
AZ ERDŐGAZDÁLKODÁ S É S A FÖLD I KÖRNYEZE T 
S O M O G Y I ZOLTÁN 

Az EGB Fabizottsága, valamint a FAO Európai Erdészeti Bizottsága 1987-ben 
ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját. Ebből az alkalomból ifjúsági dolgozat
író versenyt írtak ki, amelyet hazánkban a MÉM és az OEE együttesen hirdetett 
meg, „Az erdészek lehetséges szerepe az emberiség ökologikus gondolkodásmódjá
nak kialakításában" címmel. A beérkezett 13 pályázat közül a bírálóbizottság So
magyi Zoltán cikkünkkel azonos című dolgozatát találta legjobbnak. A nyertes részt 
vett a két testület genfi, ünnepi konferenciáján. Az alábbiakban a nyertes pálya
mű rövidített változatát közöljük. 

Az ember régóta szoros, ámbár változó kapcsolatban van az erdőkkel. Az erdei 
anyagok egyszerű kitermelésétől és hasznosításától a felújítás és még sok más gaz
dálkodási módszer bevezetésén keresztül, ma már — legalábbis Európában — el
jutottunk egy adott körzeten belül folytatót intenzív és bizonyos szempontból tar
tamos erdőgazdálkodáshoz. Az utóbbi idők fontos felismerése azonban az, hogy 
az erdők jelentősége nemcsak regionális, hanem globális színtű, mivel az erdők 
pótolhatatlan szerepet játszanak az élet feltételeinek biztosításában, az egész Földön. 

A GAIA-HIPOTÉZIS 

A Föld mint bolygó ugyanis, meglehetősen távol esik attól a fizikai-kémiai egyen
súlytól, amely különben egyedül a külső körülmények következtében Földünket jel
lemezné. Ennek magyarázatát — hipotézis szinten — egy elmélet, az ún. GAIA-el-
mélet abban látja, hogy a Föld egy olyan komplex egység, amely felfogható egy 
magasabb rendű élőlényként, s amely egy olyan visszacsatoló, 111. kibernetikai rend
szert képez, amely a földi élet számára optimális fizikai-kémiai állapot (homeosztá-
zis) fenntartását szolgálja. E rendszer — amelyet a görög földistennő után neveznek 
GAIA-rendszernek — magában foglalja a Föld bioszféráját, atmoszféráját, az óceá
nokat és a talajt, és tekinthető úgy is, mint egy — az ember közreműködése nélkül 
is működő — biotechnológiai szuperrendszer. Az óceánok életközössége mellett tehát 
az erdők is igen fontos részei e szabályozórendszernek, amelyekben az erdők szerepe 
rendkívül sokrétű. 

AZ ERDŐK GLOBÁLIS SZABÁLYOZÁSI FUNKCIÓI 

Az erdők globális szerepeit tekintve, itt talán elegendő azok felsorolása, hiszen 
jó részük — legalábbis részben — úgyis ismert. Az a fontos, hogy ezeket egy nagy 
rendszer létfontosságú részfunkcióin&k, és ne csupán helyi jelentőségűeknek tekint
sük. A legfontosabb funkciók: a napenergia aktív és passzív megkötése, a COa—O, 
ciklusának, több fontos gáz (N, NO x , metil-klorid stb.) ciklusának, az ózonréteg 
vastagságának szabályozására, a káros gázoknak és a pornak a levegőből történő ki
szűrése, a Föld vízkörforgalmának befolyásolása, a folyók egyenletes vízjárásának, 
a talajvíz stabil szintjének biztosítása, az erózió és a defláció megakadályozása, a 
makro-, mező- és mikroklíma befolyásolása. Külön említem az erdőknek egy kellően 
ritkán értékelt, fontos szerepét: az ökológiai rendszerek, ökológiai nichek, fajok, 
származások, változatok, ül. általánosan a genetikai változatosság védelmét. E vál
tozatosságtól rendkívüli mértékben függünk mi, emberek is. Ennek ma is kimutat
hatóan óriási jelentősége van a világgazdaságban (pl. mezőgazdaság: különböző 
növény- és állatfajták, egészségügy: gyógyszerek stb.), a még fel sem derített, po-



tenciális lehetőségek pedig még sokkal jelentősebbek lehetnek számunkra a (nem 
is olyan távoli) jövőben. A biotechnológia is javarészt az eddig természetes úton 
kialakult genetikai változatosság kiaknázására, ül. továbbfejlesztésére alapozza el
járásait. Végezetül mi, emberek, közvetlenül is rá vagyunk utalva az erdők „nem 
anyagi szolgáltatásaira": színekre, hangokra, illatokra . . . 

Fontos megjegyezni, hogy az erdőknek e fenti, ül. itt fel nem sorolt szerepeiről 
valójában nagyon keveset tudunk. A Föld erdőtakaróját — ül. környezetünk más 
részeit is — mégis már eddig is jelentősen megváltoztattuk. Ezek következménye pl., 
hogy a Föld albedója — a világűrbe visszavert sugárzásnak a beérkező energia
mennyiségre vetített aránya — az utóbbi 6000 évben bizonyíthatóan mintegy 10%-
kal megnőtt. Az utóbbi 120 évben 15—30%-kal emelkedett a légkör C0 2-tartalma. 
E két változásnak a földi klímára gyakorolt hatását nem ismerjük. Sok országban 
rendszeresen nagy árvizek jelentkeznek, globális tendencia az elsivatagosodás. A 
fajok kipusztulásának üteme a természetes sebesség több százszorosára növekedett. 
Mindez — és még sok más jelenség — többek között az erdők irtására és degra-
dálására vezethető vissza, és akár egy nem kívánatos, globális katasztrófa felé is 
sodorhat minket! 

A SZABÁLYOZÁS SZEMPONTJÁBÓL HATÉKONY ERDŐTERÜLET 
VÁLTOZÁSA 
Környezetünk minőségének romlásához tehát nemcsak annak szennyezése, hanem 

az erdőknek a szabályozásban betöltött szerepének csökkentése is hozzájárul. Ha 
ennek vizsgálatakor először az erdőterület alakulását tekintjük, ismert tény álla
pítható meg, nevezetesen, hogy évenként több millió ha-ral csökken az erdők területe 
a Földön. Európában ugyan nő az erdőterület, a trópusi erdők viszont — amelyek 
pedig a földi szabályozás szempontjából fontosabbak — ijesztő mértékben, évi 11 
millió ha-ral fogyatkoznak. 

Véleményem szerint a szabályozás szempontjából ugyanilyen mértékben káros az 
erdők degradációjának sokféle formája. A trópusokon, ül. a fejlődő országokban 
a megmaradó állományt nem kímélő szálalás, a túlzott tűzifa-kitermelés, a túllegel-
tetés, a taposás és a vándorló földművelésnél még ma is alkalmazott erdőégetés 
jelent komoly problémát. Ügy vélem azonban — bármilyen meglepőnek tűnhet —, 
hogy az intenzív erdőgazdálkodás (beleértve a fafajválasztást, a telepítési, gyérí-
tési és véghasználati technológiákat stb.) az erdei ökoszisztémák egyfajta degradá
lódását eredményezi. Ez azt jelenti, hogy a nagy területeken ültetett monokultúrák, 
a gyorsan növő fafajok túlzott mértékű alkalmazása, a túl nagy területen folytatott 
tarvágások csökkenthetik pl. az erdőben élő legkülönbözőbb fajok és azok egyedei
nek számát, továbbá az erdők átlagos korát, ami (azonkívül, hogy magára az erdő
re is veszélyeket rejt) azzal is jár, hogy csökken az erdők szabályozóképessége. 

Az eddigieket úgy lehet összefoglalni, hogy egyedül az erdőterület konkrét nagy
ságát (változását) figyelembe venni nem elegendő. A szabályozás szempontjából ha
tékony erdőterület nagyságát sok tényező határozza meg. Még keveset tudunk az 
ebben szerepet játszó tényezők jelentőségéről, az azonban biztos, hogy e (természe
tesen csak elméletben létező) szabályozás szempontjából hatékony erdőterület a 
Földön rohamosan csökken, és a csökkenés okozója az ember. 

AZ ERDŐ FUNKCIÓINAK ÚJRAÉRTÉKELÉSE 

Az eddig leírtak nem mindenben illenek bele mai erdőképünkbe. Ez azonban 
azzal is egyenértékű, hogy véleményem szerint módosítanunk kell erdeink funk
cióiról és azok fontossági sorrendjéről eddig kialakított elképzeléseinket. 



Eddig is beszéltünk — a faanyagtermelés után — az erdők védelmi és szociális
üdülési funkcióiról. Természetesen nem vitatható a jakitermelések szükségessége. 
Ez, különösen a fejlődő világban, sok helyen egyszerűen a létfenntartáshoz nélkü
lözhetetlen. Az erdőt azonban szerintem hiba lenne csupán „faanyagtermelő bio-
robotnak" tekinteni (ez Kádár József találó kifejezése, módosítva); az erdő ennél 
több — élet. Már jelenleg is hozzáférhetőek olyan számítások, amelyek szerint az 
erdők életfeltételeinket biztosító funkciói — pénzben kifejezve — sokszoros értéket 
képviselnek a faanyagtermeléshez viszonyítva. 

Feltételezhetően nem mindenki ért majd egyet ezekkel a számításokkal, ill. a 
fenn körvonalazott, a GAIA-elméletre alapozott, „földközéppontú" szemlélettel és 
az abból eredő következtetésekkel. Én úgy gondolom azonban, hogy a tényekkel 
számolnunk kell, és a jövőben elsőbbséget kell adni annak a szemléletnek, hogy 
az erdők legfontosabb szerepe — horribile dictu — nem a faanyagtermelés, hanem 
az élet feltételeinek biztosítása a Földön, még akkor is, ha ezt nem tudjuk minden 
esetben pénzben lemérni és kifejezni, ill. közvetlenül érzékelni. — Természetesen 
ez a Föld valamennyi erdejére vonatkozik, országhatároktól függetlenül. 

NÉHÁNY, A JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLAT 

Ezen az új szemléleti alapon állva, az alábbiakban néhány (nem feltétlenül új) 
javaslat következik. E javaslatok koncepciója egyébként lényegében megegyezik a 
Bruntland-bizottság által megfogalmazott koncepcióval (Our common future; Közös 
jövőnk, 1987), amely a világgazdaság számára tartja szükségesnek a „sustained 
development", vagyis a „tartamosság szemléletén nyugvó fejlődés" feltételeinek 
megteremtését. A javaslatok lényege: olyan, globális szinten racionális és környe
zetünkkel összhangban levő erdőgazdálkodást kell megvalósítanunk, amely bizto
síthatja az erdők globális szabályozószerepének fenntartását. E globális programban 
Magyarországnak olyan részt kell vállalnia, amekkora részét képviseljük egész vi
lágunknak. 

A fent megfogalmazott cél érdekében én mindenekelőtt a társadalom legtágabb 
értelemben vett szintjein tartok szükségesnek lényeges változtatást a társadalom 
igényeinek mértékét és szerkezetét illetően. A kérdés tehát nem szűkíthető le az 
erdőgazdálkodásra, amelynek azonban magának is vannak konkrét feladatai. Ezek a 
következők: 

— az erdőket érő, a környezetszennyezésből adódó terhelés veszélyeire fokozottan 
fel kell hívni a társadalom figyelmét; 

— ahol lehet, az eddigieknél jobban kell propagálni a természetes felújítást; 
— a helyi származásokat, ill. a termőhelynek legmegfelelőbb (természetes) fajo

kat, változatokat kell a termesztés során előnyben részesíteni; 
— környezetkímélő erdősítési, gyérítési és véghasználati technológiákat kell al

kalmazni (akár nagyobb élőmunka-ráfordítás árán is); 
— meg kell állítani az erdők területének csökkenését a Földön (ha szükséges, 

akár a fejlődő országok közvetlen pénzügyi támogatása révén is); 
— földi méretű, vagy legalább kontinens méretű hozamszabályozást kell kidolgoz

ni és megvalósítani; 
— ha a fa iránti igény vagy globálisan, vagy regionálisan nagyobb, mint az er

dők produkciós képessége, akkor ezt az erdészeti ágazatnak jeleznie kell a tár
sadalom felé, ezzel egyidejűleg csökkenteni kell az igényeket, pl. alternatív 
megoldások bevezetésével; 

— sok lehetőség rejlik még a kitermelt faanyag minél jobb hasznosításának terén 
is, amit feltétlenül ki kell használni; 



— a közvetlen faanyag kielégítésére — ahol erre lehetőség van — gyorsan növő 
fafajokat, ill. fajtákat kell telepíteni. 

Javaslom ezeken kívül mindenfajta erdei ökoszisztémában teljesen érintetlen re-
zervációk létesítését. Ezek területe a teljes area 2—5%-a volna, a teljes termőhelyi 
skálát átfogná, és ott semmilyen erdőgazdasági tevékenység nem folyna. E javas
lat alapja az, hogy az erdőgazdálkodás — akarata ellenére — degradálja a termé
szetes rendszerek működését, de legalábbis befolyásolja. Véleményem szerint szük
ség van tartalékokat képezni azokból a rendszerekből, amelyekre hatalmas terüle
teken az erdőgazdálkodás alapul. Ezt támogatja az is, hogy még az ember által nem 
befolyásolt ökológiai rendszerek működését sem ismerjük teljesen. E rendszerek 
működésének ismerete viszont elengedhetetlen a tartamos erdőgazdálkodás folyta
tásához. Ezért én szükségesnek tartom az erdei ökoszisztémák, továbbá a földi rend
szer és azon belül az erdők szerepe rendszerszemléletű kutatásának az eddigieknél 
intenzívebb folytatását is. 

Végezetül ide tartozónak érzem kifejteni a fenn már érintett Bruntland-jelentés, 
ill. az előszóban említett genfi konferencia egy-egy javaslatát. A következő évtized
ben a gazdasági életben mindenképpen radikális reformokra lesz szükség. Ezek lé
nyege, hogy a környezetkárosítást eredményező tevékenységek (pl. az ipar) és az 
annak megszüntetésére, ill. következményeinek felszámolására irányuló erőfeszítések 
(erdővédelem, környezetvédelem) nem egymásitól elszakítva, külön-külön működnek 
majd, hanem a várható károsítások felmérése, ill. azok megelőzése egy lépcsőben és 
ugyanazon a felelősségi szervezeten belül történik majd meg. Ehhez nyújtana segít
séget többek között egy széles körű, a számítástechnikán alapuló szakértői rend
szer alkalmazása is, amely az egyes gazdasági döntésekhez szükséges, összes lénye
ges információ megfelelő szintű figyelembevételét teszi majd lehetővé. 

A genfi konferencia tapasztalata az is, hogy a fent vázolt új szemlélet és az 
abból következő tennivalók felméréséhez lassan eljut az emberiség. Ahhoz azon
ban, hogy egy globális katasztrófát elkerülendő, továbbra is meglegyenek az élet 
feltételei a Földön, véleményem szerint már cselekedni is szükséges, hogy méltók 
lehessünk a „Homo öcologicus" névre. Cselekednünk kell — globális és regionális 
szinten is —, amíg még lehet! 

Az erdőgazdálkodás támogatására szolgáló kereteket az osztrák szövetségi minisz
térium 1988-ban, 1986-hoz viszonyítva, lényegesen megemelte. így 25 millió osztrák 
Schilling áll véderdő javításra-telepítésre rendelkezésre, amiből az elismert költsé
gek 60% mértékig fedezhetők. A fatermesztés javítására — különösen elegyítésre 
és lombos erdősítésekre — 31,3 M oS áll rendelkezésre. A feltárást 21,2, az erdők 
üdülési értékének növelését és a kármegelőzést 1—1 MoS-gel támogatja. Az erdé
szeti propaganda fejlesztésére szánt keretet 2,4 M oS-gel összesen 12,9-re növelte, és 
a fafelhasználás fejlesztésére irányuló törekvéseket, piackutatást, továbbképzést és 
tanácsadást a felmerült költségek 45%-áig támogatja. Erdészeti kutatási megbízások 
elősegítésére szánt keretet 11 M oS-gel kereken megduplázta, s ugyanakkor az Erdé
szeti Kutatóintézet dotációját 8 MoS-gel, 127-re emelte. 

(ÖFZ, 1988., 9. Ref.: Jéróme R.) 

Trágyázási kísérleteket végeztek az elmúlt húsz év alatt erdei-, illetve lucfenyve-
sekben a tharandti erdészeti fakultáson. Az első időszakban főleg N-tartalmú mű
trágyákkal kívánták a fatömegtermelést fokozni. A trágyázás eredményeként 10— 
30%-os növekedési többlet mutatkozott. Az 1984. év óta magnéziumtartalmú trá
gyák hatását vizsgálják ezekkel az immisszió által károsított állományok egészségi 
állapotát kívánják javítani. Az eddigi eredmények alapján elmondható, hogy a Mg-
tartalmú trágyázás csökkenti, illetve megállítja az állományok romlását a károsí
tott területeken. 

(Wissenschaft Theorie und Praxis, Tharandt, 1988. Ref.: Bidló A). 


