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ERDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓ

A kutatás módszertani részérõl az elõzõ részben (az erdészek
társadalmi megítélése) olvashattak. Igyekeztem olyan módon
feltenni kérdéseimet a kérdõívekben, hogy azokat többé-ke-
vésbé meg lehessen válaszoltatni a magyar erdõk rendelete-
tési irányvonalaival. Az 1. ábrán látható, hogy a megkérde-
zettek az erdõk környezetvédelmi és természetvédelmi funk-
cióját tartják a legfontosabbnak, ezt a szociális és turisztikai
szerepek követik, és a legkisebb jelentõség jutott a tûzifa és
az iparifa termelésének. Az erdõk funkcióinak fontossági sor-
rendje – statisztikai vizsgálataim (Khi2 próba, Cramer féle kap-
csolatindex) alapján – független a figyelembe vett demográ-
fiai viszonyoktól. Ennek ellenére megvizsgáltam, hogy szak-
mai csoportonként mekkora különbségek vannak a funkciók
megítélése között. Amikor az egyes szakmák által kialakított
értékítéleten belüli szórásokat vizsgáltam, akkor azt tapasz-
taltam, hogy a legkisebb különbség az erdészek körében
van, ami azt mutatja, hogy a többcélú természetközeli erdõ-
gazdálkodás elvét szakmánk egységesen támogatja. Azt is
megállapíthatjuk, hogy a természetvédelmi szakvégzettségû
csoport a legnagyobb mértékben tesz különbséget az erdõk
egyes szerepei között, különösen a gazdasági funkciók kárá-
ra. Ettõl nem sokkal marad el a függetlenek csoportja, azt is
mondhatnánk, hogy a természetvédõk ítélete van a legköze-
lebb a társadalom véleményéhez.

A 2. ábrán láthatjuk, hogy szakmai csoportosításban ho-
gyan alakult a válaszok varianciája. A „laikusok” egységesen
kb. 3,4-esre (1-5-ig skálán) ítélik meg az erdõk állapotát saját
igényeik és szépségérzetük szerint. Az erdészek ennél jobb-
ra, a természetvédõk pedig rosszabbra értékelik erdeinket.
Más agrárágazatokban dolgozók, akiknek kapcsolata van az
erdészekkel, erdõkkel és szakmai rálátásuk is van, illetve a
vadgazdálkodók jelentik az erdészek és természetvédõk köz-
ti köztes lépcsõfokot. 

Az elmúlt korszakok fõként gazdasági igényû szemléletet
tükröztek az erdõkkel kapcsolatban. A közvélemény értékí-
télete az erdõk kapcsán is, párhuzamban más szociális és
gazdasági folyamatok megítélésével, jelentõs változáson
megy keresztül.  Érezhetõ, hogy a szociális és kulturális kör-
nyezetbeli átalakulások jelentõs hatással vannak arra, hogy
az emberek mit is várnak el az erdõktõl. Napjaink elsõdleges
rendeltetési adatait összehasonlítva az 1983-as adatokkal, je-
lentõs változásokat tapasztalunk. A gazdasági rendeltetésû
erdõk aránya 83,6%-ról 62,6%-ra, a közjóléti (szociális, tu-
risztikai és oktatási rendeltetés) 3,5%-ról, 1,1%-ra, vagyis kö-
zel felére csökkent, a védelmi rendeltetésû erdõk aránya pe-
dig 12,9%-ról 36,3%-ra növekedett. A védelmi rendeltetése-
ken belül a természetvédelmi rendeltetés aránya nõtt a leg-
jobban. Ezek az arányváltozások láthatóan valamilyen pár-
huzamban vannak a lakosság igényeinek változásával. A
végbement változásoknak jelentõs gazdasági hatásai van-
nak, hiszen a védett területeken fennálló korlátozások miatt
az erdõgazdálkodási ágazat jelentõs bevételkiesést szenved
el. A társadalom nehezen ismeri fel, hogy a többcélú, tarta-
mos erdõgazdálkodás minden igényt ki tud elégíteni, a ter-
mészet károsítása és jelentõsebb gazdasági veszteségek nél-
kül. A fatermékek termelésének egyre kisebb jelentõséget
tulajdonítanak, és a természeti környezet védelmét helyezik
elõtérbe, miközben a fát széles körben felváltották a másod-
lagosan elõállított fa-mûanyag kompozit termékek, amelyek
a fához képest magasabb környezeti terheléssel gyárthatók.

Záró gondolatként Kaán Károly szavait idézném fel, aki
már közel száz éve megfogalmazta azt, amit a fenti tanul-
mány eredményeinek tükrében ma is fontosnak tartok:
„Gondoskodnunk kell, hogy már az iskolában megszerettes-
sük az ország népével a fát és az erdõt. Megismertessük an-
nak nagy közgazdasági jelentõségével s ezúton valamint
egyéb társadalmi akcióval biztosítsuk hazánk lakosságában
az erdõ megbecsülését…” (Kaán 1920).

Folcz Ádám
doktorandusz, NyME EMK EMEVI

Az erdõk megítélése a felnõtt magyar 
lakosság körében

A korábbiakban már bemutattuk, hogy a társadalom ho-
gyan vélekedik az erdészekrõl és szakmájukról. Vizsgá-
latom második felében arra voltam kíváncsi, hogy az em-
berek miképpen gondolkodnak az erdõrõl, mi az, ami
számukra a legfontosabb az erdõk kapcsán. Két alapkér-
dés merült fel bennem. Az egyik, hogy milyen szerepet
várnak el az emberek az erdõtõl, a másik pedig, hogy
szerintük, ezt a funkciót most mennyire töltik be. 

1. ábra: Az erdõktõl elvárt igények a felnõtt magyar lakosság
(n=520) körében

2. ábra: Az erdõk megítélése (1-5 között, 5=tökéletes, 1= egyálta-
lán nem jó) a különbözõ szakmai csoportok szerint (Σn=520)


