
AZ ERD Ő SZEREP E A TERMÉSZETVÉDELEMBEN 
RAKONCZAY ZOLTÁN 

A közgyűlés résztvevői, i l letve az erdész szakemberek körében ismeretes, hogy az 
intézményes természetvédelem bölcsője a legtöbb országban az államerdészet volt. 
A kereken egy évszázaddal ezelőtt kibontakozó, öntevékeny mozgalom elég gyor
san államilag szervezett keretek között folytatta tevékenységét, és a világ sok or
szágában — különösen a m i földrészünkön — azóta is az erdészeten belül vagy 
azzal azonos intézményi keretek között működik. 

Ennek számos oka közül meg kel l említeni azt a szervezettséget, amely az állam
erdészeti intézményeket mindig is jellemezte. Itt az általában egyenruhát és fegy
vert viselő — és az ezzel együtt járó fegyelmezettséget természetesnek tekintő — 
személyzettől, a rendelkezésre álló kutatási háttérig, a már meglevő irodai épüle
tektől a szolgálati lakásokon keresztül a lakosság tudatáig (amellyel ezt a szerve
zetet tudomásul vette), valamint a közlekedési eszközöktől a hírközlés k ia laku l t 
rendjéig, mindent érteni ke l l . 

Talán éppen ezért, sok esetben korábban a természetvédelemmel kapcsolatos tör
vények és egyéb jogszabályok is az erdőtörvények részeként vagy azokkal egy
idejűleg kerültek megfogalmazásra, jóváhagyásra, kihirdetésre és alkalmazásra. A z 
első évtizedekben a természetvédelem az erdészettel olyan kapcsolatban volt, mint 
a vadászat-vadgazdálkodás. 

Mindezek azonban formai okok. A közös múlt, az együttélés igazi és érdemi 
oka az, hogy a legtöbb helyen az erdő rejtette magában vagy csak az volt képes 
megőrizni, a természetvédelem számára legértékesebb földtani, víztani, növény
tani, állattani és tájképi értékeket, de nagyon gyakran még az ember által létre
hozott kultúrtörténeti emlékeket is. Ezért sok esetben nem is magát az erdei fa
állományt, hanem az annak védelme alatt keletkezett, k ia lakul t , fennmaradt egyéb 
értékeket kellett megvédeni úgy, hogy az erdő is fennmaradjon. 

Gondol junk csak az erdőn levő különleges sziklaalakzatokra, az erdő alatt k i 
alakult barlangokra, az erdőben eredő forrásokra, az erdei vízesésekre, az erdők 
értékes lágyszárú növényeire és páratlanul gazdag állatvilágára. A z erdő tehát a 
legtöbb esetben kerete, színhelye, fenntartója, gyalapítója és védelmezője a ter
mészeti értékeknek. 

N e m vol t ez másképpen a m i hazánkban sem. H a az intézményes hazai termé
szetvédelem kezdetének 1879-et — az első magyar erdőtörvény megalkotását — 
tekintjük, az azóta eltelt 109 esztendőből a természetvédelem 82 éven keresztül 
(1961-ig) teljesen, 18 évig (1962—1979 között) döntő mértékben az erdészet keretei 
között tevékenykedett és csupán 9 éve vált külön, de most is számtalan szállal 
kötődik hozzá. 

A jogszabályi és szervezeti különválás nálunk is, meg más országokban is szá
zadunk hetvenes éveitől erősödött fel és ez egyértelműen összefügg a környezet
védelmi tevékenység kibontakozásával, i l letve ennek szükségszerűségével. Sok he
lyen döntöttek úgy, hogy a természetvédelmet a jövőben nem erdészeti keretek 
között, hanem önállóan vagy a környezetvédelem egyéb részterületeivel közösen 
működtetik. 

A szervezeti különválásnak azonban van egy másik oka is, ami szintén meg
említendő. Hazánkban korábban — általában a második világháború előtt — az 
állami erdőket kezelő gazdaságok, igazgatóságok, hivatalok stb. költségvetési rend
szerben működtek, amelyben a természetvédelemnek szükséges anyagi eszközök is 
előteremthetők voltak. Ezt a szakaszt — elsősorban a szocialista országokban — 
egy sok évtizedig tartó, szigorú tervgazdálkodási rendszer követte, amely a költ
ségvetési gazdálkodás nyomait továbbra is erősen magát viselte. 

A z utóbbi évtizedekben azonban (nálunk 1968-tól) az állami erdőgazdaságok egy
re markánsabban önálló gazdálkodást folytató vállalatokká váltak, amely elkerülhe
tetlenül magával hozta a hosszú távú össztársadalmi érdekeknek a rövid távú kis
csoportérdekek alá való helyezését. A z t természetesen, hogy egy állami vagy szö
vetkezeti erdőgazdaság mint vállalat jobban hasonlít egy téglagyárra vagy egy 
kohászati üzemre mint egy, a költségvetési gazdálkodás — tehát az eltartottság — 
jegyeit feltétlenül magán hordozó természetvédelmi szervezetre — p l . nemzetipark
igazgatóságra —, nem lehet a erdőgazdaságok rovására írni, 

A kimondottan vállalati jel leg mellett az erdőgazdaságokban is erőteljesen ter
jednek az ipar i módszerek, amelyek már önmagukban is ellentétben vannak a ker
tészkedő jelleget magán viselő természetvédelmi tevékenységgel, nem is beszélve 



a madárvédelem, a botanika és más, hasonló tevékenységek ettől teljesen elülő 
jellegétől. A korszerűsített, mind több ipar i elemet tartalmazó erdőgazdálkodás úgy 
különbözik a manufakturális, „kézi irányítású" természetvédelmi kezeléstől, mint 
a kovácsműhely az ötvösműhelytől. 

Mindezekke l egy időben a természetvédelem alatt álló területek a korábbinak 
sokszorosára (nálunk kevesebb mint 20 év alatt több min t ötvenszeresére) emel
kedtek. Igaz ugyan, hogy a védett területek jelentős része ma is erdő (nálunk több 
mint fele), de ez azt is jelenti , hogy a másik fele, a m i sok százezer hektár, nem 
az. Hazánkban az erdőn kívüli védett területek kiterjedése jelenleg több mint a me-
zőföldi, a vértesi, a Balaton-felvidéki, a kisalföldi, a soproni, a szombathelyi és a 
zalai állami erdőgazdaságok erdőterülete együttvéve, vagyis 30—40 állami erdé
szet területével azonos. 

I lyen kiterjedésű területet természetesen már nem lehet „mellesleg" kezelni , ar
ról n e m is beszélve, hogy az erdőterületeknek is tekintélyes része nem az állami 
erdőgazdaságoké. 

Jelenleg a védett területek 40%-a a mezőgazdasági termelőszövetkezetek, 37%-a 
az állami erdőgazdaságok, 13%-a az állami gazdaságok, 5%-a más állami szer
vek, 2%-a magánszemélyek, 3%-a pedig a természetvédelmi szervek tulajdoná
ban, kezelésében, i l letve használatában áll. 

A védett természeti területek egyébként az ország területén egyenetlenül e l 
szórva, közel ezer darabban fekszenek. Végül meg k e l l említeni, hogy a természet
védelmi munka sajnos napjainkban még eléggé igazgatási, hatósági, felügyeleti 
jellegű tevékenység, ami azt is jelenti , hogy ebben a munkában elsősorban az 
erdőrendezési vagy az erdőfelügyeleti, ezt követően pedig a költségvetési elemeket 
is tartalmazó gazdálkodást folytató erdőgazdasági szervezet (vagyis az állami erdő-
és vadgazdaságok, a tanulmányi és a parkerdőgazdaság) jöhetne számításba. 

Végül — a történeti hűség kedvéért — meg ke l l jegyezni, hogy az utóbbi év
tizedben lezajlott szervezeti változások során az államerdészeti szervezet legfelsőbb 
szintjén nem ragaszkodtak a természetvédelmi szervezethez, és azt a természetvé
delmi főhatóságnak inkább felajánlották. A természetvédelmi területek kezelésében 
az állami erdőgazdaságok a jelenleginél jóval nagyobb szerepet vállalhatnának. 

Nyilvánvaló azonban, hogy az erdő szerepe a természetvédelemben csak részben 
szervezeti jellegű, szakmai és társadalmi szemszögből annál sokkal lényegesebb. 

A z erdő, a vízzel együtt a legmarkánsabb tájformáló elem, így — különösen 
hazánkban — természetvédelmet erdő nélkül elképzelni sem lehet. Itt k e l l meg
említeni azt is, hogy a dombok és hegységek felületének nagy része is erdővel 
borított, ennek következtében az erdő egyben a domborzat védelmének is eszköze. 

A földfelszín végtelenül gazdag formakincse esetében az erdő gyakran csupán azt 
a szerepet tölti be, ami t egy értékes festménynél a képkeret, a legtöbbször azon
ban maga is „része a képnek". 

Erdészek között az erdőnek, mint természeti kincsnek az értékét külön felesle
gesnek tartom hangsúlyozni, ezért ennek részletes ismertetésétől eltekintek. M e g 
ke l l azonban jegyezni azt. hogy a közhiedelemmel ellentétben — kivéve a gén
bankokat, i l le tve azokat a magtermelő állományokat, amelyek megőrzése az erdé
szetnek legalább annyira érdeke, mint a természetvédelemnek (pl. az oltárci bük
kös vagy a hollóstetői vörösfenyves) — a természetvédelem zömében a gazdaságossá
gi küszöb alatti , olyan erdőket véd előszeretettel, amelyeket már korábban is véd
erdőnek jelöltek k i vagy annak kellett volna besorolni. 

Ilyenek például a tiszafás-bükkös, az úgynevezett ősborókás, a tatárjuharos-lösz
tölgyes, a páfrányos égerláp, a hárs-kőrises és a berkenyés-hársas sziklaerdő, a 
cserszömörcés karszt bokorerdő stb. Ezek — amellett, hogy megőrzésre érdemes 
erdőtípusok — számos, még náluk is értékesebb, r i tka lágyszárú növény termő
helyei. 

Szükségesnek tartom az erdő szerepének kiemelt jelentőségét aláhúzni az élő
világ egyéb elemeinek védelmében. 

Erdő nélkül nem lennének megmenthetők azok a lágyszárú növények, amelyek 
csak zárt erdőállományokban vagy az erdővel körülvett, egyben védett tisztáso
kon, sziklagyepeken, köves kopárokon tenyésznek. Mészkőszikláinkon, dolomitko-
párainkon számos, a jégkorszakból visszamaradt, bennszülött növényfaj él, amelyek 
a környező erdők nélkül légüres térben maradnának, így termőheljóik előbb-utóbb 
megsemmisülne. Hasonló a helyzet a gombáknál, moháknál és más, a növényvilág
hoz tartozó mikroszervezetnél is. 

N e m csökkenti az erdőnek mint a természetvédelem tárgyának jelentőségét, ha 
leszögezzük, hogy a földtani, víztani, állattani, növénytani és egyes kultúrtörténeti 



értékek védelme szempontjából az erdőnek gyakran csupán olyan szerepe van 
mint egy üveg i ta l vagy parfüm esetében az üvegnek, min t egy konzerv esetében 
a konzervesdoboznak. I lyen esetekben az erdő a „csomagolóanyag", a „göngyöleg" 
szerepét tölti be, de az olyan csomagolóanyagét, amely nélkül az egész áru hasz
navehetetlen lenne vagy egyenesen megsemmisülne. Gyak ran találkozunk kollégák
kal , a k i k nem érzik, hogy mitől vagy miért k e l l néhány hektáron az értéktelen 
í'eketei'enyvest, vagy ötödször sarjaztatott akácot szigorúan védeni. Nyilvánvaló, 
hogy i lyenkor nem azt az észak-amerikai származású fafajt védjük, amiből sokkal 
jobbakat tízezer hektár számra találnak kis hazánkban. A kunfehértói egykori 
kocsányos tölgyes helyén sínylődő akácos főszereplője például a v i r g i n i a i holdruta 
( B O T H R Y C H I U M V I R G I N I A N U M SSP . E U R O P A E U M ) , amely ott szemlátomást k i 
válóan érzi magát. Egyelőre nem találunk magyarázatot arra , hogy az egész Kárpát
medencében miért éppen ez az egyetlen előfordulása ennek, a földrészünkön is 
annyira r i tka lágyszárú növényfajnak, hogy a Nemzetközi Természetvédelmi Unió 
is felvette a veszélyeztetett növényfajok vörös könyvébe, holott százával találhatna 
ennél kedvezőbb élőhelyet. 

Tiszteletet érdemel azonban egyes növényfajainknak a szülőföldhöz való, csodálat
ra méltóan makacs ragaszkodása ós et ikai kötelességünk ezt figyelembe venni . E 
harasztféle fölött álló rontott akácosból esetleg kitermelhető néhány köbméternyi 
bányafát vagy szőlőkarót ugyanúgy n e m lehet összehasonlítani ennek a kipusztulás 
szélén álló, hűséges növényfajtának az értékével, mint ahogy a Par lament előtt 
álló Rákóczi-szobrot sem lenne szabad Tüzép-áron, márványként, vagy Szent István 
koronázási palástját egy vég, Szivárvány áruházban kapható import bársonnyal 
összehasonlítani. 

Hasonló a helyzet számos, több ezer éves régészeti lelet, a több mint 20 millió 
éves ipolytarnóci őskövületek vagy például az odulakó madarak esetében. 

Ugyanez a helyzet az állatvilág esetében. Közismert, hogy az állatvilágban v a n 
nak olyan fajok, melyek kozmopoliták és az erdőn vagy az erdőn kívüli területe
ken egyaránt megélnek. A védett vagy védendő állatok zöme azonban csak egy b i 
zonyos életközösségben tud vagy hajlandó megélni. 

A z erdő, min t a természeteshez közel álló és legmagasabb rangú szárazföldi élet
közösség, számtalan védett és a r ra szoruló állatfaj egyedüli élőhelye. A z erdő 
különböző szintjeiben más-más állatfajok élnek. A talajban vagy annak felszínén 
élő apró élőlényektől a fa koronáján fészkelő nagy ragadozó madarakig, az élet
közösségek és az egymásra utaltság áttekinthetetlen szövevénye alakult k i . Sok 
féltett és a kipusztulás határára került ragadozó madár csak az erdővel körülvett 
sziklafalakon érzi magát igazán otthon. Ezeknek a templomtornyokba és más, em
beri alkotásokba való gyakori betelepülése jelzi igazi élőhelyeik pusztulását és ez 
a jelenség csak a fajnak az élethez és fajfenntartáshoz való utolsó, kétségbeesett 
ragaszkodásának tudható be. Ezek a jobb sorsra érdemes állatfajok egyes nemze
tek és királyok címerállatai, gyakran néhány hektáros erdőtest és néhány kimagasló 
fa érintetlenül hagyásával az utókor számára megmenthetők. N a i v elképzelés azt 
h inn i , hogy ezek a szép élőlények állatkertekben, ketrecekben vagy elhagyott pad
lásokon túlélik az igazi élőhely hiányát. A h o g y az emberi fajt nem mentheti meg 
egy esetleges pusztulástól a „bombabiztos bunker" vagy az űrhajó, csak a veszély
mentes földi környezet, úgy ezeknek a fajoknak a túlélését csak az erdő biztosít
hatja, amelynek önök a gazdái, az újratermelői, a gondozói és az orvosai. 

Ebben a felelősségteljes munkában pedig nincs alárendelve a néhány korhadó 
fában az űrhajónál is nagyobb biztonságot találó szarvasbogár vagy a hangya
boly építője a világrekorder agancsot viselő szarvasbikának vagy a szigorú véde
lem alatt álló túzoknak. 

összegezve az eddigieket, megállapítható, hogy az erdő szerepét a természetvé
delemben — a szervezeti vonatkozásokat figyelmen kívül hagyva — négy pont
ban foglalhatjuk össze: 

H a az erdőt min t génbankot, vagyis az évezredek alatt k ia lakul t , kedvező gene
t ika i tulajdonságok tárházát védjük, azt tesszük, amit a magtermő állományok ese
tében az erdészek is tesznek vagy tenniük kellene. E területen nincsenek, de nem 
is lehetnek ellentétek. Érdekeink itt teljesen egybeesnek. 

A különleges rendeltetésű vagy korábbi nevén a véderdők a természetvédelem 
számára nagyon értékesek, az erdészet általában gazdaságtalannak tekint i azokat. 
Ebben a körben — különösen a hegy- és dombvidéki lejtős területeken álló talaj
védelmi vagy ehhez hasonló jellegű erdők esetében — az erdészet és a természet
védelem érdekei szintén egybeesnek vagy közömbösek egymás iránt. E területen 
azonban — különösen ártéri vagy éppen ligeterdők, égeresek, homoki borókások 



esetében, már vannak érdekellentéteink. Ezek egy részéről ugyanis értékes f a 
anyag nyerhető, más részük pedig értékes vagy értékesebb állományokká, nemes-
nyárasokká, fenyvesekké alakíthatók át, M i v e l ezek a természetes vagy természetes 
jellegű erdők a természetvédelem számára különleges értéket jelentenek, lehetnek 
kisebb nézeteltérések okozói, eddig azonban számottevő ellentétek nem alakultak k i . 

Elhanyagolható kiterjedése miatt, harmadiknak említem azokat az eseteket, ami 
kor az erdő a védett értékeknek csak keretet, védőpajzsot, életteret biztosít, de ma
ga a faállomány nem képvisel természetvédelmi, sok esetben erdőgazdasági érté
ket sem. Itt érdekellentétekről nem beszélhetünk, de félreértésekkel vagy értetlen
séggel gyakran találkozunk. 

Ez a három kategória képezi a tulajdonképpeni természetvédelmi erdőket, ame
lyek összes kiterjedése csupán 40—50 ezer hektár között van, i l letve lesz m a x i 
málisan. Egy részüket a természetvédelmi kezelőszervek tulajdonba, kezelésbe, i l 
letve használatba vették. A nézeteltérések csökkenése végett, ezen. erdők birtokba 
vételét (kezelésbe vételét, kisajátítását, felvásárlását) folytatjuk. Megszerzésére a 
köznyelv a szigorúan védett, a jogszabály a fokozottan védett kifejezéseket hasz
nálja. A z erdőtervek legújabb adatai szerint összes területük 44 ezer ha. ami az 
összes erdőterületnek csak 2,6%-át, a védett erdőknek pedig mintegy 15°,o-át te
szi k i . 

Negyedik csoportba soroljuk a tájvédelmi megfontolások alapján védett erdő
területeket, amelyek kiterjedése 200 ezer hektár körül van. Tényként kívánom l e 
szögezni, hogy a jelenlegi, érvényes törvények szerint az általános tájvédelem 
nem a környezet- és természetvédelmi főhatóság, hanem a mezőgazdasági és élel
mezésügyi tárca feladata, amelyik döntése alapján ennek gazdája egy évtizede az 
Erdészeti és Fa ipa r i Hiva ta l , illetve annak jogelődjei voltak. Éppen e feladat végre
hajtásának lassú vol ta miatt kényszerültünk a szükségesnél nagyobb területek vé
delem alá helyezésére. Ezt az esetek nagy részében a közvélemény, az idegenfor
galom, a tanácsok és a természetbarát-mozgalom és az erdészet nyomására, ösz
tönzésére vagy javaslatára tettük. 

E tevékenységünket, i l letve a természetvédelem és az erdészet viszonyát akár 
rejtélyesnek is nevezhetném. Tény ugyanis, hogy az i lyen erdős területek védelmé
re nagyon sok esetben az erdészeti főhatóság vagy maga az erdőgazdaság tett ja
vaslatot. Ilyenek p l . a gemenci erdő, a Pilis^hegység, a Budai-hegység, a szentgyörgy
völgyi erdő, amelyek védelmére a több mint tízéves javaslat ellenére még nem 
került sor, a gödöllői dombvidék, a gyulaji erdő, a kairapancsai erdő stb. Ameny-
nyiben az erdőgazdaság a kezelést vállalta, mint Gemenc, a Kelet-Mecsek vagy a 
Zselicség esetében, kezelőnek őt bíztuk meg. E területeken bizonyos finanszírozási 
kérdésektől eltekintve, szakmai ellentéteink még nem voltak, viszont, mint p l . Ge -
mencen, gyakran harmadik személlyel szemben együttesen lépünk fel. Vo l t eset, 
amikor sok ezer hektáros erdőterület természetvédelmi kezelését az erdőgazdaság 
nem vállalta, ezért p l . a Lázbérci Tájvédelmi Körzetben azzal a vízügyi igazgató
ságot bíztuk meg. 

Olyan kiterjedt, erdős tájvédelmi körzetekben, mint a Vértes, a Gerecse. Mártély, 
Pusztaszer, Keszthely, Badacsony, Káli-medence stb., eddig semmiféle nézeteltéré
sünk nem támadt. 

A tájvédelemben egyébként érdekeinknek szinte száz százalékban egybe kellene 
esniük és a fentiekből látható, hogy azok a legtöbb esetben egybe is esnek. M i t is 
írunk elő i lyen területeken: t i l t juk elsősorban a rnűvelésiág-változást, a parcellá
zást és a beépítést, a bányanyitást, a légvezetékek építését, a hulladéklerakást, 
vagyis azt akarjuk, hogy az erdő marajon erdő. Szeretnénk ragaszkodni az ősho
nos fafajokhoz, elsősorban a tölgyekhez és a bükkhöz, és nem értünk egyet a túl
zott és meggondolatlan fenyvesítéssel, az erőltetett fafajcserékkel, javasoljuk a 
természetszerű erdőgazdálkodást, vagyis még e területen is csupán a hagyományos 
erdőgazdasági módszerekhez ragaszkodunk. 

A m i viszont az erdőgazdálkodás napi. rövid távú, gazdasági, vállalati, munka
szervezési vagy éppen a személyi érdekeket kisebb-nagvobb mértékben zavarhatja: 
nem szívesen látjuk az erdőben a vegyszert, nem szeretjük a kiterjedt tarvágásokat, 
az otthagyott gépeket, a túlzott feltárást, a nem odavaló épületeket, a sok kerítést, 
az elviselhetetlen vadállományt stb. Mentségünkre felhozom, hogy mi nem rövid 
távú. hanem hosszú távú. nem vállalati, hanem össztársadalmi, nem gazdasági, 
íanem hatósági és nem személyi, hanem szakmai érdekeket vagyunk kötelesek 
tépviselni. 

Meggyőződésem, hogy az eljövendő időszakban a természetvédelmi területek keze
lésében az államerdészet az eddigieknél nagyobb szerepet vállal, nézeteltéréseik 
' ledig az eddigieknél alacsonyabb szinten fognak stagnálni. 


