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A feltett kérdésre a választ a NATUR-
OPA c. folyóirat 2001. 96. számában
találjuk. Érdemes ennek fontosabb
megállapításait ismernünk.

Bevezetôben az erdô fogalmának
meghatározásával foglalkozik. Az ez-
zel kapcsolatos hazai vitákra tekintet-
tel ezt fordításban közöljük.

E szerint „az erdôt definiálhatjuk
ökoszisztémaként, a területet borító
növénytakaró egyik típusaként és né-
ha a terület hasznosításának egyik
osztályozási egységeként is. Egyes er-
dô definíciók ebbe csak a természetes
ökoszisztémákat foglalják bele, má-
sok olyan területeket is erdôként ér-
telmeznek, amelyeken még fa sincs. A
definícióknak megvan a sajátos hasz-
nálati területe. Mindenesetre a nem-
zetközi statisztikák számára egyetem-
legesen elfogadott értékelés a fával
borítottság nagyságából indul ki. A
FAO szerint minden olyan terület er-
dônek minôsül, amelynek fával borí-
tottsága meghaladja a 10%-ot. Ebbe
bele kell értenünk az erdôket, az ül-
tetvényeket, sôt az olyan területeket
is, amelyeket átmenetileg nem borí-

tanak fák, jelesül a letermelés és fel-
újítás közti állapotban álló területeket
is.”

Európa harmada erdôvel borított, a
FÁK államaiban pedig 40% feletti az
erdôsültség, ezen belül Oroszország-
ban 851 millió ha a kiterjedésük, a
legnagyobb a világon. A háborús idô-
szakok kivételével az erdôterület nö-
vekedett Európában részben az ültet-
vényes programok révén, részben a
felhagyott területeken természetes
betelepedés útján. Ezek a növek-
mények bôven kiegyenlítik az infrast-
ruktúra és beépítés okozta vesztesé-
geket.

A sûrûn lakott Európában az
embernembolygatta erdôk aránya 5%
alatt van. A boreális északi és magas-
hegyvidéki erdôktôl eltekintve ilyen
alig van másutt. Erdeink túlnyomó-
részt természetszerû állapotban van-
nak, vagyis elegyes faji összetétel jel-
lemzô rájuk, amelyekben ôshonos fa-
jok játszák a fô szerepet és hiányzik a
belterjesebb erdôkezelés is.

Ami a kitermeléseket illeti, az évi
növedéknek alig több, mint felét ve-

szik ki évente,
ezért az élôfakész-
let növekszik. Eb-
bôl adódóan az
európai erdôk
évente mintegy
540 millió tonna
szenet kötnek
meg, ez mintegy
harmada annak,
mint ami a
szénkibocsájtás-
ból és trópusi er-
dôk kitermelésé-
bôl adódóan a le-
vegôbe kerül.

Az európai er-
dôknek kb. fele
van magántulaj-
donban, többnyi-
re farmerekében,
de növekszik a
városlakók erdô-
tulajdona. A FÁK
államaiban az ál-
lami tulajdon a
meghatározó.

Az erdôket ká-
rosító tényezôk
közül legnagyobb
veszélyt a tüzek

jelentik, elsôsorban a mediterrán or-
szágokban. Évente mintegy 200 000
ha erdô lesz a lángok martaléka. Je-
lentôs a tûzkár Oroszországban is, itt
a klíma szárazságát okolják ezért.
1998-ban pl. 7 millió ha erdô égett el.
Az erdôpusztulásnak nevezett károso-
dás szintén nagy területeket érint,
okozóiról folytatott viták még nem ju-
tottak nyugvópontra. Jelenleg a fák
negyede van veszélyben e miatt.

Sokan féltik az erdôk faji sokfélesé-
gének csökkenését is az egykorú mo-
nokultúrák és más okok miatt is. En-
nek mértékét nehéz becsülni, annyi
biztos, hogy növekszik azon erdôk te-
rülete, amelyekben intézményesen
gondoskodnak a faji sokféleség meg-
ôrzésérôl és a gazdasági erdôkben a
javításáról. A természetes felújítások
aránya mintegy harmada az ilyen
munkáknak, a mesterséges erdôsíté-
sekhez felhasznált anyag Európában
85%-ban, a FÁK államaiban 100%-ban
ôshonos fajokból áll.

Összefoglalóan azt lehet mondani,
hogy Európa erdeinek állapota nem
annyira rossz, mint a felületes szemlé-
lô gondolná.

Ref.: dr. Szodfridt István

A Nagy-Szénás
tanösvény 
újdonságai
Kevesen tudják, hogy Budapest köz-
vetlen közelében található az ország
egyik legértékesebb védett természeti
területe, melyet az Európa Tanács
1995-ben Európa Diplomával tünte-
tett ki. A területre érkezô látogatók
irányítását és tájékoztatását a külföldi
szakemberek is elvárják tôlünk. Tan-
ösvényünk azonban nem csupán
ezért jött létre. Budapesten és közvet-
len környékén a természetre óriási
nyomás nehezedik, ezért különösen
fontos, hogy egyre többen megértsék
a természeti értékek védelmének je-
lentôségét. A Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság és a WWF Magyaror-
szág a Nagy-Szénáson kialakított egy
olyan tanösvényt, amely tartogat né-
hány meglepetést.

Gadó György Pál

Veszélyben vannak-e az európai erdôk?


