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Az erdõk védelmi szolgáltatásain be-
lül méltatlanul alacsony helyen áll az
erdészek ismereteiben,de a társadalom
megítélése szerint is a környezetvédel-
mi szolgáltatások köre.

A világ és ezen belül hazánk környe-
zeti állapotának romlása felhívta a fi-
gyelmet a cselekvés szükségszerûségé-
re. Az erdõ által nyújtott környezetvé-
delmi produktum ugyanakkor megle-
hetõsen alulértékelt! 

Az erdõ általi szénmegkötés üveg-
házhatást csökkentõ szerepén kívül
még egy sor eddig nem, vagy nem kellõ
mértékben értékelt szolgáltatásról is be-
szélnünk kell.

A levegõben lévõ szilárd, gáznemû
és cseppfolyós szennyezések csökken-
tésével az erdõ mással nem, vagy csak
nehezen – hatalmas befektetésekkel –
pótolható, környezetünk védelmét elõ-
segítõ szolgáltatásokat nyújt.

A csapadék visszatartása, tárolása, a
vízkészletek frissítése, szûrése, az árvizek
hozamának csökkentése, a szélsõség irá-

nyába mozduló idõjárásunk elviselhe-
tõbbé tételében is nélkülözhetetlen.

Említenünk kell az erdõ jótékony sze-
repét a futóhomok megállításában, az
erózió és a defláció mérséklésében stb.

Erdészeti munkánk presztízsének
visszaállítása csak úgy lehetséges, ha
ezeket az eddig méltatlanul alulértékelt
védelmi szolgáltatásokat a helyére
emeljük és mindent elkövetünk annak
érdekében hogy ezek számban és mi-
nõségben növekedjenek.

A Pro Silva módszer lényeges eleme a
természetszerû folyamatos erdõborításra
való törekvés, de talán még ennél is fon-
tosabb azonban, hogy az átállás eredmé-
nyeként keletkezõ többszintes, elegyes,
többkorú, nagyobb biomasszával rendel-
kezõ erdõ egyúttal a környezetvédelem
területén is emelt szintû szolgáltatásokra
képes. Tehát azonos területen a Pro Silva
szemléletû erdõ átalakítás után a jobb mi-
nõségû és nagyobb volumenû fatöme-
gen felül a természetvédelmi és a kör-
nyezetvédelmi produktum is növekszik.

A mezõgazdaság által gazdaságo-
san nem mûvelhetõ, illetve egyéb ok
miatt felhagyott területeken is lehetõ-
ség nyílik az erdõtelepítésre, a kör-
nyezetvédelmi elsõdlegességgel létre-
hozandó erdõk fontosságának hang-
súlyozására.

Az erdõtelepítések fentiek szerinti
kommunikációs elõkészítésének való-
színûsíthetõ hatása az eddig zárt vagy
csak éppen csordogáló pénzügyi forrá-
sok megnyílása, illetve erõsödése.

Rendkívül fontos a társadalomban
tudatosítani, hogy a közjóléti és védel-
mi munkák a közösséget szolgálják,
pénzbe kerülnek és ezt az eddiginél
magasabb szinten szükséges finanszí-
rozni a nemzet költségvetésébõl is!

Jubileumi – Erdõk a közjóért címû –
kiadványunk népszerûsítése  remélem
jelentõs mértékben hozzájárul feladata-
ink és céljaink kibõvítéséhez és nagy
múltú erdészeti szakmánk társadalmi
megítélésének javításához.

Dobó István

Az Országos Erdészeti Egyesület egyik
legaktívabb szakosztálya, megalakulá-
sának negyvenedik évfordulójához ér-
kezett 2007. novemberében. Miután er-
dészeti ágazatunk nem éppen aranyko-
rát éli napjainkban, ezért határozta el a
szakosztály, hogy olyan könyvet szer-
keszt, ad ki – erre a csak évtizedekben
kerek évfordulóra –, amelyik túlmutat a
visszaemlékezésen és talán ajánlásaival
felfelé lendíti, jó irányba tereli az erdé-
szeti ágazat össztársadalmi megítélését.

Dr. Madas András, dr. Madas László,
Mészöly Gyõzõ és a többi szakosztály-
alapító felismerte az újra polgárosodás
kezdetén, az 1960-as évek végén, hogy
az erdõk védelmét, az erdészeti tevé-
kenység elismerését, becsületét meg le-
hessen tartani, akkor nyitni kell az
országlakók felé. Mindenki számára el-
érhetõ, látogatható, vonzó erdei pihenõ-
ket, letelepedõket kell kialakítani. Ezek
a koncentrált, ellenõrizhetõ, viszonylag
kis területek az erdõk egészét védik. Az
erdészeti tevékenységünk összességét
teszik elfogadottá polgáraink elõtt. 

Nos, szakosztályunk negyven éve
azért alakult, hogy e fontos és szép te-
vékenységben résztvevõknek legyen az
egyesületen belül egy fóruma, ahol
egymást segítve, támogassák a bekap-
csolódó szakmabelieket és ágazaton kí-
vüli pártolókat.

Legutóbbi nagy közös munkánk volt
az ország parkerdei objektumainak feltér-
képezése, elhasználódásának megállapí-
tása és a javaslattétel megújításukra. Lásd
Madas Katalin tanulmányát a könyvben.

Szakosztályunk évek óta kialakult
életérõl, hagyományairól annyit, hogy
minden évben nyitó és záró összejöve-
telt tartunk Budapest valamelyik jeles
középületében, Baranyi Katalin szak-
osztálytitkárunk lelkes szervezésében.
Ezeken a rendezvényeken összegzések-
re, illetve terveink megbeszélésére kerül
sor. Egy tavaszi és egy õszi hazai tanul-
mányutat iktatunk be, ahol helyi cso-
portok életével, országunk tájaival köz-
jóléti erdei és egyetemes kulturális érté-
keivel ismerkedünk.  

Gyepûn túlra,  évente két utat terve-
zünk és valósítunk meg. Így jártuk a Fel-
vidéket, Kárpátalját, Erdélyt, Szlovéniát.
Csehországot. Régebbi idõkben többször
a Pilisi helyi csoport tagjaival közösen.
2001 óta évrõl évre Erdély valamelyik
hegységével ismerkedünk helyi kollégák
segítségével, szakvezetésével 4-5 napos
gyalogtúrákon. Bihar, Retyezát, Radnai-
havasok, Hagymás csoport, Kelemen- és
Görgényi-havasok rengetegét, Fogaras
sziklás gerincét jártuk (lásd a könyvi be-
számolónkat).  Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy ne csak szakmabeliek, hanem má-
sok is – a háziasszonytól a gyógyszerészig

– kapcsolódjanak be szakosztályi tevé-
kenységünkbe. Így kaphatunk visszajel-
zést erdészeti ténykedésünk társadalmi
megítélésérõl.

Visszatérve a jubileumi kiadvá-
nyunkra: ágazati vezetõk, az Európai
Bizottság erdészeti osztályának képvi-
selõje, a civil szervezetek jeles emberei
és természetesen szakosztálytagjaink
tanulmányait, élménybeszámolóit ol-
vashatjátok, az állami szereprõl és a ma-
gánerdõs törekvésekrõl.

Kitekintés kapható az Európai Unió
országainak, de Földünk távolabbi tér-
ségeinek hasonló tevékenységérõl is.
Ízelítõt nyújt az erdõk közjóléti szere-
pének múltjáról, jelenérõl, jogi hátteré-
rõl, jövõképérõl.

Kiadványunkat többek között már
eljuttattuk a parlamenti képviselõk
szakmai bizottságaihoz (a környezetvé-
delemi és a mezõgazdasági bizottság
tagjainak). Nem titkolt vágyunk, hogy
önkormányzatok, érdeklõdõ civil szer-
vezetek is megkapják. Kis könyvünk
eddig ingyenes volt, hogy az maradjon
és újranyomtathassuk, további pénz-
ügyi támogatást keresünk és várunk.

Köszönjük az egyesületnek és min-
den eddigi támogatónknak, hogy hoz-
zájárultak a megjelenés költségeihez és
az elsõ 800 példány kiadásához.

Kertész József 

Erdõk a közjóért, tanulmánykötet




