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tudománynak. A természetes erdõfelú-
jítást, ahol lehetséges, továbbra is
elõnyben kell részesíteni, hiszen a ter-
mõhelyi viszonyokhoz adaptálódott
anyaállomány által megtermelt szaporí-
tóanyag elõnyei vitathatatlanok. Vi-
szont a fafajcserés átalakításoknál, a
pótlásoknál, az alátelepítéseknél to-
vábbra is nélkülözhetetlen a csemete
és/vagy dugvány alkalmazása. Nem is
beszélve az erdõtelepítésekrõl vagy az
olyan fafajok állományairól, amelyeket
a szakmai protokolloknak megfelelõen
dugványról vagy csemetérõl létesítünk
(nemesnyárasok, akácosok egy része).

A klímaváltozás következtében való-
színûsíthetõ, hogy a szélsõséges idõjárá-
si viszonyok gyakoribbak lesznek. Ez
többek között az õszi, illetve a tavaszi er-
dõsítési idõszakot is befolyásolni fogja.

A feltehetõen szélsõségesebbé váló
idõjárási viszonyok következtében az

erdõsítési idõszakok (õsz, tavasz)
hossza megváltozhat. A korai és késõi
fagyok, a szeles, viharos õszi, tavaszi
idõjárás kiszámíthatatlanabbá, tervez-
hetetlenebbé teszi a mesterséges erdõ-
felújítások, erdõtelepítések egyik leg-
fontosabb részét, az állományok létesí-
tésének idõszakát.

Az esetleges talajnedvesség csök-
kentésének megakadályozására na-
gyobb teret nyerhet a részleges talaj-
elõkészítés, az erdõsítendõ területen lé-
võ növényzet kisebb mértékû bolygatá-
sa. Az elültetett csemeték kiszáradásá-
nak megakadályozása érdekében a cse-
meték gyökérzetének speciális vegy-
szerrel történõ kezelése, illetve a mi-
korrhizával oltott csemeték ültetése is
az erdõmûvelési munkák szervesebb
részévé válhat.

Bár az erdõtörvény végrehajtási uta-
sítása pontosan tartalmazza az erdõsítés

során elültethetõ minimális csemeteszá-
mot, az erdõgazdálkodó szakmai érde-
ke – az ökonómiai ésszerûség határain
belül – a lehetõ legnagyobb csemete-
szám alkalmazása lesz.

Az erdõsítések sikerességének érde-
kében a védelemrõl gondoskodni kell,
amely elválaszthatatlan a fenntartható
vadlétszám kialakításától és fenntartá-
sától.

A fehér akác, mézgás éger és a hazai
nyárak esetében alkalmazható sarjazta-
tás továbbra is támogatandó. 

Erdõnevelés
A klímaváltozás következményekép-
pen fellépõ idõjárási szélsõségek mér-
téke, hatása és intervalluma miatt az er-
dõnevelési beavatkozások tervezése,
kivitelezése valószínûsíthetõen körülte-
kintõbb szakmai tervezéseket igényel,
és a beavatkozások költségei is növe-
kedni fognak. Az erdõnevelési eljárá-
sok során messzemenõen törekedni
kell a megmaradó faállomány genetikai
diverzitásának, a változó klímához való
adaptációs képességének biztosítására.
Ez elõreláthatóan csak a mérsékeltebb
és gyakoribb erdõnevelési eljárásokkal
lehetséges. Kerülni kell a ritka, de erõ-
teljesebb beavatkozásokat az erdei
ökoszisztémákba. Természetesen figye-
lembe kell venni az adott fa- és elegyfa-
fajok erdõmûvelési tulajdonságait, a
kompetíciós viszonyokat, és a faállomá-
nyok összetételét (pl: más jellegû be-
avatkozások szükségesek egy elegyet-
len nemesnyáras faültetvény nevelése
során, mint egy gyertyános-kocsányta-
lan tölgyesnél).

A feltehetõen gyakrabban fellépõ
aszályos idõszakok miatt a többszintû ál-
lományok kialakítása, fenntartása, neve-
lése sokkal nehezebbé válik. A különbö-
zõ szintek víz utáni versengése kihat a
fás szárú növények vitalitására, egészsé-
gi állapotára, amely esetleg az egyes
szintek (cserjeszint) átmeneti, de erõtel-
jesebb visszaszorítását eredményezheti.

Az egész faállomány mikroklímájá-
nak védelme érdekében még nagyobb
szerep hárul majd az erdõszegélyre. Az
erdõgazdálkodók igen fontos feladata
lesz az erdõszegélyek kialakítása, fenn-
tartása, amelyre már az erdõtelepítés,
vagy erdõfelújítások során figyelemmel
kell lenni. Ez nagyobb csemeteszámot
(újulatszámot), diverzebb fafajösszeté-
telt jelenthet.

Az erdõfelújítások során tovább
kell(ene) csökkenteni a tarvágások te-
rületét, figyelembe véve egyéb, erdõ-
gazdálkodási szempontokat. Ezzel

John Innes professzort, a Brit Co-
lumbia Egyetem Erdészeti Kara, er-
dõvagyon gazdálkodási osztálya, er-
dõrendezés tanszékének vezetõjét
nevezték ki 2010. július 1-i hatállyal
az erdész kar új dékánjává.

Innes hat évre szóló megbízatása át-
menetet jelöl a kar életében, tükrözi az
erdészet, erdõgazdálkodás változó sze-
repét a világban, melyben egyre inkább
elismerést nyer az erdõk társadalmi és
környezeti értéke. 

Innes professzor Jack Saddlert köve-
ti a kar élén, akinek 10 éves kimagasló
munkája a Brit Columbia Egyetem Er-
dészeti Karát a világ jeles erdészeti inté-
zetei sorába emelte.

Innes tevékenységét a Brit Kolumbia
Egyetemen 1999-ben kezdte meg.

Diplomáit az Egyesült Királyságban,
a Cambridge-i Egyetemen szerezte,
majd több brit egyetemen töltött be po-
zíciót, köztük Cambridge-ben is. 1986-
ban az angliai Erdészeti Szolgálat veze-
tõ kutatóvá nevezte ki. Feladata az er-
dõk egészségi állapotának felmérése
volt Nagy-Britanniában. Késõbb
Svájcban a Szövetségi Kutató Intézet-
ben dolgozott. 

Brit Columbiában dr. Innes kutatásai
a legváltozatosabb területeket felölelve,
fõként a fenntartható erdõgazdálkodásra
irányultak. Többek között dolgozott Me-

xikóban, Brazíliában és Kínában is. Az
ázsiai országban az erdõgazdálkodás
szabványait tanulmányozta, szoros
együttmûködésben az állami erdészeti
szolgálattal és az erdészeti akadémiával.
Jelenleg is két egyetemmel tart fenn kap-
csolatot, ahonnan a két évet lehallgatott
kínai diákok az UBC-n folytathatják ta-
nulmányaikat és szerezhetnek diplomát.
Fontosnak tartja, hogy az elkövetkezõ
években az erdész kar folyamatos nem-
zetközi kötelezettséget vállaljon abban,
hogy az erdõ és termékei a világ feltö-
rekvõ zöld gazdaságaiban nagyobb sze-
repet játszanak. Brit Columbia erdészeti
ágazata szempontjából különösen nagy
figyelmet szán Kínának. Dr. Innest ko-
rábban is foglalkoztatta és ma is foglal-
koztatja a bennszülött közösségek kap-
csolata az erdõvel, az õket érõ hatások.
Számos könyvet írt és szerkesztett az er-
dõ egészségi állapotáról, a környezetvál-
tozásról, a levegõszennyezésrõl. 2007-
ben többedmagával hozzájárult az ég-
hajlatváltozással foglalkozó kormánykö-
zi bizottság munkájához (IPCC), és sok
más tudóssal együtt megosztott Nobel-
békedíjat kapott. 

Innes professzor nemzetközi irányú
érdeklõdésének megfelelõen jelenleg
az IUFRO egyik alelnöke. 

John Innes kinevezéséhez a IUFRO
is gratulált.
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Új dékán a Brit Columbia
Egyetem Erdész Karán




