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2004. május 3-5-én a bécsi Maria-
brunnban került megrendezésre „Kul-
turális örökségünk: az erdõ” (Wood-
lands – Cultural Heritage) címmel az a
nemzetközi erdõtörténeti konferencia,
melyet az IUFRO Erdõtörténeti Munka-
csoportja, az osztrák Erdészeti Kutató-
központ, az Osztrák Erdészeti Egyesü-
let Erdõtörténeti Szakosztálya és az
osztrák Mezõgazdasági, Erdészeti, Kör-
nyezeti és Vízügyi Minisztérium szerve-
zett. A konferencia háziaszszonya és fõ
szervezõje dr. Elisabeth Johann (Oszt-
rák Erdészeti Egyesület Erdõtörténeti
Szakosztálya) volt.

A konferencia mintegy félszáz
résztvevõje elsõsorban Európából –
Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság,
Észtország, Franciaország, Hollandia,
Magyarország, Németország, Norvé-
gia, Olaszország, Spanyolország,
Svájc, Szlovénia, Törökország, – érke-
zett, azonban ausztráliai, indiai és ka-
nadai elõadók elõadásai is elhangzot-
tak. Számos tudományterület képvi-
seltette magát, így történészek, geo-
gráfusok, agrárszakemberek, talajta-
nosok, erdõmérnökök, gazdasági
szakemberek stb. is megjelentek.

A 3 nap alatt 10 szekcióban folytak
az angol és német nyelvû elõadások.

Az elsõ szekcióülés megkezdése
elõtt dr. Elisabeth Johann, majd az
IUFRO ügyvezetõ igazgatója, dr. Peter
Mayer köszöntötte a résztvevõket. Ezt
követõen dr. Gerhard Mannsberger,
az osztrák Mezõgazdasági, Erdészeti,
Környezeti és Vízgazdálkodási Minisz-
térium Erdészeti Fõosztályának igaz-
gatója és dr. Johannes Schima (szin-
tén a minisztériumból) az osztrák er-
dõgazdálkodást mutatták be.

Az elõadások témája igen változa-
tos volt. A „hagyományos” értelem-
ben erdõtörténettel foglalkozott töb-
bek közt Mauro Agnoletti (Olaszor-
szág), aki a társadalmi-gazdasági fej-
lõdéssel párhuzamba állítva mutatta
be az olasz erdõterületek változását
1862-tõl 2000-ig. Charles Watkins
(Egyesült Királyság) a sherwoodi erdõ
kezelésének 20. századi változásaival
foglalkozott. Eirini Saratsi (Egyesült
Királyság) az északnyugat-görögor-
szági Pindos-hegységbeli „klatherák”
(kis erdõparcellák) kezeléstörténetét
dolgozta fel, s rámutatott a hagyomá-
nyos erdõkiélési formák jelentõségé-
re. Bernward Selter (Németország) a

Ruhr-vidéki erdõk történetével és
fenntartási, rekonstruálási lehetõsége-
ivel foglalkozott. Paul Warde (Egye-
sült Királyság) az 1500 és 1750 közöt-
ti erdõkezelés és szabályozás hatását
vizsgálta Délnyugat-Németországban.
Martin Knoll (Németország) a barokk
vadászati követelményeknek megfe-
lelõ erdõkialakítást és vadgazdálko-
dást mutatta be a 17-18. századi bajor
választófejedelemségek példáján ke-
resztül.

J. C. Welzholz (Németország) az
Európa védett erdõterületeinek törté-
netét kísérelte meg feldolgozni az õsi
szent ligetektõl és középkori vadász-
erdõktõl a mai Natura 2000 területe-
kig. Helle Serup (Dánia) elõadásában
a dániai magán- és állami erdõ fafaj-
készlet-változását hasonlította össze
üzemtervek és térképek alapján.
Xavier Rochel (Franciaország) a
Vogézekben kutatott 18. századi for-
rások segítségével az egykori lomb-
hullató erdõk után, melyek helyét ma
fõleg mesterséges fenyõültetvények
foglalják el.

Juan Garcia Latorre (Spanyolor-
szág) a Földközi-tenger medencéjé-
nek és Közép-Európa népeinek erdõ-
irtásait vetette össze, megállapítva,
hogy a mediterrán területek erdõpusz-
tításaihoz hasonló mértékûek történ-
tek az északibb vidékeken is. Seçil
Yurdakul (Törökország) a törökorszá-
gi erdei falvak lakóinak erdõhasznála-
tát, az erdõhasználati jog törvényi sza-
bályozásának fejlõdését követte nyo-
mon. Sushma Rawat, Chakravarty-
Kaul és Ajay Rawat (India) India er-
deinek történetét és az indiai erdésze-
ti szabályozás fejlõdését mutatták be
elõadásaikban. Joanna Dean (Kana-
da) Ottawa zöldfelületeinek, a várost
övezõ erdõknek történetét kutatta. 

Néhány elõadás erdõtörténeti kuta-
tási módszereket ismertetett. Oliver
Nelle (Németország) az egykori szén-
égetõ boksák helyének tanulmányo-
zásából, a faszénmaradványok elem-
zésébõl következtetett a telep törté-
netére, az erdõhasználat idejére és in-
tenzitására. Ezzel kapcsolatban felhív-
ta a figyelmet az interdiszciplináris
kutatás jelentõségére: régészek, törté-
nészek, erdõkutatók, geográfusok,
botanikusok együttes munkája teszi
lehetõvé az erdõtörténet aprólékos
feltárását.

Jürgen Kusmin (Észtország) kollé-
gáival Észtország erdõkhöz kötõdõ
kulturális örökségének feltárására
dolgozott és próbált ki egy kisebb
mintaterületen egy új metódust. Adat-
bázist készítettek a mintaterületen ta-
lálható erdei épületekrõl, építmé-
nyekrõl; katonasági és erdészeti ob-
jektumokról stb. Bemérték a tárgyak
geográfiai koordinátáit, fényképet ké-
szítettek róluk, s mindrõl egy 33 para-
méter rögzítésére szolgáló adatlapot
töltöttek ki.

Elhangzott egy-két „filozófikus”
hangvételû elõadás is az erdõk kultu-
rális örökségként való értelmezésérõl.
Paul Arnould (Franciaország) az er-
dõt egy komplex objektumként értel-
mezte, mely egy többszörös rendszer
(politikai-jogi, technikai-gazdasági,
társadalmi, ökológiai, geológiai, pszi-
chikai) metszetében áll. Elõadásában
többek közt a racionalitás és az álom
szemszögébõl elemzett egy nyárfaül-
tetvényt. Ingar Kaldal (Norvégia) a
természet, munka és szabadság témá-
ját vizsgálta különféle erdõmegköze-
lítésekben. Bostjan Anko (Szlovénia)
elõadásában az erdõt, mint kulturális
örökséget a kortárs és a jövõ erdésze-
tének újabb kihívásaként fogta fel. 

Érdekes vizsgálatot végzett J. N.
van Laar (Hollandia), aki az erdõhöz
köthetõ holland családnevek helyi
gyakoriságát és a jelenlegi erdõborí-
tottságot hasonlította össze Hollandia
egész területén. Michel Dupuy (Fran-
ciaország) az erdõ megjelenítését
vizsgálta a francia tévécsatornák hír-
adóiban. Megállapította, hogy még
ma is leginkább a katasztrófák kap-
csán hangzanak el tudósítások az er-
dõkrõl, s az elmúlt 50 évben fokoza-
tosan nõtt az erdõkkel kapcsolatos ri-
portok száma és idõtartama is. 

A szekcióülések közötti idõszakok-
ban több tartalmas, köztük szakmai
programot is biztosítottak a konferen-
cia szervezõi. Orgonakoncertet hall-
gattunk a mariabrunni Monostor
templomában, megtekintettük az Er-
dészeti Múzeum kiállítását kísérõ ve-
zetésével. A terepi program helyszíne
a Bécsi-erdõ volt, ahol a nap borkós-
tolóval zárult egy borászati üzemben.
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