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A növény az embernek az őskortól kezdve nélkülözhetetlen, hűséges társa 
volt. Természeti környezetének az az elmaradhatatlan, szükséges alkotórésze, 
amelyet az ember élete fenntartásához, majd fokozódó termelő tevékenységéhez 
egyre nagyobb mértékben felhasznált és kihasznált. A földfelszín növényekkel 
legjobban borított, erdős részei szolgáltak az őskorban az ember lakhelyéül, 
búvóhelyéül, ott gyűjtögette élelmiszerét, majd vadászta az erdő állatait. Az 
erdő mélye sokirányú védelmet biztosított számára. 

De nemcsak a számára akkor még igen veszedelmes élőlények, állatok és 
emberek elől talált ott megfelelő menedéket, hanem a káros természeti, első
sorban éghajlati hatások elől is. 

A z erdő éghajlata ugyanis különleges, lényegesen eltér a fátlan, szabad te
rületek éghajlatától. Ha egyetlen szóval kívánjuk jellemezni az erdő éghaj
latának legfontosabb tulajdonságát, akkor legjobban illik rá a „mérsékelt" 
jelző. Ez a szélsőségektől, kilengésektől való mentességet jelenti. Az erdő lég
terében legelsősorban mérsékelt a különféle éghajlati sugárzások megnyilvánu
lása. A Föld felszínén az alapvető, legfőbb energiahordozó a napsütés. Ennek 
rövid hullámú sugarakkal érkező energiáját nagy részben az erdő lombozata, 
valamint a fák testtömege fogja fel, ezért ott a beárnyékolt talajra és az erdő 
légterében kevesebb jut, mint a szabad térségeken. Kisebb ott emiatt a meg
világítás erőssége, valamint egyben mérsékelt a talaj és a levegő felmelegedése 
is. Az> erdő mélyén ezért a talaj és a levegő nappal és nyáron több fokkal (a 
talajfelszín akár 10—15°-kal is) hűvösebb, mint a szabad területen. A léghő
mérsékletben is előfordulhat 3—5° különbség. 

Egyben azonban kisebb mértékű az erdőben a talaj és a levegő éjszakai le
hűlése is a nappali értékekhez képest, hiszen az erdő lombsátora a benn levő 
energia távozását, a lehűlést okozó hosszúhullámú kisugárzást is gátolja. Sőt még 
a télen lombtalan erdőben is mérsékeltebb az éjszakai lehűlés, az égboltot ak
kor is jó részben takaró fatömeg miatt. A léghőmérséklet szélsőségei és a köz
tük létrejövő napi, és évi ingás tehát az erdőben jóval kisebb, mint kinn. 

Az erdő hatalmas növénytömege azonban a másik éghajlati energiahordozót, 
a légmozgás érvényesülését is befolyásolja. A szél erejét csökkenti, irányát 
módosítja, hatásait mérsékli. Ezzel nemcsak az éghajlati anyagforgalmat, a tér 
légcseréjének mennyiségét csökkenti, hanem annak ütemét is fékezi. Emiatt az 
erdőben kisebb mértékűek, jóval kiegyenlítettebbek, lassabbak az időjárás vál
tozásai. 
1 Lényegesen befolyásolja az erdő jelenléte az éghajlati anyagforgalom másik 
Igen fontos összetevőjét, a víz körforgását is. A lombozat, valamint az ágak és 
a törzsek tömege a csapadék jó részét, végösszegben 20—25%-át is ideiglenesen 
visszatartja a légtértől és a talajfelszíntől. Ennek egyik hányada el sem ér oda, 



hanem a növényi felületekről elpárolog. Amit a fák mégis leengednek, annak 
a mennyiségnek a lejutását is lassítja, késlelteti az erdő. Ezzel egyúttal a zápo
rok annyira káros és veszedelmes csepperóziós talaj romboló hatását is meg
fékezi. A hócsapadék jelentékeny részét is visszatartja, legalább ideiglenesen 
a fatömeg. Ha ez később lehull az erdő talajára, ott tovább megmarad, mint a 
napsütött, széljárta fátlan területen. Az árnyék és hűvösség lassítja az olva
dást, így az erdő, de még az erdősáv is mintegy „őrz i" a havat. Az erdő lég
terébe és talajára tehát — a közhiedelemmel ellentétben — kevesebb csapa
dék jut, mint a fátlan területre. Ezzel a kis mennyiségű vízzel azonban az erdő 
jobban gazdálkodik, ott a talajba töb víz szivárog be és a felszín az árnyékban 
és szélvédelemben jóval tovább nedves marad, mint a szélfújta, napos, szabad 
területeken. 

Mindezek a körülmények valóban, sok vonatkozásban mérsékeltté teszik az 
erdő éghajlatát és egyenletesebbé az ott uralkodó időjárás minden jelenségét. 
Érthető, hogy ezért az erdő éghajlatát a szabad területéhez képest „kímélő" 
klímának kell az ember egészsége szempontjából tekintenünk, hiszen az erdő 
az ember szervezetét terhelő időjárási szélsőségeket kiküszöböli vagy legalább 
lényegesen enyhíti. 

A felsorolt tulajdonságok azonban nem mindenben kedvezők és kielégítők 
az ember számára, mert sok vonatkozásban gátolják az ember termelő tevé
kenységének kifejtését. A tér az erdő fái között és alatt erre szűk, és a kor
látozott fény sem elegendő. Maga az ember ugyan évezredek során testi be 
rendezésében hozzáalakult az erdei élethez, de a létszámnövekedés és a társa
dalom fejlődésének következményei mégis rákényszerítették a távozásra. Az 
előbbiekben említett erdei fényhiány, a hőmérséklet ottani mérséklődése le
hetetlenné tette ott a szaporodó emberiség megfelelő mennyiségű és miőségű 
élelmiszerszükségletének megtermelését. Az erdőben honos növények ott ke
vés, silányabb termést hoztak (vadalma, vadkörte), mint a napsütötte, fátlan 
területen. Ezek miatt az ember hűtlen lett az erdőhöz, sőt nemcsak maga köl
tözött el onnan, hanem az erdő sok növényét és állatát is kivitte magával a 
szabadba. A szabad terek éghajlatának kedvezőtlen hatásait mesterséges léte
sítményekkel igyekezett kivédeni, így pótolva az erdőben élvezett árnyékot, a 
szélvédelmet, a mérsékelt változások elvesztett előnyeit. Nyeresége volt kinn 
a bőségesebb sugárzás, egyes évszakokban a nagyobb meleg, a szabadabb lég
járás, vesztesége viszont a benn bőségesebb páratartalom és a szélvédelem. 
Mindezeket épületekkel kívánja egyrészt biztosítani, másrészt elhárítani. A ter
melés fokozása érdekében az ember idővel nemcsak elvált az erdőtől, hanem 
termeléséhez egyre több fára, egyben fátlan területre lett szüksége. A fát, mint 
fűtőanyagot és ipari nyersanyagot hasznosítva egyre nagyobb mértékben fo 
gyasztotta és ezért igen sok helyen meggondolatlan és mértéktelen erdőirtás
hoz kezdett. 

Ezzel a lépésével kezdte meg az ember saját természetes környezetének rom
bolását. A z erdőt nagy területeken felújíthatatlanul elpusztítva a kopárrá tett 
vidéken kedvezőtlen, szélsőséges éghajlati viszonyokat is teremtett. Szinte el-
sivatagosította ezeket a területeket, szabad utat engedve a sugárzás, a szél
viharok és a záporesők talajromboló működésének. 

Az ember új életterében, települései légterében azonban az éghajlat sok v o 
natkozásban kedvezőtlenebb volt a réginél. Itt szélsőségesebbek lettek a viszo
nyok. Belsejében kedvezőtlen hőtöbblet keletkezett, szárazabb levegővel és ta
lajfelszínnel, mert a szabad tereken párolgással távozó vizet a burkolt felszí
nekről a csatornák vezetik el és a szabadban erre elhasználódó energiafelesleg 



benn marad a település levegőjében. A városokban, nagyobb ipartelepeken a 
levegő összetétele is megváltozott. A felesleges széndioxidot nem használja el 
az ottani gyér növényzet asszimilációs tevékenysége, mint az erdőben és ezen
kívül az ember életfenntartása és termelő tevékenysége során sok por, égés
termék szilárd részecskéi, valamint a szervezetre káros, sőt mérges gáz és gőz 
kerültek a levegőbe. 

Az ember településeinek légtere ezért egyre nagyobb mértékben szennyezett 
lett. Ez a szennyeződés a technika és a termelés rohamos fejlődésével egyre 
fokozódott. A füstöt, hamut, kormot, veszélyes gázokat a város levegőjébe b o 
csátó lakóházak és ipari üzemek szaporodása, a városok növekedése a legalsó 
rétegben a levegő szennyeződését az elviselhető határ fölé növelte, éppen ott, 
ahol az ember jár, kel, lett a szennykoncentráció a legnagyobb. A század első 
felében már nagyon hírhedt londoni ködöt a lakosok „borsólevesnek" nevezték 
el sűrűsége miatt. A városi légtér nagyon gészségtelen szennyezettsége már 
nem maradhatott rejtve, hanem fel kellett ismerni, hogy az az ember egészségét 
súlyosan veszélyezteti. Tovább fokozta ezt a veszélyt az urbanizáció ismert f o 
lyamatának meggyorsulása. Ma már a Föld lakosságának majdnem 20% szeny-
nyezett levegőjű nagyvárosban él és elképzelhető, hogy ez az arány a század 
végéig 30—35%-ra is nőhet. Ezel az emberiség egyre jelentékenyebb hányada 
kerülne veszélyeztető környezetbe. 

A légszennyezés egyik, az avatatlan előtt majdnem észrevétlenül maradó kö
vetkezménye a város embermagasságú légrétegébe lejutó napsütés gyengesége, 
a szükséges és gyógyító hatású sugarakban való szegénysége, amit a szenny 
okozta légköri homályosodás idéz elő. Az emberi szervezetnek, főként a gyer
mekeknek erre pedig nagy szüksége lenne. A z erdő természetes homályát szinte 
már helyettesíti a piszkos, kormos városi levegő okozta fényszegénység. A vá
rosi légszennyezés sűrűségét, annak huzamos időn át fennmaradását elősegíti 
az utcák légmozgásának korlátozott volta, a szellőzés hiánya. Az új divatú szét
szórt magas házak építése sem sokat segít ezen, mert az pedig a házak feletti 
eddig élénkebb és tisztító hatású szelet fékezi. 

Érthető ezért, hogy általános és erőteljes a törekvés az emberi települések
ben elrontott környezet megjavítására, vagy legalább az ott ártalmakat szen
vedő dolgozó ember egészségének szabad idejében történő helyrehozatalára, 
megújítására, a betegek meggyógyítására. Nem lehet itt feladatunk a légszeny-
nyezés elleni küzdelem minden részletének és azt ezt megalapozó tudományos, 
közte meteorológiai-klimatológiai kutatásnak részletes ismertetése, ezért csak 
az erdő szerepét kívánom ismertetni ebben a nagyjelentőségű és ma már leg
magasabb szintekről irányított munkában. 

Most ugyanis az embernek többek között újra régi, elhagyott társához, az 
erdőhöz kell folyamodnia hathatós segítségért. Célszerű erdőtelepítéssel, helyes 
erdőműveléssel, a meglevő erdős területeknek az ember egészsége érdekében 
történő jól átgondolt és gondosan megszervezett hasznosításával az erdőt kör
nyezetvédelmi terveink egyik legeredményesebb és nélkülözhetetlen eszköze
ként tudjuk alkalmazni. 

Nagyvárosainkat minden irány felől erdős területeknek kellene szegélyeznie, 
hogy azoknak kedvező, védő éghajlati hatása a városi légterekben is érvénye
süljön. 

Az erdő, amint azt már említettük, nyáron és nappal környezeténél hűvö
sebb terület. Egymással szomszédos légterek közötti hőmérsékletkülönbség ön
magától meginduló légcserére vezet. Nappal, a város belsejének jobban felme
legedő, szennyezett levegője felszálló áramlásba kezd és azt a levegőt a magas-



ban élénkebb szél a város fölül eltávolítja. Pótlása lenn az alsó rétegekben az 
erdő jóval tisztább, oxigénben gazdagabb, szennyezéstől mentes légteréből tör
ténik. 

A z erdő a rajta keresztülhaladó levegőből is a szilárd portartalmat mintegy 
kiszűri, így kívülről tisztább levegő áramlik a városba. Az automatikus lég
mozgás másik, éjszakai szakasza gyengébb mint az első. Ez utóbbi a város 
lazábban beépített peremén jobban lehűlő levegőt viszi ki az erdőbe, amely 
a magasabb rétegekből pótlódik. Az erdő ezt a levegőt is megszűrii és szenny
tartalmának j ó részét felfogja. Ha ez nem is kedvező a növényzetnek, ártalma 
nyilvánvalóan kisebb ott, mintha benn az ember egészségét tovább veszélyez
tetné. 

Az erdő éghajlatának további kedvező és az urbanizáció ártalmaitól meg
gyötört ember számára megbecsülhetetlen jelensége a csend, ami a nagyváros 
ma már elviselhetetlen lármájától megrongált idegeinek nyugalmat, pihenést 
biztosít. További, hasonlóan üdítő hatással van az emberi lélekre az erdős vidék 
harmóniája, az ott számtalan változatban megjelenő természeti szépség. 

Nyilvánvaló, hogy a nagyváros közvetlen környékén levő területek különö
sen értékesek a termelő ember számára. Ezt az előnyt részben tájékozatlan
sága, részben saját önző szempontjainak előtérben tartásával többre becsülte, 
mintha azokat, elsősorban erdővel hasznosítva a városi ember egészsége érde
kében használják fel. Kívánatos azonban, hogy a városok vezetősége és az 
országos területrendezés ezen a rövidlátó önérdeken felülemelkedjék. Nem olcsó 
eljárás ez, de a rosszul felfogott puszta gazdasági érdek, amely nincs tekin
tettel az ember egészsségére, igen gyakran végső vonatkozásaiban még költsé
gesebb következményeket von maga után. A nagyszámú városi beteg gyógyít
tatása igen drága. A tiszta, j ó levegő és a teljes napsugár hiánya, főként a 
gyermekeknek, pénzzel fel sem mérhető bajt, veszélyt jelent és még amellett 
nagy anyagi terhet is ró a városi emberre és rajta keresztül az egész társa
dalomra. 

Pomozi 
István ZSINDELYKÉSZÍTÉS 

Számos műemlék épületünk helyreállításakor — népi építészetünk egyes ér
tékes objektumainak megőrzése érdekében — a tetőfedéshez zsindelyt kell fel
használni. Az Országos Műemléki Felügyelőség évente 150—200 ezer darab 
zsindelyt használ fel. 

A zsindelyt gyakorlatilag kétféle módon készítik: hasítva és fűrészelve. Az 
utóbbi időben hazánkban a zsindelyt főleg fűrészeléssel készítik. Ennek előnye, 
hogy silányabb minőségű és vékonyabb fát is fel lehet dolgozni. A hulladék 


