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Egy rendhagyó 
problémafelvetés

A természetes erdôségek térben válto-
zatos összetételûek és szerkezetûek, s
idôben folyamatos változásban vannak.
E tér- és idôbeli változatosság hátteré-
ben az élettelen környezeti feltételek
(geológiai, domborzati, klimatikus, hid-
rológia stb.) által kialakított színpadon
zajló véget nem érô dráma áll. A szerep-
lôk, vagyis a fajok lehetséges körét
meghatározza, hogy a színpad biztosí-
totta körülményekhez melyikük alkal-
mazkodott. Az aktuális darab történése
pedig a Rendezô kénye-kedvén és a
hosszú evolúció során kialakult faji tu-
lajdonságok és a fajok közötti kölcsön-
hatások összjátékán múlik. A Rendezô
kénye-kedvén múlik, hogy melyik sze-
reposztást játszatja, vagyis a potenciáli-
san alkalmas fajokból melyek képesek
megtelepedni. Az is rajta múlik, hogy a
színpad mely részén, mikor és milyen
mértékû drámai fordulat történik, vagy-
is a fajok formálódó együtteseinek
összjátékát milyen természetes bolyga-
tások zavarják meg. A Rendezô kiszá-
míthatatlan, de mégsem teljesen össze-
vissza igazgat, hiszen azt elég jól meg
tudjuk jósolni, hogy például kedvenc
hegyoldalunkon mely fajok elôfordulá-
sa valószínû, vagy hogy inkább szél-
döntéstôl vagy villámlástól kell-e tarta-
nunk. Azt viszont sosem tudjuk ponto-
san megmondani, hogy egy adott négy-
zetméteren ténylegesen melyik faj me-
lyik egyede tud sikeresen megteleped-
ni, vagy hová és mikor sújt le pontosan
az a villám Tehát az erdô folyamatai egy
sajátos rendetlen rend szerint zajlanak.

A gazdálkodás alatt álló erdôben

megjelenik egy túl-
zott önállóságra törekvô
segédrendezô, az erdész, aki speciális
célok és igények alapján beleszól az
eredeti darabba. Átírja a szereposztást,
egyszerûbb, valljuk be, kicsit unalma-
sabb darabot csinál. A nagy kérdés csak
az, hogy mit szól ehhez a Rendezô? Sok
helyen és sokáig úgy tûnt, hogy nem
bánja. De a nagy erdôkárok, sok erdei
faj kipusztulása vagy megritkulása arra
intenek, hogy mégsem lehet büntetle-
nül bármennyire átformálni a darabot.

Ebben az írásban a természetes fo-
lyamatok uralta és a ma elterjedt gaz-
dálkodás alatt álló erdôk közötti leglé-
nyegesebb különbségek kerülnek be-
mutatásra, s azt is felvillantjuk, hogy e
különbségeknek milyen következmé-
nyei vannak az erdei élôlények szem-
pontjából.

A természetes bolygatások
Bolygatásnak nevezünk minden olyan
térben és idôben viszonylag elkülönít-
hetô eseményt, ami szétrombolja az
ökoszisztéma, a társulás vagy a popu-
láció szerkezetét, megváltoztatja a táp-
anyagforrások és megtelepedési helyek
hozzáférhetôségét vagy a fizikai kör-
nyezetet. A bolygatás eredete szerint
egyaránt lehet abiotikus, például szél,
hó, jég, tûz, árvíz, földrengés, vulkánki-
törés és biotikus, például gomba és ro-
var kártevô, ún. ökoszisztéma mérnök
állatfaj (hód).

A fenti bolygatásféleségeket hajla-
mosak vagyunk ritka katasztrófaként
értékelni, úgy tekinteni, hogy a társulá-
sok, ökoszisztémák normális egyensú-
lyi állapotát nagyritkán megzavarja egy-
egy baleset, ami után a természet mint-

egy begyógyítja a sebet, s helyreáll az
egyensúly. A biológiai egyensúly ilyen
felfogása uralkodó volt a XX. század je-
lentôs részében. Csak az utóbbi 25–30
évben vált egyértelmûvé a kutatók szá-
mára, hogy a bolygatások a természetes
életközösségek mindennapjaihoz hoz-
zátartoznak, szinte állandóan jelen van-
nak. Ebbôl az is következett, hogy a tár-
sulásokról korábban kialakult egyensú-
lyi elképzelés is megváltozott. Ma sok-
kal inkább az a felfogás vált általánossá,
miszerint a társulások döntô többsége a
legutóbbi bolygatás hatására beindult
változás állapotában van, s mielôtt vala-
miféle egyensúly kialakulhatna, nagy
valószínûséggel újabb bolygatás éri. Ez
a nem egyensúlyi megközelítés az élet-
közösségek korábban véltnél sokkal di-
namikusabb képét festi elénk.

Minden egyes területre a természetes
bolygatások egy sajátos együttese (féle-
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ség, súlyosság, gyakoriság, térbeli kiter-
jedés) jellemzô, ami függ az éghajlati,
geológiai, domborzati és talajtani viszo-
nyoktól ugyanúgy, mint az adott helyen
éppen jellemzô társulás állapotától. Sôt
az egyes bolygatások egymással köl-
csönhatásba is léphetnek. Mindebbôl
az következik, hogy a természetes boly-
gatás az egyes régiók között nagyon el-
térô lehet, de ugyanúgy egyetlen tájon
belül is variálhat. Vannak régiók, ahol
inkább a tûz az uralkodó bolygató (pl.
szárazabb tajga, mediterrán) faktor, míg
máshol inkább a szél (mérsékelt öv üde
lombhullató erdei). De egyetlen üde
lomberdei táj egyes foltjai is nagyon kü-
lönbözô gyakoriságú bolygatást szen-
vedhetnek például aszerint, hogy vé-
dett völgyalji helyzetû vagy szélnek ki-
tett gerinci állományról van szó.

A természetes 
erdôdinamika

A bolygatásra, legyen az egyetlen fa ki-
dôlése vagy több száz hektár leégése, a
természet megfelelô válaszokkal ren-
delkezik. A nagy területet érintô súlyos
bolygatás az eredeti faállományt jórészt
megsemmisíti. Ilyen esetekben beszél-
hetünk a klasszikus másodlagos szuk-
cesszió megindulásáról, melynek ered-
ményeképp erdô klímában elôbb vagy
utóbb, de kialakul a zárt erdô, méghoz-
zá jól érzékelhetôen eltérô állapotokon
keresztül. E folyamat során egészen
más fajok alkotják a pionír erdôt, mint a
késôbbi átmeneti állapotokat vagy a
zárótársulást.

Egy magára hagyott idôs erdôben –
amennyiben komolyabb külsô bolyga-
tás nem éri az állományt – az uralkodó
fák egyéni élete (növekedése, öregedé-
se és elhalása) lesz a változások motor-
ja. A társulások mintázatát, összetételét
a domináns életformák egyedeinek re-
generációs ciklusa határozza meg. Az
uralkodó fák öregedésével fellazul a
lombkorona, megjelenhet az újulat, s az
akár egyetlen nagy fa kidôlésével kelet-
kezett lék is megnyithatja az utat az ad-
dig elnyomott vagy éppen újonnan
megtelepedô egyedek gyors növekedé-
se elôtt. Mindez az ún. fejlôdési fázisok
finom léptékû, állandóan változó moza-
ikját eredményezi.

E két elviekben tiszta szélsôség (nagy
katasztrófa utáni szukcesszió – egyetlen
fa természetes elhalása) utáni folyama-
tok csak a tankönyvekben válnak el
ilyen szépen. Hiszen bármelyik klasszi-
kusan értelmezett szukcessziós állapotú
erdôállományban elôfordulhatnak ki-

sebb térléptékû (egy vagy néhány fa el-
pusztulásával járó) bolygatások, illetve
bármikor elôfordulhat szukcessziót elin-
dító erôs bolygatás. Az erdôtársulások
természetes dinamikája, s ezzel össze-
függésben mindenkori összetétele is
csak a bolygatások történetének megfe-
lelô ismeretében érthetô meg.

Az erdô egyes élôlényei különbözô
szerepek betöltésére alkalmas tulajdon-
ságokkal rendelkeznek. Vannak, ame-
lyek arra rendezkedtek be, hogy a boly-
gatások utáni pillanatban, az új megvál-
tozott körülmények között legyenek
versenyképesek. Ehhez többek között a
gyors növekedés és fejlôdés, valamint a
tömeges szaporodás és a messzire terje-
dés képességei szükségesek. Mások
meg éppen a teljesen zárt erdô biztosí-
totta feltételek között életképesek.

Az erdô eredeti biodiverzitásának
megôrzése éppen azért is fontos, mert
csak így marad fenn a legkülönbözôbb
bolygatásokra való válaszadási képes-
sége az erdônek.

A természetes erdôkép
A teljes életközösség összetételével,
szerkezetével kapcsolatban e helyütt
csak annyit emelünk ki, hogy a termé-
szetes erdôs tájak gazdagsága nem fel-
tétlen egy-egy élôlénycsoport nagy ab-
szolút fajszámában jelentkezik, hanem
sokkal inkább az összes ökológiai funk-
ció megfelelô képviseletében. Tehát a
holt faanyagot lebontó szervezetek
ugyanúgy kellô gazdasággal képviselve
vannak, mint a csúcsragadozók.

Az alábbiakban a természetes erdô-
képet oly módon próbáljuk megragad-
ni, hogy az erdészeti gyakorlatban be-
folyásolt szinteken (faegyed, faállo-
mány, erdôs táj) fontosnak ítélt jellem-

zôket emeljünk ki. Egy természetes er-
dô egyik fontos jellemzôje a nagymé-
retû, idôs faegyedek jelenléte, ami
gyakran egyúttal az odvas fák elôfor-
dulását is jelenti.

Egy természetes faállomány két leg-
fontosabb jellemzôjeként az elegyessé-
get és a vegyeskorúságot szokták
hangsúlyozni. Ezt annyiban érdemes ár-
nyaltabban kifejezni, mert léteznek ter-
mészetes módon szinte egykorú állomá-
nyok is. Viszont Magyarországon a kli-
matikus értelemben erdôs területeken
jellemzô természetes bolygatások, szinte
bizonyosan a vegyes korú, elegyes, s
ezért többszintû faállományok kiala-
kulásának kedveznek. A természetes
elegy ôshonos, az adott viszonyok-
hoz alkalmazkodott fajokból áll. Az el-
halt faanyag nagy változatosságban
fordul elô a természetes erdôkben. Ez a
holt fa összes mennyiségének, vastagsá-
gának, korhadtsági állapotának nagy tér-
beli változatosságát jelenti. Láthatunk lá-
bon álló és fekvô, derékban eltört vagy
gyökértányérostul kifordult törzseket is.
A természetes erdôk térbeli változatossá-
ga éppen abból ered, hogy nincs recept
a fenti jellemzôk pontos arányaira. A ter-
mészetes bolygatások lokális története, a
fajok megtelepedési és versengési sikere
és a termôhely adottságai együttesen ha-
tározzák meg, hogy mennyire lesz az
adott állományrész egykorú, elegyes,
többszintû, vagy azt, hogy sok vagy ke-
vés holt faanyagot fog-e tartalmazni. Sok
olyan faj van, melynek egyedei életük
során nagyobb területet és/vagy többfé-
le élôhelyet igényelnek, mint amit egyet-
len faállomány biztosít. Az adott faállo-
mány környezetében lévô terület mi-
lyensége még azon fajok számára sem
érdektelen, amelyek kis területi igénnyel
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rendelkeznek. Mivel a faállományok ter-
mészetes dinamikai folyamataik révén
idôvel változnak, még az idôs faállomá-
nyok belsejében uralkodó viszonyokhoz
alkalmazkodott fajnak is idôvel el kell
jutni kedvezô feltételeket nyújtó új faál-
lományokig. Már ennyibôl is belátható,
hogy az erdôs táj felépítése, összetétele
hatással van a teljes erdei életközösség-
re. A tájat ökológiai értelemben egy
olyan mozaiknak foghatjuk fel, amelyet
bizonyos szabályszerûséggel ismétlôdô
eltérô méretû és minôségû tájelemek al-
kotnak. A táj fontos jellemzôi: i) a szer-
kezet (az elemféleségek száma, mérete,
alakja, egymáshoz képesti helyzete), ii)
az elemek közötti kölcsönhatások
(anyag, energia és élôlények vándorlása
az elemek között) és iii) az idôbeli válto-
zás (a táj szerkezetének és belsô köl-
csönhatásainak átalakulása). A táj szer-
kezetét persze egészen másképp érzé-
keli egy hangya, mint egy ôszapó vagy
egy hiúz. A természetes hatásokra kiala-
kult erdôs táj a domborzat, a termôhelyi
viszonyok és a természetes bolygatás
történetének megfelelô számú, nagysá-
gú és minôségû (pl. egykorú, tûz után
kialakult fiatalos, helyenként apró lékek-
tôl mozaikos vegyeskorú erdô) foltból
áll. Az élôlények megoszlása ezt a táj-
mintázatot követi, jellemzôk a termé-
szetes szegélyek, s a szabályozatlan
természetes vízfolyások speciális víz-
parti növényzettel.

Az erdôgazdálkodás hatásai
Az emberiség tájhasználata, s ennek ré-
szeként az erdôgazdálkodás, jelentôsen
átformálta a természetes tájakat. Egy
mondatban azt lehetne mondani, hogy
a gazdálkodás jelenlegi gyakorlata szin-
te minden szinten homogenizálja, egy-
szerûsíti a természetes viszonyokat. A
természetes bolygatások térskáláinak a
széleit levágja (az erdôrészletek méretei
közé szorítja), bizonyos formáit (pl. tûz)
kiküszöböli, az idôtengelyt jelentôsen
lerövidíti (a vágáskorok alkalmazásá-
val), bizonyos erdôfejlôdési állapotokat
szinte teljesen kiküszöböl.

A faegyedek szintjén a fent említett
egyformaság már az újulatban megjele-
nô egyedek természetesnél kisebb gene-
tikai változatosságában is jelentkezik. A
nevelôvágások során érvényesített sze-
lekció az elônyösnek ítélt törzsalakot, ál-
lományban elfoglalt helyzetet részesíti
elônyben, s a biológiai lehetôségekhez
képest ifjú korban történô véghasznála-
tok miatt az idôs, a nagy méretû és az
odvas fák hiánya is jellemzô.

A faállományok szintjén a vágásos

üzemmód alkalmazása általában egy fô-
fafajból álló, nagy kiterjedésû és egyko-
rú állományokat eredményez. Tehát a
természetes állományok legfontosabb
általános jellemzôjeként felsorolt ele-
gyesség és vegyeskorúság hiányzik, s
egyszerûbb horizontális és vertikális fa-
állomány-szerkezet alakul ki. A szerke-
zeti módosulások közül külön kieme-
lendô a holt faanyag minimális szintre
való csökkenése, bizonyos formáinak
(pl. vastag erôsen korhadt, illetve álló
holt csonk) szinte teljes hiánya. Az állo-
mányokat alkotó fafaj sok esetben nem
ôshonos, vagy legalábbis az adott erdô-
gazdasági tájban vagy termôhelyen nem
az. Annyiban viszont gazdagít a gazdál-
kodás, hogy a természetes viszonyok
között nem létezô, tehát nem erdeink
eredeti sokféleségére jellemzô faállo-
mányféleségeket is létrehoz. Az idegen-
honos fajok értelemszerû példáján felül
itt elsôsorban azokra a nagy területû fia-
talosokra lehet gondolni, amelyek
zárótársulások domináns fajaiból (pl.
bükk) állnak. Természetes viszonyok
között az ilyen nagyméretû bolygatások
helyén korai szukcessziós stádiumok
jellemzô fajai telepednének meg.

A természetes erdôs táj átalakulása-
kor nem lehet csak az erdôgazdálkodás
hatásairól beszélni. Európa egykori er-
dôs tájainak jelentôs részén ma mezô-
gazdasági területet, ipari létesítménye-
ket, településeket, utakat találunk. A
nagyfokú élôhelypusztulás és fragmen-
táció, illetve a túlzott használat (vadá-
szat) Európa nagy területeirôl kipusztí-
totta a nagy testû legelô növényevô
(bölény) és ragadozó (medve, farkas)
fajokat, ami az erdô folyamataiban,
összetételében is jelentkezô hatásokkal
jár. A fragmentációt nemcsak a mezô-
gazdasági tájban fennmaradt apróbb-

nagyobb erdôfoltokra értelmezhetjük.
Az idôs erdôk példájánál maradva a fia-
talabb faállományok (fiatalos-vékony-
rudas-rudas) tengerében fennmaradt
apró idôs állományok is sok szempont-
ból elszigetelt élôhelyeknek tekinthe-
tôk. A gazdálkodás hatására az erdôsze-
gélyek területegységre vonatkoztatott
mennyisége jelentôsen megnô, s a sze-
gélyek minôsége is jelentôsen eltér a
természetes szegélyekétôl (egyenes, át-
menet nélküli). Ha a szigorúan az erdô-
gazdálkodás hatáskörébe tartozó táji
léptékû változásokra koncentrálunk,
akkor bizonyos folttípusok, például ko-
rai szukcessziós stádiumok hiánya, újak
létrehozása, s a természetes arányok és
térbeli mintázatok megváltoztatása
emelhetô ki.

Az erdei fajok reakciója a
gazdálkodásra

Az erdei élôlények evolúciós fejlôdésük
során a természetes dinamikai folyama-
tok által kialakított erdôs tájak viszo-
nyaihoz alkalmazkodtak. Ez azt jelenti,
hogy klimatikus igényeik, táplálkozási
szokásaik, szaporodási és terjedési ké-
pességük stb. mind úgy alakult, hogy a
természetes erdôs tájban jellemzô fajok,
állományszerkezetek, táji struktúrák és
folyamatok (bolygatás, anyag-energia
áramlás) kialakította viszonyok köze-
pette legyenek sikeresek.

Elôször vizsgáljuk meg azt a kérdést,
hogy milyen hatása van annak, hogy a
természetes bolygatások bizonyos for-
máit a modern gazdálkodás kiküszöbö-
li. A természetes tüzek megakadályozá-
sa az éghetô tüzelôanyag felhalmozó-
dásához vezethet, ami pl. a
Yellowstone Nemzeti Parkban 1988-
ban pusztító hatalmas tûzvészt is ered-
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ményezte. A természetes tüzek kiiktatá-
sa számos fajt rendkívül hátrányosan
érint, vagy azért, mert közvetlenül a
még üszkös faanyagot hasznosítja, vagy
azért, mert a tûz hatására megritkult ve-
getáció teremti meg számára a megtele-
pedés feltételeit. Ez utóbbi hatás miatt
jelentôs a fák gyökértányérostul való ki-
fordulásának hiánya. A kifordult talaj,
illetve a helyén keletkezett csupasz fel-
szín sok faj számára fontos megtelepe-
dési hely.

Az erdô fragmentációja jelentôs hatást
gyakorol az erdei élôlényekre. A legké-
zenfekvôbb, hogy az alkalmas élôhely-
folt mérete csökken. Ennek megfelelôen
a kis izolált erdôfoltokban található fajok
száma, illetve egy adott populáció mére-
te kisebb, mint egy nagyobban. Mindez
megfelel az ökológiában jól ismert terü-
let-fajszám összefüggésbôl adódó jósla-
toknak. Viszont több élôlénycsoportnál
is megfigyelték, hogy a fajszámnak vagy
egyes fajok populációméretének csökke-
nése a pusztán élôhelycsökkenés alapján
vártnál nagyobb mértékû, tehát van spe-
ciálisan a fragmentációnak is káros hatá-
sa. Ráadásul ez a különbség az eredeti
élôhely csökkenésével egy bizonyos kü-
szöbértéknél (kb. 30%) rohamosan nô. A
fragmentációval kapcsolatban megemlít-
jük még az ún. szegélyhatásokat és az
izolációt. Szegélyhatás néven foglalhat-
juk össze mindazokat a hatásokat, ame-
lyek az eredeti élôhely feldarabolódása-
kor keletkezett szegélyeknél jelentkez-
nek. Ezek között a szegélyek megválto-
zott mikroklimatikus viszonyai ugyanúgy
szerepelnek, mint a fészek-prazitizmus
vagy a predáció erôsödése. A kifejezet-
ten zárterdei viszonyokhoz alkalmazott
fajok élettere leszûkül, hiszen bizonyos
szegélyhatások (szélerôsség-növekedés,
páratartalom-csökkenés vagy ragadozók
hatása) az állomány szélétôl akár 250
méterig is érzékelhetôk, tehát sok olyan
erdôfragmentum van, amelynek prakti-
kusan nincs belseje, csak szegélyzónából
áll. A fragmentáció bizonyos természetes
bolygatások hatását is felerôsítheti (pl.
szél). Az izoláció káros hatása abban áll,
hogy eredetileg egységes populációk ki-
sebb egységekre szakadnak, bizonyos
esetekben már olyan mértékben, hogy a
kisméretû populációk tartós fennmara-
dását veszélyeztetô genetikai leromlás
hatásaival is számolni kell. A fragmentá-
ció fenti hatásai nagyban függenek attól
is, hogy milyen a táj szerkezete egy adott
folt körül. Nem mindegy, hogy mennyire
kontrasztosak az eredeti folt és az új kör-
nyezet tulajdonságai, például nem mind-
egy, hogy egy idôs bükkös folt középko-

rú lucfenyves-telepítés vagy kaszálórétek
tengerében maradt fenn. Egész más lesz
az élôlények szempontjából az átjárható-
ság az egyes foltok között. Az sem mind-
egy, hogy milyen távolságra vannak
egymástól az adott fajnak megfelelô frag-
mentumok. Mindebbôl az következik,
hogy egy adott tájban az ún. konnektiv-
itás (mennyire átjárható az adott faj szá-
mára) függ a kedvezô foltok arányától,
méreteloszlásától, térbeli elhelyezkedé-
sétôl és a környezô foltok minôségétôl is.

Mindezek arra hívják föl a figyelmet,
hogy a biológiai értékek megôrzését is
figyelembevevô erdôgazdálkodást nem
lehet csak a faállomány szintjén végre-
hajtott változtatásokkal megvalósítani.

Záró gondolatok
Az eddig elmondottak alapján az erdei
életközösségek tartós fennmaradását
csak olyan gazdálkodás biztosíthatja, ami
a természetes folyamatokra épít. Ennek
elterjedéséhez elôször is minél ponto-
sabb képet kéne szereznünk a fôbb er-
dôféleségeinkre jellemzô természetes
bolygatások fajtáiról, gyakoriságáról, in-
tenzitásáról és térbeli mintázatairól. Ez
egyáltalán nem egyszerû feladat, hiszen
a természetes mintát már rég megsemmi-
sítettük a legtöbb esetben. Ugyanakkor
az ökológiai alapú erdôgazdálkodás és a
természetvédelmi biológia ismeretanya-
ga világszerte rohamléptekben gyarapo-
dik. A hazai erdôtípusok, erdei fajok és
életközösségek fenti célokat szolgáló ku-
tatását sokkal nagyobb erôkkel és szer-
vezettebben kéne végezni.

Végezetül azt érdemes még hangsú-
lyozni, hogy általános recept nem adható
a természetest közelítô gazdálkodás kivi-
telezéséhez, hacsak az nem, hogy kerül-
jük a pontos receptet. Illetve ne egyetlen
recept szerint dolgozzunk, mert pl. egy
egységes, a faállományon belüli sokféle-
séget növelô recept (pl. egy fahossznyi
lékek nyitása) követése hosszú távon a
táji szintû sokféleség természetes szintjét
csökkenti, bizonyos élôhelyféleségeket
(pl. a zárterdei idôs állomány) megszün-
tet. Arra is érdemes emlékezni, hogy
minden szituációban, még a legsivárabb,
legkevésbé természetes faültetvények-
ben is lehetséges bizonyos biológiai
szempontok érvényesítése. Tehát a cél
az, hogy minél inkább képesekké vál-
junk az adott keretek között a megtehetô
lépések felismerésére és végrehajtására.

Dr. Standovár Tibor 
egyetemi docens

ELTE Növényrendszertani és 
Ökológiai Tanszék

„Good Wood Comes
to Hollywood”
A jó fa eljön Hollywoodba – lehetne
egy amerikai film címe is, ám egészen
másról van szó. George Lucas, a Csilla-
gok háborújának producere FSC-tanú-
sítással rendelkezô faanyagot használ
az új Big Rock Ranch Stúdió építésekor
Kaliforniában. A tanúsított anyagot a
kanadai Iisaak vállalattól vásárolta,
amely a helyi ôslakosság irányításával
mûködik a Vancouver-szigeten, s ki-
sebbségi tulajdonosa a világ harmadik
fafeldolgozójaként jegyzett Weyer-
haeuser.

További információ: ovanbo-
gaert@wwfint.org

* * *

Egymillió hektár erdô
tanúsítását tervezi
Románia
Románia Nemzeti Erdészeti Hivatala ki-
hirdette, hogy a következô két évben
egymillió hektár erdô FSC-tanúsítását
célozza meg. A tanúsítandó terület az
ország állami erdeinek negyede, az
összes erdôterületnek 16%-át képviseli,
és úgy értékelhetô, mint a román kor-
mány fontos jelzése a fenntartható er-
dôk kezelése irányában. Az elmúlt tíz
évben jelentôsen megnôtt az üzleti ér-
deklôdés Románia jó minôségû bükk,
tölgy és fenyô faanyaga iránt. A román
fa és fatermékek exportforgalma az
1990-ben elért 672,3 millió dollárról
2000-re 1026,8 millió dollárra növeke-
dett. A fô célországok Németország,
Olaszország, Ausztria, Belgium, Hollan-
dia és Görögország.

* * *

Az FSC bevétel-
növekedést jelent 
a svájci 
erdôtulajdonosoknak
A WWF Svájc júliusban készített vizsgá-
lata kimutatta, hogy az FSC által tanúsí-
tott faanyag ára átlagosan 5–10%-kal
magasabb, mint a tanúsítatlané. Néhány
tulajdonos 20%-kal keresett többet az
FSC által tanúsított faanyaggal.

Forrás: FSC-tanúsítással rendel-
kezô erdôtulajdonosok felmérése;
további német nyelvû információ:
www.fsc-holz.ch.

(WWF Hírlevél)


