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O lvasva a sajtóvitát, azt gondolom,
az erdôrôl nem vitatkozni kell,
hanem az erdôt rendeltetésének

megfelelôen kezelni. Különbözô kate-
góriák vannak, melyek együtt is és kü-
lön-külön is a közjót kell, hogy szolgál-
ják. Az erdôtulajdonos nem biztos,
hogy erdész, az irányító pedig nem biz-
tos, hogy tulajdonos. Az ország erdôsült
területe 12–13% lehetett, ezt emelték fel
vagy akarták(?) 18%-ra. Ennek lett a kö-
vetkezménye, hogy a cellulóznyára-
sokat is erdônek nyilvánították.

Szerintem csak megtévesztés volt,
hogy ezzel is igazolva legyen a szocia-
lista gazdálkodás kimagasló fölénye.
Kapásnövénynek neveztük, mert az is
volt. Tudom, mert erdôtervezô voltam,
onnan mentem nyugdíjba. Állítom,
hogy szép munka volt, csak nem min-
dig érvényesülhetett a szakszerûség.
Mindig a népgazdasági „érdek” került
elôtérbe. Tisztázni kell, hogy mi az er-
dô?

Erdô az állomány felsô-, ha van, al-
sószintje, cserjeszintje, lágy szárú nö-
vényzete, vadállománya, madarai a ma-
guk odúival, búvóhelyeivel, védelmet
nyújtó bokraival. A cellulóznyárasok
ezeknek a feltételeknek nem feleltek
meg, ezeken keresztülvágtatott a vad,
biztosabb védelmet keresve. A követel-
ménynek annyiban felelt meg, hogy a
területet faállomány borította. Volt

fenyvesítési korszak, ez azt jelentette,
hogy az utak mellé általában fekete-
fenyveseket telepítettek, mondván, ez
szép, esztétikus. Ez igaz. Csak azt nem
vették figyelembe, hogy a fenyô –
gyantatartalma miatt – az egyik leggyú-
lékonyabb anyag. Napjainkban is ta-
pasztaljuk, hogy a szép esztétikus lát-
ványnak milyen következményei lehet-
nek. Az egyik legvisszataszítóbb lát-
vány a leégett fenyves. Vidékünkön
elég gyakori, mert a köves, meszes talaj
egyik kedvelt fája a feketefenyô, mely
sok esetben emberi figyelmetlenség kö-
vetkeztében lesz tûz martaléka. Nagyon
remélem az utókor okul ezekbôl a sze-
rencsétlen esetekbôl.

Az lenne a jó, ha nem az erdô nevel-
né az erdészt, hanem az erdész az er-
dôt. Tehát kölcsönösen hatnának
egymásra a szó igazi nemes értelmé-
ben. Nagy probléma az, hogy állandó-
an a haszon, a haszonszerzés gondola-
ta vetôdik fel. Tudom, hogy ez lénye-
ges, de nemcsak az kell, hogy irányítsa
a gazdálkodót és a szakembert. Ugyan-
is van az erdônek egy másik, nagyon
fontos jelentôsége. A levegô annyira
szennyezett, hogy erdô nélkül igen
nagy probléma lenne életkörülménye-
inkkel.

Erdôtervezô voltam. Nem szívesen
írtam elô ôsi fák letermelését. Nemcsak
azért, mert öregek, hanem egyéb funk-

ciókat is betölthetnek. A budai bükköst
sem írnám elô, mert véleményem sze-
rint olyan értéket képvisel, melyet ezzel
a szóval, hogy haszon, nem lehet kife-
jezni. Ez kulturális, esztétikai, egészség-
ügyi és élôvilág-védelmi szempontból
felmérhetetlen jelentôségû. Ez termé-
szetesen nem azt jelenti, hogy a nagyon
beteg egyedeket nem távolíttatnám el,
de azokat sem meggondolatlanul. Ez
azt is jelenti, hogy a gazdálkodáshoz
érzô szív is kell, nemcsak hideg ész! A
gép érzéketlen ugyan, de ha valaki ér-
zékkel irányítja, sokkal tovább eltart,
mintha valaki rúgja, dobja. Milliárdos
lehetek, de mit ér a vagyon, a pénz, ha
egészségem nincs! A növényvilág a
Föld tüdejét is jelenti, tehát segít
nékünk élni. Mi pedig a bölcsek, kik is-
tenarc hordozói vagyunk, ne irtsuk ész
nélkül a növényvilágot. Tényleg széles
vita alakult ki az erdôrôl, a baj csak az,
hogy általában olyan írások jelennek
meg, melyek a laikusok agyában fogan-
tak, tisztelet a kivételnek! Nem éppen
szerencsés dolog, mert néha úgy tûnik,
mintha valami, hajdan skatulyába zárt
zsenik szólalnának meg. Ugyanis sok
esetben, mint tényt közlik laikus megál-
lapításaikat. Nem erdôfoltokról, hanem
erdôkrôl beszéltem, ahol gazdálkodni
lehet, nemcsak imitálni a gazdálkodást.

Nemes Kálmán
nyugdíjas erdôtervezô

Vita az erdôrôl

A cédrus elônyei:
– Kémiai és fizikai talajigénytelensé-

ge miatt meghonosodik ott, ahol más
fafajta semmit vagy igen rossz ered-
ményt ad.

– Humuszban és tápanyagban gyor-
san javítja a talajt, a lehullott tûlevelek
gyorsan lebomlanak, a mikorrhiza jól
érvényesül.

– Fényigényes, de tûri az árnyékot is.
– Tûri a szárazságot, +40 °C.
– Elviseli a hideget, több, mint –25

°C-ot.
– Különösen szereti a déli kitettséget.
– A természetes felújítást eredmé-

nyesen alkalmazhatjuk.
– Erôs erdôtûz esetén mindig marad

néhány magtermô fa.
– Jó ökológiai viszonyok között

gyorsan nô.

– Sajátos esztétikai hatása és szépsé-
ge van.

– A levegô szennyezôdöttségét jól
tûri, tisztítja a levegôt és erôs fitoncid
hatása van.

(Faforgácsot vagy kisebb fadarabo-
kat ruhásszekrénybe helyezve, eltávo-
lítják a molylepkéket.)

– Háromévenként nagy mennyiségû
és jó minôségû magot ad.

– Értékes és tartós faanyagot ad, ki-
váló bútorfa.

– A fa termése rossz körülmények
között az erdei- és feketefenyôvel, jó
körülmények között a duglászfenyôvel
azonos.

A cédrus hátrányai:
– A magkezelés és tárolás igen nagy

szakszerûséget igényel.

– A csemetenevelés igen sok körül-
tekintést és felügyeletet követel (az át-
fekvés kiküszöbölése, elôcsíráztatás,
gombák elleni védekezés).

– A fásítások folyamán a vadkár elle-
ni védekezés föltétlen szükséges ott,
ahol sok apró- és nagyvad van.

– A levéltetû (Cedrobium Laportei),
valamint egy igen kicsi hernyó (Evetria
vagy Epinotia cédricida) okozhat ko-
moly károkat a tûlevelek lerágásával. A
cédrusmagot egy (Megastigmus) kis ku-
kac károsítja.

– Fája eléggé törékeny, tartószerke-
zetek alkalmazásánál túlméretezés
szükséges.

– Gyümölcspolcként nem tanácsos
alkalmazni erôs illóolaj- és gyantatartal-
ma miatt.

Tóth János

Pro és kontra a cédrusról


