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Ha valaki Izlandra gondol, akkor szinte
biztos, hogy elõször eszébe sem jut az
erdõ. Esetleg egy tundrai törpefás vege-
táció képe jelenik meg elõtte. Ez szinte
azért  természetes, mert leginkább az
alábbihoz hasonló élmények miatt ter-
vez vagy indul útnak mindenki, mint
amilyen az alábbi – utazási irodai – hívo-
gató  reklámszövegben olvasható:

„Földünknek egy olyan – papíron
ugyan még Európához tartozó – szigeté-
re invitáljuk Önt, ahol minden eltér az
Európában megszokottól. Az aktív vul-
káni tevékenység nyomán kialakult ext-
rém tájak, a fekete lávafolyamok és vul-
káni kúpok, idilli krátertavak, hófödte
csúcsok és örök jégmezõk, vad, ugyan-
akkor játékos vízesések, a zuhatagos fo-
lyók, az óceán kékje és sziklavilága
mind lebilincselik az idelátogatót. E szin-
te holdbéli tájon egy szorgos, kitartó nép
szemrevaló civilizációt épített fel.”

Mi 2006. évi izlandi utunkra készülve
böngésztük a német és magyar útiköny-
veket, a 4x4 Magazin izlandi útibeszá-
molóját, a Reykjavikból megrendelt ma-
dárkalauzt, megnéztük barátaink diave-
títését elõzõ években tett  útjaikról, s
eközben ennél sokkal színesebb kép
kezdett kialakulni bennünk: történe-
lemrõl, kultúráról, építészetrõl, gazda-
ságról, az izlandi emberekrõl, gyönyörû
tundratájakról, a tengerrõl, bálna-lesrõl,
fókákról, birkákról, pónikról, madarak-
ról és az izlandi ERDÕRÕL, ERDÕSÍ-
TÉSRÕL.

Utazásunk is másképpen indult Izlan-
don, mint ahogy általában Magyaror-
szágról szervezik. Nem Ny-ról repülõvel,
hanem K-rõl komphajóval érkeztünk
Dánián-Faröeren keresztül Seydisfjör-
durba, idegenforgalmi fõszezon elõtt, jú-
niusban. Kedves ismerõsünk üzente
Reykjavikból indulásunk elõtt, hogy az
elsõ tulipánok már kidugták fejecskéjü-
ket a földbõl, itt a tavasz, jöhettek!

Szikrázó napsütésben, a késõbb meg-
szokott erõs szélben „másztuk” meg ko-
csinkkal a hófödte Fjardarheidit,  majd
északnyugati oldalán legurulva a szer-
pentinen elénk tárult Egilstadír város ké-
pe,  távolban a Lagarfljót (Lögurinn) tavat
keretezõ 700-1000 m magas hegyvonu-
latokkal.

Mi a várost kivéve, talán hasonló jel-
legû tájat láttunk meg elõször Izlandon,
mint az elsõ telepesek/vikingek láthat-
tak a 9. században. Örömmel álltunk
meg és gyönyörködtünk, fényképez-
tünk a tundranövényzettel borított

hegyoldalon. Bájos virágos növények,
barkázó törpefüzek és kúszó törpenyí-
rek terpeszkedtek a moha-, zuzmó- és
fûtakaró felett-között-mellett.

Talán sokan ismerik az izlandi alap-
viccet:

„Mit csinál az izlandi, ha eltéved az
erdõben?

– Hm???
– Feláll és körülnéz!”
Itt ez még nagyon is igaznak tûnt. Vi-

szont az éjszakát – a viccel ellentétben
–  olyan szép, fiatal és illatos, 6-8 m ma-
gas vörösfenyõerdõben töltöttük, ami-
ben bizony eltévedhettünk volna, ha
nincsenek sétautak, ösvények, tanyák.

Milyen furcsa, hogy az átlagos Izland
képpel ellentétben, minket a sárszalon-
kák mekegõ  hangja kísért az estében,
reggel pedig a hím zsezse nászéneke
köszöntött a vörösfenyõág végérõl.
Énekeltek a fenyõrigók, seregélyek is.
Az erdõszéli bazalttörmelék-kupacon
havasi hófajd ürüléke jelezte, hogy egy
általunk- a kontinensen -megszokott er-
dei életközösségben vagyunk! 

Nem véletlen természetesen, hogy
mi, az izlandi statisztikai adatok szerinti
1%-os életteret  – alig több,  mint 1000
km2 – választottuk elsõ élményeink
színhelyéül.

Tudtuk, hogy az izlandi Loch Ness,
azaz a Lagarfljót tó  partjáról indult el a
„birkák helyett fát” mozgalom. Úgy szól
a fáma, hogy Izland harmadik legna-
gyobb tavának (35 km hosszú,2,5 km
széles és 112 m mély hasadékban víztö-

megének nagyobb része  a tenger szint-
je alatt 90 m-ig lehúzódó tómedencé-
ben van)  partján, HALLORMSSTADUR
település helyén 1880-ig egy lelkészlak
volt.  Az itt élõk kezdtek elõször sétáló
útjaik mentén fát ültetni, hogy ezzel a
váratlan látványossággal lepjék meg az
ide érkezõket. 

1899-ben az izlandi parlament tör-
vényt hozott a még megmaradt erdõk
védelmére és az újraerdõsítésre. Ezután
1903-ban ezen a területen a Mörkin ne-
vû csemetekertbe (magánkert volt) õs-
honos és idegen fafajokat telepítettek.
Ekkor indult el az a kísérletezés és ta-
pasztalatszerzés, amelyek alapján el-
dönthették, hogy mely fajok lesznek al-
kalmasak az erdõtelepítésre.

Bár Izland északi szigetén, Grimsey-n
húzódik át az északi sarkkör, a sziget észa-
ki fekvését az Észak-atlanti (Golf) -meleg-
áramlás fûtõ hatása teszi kellemesebbé.
Egyes területei domborzatilag különleges
és védett helyek az erdõk megtelepedésé-
hez, megkímélve õket a viharok, szelek
hatásától. A geotermikus hõ is pozitív
mikroklimatikus tényezõ, valamint a  ki-
sebb vulkáni aktivitás is fontos a tartósan
erdõsült területek kialakulásában. Ez tette
lehetõvé az eredeti, dúsabb erdõvegetáció
kialakulását a folyók mentén, kiszélesedõ
folyóvölgyekben, folyótorkolatokban.

Mivel ezer évvel ezelõtt a szigeten
még melegebb volt az éghajlat, az elsõ
betelepülõk a sziget legelõirõl, erdõirõl
és termékenységérõl áradoztak. Mégis a
kb. 17 %-ra becsült eredeti, alacsony- és
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törpe erdõvegetáció mára 1% körülire
esett vissza.

Mint a világon mindenhol, úgy itt is
áldozatul estek az erdõk az emberi be-
avatkozásnak: kellett a legelõ a beho-
zott háziállatoknak, juhállománynak.
Ráadásul a juhok rágásukkal veszélyez-
tették az erdei újulat felnövekedését.
Építkezéshez, fûtéshez, faszénégetés-
hez is ez szolgált alapul az áramlások
révén partra sodort uszadékfán kívül.
Az utak kialakítása már kezdetben is er-
dõirtással járt. Majd az éghajlat változá-
sa – a 16. szd.-tól  három évszázadig jel-
zett „kis-jégkorszak” – is visszaszorítot-
ta a fás élõhelyeket a jég terjedésével és
a hõmérséklet csökkenésével.

Mindemellett a nagy vulkáni kitöré-
sek – mint pl. a Laki-krátersor kitörése
(1783 – a sziget legnagyobb és a Föld 2.
legnagyobb kitöréseként tartják szá-
mon) is hatalmas területen – tették
tönkre a legtermékenyebb területeket. 

Folytatva a megszakított történetet:
1905-tõl természetvédelem alá helyez-
ték a területet és egészen 1927-ig telje-
sen megóvták a területet a legeltetés
elõl. Közben 1907-ben a csemetekert az
Erdészeti Szolgálat  védelme/kezelése
alá került. A  kezdeti 170 ha területen
50-55 fafajt ültettek,  amit a világ 150
pontjáról, köztük Alaszkából, Szibériá-
ból, Skandináviából hoztak – fõleg hi-
degtûrõ fafajokat. A programban szer-
zett tapasztalatok után közel egy tucat
faj tûnt alkalmasnak izlandi honosítás-
ra. Az õshonos törpe nyír (Betula
nana) és hegyi vagy magas kõris
(Fraxinus excelsior) mellett a molyhos
nyír (Betula pubescens), fûzek (gyapjas
fûz – Salix lanata, és tealevelû fûz –
Salix philicifolia), a madárberkenye
(Sorbus aucuparia), a közönséges luc
(Picea  abies), a közönséges – és a szi-
bériai/orosz vörösfenyõ (Larix decidua
ill. Larix sibirica/russica), valamint a

kanadai nyár (Populus x canadensis) a
legelterjedtebbek.

A legintenzívebb erõfeszítések az
1950-es években történtek, aminek
eredményeképpen az itt létrejött 2300 ha
erdõterület (nagy részét 1965 és 1980
között bekerítették -1850 ha) a legna-
gyobb Izlandon. 18 km hosszan húzódik
összefüggõ erdõségként a tó D-DK-i
partján lévõ hegyoldalon. Jelentõs erdõ-
foltok vannak a tó ÉNy-i partján is. 

Az izlandiak az ország sok helyén fá-
radoztak/fáradoznak fatelepítéssel.
Egyes akciókban még a gyerekek is se-
gédkeztek Tapasztalataink is azt mutat-
ják, hogy sikeres népmozgalommá nõt-
te ki magát az erdõsítés, fásítás. Az iz-
landiak büszkék a létrehozott erdõikre
és  szívesen beszélnek  a telepítésekrõl,
aminek nyomán sok helyen sajátos táj-
képi környezet alakult ki  (védett terü-
letek-, nemzeti parkok- erdõs hegyol-
dalai, völgyei, tanyák körüli erdõfoltok,
ligetek, szélvédõ erdõsávok, sövé-
nyek). Ezek kedvezõbb, védettebb élet-

teret kínálnak és jó irányú változásokat
generálnak. (Az aljnövényzetben, az
erdõk szegélyén és tisztásain gazdago-
dik a lágy szárú növényállomány, az
állatvilágban is nõ a fajgazdagság a
megnövekedett  élettérnek köszönhe-
tõen, és jó hatású lám az  idegenforga-
lomban is.)

Ugyanakkor nem szabad letagadni
azt sem, hogy foglalkoznak a fák gazda-
sági, kereskedelmi hasznosításával is.
1990-ben már karácsonyfának 5000 luc-
fenyõt szállítottak külföldre. De külö-
nösen a vörösfenyõ ad nagyon értékes
fát, így a mi vörösfenyõerdõnk is, ahol
tábort vertünk (egy üveg tokaji/éjszaka)
oda és vissza útban is, egy gazdasági
céllal végzett telepítés. Ennek kezelésé-
vel és késõbbi értékesítésével is foglal-
koznak a fiatal tulajdonosok a lótartá-
son/lovagoltatáson kívül.

Manapság a fával borított területek
80%-a 2 m-nél alacsonyabb borítottságú,
európai szemmel nézve„bozótos-cser-
jés”, 15%-a  2-4 m-es magasságot is elérõ

Hallormstadúr környéke 
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erdõtakaróval fedett. 2,5%  eléri már a 8
m-es magasságot is,  míg a legöregebb
erdõk 16-18 m körüli magasságúak.

Jelenleg Hallormsstadur környékén
az erdõfedettség 25-30%-os, s képein-
ken is jól látszik jelentõs magasságuk, a
kivágott fák évgyûrûin pedig tisztes ko-
ruk is. Mi kb.ötven évgyûrût tudtunk
megszámolni a képen látható vágásfe-
lületen. 

Izland legmagasabb fáját is itt, a Gut-
tormslundur nevû ligetben találjuk, egy
orosz vörösfenyõt (Larix russica), amit
1938-ban ültettek.

Idilli üdülõhely alakult ki mára itt a
tóparton: kempingek, üdülõházak, csó-
nakázási, hajózási lehetõség, túrázás az
erdõben (40 km kiváló sétaút!) és mind-
két part egyéb látnivalóihoz (pl. a
Hengifosshoz, a Snaefell-hegyhez –
1833 m – a Vatnajökull É-i lábához). 

Hasonlóan különleges Porsmörk
1921 óta védett vidéke a fagyos szige-
ten, ahová molyhos nyírt telepítettek.
Szálanként fordul elõ és fává nõ a ma-
dárberkenye. A  tealevelû fûz és a gyap-
jas fûz  itt magas bozótosokat alkot. A
három gleccser (Myrdalsjökull, Eyjafjal-
lajökull, Tindfjallajökull) közé szorult
Krossa-folyó völgyében  nyírerdõk hú-
zódnak  váltakozva õsi moha, páfrány
és fû-tisztásokkal. A nedves tisztáso-
kon, mint sárga tenger, réti boglárka vi-
rít (Ranunculus acris).

Itt érdemes megjegyezni, hogy az iz-
landi nevekben gyakori  skog-. mörk-
és holt szótagok erdõt jelentenek, utal-
ván a valamikori erdõs területekre. 

Hasonlóan szép, madárdalos nyírfa-
erdõben túrázhatunk az1984-ben nem-
zeti parkká alakult Skaftafell Nemzeti
Parkban, ahol a gleccseroldalakon és a
tengerpart felé nyújtózó hátakon ala-
kult ki fás vegetáció. Itt 1967-tõl a WWF
támogatása is segítette a munkát

Az „Arany-körút” nagy részén, pl.a
365-ös út mentén  a Geysírtõl DNy felé
haladva a  Haukadalur (Sólyomvölgy),
majd  a Middalur mentén,  tovább a Lau-
garvatn- és Pingvallavatn tavak É-i elõte-
rében magasabb, fõleg nyír- és nyárbo-
zótosokban rejtõznek a tanya- és üdülõ-
házak, köztük szoliterként szép luc- és
vörösfenyõk nyújtóznak. Fenyveserdõk
foltjai, ligeterdõk, fasorok, szélvédõ er-
dõsávok színesítik a heidiket, hraunokat
(lávamezõk), vízlevezetõ árkokkal szab-
dalt legelõket az út mentén.

Az õsi izlandi Alping, a népgyûlés
mezejét – Pingvellir – az Almannagjá
sziklái és egy  gyönyörû fenyveserdõ ke-
retezi ma. A Törvénydomb (Lögberg) te-
tejérõl lenézve a templom és a hagyomá-

nyos izlandi tanyaház, ami a mindenko-
ri izlandi köztársasági elnök  nyári rezi-
denciája, szintén égbenyúló haragoszöld
fenyõligetben húzódik meg szolidan.  

A 35-ös út mentén kijelölt pihenõhe-
lyek is hasonló környezetben vannak
kialakítva.

Amikor pl. a Kerid-kráter elõtti erdõs
parkolóban ebédeltünk, szinte hazai
hangulatban éreztük magunkat. A hû-
vös levegõben, a hol jobban, hol gyen-
gébben fújó szél-
ben ugyanis auto-
matikusan  a növé-
nyek adta szélvé-
delmet keresi az
ember.

K ü l ö n l e g e s
mikroklímájú hely
(védett tenger-
öböl) teszi lehetõ-
vé  észak fõvárosá-
nak, Akureyrinek
is a városi utak, te-
rek és környezetük
fásítását. Az itt lévõ
gyönyörû botani-
kus kert és egye-
tem teremt ehhez
komoly szakmai
hátteret.

Dimmurborgir
különleges fekete
bazaltképzõdmé-
nyei között is nyír-
fák, kõrisek, ber-
kenyék tették han-
gulatossá a szürke
bazalttörmeléken,
bazal thomokon
kialakult turistaös-
vényeket.

Höfdinél a My-

vatn tóba nyúló félszigeten kialakított
hangulatos  arborétumot 1912-tõl Bár-
dur Sigurdsson telepítette. Útjain – me-
lyeket vegyesen nyír- és fenyõfák kísér-
nek – sétálva az árnyasabb helyeket
páfrányok, a napsütötte tisztásokat pe-
dig az angyalgyökér (Angelica sil-
vestris) méteres példányai terítették be.
A félsziget magaslatain ki lehet tekinte-
ni a tó szigeteire, közben figyelhetjük
az izlandi kercerécék mozgását, a víz
fényjátékát, a különleges formájú szik-
laszirteket. 

Naplemente táján élveztük e csodá-
latos harmóniát.

Az Ásbyrgi-sziklaszoros környezete,
a Blanda, a Fnjóskadalur völgye és szin-
te minden tanya, tõzegtemplom, teme-
tõ és környezete jelezte számunkra ezt
a közös akaratot, amivel védettebbé,
barátságosabbá és a valamikori erdõ-
sebb területekhez teszik hasonlóvá a
sziget tájait.

A szinte „holdbéli tájon” nekünk ab-
ban a szerencsében volt részünk, hogy
mindezt teljes virágpompájában, tavaszi
üdeségében, hol permetezõ esõben,
hol vihar elõtti különös fényekben, hol
szikrázó napsütésben és madárvilágá-
val együtt élvezhettük.

Kép és szöveg: Bécsy László




