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A IX. Természet–Tudomány Diákpályá-
zatán az önálló kutatások, elméleti
összegezések, kategóriájában Szentes
Kadosa, a csíkszeredai Venczel József
Faipari Iskolaközpont diákja “Erdôsze-
gélyek növényzetének vizsgálata a Csí-
ki-medencében” címû pályamunkájával
II. díjat nyert. A figyelmet érdemlô díj-
nyertes pályázat a Természet Világa fo-
lyóirat 2000. évi decemberi mellékleté-
ben jelent meg. 

A szerzô a Csíki-medence erdôsze-
gélyeit vizsgálta. Megállapította, hogy
az erdôszegély különleges szerkezetû
és funkciójú növénytakaró és kialaku-
lásában a termôhelyi és éghajlati vi-
szonyok a döntô tényezôk. Az emlí-
tett természeti tényezôk mellett az
emberi tevékenység is szerepet ját-
szik. 

Az állományban elfoglalt helyük
alapján az erdôszegélyek alábbi típusa-
it különítette el:

A külsô szegély nem más, mint az er-
dô és más jellegû vegetációs terület kö-
zötti határterület.

A belsô szegély pedig az erdôt meg-
szakító vonalas létesítmények (pl. utak,
patakok stb.) és az erdô között kialakult
határterület.

A vonalvezetés alapján az erdôsze-
gélyek lehetnek laza (kisebb-nagyobb
be- és kiugrások váltakoznak) valamint
egyenes vonalvezetésûek (be- és kiug-
rások nélkül). 

Lépcsôzetes az erdôszegély, ha az
erdô és a szomszédos terület között az
átmenet fokozatos. A szegély magassá-
ga a lágyszárú zónától az állományt al-
kotó fákig lépcsôzetesen növekszik. A
tömött erdôszegélyeknél a szegély
csaknem függôleges, nincsen átmenet.
Jellemzô, hogy az erdô szélén álló fák
földig ágasak. 

A szerzô rámutatott arra, hogy az er-
dô sajátos állapotának megôrzésében
fontos szerepe van az erdôszegélynek,
amely “az erdô védelmi pajzsaként is
szolgál a környezô területekrôl érkezô
hatásokkal szemben”. A szélre gyako-
rolt hatásában kiemelkedô helyet fog-
lal el az erdôszegély, hiszen az erdôbe
behatoló légáram sebességét erôtelje-
sen csökkenti. Az erdôszegélyekben
változatos növény- és állatpopulációk
találhatók, amelyek többszintes táplá-
lékláncok elemeiként kölcsönhatásban
vannak egymással. “Az erdôszegély
önfenntartó ökológiai rendszerként is
értelmezhetô.”- szögezi le a szerzô.

A pályázatban részletes elemzéseket
olvashatunk a Csíki-medence jellegze-
tes (lucfenyvesek, fenyô-bükk elegyes
erdôk, montán bükkösök) erdôtársulá-
sainak szegélynövényzetérôl. Elemzé-
seinek összegezéseként megállapította,
hogy az erdôszegélyek kialakításában a
fô fafajok és kisebb mértékben a cser-
jék vesznek részt. A kísérô fafajok (rez-
gônyár, nyír stb.) azért nem jelennek

meg a szegélyben, mert
az állományban sem ta-
lálhatók. A növényfajok
arányát illetôen megálla-
pítja, hogy a legkeve-
sebb faj az erdôben, a
legtöbb pedig az erdô-
szegélyben található.

Az erdôszegélyek
mikroklimatikus és ter-
môhelyi viszonyai ked-
vezô létfeltételeket te-
remtenek a gyógynövé-
nyek számára. A gyógy-
növények közül csak
azok gyûjthetôk, ame-
lyek nagy mennyiségben
fordulnak elô és a gyûj-
tés nem veszélyezteti a
növényfaj létét.

Következtetések, ja-
vaslatok: 

Az erdôszegély hiá-
nya az erdôgazdálkodás illetve az erdô-
mûvelés hiányából adódik.

Az erdôszegély növényföldrajzi fon-
tossága abban van, hogy az adott ter-
môhelyre jellemzô növények alkotják.
Az erdôszegély tehát mint arra vonatko-
zóan, hogy az adott területen milyen
természetes erdôtársulás volt, vagy kel-
lene, hogy legyen.

Fontos feladat a meglévô erdôszegé-
lyek védelme, nemkevésbé új erdôsze-
gélyek kialakulásának kialakításának a
támogatása. 

Szakközönségünk szíves figyelmé-
be ajánlom Szentes Kadosa díjnyertes
pályázatát. Érdeme, hogy gondos vizs-
gálataival reflektorfénybe helyezte az
erdôszegélyek fontosságát és ezáltal
formálta a szakma gondoskodását.
Úgy tûnik, mintha napjainkban éledne
a kívánatos redôszegély-kultusz. En-
nek kétségkívûl éltetôje a hazai Pro
Silva mozgalom. Alapfilozófiájával
összecsengenek a vázlatosan ismerte-
tett pályamunka zárógondolatai: “Az
erdôszegélyek jelentôsége azt bizo-
nyítja, hogy anem túl távoli jövôben
szükségszerûen célként figyelembe
kell venni az erdôk természetes álla-
potát, a termôhelyeknek megfelelô
természetes erdôtársulásokat. Ezek-
nek a jövôbeli állományoknak minden
bizonnyal szerves része lesz az erdô-
szegély is.”
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