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sze a folyamatos borítást kialakító, illet-
ve fenntartó gazdálkodás. Ez lehet
ugyanis a záloga annak, hogy az erdõ
mint életközösség, rugalmas választ
tudjon adni a klímaváltozás hatásaira.
Hogy ez részleteiben mit jelent, azt ta-
lán már nem szükséges hosszasan tag-
lalnunk: elsõsorban változatos fafaj-
összetételû, korszerkezetû, térben in-
homogén, szintezett állományszerkezet
kialakítását, amivel stabil állományklí-
mát lehet fenntartani. A változó klíma
okozta stressz miatt az eddig is érzé-
keny károkat okozó beavatkozások
(tarvágás, teljes talaj-elõkészítés, köztes
mûvelés) a jövõben sok, már most is
problémákkal terhelt helyen ténylege-
sen az õshonos állományok felújíthatat-
lanságához vezethetnek. Természetkö-
zeli erdõkben, különösen, ha a klíma-
változás mértéke fokozódik, ezek a
módszerek alaposan átgondolandók. A
szélsõségesen klímaérzékeny, véde-
lemre érdemes (döntõen ma is védelmi,
közjóléti rendeltetésû) állományok egy
részét ugyanakkor nem eretnekség
megkímélni minden faanyagtermelõ
beavatkozástól.  

A folyamatos erdõborítást biztosító
gazdálkodással segíthetjük a jelenlegi-
nél változatosabb genetikai összetételû
állományok kialakulását, a természetes
géncserét és a fafajok dominanciaviszo-
nyainak spontán változását is. Ez lehet

alapja a klíma megváltozása során az ál-
lomány átalakulásának is, a természetes
dinamikai folyamatok mentén. Minél
természetesebb egy erdõ, annál na-
gyobb a rezilienciája, s annál jobban
megfelel a környezeti kihívásoknak.
Mátyás Csaba kritikáit a szálaló üzem-
módra vonatkozóan sem genetikai
szempontból, sem az állományklíma
veszélyeztetése okán nem találjuk meg-
alapozottnak. Ellenkezõleg, az általa
(is) erdészeti paradigmaváltásnak neve-
zett folyamat mindkét téren sokat segít-
het erdeink alkalmazkodóképességé-
nek növelésében.

Az erdõk összetételének aktív, segítõ
befolyásolásával bizonyos keretek kö-
zött ugyanakkor egyetértünk. Helyén-
valónak tartjuk az okszerûen végrehaj-
tott mesterséges elegyítést az állomány-
alkotó fafajok szárazabb termõhelye-
ken szelektálódott populációiból szár-
mazó szaporítóanyaggal és a Kárpát-
medence õshonos szárazságtûrõbb fa-
fajaival, ha az a természetes folyamatok
során nem látszik biztosítottnak. E te-
kintetben utalnánk Tasnády Péter Jó-
zsefnek a lehetséges gazdálkodói be-
avatkozásokat taglaló gondolataira is,
aki az Erdészeti Lapok 2006. január-
márciusi számában a tõ melletti erdész
alaposságával és óvatos visszafogottsá-
gával mérlegelte többek között e lehe-
tõségeket is. 

Az erdõgazdálkodás hagyományosan
sokféle társadalmi igényt elégít ki. Talán
nem igényel bizonyítást, hogy a termé-
szetesebb erdõk közjóléti és védelmi (de
gyakran gazdasági) szempontból is töb-
bet nyújtanak számunkra. Várható, hogy
egy megváltozott környezetben az erdõk
e szolgáltatásaira is sokkal jobban rászo-
rulunk, mint jelenleg. Hangsúlyozni kí-
vánjuk, hogy fenti gondolatmenetünk
nem (csak) természetvédelmi indíttatású.
Az õshonos fafajú erdõk megõrzése el-
sõdleges gazdasági érdek is. Az erre való
felkészülés legfontosabb eszköze az er-
dõk válaszadó képességének növelése.
Ennek, mint láttuk, központi eleme a ter-
mészetesség növelése, az erdõk biológiai
sokféleségének fenntartása. 

Soha nem volt aktuálisabb felidéz-
nünk Juhász-Nagy Pál lényeglátóan tö-
mör megfogalmazását, mint manapság:
„Minden, ami túlságosan elszegényített,
pusztulásra van ítélve”.

Az Erdészeti Lapok januári számá-
ban részletes összefoglaló olvasható er-
deink jelenlegi egészségi állapotáról. Az
országos adatgyûjtés elemzései alapján
fõként az idegenhonos feketefenyvesek,
akácosok egészségi állapota mondható
rosszabbnak. Az õshonosok Európa
más országaival összehasonlítva nem
mutatják a romlás jeleit. Búcsú az õs-
honos fafajainktól? Talán még korai
megkondítanunk a vészharangot. 

Kiskunhalason, a Sóstói parkerdõ Só-
lyompihenõjénél 2010. december 3-án
esõs délelõttön erdészek, környezetvé-
dõk, valamint természetszeretõ halasiak
jelenlétében emlékoszlopot avattak. Az
emlékoszlop felállításának célja az volt,
hogy a halasiak körében kedvelt kirán-
duló és pihenõhelyen legyen méltó al-
kotás azok emlékére, akiknek példamu-
tató hûsége és kiemelkedõ szakmai tu-
dása jelentõs szerepet játszott a parkerdõ
létrehozásában és megõrzésében. 

Az emléktáblára elsõként a 2009-ben
elhunyt Jaksa Ferenc erdõfelügyelõ ne-
ve került fel. Az ünnepélyes avatáson
résztvevõ Gyovai István, Kiskunhalas
város polgármestere köszöntõ beszédé-
ben méltatta a parkerdõ szerepét a város
lakóinak életében és hangsúlyozta an-
nak fontosságát, hogy voltak és vannak
példamutató személyek, akik hûségesen
részt vesznek olyan feladatban, amellyel
maradandót tudnak alkotnak az utókor
számára. 

Ezt követõen a
kiskunhalasi Kert-
városi Iskola öko-
lógiai csoportjának
megjelent diákjai
„Az Erdõ fohászát”
mondták el közö-
sen. 

Jaksa Ferenc
mások számára is
irányt mutató mun-
káságáról dr. Gõbö-
lös Antal az Állami
Erdészeti Szolgálat
nyugalmazott igazgatója emlékezett meg.
Kiemelte azt a közösen végzett áldozatos
munkát, amely a rendszerváltást követõ
idõszakban megmentette és megtartotta a
parkerdõt a halasiak számára. 

Az emléktáblát Jaksa Ferenc özvegye
leplezte le, majd a Kiskunhalasi Kör-
nyezetvédõ Egyesület tagjainak tisztel-
gõ koszorúja és a Jaksa-család emléke-
zõ virágai kerültek az emlékoszlopra.

Külön köszönet a Kiskunhalasi Kör-
nyezetvédõ Egyesület elnökének, Csáki
Lászlónak és Vili Gábor egyesületi tag-
nak, valamint a Kelebiai Erdészet ko-
rábbi vezetõjének, Gõbölös Péternek,
akiknek munkája és támogatása nélkül
nem kerülhetett volna sor az emlékosz-
lop felállítására.

Ván László
városi fõkertész

Emléktábla-avatás Kiskunhalason




