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Az egészségvédõ erdõ
és természetes gyógyhatásai

Egészségünk megõrzésének vagy helyreál-
lításának, szellemi és fizikai teljesítõképessé-
günk fenntartásának a 21. században az ed-
digieknél is nagyobb jelentõsége lesz társa-
dalmi, gazdasági és politikai szempontból
egyaránt. Ennek egyik oka az, hogy a jó-
létért, a boldogulásért folytatott ádáz ver-
seny, valamint a kedvezõtlen környezeti
hatások különbözõ módon és mértékben
veszélyeztetik a föld élõvilágát és ezen belül
az ember egészségét. Ugyanakkor a tudo-
mányos kutatás eredményei útján sikerült
és sikerül legyõzni olyan betegségeket, ame-
lyek a hatmilliárdra szaporodott népességet
tizedelték. A magas színvonalú orvosi be-
avatkozások, a hatásos gyógyszerek embe-
rek millióinak hosszabbították meg az életét,
miközben az esetleges „mellékhatások”
újabb bajok forrásává is válhattak.

Az orvostudomány áldásainak elisme-
résével egyidejûleg már a korábbiakban is
keresték a betegségek legyõzését segítõ
„természetes gyógyszereket”. Az emberiség
története folyamán rájött arra, hogy „fûben-
fában” olyan orvosságok és kedvezõ hatások
lelhetõk, amelyeket a természet nagy labo-
ratóriuma állít elõ. E labor „vegyszerraktára”
a talajban van, laboránsai pedig a növények.
A nagy vegykonyhát a levelek sokasága

alkotja, ahol a talajból felvett szervetlen táp-
anyag a csodálatos katalizátor, a klorofill
jelenlétében, a napenergia segítségével és
a levegõben lévõ CO² karbonjának felhasz-
nálásával szerves anyaggá alakul, hogy a
növények életét, növekedését szolgálja. A
növényfiziológia, a biokémia ezen folyama-
tok jelentõs részét felderítette, képessé vált
arra, hogy befolyásolja mûködésüket, de
mûködtetésüket mesterségesen máig sem
sikerült elindítani és folyamatosan megoldani.
A természet törvényei alapján jöttek létre a
növények nagy „ajándékai”. Ezek közé tar-
toznak azok a természetes „hatóanyagok és
hatások”, amelyek kedvezõen befolyásolják
az emberek, állatok egészségét.

A „természetes hatások” közé sorolhatók
az erdõk azon sokoldalú szolgáltatásai is,
amelyeket a környezet és a természet vé-
delmének, valamint az ember pihenésének,
üdülésének (rekreációjának) terén nyújtanak.
Az üdülés a megfáradt ember természetes
szükségletévé vált. A kutatásban, a tudo-
mányos élet területén dolgozókra is kedve-
zõ hatással lehet, ami közvetve hozzájárul a
kutatás hatékonyságának növeléséhez,
eredményeinek javításához. Nem újkeletû
felismerés ez, s az üdüléssel kapcsolatos nö-
vekvõ igények újabb és újabb lehetõségek
feltárására késztetik az intézmények, vál-
lalkozások illetékeseit. Ma már elismert tény,
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hogy az üdülés a termelés, a kutatás-fejlesztés
láthatatlan, de annál érdemibb elõsegítõje
lehet. Elegendõ, ha például egy megfáradt
vagy egy üdülés után magát kipihent kutató
tevékenységére utalunk.

Örvendetes, hogy a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia jól felszerelt, kedvezõ
fekvésû Balaton-parti és hegyvidéki üdü-
lõkkel rendelkezik. Közülük egészen kü-
lönleges környezete van a mátrai erdõsé-
gek közepén található mátraházai üdülõnek,
amellyel kapcsolatosan szeretnénk a továb-
biakban néhány általános és konkrét dolgot
ismertetni. Ennek két oka van. Az egyik az,
hogy az üdülõt körülölelõ úgynevezett „üdü-
lõ-erdõ” fái kiöregedtek, felújításuk halaszt-
hatatlanná vált. A korhadt tuskójú (tövû),
100-120 éves, elpusztult vagy beteg fák ve-
szélyeztetik az itt üdülõk és dolgozók testi
épségét, valamint az erdõ további fenntartá-
sát. A másik ok, hogy az itt pihenõk és érdek-
lõdõk számára részletesebb tájékoztatást
nyújtsunk az erdõkrõl, az erdõ életérõl és az
erdõgazdálkodásról. Azt reméljük, hogy ezál-
tal, egyrészt jobban érthetõvé válnak az üdü-
lõ-erdõben kezdõdõ rekonstrukciós munkák,
az elkerülhetetlen fakitermelés, másrészt az
erdei kirándulások során az üdülõ vendégei
az eddigieknél is jobban megértik majd az
erdõ varázslatos életét és élvezik e csodála-
tos természeti környezet szépségeit, élõvi-
lágának egyedülálló gazdagságát.

Az erdõ csodálatos élõvilága
és sokoldalú haszna

Az erdõt járva az elsõ kérdés az lehet: a kor-
szerû felfogás szerint mit értünk erdõ alatt?
Jogi megfogalmazás szerint az 1500 m²-t
meghaladó, fával borított területet. Igazából
az ökológiai (biológiai) alapon körülírt
„erdõfogalom” mutat rá az erdõ élõvilágára,
amely szerint: „az erdõ egy adott területen
élõ növények és állatok életközössége (bio-
cönózisa), ahol a fás növények szerepe meg-
határozó, és amelynek tagjai egymással és

környezetükkel szoros kölcsönhatásban
élnek” (biocönotikus konnexusok). Az erdõ
tehát nem csupán a fák sokasága. Fáinak
összességét faállománynak nevezzük. Ezen-
kívül az erdõ alkotói a gombák, a lágyszárú
növények, az erdõ talaja egész élõvilágával
(mikroorganizmusok stb.), valamint az erdõ-
ben élõ állatok (rovarok, madarak, õz, szarvas,
vaddisznó stb.). Más megfogalmazás szerint
az erdõ környezeti rendszer, bonyolult „öko-
szisztéma”. Az erdei ökoszisztéma magas fo-
kon szervezett, önszabályozásra képes rend-
szer, amely a természeti törvények szerint
mûködik, amellyel az ember csak ezeknek a
törvényeknek szigorú betartásával gazdál-
kodhat.

Az erdõt lehetõség szerint a természetes
állapotához közeli módon kell megõrizni,
védeni, fejleszteni és hasznosítani. Az ilyen
módon létrehozott erdõt természetközeli-
nek nevezzük; folyamatos fenntartásáról,
megvédésérõl, fejlesztésérõl és hasznosításá-
ról a természetközeli erdõgazdálkodás gon-
doskodik.

Az erdõ sokoldalú haszna az emberiség
jólétét különbözõ módon és mértékben se-
gíti elõ. Ez a sokoldalúság anyagi (materiális)
és nem anyagi (immateriális) jellegû termé-
kek, illetve szolgáltatások formájában jelenik
meg, és szolgálja õsidõk óta az embert, az
élõvilágot. Az erdõ már a puszta létével szá-
mos haszon forrása. Hagyományosan legje-
lentõsebb terméke a fa, amely az erdei gyü-
mölcsökkel, gombákkal, gyógynövények-
kel és a vadhússal együtt az erdõtulajdonos
számára a legjelentõsebb jövedelem forrása.
A nem anyagi jellegû hasznot a környezet-
és természetvédelmi (élõvilág, víz, levegõ,
talaj stb.), üdülési (rekreációs) és szociális
„szolgáltatások” alkotják. Mindezek alapján
az erdõk elsõdleges rendeltetését a követke-
zõ csoportosítás szerint szokták összefoglalni:

– fatermelési (anyagi),
– védelmi (környezet, természet stb.)
– üdülési, szociális.
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 A fa élõfaként és kitermelt faanyagként
számos haszon forrása. Élõ fa nélkül nincs
erdõ, nem teljesíthetõk az erdõkkel szem-
ben támasztott és egyre növekvõ társadalmi,
gazdasági igények. A fa a természet és a kör-
nyezet károsítása nélkül megújítható (meg-
újuló) nyersanyag. Kitermelve az életnek
úgyszólván az egész területén hasznosítható.
Környezetbarát. Kitermelése elsõsorban
akkor történik, amikor eléri saját „öregkorát”,
amelyet a szaknyelv vágáskornak nevez
(véghasználat). Kisebb mértékû fakitermelé-
sekre kerül sor az erdõ élete folyamán akkor,
ha a túlzottan sûrû faállományt ritkítani kell,
hogy megelõzzük a fák tömeges pusztulását,
és bõvítsük a legéletképesebb, legkiválóbb
egyedek növõterét (elõhasználat). A szak-
mailag indokolt idõpontban és mértékben
végzett fakitermelésre az erdõ stabilitása
szempontjából is szükség van. Az erdõ faho-
zamát (fanövedékét) veszik figyelembe a
hosszú távú erdészeti tervek (erdõterv,
üzemterv), amikor a fakitermeléseket elõirá-
nyozzák. A vágáskorát elérõ erdõt az erdõ-
gazdálkodók a fakitermeléssel együtt köte-
lesek felújítani. A természetközeli erdõgaz-
dálkodásban az erdõfelújítás lehetõség
szerint mindenütt természetes úton, az öreg
faállománynak a talajra hullott magja és a
magból kikelt csemeték által történik. Mes-
terséges magvetéssel vagy csemeteültetés-
sel újítják fel azokat az erdõket, ahol a termé-
szetes felújítás nem eredményes. A véghasz-
nálati fakitermelés (végvágás) után sokszor
tûnik üresnek a terület, amelyet közelebbrõl
megvizsgálva apró, néhány éves csemeték
ezrei borítanak. Érdemes ezeket a területe-
ket megtekinteni, mert legtöbbször a jövõ
erdejének ígéretében gyönyörködhetünk,
amikor a fácskák népes „óvodáját”, a lágy-
szárú növények közül reánk mosolygó
facsemeték tízezreit látjuk. Elõfordul, hogy
a távoli szemlélõ „elgazosodottnak” véli az
1-2 éves csemetékkel borított területet. Így
történhetett meg az is, hogy az üdülõ-er-

dõben kaszálógéppel „teremtettek rendet”,
mert egyes vendégek gondozatlannak találták
a területet. Kaszával fejezték le az apró tölgy-
csemeték sokaságát, amelyek vérzõ szárain
könnyként jelentek meg az éltetõ nedvek.
Ezért az erdõt nemcsak nézni, hanem értõ
szemmel és érzõ szívvel látni is kell.

Az erdõ legfontosabb immateriális haszna
a természet- és a környezetvédelemben be-
töltött kedvezõ, mással nem pótolható sze-
repe. Miközben a környezeti ártalmak súlyo-
san károsítják az erdõket, az erdõk védik az
élõvilágot, tisztítják a vizet és levegõt, védik
a talajt és mérséklik az éghajlati szélsõsé-
geket, a természeti csapásokat. Az állatok és
növények számára kedvezõ élõhelyül szol-
gálnak, fennmaradásukhoz elegendõ élel-
met és védelmet kínálnak nekik.

Az üdülés, a pihenés, az egészség védel-
me, jó karbantartása vagy helyreállítása jelen-
ti az erdõknek azt a rendeltetését, immateriá-
lis hasznát, amelyet e helyen éppen a mátra-
házai akadémiai üdülõ rekonstrukciójához
kapcsolva külön szeretnénk kiemelni és
értékelni. Ez a természetes „gyógymód”
úgyszólván valamennyi emberi szervre ked-
vezõ hatású. Az urbanizációtól, a környezeti
ártalmaktól és a túlhajszolt életmód miatt
megfáradt ember idegeit az erdõ csendje,
nyugalma és szépsége gyógyszerként nyug-
tatja meg. Megszûnnek vagy mérséklõdnek
a szívpanaszok. Oxigéndús, tiszta levegõ jut
a tüdõbe, és tágulnak, tisztulnak az erek a
kiadós erdei séta nyomán.

A világ, Európa és hazánk erdei

A mátrai erdõ, az akadémiai üdülõ-erdõ is-
mertetése és rekonstrukciós tervének be-
mutatása elõtt rövid áttekintést adunk a világ,
Európa és hazánk erdeirõl, hogy ezekbe il-
lesszük a mátraiakat. Feltehetõen ez elõse-
gíti erdeink helyének és helyzetének jobb
megértését is.

A FAO adatai szerint 2000-ben a világ
erdeinek területe 3870 millió hektár, amely-
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nek 95 %-a természetes, 5 %-a mesterséges
(ültetett) erdõ. A föld területének 30 %-át
borítják erdõk. Az egyes földrészeket te-
kintve: az összes erdõ 17 %-a van Afrikában
(erdõsültsége: 22 %), 14 %-a Ázsiában (er-
dõsültsége: 18 %), 27 %-a Európában (er-
dõsültsége: 46 %), 14 % Észak- és Közép-
Amerikában (erdõsültsége: 26 %), 5 %-a
Óceániában (erdõsültsége: 23 %), 23 %-a
Dél-Amerikában (erdõsültsége: 51 %).

Ökológiai zónák szerint az erdõk 47 %-a
trópusi (ebbõl esõerdõ 28 %), 9 %-a szub-
trópusi, 11 %-a mérsékelt övi, és 33 %-a a
boreális övben terül el. Az elmúlt tíz esztendõ
folyamán az erdõterület évente 14,6 millió
hektárral csökkent, ebbõl 14,2 millió hektárral
a trópusokon. Ugyanakkor mintegy 5,2 millió
hektárral növekedett más vidékek erdõte-
rülete. Végeredményben az évi erdõterület-
csökkenés: 9,4 millió hektár. Az erdõk 12 %-a
természetvédelmi oltalom alatt áll (Ameriká-
ban 20 %-a, Dél Amerikában 19 %-a). A világ
erdeiben 420 billió tonna fás biomassza áll,
amelynek 27 %-a van Brazíliában.

Az elmúlt száz évben a felmelegedés a
0,3-0,6 °C közti tartományba esett (IPCC
2000). A felmelegedést elsõsorban a légkör
széndioxid, nitrogénoxid és metán tartalma
okozza. Az üvegházhatás 65 %-ban a szén-
dioxid miatt alakul ki. Az atmoszféra CO²
tartalmának abszorbciója, és karbonjának az
asszimiláció útján a fás biomasszába való
beépítése révén a föld erdei mintegy 2200
gigatonna szenet kötnek le. Egyes elõrejel-
zések szerint a 21. században a légkör szén-
dioxid-koncentrációja a duplájára, a hõmér-
séklet emelkedése 1,5-4,5 °C közöttire, a
tengerek vízszintje mintegy 45 cm-rel maga-
sabbra emelkedhet. A felsorolt veszélyek
csökkentésében az erdõknek kiemelkedõ
a szerepe, amint ezt az 1992. évi, Rio de
Janeiróban tartott UNCED-konferencia meg-
állapította (Agenda 21). 2002-ben Johannes-
burgban került sor az újabb, hasonló célú
konferenciára (Rio+10).

 Az európai és a magyarországi erdõkrõl
összeállított FAO-adatok közül a következõ-
ket emeljük ki: Európa negyvenegy államá-
nak adatai szerint a kontinens erdõterülete
1039 millió hektár, amely az utóbbi évtized-
ben 881 ezer hektárral növekedett. Magyar-
országé 1,84 millió hektár, amely évente 7
ezer hektárral növekedett. Földrészünk
erdõsültsége 46 %, Magyarországé 19,9 %,
egy fõre 1,4 hektár erdõ jut, Magyarországon
0,2 hektár, egy hektár erdõterületen átlago-
san 112 m³ fa áll, Magyarországon 174 m³.

A magyarországi erdõk adatait (erdõ-
leltár) az Állami Erdészeti Szolgálat határoz-
za meg és tartja nyilván. Ebbõl kitûnik, hogy
a leginkább erdõsült megyénk Nógrád (36,8
%), a legkisebb erdõsültségû Békés (4,1 %).
Heves megye erdõültsége 23 %, Észak-Ma-
gyarországé 27,5 %. Az ország erdeinek fafaj-
összetétele: tölgyek 21,7 %, cser, 11,4 %, bükk
6,3 %, gyertyán 6 %, akác 20,5 %, nemesnyár
6,7 %, hazai nyár 2,8 %, egyéb lomb 9,8 %,
fenyõ 14,8%. Erdeinkben 320 millió m³ élõfa
áll, az évi fanövedék 11 millió m³, a fakiter-
melés 7 millió m³. Erdeink egész területén 10
évre szóló üzemterv szerint folyik a gazdál-
kodás (1998).

Mindezek elõrebocsátása után, megala-
pozottabban lehet az akadémiai üdülõ-erdõ
helyét, szerepét értékelni, és megérteni a
rekonstrukcióját illetõ terveket, amelyek be-
mutatására a mátrai erdõk rövid ismertetése
után térünk rá.

A Mátra hegység erdei

Magyarország legnagyobb, erdõvel borított
erdõgazdasági tájcsoportja az Északi-kö-
zéphegység. Ennek legkisebb és legmaga-
sabb, középsõ erdõgazdasági tája, hegyvo-
nulata a Kárpátok belsõ vulkanikus övéhez
tartozó Mátra. A földtörténeti középkorban
emelkedett ki a tengerbõl. A harmadkort a
terület süllyedése vezette be, az oligocén-
ban víz alá került. A miocén korban heves
andezit-vulkánosság hozta létre a hegység
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anyagának legnagyobb részét (piroxén an-
dezit). A pliocén buja növényzetének em-
lékét a dél-mátrai lignittelepek õrzik. A hegy-
ség mait megközelítõ formája a pleisztocén
korban alakult ki.

Az Alföldbõl 1000 m fölé emelkedõ pe-
remhegységre jelentõs hatással van az Al-
föld szélsõségesebb, szárazabb klímája. A déli
oldalakon – így az akadémiai üdülõ-erdõben
is – értékesebb erdõket csak különleges gon-
doskodással lehet létrehozni és fenntartani.

 A jelentõsebb hegycsúcsok különösen
változatossá teszik a tájat, közülük érdemes
kiemelni a következõket: Kékestetõ 1015
m, Galyatetõ 965 m, Hidasbérc 917 m, Ágas-
vár 789 m, Muzslatetõ 804 m, Nyikom 804
m, Cserepes tetõ 734 m, Hidegkút 725 m,
Világos 709 m.

Sem erdészeti, sem üdülési szempont-
ból nem lényegtelenek a hegység klimati-
kus viszonyai. A légnyomás alacsonyabb az
ország mélyebben fekvõ részeinél. A szélvi-
szonyok kedvezõek. Az évi napsütéses órák
száma a Kékestetõn 1982 óra (30 éves át-
lag). A hõmérséklet 100 méteres magasság-
különbségenként 0,3 °C-kal csökken, évi
átlaga 7 °C. Az üdülõ környékén az éves csa-
padék átlaga 650-700 mm. A hóval borított
napok száma a Kékestetõn átlagosan 112,
Gyöngyösön 37. A hótakaró vastagsága 22
cm, februárban a legvastagabb.

Az erdõ számára meghatározó jelentõ-
ségû a talaj. A Mátra legjellemzõbb talajai:
erubáz talajok andezit és riolit kõzeten, ran-
ker talajok andezit és riolit tufán, erõsen
savanyú barna erdõtalajok tömör andeziten,
agyagbemosódásos barna erdõtalajok, pseu-
dogleyes barna erdõtalajok, valamint sziklás
és földes váztalajok.

Növényföldrajzilag a táj a magyar flóra-
tartomány (Pannonicum) Északi-közép-
hegység flóravidékéhez (Matricum) tartozik.
Flóralem megoszlása megfelel az Õs-Mátra
átlagának. Növénytársulásai közül a bükkös
a magasabb, északi kitettségû területeken

zonális. A déli, délkeleti oldalakat tölgyesek
borítják. Jellemzõk a cseres tölgyesek; a jobb
termõhelyeken, a völgyekben a gyertyános
tölgyesek. Az õshonos fafajok közül a legfon-
tosabbak: a bükk, a gyertyán, a kocsánytalan
és kocsányos tölgy, a juharok, szilek, kõrisek
és a vadgyümölcsök. A hegységben élõ fe-
nyõk (luc-, vörös-, erdei-, feketefenyõ) nem
õshonosak. Ezeket a bükkösök és a tölgye-
sek helyére telepítették. A területen néhány
arborétum és több erdészeti kísérlet található.

Évszázadokkal ezelõtt a Mátra természe-
tes erdeit a bükkösök és a tölgyesek alkották.
Az ember hamarosan felismerte a Mátra
földmûvelési és állattenyésztési adottságait.
Az állattenyésztésnek sok negatív hatása volt
az itteni erdõkre, amelyek egy részébõl lege-
lõket alakítottak ki. Az elõzõ századfordulón
csak birkából 300 ezer darab legelt e tájon,
könnyen elképzelhetõ kedvezõtlen hatásuk
a természetes erdõkre.

Jelenleg a terület legnagyobb erdõgaz-
dálkodója az Egererdõ Rt., amelynek Erdé-
szete Mátrafüreden van. Jelentõs a magáner-
dõk területe is. Mátrafüreden mûködik az
Erdészeti Tudományos Intézet Kirendeltsé-
ge, amelynek fõ feladata az erdõk védelme
a biotikus és abiotikus károsítókkal szemben.

Ezen vázlatos áttekintés után térünk át
az akadémiai üdülõ-erdõ témakörére.

Az akadémiai üdülõ-erdõ
néhány jellemzõje

A mátraházai akadémiai üdülõ kedvelt pi-
henõhely. Nyilvánvaló, hogy szívesen tar-
tózkodik itt a városban megfáradt ember,
ahol nap mint nap sétálhat az üdülõ- erdõ-
ben és kirándulhat a hegyvidék erdõségei-
be. Bizonyára sokan nem gondolnak arra,
hogy az elõttük álló fák a talajból felvett táp-
anyagot ozmózis segítségével 20-30 m ma-
gasra szállítják, hogy a fa koronájának levelei
szorgos vegyészekként átalakítsák a fa
építõanyagává. Az avarral borított erdõtalaj
is külön birodalom, ahol mikroorganizmusok,
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gombák és rovarok sokasága tevékenyke-
dik. Különleges világot és élményt nyújtanak
ezek a tudós akadémikusnak és unokájának
egyaránt. Csak figyelni kell erre a világra,
amelynek a közepén helyezkedik el az
üdülõ épületegyüttese és erdeje!

Egyedülállóan kedvezõnek értékelhet-
jük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia
a Mátra déli lejtõjén 4,5 hektár területû üdülõ-
erdõvel rendelkezik. További kedvezõ té-
nyezõ, hogy ez az erdõ beilleszkedik az
Északi-középhegység mintegy 300 ezer
hektáros erdejébe, hogy a Mátra 50 ezer hek-
táros erdõtömbje öleli körül, és alkotja az
üdülõ természetes környezetét. A táj 45 %-
át borítják erdõk.

Három évtizeddel ezelõtt a Mátra erdeit
is megtizedelte a „tölgypusztulás”. Részben
ennek, részben a tuskósarjról keletkezett töl-
gyesek kiöregedésének köszönhetõen már
több mint két évtizede megkezdõdött a dél-
mátrai tölgyesek kitermelése és felújítása.
Ez látható az üdülõ környékén, ahol már fiatal
fák sokasága jelzi a jövõ ígéretét és a végzett
munka eredményességét.

Az MTA – mint erdõtulajdonos – a továb-
biakban is fenntartotta az öreg sarjerdõt, re-
mélve, hogy még hosszú idõn át élvezhetik
az üdülõ vendégei. Sajnos már a 90-es évek
kezdetén elindult egy újabb fapusztulás. A
bekorhadt tuskók miatt egyes fákat tövestõl
döntött le a szél vagy lehasította elszáradt
ágaikat. Az égnek meredõ száraz facsonkok
egyre sokasodtak, és arra figyelmeztettek,
hogy sürgõs beavatkozásra van szükség –
hozzá kell kezdeni a felújításhoz, mielõtt a
fák tömegesen elpusztulnak, és üres terüle-
tet hagynak maguk után, miközben még az
üdülõ vendégeinek és dolgozóinak testi ép-
ségét is veszélyeztetik.

A terület ismételten történt alapos át-
vizsgálását követõen a kialakult helyzetrõl
tájékoztattam Akadémiánk illetékes veze-
tõit, és egyúttal javaslatot dolgoztam ki az
erdõ rekonstrukciójára vonatkozóan. A

javaslatot az MTA fõtitkára, Kroó Norbert
akadémikus felkarolta, ennek köszönhetõen
a területileg illetékes Egererdõ Rt. és az ERTI
Kirendeltség vezetõivel két alkalommal is
megvitattuk a tennivalókat. A feladat gyakor-
lati kivitelezését õk vállalták, a szükséges
költségeket az Erdõfelügyelõségen keresz-
tül az Erdészeti Fõhatóság bocsátotta rendel-
kezésre. Ehhez alapul a rekonstrukció közcé-
lúsága, és a természetközeli erdõgazdálko-
dást illetõ referencia-jellege szolgált.

Az üdülõ-erdõ rekonstrukcióját kímé-
letesen, mintegy 10-15 év alatt tervezzük
befejezni úgy, hogy a pusztulóban lévõ ki-
öregedett fák helyén folyamatosan jelenjen
meg az új, fiatal erdõ. A hosszabb idõ elle-
nére a tervezett fakitermelés és emberi
beavatkozások olyan átmeneti helyzeteket
teremthetnek, amelyek pillanatnyilag nem
valószínû, hogy elnyerik valamennyi vendég
tetszését. Többek között azért is célszerû
ismertetni a tervet, hogy a területet látogatók
megértsék: a rekonstrukció célja az üdülõ-
erdõ megmentése, a folyamatosság érdeké-
ben végzett elkerülhetetlen megfiatalítása.

Az üdülõ-erdõ területe 4,5 ha. Tölgyek,
fenyõk koronája tekint be az üdülõépület
ablakain, és szállítja a szél segítségével az
oxigénben dús levegõt. A kerítéssel körül-
határolt területen 856 darab különbözõ korú
fa áll. A többséget, az erdõ gerincét a 100-
120 éves tölgyek, cserek alkotják. 30-40
éves lucfenyõk és vöröstölgyek csoportja
jelzi, hogy a korábbiakban is volt már
fapusztulás, ami után ezeket a nem õshonos
fafajokat ültették. Csenevész, 10-15 éves
ezüstfenyõk szegélyezik az utakat és jelzik,
hogy a tölgyek alatt nem érzik jól magukat.
Az összes fa térfogata jelentõs: 815 m³. A
faállományt tizenöt különbözõ fafaj alkotja.
Közülük kilenc az õshonos, hat nem az.

A meghatározó fafaj a kocsánytalan tölgy,
ez  teszi ki a faállomány 69 %-át. 382 db
tölgy áll a területen, 587 m³ fakészlettel. Az
egyes fák térfogata tehát meghaladja az 1,5
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m³-t. Átlagosan 22 méter magasak, mell-
magassági átmérõjük 38 cm. Többségük
tuskósarjról eredt és tõkorhadt. A déli Mát-
rának is ez az uralkodó fafaja. Természetes
úton, magról újítják fel. Bár makkot ritkán
terem, 2000-ben bõséges volt a makkter-
més, ennek köszönhetõen az üdülõ-erdõ
talaját is ellepték a tölgycsemeték ezrei.

A cser jól növekszik ezen a száraz ter-
mõhelyen. Huszonhárom törzs áll ebbõl a
fafajból 27 m³ fakészlettel. Nem a legjellem-
zõbb fafaj. Bõségesen terem makkot, ezért
helyenként kiszorítja a kocsánytalan tölgyet.
Ezeken kívül gyertyán, madárcseresznye,
nagylevelû hárs, madár- és barkóca-berke-
nye és hegyijuhar képviseli itt a lombos fafa-
jokat. 249 db lucfenyõ egészíti ki az állo-
mányt, 47 db vöröstölggyel együtt. Oregon
ciprusok, erdeifenyõk, vörösfenyõk, dug-
lászfenyõk, különbözõ korú és méretû ezüst-
fenyõk teszik változatossá az üdülõ-erdõ
képét. Sajnálatos, hogy jelentõs részük már
elszáradt vagy betegen sínylõdve éppen
hogy csak él. Nem kell különösebb szakisme-
rettel rendelkezni ahhoz, hogy észrevegyük:
e kincs megmentése érdekében sürgõsen
cselekedni kell.

Az üdülõ-erdõ jövõképe,
tervezett rekonstrukciója

Amint az elõzõkben már többször utaltunk rá,
a leromlott állapot miatt meg kell kezdeni
ennek az erdõnek a felújítását, rekonstruk-
cióját annak érdekében, hogy az üdülést a
jövõben is kellõen szolgálja, és megelõzzük a
nemkívánatos tarvágást, amely néhány nap
alatt eltüntetné a jelenlegi erdõt és a kedvezõ
feltételeket. A jövõt illetõen több lehetõség
is kínálkozott:

– az üdülõ környéke legyen mesterséges
park, pihenõhely, sok virággal és egzóta
fafajokkal,

– legyen botanikus kert és arborétum,
– maradjon meg a jelenlegihez hasonló

formájában természetközeli õsparknak,

üdülõ-erdõnek, és illeszkedjen a környék
erdõállományaiba.
A legcélszerûbbnek és a „közjót” legin-

kább szolgálónak az õspark, a természetkö-
zeli erdõ fenntartása ígérkezik. Ezalatt olyan,
a természetes állapotot megközelítõ erdõt
értünk, ahol a rekreációs célokkal együtt való-
sul meg az élõvilág védelme, gazdag biodi-
verzitású erdei életközösség, amelyben gyö-
nyörködhetnek az üdülõ vendégei. Ez illik
leginkább a dél-mátrai tájba, és várható, hogy
a mageredetû faállomány egészséges lesz,
ellenáll a betegségeknek, létrejön egy stabil
erdei ökoszisztéma.

A tervezett feladatok
és teljesítésük programjának vázlata

Az üdülõ-erdõ növényzetének, faállományá-
nak felvétele és minõsítése 2002-ben meg-
történt, ez kiinduló alapot nyújtott a soron
levõ feladatok meghatározásához is. Ezek
vázlatos összefoglalása a következõ:

• azonnal el kell távolítani az évek óta
elpusztult és beteg fákat,

• az utóbbi két év folyamán a terület 60%-
án megjelent bõséges tölgy és cser
újulatot (csemetéket) meg kell védeni a
további „fûnyírástól”, és ápolni, gondozni
kell, hogy megmaradjon és növekedjen,

• elegendõ fényt kell juttatni a megtele-
pült újulatnak, további betegeskedõ,
kiöregedett fák kitermelése útján,

• a késõbbiek folyamán (2004) a felnö-
vekvõ újulatcsoportok részére a lábon
maradó fák észrevétlen (hosszabb ideig,
10 -15 évig tartó) kitermelésével kell biz-
tosítani a növekedési elõfeltételeket,

• ott, ahol az újulat nem jelenik meg, egyéb
õshonos fafajok (juharok, kõrisek, vad
gyümölcsök, hársak stb.) ültetésével kell
az üres foltok felújítását megoldani,

• fel kell nyesni a lucfenyõ-foltokban a fák
elszáradt ágait,

• a luc- és a vöröstölgy-foltokban ki kell
termelni a jelenlegi törzsszámnak mint-
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egy a felét, hogy a lábon maradó egész-
séges fák elegendõ növõtérhez jussanak,
és ne nyurguljanak fel,

• az erdõnek az üdülõ épületek feletti,
eddig nem hasznosított részén padok-
kal ellátott sétautakat kell kialakítani, és a
fiatalosban, a természetközeliség figye-
lembevételével kell elvégezni a soron
levõ erdõnevelési munkákat,

• az országút mentén szükség szerint mes-
terséges csemeteültetéssel is ki kell alakí-
tani egy sûrû erdõszegélyt, hogy csök-
kentsük a közlekedés ártalmait is,

• a sétautak mentén különbözõ méretû
ismertetõ táblákat (tanösvény) kell ki-
helyezni, hogy a látogató ezek révén is
tájékozódjon az erdõ életérõl és az erdõ-
gazdálkodásról,

• helyre kell állítani a kerítést,
• úgy kell a rekonstrukciót elvégezni, hogy

a közcélú feladat teljesítése példaként is
szolgáljon a hasonló rendeltetésû erdõk
felújításához, rekonstrukciójához,

• a tervezett munka mintegy 10-15 év alatt
fejezõdik be, amelynek során az lesz jel-
lemzõ, hogy a területet folyamatosan kü-

lönbözõ korú és fafaj-összetételû erdõ
borítja, és amelynek a befejezésekor egy
megújult életerõs faállomány, üdülõ-erdõ
veszi körül az üdülõ épületét, hogy az a
további évtizedekben is a pihenni vágyó
embereket szolgálja.

Bizonyára lesznek, akik egyetértenek a ter-
vezettekkel, és olyanok is, akiknek más ja-
vaslatuk van. Az ismertetett terv nem merev,
folyamatosan módosítható, ha indokolt. Az
erdõ életében váratlan események (viharok,
betegségek) jelentkezhetnek. Ezért sem len-
ne helyes a tervezetteket megmerevíteni.

 Befejezésül ki szeretném emelni, hogy
a program végrehajtója az EGERERDÕ Rt.
és Mátrafüredi Erdészete, finanszírozója az
Erdészeti Fõhatóság. Az erdész kutatók
pedig folyamatosan figyelemmel kísérik az
erdõ állapotát.

 Bízunk abban, hogy a terv megvalósul,
és visszatükrözi majd a végzett munka célját
– per silvam pro homine!

Kulcsszavak: üdülõ-erdõ, egészségvédõ
erdõ, természetközeli  erdõgazdálkodás,
mátrai erdõk, rekonstrukció
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