindenesetre az
utóbbi évek kutatásai Magyarországról 19 (!) faunára új nemet mutattak ki (Papp L. szóbeli közlése).
Az egy adott tápnövényhez való szigorú ragaszkodás nemcsak a herbivóroknál, hanem a holt
faanyagban élı rovarfajoknál is jellemzı. A fafajnak, még a lebomlás elırehaladott fázisában lévı
faanyagnál is jelentıs befolyása van arra, hogy milyen szaproxilofág (holt faanyaggal táplálkozó) rovarok
fordulnak benne elı (Jonsell et al. 1998). Ha tehát egy helyen több fafaj korhadó elpusztult, korhadó
maradványai lelhetık fel, akkor az elıforduló rovarfajok száma is magasabb lesz. Ez pedig több madár,
illetve ragadozó kiesemlısnek, illetve parazitoid és ragadozó rovarnak biztosít táplálékot.
Az erdıben megjelenı holt fákat sok esetben erdıvédelmi okokra hivatkozva távolították el. A
holt faanyag erdıvédelmi szerepérıl szólva egy alapvetı jelentıségő tényt egyértelmően le kell szögezni.
Az elterjedt téves szemlélettel ellentétben, az elpusztult és az erdıben hagyott fák, illetve a földön fekvı korhadó faanyag
néhány speciális esettıl eltekintve (pl. fenyı monokultúrák) nem jelentenek veszélyt az állomány egészségi állapotára.
Semmiféle bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy például a bükk-, tölgyerdıkben visszamaradó elhalt fák a „kártevık
melegágyai” lennének, vagy bármilyen más káros hatásuk lenne. Az ártatlanság vélelme pedig a holt faanyagot is megilleti…
Nem egészségesebb, sıt – a fentebb ismertetett tények és összefüggések alapján kijelenthetı – kevésbé egészséges az az erdı,
amelyben nincsen megfelelı mennyiségő és minıségő holt faanyag!
A jelenlegi és jövıbeni teendık mérleglésénél az alábbi fıbb szempontokat kell összefoglalnunk.
A közép európai lomberdıkben becslések szerint a tízezret is megközelítheti azoknak a növény- és
állatfajoknak az együttes száma, melyek semmiképpen nem nélkülözhetik a lebomlás különbözı
stádiumában lévı, megfelelı mennyiségő holt faanyag erdei jelenlétét. Ha a jövıben folytatódik a
közelmúlt és a jelen gyakorlata, mely az erdıkbıl minden holt faanyagot igyekszik eltávolítani, e fajok egy
része jelentısen megritkulhat, illetve lokálisan, regionálisan, akár pedig globálisan ki is pusztulhat.
A holt faanyag visszahagyása az olyan helyeken, ahonnan kiszállítása gazdaságtalan – segítség
ugyan, de nem jelent megnyugtató megoldást erre a problémára, hiszen olyan mértékő élıhely
felaprózódáshoz vezet, mely számos állatfaj hosszú távú, biztonságos létét veszélyezteti. Igazi megoldás
csak az lehet, ha a gazdasági erdıkben is tudatosan hagyunk vissza elpusztult fákat.
Többek között az erdei fauna érdekeit is maximálisan szolgálják a folyamatos erdıborítást
biztosító erdıgazdálkodási módok (szálalás, szálalóvágás, kiscsoportos felújítások). Az ily módon kezelt
erdık óriási elınye, hogy kor- és szerkezeti változatosságuk révén nem csak a holt faanyag iránti igényt
elégítik ki, hanem az állatok fajgazdagságát befolyásoló egyéb tényezıket (változatos koreloszlás,
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szintezettség, elegyesség, változatos megvilágítási viszonyok, stb.) is optimális szinten és eloszlásban tartják
fent. Ráadásul ezt hosszú idıtávlatban is egyenletesen, drasztikus változások nélkül biztosítják.
A jelenleg alkalmazott fatermesztési módszerek igen jelentısen befolyásolják a rovaregyüttesek faji
összetételét, és abundancia viszonyait. Tarvágások után a fajszám és a biomassza is egyaránt csökken
(Atlegrim & Sjöberg 1995, 1996). Ennek közvetett, de nem elhanyagolható következménye az, hogy a
rovarevı madarak táplálékbázisa jelentıs mértékben beszőkül. A szálaló vágással kezelt állományokban
ilyen változásokat nem észleltek.
Napjainkban is jelentıs – helyenként éles – szakmai viták folynak arról, hogy folytonos
erdıborítást biztosító, illetve azt megközelítı erdımővelési módokat Magyarország erdeiben milyen
mértékben lehet alkalmazni. Nyilvánvaló, hogy ilyen jellegő erdıgazdálkodásra nem alkalmas minden
erdınk. Az viszont egyértelmő, hogy a jelenleg ily módon kezelt erdıterület sokszorosán bevezethetıek
lennének.
Hosszabb távon a holt faanyag jelenléte egyébként a jelenleg széleskörben alkalmazott vágásos
üzemmódokban is megoldható. Az idıs állomány kitermelésekor megfelelı mennyiségő már elhalt, vagy
még élı idıs fát hagyjunk vissza, ezek a fiatalosokban is biztosítani fogják a holt fához kötıdı állatfajok
mással nem helyettesíthetı életfeltételeit.
Érdekességként megemlíthetı, hogy sokhelyütt (pl. Németország, Svédország stb.) tudatosan
felgyorsítják a holt fa keletkezésének folyamatát, azzal, hogy faegyedek kérgének meggyőrőzésével, illetve
3-5 m magasságban történı lefejezéssel szándékosan pusztítják el a fákat. Bár ezeket a módszereket sokan
szélsıségesnek tartják, és elítélik, nem árt megfontolni, hogy alkalmazásukkal a természetes folyamatokat
akár több évtizeddel is megelızve biztosíthatunk létfeltételeket olyan fajoknak (pl. veszélyeztetett
harkályok), melyek éppen e létfeltételek hiánya miatt ritkultak meg jelentıs mértékben, illetve jutottak a
kipusztulás szélére.
Ha ennek jelentıségét átérezzük, és gazdaságilag sem elviselhetetlen önkorlátozást gyakorolva, holt faanyag
jelenlétét biztosítjuk erdeinkben, akkor erdei állatfajok ezreinek biztosíthatjuk a fennmaradását.

6. Ha túl sok az állat…
Az eddigiekben elsısorban arról volt szó, hogy mit tehetünk azért, hogy sok állat legyen erdeinkben.
Ebben a fejezetben arra vonatkozóan fogunk példákat látni, hogy milyen az, ha egy-egy állatfaj, illetve
fajcsoport egyedeibıl túl sok van. E példák segítenek megérteni, hogy milyen következményekkel járhat,
ha egy-egy állatfaj (vagy csoport) tömegesen elszaporodik, illetve arra, hogy e tömegszaporodások
kialakulását milyen tényezık segítik elı.
Minden erdei állatfajra rövidebb és hosszabb távon is jellemzı bizonyos fokú népességingadozás. Ha
ez az ingadozás bizonyos határokon belül van, akkor semmi drasztikus következménye nincs. Ha viszont
nagyon nagy mértékő, akkor annak egyrészt könnyen észrevehetı, másrészt jelentıs kihatású
következményei is lehetnek.
Rovargradációk
Erdei ökoszisztémákban a leglátványosabb, és hatásában is igen jelentıs tömegszaporodásokat – melyeket
gradációknak is szokás nevezni – elsısorban a rovarok „produkálnak”. Szinte nincs olyan év, hogy az
ország valamely vidékén ne robbanna ki néhány évvel korábban még „bujkáló” rovarfaj gradációja és
kártétele. Tömeges elszaporodásra képes például számos bogár, lepke, levéldarázs faj is. Lombos
erdeinkben leggyakoribb tömegszaporodók a lombfogyasztó lepkehernyók. Közülük legismertebb a
gyapjaslepke (Lymantria dispar), mely éves átlagban mintegy 7000 ha erdıterületen okoz számottevı
lombvesztést (Csóka 1997a, 1998). Hernyói polifágok, azaz több – jelen ismereteink szerint több százféle
– tápnövényen képesek kifejlıdni. Kárterületeivel az ország egész területén, elsısorban kocsányos tölgy
(Quercus robur) és cser (Quercus cerris) állományokban találkozhatunk, de szinte minden lombos fa – idınként
még fenyık is –áldozataivá válhatnak. A téliaraszoló fajcsoport számos rokonságban álló, és hasonló
életmódú fajból áll. Évente átlagosan 8000 ha területen lépnek fel. Fı kártételi területeik a domb-és
hegyvidéki kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) állományok.
A fentebb említett gyapjaslepke közeli rokona a fıként fenyıkön, leginkább a kéttős Pinus fajokon
élı apácalepke (Lymantria monacha), mely nálunk szerencsére nem bír számottevı jelentıséggel. Mintegy két
évtizede azonban Lengyelországban Európa eddig regisztrált legnagyobb rovargradációját írhatták a
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számlájára. A gradáció 1978-1984 között zajlott, és 1982-ben, a kulmináció évében 2,5 millió hektár
erdıterületen védekeztek a fenyıket lecsupaszító hernyók ellen (Csóka 1994). Összehasonlításképpen,
Magyarország összes erdıterülete mintegy 1,7 millió ha, azaz csupán 70%-a annak a területnek, amelyen
egyetlen lepkefaj hernyói károsítottak. A lombfogyasztó lepkehernyók kártételének idısorára egyfajta
ciklikusság jellemzı. A fajtól és a környezeti viszonyoktól függıen általában 6-10 évente ismétlıdnek
jelentısebb kártételeik.
Az általuk okozott egyszeri lombvesztés általában még nem okoz jóvátehetetlen veszteséget a fa
életében. Ha azonban ezek a károk rövid idın belül többször ismétlıdnek, illetve nagyon súlyosak, akkor
már számottevı negatív következmények léphetnek fel. Visszaesik a vastagsági és magassági növekedés, a
tápanyag gazdálkodás felborul, a fa ellenálló képessége lecsökken. Ez esetenként akár a faegyed, illetve
állományok pusztulását is eredményezheti.
Európa azon országaiban (pl. Ukrajna, Szlovákia, Csehország, Németország, Lengyelország, stb.),
ahol a fenyık – különösen pedig a lucfenyı (Picea abies) – nagy jelentıséggel bírnak, a szúk számítanak a
legfontosabb „közellenségnek”. Egyik legjelentısebb fajuk a betőzıszú (Ips typographus); kártételei miatt az
utóbbi évtizedben, Európában több tízmillió m3 lucfenyıt kellett kitermelni. A lombfogyasztókkal
ellentétben ezek a szúk az esetek túlnyomó részében – különösen tömeges fellépéskor – a tápnövény
pusztulását idézik elı. Érdemes megjegyezni, hogy ezen többnyire monokultúra jellegő lucfenyı
állományok helyén egykoron bükk, illetve tölgy erdık álltak.
A tömegszaporodások kialakulásának igen sok, egymástól független, illetve egymással összefüggı
oka is van. Ezek részletes elemzése messze meghaladná e könyv kereteit, ezért itt csak egy-egy fontosabb
tényezıre világítunk rá.
A klimatikus viszonyok igen jelentıs hatással vannak a tömegszaporodások kialakulásában.
Általában elmondható, hogy a száraz, aszályos idıszakok kedvezıek rovargradációk szempontjából
(Mattson & Haack 1987, Elias 1991, Csóka, 1997b). Nem véletlen tehát, hogy a 90-es évek közepén
jegyezték fel a magyar erdıkben az eddigi legnagyobb mértékő rovarkárokat. Számos faj, illetve fajcsoport
(araszolók, szúk, makkormányosok, fenyırontó darazsak) esetében az aszályossági mutatók, és a kártételi
trendek között szoros, szignifikáns pozitív összefüggéseket is sikerült kimutatni (Csóka 1997b).
A rovargradációk kialakulására, és ezzel a kártételek bekövetkeztére minden bizonnyal az erdık
jellege, állapota, a velük való gazdálkodás módja hat legnagyobb mértékben. Régi tapasztalat, hogy a nagy
kiterjedéső, egykorú, elegyetlen monokultúrák kiinduló pontjai a tömegszaporodásoknak. Az ilyen erdık
kedveznek a tömegszaporodásra hajlamos fitofág rovarnak. Tápnövénye mindenütt jelen van, könnyen
elérhetı, a megkeresésre nem kell idıt és energiát fordítani. A petézı nıstény bárhova rakja petéit, azok
optimális tápnövényre kerülnek, mely biztosítja gyors kifejlıdésüket. A monokultúrák –mint ahogy arra
korábban már utaltunk is – ugyanakkor nem kedveznek a rovarok természetes ellenségeinek (madarak,
denevérek, ragadozó és parazitoid rovarok, stb.), így azok alig, vagy csak kis egyedszámban vannak jelen,
miáltal nem képesek fékentartani a herbivór rovarok szaporodásnak indult populációit. A strukturálisan
összetett erdıállományok mindig több predátor, parazita és parazitoid (pl. fürkészlegyek, fürkészdarazsak)
szervezetet tartanak el (Crawley 1983). Kacharzyk & Wiackowski (1986) szerint a fenyı bagolylepke
(Panolis flammea), a fenyıpohók (Dendrolimus pini) és a fenyıaraszoló (Bupalus piniarius) hernyók átlagos
parazitáltsága elegyes erdıkben 2-3-szor magasabb, mint monokultúra jellegő állományokban. Gibson &
Jones (1977) szerint a monokultúra jellegő gazdálkodás a rovarok okozta károk legjelentısebb kiváltó oka.
Egyértelmő például, hogy a hazánkban a XX. század második felében végrehajtott nagyarányú
fenyıtelepítési program – melynek számottevı része a fenyık számára kedvezıtlen termıhelyen ment
végbe – új lehetıségeket teremtett számos rovarfaj tömeges elszaporodásához. Így például már az alföldi
fenyvesekben is tömegesen találunk olyan fenyıtőfogyasztó nagylepkéket, mint a fenyıpohók, a
fenyıaraszoló és a fenyı bagolylepke. Ezek korábban csak a hegy- és dombvidéki fenyvesekben fordultak
elı, de itt sohasem váltak tömegessé (Csóka 1990). A számára kedvezı klimatikus viszonyok mellett erre is
visszavezethetı, hogy a fenyırontó darázs (Neodiprion sertifer) éves kárterületei az utóbbi 3 évtizedben
folyamatosan növekvı trendet mutatnak (Csóka 1997b, Csóka 1998).
Számottevı kockázat nélkül kijelenthetı, hogy szinte bármely rovarfaj tömegszaporodását ki lehet váltani, ha
sikerül tápnövényét hosszabb idın keresztül nagy kiterjedéső monokultúrákban termeszteni. Ez még ritka, szálanként
elıforduló erdei lágyszárúakon élı, szintén ritka növényevı rovarfajokra is igaz.
Kevésbé köztudott, de az erdei fák számos módon – közöttük hatékony biokémiai
válaszreakciókkal – képesek védekezni a rajtuk táplálkozó herbivór rovarok ellen. Ez a védekezés azonban
igen „költséges” dolog. Ha a fa tápanyagellátottságában zavarok állnak be, vagy ellenállóképessége más
okok miatt lecsökken, e védekezés hatékonysága jelentısen leromlik és a rovarok tömeges
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elszaporodásának veszélye megnövekszik. Valószínőleg nem szorul részletes bizonyításra, hogy a fa
tápanyag ellátottsága szempontjából az egyik legalapvetıbb tényezı maga a termıhely, ahol a fa él. Az
erdıgazdálkodást megelızı idıkben nyilván minden fafaj olyan termıhelyen fordult elı, amely számára
hosszabb távon is megfelelt, és ahol talpon tudott maradni a fajok közötti versenyben. A „tudatos”
erdıgazdálkodás egyik alapvetı jellegzetessége, hogy különféle megfontolások alapján egyes fafajokat
eredeti termıhelyüktıl jelentısen eltérı körülmények között kíván termeszteni. A termıhely nem
megfelelı volta – különösen, ha az monokultúra jellegő gazdálkodással jár együtt – a rovargradációk
kialakulásának másik alapvetı oka. Ha tehát a jövıben is folytatódik ez a gyakorlat, akkor biztosra vehetı,
hogy az erdei rovargradációk gyakorisága és súlyossága nem fog számottevı mértékben csökkenni. Bár a
fejezet témájához közvetlenül nem kapcsolódik, érdemes megjegyezni, hogy ez az összefüggés nem csak a
rovarok tömegszaporodására igaz, hanem az erdei fák kórokozóira (pl. gombák) is. Legismertebb hazai
példát a gyökérrontó tapló (Heterobasidion annosum) szolgáltatja, mely a homoktalajokra ültetett erdeifenyı
monokultúrák legjelentısebb kórokozója.
Egyes rovarfajok, illetve csoportok számára kifejezetten kedvezı hatásúak bizonyos vízrendezési
munkálatok, melyek többsége szintén az alapvetı jelentıségő termıhelyi viszonyokban hozott
kedvezıtlen változásokat. Példaként említhetı az ormánsági kocsányos tölgyesek vízrendezése, mely
gyakorlatilag a víz elvezetését, ezáltal a termıhely jelentıs mértékő száradását jelentette. Amennyire ennek
következtében a körülmények romlottak a tölgyek számára, annyiban javultak a makkormányosok (Curculio
fajok) szempontjából. Talajban telelı lárváik ugyanis sokkal nagyobb arányban élik túl a telet, ha a
tölgyesekben korábban szokásos kora tavaszi idıleges elöntések megszőnnek. Többek között ennek is
köszönhetı, hogy e rovarcsoport is egyre gyakrabban okoz jelentıs károkat (Csóka 1997b). Az erdei
termıhelyek ember általi kiszárításából profitáló rovarokra egyébként számos további példát is lehetne
adni.
A faegyedek és erdık ellenálló képességének jelentıs romlását idézheti elı az ipari eredető
légszennyezés is. Cseh, lengyel és német lucfenyvesekben is számos szúfaj megnövekedett gyakoriságú és
erısségő tömegszaporodása egyértelmően összefüggésbe hozható az erdıket sújtó légszennyezéssel
(Christiansen 1989, Grodzki 1997). Hasonló összefüggést feltételeznek a Zeiraphera diniana nevő lepke
esetében is, mivel tömegszaporodásai a légszennyezéssel sújtott területekre koncentrálódnak (Führer
1995). Magyarország ebben a vonatkozásban viszonylag szerencsésnek mondható. Erdık ipari eredető
légszennyezésre visszavezethetı leromlása, illetve pusztulása csak lokális problémaként jelentkezik (pl.
Várpalota-Inota). Ennek ellenére fontos tudni, hogy ha a szennyezıanyag-kibocsátás a jövıben
növekedne, – remélhetıleg ez nem fog bekövetkezni – akkor erdeink stabilitása is jelentısen romlana.
Az erdıkre leselkedı egyik sajátos veszélyforrás egyes egzotikus (idegenhonos) rovarfajok behurcolása.
Az országok és kontinensek közötti egyre nagyobb méreteket öltı kereskedelem egyik nehezen
kikerülhetı velejárója a rovarok, illetve kórokozók véletlenszerő behurcolása. A felfedezése óta eltelt 500
évben mintegy 2000 rovarfaj telepedett meg az amerikai kontinensen. A behurcolt fajok a teljes faunának
kb. 2%-át, a kártevıként nyilvántartott fajoknak pedig 40%-át teszik ki (Niemelä & Mattson 1996). Ez az
arány jól jelzi, hogy a behurcolt fajok milyen gyakran válhatnak veszélyessé. Az erdészeti jelentıségő
rovarfajok véletlen behurcolásának legismertebb esete a gyapjaslepke (Lymantria dispar). A múlt században
véletlenszerően került be az USA-ba és néhány évtized alatt az Újvilág egyik legjelentısebb erdészeti
kártevıjévé nıtte ki magát. Az így behurcolt fajok sikerének titka leggyakrabban az a tény, hogy
természetes ellenségeik nem kerülnek velük együtt az „új hazába”, ezért sokasodásukat alig akadályozza
valami. Ezt felismerve az 1930-as években, megtelepítési céllal Magyarországról is szállítottak
fürkészdarázs és fürkészlégy bábokat az USA-ba.
Az Észak-Amerikából Európába való behurcolás egyik közismert esete, az amerikai fehér
medvelepke (Hyphantria cunea). A csepeli szabadkikötı környékén, 1940. augusztusában győjtötték elıször,
ezért valószínősíthetı, hogy valamilyen szállítmánnyal együtt ide hozták be ıshazájából (Issekutz 1946).
Azóta már egész Közép-Európában megtalálható, gyümölcsfák és egyes erdei lombos fafajok jelentıs
kártevıjévé vált. Érdekességként megjegyzendı, hogy az erdei fafajok közül a 18. század második felében,
szintén Észak-Amerikából betelepített zöld juhart (Acer negundo) kedveli leginkább.
A behurcolt erdei rovarfajok terjeszkedésére vonatkozóan két aknázómoly szolgáltat egészen friss
hazai példákat. Minden bizonnyal véletlenszerően kerültek be Európába a Parectopa robiniella, és a
Phyllonorycter robiniella nevő fajok. Az elıbbi a 70-es években már jelen volt Olaszországban (Szıcs 1977),
Magyarországot az egykori Jugoszlávián keresztül, délnyugati irányból, 1983-ban érte el (Bakó & Seprıs
1987). A Phyllonorycter-t 1983-ban, Svájcban (Basel) észlelték elıször, 1991-ben Ausztriában is megtalálták.
Magyarországon 1996-ban jelent meg, elsı aknáit Mosonmagyaróvár mellett találták meg (Szabóky &
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Csóka 1997). Mára már mindkettı az egész országban elterjedt, közönséges faj, helyenként már jelentıs
károkat is okoznak. Robbanásszerő terjeszkedésük fı oka az a tény, hogy az akác Magyarországon a
legelterjedtebb fafaj, erdeinknek közel 20%-át akácosok – fıként elegyetlen ültetvények – teszik ki.
Az állatok szándékos és véletlenszerő betelepítésével (honosítás, ill. behurcolás) kapcsolatban
megjegyzendı, hogy negatív példákat nem csak a rovarok, hanem a gerincesek körében is bıven
találhatunk. Ilyen például a seregély (Sturnus vulgaris) Észak-Amerikában, az üreginyúl (Oryctolagus cuniculus)
Ausztráliában, a szürke mókus (Sciurus carolinensis) Nagy-Britanniában, hogy csak néhány kiragadott esetet
említsünk. A vadászható állatfajok számának bıvülésén túl – melynek csak igen szők réteg a
haszonélvezıje – a muflon (Ovis musimon) Magyarországra való betelepítése sem nevezhetı áldásosnak. E
példákat azért fontos említeni, mert jól bizonyítják, hogy az ember általi „tudatos” betelepítésnek, illetve a
véletlenszerő behurcolásoknak súlyos következményei lehetnek az ıshonos állat- és növényfajokra nézve.
A sok esetben jobb versenyképességgel bíró jövevény gyakran kiszorítja az ıshonos fajt, és teljes
mértékben átformálja az igen hosszú idı alatt kialakult állatközösségeket, illetve jelentısen károsítja a
természetes növénytársulásokat.
A fentiekkel teljesen egybecsengı példák mondhatók el fás- és lágyszárú növényfajok
betelepítésével és behurcolásával kapcsolatban. Napjaink legjelentısebb erdészeti „gyomfajai” közül nem
egy emberi közremőködéssel jutott el hozzánk. Ezek egyrészt sokszor visszafordíthatatlanul átformálták az
eredeti növénytársulásokat, másrészt pedig a visszaszorításukra tett próbálkozások óriási energiákat és
anyagi erıket emésztenek fel. Példaként elegendı, ha a selyemkórót (Asclepias syriacus), az aranyveszzıket
(Solidago spp.), a zöld juhart (Acer negundo) és a gyalogakácot (Amorpha fruticosa) említjük. Ezek mindegyike
nem kellı elırelátással végrehajtott honosításnak köszönheti magyarországi jelenlétét. Ezt még akkor is le
kell szögezni, ha honosítóik jószándékában nincs okunk kételkedni.
Óriási – és gyakorlatilag elırejelezhetetlen – veszélyeket rejthet magában bármely idegenhonos
állat-, vagy növényfaj szándékos betelepítése, illetve véletlenszerő behurcolása. Ezeket a jövıben –
ıshonos flóránk és faunánk védelmében – kerülni kell, illetve honosításokat csak az eddiginél jóval
nagyobb körültekintéssel szabad végezni.
Számos tapasztalat, illetve vizsgálat bizonyítja azt, hogy az egyes rovarfajok tömegszaporodásainak
leküzdésére alkalmazott vegyszeres védekezések rövidtávon csökkentik ugyan a kártételeket, hosszabb
távon viszont a gradációk gyakoriságát, illetve az általuk érintett területeket növeli. Ez azzal magyarázható,
hogy a fitofág rovarok fékentartásában kiemelkedı szerepet játszó parazitoid és ragadozó rovarok jóval
érzékenyebbek a peszticidekre, mint maguk a megcélzott fitofág rovarok, továbbá populációk is lassabban
regenerálódnak. Glowacka (1994) szerint ennek tudható be, hogy Lengyelországban a fenyıtőfogyasztó
nagylepkék (Lymantria monacha, Panolis flammea, Bupalus piniarius, Dendrolimus pini) egyre gyakrabban és egyre
jelentısebb károkat okoznak. De Bach (1974) szerint a peszticidek széleskörő alkalmazásával magunk
hozunk létre kártevıket, általa olyan fajok nyerhetnek jelentıséget, melyek korábban nem játszottak
számottevı szerepet.
Nagyvad állomány
Az erdei állatvilág kétségtelenül leglátványosabb, ugyanakkor legtöbb vitát kiváltó tagjai a nagyvad fajok
(szarvas, dám, muflon, vaddisznó, ız). Vitán felül áll, hogy e fajok – a betelepített muflon kivételével –
erdeink elidegeníthetetlen részét képezik, ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a nagyvad állomány és az
erdı kapcsolatrendszere mára már messze eltávolodott eredeti, természetes medrétıl. E kapcsolatrendszer
eltorzulásának fıbb okait Varga (2000) foglalta össze. Az általa felsoroltak közül a teljesség igénye nélkül
néhány kiemelt szempontot az alábbiakban tekintünk át:
• Az ország erdıterületei a honfoglalás óta jelentıs mértékben lecsökkentek, ezzel a vad életfeltételei
alapvetı mértékben beszőkültek.
• A visszamaradt erdık összetétele, szerkezete a vad életfeltételeinek szempontjából egyre
kedvezıtlenebb irányba változott. Egyre több lett az egykorú, elegyetlen, cserjeszint és fogyasztható
aljnövényzet nélküli erdı, mely a táplálékbázis beszőkülését vonta maga után.
• Magyarországról, de Európa számos további országából is eltőntek azok a nagyragadozók (medve,
farkas, hiúz), melyek ezen vadfajok populációit szabályozni képesek voltak, illetve a vadfajok természetes
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szelekcióját gyakorolták. Ma már e fajoknak gyakorlatilag nincsenek természetes ellenségei. Populációikat
ma már kizárólag az ember – gyakran szők rétegérdeket követve – szabályozza. Ez a szabályozás pedig
szinte kizárólag az állomány növelését jelenti.
Mindezek következményeként a vadállomány messze a természetes sőrőséget, illetve az erdık
vadeltartó (vadtőrı) képességét meghaladó szintre szaporodott. Ez a probléma egyébként egyáltalán nem
új kelető, már századunk elsı felében is többen felhívják a figyelmet a túlszaporodott vadállomány által
okozott súlyos károkra, de a probléma megoldatlanságát jelzi, hogy a mai napig is rendre születnek hasonló
tartalmú írások (Pogrányi 1991, Solymos 1998, Bartha 1998, Varga 2000). Sovány vigasz, hogy ugyanezzel
a problémával nem csak Magyarországon, hanem Európa több országában (Donaubauer 1994, Ammer
1996, Reimoser et al. 1999), illetve Észak-Amerikában is szembe kell nézni (Hanley 1984, Canham et al.
1994).
A vadállomány erdıgazdálkodásra gyakorolt negatív, a növényzetre gyakorolt hatásait a VI.
fejezetben már érintettük. A téma újbóli, ezúttal az állatokkal, ill. az erdıgazdálkodással kapcsolatos
tárgyalása azonban nemcsak azért fontos, hogy teljes legyen a kép. A vadállomány az egész erdıre nézve
komoly behatást gyakorol, amit figyelmen kívül hagyni sem biológiai, sem gyakorlati szempontból nem
szerencsés. A vadállomány eddig nem említett, negatív hatásait itt iscsak a teljesség igénye nélkül, Varga
(2000) már korábban is idézett munkájára támaszkodva tekintjük át.
Tölgy és bükk állományokban a talajra hullott makk nagy részét már a talaj felszínérıl felszedi, a
csírázásnak indult makkot pedig kikaparja a vad. Ezért a kártételi formáért elsısorban a vaddisznó és a
szarvas okolható, de a muflon és az ız is fogyasztja a makkot. A tölgyekre és a bükkre is egyaránt jellemzı,
hogy igazán gazdag makktermést csak hosszabb idıközönként, általában 5-6 évenként hoz, a köztes
idıszakban a termés mennyisége jóval alacsonyabb. A köztes években a földre hullott makk általában teljes
egészében a vad táplálékává válik, és a jó termést hozó években sem garantált, hogy az idıs erdı alatt sőrő
újulat fog megjelenni.
E probléma súlyát jól szemléltetik a 10-15 éve, kísérleti és demonstrációs céllal létrehozott,
bekerített mintaterületek. Idıs bükkös állományban például a vad által nem elérhetı, 10x10 m-es bekerített
területen embermagasságú, 8 fafajból álló, sőrő fiatalos áll, míg a védelmet nyújtó kerítésen kívül a talaj
nudum, felszínét lágyszárú növények is csak gyéren borítják, az anyaállomány magoncait pedig egyáltalán
nem lehet megtalálni. Hasonlóan szemléletes példa, hogy a mátrai tölgyesekben jelenleg jelenlévı ígéretes
tölgy újulat létrejöttét és megmaradását az 1996-os rekord makktermés mellett a vaddisznóállományt
ugyanezen idıszakban jelentıs mértékben megritkító sertéspestis is támogatta.
A szarvas, a dám és a muflon téli táplálékának legnagyobb részét az erdei fák rügyei, fiatal hajtásai
képezik. Egyetlen szarvas napi táplálékszükséglete eléri a több 10 kg-ot, ezen belül több ezer rügyet, illetve
nagy mennyiségő fiatal hajtásvéget fogyaszt el. Ennek egyenes következménye, hogy az újulat jelentıs
része a vad táplálékává válik, a nagyobb fácskák pedig a folytonos rágás miatt eltorzulnak, fára alig
emlékeztetı alaktalan bokrokká válnak. Ezek az egyedek késıbb fokozottan ki lesznek téve kórokozók és
különbözı rovarok hatásának, gyakorlatilag egész életük során a fiatalkori vadrágást fogják szenvedni.
A vad az általa különösen kedvelt fafaj fiatal egyedeit gyakorlatilag „kicsemegézi” a fiatalosból, ezzel
pedig egyértelmően a felnövekvı erdı fafajgazdagsága ellen hat. Ez pedig károsan hat egyrészt az erdıben
megtelepedı állatvilág fajgazdagságára, illetve az erdı diverzitásból fakadó stabilitására, az erdı
immunrendszerének egyik igen fontos összetevıjére.
A túlzottan magas vadlétszám nemcsak a fásszárú, hanem a lágyszárú növényzet fajgazdagságára is
negatívan hat. „A meredek erdık reliktumerdeibıl aljnövényzet és cserjeszint nélküli, a vad által fejmagasságig felrágott ,
könnyen átlátható legelıerdık váltak, az egykori fajgazdag sztyeppréteket csalán és fakó muhar népesíti be” (Less 1991).
A vegetáció elszegényedésének egyenes következménye a fauna elszegényedése is, hiszen egy
növényegyüttesbıl egyetlen növényfaj vad (vagy bármi más tényezı) általi eltávolítása a reá specializálódott
állatfajok kikerülhetetlen eltőnését is eredményezi. Az így, gyakorlatilag automatikusan kiszoruló állatfajok
száma – az eltőnı növényfaj függvényében – akár a több tucatot is elérheti.
Baines et al. (1994) kísérletileg is igazolták az ilyen közvetett negatív hatásokat. Azt találták
például, hogy a lepkehernyók egységnyi területre jutó mennyisége 4-szer, a hangyák száma 3-szor
magasabb volt a vadrágástól kerítéssel megvédett területen, mint azon kívül. A különbség egyértelmő oka,
hogy a talajt borító vegetáció a bekerített területen lényegesen fajgazdagabb és sőrőbb, mint a vad által
elérhetı területen.
A cserjeszinten és a lágyszárú aljnövényzeten fellelhetı lepkehernyók mennyisége alapvetıen
fontos számos madárfaj fészkelési sikere szempontjából. Skóciában például a siketfajd (Tetrao urogallus) 70es évek közepétıl regisztrált megritkulása is elsısorban arra vezethetı vissza, hogy a faj fiatal egyedei a
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szarvas által jelentısen megritkított cserjeszinten és lágyszárúakon nem találnak elegendı lepkehernyót,
mely pedig legfontosabb táplálékforrásuk lenne (Baines et al. 1991).
A magas vadlétszám az erdei állatvilágra közvetlenül is gyakorolhat negatív hatást. Ahol például túl sok
a vaddisznó, ott a földön fészkelı madarak megritkulnak, vagy akár el is tőnnek, mert a mindenevı
vaddisznó felfalja fészekaljukat. Az erdei hangyabolyok sőrőségére – hasonló okoknál fogva – úgyszintén
negatívan hat a magas vaddisznólétszám. Ennek pedig további, hosszú távú, az erdei ökoszisztéma
stabilitását is érintı, negatív kihatásai is vannak, mert – mint közismert – a hangyák a tömegszaporodásra
hajlamos erdei rovarok leghatékonyabb fékentartói közé tartoznak (Laine et al. 1980, Niemela & Laine
1986, Karhu & Neuvonen 1998). Mind a madarak, mind a hangyák megritkulása egyértelmően az erdı
rovarok általi sebezhetıségét növeli. Érdekességként megemlíthetı, hogy ezt a tényt már elıdeink is
felismerték, ennek köszönhetı, hogy az 1935. évi Erdıtörvény rendelkezik is a hangyák védelmérıl.
A laikus közvélemény számára kétségtelenül nagy élmény, ha vasárnap délelıtti erdei sétája során
szarvasokat, vaddisznókat lát, illetve mutathat gyermekének. Fontos dolog azonban tudni, hogy az ilyen
„örömteli” találkozásokat lehetıvé tévı vadsőrőségnek nagyon súlyos ára van! Éppen annak a
természetszerő erdıgazdálkodásnak a lehetıségeit szőkíti le drasztikus módon, ami az erdei növény- és
állatfajok ezreinek biztosíthatna stabil, optimális életfeltételeket. Bármennyire nehéz is, de el kell
fogadnunk, hogy az erdei ökoszisztémáknak ugyanolyan jogú – stabilitási szempontból gyakran
nélkülözhetetlenebb – tagja a harkály, a pele, a lódarázs, vagy a cincér, mint a szarvas vagy a muflon. Ez
még akkor is igaz, ha ezek húsát nem fogyasztjuk, illetve trófeáikat nem rakjuk ki a falra, hozzájuk
semmiféle „ısi és nemes” szenvedélyünk nem kötıdik, sıt akár kellemetlenségeket is okozhatnak (pl.
darazsak).
A túlzottan magas vadlétszám egyébként hosszú távon magára a vadra nézve is káros hatású. A
táplálékért folyó fajon belüli és a fajok közötti versengés, illetve a egymás folyamatos zavarása is negatív
visszacsatolásokon keresztül az egyedek testtömegének csökkenésének irányába hat. A fentebb említett
okok miatt gyengülı ellenálló képességő populációk pedig egyre inkább sebezhetıvé válnak a magas
vadsőrőségnél egyébként is könnyebben terjedı és szaporodó kórokozókkal és élısködıkkel szemben.
Ezen túl nagyon magas állománysőrőség esetén számos, a domesztikáció irányába mutató tendencia
mutatkozik: a vad veszélyérzete, természetes félénksége lecsökken, akár világos nappal, nyílt területeken is
táplálkozik. Egyszóval azt veszíti el, amiért vadnak hívják…
Stabil, egészséges természetközeli erdıt – mely növény és állatfajok sokaságának ad hosszú távon biztos otthont, és
amiben az ember is örömét kellene hogy lelje – csak úgy lehet létrehozni és fenntartani, hogyha a benne élı vadállomány
sőrősége sem haladja meg a természetes értékeket. Ellenkezı esetben az erdı fajgazdagsága – mind növények,
mind állatok tekintetében – nagymértékben lecsökken, stabilitása, önszabályzó képessége pedig jelentısen
– sok esetben végzetesen – csorbul.

7. Kezünkben a jövı
A fejezet címében található, plagizált szlogent aligha alkalmazhatnánk megfelelıbb helyen, mint erdeink,
illetve a bennük élı állatvilág jövıje vonatkozásában. A fentiekben néhány egyértelmő példát tekintettünk
át arra vonatkozóan, hogy a jelen és jövı erdeinek néhány – általában az erdıgazdálkodás módjától függı
– eleme milyen módon hat az erdei állatvilág fajgazdagságára, hosszú távú létére. Mindezen példák alapján
is elmondható, hogy még a jelenlegi, meglehetısen foghíjas tudásunk birtokában is megvan a
lehetıségünk, hogy erdeink, a benne élı növények és állatok sokaságának jövıjét figyelembe véve jó
irányba lépjünk.
Talán csak azt kellene belátni és tudatosítani, hogy ez nem csak lehetıségünk és kötelességünk, hanem
alapvetı érdekünk is! De ez nemcsak a különbözı erdıformákra, a növényekre és az állatokra igaz. Van az
élıvilágnak olyan szintje, vannak olyan építıkövei, amelyeket nehéz „kézbe venni”. A következı
fejezetben bemutatjuk, hogy ezeknek az építıköveknek – a géneknek – a szintjén milyen – elsısorban a
diverzitással összefüggı – törvényszerőségek uralkodnak, s ezeket hogyan és miért kell figyelembe
vennünk ahhoz, hogy az elkövetkezı évszázadban helyesen kezeljük erdeinket.
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VIII. Kicsi a gén, de…
A fa az élet. Nézd domború törzsét,
s rajta a rándok fekete redıjét.
Mögöttük nı a hús, a puha ágyban,
a háncs alatt, fehéren, a homályban.
Növés az élet. - Nedvek áradása,
néma imája, bugyborékolása
bogozza-fejti szét a titkos hálót,
amit a magra védı burka ráfont.
Sejt sejtet fejtve, rostokká lazulva
sietteti a fát a kék azurba,
ahol a szellı s a zivatar vár rá.
Lukács László: A fa

1. Veszteségek kihívások
Az ıserdık eltőnésének egy nemrég felismert, eddig nem tárgyalt következménye van. Sok erdei növényés álltafaj, köztük sok fafaj esetében az eredeti genetikai változatosság ismeretlen mértékő, de mindenképpen
jelentıs része elveszett. Komoly kihatása volt a történelem során különbözı mértékben tervszerő
erdıgazdálkodásnak is a a megmaradt, többé-kevésbé kultúr területté alakított faállományok genetikai
jellemzıire. Erre meggyızı példa a hazai és a „szlavóniai” kocsányos tölgyek közötti minıségi különbség:
ez utóbbi tölgyek törzsalakja a fahasznosítás szempontjából sokkal kedvezıbb, s ennek oka
feltételezhetıen nem annyira taxonómiai vagy származási, hanem inkább az, hogy a szlavóniai populációk
- hozzáférhetetlenségük miatt - gyakorlatilag a múlt század végéig természetes állapotban maradtak, így
génkészletük is természetes állapotokat tükröz (Mátyás, 1997).
Korábban nem gondolták, hogy az erdıgazdálkodásnak lehetnek ilyen hatásai, és hogy ez
bizonyos esetekben hátrányos. Ugyanígy, a tartamos erdıgazdálkodást folytatók sokáig hittek, talán
hisznek még ma is abban, hogy a gazdaságilag jelentıs fafajok genetikai erıforrásai elapadhatatlanok.
Ezeknek a téves hiteknek részben az ismeretek hiánya lehet az oka. Az erdei fafajok genetikai
tulajdonságainak feltárása ugyanis csak az utóbbi idıben indult meg. Hasonlóképpen ehhez, viszonylag
keveset tudunk az erdıt alkotó többi élılényben a gének szintjén lezajló folyamatokról. Nem vitás, hogy
alapvetı ismereteknek nem vagyunk a birtokában: az élılények mőködését a genetikai anyagban kódolt
információk határozzák meg, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mik ezek az információk, és milyen
törvényszerőségek irányítják keletkezésüket és eltőnésüket.
Annak ellenére, hogy viszonylag új tudományterületrıl van szó, a tudományos módszerek
robbanásszerő fejlıdésének eredményeképpen, no meg amiatt, hogy az erdıkben nagyon sok faj él, olyan
sokféle új ismerettel rendelkezünk, amelyek összefoglalására e fejezetben nem törekedhettünk. Elsısorban
a fákra fogunk koncentrálni, és a velük kapcsolatos új ismeretek közül is elsısorban azokat fogjuk
összefoglalni, amelyek az erdıgazdálkodásban közvetlenül hasznosíthatók. Már itt jelezzük, hogy a fák
genetikai vizsgálata sok olyan tényt tárt fel, amelyek arra kell, hogy késztessék az erdıgazdálkodókat, hogy
értékeljék újra sok korábban kialakított módszerüket annak érdekében, hogy a fák genetikai állománya ne
romoljon tovább, és hogy a gazdálkodásnak a jövıben is meglegyen a genetikai alapja.
Az erdıgazdálkodás – tudatosan vagy nem - genetikai erıforrások használatát jelenti. A genetikai
ismeretek korábbi hiánya miatt a hatékony használatára csak korlátozottan kerülhetett sor. Az elsı tudatos
lépéseket ezügyben a jó növekedési, faalaki, és betegségekkel szemben ellenálló tulajdonságú erdıkben
kijelölt magtermelı állományokkal kapcsolatos munkák (Mátyás, 1967, 1968; Bondor és tsai, 1987)
képezték, amelyek során fontos szempont volt a kiváló genetikai adottságú populációk védelme és
fenntartása.
A genetikai erıforrások minél teljesebb kihasználása a késıbb önálló tudományággá fejlıdött
erdészeti nemesítés legfıbb célja. A nemesítés egyik leghatékonyabb módszere a sokféleség szőkítése. A gazdaságilag
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fontos tulajdonságokban ugyanis akkor érhetı el a leglátványosabb elırehaladás, ha a természet adta
sokfélébıl csak néhány, szélsıséges esetben egyetlen, egy adott sajátságot tekintve kiugró egyedet választunk
ki és szaporítunk tovább. Amennyiben ezt összekapcsoljuk a magról történı szaporítás vegetatív
módszerekkel történı helyettesítésével is, olyan egyetlen genotípusból álló, homogén ültetvényeket
kaphatunk, amelyek legjellemzıbb példái nemes nyárasaink. Az egyöntető állományok létrehozásából
kétség kívül gazdasági elınyök származhatnak. Az így elérhetı többletet viszont jelentıs, a termesztés
biztonságában, az ökológiai stabilitásban megmutatkozó kockázat vállalásával és az erdık számos,
köbméterekben nem kifejezhetı hasznának elmaradásával érjük el.
A társadalmi elvárások fokozatosan változnak és újabban egyre nagyobb az igény a
természetközeli, stabil, ıshonos állományok iránt is. Ezt az igényt – sok más szempont mellett –
alátámasztja az ember által indukált klímaváltozás ma még nehezen megjósolható következményeire
történı szükségszerő felkészülés. A klímaváltozás esetében a legnagyobb veszélyt a változás sebessége
jelenti, hiszen olyan gyors mértékő átalakulások prognosztizálhatók, amelyekkel erdei fafajaink eddigi
evolúciójuk során nem találkoztak. A megmaradt genetikai erıforrások védelme, erdıállományaink
alkalmazkodó-képességének fenntartása – és ha lehet javítása – ezért elemi feltétel az erdei ökoszisztémák
stabilitásában, a tartamos (fenntartható) erdıgazdálkodásban. Mindehhez azonban értelemszerően
feltétlenül szükséges a genetikai szintő erıforrások, a genetikai változatosság minél jobb ismerete.

2. A genetikai változatosság csúcstartói
A természetes fa populációkban meglévı genetikai változatosság mértékérıl (6. jegyzet) legkorábban a
szelekciós, nemesítési kísérletek során szereztünk tudomást. Szinte bármely faj populációját mesterséges
körülmények között sikeresen lehet szelektálni a legkülönfélébb tulajdonságokra. Elég, ha pl. lucfenyı
több száz kertészeti változatára gondolunk, törpésített fajtáktól a kígyókarúig.
6. jegyzet. A genetikai információt tároló DNS sokezer génbıl
épül fel. Minden gén a következı négy szerves bázis rendezett
egymásutánjából áll: adenin, citozin, guanin, timin. Ezeknek a
bázisoknak a sorrendje határozza meg a gén információtartalmát.
Ha e bázisokat betőkkel jelöljük, könnyen megadható egy-egy
gén szerkezete. Példaként tekintsük a kocsányos tölgy (Quercus
robur L.) egyik génjének szerkezetét:
gggtgcgatc ataccaacac taatgcaccg gatcccatca gaa
tttgggcgag agtagtacta ggatgggtga cctcctggga agt
Egy-egy génnek sokféle változata létezhet: génen belül a bázisok
sorrendje variálható. A gének maximális potenciális sokfélesége
csokkagászati számokkal mérhetı; az erdei fafajoknál
nagyságrendileg 1010 génvariáns képzelhetı el (Müller-Starck,
1995).
Az evolúció kutatói között teljes volt az összhang abban, hogy a természetes populációkban
létrejöhetnek mutáció általi új örökletes változatok, és ezek bármilyen kicsik is legyenek, hat rájuk a
természetes szelekció. A szelekció irányától függıen a változatok vagy eltőnnek, vagy feldúsulnak a
populációkban.
Vita volt azonban abban, hogy milyen mértékő lehet a genetikai változatosság a természetes
populációkban. Az egyik álláspont, az ún. „klasszikus iskola” szerint a genetikai változatosság nem lehet
nagy, hiszen a természetes szelekció igen gyorsan kitakarítja a nem megfelelı mutációkat. Ennek az
elméletnek a fényében minden esetleges különbség, amelyet egy faj különbözı populációi között találunk,
megmagyarázható a populációk eltérı életkörülményeivel. Ilyen alapon magyarázható például a tölgyek
esetében leírt igen nagyszámú fajon belüli rendszertani egység, amelyek kialakulását Mátyás (1967, 1986) az
eltérı ökológiai körülményekhez történı alkalmazkodásként értelmezett.
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A túlélés szempontjából elınytelen génváltozatok kiszelektálódásának és a hasznos gének gyors
felszaporodásának elvét senki sem vitatta, azonban egy másik irányzat, a „kiegyensúlyozott szelekció” hívei
feltételezték, hogy ezzel együtt számos mechanizmus biztosítja a genetikai sokféleség megmaradását. Az
elmélet az állat- és növénynemesítés gyakorlati tapasztalataiban gyökerezett. Régi megfigyelés ugyanis,
hogy egymástól nagyon különbözı szülık (akár eltérı fajok) utódai sok esetben mindkét szülınél
életképesebbek és termelési mutatóikban, pl. növekedési erélyükben is felülmúlhatják a szülıi populációkat
(ezt a jelenséget hibrid vigornak nevezik).15
A heterozigóták fölényén túl egyéb, a genetikai változatosságot növelı mechanizmusokat is
feltételeztek. Olyan fajok pl., amelyeknek környezete térben nagyon változatos, genetikailag is nagyon
változatosak lehetnek, hiszen a szelekciós erık térben gyakran váltják egymást, azaz a változatos
környezetben sokféle szelekciós erı mőködik. Ezzel szemben az állandó környezetben élı populációkban
a természetes szelekció a genetikai variabilitást szélsıségesen lecsökkentheti (vagyis ezek a populációk
specializálódnak).
Az elméletek ellenırzéséhez elvben elegendı az eltérı környezetben élı populációk genetikai
változatosságát megvizsgálni. Ez a munka korábban jelentıs nehézségekkel járt, mert a genetikai
változatosságot csupán a külsıleg is megjelenı tulajdonságok elemzésével lehetett becsülni. Az átmérı,
magasság, rügyfakadás ideje és hasonlók ugyanakkor olyan sajátságok, amelyek sok gén együttes
mőködésének eredményeképp alakulnak ki és kifejlıdésükben az öröklött tényezıkön kívül a
környezetnek (csapadékviszonyok, termıréteg vastagság stb.) is nagy a befolyása. A genetikai tényezıket
ezért csak jól megtervezett, a környezeti hatásokat a lehetı legjobban semlegesítı terepi kísérletekkel
lehetett becsülni.
A genetikai változatosság becslésében igazi áttörést jelentett, amikor hozzáférhetıvé váltak olyan
módszerek, amelyekkel maguk a gének váltak vizsgálhatóvá. Az elsı ilyen módszer, a fehérje elektroforézis
az 1960-as évek második felében terjedt el. A módszer arra épül, hogy a fehérjék töltése és tömege eltérı,
ha aminosav összetételük különbözik. Az eltérı szerkezető fehérjék elektromos erıtérben eltérı
sebességgel mozognak, és ez alapján egymástól szétválaszthatók, a genetikai különbségek láthatóvá
tehetık. Az elektroforézis vizsgálatok kimutatták, hogy ugyanannak a fehérjének több változata is jelen
lehet egy populációban. Mesterséges keresztezésekkel, családelemzéssel sikerült bizonyítani, hogy ezek a
fehérjeváltozatok géneknek feleltethetık meg.
A genetikai változatosságot ezek alapján különbözı módon értelmezhetjük. A génhelyenkénti
allélok száma és eloszlása, egy meghatározott génhely anyai és apai alléljainak és sok génhely
genotípusainak együttes értékelése a változatosság különbözı aspektusait emelik ki (Hattemer és tsai,
1993). Ezen összetevık laboratóriumi maghatározása után kifinomult statisztikai módszerekkel a
populáción belüli és populációk közötti változatossági mutatószámok egész sora becsülhetı (Gillet, 1994;
Lewis és Zaykin, 2000).
A több évtizede folyó ilyen jellegő vizsgálatok legmeglepıbb tapasztalata, hogy laboratóriumi
módszerekkel az állat- és növényfajok minden addigi feltételezést meghaladó változatossága mutatható ki. A vizsgálatok
mindenekelıtt az erdei fák esetében szolgáltattak meglepıen kiugró eredményeket. A molekuláris
módszerekkel kimutatott genetikai változatosság az európai fafajok esetében mintegy milliószor nagyobb, mint más,
referencia növényeknek tekintett egy- és kétszikő növényé16 (4. ábra).

Feltőnıen jó növéső fajhibridekre elıször 1900-ban a skóciai Dunkeld mellett figyeltek fel, ahol
természetes keresztezıdéssel szélbeporzás útján jött létre az elsı Larix leptolepis × Laris europea fajhibrid. A
dunkeldi fajhibridek meglepı növekedésének hírére kiterjedt mesterséges keresztesési kísérletekbe kezdtek,
amely során a leglátványosabb eredmények kétségkívül a Populus nemzetségben születtek (Nemky, 1968).
16 Az összehasonlítás a maximális genotipikus sokféleség mérıszámra alapozva tehetı meg, amely a
génhelyenkénti allélok számából és a heterozigótaságból származtatható (Hattemer és tsai, 1993; MüllerStarck, 1995).
15
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4. ábra. A genetikailag különbözı egyedek nagyságrendjeinek összehasonlítása az erdei fáknál és a
referencia fajoknál (Müller-Starck, 1995 nyomán).
Az okok magyarázatában felvetıdhet a fafajok rendkívül nagy mértékő környezeti heterogenitása,
de egy olyan szempont is, amely esetenként talán sokunkat gondolkodóba ejtett már. Ez pedig a fák
életkora. Az erdei fák ugyanis más élılényhez képest extrém hosszú élető organizmusok, akár több száz,
esetenként néhány ezer évig is élhetnek. A fák és a lehetséges károsítók életciklusa között rendkívül nagy
különbség van, amely a fák számára azt a veszélyt rejti magában, hogy egy-egy fa életideje alatt mutáció
által rengeteg új, fertızı törzs alakul ki a rövid generációs idejő károsítók között. A fák populációi e
sokféle törzs ellen úgy védekezhetnek, hogy nagyszámú, genetikailag egymástól eltérı s ezért a károsítókra
különbözı mértékben érzékeny egyed fennmaradásáról gondoskodnak.
Annak ismeretében, hogy molekuláris módszerek szerint az erdei fák genetikai változatossága
minden várakozást felülmúl, elgondolkodtató az a széles körben elterjedt gazdálkodói gyakorlat, amely során
néhány (szélsıséges esetben egyetlen) genotípussal történik az erdıtelepítés. Az ilyen típusú ültetvények
felgyorsítják azokat az alkalmazkodási folyamatokat, amelyek a parazitákban, herbivor populációkban
végbemennek. Egy meggyızı példa: az egyetlen genotípusból álló (egyklónú) nemes nyár fajtákat csak úgy
tudjuk termeszteni, ha folyamatosan új és új fajtákat állítanunk elı, amelyekkel felváltjuk a leromlásos
tüneteket mutató, vírusfertızött, régóta köztermésztésben levı klónokat. Egy-egy ilyen fajta karrierje nem
hosszabb 1-2 vágásfordulónyi idınél, azaz 20-30 évnél.
A laboratóriumokban mért adatok alapján el lehetett vetni a „klasszikus iskola” álláspontját,
miszerint a természetes szelekció gyorsan kitisztítja a populációkból az elınytelen mutációkat és így
nagyon kevés génváltozat lehet jelen a populációban. Megmaradt azonban a kérdés: miként lehet, hogy a
természetes szelekció ellenére a gének ilyen sokféle változatban fordulnak elı? Két módon kereshetı erre
a kérdésre a válasz: egyrészt összevethetı a genetikai változatosság mértéke a populáció
életkörülményeivel, másrészt vizsgálható az egy-egy adott génre ható szelekció.
Jelentıs számú olyan közlemény jelent meg az utóbbi idıben, amely igazolta a környezet és a genetikai
változatosság közötti kapcsolatot. Az izoenzimekre17 alapozott genetikai adatok például a földrajzi hosszúsággal
erıs korrelációt mutatnak a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) esetében (Zanetto és Kremer, 1995).
Figyelemreméltó a génhelyenkénti allélok számánál és a heterozigóták arányánál tapasztalható ellentétes
irányú kelet-nyugati trend. Eszerint keleti irányba növekszik a génhelyenkénti allélok száma, viszont
csökken a heterozigóták aránya. A kérdés részletes elemzése rávilágított arra, hogy a genetikai
változatosság önmagában olyan összetett sajátság, amelynek összetevıire sokféle (történeti, adaptációs
stb.), sok esetben ellentétes irányban ható folyamatok hatnak.
A jelenségre példánkban az szolgáltathat magyarázatot, hogy a legutolsó jégkorszak18 alatt, amikor
a tölgyek – sok más fajhoz hasonlóan – a dél-európai félszigetekre húzódtak vissza, az Ibériai-félszigeten a
kocsánytalan tölgy elıfordulása ritkább lehetett, mint az Appenni-félszigeten, vagy a Balkánon. Ennek
egyenes következménye, hogy kevesebb allél található az Ibériai-félsziget hatásterületéhez tartozó nyugat17 Azonos génhelyen kódolt enzimfehérjék, amelyek szubsztrátjai azonosak, de elektroforetikus
tulajdonságaikban eltérık.
18A legutolsó jégkorszak mintegy 115 ezer évvel ezelıtt kezdıdött és maximumát körülbelül 20 ezer évvel
ezelıtt érte el.

93

94
európai populációkban. Azonkívül a közép- és kelet-európai populációkra a balkáni-pontuszi elemek is
hatással voltak. Így a kocsánytalan tölgy közeli rokon fajaiból (Q. dalechampii, Q. polycarpa, de ugyanúgy a Q.
pubescens és Q. virgiliana is) érkezı génáramlás minden bizonnyal hozzájárult a nagyobb allélgazdagság
kialakulásához.
Az izoenzimekre minden bizonnyal hatnia kell a szelekciós erıknek, hiszen éppen azokon a
nyugat-európai területeken a legmagasabb az általuk kimutatható heterozigóták aránya, ahol a faj
termıhelyi optimuma található (Kremer és tsai, 1998). A származási vizsgálatok tanúsága szerint az
elterjedési terület központi részének (Francia- és Németország) tölgy populációi növekednek legjobban,
amelyet azonban csak részben lehet a termıhelyi optimumon tapasztalható kiélezettebb fajon belüli
kompetíciós hatásokkal magyarázni (harc a fényért és ásványi forrásokért). Ezeken a központi területeken
ugyanis már évszázadok óta folyik gazdasági-társadalmi okok miatt magas szintő, mai elveink szerint is
korszerőnek tekintett olyan erdımővelési gyakorlat, amely a negatív szelekciót alkalmazva, a gyérítések
során a gyenge minıségő törzseket távolítja el. A természetes szelekció és a tudatos emberi beavatkozás
együttes hatásaként jöhetett tehát létre az elterjedési terület központi (nyugati) részein a heterozigóták
magasabb részaránya és ennek következtében a magassági növekedésben tapasztalható többlet (Deans és
Harvey, 1996; Ducousso és tsai, 1996; Stephan és tsai, 1996).
A genetikai változatosság kialakulásának és fennmaradásának okait úgy is kereshetjük, hogy
módszeresen vizsgáljuk egy-egy gén változatainak funkcióját a biokémiai szinttıl, az élettani hatásán
keresztül egészen az ökológiai szervezıdés szintjéig. Például számos enzimrıl sikerült igazolni, hogy
különbözı változatai az eltérı környezeti feltételek között eltérı hatékonysággal mőködnek; ennek
következtében egy bizonyos környezetben az egyik, egy másik környezetben egy másik változatnak kedvez a természetes
szelekció. Ilyen például a hıstabilitásban megmutatkozó különbség a jegenyefenyı (Abies alba) citrát-körben
közremőködı enzimjének két variánsa között. A nagyobb hıtőréső enzimváltozat a déli-európai magasabb
hımérséklető környezetben elınyt jelent és ezért ott fokozatosan el is terjedt.
Egy másik példa a lucfenyı (Picea abies) gázcsere-nyílásainak mőködtetésében szerepet játszó
enzimnek és a légszennyezıdésnek a kapcsolata. Légszennyezésnek kitett idıs lucfenyı fák között sokkal
kevesebb volt az említett enzimre nézve heterozigóta egyedek aránya, mint e fák természetes újulatában
(Bergmann és Scholz, 1989). A heterozigóta állapot elınyét a légszennyezéssel szemben az enzim
biokémiai hatásmechanizmusának feltárásával Rothe és Bergmann (1995) bizonyították.
A genetikai változatosság mellett az adott helyhez való alkalmazkodottság mértéke is fontos
tényezı mind biológiai, mind pedig erdıgazdálkodási szempontból. Az alkamazkodottságra utaló
ıshonosságot egy, az izoenzimekénél is újabb módszerrel, a DNS elemzésével lehet vizsgálni.

3. Hogyan hódították meg a tölgyek Európát? Az ıshonosság genetikai bizonyítékai
A DNS vizsgálati módszereknek köszönhetıen már tudjuk, hogy az állat- és növényfajok genomja19 sokkal
több DNS-t tartalmaz, mint amennyi a gének kódolásához és mőködtetéséhez szükséges. Ezért
általánosan elfogadott, hogy a DNS-ben fellépı mutációk a lehetséges esetek túlnyomó többségében
semmiféle hatással nincsenek a szaporodás sikerességére. A tényleges vizsgálatokban ezért ma általában
nem a szelekció hiányát, hanem éppen meglétét kell a kutatóknak bizonyítaniuk.
Az információt nem hordozó DNS szakaszok vizsgálata emellett önmagában is számos lényeges,
az erdımővelı számára is rendkívül hasznos új ismeretet ígér. Az ıshonosság mellett összehasonlító
vizsgálatok alapján tisztázható például az egyes fajok, a fajon belüli populációk, illetve az egyedek közötti
rokonsági viszonyok. A jelenlegi módszerek közel állnak ahhoz is, hogy ismeretlen eredető, honosított
populáció származását is azonosítsunk általa.
A DNS vizsgálati módszerekkel megszerezhetı ismereteket a tölgyek példáján demonstráljuk. Az
eredmények jobb megértéséhez azonban elıször meg kell ismerkednünk a kloroplasztisz-DNS néhány
sajátos tulajdonságával. A kloroplasztisz, hasonlóan más sejtszervekhez, a sejtmagon kívül, a
citoplazmában található. A kloroplasztiszon belül viszonylag rövid láncú, győrőbe záródott DNS található,
amely rendkívül stabil a mutációs hatásokkal szemben. A citoplazmához köthetı örökítı anyagokra
ugyanakkor a legtöbb fafaj esetében anyai öröklésmenet jellemzı, mivel a hímivarsejtekben nem találhatók
meg. Mindezek azt eredményezik, hogy evolúciós léptékben a kloroplasztisz-DNS konzervatívan
viselkedik, új genotípusok kialakulásának esélye kicsi és a populációk között erısebb különbségek
19
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maradnak fenn a pollenszóródás okozta genetikai keveredés, homogenizálódás elmaradása miatt. Emiatt
nagyszerően használhatók történeti és véletlen hatások nyomon követésére.
A tölgyesek természetes kloroplasztisz-DNS szerkezetére vonatkozó kutatások a tölgyállományok
30-40 km kiterjedéső, mozaikos mintázatát tártak fel, tekintet nélkül arra, hogy a mozaikon belül a kocsányosés kocsánytalan tölgy elegyetlenül vagy elegyesen fordul-e elı (Petit és tsai, 1996). Ez a genetikai mintázat
rendkívül meglepı és némiképp ellentmond a fajok genetikai struktúrálódásról korábban kialakult
elképzeléseknek.
A jelenség megértéséhez a következıket kell figyelembe vennünk. A mesterséges keresztezési
programok (Rushton, 1977, Aas, 1988, Steinhoff, 1998) és az elegyes állományokban végzett, a
megtermékenyítési rendszer tanulmányozását célzó populációgenetikai vizsgálatok is kimutatták, hogy
miközben a kocsánytalan tölgy hozzájárulása a kocsányos tölgy utódokhoz számottevı, addig a
kocsánytalan tölgy egyedek petesejtjeit elsısorban faj azonos egyedek termékenyítik meg (Bacilieri és tsai,
1996). Számos tanulmány mutatott rá arra is, hogy a kocsánytalan tölgynek jobb a kompetíciós képessége,
hiszen szárazság- és árnytőrıbb, ill. a hosszabb levélnyél és sőrőbb koronaszerkezet következtében
valószínőleg a fotoszintézise is hatékonyabb (Grandjean és Sigaud, 1987; Lévy és tsai, 1992; Kleinschmit
és tsai, 1995). A kocsányos tölgy ezzel szemben inkább pionír jellegő, amely megmutatkozik abban is, hogy
széles termıhelyi spektrumon tenyészik (tág ökológiai tőréső) és nagyobb makkméretébıl következıen
hamarabb nı ki a gyomkonkurenciából. A két faj együttes szukcessziója során tehát a kocsánytalan tölgy
fokozatosan kiszoríthatja a területen elıbb megjelent kocsányos tölgyet (Rameau, 1990). Ezzel
párhuzamosan a kocsánytalan tölgy irányából a kocsányos tölgy felé ható többé-kevésbé egyirányú
génáramlás, a szukcessziós folyamatokhoz hasonló tendenciájú és azt minden valószínőség szerint erısítı,
gének szintjén lejátszódó szukcesszió is végbemegy.
Ezek után próbáljuk meg rekonstruálni a jégkorszakot követı betelepülések legvalószínőbb
forgatókönyvét egy adott szőkebb földrajzi régióban. Pionír jellegénél fogva nagy valószínőséggel a
kocsányos tölgy jelenhetett meg elıször a területen. Az így létrejövı, gyarapodó állomány virágai – mivel
zárt erdıtömbök még nem alakultak ki – nagy távolságról szóródó polleneket is felfoghattak. Ezek között
minden valószínőség szerint a kocsánytalan tölgy pollenje is megjelenhetett. Az így létrejövı hibridek
sorozatosan visszakeresztezıdhettek a területre pollenszóródással ismételten jutó kocsánytalan tölggyel.
Fokozatosan kialakulhattak a „tiszta” kocsánytalan tölgy példányok.
Döntı jelentıségő következményei vannak a kocsánytalan tölgy túlnyomóan pollennel történı,
hibridizációval és ismételt visszakeresztezıdésekkel végbemenı térhódításának. A kiinduló kloroplasztiszDNS térbeli struktúra a kolonizáció során ugyanis megırzi az eredeti kocsányos tölgyesekre jellemzı
mintázatot (az anyai öröklésmenetébıl következıen), míg a kocsányos tölgy sejtmag gének fokozatosan
kocsánytalan tölgy génekre cserélıdnek ki. Más szavakkal kifejezve, a szukcesszióba késıbb lépı faj
túlnyomóan pollen útján terjedve, kiszorítja a pionír faj sejtmag genomját.
Ezek szerint az egymással keresztezıdésre képes tölgyeknél az ıshonosságot indikáló egyik
legjobb bélyeg az azonos kloroplasztisz-DNS mintázat. A mesterséges erdısítések során ugyanis általában
nem lokális génkészlető szaporítóanyag kerül a helyi, természetes populációk közé, ami genetikai
mintázatuk eltéréseiben megmutatkozik.
A tölgyek kloroplasztisz-DNS-ének nagyterülető vizsgálatai jellegzetes mintázatot tártak fel,
amelyek értelmezhetık az utolsó jégkorszakot követı fajvándorlási útvonalak rekonstrulására (5. ábra;
Dumolin-Lapégue és tsai., 1997).
A kloroplasztisz-DNS típusok földrajzi eloszlását illetıen nem nehéz felfedezni bizonyos
törvényszerőségeket. Egyesek Európa nyugati részére koncentrálódnak, míg mások Közép-Európa
meglehetısen szők sávjában találhatók meg. Vannak ugyanakkor olyanok is, amelyek nagyobb területen
terjedtek el, de hiányoznak, vagy rendkívül ritkák Európa keleti és nyugati részein. A többi, egyik
törzsfejlıdési vonulathoz sem kapcsolható gyakori kloroplasztisz-DNS típus csaknem mindegyike Európa
keleti részére lokalizálódik. Ezek valószínőleg egy további leszármazási vonulathoz tartoznak (Balkán,
Kaukázus?), amelyekrıl jelenleg kevés információ áll rendelkezésünkre.
A vizsgálat egyik legfontosabb tanulsága, hogy az egy év alatt érı, ún. „nemes” tölgyeink
(Lepidobalanus alnemzetség) kontinentális léptékben is azonos kloroplasztisz típusokon osztoznak. Ezek az
eredmények megerısítik az európai fehér tölgyekre vonatkozó korábbi eredményeket, amely szerint a
fajkomplex tagjainak feltőnıen hasonló genetikai szerkezetét kiterjedt hibridizációs és visszakeresztezıdési
folyamatok alakították ki.
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5. ábra. Tölgy rokonsági csoportok lehetséges jégkorszak utáni vándorlási útvonalai (Dumolin-Lapégue és
tsai, 1997 alapján).
Az utólsó jégkorszakot követı felmelegedéssel a tölgyek együtt hódították meg Európa jelentıs
részét. Ebbıl következıen az azonos jégkorszaki menedékhelyrıl származó populációik bizonyos
vonatkozásokban genetikailag hasonlóbbak, függetlenül a faji hovatartozástól. Nyilvánvaló, hogy az elızı
jégkorszakok és a közöttük eltelt idıszakok is döntıen befolyásolták a tölgyek jelenlegi genetikai
szerkezetét, ennek tanulmányozására azonban nagyon kevés lehetıségünk van. A molekuláris technika
fejlıdésével késıbb talán sikerülhet az idı dimenziót a kutatásokba bevonni a nagy pontossággal
meghatározható korú fossziliák genetikai struktúrájának vizsgálatával.
Ugyanakkor semmiképp nem szabad figyelmen kívül hagynunk az emberi hatásokat. A jól
dokumentált, nagy távolságú magszállítások tanulmányozása és hatásainak elemzése jelentıs mértékben
elısegítené a tölgyek genetikai struktúrálódásával kapcsolatos eredmények általánosíthatóságát.

4. A klímaváltozás genetikai szemszögbıl
Más fontos fogalmak mellett az ıshonosságot is újabban dinamikus fogalomként kell értelmeznünk,
hiszen feltehetıen már most is jelentıs klímaváltozásnak vagyunk tanúi (l. a IX. fejezetet). Nemigen lehet
megjósolni, hogy adott helyen hogyan változik majd a klíma, vagyis milyen lesz a környezet a fatenyészet
számára 50-100 év múlva. Ennyi idı alatt jelentısen is megváltozhat egy-egy terület klímája. Legfontosabb
feladatunk a bizonytalan jövıre történı felkészülés során a faállományok jellemzıen nagy alkalmazkodóképességének megırzése és lehetıség szerint növelése.
Felmerül a kérdés: miért oly nagy fáink alkalmazkodó-képessége? Fafajaink sokmillió éves
természetes szelekciója során a fák termıhelyi „tapasztalatait” a populációk átörökítették. Ez a
mechanizmus a minél tökéletesebb specializálódás, egyben a változékonyság csökkenése irányában hat.
Másrészt ugyanakkor a populációk létérdeke, hogy fenntartsák a lehetıséget az evolúcióra, a faj
átalakulásának folytatására, biztosítsák magukat elıre nem látott események, környezeti változások esetére
is. Ehhez viszont elegendıen nagyszámú genotípus jelenléte szükséges az egymást követı
nemzedékekben. Az ivaros szaporodás során, olyan utódnemzedékek jönnek tehát létre, amelyek
szükségszerően nagyobb genetikai változékonysággal rendelkeznek, mint amit a környezeti feltételek
megkívánnak, ami a közvetlen túlélés szempontjából feltétlenül szükséges. Ez a „felesleg”, vagy
szakkifejezéssel élve „genetikai teher” az alkalmazkodó-képesség nyersanyaga. A genetikai információ ez
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ideig nem használt, látens részének a hosszú távú túlélés szempontjából a drasztikus környezetváltozás
esetében van különös jelentısége (Gregorius, 1991).
A klímaváltozás nehezen megjósolható környezeti feltételei miatt az erdei fák populációinak
nagyfokú alkalmazkodó-képességgel kell tehát rendelkezniük. Az ilyen fák szaporítóanyaga mellett viszont
olyan szaporítóanyagot is fel kell minden bizonnyal használnunk, amely a prognosztizált változásokhoz
alkalmazkodottak. Ez azt jelenti, hogy olyan állományok telepítése is elfogadható genetikai szempontból,
amelyek a jelenkori termıhelyi feltételek között legfeljebb csak szuboptimálisnak tekinthetık.
A termıhelyi változékonyság mellett különbözı evolúciós faktorok (mint pl. a szelekció, drift,
génáramlás és mutáció) szintén befolyásolják a genetikai változatosságot és ezáltal hatással vannak az
állományok alkalmazkodó-képességére. Ezek a tényezık egyenként vagy kombinálódva, gyakran egymástól
el sem különíthetı módon fejtik ki hatásukat. Ennek tipikus esete a megtermékenyítési viszonyok genetikai
változatosságra gyakorolt hatása, ahol a fenti faktorok kölcsönös hatása alakíthatja ki a végleges genetikai
szerkezetet.
E tekintetben elsısorban a populáción belüli párosodás módja, továbbá a fajok közötti, valamint
populáción belüli génáramlási folyamatok érdemelnek fokozott figyelmet. Fontos annak ismerete is, hogy
a faj virágpora milyen hatékonysággal képes nagyobb távolságot megtenni, azaz a populációtól nagyobb
távolságra lévı azonos fajú elıfordulások háttér-beporzása révén milyen mértékben játszhatnak szerepet
az utódnemzedék létrehozásában.
A legtöbb erdei fafaj ivarosan, szélbeporzás útján szaporodik. Az ivaros szaporodás megteremti a
lehetıségét az eltérı szülıi genotípusok újrakombinálódásának, az egyik legfontosabb genetikai
változatosságot kialakító mechanizmusnak. Az önbeporzás mértéke az állománysőrőségtıl függ, mivel
minél nagyobb az egyedazonos pollen az egyedet körülvevı légtérben, annál nagyobb az
önmegtermékenyítés valószínősége (Kärkkäinen és Savolainen, 1993). Egy vizsgálat során megfigyelték,
hogy a Pinus ponderosa esetében a 230 hektáronkénti egyedszám esetében 6%, míg 13 egyednél már 29%
volt az önbeporzás aránya (Farris és Mitton, 1984). A nagyobb mértékő önbeporzás az elegy fafajoknál,
különösen a szórt elegynél jelenthet veszélyt. Az állomány sőrőség mellet, a koronaszerkezetnek, a nı- és
hímivarú virágok számának van számottevı befolyása a megtermékenyülésre. A korona alsóbb részein
nagyobb arányban találunk önbeporzott virágokat, mivel ott eredendıen több a hímvirág. Az önbeporzás
a korral is változik. A kor elırehaladtával a nıivarú virágok relatív arányának növekedését tapasztalhatjuk.
Az önbeporzásnak messzemenı következményei vannak az állomány genetikai szerkezetét illetıen. Elég
egyetlen generáció ahhoz, hogy az utód génjeinek legalább felénél azonos génváltozatok kerüljenek egymás
mellé, függetlenül attól, hogy milyen változatos volt a szülı allél szerkezete. Ez elsısorban az
életképtelenséget vagy súlyos rendellenességet okozó recesszív tulajdonságok homozigóta helyzetbe jutása
(beltenyésztési depresszió) miatt kedvezıtlen. Ez a hatás már embrionális állapotban blokkolja az utódok
egy részének kialakulását, de még így is jelentıs számú beltenyésztett egyed kerülhet az újulatba, a
szaporítóanyagok közé.
Az egyedek genetikai összehasonlítása nemcsak az apasági perekben szolgáltat döntı bizonyítékokat, de
az erdészek is felhasználják e módszert a fafajok szaporodási rendszerének tanulmányozására. Streiff és tsai
(1999) több száz kocsányos- és kocsánytalan tölgy egyedbıl álló elegyes állomány megtermékenyítési
folyamatát elemezték nagy polimorfizmust mutató, rövid, ismétlıdı, fehérjét nem kódoló szakaszokból
álló DNS felhasználásával, amely szinte egyedre jellemzı mintázatot, ún. DNS "ujjlenyomatot" ad
(mikroszatellit technika). A kutatás szerint csak meglepıen kis arányban lehetett kimutatni egy adott
erdıtömbben lévı egyedek beporzó hatását az újulatban. Az állomány virágainak megtermékenyítését közel 70%ban az állományon kívülrıl érkezı pollen végezte el.
Down és Ashley (1998) egy észak-amerikai tölgyfajjal foglalkozó publikációjában hasonló
eredményekrıl számolt be, de figyelmet érdemlı az is, hogy a 62 idıs példányból álló populáció
magoncainak 80%-a csupán 4 egyedrıl származott. A természetes tölgy populációkban, szaporodási
közösségekben tehát mőködhet egy – eleddig ismeretlen – belsı szabályozó, szelekciós rendszer, amely a
valamilyen szempontból domináns genotípusok utódait részesíti elınyben. Ezzel a szelektív hatással szemben a külsı
génáramlás biztosítja a genetikai változatosság fennmaradását, a beltenyésztés elkerülését. Az egyenletes,
nagy távolságú pollenáramlás erıs homogenizáló erı, amely megnyilvánul a populációk között rendkívül
alacsony, a sejtmagban található genetikai anyagok szintjén megmutatkozó elkülönülésben (Bodénés és
tsai, 1997). Ezek a tények egyben azt sejtetik, hogy a tölgyeknél a populációk tényleges mérete jóval nagyobb, mint
amit a jelenlegi erdészeti gyakorlat például a magtermelı állományok vagy magtermesztı ültetvények esetében feltételez. A
pollenáramlás mértékét figyelembe véve a génmegırzési, nemesítési objektumok méretét nem lehet 1-2
hektárban meghatározni. Egy értékes adottságú állomány genetikai potenciáljának megırzéséhez, a benne
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elıforduló genotípusok fennmaradásához csak nagyterülető állományok alkalmasak (Bordács és Borovics,
1999).
Az egyenletes, nagy távolságú pollenáramlás, a genetikai változatosságot kialakító és fenntartó
hatása mellett, erıs homogenizáló erı is, amely megnyilvánul a populációk között rendkívül alacsony, a
sejtmagban található genetikai anyagok szintjén megmutatkozó elkülönülésben. Ennek ellenére
kialakulhatnak populáción belüli genetikai struktúrák, amelyek létezésérıl észak-amerikai (Sork és tsai, 1993) és
európai tölgypopulációk (Bacilieri és tsai., 1994) finomléptékő izoenzim vizsgálatai alapján szereztünk
tudomást. A két publikáció módszerei azonosak voltak: elsı lépésben egy-egy populáció többszáz
egyedének térbeli elhelyezkedését rögzítették (térképezés), majd valamennyi egyedet részletes genetikai
elemzéseknek vetették alá nagyszámú polimorf enzim génhelyet felhasználva. Az információbázist
különbözı statisztikai eljárásokkal tanulmányozták, a genetikai struktúra nem véletlen földrajzi eloszlását
tesztelve. Ily módon olyan szubpopulációk létezését sikerült kimutatni, amelyek kialakulását a zárt
erdıállomány hatásaként lecsökkenı génáramlás, azaz a korlátozottabb pollen- és magáramlás
következményeként értelmeztek a szerzık, bár kísérleti bizonyítékok erre vonatkozóan a mai napig nem
állnak rendelkezésre. Evolúciós szempontból a genetikailag elkülönülı populáción belüli egységek
(elkülönülı taxonómiai egységek?) fennmaradása a helyi környezethez történı sikeres alkalmazkodásban és
speciális genetikai szerkezetek megırzésében jelenthetnek elınyt.
A megtermékenyítési viszonyok elemzésekor figyelemmel kell lennünk a populációk méretére, az
erdık kitermelésére, fragmentálódására. Az urbanizáció minden bizonnyal hatással van a párosodási rendszerre
és ennek következtében a genetikai változatosságra, hiszen a szabad génáramlást a legtöbb esetben
akadályozzák. Természetesen az erdıgazdálkodás is hatással van az alkalmazkodóképesség alakulására. A
továbbiakban néhány példa bemutatásával igyekszünk ezen hatásokat és következményeit felvázolni.

5. Az erdımővelés hatása az erdık alkalmazkodóképességére
Természetes felújítás
A természetes felújítás minden kétséget kizáróan a legalkalmasabb arra, hogy egy idıs állomány jelenlegi
genetikai információját a jövı nemzedékekre átörökítsük és ennek során az evolúciós folyamatok
érvényesülését is lehetıvé tegyük. Az erdei fák hosszú életciklusa alatt nagy mennyiségő magot teremnek,
amelynek csak töredékébıl fejlıdik újabb termıképes egyed. A drasztikus csemetepusztulás során olyan
szőrıfolyamat („palacknyak effektus”) játszódik le, amelyet Konnert (1991) és Gregorius és Degen (1994)
genetikai módszerekkel is bizonyított. Az, hogy a szőrıfolyamatnak egyben alkalmazkodási
következményei is vannak, csak feltételezzük, mindenesetre valószínőnek tőnik.
Egy-egy bıven termı évben, sőrő természetes újulat létrejöttekor (hektáronként akár a milliós
csemeteszám sem ritka) feltételezhetjük, hogy különösen magas genetikai változatosság alakul ki. Rá
szeretnénk irányítani a figyelmet azonban arra, hogy csak a hosszú felújítási idıszak teremtheti meg a feltételét
annak, hogy minél több egyed vegyen részt az utódgeneráció genetikai összetételének kialakításában. Genetikai
szempontból ezért elınyös a szálalás, szálaló vágás és a több évig elnyújtott felújítóvágások, hiszen ekkor
érvényesülhetnek az évjáratok közötti genetikai különbségek is.
Mesterséges felújítás
Nem minden esetben lehetséges a természetes felújítás. Gondoljunk a megfelelı környezeti feltételek
hiányára (pl. szárazság, a ciklusosan jelentkezı terméshozás, erıs gyomkonkurencia stb.), vagy a
legkézenfekvıbb esetre, a fafajcserére. Magyarországon viszont az erdıállományok döntı többségét, egyes
becslések szerint több mint 90%-át mesterségesen, azaz tarvágás utáni csemete ültetéssel hozzák létre.
A globális klímaváltozás hatásaira történı felkészülés miatt még soha nem volt olyan nagy jelentısége a
szaporítóanyag megfelelı genetikai minıségének, mint napjainkban. A felújítás eredményeként kialakult fiatalos
megmaradását, késıbb stabilitását és fatermését az induló szaporítóanyag genetikai jellemzıi döntı
mértékben meghatározzák. A mesterséges felújítás során a szaporítóanyag minıségére több tényezınek
van döntı hatása, amire az erdıgazdálkodás során az eddigieknél sokkal jobban oda kell figyelnünk. A
továbbiakban ezeket kerülnek ismertetjük.
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Maggyőjtés
A szaporítóanyag győjtésének módja nagy mértékben befolyásolja a belıle létrehozott állományok
alkalmazkodó-képességét. Ebbıl a szempontból alapvetı jelentıségő lenne, hogy a szaporítóanyagokról nem csak a
jól megfigyelhetı mennyiségi (ezer magtömeg, tisztaság, csírázási százalék), hanem a „nem látható” genetikai
tulajdonságaikra vonatkozóan is rendelkeznénk információkkal.
Mivel a megtermékenyítési viszonyok évrıl-évre változnak, ezért alig képzelhetı el, hogy egyetlen
évjárat szaporítóanyaga elegendı lenne egy idıs állomány genetikai információjának átörökítésére. Ha a
faállomány csak néhány egyedérıl történik a maggyőjtés, akkor egyrészt a populáció genetikai
erıforrásainak csak töredékét hasznosítjuk, másrészt a genetikai összetétel véletlen és megjósolhatatlan
következményekkel járó gyors változását idézzük elı. A győjtendı fák minimális száma különbözı
tényezıktıl függ: az egymással szaporodóképes egyedek sőrősége és az ezzel szorosan összefüggı pollen
sőrőség, kis földrajzi léptékben jelentkezı genetikai mintázat, génváltozatok gyakorisága, a még
elfogadható genetikai veszteség valószínősége, az egyedenként győjtött mag mennyisége. Ebbıl
következıen nem lehet általánosan érvényes, optimális darabszámot megadni. Ugyanaz az érték egyes
körülmények között kielégíthetik vagy túlteljesíthetik a genetikai minimumfeltételeket, más körülmények
között nem megfelelıek.
Az USA erdészeti szolgálata minimálisan 20 fát már elfogadhatónak tart, ha legalább 70-80
kilométeres kiterjedés mentén, és legalább 150 méteres szintkülönbség viszonyok között történik a győjtés.
Magyarországon a magtermelı állományok csak néhány hektárosak, ezért kérdéses, hogy a 20 egyed a feltétlenül
szükséges genetikai változatosság létrehozásához elegendı-e? A hozzánk hasonló adottságú országok és hazai erdész
genetikusok legalább 50-100 fát javasolnak, hogy az alkalmazkodó-képesség genetikai feltételei teljesüljenek
(Brown, 1992; Geburek, 1994, Mátyás, 1998). A gyakorlatban ez egyetlen évjáratban nem minden esetben
realizálható.
A természetesen úton létrejött állományban történı győjtésnél figyelembe kell vennünk azt is,
hogy a győjtendı fák egymással rokonsági viszonyban lehetnek. Ezek sok esetben külsı megjelenésük alapján is
könnyen felismerhetı féltestvér csoportokat képeznek. A maggyőjtésre felhasználandó fák kiválasztásakor
erre tekintettel kell lennünk.
Csemetenevelés
A gyakorlati szakemberek nagy részének az áron és külsı tulajdonságokon kívül nincs már kritériuma a
csemetevásárlásnál. A genetikai tulajdonságokat az esetek többségében nem ismerik, következésképp nem
is veszik figyelembe, holott ennek a jövı állomány szempontjából felbecsülhetetlen jelentısége van. A
homogén növényanyag, amely talán elınyösnek tőnik az ültetés és késıbbi ápolási munkák során, genetikai
szempontból kifejezetten elınytelen.
A homogén, és az életben tartást mindenek fölébe helyezı termesztési feltételek (tápanyag utánpótlás,
öntözés, növényvédelem) között a beltenyésztıdött és más, kevésbé rátermett egyedek is nagy
valószínőséggel elérik a kiültethetı méretet, amelyek tág hálózatba ültetve, gondos ápolással szerves részét
fogják képezni a mesterségesen felújított erdıállománynak. Ennek azonban nem csak az alkalmazkodóképességet tekintve vannak hátrányos következményei, hanem igazolható hozamveszteség is az eredménye (Libby és
tsai, 1981).
A szaporítóanyag keverése
Különbözı állományrészek, vagy különbözı helyeken található állományok szaporítóanyagának
összekeverésével a genetikai változatosságot növelhetjük a telepítés során. Mivel állományalkotó fafajaink többsége
szélbeporzás útján termékenyül meg és a pollen terjedése nagy távolságokra szállítódik, ezért ez az egyes
állományok közötti genetikai keveredés a természetben is lejátszódik. Akár nagyobb távolságról és
különbözı származási körzetekbıl20 származó szaporítóanyagok összekeverésének is lehet pozitív hatása a
széles szelekciós bázis kialakításában. A helyi környezethez alkalmazkodott kisebb térségek állományaiból

20

Egy származási körzethez tartozónak tekinthetık azok a populációk, amelyek genetikailag kielégítıen egységesek és
amelytıl eltérı genetikai tulajdonságú más populációk elkülöníthetık. A származási körzet földrajzilag definiált
területhez kötıdik.
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származó szaporítóanyagok összekeverésével azonban nemcsak az alkalmazkodóképesség növelését lehet
elérni, hanem a rövidebb távú termesztésbiztonsági, hozambeli tényezık is jobban érvényesülhetnek.
Ha a prognosztizált klímaváltozás megvalósul, akkor a környezeti feltételek olyan gyorsan
változnak majd, hogy a természetes vándorlással történı vegetációkövetés, áttelepülés sikeressége
kérdésessé válhat. Az ember közvetlen beavatkozásának lehetıségével azonban csak óvatosan szabad
bánnunk. Erre kiváló példákat láthatunk a különbözı tengerszint feletti magasságú származások
vizsgálatakor.
Nyilvánvaló, hogy a felmelegedéssel a jelenlegi magassági régiók feljebb fognak tolódni.
Kézenfekvınek tőnik tehát alacsonyabb tengerszint feletti magasságról származó szaporítóanyag
keverésével „felkészíteni” a jelenlegi állományokat a drasztikus éghajlatváltozásra. Az alacsonyabbról
származó populációk kezdetben gyorsabban nınek, így gyorsan kiszorítják az ottani feltételekhez hosszú
idı alatt alkalmazkodott magas fekvéső származásokat. Ennek a gyorsabb növekedésnek is van hátránya,
mivel így a növények jobban ki vannak téve a hó nyomás és törés veszélyének (Rohmeder, 1972).
Módszeres nemesítı munkával, az alacsonyabb fekvéső, de keskeny koronájú populációk szelekciójával
érhetnénk el ugyan eredményeket, de más módon is elérhetjük célunkat.
Különbözı magasságról származó állományok összekeverésével, genetikailag pionír populációkat
létrehozva, olyan „hidakat” hozhatunk létre, amelyek a különbözı magassági fekvéső állományok között
biztosíthatnák a hatékony és célirányos géncserét. Hasonló technikával a déli származások északra történı
elıretolásával is felkészíthetnénk a populációinkat a gyorsan változó környezethez, de itt figyelembe kell
vennünk a különbözı napszakhosszhoz való alkalmazkodottság kérdését is.
A származás megválasztása
A megfelelı származás kiválasztása a múltban sem volt mindig könnyő, így a jövıre történı
felkészülésben, a kis térségekben szinte megjósolhatatlan klimatikus változások hatásai miatt, ez még
nehezebb feladat. Új származások bevezetésével mindenesetre az alkalmazkodóképesség növekedését érhetjük
el.
Ennek egyik példája lehet a jegenyefenyı (Abies alba), amelynél az élıhely feldarabolódásából
következıen jelentısen redukálódott genetikai változatosságot dél-európai származásokkal lehetne
feljavítani, ahol sokkal változatosabbak a populációk.
Hasonló képzelhetı el a feketenyár (Populus nigra) esetében is, amely több európai országban
eltőnéssel veszélyeztetett helyzetbe került, viszont ebben az esetben keleten maradtak fenn jelentıs
génforrások, amelyekkel a jelenlegi részpopulációkat lehetne felkészíteni a drasztikus környezeti
változásokra. A maradvány génforrások feltárásának és hasznosításának mint látjuk nagy jelentısége van és
lesz a jövı erdıgazdálkodásában.
A gyérítés
Az erdıgazdálkodás az egyetlen olyan termesztési ág, ahol a termesztési ciklus során, a gyérítések
alkalmával rendszeres és genetikai következményekkel járó szelekciót hajtanak végre. Amennyiben a
gyérítést valamilyen cél érdekében végzik, a kérdéses tulajdonságot (pl. egyenes törzs, finomágúság)
meghatározó génvariánsok csoportja szelekciós elınyhöz jut. Hogy ez milyen mértékben módosítja a
visszamaradó populáció genetikai változatosságát, az attól függ, hogy a szelektált tulajdonság átörökítése
milyen módon történik (Mátyás, 1996). Ha a gyérítés a kitermelendı egyedek megjelenése alapján történik,
akkor a genetikai következmények olyan mértékben várhatóak, amilyen mértékben az adott fenotípusos
tulajdonság genetikai kontroll alatt áll. Az erdımővelı többnyire olyan tulajdonságokat vesz figyelembe, amelyek
öröklıdése általában több gén összetett mőködésére vezethetı vissza. Ezért bármilyen gondossággal végzett gyérítés sem
eredményezhet ugrásszerő minıségjavulást a faállomány magról szaporított utódpopulációjában. Hosszú távú,
következetes munkával azonban kimutatható hozamtöbblet érhetı el (Zanetto és Kremer, 1995; Kremer
és tsai, 1998).
Az irányított szelekció hatását sokkal „látványosabban” is befolyásolhatjuk. A legjobb egyedek
eltávolításával igen gyorsan és hatékonyan leronthatók egy állomány genetikai adottságai, mivel a kedvezı
alaki sajátságokat minden bizonnyal domináns öröklıdéső génvariánsok alakítják ki (Mátyás, 1996). A
domináns tulajdonságokkal rendelkezı egyedek ellen ható szelekcióval gyorsan és hatékonyan leronthatók egy
állomány kedvezı fenotípusos adottságai, emlékezzünk a szlavóniai és hazai kocsányos tölgyeseink
minıségében megmutatkozó különbségek korábban ismertetett magyarázatára.
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Az erdei fák populációinak genetikai változatossága megváltozhat a gazdálkodás hatására, bár egykét nyilvánvaló esettıl eltekintve (pl. egyklónú faültetvény) meglepıen kevés releváns információnk van a változás
mikéntjérıl. A természetes szelekcióval összhangban végzett mérsékelt és szakszerő egyedszám
csökkentések genetikai hatásairól is kevés tényszerő adat áll rendelkezésünkre. Az eddigi eredmények
szerint kimutatható a kapcsolat a különbözı gyérítési eljárások és a visszamaradó állomány allél szerkezete
között (Hosius, 1993; Ratnam és tsai, 1999; Glaubitz és tsai, 1999; El-Kassaby, 1999). Nagy gyakorisággal
elıforduló génvariánsok esetében ennek nincs különösebb következménye. Más a helyzet azokkal az
allélokkal, amelyek kis gyakorisággal vannak képviselve. A ritka alléloknak ugyanakkor egyes szerzık az
adaptívitás lehetıségét, tehát nagy jelentıséget tulajdonítanak (Müller-Starck, 1997) és ebbıl kifolyólag
célszerőnek tőnik a szelektív hatásokat olyan szempontból is megvizsgálni, hogy azok milyen
valószínőséggel vezethetnek egyes génvariánsok eltőnéséhez.
A genetikai identitás veszélyeztetése
Az emberi hatásoknak szélsıséges esetben olyan következményei is lehetnek, amelynek során már egyes
fafajok léte kerül veszélybe. Ennek genetikai szempontból is szomorúan tanulságos esete a fekete nyár
(Populus nigra). Ez a fafaj már hazánkban is az eltőnéssel veszélyeztetett fafajok közé tartozik, pedig az
ország természetes flórájában jelentıs szerepe volt a nagy kiterjedéső ártéri puhafás ligeterdık fı
állományalkotójaként (Borovics és tsai, 1999).
Az ıshonos nyárak (köztük a fekete nyár) visszaszorulásának alapvetı oka a 19. század közepén
elkezdıdött folyószabályozások, árvíz-mentesítési munkák, lecsapolások. A hullámtereken kívül a puhafás
ligeterdık termıhelyeinek jelentıs része szárazzá vált, a helyüket szántóföldi mővelés foglalta el. A
századfordulótól kezdve a megmaradt fekete nyár termıhelyeken további térvesztéshez vezetett a hibrid
nemes nyarak elıretörése. Elsısorban a fekete nyár termıhelyei voltak ugyanis alkalmasak a nagy
fatömeghozamú nemes nyár ültetvények létesítésére. Az intenzív nyárgazdálkodás bevezetése mai szemmel
is indokoltnak tőnik, hiszen az ország faellátási nehézségein csakis a gyorsan növı fafajok termesztésének
fokozásával lehetett rövid távon segíteni, ugyanakkor a fekete nyár élıhelyvesztésén túl további problémát
idézett elı.
A hibrid nyárak tömbjeiben elhelyezkedı fekete nyarak szabad beporzású utódai között ugyanis
alig találni ma már fekete nyár jellegő egyedeket: a hibrid nyarak pollenje képezte genetikai „szennyezıdés”
jelenti talán a legnagyobb problémát, hiszen nem látható, csak közvetett információk és a legtöbb esetben
feltételezések állnak csupán rendelkezésünkre. Ugyanakkor számos okunk van a fekete nyarak genetikai
„tisztaságának” és lehetıség szerint minél nagyobb genetikai változatosságának fenntartására. Ilyen az
ártéri élıhely rekonstrukciókban való alkalmazása és paradox módon a fajtarotáció megkövetelte újabb
hibrid nyár fajták keresztezési partnereként történı igénybevétele.

6. A genetikai erıforrások védelme
Amíg a hagyományos természetvédelem a biodiverzitás védelmét taxonómiai és társulási oldalról közelíti
meg (meghatározott fajok ill. növénytársulások képezték a védelem tárgyát), addig a génmegırzés a faji,
fajon belüli bélyegek eredendı forrását, magukat a géneket és azok hatásait helyezi a figyelem központjába.
A génmegırzés legáltalánosabb megfogalmazásban a genetikai változatosság egyetemes megırzésére
irányul, függetlenül attól, hogy ez a változatosság ismert-e illetve, hogy értékesnek minısül-e. Az
alábbiakban a génmegırzés néhány fontos szempontjára térünk ki.
Dinamikus génmegırzés
A dinamikus génmegırzés nem zárja ki az evolúciós folyamatokat, hanem követi a változó környezet
következtében lejátszódó genetikai eseményeket. Világos, hogy ezt a stratégiát a genetikai változatosság megırzése,
az alkalmazkodóképesség fenntartása céljából alkalmazzuk. A dinamikus génmegırzés során a génkészlet
megırzését a természetes megújulási folyamatokra bízzuk, vagyis teret engedünk az evolúciós és
szukcessziós folyamatoknak. Ebbıl a módszer nehézsége is rögtön kiviláglik: a szukcessziós sorok elején
elhelyezkedı társulások fafajainak beavatkozás nélküli fenntartása csak akkor lehetséges, hogyha azt
valamilyen szélsıséges termıhelyi viszonyok vagy bolygatás lehetıvé teszi. A dinamikus génmegırzés
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ezért általában nem jelentheti a kiválasztott populációk magára hagyását, annak igény szerinti
fennmaradása érdekében idıszakos beavatkozások szükségesek.
A génkészletre ható szelekciós nyomás mértéke nem minden génre azonos. Elsısorban olyan
tulajdonságokat meghatározó génekre hat, amelyek a szorosan összefüggenek a túléléssel (pl. magassági
növekedés gyorsaságával). A túlélés szempontjából semleges vagy csekély jelentıségő tulajdonságokat
meghatározó gének gyakoriságát véletlen folyamatok szabják meg, ennek során ritkább génváltozatok el is
veszhetnek.
A dinamikus génmegırzés során az elsı és legfontosabb lépések egyike a megfelelı területek
kiválasztása. Az így kiválasztott területek kezelése a szakszerő, természetközeli erdıgazdálkodói gyakorlattól
alig tér el. A körültekintı erdımőveléssel és természetes felújítással elérhetjük, hogy az egymást követı
generációk sikeresen átörökítsék génkészletüket. A terület kijelölésekor azonban figyelembe kell vennünk
egy genetikai szempontból döntı fontosságú tényezıt, az állomány méretét.
Az erdei ökoszisztémák stabilitásához sok biológiai tényezı járul hozzá és elsısorban a fajok
kölcsönhatására épül. Ez a kapcsolatrendszer azonban olyan komplexitású, amelybıl kiindulva
pillanatnyilag nem tudunk használható, a fenntarthatóságot vizsgáló modellt levezetni. Emiatt a megırzéső
célú populációk hatékony nagyságát a minimális, a túlélést még lehetıvé tevı, ún. kritikus
populációmérettel közelítjük. Az ekkora vagy ennél nagyobb populációkban lényegében ugyanúgy zajlanak
le a populációgenetikai folyamatok, mint a több ezer hektáros állományokban.
Ennél a megközelítésnél abból kell kiindulni, hogy mekkora az a minimális egyedszám, amely
egyfajta populáció mintaként adott valószínőséggel tartalmazza elméletileg valamennyi lehetséges
génvariánst. Ennek a kérdésfeltevésnek persze csak akkor van értelme, ha valahol megszabjuk a még
figyelembevett allél gyakoriság alsó határát (pl. 1%) és a megırzés biztonságának valamilyen valószínőségi
szintjét (pl. 99%). Különbözı populáció-genetikai modellekbıl (a fenti elıfeltételek mellett) levezethetı,
hogy a legkisebb, a túlélést még lehetıvé tevı, ún. kritikus populációméret erdei fafajaink esetében 1500-2000
egyed körül van (Ewens és tsai, 1987, Soulé, 1987, Gregorius, 1991). Ez az a populációméret, amelynél
kisebb méreten nem érdemes, a populációgenetika alapelveit figyelembe véve, génrezervációt folytatni.
Ezt az eredményt könnyen átszámolhatjuk terület értékekre, az erdınevelési modellek
véghasználati korra és különbözı fatermési osztályra megadott törzsszámai alapján. Ez a kocsányos tölgy
esetében, a III. fatermési osztályban 10 hektárt jelent (Kiss és tsai, 1986). Jobb termıhelyen nagyobb
terület, míg a legrosszabb feltételek között akár 2 hektár is elegendı lehetne, figyelembe véve a
véghasználati törzsszám drasztikus növekedését a termıhely leromlásával. Természetesen a különbözı
ökológiai feltételekhez történı alkalmazkodottság és a természeti katasztrófákkal (pl. erdıtőz) szembeni
felkészülés is a több helyszínen történı ismétlés szükségességét indokolja.
Statikus génmegırzés
Ha meghatározott egyedek (genotípusok) változatlan formában való megırzése a cél, akkor statikus
megırzésrıl beszélünk (Mátyás, 1998). Statikus módszereket kívánnak azok a veszélyeztetett igen kis
létszámú populációk, amelyek természetközeli módszerekkel nem ırizhetık meg, vagy létüket hirtelen
fellépı, katasztrófaszerő hatások veszélyeztetik. Ha meghatározott egyedek (valamilyen szempontból
kiváló genotípusok) változatlan formában való megırzése a cél, akkor szintén statikus módszerekhez kell
folyamodni.
Különbözı típusú győjtemények kialakítása mindenfajta szelekciós munka kezdı lépése, így az ex
situ (eredeti élıhelyén kívül történı) statikus módszerek meghonosodása a növénynemesítési munka
intézményesülésének mintegy „mellékterméke”. A nemesítési és szaporítóanyag-termesztési tevékenység
során több olyan ültetvény létrehozására kerül sor, amelyek, ha megszorításokkal is, a génmegırzés
bázisaiként figyelembe veendık. Ilyen típusú ültetvények az utódállományok, származási kísérletek,
utódvizsgálatok, klón kísérletek, magtermesztı ültetvények (Mátyás, 1998, Bach és Mátyás, 1999).
A statikus génmegırzés során speciálisan létrehozott győjtemények egyes típusai a mag- és
klónbankok. Ezek közül a klónbankoknak (törzsgyőjteményeknek) van a legnagyobb gyakorlati
jelentısége, mivel a szigorúan vett génmegırzési feladatok mellett más, nemesítési szempontból is fontos
funkciót is elláthat (klón vizsgálat, szelekció, szaporítóanyag-forrás). Magvak tárolásával is lehetséges az
ilyen típusú génmegırzés, viszont a hosszú távú tárolás hatására a csíraképesség csökken, különösen a
nagy magvú tölgy és bükk esetében. Ez szelekciós folyamatot eredményez, azaz bizonyos dinamikus
elemek érvényesülését még ennél a módszernél sem tudjuk teljes mértékben kiszőrni.
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A statikus és dinamikus módszerek együttes alkalmazásával remélhetıleg elérhetı, hogy fafajaink
jellemzı genetikai sajátságait, a nagyszámú kedvezıtlen hatás ellenére, megırizzük. Ennek során azonban
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az ember okozta negatív hatások inkább egész ökoszisztémákat
veszélyeztetnek, semmint egyes fajokat. Így a teljességre törekvı megoldásokat is minden bizonnyal az erdei
ökoszisztémák szintjén kell keresnünk.

7. Befejezı gondolatok
A fentiekbıl szükségszerően következik, hogy az erdık fenntartható használata a genetikai fenntarthatóság nélkül
nem valósítható meg. Számos megdönthetetlennek hitt gazdálkodási gyakorlatot kell újraértékelnünk. Ennek az
újraértékelésnek az alapja csakis a genetika legújabb eredményeinek a figyelembe vételével, és
természetesen további kutatásokkal képzelhetı el. Mindazonáltal már most is kijelenthetı, hogy új
elemekkel is bıvíteni kell az erdıgazdálkodási gyakorlatot. Ilyen elem pl. az, hogy - ha a jelenlegi ıshonos
fafajainkat a klímaváltozás hatásai mellett fenn akarjuk tartani - szükségessé válhat déli, keleti származások
mesterséges betelepítése, akár a jelenlegi származási körzetek határainak jelentıs kiterjesztésével is.
Az erdei fák evolúcióját hajtó erık megértésének legnagyobb kérdése az, hogy egyrészt a genetikai
anyag változatosságának túlnyomó többségérıl bizonyítható, hogy véletlenszerő folyamatok révén jön
létre és marad fenn, ugyanakkor a környezethez való nagyfokú alkalmazkodás ténye sem tagadható (pl.
elegendı látnunk egy tölgylevél fonákát ahhoz, hogy a szırözöttségébıl a termıhelyére következtessünk).
A molekuláris genetika legfontosabb hozzájárulása a fák biológiájának megértéséhez attól várható, hogy
több megbízható adatot és ezek alapján új átfogó elméletet kapjunk az alapvetı szabályozási folyamatok
evolúciós változásáról.
Az egyik nagyon fontos ilyen jellegő kérdés a morfológiai megjelenés szabályozása. Egyes külsı
vonások érthetıek és funkcionálisak. De a morfológiai megjelenés körül így is akad egy csomó rejtély. Mi
az oka annak, hogy két, közeli rokonságban álló, nem egyszer egymás mellett tenyészı növényrıl éppen a
levelek eltérı formája alapján tudjuk megállapítani, hogy más-más fajhoz tartozik? Nyilvánvaló, hogy nem
a párválasztás, az egymást felismerés vezérli a például a kocsányos- és a kocsánytalan tölgyet eltérı alakú
levelek képzésére. Akkor miért képeznek a faj felismerését lehetıvé tevı karakteres formákat? Senki nem
tudja. Az erre irányuló vizsgálatok tisztázhatják, hogy az adaptáció milyen „evolúciós stratégiák” és milyen
tényleges mechanizmusok révén valósul meg a genetikai szabályozás szintjén.
Azt, hogy az új ismeretek milyen módon változtatják meg az erdıgazdálkodás tartamosságáról,
fenntarthatóságáról alkotott elképzelésünket nem tudhatjuk – de hogy a változás lényeges lesz, az biztosra
vehetı.
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IX. Főben-fában – karbon
________________________________________________________

Fák, költık, emeljétek égbe
a sarat, a fekete éjt,
szőrjétek virággá, gyümölccsé
a földi szennyet és ganéjt…
Szabó Lırinc: A fákhoz, a költıkhöz

1. A funkcionális sokféleség egy új eleme
Az elızı fejezetekhez képest látszólag egészen más témával foglalkozunk az alábbiakban. Utaltunk
azonban már arra, hogy a biológiai diverzitás nemcsak az alakok, formák, struktúrák változatosságát,
hanem a funkciók sokféleségét is jelentik. Az erdıben valóban sokféle folyamat zajlik. Ezek közül
jónéhány a szén földi körforgalmában játszik fontos szerepet. A szén az élıvilág számára kitüntetett
fontosságú elem, s a fotoszintézis meghatározója a bioszférának. A szénnek a földi folyamatokban
azonban más, pl. a klíma befolyásolásával kapcsolatos – késıbb ismertetendı – szerepe is van, s ezt csak
nem olyan régóta ismertük fel. Szintén újkelető az a felismerés, hogy ezekben a folyamatokban az
erdıknek, ill. az erdıgazdálkodásnak egy egészen új szerepe lehet. Ebben a fejezetben azt elemezzük, hogy
hogyan befolyásolhatjuk az erdıgazdálkodással a szén földi körforgalmát, s ezen keresztül környezetünk
egyik igen fontos elemét: a földi klímát.
Az elemzés arra is lehetıséget nyújt, hogy az erdıknek az életünkben betöltött szerepét ne csak
hazai, hanem globális perspektívában is bemutassuk. Ehhez nagy segítséget jelent az, hogy a
szénkörforgalom különbözı folyamatait számszerősíteni lehet, és a számok használatával jobban
érzékelhetık bizonyos arányok és értékek. Az erdıknek a szénkörforgalomban betöltött szerepe ezért
bizonyos értelemben indikátorként is felhasználható az erdık értékének elemzésekor.

2. Nem az oxigén – a szén-dioxid!
Közkelető szakmai hiedelem szerint az erdık egyik legfontosabb szerepe a létünkhöz oly nélkülözhetetlen
oxigén termelése. Gyakran találkozni olyan véleményekkel, hogy "az erdık a Föld tüdeje", vagy “a zöld fák
rengetege termeli az életet adó oxigént”. Könnyen belátható, hogy ez a hiedelem alapvetıen téves. Az erdı
növényei termelnek ugyan oxigént, de ennek nagy részét saját maguk azonnal felhasználják, a maradék
nagy részét pedig az erdıben állandóan zajló, a korábban képzıdött, és elhalt szerves anyag lebontását
elıidézı folyamatok kötik le. Az azonnal fel nem használt mennyiség igen csekély a levegı oxigén
tartalmához képest (ezt késıbb – l. 10. ábra – részletesen bemutatjuk). Hasonlóképpen, az emberek
légzése, ill. az emberi tevékenység oxigén fogyasztó folyamatai (pl. főtés, közlekedés, az ipari termelés
stb.) akármilyen sok oxigént is emésztenek fel, csak a töredékét fogyasztják el annak, ami a levegıben van.
A levegıben ugyanis irdatlan mennyiségő oxigén van. A levegı jelenlegi magas oxigén tartalma valóban a
növényi fotoszintézis eredményeként alakult ki, azonban ehhez több milliárd évre volt szükség. Ezalatt a
hosszú idı alatt a levegı oxigén tartalma kb. 21%-ra (210 ezer ppm) növekedett. Ez a nagy mennyiség
csökken ugyan valamennyit az említett emberi tevékenységek hatására, de ez a csökkenés (évente kb. 4
ppm; Cannell, 1995) a méréshatár közelében van. Az oxigén-óceánból kimert néhány vedernyi hiánynak –
legalábbis eddigi ismereteink szerint – nincs is különösebb hatása életünkre vagy környezetünkre.
Adott hely oxigénellátásában az erdıknél sokkal fontosabb szerepet játszik a szél, amely
folyamatosan keveri a levegıt, és eljuttatja az oxigént olyan helyekre is (pl. nagyvárosok központja,
hıerımővek stb.), ahol helyileg, ill. idıszakosan az oxigén fogyasztó égési és egyéb folyamatok máshogyan
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valóban jelentısen csökkentenék a levegı helyi oxigéntartalmát, és ahol ezért az ember, ill. az állatok
emiatt akár el is pusztulhatnának. Az erdık, ill. a fák ezeken a helyeken legfeljebb idıszakos és részleges
oxigénforrásoknak tekinthetık; összességében pedig a szerepük igen csekély.
Nemigen emlegetik ugyanakkor – legalábbis az erdészeti szaksajtóban -, hogy a levegıben az
oxigén mellett sok olyan egyéb gáz van, amelyekkel kapcsolatban az erdık számunkra ténylegesen
kedvezı, jelentıs szolgáltatásokat nyújtanak. A legkülönbözıbb természetes, ill. az emberi tevékenység
következtében felszabaduló gáz közül az ún. üvegházhatást okozó gázokra, közülük is elsısorban a széndioxidra érdemes leginkább odafigyelni21. Ezek természetes körforgalmát az emberi tevékenység jelentısen
megbolygatta. Ez a zavarás olyan mértékő, hogy az többek között a földi klíma megváltozását eredményezi, ami
viszont az emberiségnek egyre növekvı, komoly problémát fog okozni a nem is távoli jövıben. E
probléma nagyságrendjét felismerve a 2000. évi davosi Világgazdasági Fórum állam- és kormányfıi a
klímaváltozást az emberiség legnagyobb kihívásának nevezték az új évszázad elején.
Az utóbbi évek vizsgálati eredményeinek a birtokában nyilvánvaló, hogy az erdık a légköri
széndioxid-tartalom szabályozásában fontos tényezık. A szén-dioxid földi körforgásának ugyanis fontos állomásai
az erdık. Ezért a klímaváltozásból eredı problémák megoldásában az erdıknek és az erdıgazdálkodásnak is jelentıs
szerep juthat.
Az alábbiakban legelıször azt vizsgáljuk meg, hogy mekkora és milyen jellegő a klímaváltozás, és
mi okozza azt. Ezután azt foglaljuk össze, hogy az erdık hogyan vesznek részt a földi
szénkörforgalomban, s hogy milyen következményei vannak, ill. lehetnek az erdıirtásnak és az erdık
degradációjának a földi szénkörforgalomra és ezen keresztül a klímára nézve. Végül azt elemezzük, hogy
mit lehetne tenni erdıgazdálkodási módszerekkel annak érdekében, hogy a levegı szén-dioxid tartalmának
további növekedését, s így a klímaváltozás kellemetlen hatásait elkerüljük.

3. A klímaváltozás és hatásai
A klímaváltozás jelenségének megértéséhez érdemes a földtörténeti közelmúlt eseményeit áttekinteni. A
földi átlaghımérséklet az utóbbi 10 ezer évben kisebb ingadozásokkal kb. azonos értékeket mutatott (6.
ábra). Az ingadozások a mai átlaghoz képest maximum 0,7 fokkal hidegebb, ill. 1,3 fokkal melegebb sávon
belül maradtak. Az utóbbi néhány száz évben sem volt teljesen egyenletes a hımérséklet, de trendszerő
változást nem mutatott. Igazoltnak tőnik ugyanakkor, hogy a földi légkör középhımérséklete az elmúlt száz
évben mintegy 0.6 °C-kal nıtt (7. ábra; más becslések szerint 1860 óta 0,7-1,5 fokkal). A kérdéssel
foglalkozó nemzetközi tudományos testület, az IPCC22 szerint az elıttünk álló évszázadban a legújabb
becslések szerint már akár további 2-9 °C-kal is növekedhet a hımérséklet. A kérdéssel foglalkozó kutatók
egy jelentıs része a meteorológiai adatok és éghajlati modellek vizsgálata alapján ma már azt állítja, hogy
“klímaváltozásnak” vagyunk tanúi, és hogy e változásban az emberi tevékenység is határozottan érzékelhetı szerepet
játszik: nem valószínő, hogy kizárólag természetes jelenségrıl volna szó.

21

Bár az erdık szerepe a többi, említett gáz körforgalmában sem elhanyagolható, ezekre itt csak esetenként fogunk
röviden kitérni.
22 Intergovernmental Panel on Climate Change, magyarul: Klímaváltozási Kormányközi Panel
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a hımérséklet eltérése a jelenlegitıl (fok C)
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6. ábra. A hımérséklet eltérése a jelenlegitıl a legutolsó 10 ezer évben. (Cannell, 1995 után újrarajzolva.)

a Föld átlaghımérsékletének eltérése az 1961-1990 közötti idıszak átlagától (fok C)
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7. ábra. A Föld átlaghımérsékletének alakulása az utóbbi évezredben három klímamodell, ill. tényleges
mérések alapján. Az eltérés-értékek az 1961-1990-es évek átlagához viszonyított simított különbségek. A
Meteorológiai Világszervezet többek között erre a grafikonra alapozva tartja ténynek a klímaváltozást
(WMO, 1999).
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A Föld hımérséklete és más klímajellemzıi természetesen nagy térbeli változatosságot mutatnak
minden idıpillanatban, s ehhez hasonlóan a klíma megváltozása is nagyon különbözı lehet a Föld
különbözı pontjain. Minél inkább közelítünk a sarkokhoz, annál nagyobb változásokkal kell számolni. A
melegedés az egész Földre csak átlagban érvényes, egyes helyeken lehülés is bekövetkezhet. A változások
egyes térségekben a csapadék- és szélintenzitás növekedésével, más térségekben azok csökkenésével
járhatnak. Feltehetıen növekszik a szélsıséges idıjárási körülmények (szélviharok, özönvízszerő esızések,
extrém szárazságok stb.) gyakorisága. Bizonyítottnak vehetı, hogy megváltoznak a nappalok és éjszakák
hımérsékletviszonyai (Harvey, 1995).
Még nem világos, hogy térségünkre nézve milyen, a klímaváltozásnak tulajdonítható változások
történtek eddig, ill. milyenek várhatók; mindazonáltal tanulságos az, hogy Budapesten elıször csökkenı,
majd növekvı tendenciát mutat a hımérséklet azóta, hogy elkezdték hazánkban a rendszeres
meteorológiai észleléseket (8. ábra).
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8. ábra. A hımérséklet alakulása Budapesten a rendszeres meteorológiai mérések megkezdése óta. (Az
Országos Meteorológiai Szolgálat adatbázisából.)
A klímaváltozás hatásai is sokfélék. A vegetációs idıszak máris megfigyelhetı meghosszabbodása az északi,
ill. mérsékelt övi országok számára javíthatja a mezıgazdasági termelés lehetıségeit, más, már most is túl
meleg éghajlatú helyeken viszont ronthatja. Egyes alacsonyan fekvı térségeket eláraszthat a tengervíz, ha a
felmelegedés következtében megolvadt sarki jég miatt megemelkedik a tenger vízszintje. (A vízszint
emelkedésére már bizonyítékok is vannak: az elmúlt évszázadban 10-25 cm-es volt az emelkedés
(Vaugham – Doake, 1996). A következı évszázadban további 15-95 cm emelkedés várható (Masood,
1995), többek között a Grönlandi Jégmezı és más jégmezık megolvadása miatt.
Mindezek sok helyen kedvezıtlen hatásúak lehetnek az emberi népesség élet- és
munkakörülményeire nézve is. A becsült hatásokat megpróbálták pénzben is kifejezni, és igen nagy
számokat kaptak. Nem csoda, hogy a világ figyelme is a klímaváltozás felé fordult.
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4. Mi okozza a klímaváltozást?
Egyes vizsgálatok szerint klímaváltozást önmagában az is okozhatna, ha az erdık nagy területen történı
kiirtása megváltoztatná a vízkörforgalmat. Általános légköri modellezéssel ugyanis kimutatták pl., hogy ha
a mély gyökerő trópusi fák helyét sekély gyökérzető legelık foglalnák el, akkor csökkenne az
evapotranspiráció23, ami egy (még) melegebb, és szárazabb klímához vezetne (Shukla et al. 1990).
A klímaváltozás létrejöttéért mindazonáltal elsısorban az ún. üvegházhatású gázokat teszik felelıssé.
Ismeretes, hogy ezek a gázok – a szén-dioxid, a vízgız és a levegıben található több más gáz –
akadályozzák azt, hogy az eredetileg a Napból származó, majd a Föld felszínérıl infravörös hısugarak
formájában visszaverıdı sugárzás elhagyja a Földet. Ezek a gázok elnyelik a hısugárzást, ami felmelegíti a
levegıt. A természetes üvegházhatás a Föld élıvilága számára elınyös, hisz anélkül mintegy 33 fokkal
lenne alacsonyab a Föld átlaghımérséklete. Ugyanakkor – a fentiekbıl következıen – az sem jó, ha túl sok
üvegház-hatású gáz van a levegıben, hiszen akkor azok túl sok hısugárzást nyelnek el. E gázok
feldúsulása a levegıben végsı soron tehát a klíma megváltozásához vezethet.
Az üvegházhatású gázok közül – a vízgızt figyelmen kívül hagyva – a szén-dioxid van a
legnagyobb koncentrációban jelen a levegıben. Ugyanakkor az is igaz, hogy sok gáz a szén-dioxidnál sokkal
hatékonyabb az üvegházhatás kialakításában. E két tényezı összhatásából adódik az, hogy a globális
felmelegedésért elsısorban, mintegy 50-60 %-ban a szén-dioxid tehetı felelıssé (16. táblázat). A szén-dioxid
jelentıségét bizonyítják azok a becslések is, amelyek szerint a légkör szén-dioxid koncentrációja és
hıméréséklete meglehetısen hasonló irányú és mértékő változásokat mutatott az utóbbi 120 ezer évben
(9. ábra).
16. táblázat. A fontosabb üvegháztatású gázok légköri koncentrációja, relatív üvegházhatás-hatékonysága
és a globális felmelegedésben betöltött relatív fontossága. A táblázatban közölt számok többnyire becsült
értékek, és átlagszámok. (Elsı, második és ötödik adatsor: Pálvölgyi – Faragó, 1995; harmadik és negyedik
adatsor: U.S. Support, 1995.).
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9. ábra. A léghımérséklet és a levegı széndioxid-koncentrációja az utolsó 120,000 évben. (Barnola et al.,
1987 után újrarajzolva. Az adatokat az Antarktisz jémilliárd takarójába fúrt 2083 m hosszú jégfurat
elemzése során kapták. A hımérsékletet az O18 és az O16 izótópok arányából becsülték, a CO2koncentrációt pedig a jégbe bezárt légbuborékok kémiai elemzése során mérték.)
Fontos megemlíteni, hogy a földi légkörben és az azzal kapcsolatos más szférákban (óceánok, bioszféra,
talaj) lezajló fizikai és kémiai folyamatok természete, a folyamatok (anyag- és energiacserék) mértéke,
valamint térben és idıben jelentıs változásai nehezen mérhetık, és még nincsenek tisztázva. Emiatt aztán
a velük kapcsolatos tudományos, ill. más megállapítások és következtetések egy-egy konkrét számadat
kapcsán meglehetısen bizonytalanok. Ugyanakkor bizonyossággal állítható, hogy a klímaváltozás és a széndioxid szerepe stb. minden jel szerint tény és ezért elemzésekre, ill. cselekvésre kell, hogy ösztönözzön. Ehhez
viszont elıször azt kell megértenünk, hogy mi, hogyan és miért vezetett a mai viszonyok kialakulásához.

5. A széndioxid-emisszió története és okai
A levegı szén-dioxid koncentrációja az utóbbi néhány ezer évben igencsak komoly, gyorsuló változás
mutat25 (10. ábra). Egyértelmőnek látszik, hogy a koncentráció-növekedésnek az utóbbi másfél
évszázadban megfigyelt felgyorsulása az ember tevékenységével van összefüggésben: 1850 óta mintegy 410
milliárd t szén került a levegıbe különbözı emberi tevékenységek következtében. Összehasonlításképpen:
ez a szárazföldi biomokban26 jelenleg tárolt szén mennyiségének közel 90%-a). A levegıbe kibocsátott
szén egy részét az óceán, másik részét a szárazföldi bioszféra vette fel, de egy része a levegıben maradt. Az
ipari forradalom kezdete óta ennek következtében a légköri CO2- koncentráció mintegy harmadával
emelkedett. A közelmúlt mérései (11. ábra) egyértelmővé teszik, hogy ez a koncentráció-növekedés
nemhogy lelassult, inkább még fokozódik is. Ez a növekedés kb. tízszer intenzívebb a legutóbbi természetes
növekedési ütemnél, ami az utolsó jégkorszakban fordult elı (Cannell, 1995).

25

Még ennél is nagyobb mértékben emelkedett a metán koncentrációja az utóbbi másfél évszázadban (az 1850-re
valószínősített 700 ppbv25-rıl mára 1700 ppbv-re). Igaz ugyanakkor az is, hogy a metánkoncentráció növekedése az
utóbbi két évtizedben – ismeretlen okok miatt – lelassult.
26 jellegzetes állat- és növénytársulásokkal rendelkezı vegetációs öv
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10. ábra. A széndioxid-koncentráció alakulása az elmúlt 20 ezer évben. Amíg az isz. sz. 1000-t megelızı
mintegy 7000 év alatt 25 ppmv-nyit fokozatosan, lassan emelkedett a koncentráció, addig ugyanennyi
koncentráció-növekedéshez ezután már csak kb. 600 évre volt szükség. 1850 óta viszont 90 ppmv volt az
emelkedés mértéke, s ebbıl 55 ppmv az elmúlt mintegy négy évtizedre esik. (Bolin et al. 2000).
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11. ábra. A levegı széndioxid-koncentrációjának emelkedése az elmúlt négy évtizedben. (Houghton et al.
1994 után újrarajzolva.) Az emelkedı trend mellett megfigyelhetı éves ingadozás (kb. 7 ppmv évente)
azzal magyarázható, hogy a növények a vegetációs idın belül megkötik a szén-dioxidot, a vegetációs
szünetben – ami nagyobbrészt egybeesik a főtési szezonnal – ez a tevékenység szünetel, az óceánok
viszont csak lassabban nyelik el, ill. szabadítják fel a szén-dioxidot.
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A kibocsátás forrásait tekintve megállapítható (12. ábra), hogy a különbözı földhasználatokból (erdıirtás,
vándorló földmővelés, tervszerő mezı- és erdıgazdálkodás stb.), valamint a földhasználati formák közötti
váltásokból (pl. erdıterület átalakítása mezıgazdasági célokra vagy fordítva) eredı emisszió a mai fejlett
világban kb. 1900-ig megelızték az ipari tevékenységet a szén-dioxid kibocsátás tekintetében. Összességében
az ipar mintegy 270, a földhasználat pedig 140 milliárd t szén emissziójáért felelıs 1850-tıl napjainkig. Ez
egy olyan hatalmas mennyiségő sajátos adósság a légkörrel szemben, amit egyhamar nem fogunk tudni
törleszteni.
Az erdıirtások jelentısége ma sem lebecsülendı, legalábbis a földhasználattal összefüggı
szénkibocsátás mintegy négyötöde erdıterületekrıl származik. A maradék egyötöd jelentıs része olyan
mezıgazdasági területrıl kerül a levegıbe, amelyrıl már korábban kiirtották az erdıt (Cannell et al. 1999).
Az erdıirtás többnyire égetéssel történt, ill. történik, az égetés után az erdıtalaj humusztartalma is gyors
ütemben oxidálódik, s a hosszú idı alatt elnyelt és a talajban raktározott szén így rövid idı alatt és nagy
mennyiségben kerül a légkörbe. (Az égetés következtében jut a levegıbe az éves metánkibocsátás
egytizede, továbbá a szintén üvegházhatású szénmonoxid-emisszió kb. fele.)
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12. ábra. A széndioxid-kibocsátás alakulása 1820 óta (Houghton, 1996; Marland et al., 1999 alapján).
Az összes kibocsátás legnagyobb részéért azonban az ipar a felelıs. A kibocsátás két fı forrása a fosszilis
tüzelıanyagok elégetése, valamint a cementprodukció. Az ipar (beleértve a közlekedést) szénkibocsátása valamikor
a bányászat fellendülésével, ill. a gızgépek feltalálásával kezdett egyre jelentısebbé válni. Ma a
közlekedéssel, a cementgyártással és más emberi tevékenységekkel együtt a legfontosabb szénkibocsátó.
Jellemzı, hogy az emisszió az északi félteke mérsékelt égövében – az USA, Európa, valamint Japán is ide
esik – sokszorosa a Föld más térségeiben mérhetınek.
Úgy tőnik, hogy a fosszilis energiahordozók (a szerves vegyipar számára: szerves kémiai alapanyagok)
gyors ütemő felhasználása, továbbá a szárazföldi biomok eltüntetése és átalakítása a Föld egészét érintı egyik legsúlyosabb
környezetszennyezését eredményezi. Ahhoz, hogy megítéljük, mekkora ez a környezetszennyezés, és hogy milyen
lehetıségekkel rendelkezünk a csökkentéséhez, ismernünk kell a szén földi körforgalmát, s benne az erdık
szerepét.
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6. Az erdık szerepe a szén földi körforgalmában
Tudjuk, hogy a földi légkör jelenlegi összetétele döntı mértékben biológiai folyamatok eredménye, a földi
élıvilág fejlıdésének következménye. A Föld keletkezése után sokáig szén-dioxidban, vízgızben és
metánban gazdag légkörbıl a fotoszintetizáló növényzet folyamatosan megkötötte a szén-dioxidot, és
ugyanakkor felszabadította az oxigént. Ennek egyik legújabb bizonyítéka a levegı oxigéntartalmának 300
millió évvel ezelıtti hirtelen megemelkedése – és ezzel egyidejőleg a szén-dioxid koncentráció jelentıs
csökkenése –, amit nagy valószínőséggel a fák és más edényes szárazföldi növények megjelenése és
elterjedése okozhatott (Berner, 2000). Ma emberi behatásra ennek az ellenkezıje történik. Az emisszió mai
üteme mellett csupán 75 év – egy ember átlagos élettartama – kellene az összes szárazföldi föld feletti
biomassza elégetéséhez. A megbontott egyensúlyi helyzetben lévı szénkörforgalomban azonban az erdık
egyelıre továbbra is jelentıs szerepet játszanak (13. ábra).

13. ábra. A szén földi körforgalmának fıbb tárolói és folyamatai (Houghton et al., 1994, Dixon et al.
1994, Cannell, 1995, valamint IPCC 2000 alapján). Az erdıirtásokból kb. 0.7 milliárd t származik D-DKÁzsiából, 0.6 milliárd t Latin-Amerikából, és 0.3 milliárd t Afrikából. – Az ábrán bemutatott valamennyi
érték átlagérték, amelyeknek becslési hibasávja nagy (a földi biomassza-értékeknél pl. ±20%, a változásértékeknél pedig ±5-150% a hibatartomány nagysága). Ugyancsak bonyolítja a helyzetet az, hogy az egyes
széntárolók – bioszféra, óceánok, levegı stb. – a klímához hasonlóan nagy természetes ingadozásokat
mutatnak.
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A mérések és becslések szerint a szárazföldi biomassza széntartalmának csaknem háromnegyede van
erdıkben lekötve (17. táblázat). Ez a szénmennyiség valamivel kevesebb, mint a levegıben lévı összes szén
fele. Hatalmas mennyiséget, a szárazföldi biomassza széntartalmának mintegy a négyszeresét, a levegıben
lévı szénnek pedig majdnem a háromszorosát tárolja a talaj, különbözı lebomlottsági fokú elhalt
szervesanyag formájában. E három nagy széntároló közötti áramlást a biológiai folyamatok kontrollálják.
Érdekes ugyanakkor, hogy a tengeri élılények biomasszája az erdıkének kevesebb mint 1%-a. Ezért habár
az igaz, hogy méretükhöz képest sok szenet kötnek le, ill. sokat bocsátanak ki, nettó szénelnyelıként nem
vehetık számításba.)
17. táblázat. A szárazföldi biomok szénkészletei a növényzetben és a talaj felsı 1 m-es rétegében (WBGU,
1998).
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A legnagyobb éven belüli szénforgalom a légkör és a szárazföldi élıvilág között zajlik (14. ábra). Ez
önmagában azonban nem jelenti azt, hogy azok az erdık, amelyeknek területe állandó, feltétlenül jelentıs
szénnyelıként, ill. oxigén-felszabadítóként szerepelnek. Ha így volna, igen nagy ütemben növekedne a
levegı oxigéntartalma, de a megfigyelések ellentmondanak ennek a feltevésnek. Ahogyan azt már
említettük ugyanis, az erdıben nemcsak fotoszintézis, hanem oxigént fogyasztó, és szén-dioxidot
felszabadító légzési folyamatok is zajlanak. A kettı egyenlege csak nagyon hosszú idı alatt növeli kis
mértékben a levegı oxigéntartalmát: a természetes erdık – eltekintve a katasztrófaszerő globális
események hatásaitól – majdnem ún. szénegyensúlyban vannak. Nem vitás, hogy földi léptékben és geológiai
idıtávlatokban az erdık szénelnyelık voltak; ebbıl az elnyelésbıl adódik ugyanis az a szénmennyiség, ami
– a jelenlegi biomasszán kívül – a talajban, továbbá a geológiai folyamatok által eltemetett, fosszilizálódott
szervesanyagban halmozódott fel. Természetes körülmények között a szárazföldi ökoszisztémák tehát lassú
szénelnyelık.

113

114

14. ábra. Az erdık szén-körforgalma. A többlépcsıs folyamat elsı eleme a fotoszintézis: a szén-dioxid
megkötése, a megkötött szén mennyisége (bruttó elsıdleges produktum, BEP) pedig jelenleg mintegy 120
milliárd t évente. Ebbıl maguk a növények a légzésük (ún. autotrifikus légzés, AL) során szintén évente
kb. 60 milliárd t-t szinte azonnal visszajuttatnak a levegıbe. A megmaradó 60 milliárd t-ból (amit nettó
elsıdleges produktumnak, NEP nevezünk) kb. 50 milliárd t az állatok légzése és az elhalt szervesanyagok
bomlása (ún. heterotróf légzés, HL) révén hosszabb-rövidebb idı után szintén a levegıbe kerül. A
maradék mintegy 10 milliárd t-ból (nettó ökoszisztéma produktum, NÖP) további folyamatok
(bolygatások, B: tüzek, erdıirtás) révén mintegy 9.3 milliárd t kerül vissza a levegıbe. A fennmaradó évi
mintegy 0.7 milliárd t szén növeli a szárazföldi biomassza mennyiségét (Elnyelés). Ez az utóbbi szám
bizonytalan, csak nagyságrendileg helyes érték (Bolin et al. 2000).
A mai erdık azonban az utóbbi idıben az erdıkben és környezetükben lezajló, emberi behatásra történı
jelentıs változások következtében eltávolodtak ettıl a szénegyensúlytól. Ennek csak az egyik oka az
erdıterület folyamatos és nagy léptékő változása. Az erdık szerkezete és mőködése is jelentıs
változásokon megy keresztül. Ennek egyik jele, hogy Európa erdeiben – de feltehetıen más kontinensek
erdeiben is – az utóbbi néhány évtizedben mintha jelentısen, mintegy 54%-kal (!) megnıtt volna a fák
növekedésének a sebessége, az erdık fatermıképessége (Spiecker et al. 1996; Somogyi, 1998a-c). Ezt
közvetlen mérések is alátámasztják, ugyanakkor Európában az elmúlt 40 év alatt 43%-kal (!) nıtt az erdık
kimutatott fakészlete (Kuusela, 1994). Ez azonban csak egy formája annak, hogy a megváltozott széndioxid és klíma milyen hatással van az erdıkre.

7. Trágyázás szén-dioxiddal
Még nem tisztázott kérdés, hogy az említett jelentıs fakészlet-gyarapodásnak, ill. a fanövekedés
felgyorsulásának mi a magyarázata. Ugyanakkor bizonyos kísérletek azt mutatják, hogy az erdık a légkör
megnövekedett szén-dioxid koncentrációja mellett nagyobb hatékonysággal fotoszintetizálnak, s ezért
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nagyobb a fák nettó elsıdleges produktivitása. A szén-dioxid úgy hat a növényekre, mint a mezıgazdasági
kultúrákban használt trágyák, ezért azt “szén-dioxid trágyázási effektusnak” is nevezik.
A modellkísérletek azt mutatják, hogy kétszeres CO2-koncentráció mellett rövid távon mintegy
másfélszer több szénet kötnek meg az európai fafajok (Medlyn et al. 2000). Földi léptékben úgy becsülik,
hogy ennek az effektusnak a hatására jelenleg mintegy 1.2 milliárd t/év többlet szén kötıdik meg. Hozzá
kell azonban tenni, hogy lehet, hogy a növények hozzászokhatnak a megnövekedett légköri szén-dioxid
koncentrációhoz, és a trágyázási effektus hatása megszőnik. A szén-dioxid trágyázás hatását hosszú távon
az is csökkentheti, ill. meg is szüntetheti, hogy a növekedést sok helyen a rendelkezésre álló tápanyagok
(nitrogén, foszfor stb.) limitálják. Mindenesetre a szén-dioxid trágyázási jelenség olyan bonyolult, hogy sok
tekintetben még bizonytalanok a kutatók.
A klímaváltozás közvetlenül érintheti a fotoszintézist és a légzést is. A megnövekedett
felhımennyiség csökkentheti, a meghosszabbodott vegetációs idıszak ugyanakkor növelheti a
fotoszintézis hatékonyságát. A légzési folyamatok intenzitása arányosan nı a léghımérséklettel, vagyis a
globális felmelegedés e tekintetben a levegı széndioxid-tartalmának további növekedését jelenti. A talajban
lévı szerves anyag lebomlási sebessége szintén nı a melegedı klímával, de hosszú távon visszaáll az
eredeti intenzitásra. Addig azonban kialakulhat egy olyan helyzet, amikor is a légzési-lebontási folyamatok
jóval nagyobb mértékben nınek, mint a fotoszintézis, s ezek eredıjeként az erdık (akár már 2050 elıtt)
aktív szénkibocsátókká válnak. (Az IPCC szerint ez akár az összes erdı harmadában is elıfordulhat,
különösen a boreális erdıövben.) Ez a kibocsátás jóval meghaladhatja a fosszilis tüzelıanyagok égetésébıl
származó kibocsátást, tehát nem kis jelentıségő jelenségrıl van szó.
Emellett a melegedés az Amazonas-medencében is szárazodást okozhat, és nagy területő esıerdık
száradhatnak ki. A melegedés a Földnek ezen a részén 2100-ig elérheti a 6 fokot is, ami sivataggá tenné a
terület jelentıs részét: nagyobb erdıterületek tőnhetnek így el, mint a fakitermelések révén.
A klímaváltozásnak azonban számos közvetett hatása is lehet. Ilyen pl. az, hogy megnövekedhet a
természetes bolygatások (Somogyi, 1998d) gyakorisága, nagyobb széldöntések, erdıtüzek keletkezhetnek,
ami csökkentheti a bioszféra, és tovább növelheti a levegı széndioxid-tartalmát. Az összes közvetlen és
közvetett hatást figyelembe véve nyilvánvaló, hogy a klímaváltozás az emberiség jövıjét meg fogja nehezíteni, ezért
érdekünkben áll, hogy megállítsuk az üvegházhatású gázok felhalmozódását a levegıben.

8. Kibocsátás-csökkentés és szénlekötés
Annak a szükségességét, hogy stabilizáljuk valamennyire a légkör összetételét, s ezzel elkerüljük a klíma
számunkra kedvezıtlen megváltozását, már több, mint két évtizeddel ezelıtt felismerték. A klímaváltozást
természetesen elsısorban az emberi tevékenység környezetszennyezı jellegének a csökkentésével kellene
elkerülni. Ez azonban a gazdasági növekedés, az emberiség lélekszámának és az életszínvonalnak az
emelkedése miatt – amirıl eleddig egyetlen ország sem volt hajlandó lemondani – csak akkor volna
elképzelhetı, ha forradalmian új tudományos eredményeknek köszönhetıen teljesen új mőködési elvek
szerint mőködı energiatermelı rendszereket és új, szén-dioxidot nem emittáló termelı technológiákat
tudnánk bevezetni. Erre vannak ugyan reményeink (számos világcég végez ilyen jellegő technológiafejlesztéseket), mégis, ma még azt kell célul kitőzni, hogy minden lehetséges jelenlegi eszközzel próbáljuk
vagy csökkenteni az alkalmazott termelési folyamatok széndioxid-kibocsátását, vagy növelni a szén elnyelését.
Az erdıknek a földi szénkörforgalomban betöltött szerepének ismeretében felmerül a kérdés,
hogy nem lehet-e az erdıgazdálkodás megfelelı irányú fejlesztésével hatást gyakorolni a
szénkörforgalomra? Arra, hogy milyen konkrét módszerekkel érhetı el siker, s hogy e módszerekkel
mekkora hatást lehet elérni, csak alaposabb számítások után lehet megfelelı választ adni.
Ezek a számítások és a megvalósítható programok keresése nemzetközi és hazai szinten egyaránt
már évek óta megkezdıdtek. Közel 20 éve tett közzé állásfoglalást a Meteorológiai Világszervezet a
globális éghajlatváltozás kockázatáról és e kockázat elemzésének szükségességérıl. 1980-ban Éghajlati
Világprogram indult, majd 1988-ban létrehozták az IPCC-t (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) az
addig összegyőlt adatok és vizsgálati eredmények szintézisének elvégzésére. A folyamat egyik kiemelkedı
jelentıségő állomása volt az ENSZ Környezet és Fejlıdés Konferenciáján, Rioban 1992-ben elfogadott
Éghajlatváltozási Keretegyezmény (Bándi - Faragó - Lakosné, 1994). Ebben az egyezményben az aláíró
országok vállalták, hogy az emberi tevékenységbıl eredı, a légkörbe kibocsátott üvegházhatású gázok
mennyisége 2000-ben nem fogja meghaladni a kibocsátás 1990. évi szintjét.
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Magyarország 1994. februárjában csatlakozott az egyezményhez olymódon, hogy a referenciának
nem az 1990-es évet, hanem a jelenlegi gazdasági visszaesést megelızı, a szén-dioxid kibocsátása
szempontjából mértékadónak tekinthetı 1985-1987-es idıszak átlagértékét jelölte meg. A keretegyezmény
megszületése után egyre több tanulmány foglalkozott a szén-dioxid és más üvegházhatású gázok
jelentıségével, a kibocsátás csökkentésének lehetıségeivel, az energiahasznosítás racionalizálásának útjaival
(pl. Faragó et al. 1994, Pálvölgyi - Faragó, 1994, 1995). Az egyezmény része az is – de természetesen ez
egyébként is fontos -, hogy viszonylag rendszeresen megbecsüljük az említett gázoknak a légkörbe
kibocsátott mennyiségét. Ugyanígy lényeges annak megbecslése, hogy milyen módszerekkel és milyen
mértékben érhetı el a széndioxid-koncentráció csökkenése.
További lényeges elırelépés történt 1997-ben Kyotoban, ahol az államok egy jelentıs része azt
vállalta, hogy 2008-2012 között27 az éves nettó szénkibocsátást az 1990-es szint alatt átlagosan legalább 5.2%kal maximálja. Még akkor is jelentıs lépésnek mondható ez a vállalás, ha becslések szerint legalább 60%-os
kibocsátás-csökkenésre volna szükség az éghajlat stabilizálásához – pedig sem ennek az egyezménynek,
sem általában az emberiségnek nem lehet más hosszútávú célja. Azért is jelentıs a kyotói egyezmény, mert
jogilag kötelezı érvényő. – Magyarország 6%-os csökkenést vállalt az 1985-87-es bázisévek átlagához
viszonyítva. Ezt a vállalást – elsısorban a gazdaságnak a rendszerváltás utáni jelentıs visszaesése, és a
lassan beinduló növekedése miatt – az ország valószínőleg könnyebben tudja majd teljesíteni, mint sok
fejlett ipari ország.
Az egyes országok kötelezettség-vállalásának teljesítése persze többféle módszerrel képzelhetı el.
A különbözı módszerek közötti választás függ a költséghatékonyságtól (mennyibe kerül egységnyi
mennyiségő szén lekötése), a módszert alkalmazó program megvalósíthatóságától (pl. nem ellenzik-e
bizonyos érdekcsoportok), tovább egyéb szociális, vagy környezetvédelmi hatásaitól.
A lehetséges módszerek egyike az erdıgazdálkodás (ill. általában a földhasználat), amely jelentıs
mértékben, vagy akár teljesen hozzájárulhat a válalt kötelezettségek teljesítéséhez. Nem csoda, ha
Kyotóban az érdeklıdés középpontjába kerültek az erdık. A Kyotói Egyezmény az egyes országok
számára a nettó kibocsátás korlátozását írja elı. A nettó kibocsátás értelemszerően a bruttó kibocsátás és a
szénlekötés különbsége, ami akkor is csökkenhet, ha a szénlekötés nagyobb, mint a (bruttó) kibocsátás. A
szénlekötés éppen az a terület, ahol az erdıgazdálkodás elvben komoly szerephez juthat.28
Becslések szerint új erdık telepítésével 2050-ig a jósolt szénkibocsátásnak csak 12-15%-a volna
leköthetı (Cannell, 1995). A Kyotoi Protokoll céljaihoz képest viszont igen nagyok az elvi lehetıségek (7.
jegyzet).
7. jegyzet. A 2008-2012-es idıszakra becsült éves nettó szénlekötési
lehetıségek az erdıgazdálkodásban.
A becslések globális méretekben igen bizonytalanok, modellfüggık, csak
nagyságrendileg értelmezhetık. Az erdıtelepítések, visszaerdısítések,
erdıfelújítások és erdıirtások eredıjeként - a jelenlegi trendek
fennmaradása esetén - mintegy 100 millió t szén évenkénti lekötésével
lehet számolni. Dupla sebességő erdısítés és fele sebességő erdıirtás
esetén 230 millió t az éves lehetıség. Az Egyezmény által közelebbrıl
meg nem jelölt “egyéb tevékenységekbıl” (pl. erdık megvédése a
letermeléstıl) akár többszáz millió t lehet az éves lekötés, de ennek
mértékét ennél pontosabban nem lehet megbecsülni. A fatermékek
megfelelı kezelésébıl szintén kb. 210 millió t szén lekötése biztosítható
évente. Ezeket összehasonlítva a vállalt kötelezettségekkel (200 millió t
szén/év “az 1990-es szinthez képest", ill. 750 millió t szén/év a “minden
változatlanul megy tovább” szcenáriók esetén) látható, hogy akár egyedül
az erdıgazdálkodási tevékenységekkel is teljesíthetık a vállalások.
27 Azért öt évet átölelı idıszakot választottak egy konkrét év helyett, mert így lényegesen csökkenthetık, ill.
kizárhatók a kibocsátások, ill. elnyelések véletlenszerő, vagy ciklikus változásai, ingadozásai.
28 Hosszú távon veszélyes lehet csak a szénnyelıkre építeni. Ezek kapacitása ugyanis véges, és kimerülésük a magas
kibocsátás miatt a levegı szén-dioxid tartalmának ugrásszerő emelkedéséhez vezethet. A nyelıknek ugyanakkor nagy
lehet a szerepük abban, hogy néhány évtizednyi idıt adnak az emberiségnek ahhoz, hogy a szén-dioxid emissziójával
járó tevékenységeket (energiatermelés, cementgyártás stb.) felváltsa másokkal.
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Azért csak elvben megfogalmazható lehetıségekrıl van szó, mert a szénlekötéssel, ill. szénemisszióakadályozással kapcsolatos erdıgazdálkodási programok hatását a szénkörforgalomra nehéz pontosan
megmérni, nehéz hosszú távra biztosítani, és az erdık megırzéséhez, kezeléséhez, felújításához és
telepítéséhez nagyon sok és sokféle érdekcsoport érdekei kapcsolódnak, amelyek egymással konfliktusba
kerülhetnek, veszélyeztetve vagy megakadályozva ezzel a programok sikerét. Ezzel együtt a szén
körforgalmára gyakorlandó hatás tekintetében az erdıgazdálkodásnak sokkal nagyobb lehetıségei vannak, mint sok
más gazdasági ágazatnak, pl. a mezıgazdaságnak. Ennek okai közül megemlíthetı a hosszú termesztési ciklus, a
fotoszintetizálás intenzitása, a fatermékek hosszú élettartama, a termesztés biztonsága, az, hogy a szén
nemcsak a fákban, de a talajban is raktározódik és ott a lebomlás lassan történik, a fatermesztés gazdaságos
lehet gyengébb talaviszonyok mellett is, végezetül pedig, hogy az erdıknek sok egyéb, a szénlekötéssel
párhuzamosan jelentkezı haszna is van.
A következı fejezetekben elsısorban azt elemezzük, hogy milyen elvi eszközökkel rendelkezünk
az erdıgazdálkodás terén, és ezeknek mekkora jelentıségük lehet a széndioxid-emisszió elleni harcban.

9. Mit tehet az erdıgazdálkodás?
Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a levegı üvegház-gáz tartalmának növekedését, ill. csökkentsük
azt, sokféle erdıgazdálkodási módszer alkalmazható, amelyeket két csoportba érdemes sorolni (18.
táblázat). Az alábbiakban e két csoportba sorolt módszerek közül csak a jelentısebbeket elemezzük.
18. táblázat. A földi szénkörforgalom befolyásolására felhasználható erdıgazdálkodási módszerek és azok
relatív jelentısége. (Elméletileg a Föld egészét tekintve 2050-ig az erdıgazdálkodás összes lehetısége kb.
60-87 milliárd t szén megkötése, ill. emissziójának elkerülése. A legnagyobb lehetıségek az erdıgazdasági
szektoron belül a trópusokon vannak mintegy 300-600 millió ha föld megfelelı kezelésével, gondozásával
(36-72 milliárd t, az összes lehetıség 80%-a). A mérsékelt égövi lehetıség kb. 13-26 milliárd t (17%), a
boreális zónában 2.4-5.6 milliárd t (3%). A nagy területő országokat tekintve: Oroszországban 4.5-11, az
USA-ban mintegy 15 milliárd t szén megkötésére van lehetıség. Kínában 172, Indiában 175 millió ha a
szénmegkötésre rendelkezésre bocsátható terület nagysága; Canell, 1995.)
Relatív jelentıség
Módszercsoport

Módszer
Az erdık területének megırzése

Glo- Magyarbálisan országon
*****

*

***

*

***

**

*

*

***

*****

Fosszilis tüzelıanyag kiváltását
célzó bioenergetikai ültetvények
létesítése

*

**

A meglévı faállományok
széntartalmának növelése

*

**

Az erdıgazdálkodás
hatékonyságának növelése

**

*

A faállományok szén-denzitásának
megırzése (túlgyérítés
A meglévı megakadályozása stb.)
szénraktárak
Az erdıtalaj széntartalmának
megırzése
megırzése
A fatermékekben tárolt szén
megırzése
A faanyag-termelés célját szolgáló
erdıterület növelése

A
szénraktárak
növelése

A fatermékekben tárolt szén
mennyiségének növelése
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İrzés és védelem: van mit!
Ahogyan azt korábban említettük (13. ábra), az erdıkben az idık során jelentıs mennyiségő szén
halmozódott fel. Ez a szén mindaddig kötött formában tárolódik, amíg valamilyen katasztrófa el nem
pusztítja a növényzetet. Amennyiben az erdı egészét vagy annak elemeit elpusztítjuk, hirtelen felszabadul a
lekötött szén, a további lekötés pedig lehetetlenné válik. Ezt többféle módszerrel kerülhetjük el.
Az erdık területének megırzése
Ezt a módszert elsısorban azokban a korábban felsorolt országokban kellene alkalmazni, ahol jelentıs
mértékő erdıpusztulás történik: az Amazonas-medencében, Dél-Amerika más helyein, Afrika, Ázsia és
Óceánia fejlıdı térségeiben, valamint Oroszországban és Kanadában. Nagyon tág határok között
mozognak az eddigi tapasztalatok arra nézve, hogy mennyi szén emisszióját lehet elkerülni erdık
letermelésének megakadályozásával (4-252 tC/ha, IPCC 2000). Emellett egy erdı megvédése a
kipusztítástól nem feltétlenül teremti meg a feltételét annak, hogy csökkenjen a szén-emisszió.
Elıfordulhat ugyanis, hogy egy erdıt megvédünk a putszítástól, akkor az erdıirtásra nem ott, hanem egy
másik erdıben kerül sor. Az is megtörténhet, hogy egy ideig sikerül az erdıt megvédeni, de egy-két évtized
múlva már nem, s akkor a védekezésre fordított energia is kárbavész. Körültekintı tervezésre, a megvédhetı
szénmennyiség pontos meghatározására, és folyamatos monitorozásra van szükség ahhoz, hogy ezeket a
problémákat el lehessen kerülni.
A trópusi erdıvédelmi programok eddig egyébként is kevés sikerrel jártak, kivéve talán Indiát,
ahol az erdıterület 64 millió ha-on stabilizálódott. (Ez azonban nem azt jelenti, hogy az eredeti (ıs)erdık
területe nem csökken, csak azt, hogy a letermelt területekkel azonos nagyságú a telepítés és a felújítás.
Amennyiben az eredetinél kisebb széntartalommal újul fel egy erdı, akkor a terület nettó szénkibocsátónak
tekinthetı.)
Magyarországon – szerencsére – a fentiekhez hasonló problémák csak kis méretekben
vetıdhetnek fel. Az erdıtörvény eleve gátat szab az erdıirtásnak. Erdıirtás legfeljebb elvétve fordulhat
elı, és elsısorban azok az erdık, erdıfoltok vagy fasorok kerülhetnek veszélybe, amelyek
magántulajdonba kerültek, s amelyeket tulajdonosuk a törvényeket nem tisztelve felújítás nélkül letermel.
A faállományok szénkészlet-sőrőségének megırzése
İserdıkben az erdıborítás – legalábbis nagyobb területeken – kisebb ingadozásokkal állandónak vehetı,
és a területegységre jutó biomassza állandóan magas. Ebbıl adódóan az ıserdık biomasszájában
folyamatosan nagy mennyiségő szén van lekötve. Ha az ilyen ıserdıket kiirtjuk, a biomasszában tárolt
szén legnagyobb része azonnal, a fatermékekké alakított fa szénmennyisége hosszabb idı múlva
visszakerül a levegıbe. Az ıserdı helyén létrehozott gazdasági erdı vagy faültetvény átlagos biomasszája,
vagyis széntartalma a rendszeres fakitermelések miatt általában jóval kevesebb, mint az ıserdıké (15.
ábra). Egy tanulmány (Cannell, 1995) szerint hosszú távon akkor volna csak ugyanakkora az ıserdı, ill. a
gazdasági erdı széntartalma, ha átlagosan 420 év volna a fatermékek átlagos életkora – de ez még a
hosszabb élettartamú fatermékek, mint a bútorok, épületfák stb. esetében is ritka, nemhogy az olyan rövid
élettartamú, faalapú termékeknél, mint az újságpapír. Ezért a gazdasági erdı szénkörforgalmi szempontból rossz
alternatívája az ıserdınek.
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15. ábra. Egy ıserdı és egy (tarvágásos üzemmódban kezelt) gazdasági erdı szénkörforgalma. (Az ıserdı
kitermelése után a faanyag egy részét felhasználják, másik része hamar elbomlik. A telepített erdı jó ideig
erıteljesen növekszik ugyan, de biomasszája jelentısen elmarad az ıserdıétıl. A vágásforduló végén
újraindul a ciklus, de összességében mindig is kevesebb szén van lekötve a gazdasági erdıben és a
fatermékekben, mint az ıserdıben.)
A gazdasági erdık fakészletének célirányos kezelésével azonban növelhetık volnának az erdık
szénkészletei. Megfelelı fafajmegválasztással, a természetközeli erdıgazdálkodási módszerek
alkalmazásával, kíméletes erdei technológiákkal az állományok élıfakészlete, ill. biomasszája növelhetı. Ha
csak néhány százalékkal lehetne ilyen módszerekkel növelni a lekötött szén mennyiségét minden
erdırészletben, akkor az összes erdıterületen összességében sok többletszenet lehetne kötésben tartani.
(A mai magyar erdıvagyont figyelembe véve 1% szénkészlet-sőrőség növelés 1.1 millió tonna szén
lekötését eredményezné, ami mintegy 15,500 ha erdı telepítésével volna megköthetı.)
Az erdıtalajban nagyon sok szén van!
A földi szénkörforgalom elemzése megmutatta, hogy az erdık talajának széntartalma általában igen nagy, a
faállomány szénkészleténél sokkal nagyobb is lehet. Magyarországi átlagadatokat tekintve (Führer, 1995) a
talajban hektáronként átlagosan mintegy 155 t C van; a faállományokban tárolt szénkészlet nagysága
ugyanakkor csak 71 t/ha. Ez egyértelmővé teszi, hogy milyen fontos a talaj széntartalmának megırzése. (A
talaj óvása természetesen azért is fontos, mert a humusz elvesztése eróziót, a talaj szerkezetének,
tápanyagellátásának leromlását, tehát végsı soron a fák életfeltételeinek és az erdıgazdálkodás
lehetıségeinek a romlását jelenti.)
Nem eléggé óvatos gazdálkodással az erdıtalaj humusztartalmának jelentıs részét hamar el lehet
veszteni. Normál esetben – fedett, oxigénhiányos környezetben – átlagosan mintegy 50 évig marad a
szerves anyag az erdıtalajban (Goudriaan, 1990). Szántóföld esetében azonban, ahol a lebomláshoz több
oxigén áll rendelkezésre, már átlagosan 20 év szükséges a szerves anyag elbontásához. Letermelt erdı után
maradó, felszántott, de sikeresen be nem erdısített erdıterület esetén így nagyon gyors a talaj
szénvesztése. Bizonyos szénvesztéssel akkor is kell számolni, ha az erdısítés sikeres: néhány évig ugyanis
ebben az esetben is fedetlen a talaj, s ezalatt a megváltozott hı- és vízviszonyok kedveznek a lebontásnak.
Tarvágás esetén lejtıs területeken pedig a csapadék mindenkori intenzitásának függvényében kisebb-
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nagyobb erózióval – a széntartalmú humusz elszállításával, felszínre kerülésével, s így gyors oxidációjával –
mindenképpen számolni kell.
A talaj minél kisebb bolygatásával, a folyamatos fedettség biztosításával a veszteségek
minimalizálhatók. Külön érdemes azonban talán azt hangsúlyozni, hogy az alföldi homokos területeken a
nyárak, fenyık, akácosok felújításánál alkalmazott tuskóletolásos talajelıkészítési technológia, amelynél a talaj
felsı, humuszban leggazdagabb rétegét is egy vonalba tolják össze, közvetlen és azonnali szénvesztéshez
vezet, emellett pedig az erdıgazdálkodás célját szolgáló talaj humuszban való elszegényedését is okozza.
Ez a technológia ezért – amennyiben erre bármilyen kis esély, vagy alternatív technológia is adódik –
mellızendı.
A szénlekötés alapszabálya: csak a sok kicsi megy sokra
Az erdık nettó fotoszintézisük révén képesek szenet felhalmozni. Ezt a folyamatot felhasználva a
fotoszintézis, továbbá az erdıterület-növelés sebességének megfelelı ütemben lehetséges a szén
megkötése.
Természetesen a világ valamennyi táján már korábban is telepítettek erdıket, méghozzá sok
helyen nagy méretekben. Ezek közül kiemelhetı Kína, Új-Zéland, India, sıt Magyarország is, esetünkben
elsısorban az ország területéhez viszonyított arányt tekintve. Kifejezetten a szén megkötése azonban
viszonylag újkelető elsıdleges célja egyes erdısítéseknek. Mindeneklıtt kormányok, valamint
multinacionális vagy egyéb mega-vállalatok, pl. a holland Dutch Electricity Generating Board
kezdeményeznek és támogatnak ilyen programokat. Emellett természetesen továbbra is fontos mindenféle
erdıtelepítés, hiszen az új erdıkben a telepítés céljától függetlenül megkötıdik a szén.
A FAO a trópusokon 8.3 millió ha/év erdısítést is lehetınek tart. Kínát, a valamikori Szovjetúnió
területét, a trópusi Ázsiát, továbbá a mérsékelt égövet és a boreális zónát is ideszámítva, 2050-ig mintegy
700 millió ha terület állna rendelkezésre erdısítésre. Az évenkénti, erdısítésbıl adódó lehetıségeknél
ugyanakkor várhatóan sokkal nagyobb lesz az erdıirtások miatt felszabaduló szén mennyisége (19.
táblázat).
19. táblázat. Az erdısítésekkel leköthetı, ill. az erdıirtás miatt felszabaduló szén becsült mennyisége
2010-ben (millió tC/év, IPCC 2000).
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Tény ugyanakkor, hogy az említett többszáz millió hektárnyi területen is több, mint fél évszázad kellene
annyi szén megkötéséhez, mint amennyit 10-15 év alatt emittál az emberiség. A hasznok emellett általában
csak hosszútávon jelentkeznek, a költségek viszont elsısorban az erdı létesítésével kapcsolatosak.
Midezek miatt nehéz belátni az erdısítések létrehozásának elınyeit. Tekintetbe véve azonban az
erdısítések alacsony költségeit, ill. hogy nagyobb térségek zöldebbé tételének a szénmegkötésen és a
közvetlen gazdasági elınyökön túlmenıen számtalan egyéb haszna is van (8. jegyzet), már sok országban
végeznek a szénmegkötés érdekében erdıtelepítéseket.
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8. jegyzet. Az erdıtelepítések fıbb elınyei, hasznai, hátrányai és veszélyei a
szénmegkötés szempontjából és azon túl. (Az alábbi felsorolás kiegészíti azokat a
szempontokat, amelyeket a II. fejezet részletesen tárgyal.)
Elınyök és hasznok:
 relatíve egyszerő végrehajtani;
 költséghatékonynak mondható (a szénkibocsátás csökkentését szolgáló
módszerekhez képest olcsó);
 hosszú távú hatású;
 olyan területek használhatók e célra, és hasznosíthatók, amelyek más célra
gazdaságosan nemigen használhatók;
 az erdı a szén körforgásának ciklusába jól beleilleszkedik, nem
“természetidegen”;
 az erdısítés munkaalkalmakat teremt,
 fıleg a gazdaságilag elmaradottabb régiókban,
 segítheti a családi gazdaságok megélhetését;
 talaj- vagy vízvédelmi szerepe is lehet;
 sok és sokféle élılény számára biztosít élıhelyet, így növekedhet a
jelenleg fátlan területek biodiverzitása;
 az erdı tisztítja a levegıt (kiszőri a port és sokféle egyéb szilárd és
légnemő légszennyezı anyagot);
 javítja a mikro- és mezoklímát;
 faanyagot, ill. egyéb erdei termékeket adhat;
 üdülésre, pihenésre, vadászatra teremt lehetıséget.
Hátrányok és veszélyek (nem megfelelı tervezés és kivitelezés esetén):
 a terület biodiverzitását veszélyezteti,
 gyorsan növı fafajokat részesíthetnek elınyben (ezek fajlagosan több
szenet köthetnek meg, mint az ıshonos fafajok)
 tőz, károsítók, falopás stb. esetén a hosszú idı alatt megkötött szén
hamar visszakerülhet a levegıbe
 hosszú távra meghatározhatja a beerdısített terület hasznosításának
módját (nehéz megváltoztatni azt).
A földhasznosításnak az erdıtelepítésen kívül egyébként számos olyan, kombinált formája is lehetséges,
amelyben az erdı, vagy a fasorok, facsoportok valamilyen más, pl. mezıgazdasági hasznosítású területtel
együtt fordulnak elı. Ilyen pl. az ún. agroerdészet sokféle formája: a köztes mővelés, a legelıerdık stb.
Külön kiemelendık a fasor-rendszerek is: a mezı- és legelıvédı erdısávok, az út-, vasút menti sávok, a
hófogó erdısávok és hasonlók. Ezek létesítésének szintén sok egyéb elınye van, de már csak a
szénmegkötés miatt is érdemes megfontolni létesítésüket.
A szén megkötésére hosszú távon tulajdonképpen nem egy-egy terület beerdısítésében, és ott
hagyományos erdıgazdálkodás folytatásában vannak a legnagyobb lehetıségek. Ezzel a módszerrel
ugyanis egyszeri alkalommal lehet néhány évtizedig, esetleg évszázadig valamennyi szenet megkötni. A
kitermelt, felhasznált, majd elkorhadó faanyag révén a szén a hosszú – de nem végtelen hosszú –
termesztési ciklus végén ismét visszakerül a levegıbe, s bár a ciklus újraerdısítéssel újraindítható, csak
annyi szenet lehet újból megkötni, amennyi felszabadult.
Hosszú távon sokkal nagyobb lehetıség van a fosszilis tüzelıanyagok kiváltásában. Ekkor ugyanis a –
többnyire rövid vágásfordulójú faültetvényekben – megkötött szén elégetésével nyerünk energiát, majd az
égetés során kibocsátott szenet újra megkötjük, s így a Nap energiáját hasznosítjuk folyamatosan anélkül,
hogy növelnénk a levegı szén-dioxid tartalmát. A szenet így – szemben a fosszilis tüzelıanyagokban tárolt
szénnel – ciklusba zárjuk, ezzel pedig hosszú távon nagy mennyiségő fosszilis tüzelıanyag váltható ki, s így
elmarad az ezekbıl származó szén-emisszió.
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10. Hazai erdısítési programok szénkörforgalmának és gazdaságosságának
modellezése
A szénlekötés hazánkban legkönnyebben alkalmazható, s várhatóan legeredményesebb formája a fátlan
területek beerdısítése. Becslések szerint (ÁESZ, 1999) a következı 30 évben mintegy 773 ezer ha
mezıgazdasági területen válik a termelés gazdaságtalanná, s mivel e területek zöme erdısítésre alkalmas,
ezért az ország komoly szénlekötési lehetıségekkel rendelkezik.
Arra vonatkozóan igen szélsıséges nézetek alakultak ki, hogy mekkora területen kellene
hagyományos erdıtelepítést végezni, és mekkora terület volna alkalmas energetikai faültetvények
létesítésére (Somogyi, 1995.a). Egyesek azt állítják, hogy nem szabad ilyen ültetvényeket létrehozni, mások
szerint viszont akár 560-630 ezer ha-on is létesíthetık volnának ilyen ültetvények (Halupa - Marosvölgyi,
1996). Természetesen ezeknek a területeknek a jelentıs hányada a fent említett 770 ezer ha része.
Mindenesetre egy becslés szerint (Szenrdıdi et al. 1999b.) 300 ezer ha energetikai faültetvénnyel 50 év alatt
mintegy 79.4 millió t szén volna megköthetı, vagyis nagyjából ennyi szénnek megfelelı fosszilis
tüzelıanyag volna kiváltható.
Azt, hogy mennyi szenet lehet lekötni erdısítésekkel, modellezéssel lehet megbecsülni.
Mindenekelıtt szükség van ehhez egy olyan modellre, amely valamennyi, a szénkörforgalomnak az
erdıgazdálkodással kapcsolatos folyamatait (pl. fotoszintézis, holt szervesanyagok elbomlása stb.), továbbá
lényegesebb széntárolóit (pl. biomassza, fatermékek, talaj stb.) képes megfelelı pontossággal leírni. Ilyen
modellek hazai viszonyokra is készültek (Somogyi, 1997, Somogyi, 1998e, Szendrıdi et al. 1999a-b).
Ahhoz, hogy a modellel számításokat is lehessen végezni, szükség van arra is, hogy megadjuk azokat a
szcenáriókat, amelyek kivitelezése szóba jöhet. E szcenáriók kidolgozása során kell meghatározni, hogy
mekkora területet, milyen sebességgel, és milyen fafajokkal tervezünk beerdısíteni.
Megfelelı modellel elemezhetı, hogy mely tényezık határozzák meg leginkább a szénmegkötés
nagyságát, mi történik, ha dupla, ill. háromszoros sebességgel erdısítünk (16. ábra), vagy hogy mekkora
terület évenkénti beerdısítésére volna szükség, ha a levegıbe juttatott összes szénmennyiséget erdısítéssel
akarnánk lekötni. Az egyes szcenáriók értékeléséhez ugyanakkor az is szükséges, hogy valamihez
viszonyítsuk ıket. Az egymáshoz való viszonyításon kívül fontos azt is ismerni – és ez a modellel szintén
megtudható -, hogy ha egyáltalán nem volnának erdısítések, akkor milyen volna az elvben beerdısíthetı
területek sorsa. Végül azt is meg lehet vizsgálni, hogy a már meglévı erdıknek milyen a szénegyensúlyuk.
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16. ábra. Az erdısítés nagyságára és sebességére vonatkozó különbözı szcenáriók. I.: 773 ezer ha , II. 400
ezer ha, III. 200 ezer ha beerdısítése 2050-ig.
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Az eredmények azt mutatják, hogy az erdısítésekkel elérhetı szénkötés valamennyi más, erdıgazdasági módszerrel
elérhetı eredményt nagyságrendekkel meghaladja (20. táblázat). A 773 ezer ha beerdısítése során elméletileg 50
év alatt maximum mintegy 50 millió tonna szén köthetı le. Szendrıdi és tsai (1999a-b) megvizsgálták,
hogy mi történne, ha nem végeznénk erdıtelepítést: ekkor 40 év alatt csak mintegy 796 ezer t-val nıne a
jelenlegi erdık föld feletti biomasszájának széntartalma. Ha viszont további 800 ezer ha terület kerülne
beerdısítésre, akkor (szintén 50 év alatt, az ott alkalmazott fafajokkal és vágáskorokkal) a föld feletti
biomasszában 36.5-44.8 millió tonna szén volna leköthetı.
20. táblázat. A megköthetı szén mennyisége különbözı erdısítési szcenáriók esetén Magyarországon. A
szcenáriók mindegyike vagy gyorsan növı, vagy természetközeli (ıshonos fafajokra alapozott) fafajokkal
történhet. Az egyes szcenáriókra kapott eredményeket két viszonyítási alapszcenárióhoz viszonyítjuk: a
terület erdısítésének elmaradása esetén a terület “mezıgazdasági terület maradna”, ill. “spontán
beerdısülne”. A /50-nel jelölt szcenáriók 50 éves erdısítési programok eredményei, a /2010-zel jelöltek
olyan szcenáriók, amelyeket 2000-ben kezdenek, és amelyeknél a 2010-ig megkötött (a Kyotói Egyezmény
teljesítéséhez elvben felhasnzálható) szén mennyiségét mutatjuk ki. Mindegyik szcenáriónál a megkötött
összes szénben a földfeletti biomassza széntartalmán kívül benne van a föld alatti biomassza, a talaj,
valamint a fatermékek faanyagának széntartalma is .
Szcenárió

I/50
II/50
III/50
I/2010
II/2010
III/2010

Erdısítés nélkül a terület
Erdısítés nélkül a terület
mezıgazdasági terület
spontán beerdısülne
maradna
gyorsantermészetgyorsantermészetnövı
közeli
növı
közeli
fafajokkal történik az erdısítés
50.5
41.6
35.7
26.9
26.1
21.5
18.5
13.9
13.1
10.8
9.2
6.9
4.51
4.12
1.55
1.18
2.33
2.13
0.80
0.60
1.17
1.07
0.40
0.30

A kapott értékek további összehasonlítások megtételére is alkalmasak. Mindenekelıtt az egyes értékeket
azzal érdemes szembeállítani, hogy mekkora az éves szénkibocsátás az országban (ideértve most az összes
fontos üvegházhatású gáz szén-egyenértékre számolt kibocsátását). 1985-87 között évente átlagosan
mintegy 100 millió t, 1990-ben 82, 1995-ben 74, 1998-ban pedig mintegy 73 millió t CO2 került a levegıbe
(FFB, 1994, Pálvölgyi, 2000), ami rendre 27, 22, ill. 20-20 millió t szénnek felel meg. Ez tehát annyit jelent,
hogy egy több, mint 50 éves erdısítési program keretében összesen csak annyi szenet lehet megkötni, mint
amennyit kb. 2 és fél év alatt kibocsát az ország. Másképpen megfogalmazva: erdıtelepítésekkel idehaza a
kibocsátásnak maximum az 5%-át lehet megkötni. Ez megint másképp azt jelenti, hogy – az ötven év alatti
átlagos szénmegkötési sebességgel számolva – mintegy évi félmillió ha beerdısítésére volna szükség
ahhoz, hogy teljes mértékben erdıtelepítéssel tudjuk ellensúlyozni a szén-dioxidnak a levegıbe történı
kibocsátását.
A kibocsátás nagyságrendjét az is jól demonstrálja, ha az emittált szén mennyiségét a magyar
erdıkben jelenleg tárolt szén mennyiségével vetjük össze. Az ország összes erdejében mintegy 350 millió
tonna szén van lekötve (Führer, 1995). Ebben benne van a faállomány gyökerestül-levelestül (110 millió t),
és a talaj is (240 millió tonna). Ezt a hatalmas szénmennyiséget kb. 17-18 év alatt juttatjuk a levegıbe a
fosszilis tüzelıanyagok égetésének mai sebességével. Mivel kb. 1.7 millió ha erdı van az országban, ez azt
is jelenti, hogy évente majdnem 100 ezer ha erdı teljes szénkészletét – beleértve a talajban évezredek során
felhalmozott szenet is – juttatjuk a levegıbe.
Vajon nálunk jelentenek csak “rossz” megoldást az erdıtelepítések (esetleg az alacsony
hatékonyság miatt), vagy a kibocsátott szénmennyiség túl nagy? Szakirodalmi adatok (citálva: Cannell,
1995) alapján megállapítható, hogy az erdık által megkötött szén mennyiségének aránya a kibocsátotthoz
képest a világon Új-Zélandban a legjobb: 44%. (Itt is tehát csak a kibocsátott szénnek kevesebb, mint fele
kötıdik le.) Ebben a távoli országban a viszonylag gyér népesség mellett igen nagy területeken végeztek és
végeznek erdısítéseket, ráadásul gyorsan növı fenyıfajokkal, ezért sikerült elérni ezt az igen magas arányt.
Indiában ez az arány szintén elég magas, 36%, de nem a kis területő erdısítések miatt (e fejlıdı országban
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az erdıterület csökkenése megállt, sıt nagy területeken létesítenek ültetvényeket), hanem amiatt, mert az
egy fıre vetített szénemisszió igen alacsony. Fejlett országokban, mint Nagy-Britannia vagy Németország, az
említett arány – a magas egy fıre jutó emisszió miatt – 1.5-2% körül mozog. Ezek alapján megállapítható,
hogy nem az erdısítésben rejlenek kis lehetıségek – sem nálunk, sem máshol -, hanem a kibocsátás igen magas, legalábbis
az iparilag fejlett országokban. Egyetlen ágazattól, jelen esetben az erdıgazdaságtól, pedig nem várható el,
hogy megoldást találjon valamennyi más ágazat “bőneire”.
Érdemes ugyanakkor azt is megvizsgálni, hogy a Kyotói Egyezmény elıírásaihoz képest mekkorák
az erdıgazdálkodás lehetıségei. Mint említettük, az 1985-87-es bázisidıszakban 27 millió t volt az ország
szénemissziója. Ennek 6%-ával, 1.62 millió t-val kell kevesebbet kibocsátanunk 2008-2012 között. Igaz
ugyan, hogy jelenleg ennél kevesebb a kibocsátásunk, de kb. 10 év alatt jelentısen megnıhet a kibocsátás
az ország gazdaságának növekedésével párhuzamosan, ugyanakkor feltehetıen sor fog kerülni az
Egyezmény meghosszabbítására és kibıvítésére, és akkor az országnak már valóban csökkentenie kell a
nettó kibocsátást. Az 1.62 millió t-hoz viszonyítva az erdısítésekkel megköthetı mennyiségek legalábbis
összemérhetık (20. táblázat).
Az erdıkben lekötött összes szénmennyiség értéke mellett a lekötés idıbeli alakulása is tanulságos
(17. ábra). Ha már most nagy energiákkal kezdenénk erdısítésbe, a lekötés akkor is csak kb. 2010 után
válna intenzívvé. Másképpen megfogalmazva a beruházásoknak csak jelentıs idıkéséssel lenne meg a haszna.
Természetesen hasonló igaz más, a szénkörforgalom szabályozására alkalmazandó módszerre is, legfeljebb
az idıkésés hossza tér el az erdısítésekétıl. Ez arra int minket, hogy mielıbb kezdjünk valamilyen program
megvalósításába, mert a legkorábbi kezdés esetén is már nagy késésben lehetünk.

100

megkötött szén (millió t)

90
80
70
60
I
II
III

50
40
30
20
10
0
2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

naptári év
17. ábra. Az erdı-talaj-fatermékek-rendszerben megkötött szén mennyisége különbözı erdısítési
szcenáriók esetén (feltételezve, hogy gyorsan növı fafajokat ültetünk).
Az erdıtelepítésekkel szemben felhozható érvként, hogy csak egy ideig jelentenek szénlekötést, érdemes
tehát azt is elemezni, hogy hosszabb idıszak távlatában hogyan viselkedik a rendszer: folyamatos-e a
szénakkumuláció, vagy egy idı után megszőnik? Erre a választ könnyedén le lehet olvasni a 17. ábráról: az
egész rendszer szénakkumulációja még 2100-ban sem telítıdött, és nem alakult ki a telepített erdık
szénegyensúlya. A beerdısített, ill. az erdı nélküli terület átlagos széntartalma közti különbségbıl adódó
nyereség azonban mindenképpen hosszú távon jelentkezik. Fontosabb ennél az a rövidebb távú hatás, hogy a
szénelnyelés miatt idıben késıbbre tolódik az üvegház-gázok hatásának jelentkezése, vagyis idıt nyerünk a
kibocsátás csökkentésére, új, kevesebb szénkibocsátással járó technológiák kifejlesztésére.
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Mint említettük, azt is vizsgálhatjuk, hogy milyen kihatása van annak, ha gyorsannövı fafajokat,
ill. ha ıshonos, de valamivel lassabban növı fafajokat ültetünk. Ha az akác helyett tölgyet telepítünk, akkor
a megkötött szénmennyiség a szcenáriótól és az idıtávtól függıen mintegy 9-25%-kal csökken. Ez nem túl
nagy csökkenés, ha azt is figyelembe vesszük, hogy mennyivel nagyobb a tölgyesek ökonómiai és biológiai
értéke, mint pl. az akácé.
A szénmegkötés erdıtelepítésekkel történı megvalósításának költségei hazánkban a teljes talajerdı-fatermék-rendszerben megkötött szénre vonatkozóan minden szcenárió esetén kb. 7 $/tC körül
mozognak (Somogyi, 1997). Ebben a telepítési költségeken kívül már benne vannak az erdısítések
gondozásával kapcsolatos késıbbi – ápolási, pótlási, tisztítási stb. munkák – költségei, de a késıbb a
fakitermelésekbıl adódó hozamok is. A trópusokon becsült 8 $/tC, ill. az OECD országokban (az USA
nélkül) becsült 28 $/tC (!) költségekhez képest (U.S. Studies, 1995) ez nem mondható magasnak.
Ugyancsak nem magasak a költségek, ha a szénkibocsátás csökkentése érdekében végzett beruházások
költségeivel hasonlítjuk ıket össze, vagy ha figyelembe vesszük azokat a becsléseket, amelyek a
szénkibocsátás akadályozása érdekében bevezetésre javasolt, néhány százalékos szénkibocsátás-csökkentés
eléréséhez szükséges szénadókra (100-350 $/tC, Rubin el al., 1992) vonatkoznak.
Összefoglalva megállapítható tehát, hogy az erdısítéssel – más ágazatokhoz képest – jelentıs
mennyiségő szén köthetı le; a szénlekötés sebessége intenzív erdısítés mellett is lassú az elsı jó néhány
évben; az erdısítések szénlekötése egy idı után egy egyensúlyi érték körül stabilizálódik, hacsak nem
folytatjuk az erdıtelepítést; a erdısítések olcsók, költséghatékonyak; végül az erdısítéseknek a szén
lekötésén kívül számos egyéb elınyük és hasznuk van.

11. Ne csak fát ültess!
A fentiekben összefoglalt, a szénkörforgalom befolyásolására alkalmas erdıgazdálkodási módszerek
alkalmazásához a szakmai feltételek rendelkezésünkre állnak. A tényleges megvalósításukhoz azonban
olyan politikai akarat is szükséges, amely azon a belátáson alapul, hogy okozói vagyunk a kedvezıtlen irányú
környezeti változásoknak, és felelısek vagyunk a környezet állapotáért. A politikai akarat az erdıgazdálkodási
szektoron belül részben tulajdonképpen megvan, hiszen az erdészeti politikának szinte állandó célja az
erdıterület növelése, – igaz, alapvetıen nem szénmegkötési célzattal.
Azon szintén még sokat kell dolgozni, hogy más szektorok szénkibocsátói is belássák: a jelenlegi
helyzet és trend tarthatatlan. Minden, szén-dioxid kibocsátással járó folyamatnál törekedni kell a kibocsátás
minimalizálására, és minden lehetséges módszert alkalmazni kell a szénkörforgalom egyensúlyba
juttatására.
Egy erdısítési program mindazonáltal többnyire nemcsak egy ország egy szektorának erıfeszítését
igényli, hanem több résztvevı együttmőködésével valósítható meg. Mivel nálunk viszonylag olcsón lehet
erdısíteni az iparilag fejlett országokhoz képest, elıfordulhat, hogy ezek az országok hazai programokat is
támogatni fognak. Bár ez a fajta együttmőködés most még inkább csak elméleti lehetıség, a kyotói
folyamat eredményeként, a kötelezettségvállalási (2008-2012) idıszak közeledtével – az emissziókereskedelem (Pálvölgyi, 2000) kialakulásával – konkrét gyakorlati eredményekkel is kecsegtet.
Arra, hogy a döntéshozók valóban problémaként kezeljék a klímaváltozást, és hogy valódi
együttmőködés alakuljon ki, talán van remény. A világ üzleti életének és kormányainak vezetı
személyiségei 2000. évi davosi Világgazdasági Fórumukon leszögezték, hogy a klímaváltozás olyan
probléma, ahol az üzleti élet igen hatékony vezetı szerepet játszhat a klímaváltozás elleni küzdelemben. A
Fórum szerint a földi környezetnek az eddigieknél sokkal nagyobb tisztelete az új évszázad prioritásai között az elsı
helyen szerepel.
A földi környezetnek az erdık mindenképpen meghatározói. Ezért, továbbá a korábbi
fejezetekben leírtak miatt egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan bánunk velük. Könyvünk utolsó
fejezetében néhány olyan aktuális szempontot elemzünk, amelyek az erdıkkel kapcsolatos, a könyvben
eddig említett problémák megoldását segíthetik elı.
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X. Egy magasabb fokú tartamosság: a
fenntarthatóság felé
________________________________________________________

Völgyek felett hangos torokkal
üzenhet a vadásztülök.
Békét kötök az állatokkal,
az erdıvel kibékülök.
Rejtızve már többé nem állok
zsákmánnyal csábító lesen.
Márciusi szalonka-párok
suhanjanak szerelmesen.
Jöhet a bükkös karcsu vadja,
a lenge-lányos ız-alak,
nem puska-dörrenés fogadja,
csak egy szelíd "nem bántalak"….
Áprily Lajos: Fegyvertelen vadász dala

3. Erdıgazdálkodás kereszttőzben
Könyvünk eddigi fejezeteiben az erdeinkkel kapcsolatos legfontosabb problémákat, valamint azok
biztosan tudható, ill. feltételezhetı okait vettük sorra. Ezek a problémák olyan méreteket öltenek, hogy ha
nem próbálunk meg változtatni tevékenységünkön, akkor a nem is távoli jövıben erdı nélkül kell
megpróbálnunk élni – s kétséges, hogy ez sikerülhet. Ebben a fejezetben azt próbáljuk meg áttekinteni,
melyek azok a megoldási lehetıségek, amelyekrıl feltétlenül sokat kell gondolkodnunk, s amelyek nyomán
aktív cselekvésbe kell kezdenünk.
Természetesen minden, az emberiség egésze számára fontos problémával itt nem
foglalkozhatunk. Az olyan kérdések, mint a puszta megélhetés érdekében végzett erdıirtások, szerencsére nem
elsısorban térségünk problémája, bár Oroszország mellett a kelet-európai országok között vannak olyanok,
amelyekben ilyen irtások helyenként és idınként elıfordulhatnak. A szegénység elleni harc az emberiség
egyetemes problémája, de egész népeknek, népközösségeknek kell az igazságtalan emberi
egyenlıtlenségeket csökkenteniük, s akkor elkerülhetık volnának – egyebek mellett – az ilyen erdıirtások.
Szintén világos, hogy az erdıket érı különbözı formájú légszennyezések (pl. “savas esık”,
növekvı szén-dioxid-tartalom), és más kedvezıtlen környezeti hatások megelızése, elkerülése nem az
erdészeti ágazat ügye. Ebben más ágazatoknak, ill. az emberiség egészének van teendıje, de az esetek többségében
nemcsak az erdık érdekében, hanem közvetlenül az emberi környezet, az emberi életfeltételek megırzése
érdekében is.
Az erdık sorsának alakulására közvetlenül természetesen leginkább az erdészeti ágazat van
hatással. E hatás megítélésével kapcsolatban a közelmúltban idehaza, de külföldön is nagyon sok vélemény
kapott nyilvánosságot. A sok véleményben sokféle érdek került felszínre, és az erdı és az erdıgazdálkodás
sokféle jellemzıje vált vitatémává. Az egyes vélemények között egyelıre sokszor “kibékíthetetlen ellentét”
van. Sok esetben inkább személyeskedı, érzelmektıl vezérelt megnyilvánulások és kinyilatkoztatások
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tapasztalhatók, és ritka a lényeget keresı, az alapkérdésekkel foglalkozó hozzászólás. Pedig – mint oly sokszor az
emberiség történelmében – hasznosabb volna a tárgyilagos vita – sine ira et studio. Az erdıgazdálkodásnak
ugyanis megfelelı módon – és idıben – reagálnia kell a változó igényekbıl adódó kihívásokra, és az
alkalmazkodás egyetlen helyes útja, ha a lényegi problémákkal objektív módon foglalkozik.
A vita elsısorban akörül forog, hogy helyes-e, megfelelı-e az erdıgazdálkodók mai tevékenysége,
mekkora hasznokat és mekkora károkat okoznak az erdészek, szabad-e egyáltalán engedni, hogy az
erdészek folytassák tevékenységüket, és hogy mit és hogyan kezdjünk erdeinkkel (kicsit másképpen:
szabad-e egyáltalán az erdıkben gazdálkodni)? A vita ténye önmagában jelzi, hogy igen erısen változnak
az erdıkkel szemben támasztott társadalmi elvárások, és eltőnıben van az emberekben az erdész (és a
vadász) szakmával korábban társított romantikus, az erdészek számára megbecsülést, elismerést is hozó érzés.
Közismert a természetvédık (“zöldek”) és az erdészek egyre inkább elmérgesedı vitája, de egyre kevésbé
felhıtlen az erdıgazdálkodók és a társadalom egésze közti viszony is. Ezt jól tükrözi a hazai napisajtóban
nemrég lezajlott sajtóvita is (Vita az erdırıl, 2000). A vita az esetek többségében abból adódik, hogy az
erdıgazdálkodók tevékenységének egyik legfontosabb eleme a fakitermelés, és így látszólag az erdész
tehetı felelıssé a fakitermelésekbıl adódó “károkért”. De vajon tényleg az erdész mindennek az okozója?

2. Ki vágja a fát?
A fakitermelés magától értetıdıen rombolással jár. Akár elismerjük, akár nem, fát kivágni abban az értelemben
“nem természetbarát” dolog, hogy a kivágáskor a fa elpusztításán kívül elpusztul sok más élılény
életfeltétele; egész erdırész kivágásakor egész erdırészekben megszőnik az erdei élet jelentıs része –
legalábbis átmenetileg. A fakitermelés hatására az erdı megmaradó részeinek szerkezetét, állapotát és
folyamatait is befolyásoljuk.
A fakitermelés ilyen következményeinek láttán egy nem-erdész leggyakrabban arra gondol, és
egyre inkább ennek a véleményének hangot is ad, hogy akkor ne is vágjunk ki egyáltalán fákat, mert azzal csak
romboljuk környezetünket, és az ma már elfogadhatatlan. Ez azonban nem elfogadható nézet, hiszen a
faanyagot mindenki igényli és használja. A kérdés ezért nem az, hogy vágjunk-e ki fát vagy ne, hanem az,
hogy mennyit, hogyan, és hogy milyen erdıbıl.
Ezzel kapcsolatban az egyik gyakran emlegetett vád az, hogy a fakitermeléseket az erdészek a saját
igényeik kielégítésére végzik (rosszabb esetben ezt megtoldják azzal, hogy a fák kitermelése árán akarnak
meggazdagodni). A valóság ezzel szemben az, hogy csak látszólag az erdész döntése az, hogy az erdıbıl
mennyi fát kell kitermelni. Valójában a döntés csak kis mértékben van az erdész kezében: a társadalom az,
aki a faanyagot igényli, s az egész társadalom az, aki – a piaci mechanizmusokon keresztül – megbízást ad az
erdésznek, hogy termelje ki a faanyagot. A bájos húsvéti bárányt, vagy az ártatlan borjút is levágják – ugyanis
húsukra van kereslet –, de érdekes módon a henteseket mégsem vádolja senki.
Ha úgy tetszik: a motorfőrész a társadalom kezében van. Az erdésznek csak a társadalom döntése után
kezdıdik a dolga, s e döntés következményeként kezd el dolgozni. Ha a piac valamilyen oknál fogva nem
igényelne faanyagot, az erdész sem vágná ki az élı fákat. Ez az eset már sokszor elıfordult a történelem
során, mégpedig olyan természeti katasztrófák után (legutóbb pl. az 1999. végi nyugat-európai széldöntés
után), amikor nagy mennyiségő faanyagot kellett kivágni a széldöntés, jégtörés vagy más hasonló eset
következtében. A hirtelen nagy mennyiségő fa letörte a piaci árakat, aminek következtében más, a károkkal
nem sújtott területen egy ideig nem termeltek fát, mert nem volt rá igény.
A fentiekbıl viszont az következik, hogy a fakitermelés különbözı (káros és nem káros) következményeiért
a társadalom és az erdész legalábbis közösen osztozik. Ha az erdı terhelését csökkenteni akarjuk, nem az
erdıgazdálkodókat kell támadni, hanem a fafelhasználást csökkenteni. Az erdész sem rosszabb ember,
mint bárki más, s az erdész szakma sem kivetnivalóbb, mint akármelyik más szakma. Az ı felelıssége
csupán abban van, hogy hogyan, milyen technológiákkal, mennyire felelısségteljesen, mennyire "erdı-barát"
módon hajtja végre a társadalomtól a fakitermelésre kapott megbízást.
A megbízás alapját azok az emberi igények képezik, amelyeket részben életbenmaradásunk
érdekében, részben viszont életünk minél kellemesebbé, szebbé, élvezetesebbé, “emberibbé” tétele
érdekében támasztunk. Ezért minden egyes élı fa esetében azelıtt, hogy a fába vágnánk a motorfőrésszel,
azt az igazi kérdést kellene megválaszolnunk, hogy vajon csak az asztalra és a székre van-e szükségünk,
vagy lambériára, divat- és rejtvényújságra, hivalkodó fakerítésre, esetleg fa-kacsalábra is? Nyilván minden
ember máshol húzná meg a határt, ettıl függetlenül az alpkérdés az: meddig terhelhetık az erdık az
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emberi igények kielégítése érdekében, mekkora az erdı tőrıképessége – természetesen úgy, hogy nem,
vagy még elfogadható mértékben sérül az erdı regenerációs képessége, egészsége, integritása?
Az adatok azt mutatják, hogy az igények jelenleg sok helyen jóval nagyobbak az erdık
teljesítıképességénél. Mint korábban említettük, Magyarországon 76.9%-ban, Európában átlagosan 65.6%ban fedezik a belföldi fakitermelések a faigényeket. Igaz ugyan, hogy mind hazánk, mind az öreg kontinens
erdeibıl csak azért vágnak az igényeknél kevesebbet, mert sok faanyagot importálnak, de egyrészt
számolni kell azzal, hogy a belföldi fakitermelés egy része exportra megy, másrészt pedig ha az importot
hozzáadjuk a saját termeléshez, akkor már közel annyi, vagy több is a fakitermelés iránti igény, mint az
erdık teljesítıképessége.
Ebben az esetben a fakitermelés fenntarthatósága csak kétféle módon teremthetı meg: vagy az
igényeket csökkentjük, vagy – legalább egyes helyeken – lényegesen növeljük a fatermesztés intenzitását.
Az igénycsökkentést elérni eddig még nemigen sikerült. A kapitalizmus növekedés-idolú felfogása
feltehetıen nem könnyen fogja megtalálni a megoldást. Más szemlélető javaslatok elsısorban ideológiai
indíttatásúak, s kétségtelenül képesek rávenni az önkorlátozásra sok egyént. Ezek a javaslatok valóban az
alapokhoz nyúlnak vissza, az embernek az élıvilághoz, ill. általában az egész világhoz való viszonyának
filozófiai, ill. teológiai elemzése útján keresik a válaszokat. A “minden élet tiszteletének elve”, a “lehetı
legkevesebb kár okozásával járó mértékletes életmód elve”, vagy a taó bölcsessége: “aki tudja, hogy neki
elég, amije van, az gazdag” elvileg talán helyes válaszok, de ezeket eddig nem sikerült a nyugati világban
kellı mértékben a mindennapi élet alapelveivé tenni. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a környezettel, és
ezen keresztül a többi emberrel szembeni, önzı, mértéktelen magatartás a Föld korlátozott lehetıségei
között nem fenntartható.
Abban persze lehet bízni, hogy a fa iránti igények maguktól változnak. Erre bıven akad példa a
múltból, és reális lehetıség van rá a jövıben is. Ismeretes például, hogy Franciaországban mintegy két
évszázada azért ültettek nagy területeken tölgyeseket, hogy a megtermelıdött faanyagból majd hajókat
építhessenek, és a hajóhaddal meghódíthassák Angliát. A hajózási és haditechnika forradalmi fejlıdése
következtében ezek az erdık ma Franciaország védett erdei közül is a szebbek közé tartoznak. Hasonló
igényváltozást válthat ki korunkban a számítástechnika rohamos fejlıdése is: lehet, hogy egy-két évtized
múlva nem lesz majd szükségünk annyi nyomdai papírra, hiszen mind a könyveket, mind a folyóiratokat
megfelelıen kialakított számítógépek memóriái és képernyıi helyettesítik majd.
A faigények kielégítésének másik módja a fatermesztés ütemének fokozása. Ezt a lehetıséget már
évszázadok óta igyekeztek felhasználni; végül is ennek eredményei a mai gazdasági erdık. De ezen
igyekezet termékei a faültetvények is, amelyek – a III. fejezetben leírt definíció szerint – lényegesen
különböznek az erdıktıl. Ezekben többnyire – az erdészeti nemesítés módszereivel létrehozott – nagy
növekedési kapacitással bíró fafajtákat, -változatokat stb. , vagy pedig exóta fafajokat ültetnek, és a
faállományt intenzív módon kezelik, s így a természetes erdık fahozamának többszörösét tudják elérni.29
Habár ezeknek a faállományoknak is vannak olyan jellegő funkciói és hatásai, mint az erdıknek, teljes
értékő erdıknek semmiképpen nem tekinthetık. A faültetvények ugyanis a faanyag-termesztésre vannak
optimalizálva, és szerkezetük sematikus, egyszerő, diverzitásuk alacsony, az intenzív kezelés igénybe veszi a
környezetet, csak nagy energiabevitellel tartható fenn stb. Ezért aztán joggal kritizálható létesítésük akkor,
ha természetes erdık helyét foglalják el, és megakadályozzák más célok – pl. a biodiverzitás védelme,
üdülés, talaj- és vízvédelem stb. – érvényesülését. Ugyanakkor az is túlzó vélemény, hogy ültetvényeket
nem volna szabad létesíteni és fenntartani: a faültetvények ugyanúgy az emberi igények kielégítésének
eszközei – megfelelı helyen és módon -, mint a kukorica- és krumpliföldek, a búzavetés, vagy a
csirkeneveldék.
Akár ültetvényekkel, akár nélkülük, a fa iránti igények túlzott mértéke káros, emellett nemcsak a
faanyagtermelés fenntarthatóságát veszélyezteti. A II. fejezetben elemeztük, hogy mennyi haszna van az
erdıknek. Ezeket a hasznokat egyszerre sokféle érdekcsoport szeretné igénybe venni: a kirándulók, az
erdıkben vagy azok közelében lakók, a munkaalkalmat keresık, a biodiverzitást – mindenkiért féltı –
természetvédık stb. Egyszerre azonban általában nem tud az erdı minden szolgáltatást nyújtani, ill.
mindenféle igényt kielégíteni, ezért el kell dönteni, hogy hol milyen igénynek van elsıdlegessége, esetleg
kizárólagossága. Ezt és a kitermeléssel kapcsolatban kifejtetteket figyelembe véve kell megválaszolni azt az
29

A FAO 1997-es definíciója szerint az ültetvények olyan faállományok, amelyeket ültetéssel vagy magról létesítenek,
és amelyek vagy idegenhonos fafajúak (tehát az összes exóta fafajú állomány ültetvény), vagy pedig ıshonos fafajú
olyan, intenzíven kezelt faállományok, amelyekre egyszerre teljesül, hogy egy vagy két fafajúak, egykorúak, és
szabályos hálózatúak.

128

129
– újabban egyre jobban kiélezıdı – kérdést, hogy az erdık kezelésének céljait illetıen ki döntsön: az
erdész, vagy a társadalom különbözı érdekeket képviselı rétegei?

3. Mégis, kinek az erdeje?
A fenti döntési helyzetben alapvetıen arra a kérdésre kell válaszolni: kinek van joga dönteni: a
szakembernek vagy az egész társadalomnak; ugyanez a kérdés másképpen megfogalmazva: szakmai
döntésrıl van szó, vagy érdekképviseletrıl? Nagyon hasonló a dilemma az olyan vízerımővek esetében is,
mint a bısi vagy a nagymarosi (a vízgazdálkodási szakemberek kizárólagos ügyérıl, szakmai kérdésrıl van
szó?), vagy a különbözı mőtétek, ill. rokkant emberek életbentartása esetében (az orvos vagy a beteg
döntsön életrıl vagy halálról, szakmai vagy milyen egyéb szempontok alapján?). Megint más példával: a
katonák – a szakemberek – döntsenek-e arról, hogy legyen-e háború, vagy az egész társadalmat képviselı
valamilyen politikai intézmény?
A dilemma megoldása érdekében elıször azt kell tisztázni, hogy kié az erdı? Ez egy ugyanolyan
alapkérdés, mint hogy kié a víz, a levegı stb., sıt: kié kinek-kinek a saját élete? A vízzel és a levegıvel
kapcsolatban igen egyszerő a válasz, ha abból indulunk ki: ezek mindannyiunk életének feltétele. Az erdık
esetében a “magasabbrendő” emberi igényeknél is egyszerre sokak tulajdonáról lehet szó: minden
kiránduló joggal érezheti magáénak a természetadta erdıt, mint ahogyan a bısi erımő hatásterületén
tenyészı erdık és más élıvilág, a táj esztétikája, vagy a terület termıképessége is sokmindenki számára
fontos lehet (most és a késıbbi generációkat illetıen egyaránt). Mint ahogyan a víz nem a vízgazdálkodóé, az
erdı sem az erdészé. Az erdı bizonyos értelemben mindenkié, hiszen mindannyiunk élete függ tıle, és
különbözı formában és mértékben mindannyiunk “használja”. Ebbıl viszont az következik, hogy az erdıt
érintı kérdések is közügyek. Ebbıl kiindulva nem kell azon sem csodálkozni, illetve megsértıdni, hogy a
társadalom legkülönbözıbb rétgei formálnak véleményt, illetve fogalmaznak meg igényeket az erdıkkel
kapcsolatban. Erre még akkor is joguk van, ha véleményük, illetve elvárásaik esetenként messze esenek a
realitásoktól.
Nem maga az erdı az erdészé – hanem az a kötelesség és jog, hogy az erdıket úgy kezelje, hogy az a
társadalom számára a legjobb legyen. A kezelés szakmai kérdés; azt várja a társadalom, hogy minden
szakma a mindenkor korszerőnek számító módszerekkel és eszközökkel lássa el feladatát. Ha már
megszületett a döntés, hogy az erdıkkel kapcsolatban mi a cél (milyen igényeket kell kielégíteni), akkor – és
csak ez után – a szakemberek feladata, hogy a célokat szakmailag helyesen (ezen kívül természetesen
olcsón, gyorsan, hatékonyan stb.) megvalósítsa. A nagymarosi erımő létét is egy ország (“laikus”) emberei
kérdıjelezték meg, mégpedig a vízgazdálkodási szakemberek egy jó részének akarata ellenére.
Hasonló példák sokaságát lehetne felhozni mind a hazai, mind az egész világ történelmébıl. A
“laikus” emberek – az ıket érı, vagy vélhetıen érı – környezeti károk elkerülése érdekében sok helyen
maguk vették kezükbe sorsukat. Az erdıgazdálkodókat – az eddigi döntéshozókat – szintén nemcsak a
természetvédık kritizálják, akik - szerintük - nem hallgatnak sem a tudósokra, sem a természetvédık
különféle, és egyre sokasodó vészjelzéseire. Nem volna szabad eljutni oda, hogy az erdıgazdálkodásban
éles összeütközésekre kerüljön sor!
Az erdıkkel kapcsolatos döntések társadalmi részvétellel történı meghozatalának talán egyedül az
USA-ban vannak hosszú hagyományai. Viszonylag újkelető ez a probléma a legtöbb demokratikus
országban – Európában mindenképpen –, ezért még kevés helyen sikerült mőködı rendszereket
kialakítani. Egy ilyen rendszer már évekkel ezelıtt ismertté vált a hazai szakközönség elıtt is (Somogyi,
1994a). Azóta a társadalmi részvétel a döntéshozatalban az európai erdıgazdálkodás napirendjére is
felkerült: az “Emberek, Erdık és Erdıgazdálkodás” címő Lisszaboni Határozat (1998) hangsúlyozza “az
erdıgazdálkodásban való részvétel, oktatás-nevelés, társadalmi kapcsolatok erısítése és az átláthatóság
megfelelı mértékő” szükségességét. Az IPF (Intergovernmental Panel on Forests) azt javasolja, hogy
társadalmi részvételen alapuló nemzeti erdészeti programokat fejlesszenek ki (UN-CSD-IPF, 1997), sıt, külön
konvenciót dolgozott ki a környezetvédelmi információkhoz bárki számára történı hozzájutásról és a
környezetvédelmi döntéshozatalban szükséges társadalmi részvételrıl (UN-ECE, 1998).
E téren mindenképpen elıremutató próbálkozás történt az utóbbi években Dániában (Boon és
Meilby, 2000). Ennek keretében 1995-ben valamennyi állami erdészetnél ún. felhasználói tanácsokat
hoztak létre annak elısegítésére, hogy a különbözı helyi érdekelteket bevonják a köztulajdonban lévı
erdık gondozásába és felhasználásába. A tanácsok tagjai a helyi önkormányzatok, a megyék, a
természetvédelmi, turisztikai, sport- és egyéb szervezetek képviselıi. A tanácsok évi 2-3 alkalommal ülnek
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össze; de ez – egyéb tényezık mellett – csak részben tudta azt biztosítani, hogy a helyi érdekeltek
megfelelı szinten járulhassanak hozzá az erdıgazdálkodás fejlesztéséhez, ugyanakkor a tanácsok
résztvevıi többé-kevésbé meg voltak elégedve a rendszerrel. Érdekes, hogy a tanácsoknak nincsen
törvényi hatáskörük, és a tanács tényleges sikere nagy mértékben függ a helyi erdészeti igazgató érdekeitıl
és lelkesedésétıl.
A célokkal kapcsolatos döntéshez természetesen nem elég a szakmailag tájékozatlan tanácstagok
részvétele, hanem szakmai ismeretekre is szükség van (például annak eldöntéséhez, hogy egy-egy
társadalmi igény reális-e vagy sem stb.). A döntés maga azonban alapvetıen valamilyen igénybıl indul ki. Igényt
megfogalmazni pedig – az erdıkkel összefüggésben – mindazoknak joguk van, akiknek az erdıhöz
valamilyen közük van. A szakemberek feladata ezen a téren az, hogy megfelelı mértékben és módon
tájékoztassák a döntésben résztvevı valamennyi felet a különbözı döntési lehetıségekrıl és azok
következményeirıl.
Az emberek – eddigieknél részletesebb – tájékoztatása akkor is helyénvaló és szükséges, amikor –
vagy bevonva minden érdekelt felet, vagy nem – már meghozott döntés után munkákat végeznek az erdıben.
Az erdıgazdálkodók és az erdıt járók közötti konfliktusok java része abból adódik, hogy az erdıt járók
nem tudják, miért szükséges (vagy az erdıgazdálkodók szerint miért szükséges) egy-egy munka. A
leggyakoribb érdekellentét forrása ezen belül is az, hogy a nem szakember erdıjáró – elsısorban a fák
hosszú életciklusa miatt – nehezen, vagy nem látja át, hogy az erdıre nem a statikusság, hanem az egymást
átölelı körforgások, a folyamatos változás jellemzı. E változások közül csak a legszembetőnıbb, de nem a
legfontosabb – hanem a többivel egyenértékő – változás a fák kiöregedése, s ennek következtében fellépı
elpusztulása, ill. az, hogy a fákat ki kell termelni.
Ugyanígy, az erdıgazdálkodóknak is figyelniük kell arra, mit mondanak az emberek az erdıkrıl és
az erdıgazdálkodókról. Vizsgálatok szerint (pl. Lindhagen és Hörnsten, 2000) az emberek a különbözı
erdei látványok közül a vágásterületét kedvelik a legkevésbé, és ma már nemcsak hogy nem kedvelt, hanem
kifejezetten kerülendı látvány a vágásterület – legalábbis a kirándulók által járt részeken. Ezeken a
helyeken az emberek különbözı módokon (pl. táblákkal) történı informálása mérhetı módon elfogadhatóbbá
teszi a különbözı erdıgazdálkodási munkálatokat (Jensen, 2000). Különösen fontos, hogy az
erdıgazdálkodók ne “laikusként” kezeljék az embereket, ne nézzék le a mindennapi emberek tudását – ami
sokszor igencsak komoly lehet egy-egy természetbúvár erdıjáró esetében, bizonyos területeken – pl. az
ökológia egyes kérdései – pedig akár mélyebb is lehet, mint egyes erdıgazdálkodóé.

4. Ki miért fizet?
Annak a konfliktusnak a megoldását, hogy szinte minden erdı egyszerre több hasznot biztosít egyszerre
több érdekelt számára, nemcsak abban kell keresni, hogy a különbözı igények összehangolását csak
demokratikus módszerekkel, a szakmai szempontokat is figyelembe véve, de azokat nem abszolutizálva
kell elérni. Az erdı speciális “üzem” olyan értelemben, hogy csak bizonyos “termékei” (pl. fa, gomba, méz
stb.) kerülnek igazi piacon keresztül az emberekhez, úgy tehát, hogy e termékekbıl bevételek származnak, és
elıállításuk során mérhetı költségek is jelentkeznek. A hasznok egy másik része “önmagától” keletkezik,
amelyeket tehát – közvetlen – költség nem terhel, igaz, bevétele sem adódik belıle senkinek (pl. tiszta,
illatos levegı). Vannak ugyanakkor olyan hasznok is, amelyeknek költség-, vagy pedig elmaradt haszon
vonzatuk van (pl. ha egy parkerdıt gondozni kell, és nem lehet benne fát termelni), ugyanakkor
pénzbevétel nem származik belılük (csak pl. kirándulási lehetıség). Olyan erdei termékek is léteznek,
amelyeknél a hozam vagy annak egy része nem a felhasználóknál, és nem is a költségviselıknél csapódik le
(pl. idegenforgalmi bevételek formájában szállodáknál, vendéglátóhelyeken olyan körzetekben, ahol az
idegenforgalom egyik vonzereje az erdıs környezet). Ennek az esetnek egyfajta variációja az, hogy az
erdıgazdálkodónak jelentkeznek költségei, de az (idegenforgalmi) hasznok nem nála, hanem az elıbb
említett helyeken jelentkeznek (a turisták hasznán kívül). Vannak végezetül ugyanakkor olyan termékek is,
amelyek hozama nem pénz formájában a felhasználóknál jelentkezik (pl. kirándulók), s amelyeik költségei
részben a felhasználókat (a kirándulókat), részben viszont az erdıket kezelıket (erdıgazdaságok) terhelik.
Látható, hogy a sokféle terméknél a velük kapcsolatba kerülık között nem egyenletesen – nem
igazságosan – oszlanak meg sem a költségek, sem a hozamok. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy – ahogyan
utaltunk rá – bizonyos költségek és hozamok pénzben kifejezhetık, mások viszont nem, továbbá, hogy
mind a költségek, mind a hozamok lehetnek közvetlenek, ill. nem közvetlenül köthetık a termékhez.
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A használók oldaláról nézve – legalábbis látszólag – elınyösebb ez a jelenlegi kusza helyzet, mert
ık többnyire jól járnak: élvezik a termékeket, többnyire nagyobb költségek nélkül. Más a helyzet az
erdıket kezelıkkel, az erdıgazdálkodókkal: szinte az összes költség ıket terheli, ugyanakkor bevételeik szinte
kizárólag a fakitermelésbıl, ill. vadásztatásból származnak. A budapesti erdık kezelésére a felelıs erdıgazdaság
kb. csak fele annyit tud fordítani, mint amennyit szükségesnek tartana, mert a kezelési költségeknek csak
mintegy harmadára-negyedére kap fedezetet (Bakon G. szóbeli közlése). Abban az esetben, amikor ezek a
költségek alacsonyak, még általában fedezhetık a fatermesztés bevételeibıl. Abban az esetben azonban,
amikor a költségek nagyok (pl. a turistautakra, szabadtéri berendezésekre – esıbeálló stb. -,
szemétgyőjtésre kell sokat költeni), akkor a fatermesztésbıl már nemigen futja ezekre, márcsak azért sem, mert
ezekben az esetekben a fatermesztést gyakran korlátozzák, és magasabbak is a fatermesztés költségei, tehát
kevesebb a másra fordítható összeg. Mindkét esetben az erdıgazdálkodók arra kényszerülnek, hogy minél
nagyobb mértékő legyen a fatermesztés, mert ebbıl van csak bevételük – íme, a fakitermelés hajszolásának
oka nem, vagy csak igen kis mértékben az erdıgazdálkodók haszonlesése! Ha a társadalom felvállalná az erdık nem
fatermesztési célú kezelésének többletköltségeit is, akkor az erdész boldogan lemondana a fák
kitermelésérıl – elvégre ha valakik, az erdészek szeretik az erdıt, hiszen valamikor elsısorban ezért
választották ezt a szakmát.
Ebben a helyzetben ugyanakkor maguk a használók sincsenek optimális helyzetben, mert az ı
igényeiket sem tudják az erdıgazdálkodók maradéktalanul kielégíteni – ezért jelenleg csak látszólagosan
elınyösebb a használók helyzete. İk is sokkal jobban járnának, ha több pénzt lehetne fordítani az erdık
turisztikai, esztétikai stb. szolgáltatásainak fejlesztésére. De akkor ki fizesse ezt meg?
A helyzet elvben könnyen megoldható. A környezetvédelem terén már elfogadott “a szennyezı
fizet” elve, vagy a forgalmi adó elve (az fizessen, aki fogyaszt). Ennek analógiájára megfogalmazható “a
használó fizet” elve. Ez az – egyébként a piacgazdaság minden szektorában alkalmazott – egyszerő elv nem
jelent se többet, se kevesebbet, mint amennyit közvetlenül kimond: az fizesse meg az erdıkkel kapcsolatos
termékeket és szolgáltatásokat, aki azokat igénybe veszi. Ha az erdıt kezelı – az erdıgazdálkodó – megkapná a
nem a fatermesztéshez szükséges költségeket, vagy azoknak legalább nagyobb részét, nem kényszerülne
intenzív fatermesztésre, ugyanakkor a költségekbıl a mostaninál sokkal magasabb színvonalú park- és
üdülıerdıket lehetne létrehozni és fenntartani. Nem “támogatásról”, a társadalom esetleges
“áldozatvállalásáról” van itt szó e költségek ellensúlyozására, hanem arról, hogy az erdıhasználat költségeit
maga a használó – a legszélesebb értelemben vett társadalom – fizesse meg. Erre nézve már több példa is van a
világban; hogy messzebbre ne menjünk, a szomszédos Szlovéniában pl. lehetıség van ún. “speciális célú
erdı” kijelölésére üdülési céllal, s ha ez az erdıtulajdonos részére bevétel-elmaradást okoz, a tulajdonos az
államtól kompenzációt igényelhet. (TBFRA-2000)
Más kérdés az, hogy ezt az elvet milyen formában érdemes és lehet a gyakorlatba bevezetni. A
használó pl. fizethetne közvetlenül az erdıben (a kirándulást, üdülést szolgáló nemzeti parkokban pl. az
USA-ban belépıdíjat kell fizetni), de fizethetne áttételesen, az adóján keresztül is; ebben az esetben az
állam a költségvetésbıl fizetne az erdıgazdálkodóknak. A közvetlen fizetést egyes társadalmi csoportok
(mint pl. a sárkányrepülısök) azonnal hajlandók volnának elfogadni; ez a vállalás azon a belátáson alapul,
hogy egy adott célú erdıkezelésnek, vagy erdıhasználatnak – pl. az utak ırzésének, az utak
karbantartásának – stb. költségei vannak, s a használóknak ezeket a költségeket meg kell téríteniük.

5. Fatermést – minden áron?
Évszázados hagyomány, hogy az erdıgazdálkodók egységnyi területrıl minél több faanyagot szeretnének
letermelni. Amikor az erdık kizárólagos, vagy legnagyobb haszna a fatermelésbıl származott, akkor ezt a
költségek minimalizálásának és a hozamok maximalizálásának igénye váltotta ki; amikor az erdıkre más
célokból (mint pl. a szociális-üdülési célok megvalósítására) is költeni kellett, akkor pedig ezt fokozta az a
körülmény, hogy nıttek az erdıgazdálkodók költségei.
A fatermesztés maximalizálásának ugyanakkor elvben soha ki nem mondott feltétele, hogy ez a
maximalizálás nem változtatja meg a fatermesztés feltételeit, vagyis nem hat vissza az erdıre, annak
fatermıképességére. Ez az elv azonban sokszor sérül: a legegyszerőbb, legolcsóbb fakitermelési
technológia, a tarvágás esetén domb- és hegyvidéken elkerülhetetlen az erózió, az erdıben mozgó nagy
gépek tömörítik a talajt, az intenzív, tarvágással járó fakitermelések élıhelyek sokaságát szüntetik meg, az
ún. gyorsannövı fafajok elegyetlen, nagy táblákban – ültetvényekben – való ültetése elıbb-utóbb
erdıpusztulásokat eredményez stb. Az erdık és az erdıgazdálkodás eddigi története azt mutatja, hogy

131

132
rövid távon – egy vagy néhány vágásfordulón keresztül – sikerült a faanyag-termelést maximalizálni,
hosszú távon azonban még nem, vagy nem teljesen.
A fatermesztés maximalizálása azonban ma már más szemszögbıl is megkérdıjelezhetı. Ahogyan
arra már többször utaltunk, egy-egy erdı az esetek nagy részében ma már nem kizárólag egy funkciót tölt
be. Az erdıtervezés során egy-egy erdırészletre használt ún. “elsıdleges rendeltetés” elnevezés is erre utal:
egy erdınek egyszerre sokféle rendeltetése, a benne folytatott gazdálkodásnak egyszerre sokféle célja lehet,
amelyeket egymással összhangba kell hozni. Ha az egyik cél maximális elérésére törekszünk, az esetek
túlnyomó részében ezt csak a többi cél kárára tehetjük meg. Az összes cél relatív fontosságának meghatározására
és együttes optimalizálására van szükség – bármily nehéz is ezt adott esetben a gyakorlatban megvalósítani.
Ebben legtöbbször feltehetıen csak a közös gondolkodás és a célok és tevékenységek rendszeres
felülvizsgálata segíthet.
Mindezek miatt felül kell vizsgálni, vajon érdemes-e kizárólag a fatermesztés hosszú távú
fenntarthatósága érdekében a fatermesztés maximalizálására szolgáló eljárásokat az eddigi módon és mértékban
alkalmazni, vagy visszatérni természetesebb módszerekhez? Az erdıgazdálkodás jelenlegi trendjei között
mindenképpen szerepel a “vissza a természethez” irány. A túlzások természetesen e téren is veszélyesek és
károsak – mint ahogyan feltehetıen az is, ha kizárólag “fagyárakat” hozunk létre.
A természetes viszonyokat közelítı eljárások (“természetközeli erdıgazdálkodás”) gondolata nem
újkelető, de tudományos igényő kidolgozásuk igazából nemrég kezdıdött el, nem csoda hát, ha kevés a
valódi eredmény. Szükséges a “valódiság” hangsúlyozása, hiszen sok-sok elv van terjedıben, ezeknek
azonban csak töredéke volt vagy van kitéve alapos, tudományos vizsgálatnak. A fejlesztéseket
természetesen nehezítik az erdı idıdimenziói (egy-egy kísérlet akár több évtizedig, sıt évszázadig is
eltarthat), de a fejlesztések legnagyobb akadálya igazában az erdıgazdálkodási szemléletek különbözısége.
Ezek egyelıre olyan nagyok, hogy az nehezíti világos elvek és szabatos kísérletek kialakítását. A különbözı
elképzelések, “iskolák” közötti különbségek meghatározása és a különbözı felfogások közti viták ezért
még igen hosszú idıt fognak igénybe venni. A különbözı felfogásokat, hátterüket, tudományos
megalapozottságukat, valamint a téma idıszerőségét jól tükrözik a “természetközeli erdıgazdálkodás”
témakörében hazánkban csak ebben az évben kiadásra kerülı, és szemléletükben meglehetısen különbözı
könyvek (Solymos, 2000, Bartha, 2000, Frank, 2000).

6. Kellenek-e ıserdık és erdırezervátumok?
Korábban említettük, hogy egy-egy erdı kezelése során gyakran több célt kell egyszerre megvalósítani.
Még ha sikerül is az összes cél elvi összehangolása és együttes optimalizálása, megmarad a – szakmai –
kérdés: hogyan kell az egyes célokat megvalósítani? Az erdıgazdálkodóknak e téren valódi kihívással kell
szembenézniük: itt kell olyan fejlesztési elképzeléseket kidolgozni és megvalósítani, amelyek az új
igényekre adnak megfelelı szakmai válaszokat. Fát termeszteni és kitermelni viszonylag egyszerő; az erdıt
úgy kezelni, hogy a különbözı emberi igények az erdı életével, önfenntartó- és regenerálódó képességével
összhangban legyenek, bonyolult dolog, hiszen maga az erdı a világegyetem legbonyolultabb rendszerei közé
tartozik, amelyhez az emberi társadalom nem kevésbé bonyolultabb rendszerei kapcsolódnak. Nem is
várható el, hogy hibák, hiányosságok, tévedések nélkül történjen a kezelés.
Csökkenthetık a hibák és hiányosságok, ha többet tudunk meg az erdıkrıl. Nem állítható, hogy az
erdık kutatása, az erdıgazdálkodás eddigi gyakorlati tapasztalatai során nem győlt össze már eddig is
rengeteg ismeret. Ezek azonban – úgy tőnik – nem elegendıek a természetközeli erdıgazdálkodás
megvalósításához. Mindenekelıtt azért nem, mert nagyon sok mindent nem ismerünk magáról az erdırıl,
annak egészérıl, a természetes erdırıl. Eddigi ismereteink legnagyobb része fafajokkal, többé-kevésbé
mesterséges faállományokkal kapcsolatos, de keveset tudunk a természetes, nem háborgatott erdı
szerkezetérıl és mőködésérıl. Ezekrıl az erdıkrıl újat sok esetben csak ıserdık tanulmányozásával lehetne
megtudni.
İserdıvel még rendelkezı országokban még elkezdıdhet – ill. folytatódhat – az ıserdıknek ez a
tanulmányozása. Azokban az országokban viszont, ahol kiirtották az összes természetes erdıt, egyelıre
erre nagyon kevés lehetıség van. Az ilyen országok többségében is van ugyanakkor még néhány olyan
erdıfolt, amelyek – ha nem is teljesen háborítatlanok – de feltehetıen viszonylag könnyen
visszaalakulhatnak természetes erdıkké. Ahogyan az ıserdıkkel foglalkozó V. fejezetben már említettük,
hazánkban sincs már ıserdı, de félig természetes állomány sok helyen még fellelhetı. Ezekben az
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erdıkben tanulságos megfigyelni pl., hogy hogyan történik az ıserdıvé történı visszaalakulás, és hogy
milyen szerkezető és mőködéső erdık jönnek létre.
Mind a természetes erdık tanulmányozása, mind az említett értékek létrejötte azonban csak akkor
képzelhetı el, ha biztosítjuk azt, hogy ezekben az erdıkben semmilyen közvetlen emberi beavatkozás nem
történik. Ehhez ezeket a területeket ki kell vonni az emberi használat alól (tehát nem engedélyezzük sem a
fatermesztést, sem a sportot, sem a turisztikát stb.). Ezeket a védett területeket – erdırezervátumokat –
Európa sok országában már létrehozták, ill. hozzák létre (Bücking et al. 2000). Az erdıkkel szemben
támasztott összes társadalmi igénynek egyébként is része az, hogy legyenek ilyen erdık is. A hazánkban
létesített erdırezervátumok ún. magterületének – az emberi tevékenység alól elvben véglegesen kivont –
részének a nagysága egyébként nem jelentıs, alig 3.200 ha.
A tanulmányozás lehet öncélú, vagy inkább: alapkutatási célú, tehát, hogy a körülöttünk lévı
rendkívül izgalmas világról minél több érdekes dolgot megtudjunk. Helyesebb azonban, ha arra
gondolunk, hogy az erdırezervátumokban folyó erdıkutatások végsı soron ahhoz járulhatnak hozzá, hogy a – a
túlnyomó többségben lévı, és valamilyen használat alatt álló – többi erdı kezelését az eddigieknél természetesebb
módon, bennük kevesebb kárt okozva, racionálisabban, és a társadalmi igényeket jobban kielégítve
végezhessük.
E végsı célhoz nemcsak a természetes eredei folyamatok passzív megfigyelésével juthatunk el. Az
új ismeretek alapján kigondolt új módszereket a gyakorlatba történı bevezetés elıtt célszerő kipróbálni.
Ennek a kipróbálásnak, más szóval kísérletezésnek is megfelelı helyszínt jelentenek az erdırezervátumok. Egy-egy
rezervátumon belül ugyanis kétféle erdırészt különítenek el: a belsı, magterületnek nevezett, minden
közvetlen emberi behatástól mentesített zónát, ill. az azon kívüli ún. védızónát, ahol az erdıgazdálkodás
nem tiltott, sıt – az eddigiekhez képest kíméletesebben, a természetközelibb állapotok elérését célul kitőzı
– gazdálkodást kell folytatni. (Itt tehát lehet, sıt adott esetben kell is fát termelni). E gazdálkodás során
lehet, sıt kell aztán kipróbálni mindazokat az elveket és elgondolásokat, amelyeket sikeresség esetén,
hosszú távon az erdıgazdálkodás fejlesztése érdekében mindennapi gyakorlattá kell tenni.
Hangsúlyozzuk, hogy a vissza-természetesedés során újból megjelenı fajok, génállományok,
erdıstruktúrák és folyamatok nemcsak tudományos, hanem természetvédelmi, esztétikai és más
szempontból is értéket képviselnek. Ez utóbbiak egyike azzal kapcsolatos, hogy az ıserdık évmilliók által
“tesztelten” mőködı rendszerek, amelyek pontosan annyi alkatrészt tartalmanak, amennyi a hosszú távú
biztonságos mőködéshez szükséges. Ahhoz, hogy az erdı mindazokat a funkciókat, amelyeket a II.
fejezetben részleteztünk, hosszú távon maradéktalanul el tudja látni, szükséges, hogy rendelkezzék minden
ilyen alkatrésszel.
Egy-egy, az emberi társadalom számára fontos funkció ellátására az ıserdı persze nem optimális,
de nem is az a kívánalom, hogy mindenhol ıserdık legyenek. Kellenek gazdasági erdık, sıt faültetvények is;
valójában a legkülönfélébb erdıformák megfelelı diverzitására, s ebbıl következıen a különbözı
erdıkezelési koncepciók sokféleségére van szükség. Az ıserdık (nálunk inkább erdırezervátumok)
esetében viszont kívánatos azok megfelelı térbeli hálózatban való olyan mennyisége, amely már elegendı
ahhoz, hogy ezek az erdık emberi beavatkozás nélkül, sıt, a hosszútávon mindenképpen óhatatlanul
elıforduló, különbözı, az erdı kihasználására irányuló emberi tevékenységek, valamint a változó
környezeti viszonyok ellenére is fenn tudjanak maradni. Ezek az erdık ırzıi mindazoknak az erdıalkatrészeknek, amelyekre más erdıkben szükségünk lehet.

7. Facsemete vagy erdıcsemete?
Az erdırezervátumok kapcsán azt a kérdést is fel lehet tenni, hogy hogyan lehet elıállítani ıserdıt, vagy
tetszıleges erdıt? Sokan azt állítják, hogy erdık létesítéséhez nem kell más, mint facsemetéket elültetni,
majd a fákat jóideig gondozni. Ezt a felfogást tükrözik az “erdıtelepítés”, “erdısítés” és hasonló
elnevezések.
Ha viszont jól belegondolunk, ez nem ilyen egyszerő. Amikor egy erdı megújul, nemcsak a
faállománya újul meg; még az ún. természetes felújítás során sem csak a faállomány újul fel. Az erdı – a
legtöbb definíció szerint – nemcsak fák együttese, hanem olyan bonyolult rendszer, amelynek része az
erdı valamennyi élılénye (beleértve a növényeken és állatokon kívül a makroszkopikus és mikroszkopikus
gombákat, mikoplazmákat, vírusokat stb. is), sıt az erdıtalaj is. Ha pedig ez így van, akkor az erdı
létrehozásához mindezekre szükség van; sıt, szükség van mindezek közötti igen bonyolult
kapcsolatrendszerek szövevényére is. Olyan helyen, ahol a létrehozandó erdı elég közeli környezetében
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rendelkezésre áll mindez, általában megfigyelhetı, hogy az erdı nem-fa “alkatrészei” megjelennek a
faültetés után, és egy idı után tényleg kialakul az erdı. (Kivétel természetesen a talaj, ami nem tud
“vándorolni”, és pl. erózió utáni újbóli kialakulásához akár több ezer évre is szükség lehet.)
Erdırezervátumokban is többnyire joggal lehet bízni abban, hogy elıbb–utóbb megjelennek az adott
helyen jellemzı élılények, és maguktól kialakulnak az ıserdei viszonyok. Itt ismét idézzük Cotta (1816)
megállapítását: “Hogyha az emberek elhagynák Németországot, az száz év múltán teljesen erdıvel volna
borítva.”
Ha viszont maguktól alakulnak ki az erdei viszonyok, akkor túlzás azt állítani, hogy az erdıt az
ember hozza létre. Az orvos is többnyire a test saját gyógyító folyamatait segíti, tényleges orvos általi
gyógyításra ritkán kerül sor. Egyelıre igen messze vagyunk attól, hogy pl. egy tölgyerdı valamennyi
alkatrészét – a gombáktól a cincéreken keresztül az énekesmadarakig és a lágyszárú növényekig –
mesterségesen telepítsük, ill. vigyük vissza egy adott helyre. Sokszor még azt sem tudjuk, milyen részei,
milyen szerkezetei, vagy milyen folyamatai vannak egy erdınek. Pedig valóban, az erdı bonyolult élete
nemcsak bizonyos fajok együttélését jelenti. A természetes erdınek számos olyan jellemzıje van (pl. idıs
fák, elhalt faanyag jelenléte, magas faj- és genetikai diverzitás stb.), ami nem jellemzı a mesterséges
(gazdasági) erdık sokaságára (l. V. fejezet). Ezeknek a jellemzıknek a kialakítására ma még nem is
gondolhatunk. Az erdı regenerációs képességét csodálva és alázattal kellene tisztelnünk; ennek szellemében pedig
helyesebb volna csak erdıfelújulásról, ill. faállomány-megújításról, s nem pedig erdıfelújításról beszélni.
Mindez persze nem jelenti azt, hogy nem nehéz és fáradságos munka facsemetéket ültetni, és hogy
nem számít eredménynek egy-egy szép új erdı életét elindítani – tehát hogy az ember nem képes a
faállományt felújítani. Ugyanígy, komoly emberi és szakmai teljesítmény az, ha egy-egy ország – mint pl.
hazánk is – nagymérető, korábban fátlan területeken fát ültet és faállományt hoz létre. De ennél többet az
erdész nem tehet; ezután a munka dandárját a természet végzi el azzal a hihetetlen regenerációs
képességével, ami az erdıre (az “eredıre”, vagyis “magától eredıre”) jellemzı. Az is magától értetıdı, hogy
a természet csak akkor képes a regenerációra, a semmibıl a fák ültetése után az erdı kialakítására, ha
megvan mindaz az alkatrész, és sok egyéb feltétel – pl. megfelelıen kis távolság a környezı erdıkhöz -,
ami a regenerációhoz szükséges. Ha nincs meg minden feltétel, akkor az erdınek csak egy része alakulhat ki,
és elıfordulhat, hogy a kialakult erdı nem lesz teljes értékő, nem lesz ép. De éppen ezért kell megırizni a
természetes erdıbıl mindazt, amit ma még meg lehet ırizni; ezért (is) van szükség az erdırezervátumokra,
ill. természetes, természetközeli erdıknek olyan hálózatára, amelyek ırzik a természetes erdı elemeit:
fajait, élemi láncait, szerkezetét, folyamatait.

8. Fász vagy erdész?
A könyv eddigi fejezeteiben igyekeztünk mindazon lényeges szempontokat áttekinteni, amelyek az erdık
sokféle jellemzıjével, termékével és szolgáltatásával kapcsolatosak. Rendkívüli sokféleséggel van dolgunk;
rendkívüli az a jelentıség is, amit az erdık az életünk feltételeinek biztosításában, kényelmünk és jólétünk
szolgálatában betöltenek. Ennek megfelelıen rendkívüli az a felelısség is, ami az erdık kezelıire hárul, még
akkor is, ha csak utilitáriánus – haszonelvő – módon viszonyulunk az erdıkhöz, és kevésbé törıdünk az
utánunk jövı generációk érdekeivel.
Ezt a felelısséget kéri egyre jobban számon a társadalom az erdık kezelıin. E számonkérésben
egyesek odáig mennek, hogy az erdészeket “fászoknak” nevezik, arra utalván ezzel, hogy az erdészek csak
fakitermelést folytatnak, vagy jobb esetben: csak a fatermesztéssel, a faállománnyal foglalkoznak, nem
törıdnek az erdı egészével, hanem egyre inkább tönkre teszik azt.
Valóban, milyen jogon tart számot az “erdész” megnevezésre az, aki csak a faanyaggal törıdik?
Vagy ha az “erdész” ezt jelenti, akkor hogyan kéne neveni azt, aki az erdı többi részére is tekintettel van?
Vajon orvosnak nevezik-e azt, aki nem hasznára, hanem inkább ártalmára van a betegnek?
“Nil nocere” – ne árts! – régi elv az orvoslásban. Ha lehet, ne árts egyáltalán, de ha elkerülhetetlen
valamennyi kényelmetlenség, fájdalom vagy seb, akkor az legyen a lehetı legminimálisabb. Talán nem ezt
az elvet kellene alkalmazni az erdı esetében is? Az erdı oly sok jót ád az embernek, hogy – azon kívül,
hogy nem érdemli meg az ártalmazást – egyszerően nem éri meg lerombolni.
A fakitermeléssel – akár elfogadja ezt valaki, akár nem – bizony kárt okozunk az erdıben. De így
van ez akkor is, ha gombát, gyógynövényt győjtünk, vagy valamilyen más erdei produktumot győjtünk be.
Kárt okoz mindenki, aki kirándulása során feleslegesen tép le virágot, szemetel, fát tördel, vagy a ritka
állatokra vadászik.
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Mivel tevékenysége csak a megtermett faanyag kitermelésére korlátozik, a “fász” valóban csak
rombol, és számára az erdı csak faanyag-bánya; az erdész ezzel szemben épít és karbantart, akinek az erdı
valódi életközösség, olyan csoda, amely az embert ajándékok sokaságával halmozza el. Mindenki –
erdıgazda és erdıhasználó – olyan mértékben “fász”, amilyen mértékben rombol, és olyan mértékben
erdész, amilyen mértékben az erdı megfelelı, a társadalom javát szolgáló használata mellett az erdei
életközösség valamennyi elemével, az erdı regenerációs képességének, egész-ségének és integritásának
megırzésével törıdik. Az elnevezések használata közti különbség elsısorban azért fontos, mert mély
szemléletbeli különbség húzódik meg jelentésük között ember és környezete kapcsolatát illetıen.
Helyesebb volna ezért nem is erdészrıl, hanem erdıgondozóról beszélni – vagy még inkább
erdıgondnokról, aki gondját viseli az erdınek, mint ahogyan egy jó gondnok vigyáz épületére, parkjára,
gazdaságára.

9. Hogyan gondozhatjuk az erdı egészét?
Könyvünk eddigi részei visszatérıleg próbálták megmutatni, mekkora érték az erdı. Mint a szem az
embernek, olyan kincse az erdı a társadalomnak. Azt is próbáltuk érzékeltetni, hogy hogyan sikerült eddig
sáfárkodni ezzel a kinccsel, amit részben elıdeinktıl örököltünk, részben utódainktól veszünk kölcsön.
Egy régi erdész mondás szerint “minden erdész generáció annyit ér, amennyivel javítja vagy rontja
azoknak az erdıknek az állapotát, amelyeket örökölt”. A jelenlegi helyzeten már nem tudunk változtatni,
de az még a hatalmunkban áll, hogy meghatározzuk: milyen erdıket hagyunk mi a következı
generációnak. Hogyan gondozzuk ezt a kincset, hogyan ırizzük meg az erdık állapotát és mennyiségét?
Hogyan legyünk az erdık egész-ségének gondnokai?
Nem mondható, hogy minden vonatkozásban megvannak az eszközeink ahhoz, hogy ezekre a
kérdésekre választ adhassunk. Az emberi társadalom igényeit magának a társadalomnak kell kialakítania;
egy szakma, jelen esetben az erdıgazdálkodás legfeljebb kis mértékben tud befolyást gyakorolni, és a
legtöbbet azzal teheti, ha folyamatosan és hitelesen tájékoztatja a társadalmat az erdık állapotáról és
terhelhetıségérıl. Ahogyan azt korábban említettük, a társadalmi igények szakmailag minél magasabb
szintő kielégítése viszont a szakmának jelent kihívást.
Ennek a kihívásnak az erdıgazdaság már több, mint egy évszázada próbál megfelelni. Ezt
bizonyítja az a sok kezdeményezés, amelyet az erdıgazdálkodók a XIX. század óta tettek (9. jegyzet).

9. jegyzet. Különbözı, az évszázadok során létrejött erdészeti kezdeményezések az
erdık minél természetesebb, egészségesebb állapotának megırzése, hosszútávú
fenntartása, és a fenntartható erdıgazdálkodás különbözı szintjeinek elérésére
(O'Hara 1998 alapján). A kezdeményezések elnevezése legtöbbször jól utal azok
legfıbb céljára. A felsorolás kizárólag idırendiséget jelez.
- Dauerwald (örökerdı)
- Plenterwald (szálalógazdálkodás)
- záródástartó erdıgazdálkodás
- ökológiai erdımővelés (ökológiai erdıgazdálkodás)
- hagyásfák alkalmazása (”green tree retention”)
- vegyeskorú erdıt kultiváló gazdálkodás (”multiaged forestry”)
- diverz faállományszerkezető erdıt kultiváló gazdálkodás (”multicohort forestry”)
- PRO SILVA
- természetszerő erdıgazdálkodás
- természetközeli erdıgazdálkodás
- természetorientált erdıgazdálkodás
- környezettudatos erdıgazdálkodás
- erdıközpontú erdıgazdálkodás
- diverzitásközpontú erdıgazdálkodás
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Ugyancsak mindenképpen pozitívnak nevezhetı, hogy már 1990-ben, két évvel a rioi föld-csúcs
elıtt összehívták az erdészeti ügyekért felelıs európai miniszterek elsı pán-európai konferenciáját Strassbourgban az
erdık védelme érdekében. Ez a konferencia, amelyet idáig két hasonló követett, jelentıs mértékben
hozzájárult ahhoz, hogy sok európai országban új, korszerő elveken nyugvó erdıtörvényeket (és ezekhez
kapcsolódó természetvédelmi törvényeket) dolgoztak ki és fogadtak el. (Hazánkban 1996-ban fogadták el a
legújabb erdı-, valamint természetvédelmi és vadászati törvényeket.) Mindezt pán-európai folyamatnak
hívják, s ez nagy lépés volt azirányba, hogy megteremtsük az alapjait egy újfajta, az eddiginél sokkal inkább
erdıközpontú, és a szó tág értelmében fenntartható erdıgazdálkodás alapjait.
De mi is valójában a fenntarthatóság? Ez az erdı egészének hosszú távú fenntartására utaló
fogalom széles körben a riói csúcsot megelızıen terjedt el. A koncepció elsı megfogalmazása azonban
már egy 1356-os francia királyi rendeletben megtalálható. Az erdık fenntartása nagy területeken a XVIIXVIII. században vált jelentıs problémává, s innen datálható egy olyan megfogalmazás, ami az
erdıgazdálkodók szélesebb körében is ismertté válhatott. Georg Ludwig Hartig neves erdımester és
erdıkutató 1785-ben így fogalmazta meg a tartamosság (fenntarthatóság) fogalmát: “minden ésszerő
erdıgazdálkodásnak fel kell becsülnie az erdık értékét, és azon kell lennie, hogy a lehetı legnagyobb
mértékig használja ıket, de oly módon, hogy késıbbi generációk legalább annyi hasznot húzhassanak
belıle, mint a jelenlegi generáció” (Hartig, 1785).
Azóta megoldatlan ugyanakkor e fogalom pontos jelentése. Jó ideig csak a fatermés tartamosságát
jelentette; késıbb kibıvült a fatermesztés pénzügyi-gazdasági tartamosságával (Mátyás, 1994). Újabban
azonban az erdıgazdálkodás több más – biológiai, szociális stb. – elemére is kiterjesztik a
fenntarthatóságot, ami nehezíti a fogalom pontos definícióját. A fenntarthatóság értelmezése márcsak
azért sem könnyő, mert prioritásokról szól, amiknek meghatározása erısen függhet attól, hogy milyen
szemszögbıl közelítünk a kérdéshez.
Egy botanikus (Horváth, 1999) az ezzel kapcsolatos gondolatait – ha úgy tetszik: elvárásait – a
következıképpen fogalmazta meg: fenntartható “általánosságban – úgy gondolom – minden olyan
erdıgazdálkodó tevékenység, ami egy adott területen folytatva emberi igényeket szolgál (mondjuk, faanyagot
termel), közben a terület környezete, a erdı minıségi, mennyiségi, funkcionális állapota nem "romlik". Ez utóbbinál
melyek azok a jellemzık, amelyek állapota ennél a fogalomnál fontosak? Ha botanikusi szempontból
értelmezzük, akkor pl. a terület populációi, flórája, a növényzet struktúrái (társulásai, átmenetei,
változatossága) és folyamatai (ha már erdı, akkor pl. a lékdinamika, egy másik léptékben szukcessziós
jelenségek). [De lehet a kérdést] ökológusabb szempontból is, egy zoológus szempontjából is nézni ... Elég
szerteágazónak látom a lehetıségeket – megállapodás (értelemzés) kérdése, én meg nem tudnék állást
foglalni, mert oda lyukadok ki, hogy ilyen nincs is, hogy tartamos erdıgazdálkodás! Illetve nyilván van, az egy
kompromisszum – valami olyasmi, hogy azért még ne tegye nagyon tönkre az élı ökológiai rendszereket,
illetve – ahol gazdálkodást folytatunk, ott más rendszer fog kialakulni, más értékekkel. (kiemelés tılem, S.
Z.)”
A fenti dilemmákat valóban nem egyszerő feloldani. Sokan kérdıjelezik meg a tartamosság,
fenntarthatóság fogalmát. A fenntarthatóság mindazonáltal mindenképpen több, mint a tartamosság
(Csóka-Somogyi, 2000, Mátyás, 2000), hiszen annak régi tartalmához képest sok új szempont került
elıtérbe. Ezek figyelembe vételét és más korábbi erdıgazdálkodási axiómák felülvizsgálatát (CsókaSomogyi, 2000) megkönnyíti, hogy az utóbbi évtizedekben számos új tudományos ismeret halmozódott
fel.
Az említett dilemmák feloldására – az erdıgazdálkodás mellett sok más ágazatban – mostanság
sok fórumon is kísérletet tesznek. Egy ilyen, feltétlenül elismerést érdemlı kísérlet a Hágai Nemzetközi
Bíróságnak a Magyarország és Szlovákia között jelenleg is folyó, elhíresült erımővitájában 1997-ben
hozott döntése (HB, 1997). A bíróság a döntésében az ember és természet kapcsolatának helyreállításával
kapcsolatban így fogalmaz:
“Az emberiség a történelem során – gazdasági és egyéb okok miatt – folyamatosan beavatkozott a természet
rendjébe. A múltban ez gyakran a természetre gyakorolt hatások figyelmen kívül hagyásával történt. Az új tudományos
ismereteknek köszönhetıen, és mivel az emberiség egyre jobban tudatára ébred az ıt – a jelenlegi és a jövıbeni generációkat –
fenyegetı veszélyeknek, melyeket ezeknek a beavatkozásoknak a meggondolatlan és mértéktelen gyakorlása idéz elı, az
elmúlt két évtizedben számos új normák és szabványok fejlıdtek ki..... Ezeket a normákat nemcsak akkor kell figyelembe
venni, és az ilyen új szabványokra nemcsak akkor kell kellı hangsúlyt helyezni, amikor egy-egy ország egy új tevékenység
lehetıségeit mérlegeli, hanem azoknak a tevékenységeknek a folytatása során is, melyeket a múltban kezdett el. Ez
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szükségessé teszi, hogy a gazdasági fejlıdés és a természetvédelem közötti egyensúly megfelelıen kifejezésre jusson a
fenntartható fejlıdés koncepciójában.”
A gazdálkodás és az erdı közötti egyensúly ennek az általánosan megfogalmazott igénynek egyik példája;
az erdei fenntarthatóság ebbıl adódóan nemcsak emberközpontúságot jelent, hanem azzal egyidejőleg
feltételezi az erdıközpontúságot is. Ezt a helsinki (második) erdészeti miniszteriális konferencia a
következıképpen fogalmazta meg: a fenntartható erdıgazdálkodás „az erdık és erdıterületek gondozása
és használata olyan módon és ütemben, mely megırzi biológiai sokféleségüket, termékenységüket,
megújuló képességüket, vitalitásukat és arra való képességüket, hogy most és a jövıben meghatározott
ökológiai, gazdasági és társadalmi feladatokat töltsenek be helyi, országos és globális viszonylatban, és
amely nem okoz károkat más környezeti rendszerekben.” (H1, 1993)

10. Hogyan mérjük a mérhetetlent?
A fenntartható erdıgazdálkodásnak sokféle új módszert kell alkalmaznia. Etekintetben még lassú az
elırehaladás. Abban viszont az utóbbi idıben valóban nagy lépést tettünk elıre – és egyébként is ez a
fejlesztés legelsı lépése -, hogy egyáltalán számba vegyük: melyek az erdı legfontosabb, használandó, ill.
védendı: vagyis gondozandó jellemzıi, és melyek az erdıgazdálkodásnak azok a jellemzıi, amelyek
folyamatos ellenırzésével biztosítható az erdı használata mellett annak fenntartása. Könyvünk korábbi
fejezeteiben ezen jellemzık közül jónéhánnyal részletesen foglalkoztunk, de – ahogy jeleztük – korántsem
mindegyikkel.
Azokból a jellemzıkbıl, amelyeket az erdık megfelelı gondozása érdekében figyelembe kell
venni, meglehetısen sok van. Mégis, az utóbbi évtizedben sikerült kialakítani a legfontosabb jellemzıknek egy
olyan listáját, amelynek segítségével idırıl-idıre elemezhetjük az erdık állapotát és az erdıgazdálkodás
fenntarthatóságát. Az európai lista kialakítását mások is követték: a világ különbözı térségeiben más-más,
de hasonló szemlélető és tartalmú listákat dolgoztak ki. Ezeket a fenntartható erdıgazdálkodás ún.
Kritérium- és Indikátorrendszerének nevezik. A kontinensünkön kialakított rendszer neve: Pán-Európai
Kritérium- és Indikátorrendszer (L2, 1998).
Ennek a rendszernek jellemzıje, hogy számos elemét a legtöbb európai országban már hosszú idı
óta alkalmazzák. A pán-európai rendszer bevezetésekor ezért az egyes országok gyakorlatát kell olyan
irányba fejleszteni, hogy az elıbb-utóbb tartalmazza a Pán-Európai Kritérium- és Indikátorrendszer
valamennyi, korábban még nem használt elemét. Ez a munka hazánkban megtörtént, az eredményekrıl
külföldön is, a XI. Erdészeti Világkongresszuson beszámoltak (Csóka-Holdampf, 1997).
A lisszaboni határozatok elıkészítésében való aktív magyar részvétel (Csóka et al. 1995, CsókaHoldampf, 1997) lehetıvé tette azt is, hogy a hazai jogalkotási folyamatban is hasznosítsuk a nemzetközi
erdészeti fejlesztések eredményeit. Így került a már említett 1996. évi LIV. törvénybe (az új erdıtörvénybe)
a 32. paragrafus (1) és (4) bekezdése, amely egyértelmően rendelkezik az erdıgazdálkodás kritériumainak
az értékelésben és a tájékoztatásban való felhasználásáról, és ennek alapján dolgozták ki a kiadás alatt álló
új Erdırendezési Szabályzatban a fenntartható gazdálkodás elemzésének és értékelésének részletes
szabályait is.
A Pán-Európai Kritérium- és Indikátorrendszer a fenntarthatóságnak 6 fı kritériumát fogalmazza
meg, ezeken belül további 20 ún. értelmezési területet jelöl meg (10. jegyzet). Az értelmezési területek a
fenntarthatóságnak már részletesebb, de még mindig nem közvetlenül mérhetı vagy megfigyelhetı
szempontjai (amelyek szerint a fenntarthatóság értelmezhetı); e szempontokhoz ezért – azokat tovább
részletezve – ún. indikátorokat rendelnek. Az indikátorok – az értelmezési területtıl függıen – a
fenntarthatóság mennyiségi (mérhetı) vagy minıségi (leíró jellegő) szempontjai. Mennyiségi indikátor pl.
az erdıterület (hektárban mért) változása adott idıszak alatt; minıségi indikátor pedig pl. az, hogy van-e
törvényileg szabályozva a ritka, védett erdıterületen zajló emberi tevékenység. Az indikátorok számát, ill.
az alkalmazandó indikátorokat a rendszer nem határozza meg; ezt az egyes országoknak maguknak kell
kialakítaniuk.
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10. jegyzet. A Pán-Európai Kritérium- és Indikátorrendszer fı kritériumai és
értelmezési területei (L2, 1998).

1. kritérium: az erdıvagyonnak, továbbá a globális szénkörforgalomban betöltött
szerepének a fenntartása, megfelelı növelése.
Értelmezési területek:
Általános feltételek (politikai és intézményi háttér)
Földhasznosítás és erdıterület
Élıfakészlet
Szénháztartás
2. kritérium: az erdei természeti rendszerek egészségének és életképességének
fenntartása.
3. kritérium: az erdık gazdasági (fatermesztési és egyéb) funkcióinak a fenntartása
és bıvítése.
Értelmezési területek:
Fatermesztés
Egyéb haszonvételek
4. kritérium: az erdei természeti rendszerek biológiai sokféleségének fenntartása,
megırzése, megfelelı növelése.
Értelmezési területek:
Általános feltételek (politikai és intézményi háttér)
Jellemzı, ritka, és sérülékeny erdei természeti rendszerek
Veszélyeztetett fajok
Biológiai sokféleség a gazdasági erdıkben
5. kritérium: a védelmi rendeltetések (különösen a talaj- és vízvédelem)
fenntartása és megfelelı növelése
Értelmezési területek:
Általános védelem (politikai és intézményi háttér)
Talajerózió
Vízvédelem az erdıkben
6. kritérium: az erdık további társadalmi-gazdasági szerepének fenntartása
Értelmezési terület:
Az erdıgazdasági ágazat jelentısége
Közjóléti szolgáltatások
Foglalkoztatás
Kutatás és szakmai képzés
Közérdeklıdés
Társadalmi együttmőködés
Kulturális értékek.

A rendszer ezzel azonban – ahogyan említettük – még nem teljes. Szükséges azt is meghatározni,
hogy az egyes értelmezési területekhez milyen indikátorokat rendelünk. Minden területhez többféle indikátor
is rendelhetı, amelyek bevezetésekor természetesen két szempontnak kell szerepet játszania: mennyire jól
méri az adott indikátor az értelmezési területet, és mennyire jól mérhetı maga az indikátor? Így pl. az erdıterület
változását nyomon követhetjük összességében, vagy korosztályra és fafajra lebontva, de nem biztos, hogy
ez utóbbi minden erdıterületen megtehetı. Ezen kívül azonban sok további problémát is meg kell majd
oldani az indikátorok, ill. a mért értékeik értelmezése kapcsán. Ez könnyen belátható a következı példán:
mit jelent az, hogy egy vizsgált idıszak alatt nıtt az erdıterületen található fajok száma? Ez a növekedés
“jó-e” vagy “rossz” a fenntarthatóság szempontjából? Nyilvánvaló, hogy ha a területrıl korábban
kipusztult, az adott helyen a természetes erdı részét alkotó, ıshonos fa-, cserje, vagy madárfajok újból
megjelentek, a változás elınyösnek értékelhetı, de ha exóta fajokat telepítettek be, vagy olyan fajok
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jelentek meg, amelyek az erdık degradációjának indikátorai, akkor a változások kedvezıtlenek. Az
indikátorok megválasztása és értékeiknek részletes kiértékelése ezért még igen sok munkát kíván majd
annak érdekében, hogy megfelelıen mérni tudjuk majd a fenntarthatóságot (Somogyi, 1994).
A fenti kritériumrendszer egy másik szempontból kétféle viszonyítási rendszerben is értékelhetı:
viszonyítható egyrészt ahhoz, hogy milyen kritériumokat használtunk eddig az erdıgazdálkodás során,
másrészt pedig ahhoz, hogy valóban ezek-e, ill. csak ezek a fenntarthatóság kritériumai?
Leszögezhetı, hogy a fenntarthatóságnak az új kritériumai jóval több szempontot hoznak az
erdıgazdálkodásba, mint amennyit korábban bármikor is figyelembe vettek. Ezért (is) szükséges, hogy az
erdıgazdálkodásban ezentúl ne csak a “tartamosság” fogalmát használjuk (ami a fatermesztés
fenntarthatóságát jelenti: a fahozamét, és az ahhoz kötıdı pénzügyi járadékokét, Mátyás, 1994), hanem
használjuk inkább a – minden emberi tevékenységre, és annak minden vetületére értelmezett –
fenntarthatóság fogalmát (Csóka-Somogyi, 2000). A két fogalom között szemléletbeli különbség is van. A
“tartamosság” szilárd hitet, meggyızıdést sugall, azt ti., hogy valamit már megvalósítottunk; a
“fenntarthatóság” viszont mindig figyelmeztet minket arra, hogy állandóan, rendszeresen felül kell
vizsgálnunk: jelenlegi tevékenységünk a jövıben is, hosszú távon is valóban fenntartható lesz-e?
Ha abból a szempontból vizsgáljuk meg a Pán-Európai Kritérium- és Indikátorrendszert, hogy
elegendı szempontot tartalmaz-e a fenntarthatóság elemzéséhez, akkor hamar arra a következtetésre lehet
jutni, hogy minden attól függ, mennyire teljes a vizsgált indikátorok köre. Ebbıl a szempontból a
viszonyítási alap nyilvánvalóan az, hogy az adott erdıben milyen olyan tevékenységek folynak, ill.
folyhatnak, amelyek az adott erdıben, annak szomszédságában lévı erdıkben, a tágabb értelemben vett
emberi környezetben, továbbá a társadalomnak az erdıvel kapcsolatba kerülı részeire hatással vannak. Az
indikátor-rendszer kialakításakor tehát az elsı lépés az kellene, hogy legyen, hogy megállapítsuk: melyek
ezek a tevékenységek, ill. hatások. Ezek után definiálni kellene a fenntarthatóság szempontjait e
tevékenységek és hatások tekintetében, és ezekhez rendelni aztán az indikátorokat. Tekintve, hogy az
erdıkben többezer féle élılény él – ideértve a talaj- és korhadéklakó apró ízeltlábúakat, gombákat, egyéb
mikroorganizmusokat stb. -, az ezekre gyakorolt hatások külön-külön indikátorokkal nyilván nem
vizsgálhatók, ezért praktikus szempontoknak is megfelelı indikátorokat sokszor nehéz találni. Ezeknek az
indikátoroknak a kidolgozása ezért az erdész szakma egyik további nagy kihívása.
Ugyanilyen határozottsággal állítható ugyanakkor, hogy az erdıgazdálkodás mindenképpen az elsık
között van a többi szakmához viszonyítva abban, hogy meddig jutott el a fenntarthatóság elemzésében és
biztosításában. Ez annak ellenére van így, hogy a könyvünk által eddig tárgyalt sok-sok féle szempont – a
biológiaiaktól a fizikaiakon keresztül a társadalmi szempontokig – még korántsem merítik ki az összes
olyan tényezıt és szempontot, amit figyelembe kellene venni. Bátran mondható, hogy az erdık megfelelı
kezelése, a legtágabb értelemben vett erdıgazdálkodás, erdıgondnokság a legbonyolultabb és legnehezebb
szakmák közé sorolható.
Azt, hogy hol tart az erdıgazdálkodás más szakmákhoz képest, könnyen megállapítható, ha pl. a
környezetvédelmi miniszterek elsı, 2000. májusi malmıi konferenciájának elıremutató határozatait (11.
jegyzet) vetjük össze részletességében az erdészeti miniszteriális konferenciák határozataival. A Malmıi
Határozat több olyan elemet is tartalmaz, amelyek az erdıgazdálkodásra is vonatkoznak. Ezért e
határozatok figyelembe vétele az erdıgazdálkodást is nagymértékben elıreviheti.
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11. jegyzet. Részlet a környezetvédelmi minisztereik elsı, 2000. májusi konferenciáján
Malmıben elfogadott határozataiból (Malmı, 2000).
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

a közös problémák megoldásához sürgısen szükség van arra, hogy megújítsuk a
nemzetközi együttmőködést
elsısorban az alábbi területeken kell gyors és jelentıs elırehaladást elérni:
urbanizáció, klímaváltozás, édesvíz biztosítása, a biológiai erıforrások nem
fenntartható kiélése, szárazság és sivatagosodás, ellenırizetlen erdıirtás, a
környezeti vészhelyzetek gyakoriságának a növekedése, a veszélyes kémiai anyagok
kozkázatai az emberi egészségre és a környezetre, valamint a földhasználatokból
származó (víz- és lég-)szennyezések,
a környezetvédelmi kérdéseket a döntéshozatalok középpontjába kell állítani,
a makroökonómiai tervezés és felmérés során, valamint a hitelezési gyakorlatban
figyelembe kell venni a környezetvédelmi szempontokat,
a globalizálódási trendek megkívánják, hogy nemzetközi intézmények vegyenek
részt a környezetvédelemben,
növelni kell az erıfeszítéseket a megelızés és (új környezetvédelmi probléma
esetén) a közös reagálás fejlesztése érdekében,
szükség van a kutatási erıfeszítések fokozására, a tudományos közösség teljes körő
bevonására és a tudományos együttmőködés fokozására a felmerülı
környezetvédelmi kérdésekben,
a környezeti kérdéseket illetıen a kormányoknak vezetı szerepük van, de a
magánszektornak is jobban el kell köteleznie magát, hogy létrejöjjön a környezeti
felelısségvállalásnak egy olyan új kultúrája, melynek fıbb alapelvei: a szennyezı
fizet, környezeti indikátorok alkalmazása és azok értékeinek rendszeres közzététele,
valamint megelızı megközelítés alkalmazása a befektetési és a technológiai
döntéshozatal során,
szükséges ráirányítani az emberek figyelmét a problémákra, és ehhez fel kell
használni az információ-technológia valamennyi eredményét,
be kell vonni valamennyi érdekelt felet a közös munkába,
a kormányoknak támogatnia kell olyan feltételek létrejöttét, amelyek lehetıvé
teszik, hogy a társadalom minden része kinyilváníthassa véleményét és aktív
szerepet játsszon egy fenntartható jövı kialakításában.

11. Az erdıkért mindannyian felelısek vagyunk
Könyvünk szinte valamennyi fejezetében azt vizsgáltuk, melyek az erdık sorsát érintı legfontosabb
problémák, s ezek megoldásakor milyen felelıssége van az erdıgondnokoknak (az erdıket kezelıknek), ill.
mindazoknak, akik az erdık áldásait élvezik. Azt is részleteztük, hogy milyen eszközök állnak
rendelkezésünkre. Óhatatlan, hogy ne elsısorban az erdıgazdálkodók számára rendelkezésre álló
eszközökrıl és módszerekrıl beszéljünk, hiszen ık azok, akik közvetlenül meghatározzák az erdık sorsát.
De – ahogyan korábban kifejtettük – az erdı nem az erdıgazdálkodóké, hanem mindannyiunké, ami
viszont azt is jelenti, hogy mindannyian felelısek vagyunk azért, hogy miképpen alakul az erdık sorsa a
jövıben. Ezen belül a társadalom felelıssége az is, hogy a faigénybıl származtatható fakitermelés során
elkerülhetetlenül keletkezı károk helyreállításához megteremtse a feltételeket.
A felelısség tehát kettıs: nem elég az erdıgazdálkodók megfelelı hozzáállása. Nem elég
önmagában az a (szakmai) tudás sem, amivel az erdıgazdálkodók rendelkeznek. A tudás egyrészt nem tud
minden szándékot pótolni vagy ellensúlyozni (nem lehet pl. “tudással” megakadályozni az erdıirtást), de a
tudomány, a tudás önmagában nem képvisel sem akaratot, sem erkölcsöt: e tekintetben semleges valami,
amit akár építésre, akár rombolásra fel lehet használni. Ezért Mátyás (2000) állításával szemben nem is
“szenvedhet vereséget” a (szak)tudás az erdész szakma megítélésekor, vagy az erdık jövıbeni sorsának
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meghatározásakor. Ugyan van még mit fejleszteni az erdıgazdálkodás ismeretanyagában és technológiáiban
(pl. a talajt nem károsító gépek alkalmazása stb.), de nagyon sok ismeret már ma is rendelkezésünkre áll – csak
igyekezni kell ezeket megfelelıen használni.
A tudás nem korlátlan erejő eszköz; erkölcs nélkül mit sem ér. A társadalom erkölcse a döntı
abban, hogy milyen igényeket támasztunk egymással, és természeti környezetünkkel szemben. A
haszonelvőség, ill. a sokféle érték együttes biztosításának elve, a mai igényeink, ill. gyermekeink, unokáink és más jövıbeni
generációk igényeinek harmonizálása, a javaknak a mindenkori emberiségen belüli igazságos elosztásának elvei és hasonló
elvek azok, amelyek végsı soron meghatározzák ember és erdı sorsát. Vagy magától találja meg az emberiség azt az
erkölcsi értékrendet, társadalmi-gazdasági berendezkedést, ami hosszú távon fenntartható egyensúlyt
teremt a különféle, egymással versengı elvek között, vagy a fizikai környezet nyers realitása, a fizikai,
biológiai és társadalmi törvények korlátai jelölik ki az emberiség és az erdık kényszerpályáit. Még nem
tudunk eleget arról, hogy merre húzódnak ezek a pályák, azt azonban ma már világosan látjuk, hogy erdı
ugyan létezhet ember nélkül, de ember nem élhet erdı nélkül.
Végezetül újból le kell rögzítenünk azt is, hogy az erdı egy rendkívül bonyolult élı rendszer, sokkal
bonyolultabb, mint sok más szakma tárgya (pl. mint a vízrendszerek, a levegı, vagy egy gép, hogy csak
néhány példát említsünk), már csak azért is, mert az erdıben az élıvilág mellett találhatók az említett
vízfolyások, levegı, sıt még gépek is. Ebbıl adódóan az erdıgazdálkodás egy rendkívül bonyolult tevékenység,
amit még az is tetéz, hogy nagyon sokrétő és bonyolult az emberi társadalom és az erdı
kapcsolatrendszere, amelynek kezelése szintén az erdıgazdálkodás része. E kapcsolatrendszer ma nagyon
sok problémával van terhelve, olyanokkal, amelyek az emberi lét sok más vetületével függenek össze. E
sok probléma megoldása nem képzelhetı el az erdıgazdálkodók önerejébıl. Összefogásra, együttes, közös
munkára van szükség a megoldások keresésében. Szükség van minden érdekeltre, aki érdekeinek
kifejezésével, szakmai ismereteivel, elszántságával és aktív tevékenységével közre tud mőködni. Ahhoz,
hogy ne maradjunk az erdı csodája nélkül, nem nélkülözhetjük az együttmőködést. Ennek az
együttmőködésnek a kialakítása közös felelısségünk, közös munkánk – s ez sem kevés.
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XI. Ne bántsátok a lombokat!
________________________________________________________

Ne bántsátok a lombokat,
Hadd játsszanak alattuk gyermekek,
Akik az elsı lépést most teszik,
Tipegve ismeretlen cél felé
És hadd pihenjenek meg a halottak
Zöld sátraik alatt a rögök ágyán,
Ne bántsátok a lombokat, ti élık!
Juhász Gyula: Ne bántsátok a lombokat

Ez a könyv 2000-ben, két évezred találkozásakor íródott. Az évezredváltás nem pusztán a kerek évszám
miatt lehet érdekes. Sokan úgy gondolják, hogy az az emberiség sorsát illetıen sorsdöntı évtizedeket
élünk. Ugyanazok a folyamatok, amelyek olyan gazdagságot és prosperitást hoztak, amelyek korábbi
generációk legvérmesebb álmaiban sem szerepeltek, veszélybe sodorhatják magának az emberi fajnak a
jövıjét. Az emberi tevékenység elért egy olyan szintet, amelynél már a földi életet biztosító szférát, a
bioszférát kezdjük tönkretenni. Többé nem egy-egy régió erdeinek, emberi populációinak a károsodásáról,
kipusztulásáról van szó: az emberi tevékenység hatása globális léptéket ért el. Vajon valóban
fordulóponthoz érkeztünk-e az emberiség vagy az erdık történelmében? Quo vadis, emberiség, quo vadis,
erdıgazdálkodás?
A könyv megírásának legfıbb célja az volt, hogy legalább tudomásunk legyen arról: milyen
lényeges folyamatok zajlanak az erdıkben és az erdıkkel, és hogy közösen elgondolkozzunk az Olvasóval
az elıbbi kérdéseken.
Nem mondható, hogy a környezeti krízist nem ismerték fel már korábban, és ne történtek volna
már próbálkozások egy katasztrófa elkerülésére. Igen, vannak sikeres próbálkozások, eredmények is: a
DDT vagy az ózonpusztító vegyi anyagok betiltása (“Montreal Protocol”), a katalizátorok alkalmazása az
autókban, a kénkibocsátás drasztikus csökkentése, természetvédelmi területek, köztük erdırezervátumok
létrehozása - és a sor még hosszan folytatható lenne. Ugyanakkor máshol a természetrombolás nemhogy
nem csökkent, de még fokozódik is. Ezt a tevékenységet a rövid távú érdeke hajszolása miatt, a hosszú
távú érdekeket feláldozva sok szakma és a politika is támogatja. Az Earth Council (1997) becslése szerint
csupán négy ágazatban - víz-, energia-, közlekedés-, mezıgazdaság - évente több mint 700 milliárd dollárt
költenek olyan gyakorlat támogatására, ami környezetvédelmi és szociális szempontból kifejezetten káros,
gazdaságilag pedig drága.
Tudjuk, hogy környezetünk a végtelenségig nem terhelhetı. De hogyan változtassunk
tevékenységünkön? A megoldást sokféle irányban kereshetjük. Nem kérdés, hogy szabad-e gazdálkodni az
erdıkben - az emberi igényeket a faanyagtól a turizmusig ki kell elégíteni. Ezzel egyidejőleg ugyanakkor az
erdıt is élni kell hagyni, természetközeli állapotban kell tartani ıket. Ehhez ültetvényekre is szükségünk
van, amelyek tehermentesíthetik a természetközeli erdıket. Azon kell továbbra is gondolkodnunk, hogy
mennyire és hogyan terhelhetjük az erdıket, és hogy hogyan kell kezelnünk az ültetvényektıl az ıserdıkig
terjedı erdıféleségek és élıviláguk sokféleségét.
A könyv fejezeteiben igyekeztünk ehhez a gondolkodáshoz adatokkal, gondolatokkal hozzájárulni.
Alig-alig említettük az etika, a lelki értékek, a misztikum, az érzelmek, a filozófia, az ideológia, a vallás, a
politikai meggyızés lehetıségeit. Nemigen firtattuk, vajon szükség van-e ezeknek a – tudományos
kérdéseknél sokkal kevésbé “egzaktabb” – lehetıségeknek a kiaknázására? Mivel az ember nemcsak
racionális lény, hanem életének része mindaz, amit felsoroltunk, ezért problémáink megoldásában egészen
biztosan minden lehetıséget meg kell ragadnunk. Az erdıt ezért nyilvánvalóan nemcsak racionális alapon
lehet és kell megközelíteni; az erdıt lehet, sıt kell szeretni, az erdı jövıjében lehet, sıt kell hinnünk. Csak
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a silvofil – erdıszeretı –, ill. általánosan: biofil – minden élıt szeretı – emberi magatartásnak van jövıje.
Szükség van “az élet mély tiszteletére” (“Erfuhrcht vor dem Leben”), ahogy Albert Schweitzer mondta.
Mindazonáltal egy politikus egyszer azt mondta: “Miután minden egyéb módszerrel kudarcot
vallottunk, forduljunk a józan észhez”. Ennek szellemében említettük az elsı fejezetben, hogy az erdıvel
kapcsolatos problémás kérdéseket a lehetı legjobb tudományos ismeretek alapján fogjuk megvizsgálni.
Minden más véleménnyel szemben úgy érezzük, hogy az erdıket illetıen is feltétlenül szükség van
tudományra és kutatásra is, méghozzá a legmagasabb fokon, a “legjobb tudomány” igényével. A
tudományt nélkülözı, áltudományos, pusztán érzelmi alapon indított – természetvédı vagy más –
mozgalmak, vagy a legújabb tudományos ismereteket nélkülözı erdıgazdálkodók nemcsak hibás, de
egyenesen káros tevékenységet folytathatnak.
A tudomány háromféleképpen járulhat hozzá az erdıgazdálkodás, a természetvédelem, ill.
általában az emberi tevékenység befolyásolásához. Elıször is a rendelkezésre álló ismeretanyag, a múlt
történéseinek elemzése, és az erdı (a természet) minél jobb megismerése révén feltárhatjuk a
környezetünkben zajló káros folyamatokat. Ezek alapján tudományos módszerekkel különbözı megoldási
javaslatokat lehet kidolgozni és elemezni lehet azok hatásait. Végül pedig a politikai folyamatoknak és
döntéseknek a hatását és hatékonyságát is tudományos módszerekkel lehet és kell elemezni.
Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy önmagában a tudomány is kevés. Csak olyan erdészeti
politikával, csak olyan természetvédı programmal, és csak olyan emberi attitőddel sikerülhet megırizni az
erdıket, amely egyszerre épít az erdıkkel kapcsolatos ismeretekre, ill. az erdıknek az emberre gyakorolt
hatásaira, és egyszerre hat az emberek értelmére és lelkére.
2002-ben lesz az elsı jelentıs, emberiség-szintő környezetvédelmi összefogás: a Stockholmi
Konferencia az Emberi Környezetrıl 30 éves évfordulója. Ugyanabban az évben lesz a riói Föld-csúcs 10
éves évfordulója is. Kétségtelen, hogy jó lenne, ha a 2002-re tervezett újabb Föld-csúcson lényegesen
csökkenne az emberi környezet romlásának üteme, de még jobb volna, ha a késıbbi idıszakok
generációinak is életlehetıséget adó, emberi környezetet hagynánk örökül. Száz vagy ezer év múlva az
emberek nem annak alapján fognak minket megítélni, amit nekünk ma talán fontosnak tőnik: nagy (napi)
gazdasági problémák, háborúk, divatok és hasonlók. Elsısorban az lesz számukra fontos, hogy milyen
környezetet hagytunk rájuk: mi az, amit meghagytunk nekik, mennyire egészséges az a világ, amibe
beleszülettek. Nem vitás, meg fognak ítélni minket abban is, hogy mennyi és milyen erdıt örököltek
tılünk - akár az egész Földet tekintjük, akár annak egy országnyi darabját.
Nekünk ma kell élnünk: mint minden generációnak, a ma a legfontosabb. De nem szabad
megfeledkeznünk az eljövendı generációkról sem. Arról, hogy mi lesz száz év múlva, ma még mi
dönthetünk. Meg lehet és meg kell kísérelnünk összeegyeztetni a mai és a késıbbi igényeket. Az
útkeresésben eddig példa nélkül álló együttmőködésre van szükségünk.
A könyvben is tárgyalt, valóban ijesztı folyamatok ellenére még nem jött el a kétségbeesés ideje.
Függıen attól, hogy mennyire hisz az Olvasó az eleve elrendelésben, ill. – ezzel szemben – az emberi
cselekvés szabadságában, hihet abban, hogy még van lehetıségünk a cselekvésre. A lehetıségek
megragadására még van módunk, az erdık megmentésére ma még van lehetıségünk. Bízunk abban, hogy
a könyv végére érve az Olvasó is úgy gondolja: sokféleképpen lehet emberi életet élni – egyféleképpen
azonban biztosan nem: erdı nélkül.
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