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Az erdô élôhely, nyersanyagforrás, a
légköri CO2 jelentôs megkötôje, kirán-
dulóhely, menedék, vadászterület és
még hosszan lehetne sorolni azon funk-
cióit, illetve szolgáltatásait, amit nyújtani
képes. Ezekbôl egyre többet kívánunk
kihasználni egyre rendszeresebben és
lehetôleg egyazon erdôterületen. Ezért
is értékelôdött át – és értékelôdik át je-
lenleg is – az erdészszakma iránti társa-
dalmi igény és elvárás is. Tekintettel ar-
ra, hogy a közvélemény ma már –
mondhatni – állandóan figyeli és kritiká-
val is illeti az erdészeti tevékenységet,
az erdôk különbözô funkcióinak össze-
hangolása elengedhetetlen. Többek kö-
zött ennek elôsegítésére néhány erdész,
botanikus, zoológus és ökológus szak-
ember a természetes folyamatokra épü-
lô erdôgazdálkodás elemei (pl.: ôsho-
nos fafajok, elegyfák, holt faanyag, er-
dei vizek stb.) fenntartásának miértjét és
hogyanját kívánja megválaszolni egy kis
könyvecskében, amelynek címe: Ter-
mészet – erdô – gazdálkodás. Másrészt
tekinthetjük ezt a mûvet az erdô védel-
mérôl szóló 1996. évi LIV. törvény 2. §.
(1) egyfajta gyakorlati megközelítésé-
nek, bôvebb értelmezésének.

A hagyományos felfogású erdôgaz-
dálkodás során általában elpusztulnak
vagy hosszú idôre eltûnnek azok az erdei
élôhely-mozaikok, amelyek tudatos és
folyamatos fenntartása a természetközeli
erdôgazdálkodás részét képezi.

A szerzôgárda a könyvet elsôsor-
ban erdész szakembereknek szánja,
amibôl adódott, hogy rövidített, kivo-
natos formában a lényegét egy cikkso-
rozatban is megjelentetjük az Erdésze-
ti Lapok jóvoltából.  Így az erdészkol-
légák szélesebb köre is megismerheti
a természetes folyamatokra épülô er-
dôgazdálkodásnak a könyvben ismer-
tetett újfajta megközelítését. Talán en-
nek segítségével, miközben (sok
egyéb mellett) a minél értékesebb fa-
anyag nevelésével foglalkoznak – az
alcímben feltett kérdésre: Mit tehe-
tünk erdeink biológiai értékének meg-
ôrzése érdekében? – a gazdálkodási, il-
letve szakmai tevékenységük során tu-
datosan alkalmazott gyakorlatias vála-
szokat képesek adni.

Még jobban oda kell figyelnünk és
többet ismernünk ahhoz, hogy se okta-
lanul, se okkal ne károsítsuk erdeink
természetes élôvilágát, azok élôhelyeit,
és mégis olyan értéket vehessünk ki a
ránk bízott erdôkbôl, amellyel megfele-
lünk gazdálkodási és szakmai céljaink-
nak. Épüljön be a mindennapi gyakor-
latba ezeknek az élôhelyeknek a védel-
me, amelyek egy részét már puszta
szemléletváltásunkkal is megóvhatjuk
anélkül, hogy bármit csinálnunk kellett
volna, pl.: az odvas fák, egyes lábonál-
ló száraz egyedek, facsonkok vagy né-
hány nagyméretû, öreg faegyed megha-
gyása stb.

Bármilyen jellegû gazdálkodás alatt
álló erdôben külön-külön is érvényesít-
hetô a könyvben taglalt módszerek
nagy része az egyes élôhelyek megôr-
zésére. Amennyiben a könyvben fel-
dolgozott és rögzített alapelveket –
amelyek lényegében megegyeznek a
Pro Silva Europa által vallott alapelvek-
kel – együtt alkalmazzuk, egy hosszabb
folyamat végére gazdálkodásunkat tel-
jes egészében a természetes folyama-
tokra építhetjük.

Ezek az alapelvek az alábbiak:
• ôshonos fafajok használata,
• az erdôszerkezet változatosságá-

nak növelése,
• a lábon álló és földön fekvô holt

faanyag, az odvas fák, korosabb egye-
dek stb. szükséges mértékû meghagyá-
sa,

• a speciális erdei élôhelyek (forrá-
sok, patakok, sziklakibúvások stb.) vé-
delme,

• a természetellenesen túlnépese-
dett nagyvadállomány sûrûségének
szabályozása.

Szerénytelenül állíthatjuk, hogy a
következô lapszámokban rövidített for-
mában, cikksorozatként megjelenô
könyv nagy erénye annak megvilágítá-
sa, hogy még nem tudunk mindent az
erdô mûködésérôl, a vele kapcsolatos
tevékenységünk hatásairól. Újabb kér-
déseket kell megfogalmaznunk és meg-
válaszolnunk ahhoz, hogy közelebb
juthassunk hazai erdeink természetes
folyamatokra alapozott teljesebb körû
kezeléséhez.

Frank Tamás
a könyv szerkesztôje

A Természet – erdô – gazdálkodás
címû cikksorozat elé...

Ez a jelentés magyar szempontból meg-
ítélve hiányos, pontatlan és nem tárgyi-
lagos. Hiányos, mivel a jubileumi ün-
nepség eseményei, ezek során rende-
zett kiállítások anyaga és adatai, sôt
ezen írás statisztikai és egyéb adatai (fô-
leg évszámok és elnevezések) nem fe-
lelnek meg a valóságnak. 

A leírt évek adatai az 1922. évvel
kezdôdnek, maga a jubileum idôtarta-
ma sincs 80 év stb. A megjelent szö-
vegben Nitra-nak nevezi a helyszínt,
holott a Nyitra (magyar eredet, mely
városnak többségi magyar lakosa van)
és a nemzetközi jogi meghatározás
szerint csak az 1920. év végi (utáni)

idôszaktól volt számítható Cseh-szlo-
vákiának – semmiképpen sem Szlová-
kiának –, sôt azt is az elôírt népszava-
zás mellôzésével nyilvánította ki, hir-
dette ki Csehszlovákiának egy pár ezer
összegyûlt alkalmi tömeg, mely nem
képviselhetett megfelelôen sokmillió
helyi lakost  (akárcsak a román, dél-
szláv, kárpátaljai és Burgeland eseté-
ben sem hasonló alapon stb.). 

Egyébként a közzétett térkép 8 képi
grafikon, 4 trófeakép, táblázati adatai,
jelzései és megnevezései sem utalnak
magyar forrásokra és eredetre.
Selmecbányáról pedig csak egy szlovák
nyelvû pecsétet mutat be Banska

Stiavnica megnevezéssel. Olyan trófeá-
kat említ a fentiekhez kapcsolva, ame-
lyek Nyitrán szerepeltek, bár horvátor-
szági eredetûek.
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