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ERDÉSZETTUDOMÁNY

A történelem korábbi, a természettel
még sokkal inkább harmonizált, hagyo-
mányos gazdálkodással jellemezhetõ
korszakaiban az emberek döntõ része
jobban tudatában volt annak, hogy
számára milyen kézzelfogható értéke-
ket termel folyamatosan, és tart készen-
létben az erdõ.  Az ezeken túlmenõen
nyújtott, kevésbé a javak és inkább a
szolgáltatások körébe sorolható ténye-
zõkkel kapcsolatban azonban már jóval
kevesebb ismerettel rendelkeztek. 

Az ember környezetre gyakorolt ha-
tása ugyanis még sokkal korlátozottabb
volt (pl. a vizek tisztításában betöltött
szerep kapcsán), és nem állt rendelke-
zésre a megfelelõ tudományos háttér a
jelentõségük felismeréséhez (pl. éghaj-
lat-szabályozás). Ettõl függetlenül, szá-
mos esetben fenntartható gazdálkodási
rendszerek jöttek létre, melyben szinte
tudattalanul is nemzedékrõl nemzedék-
re hagyományozódott, hogy miként le-
het a különbözõ haszonvételeket foly-
tatni, és közben az alapjukat képezõ
természeti tõkét hosszú távon megõriz-
ni (pl. kisparaszti szálalás). 

Kedvezõtlenebb körülmények kö-
zött – és a lakosság számának emelke-
désével egyre terjedõen – azonban elõ-
térbe került az erdõk kiélésenek, túl-
használatának a folyamata, többek kö-
zött a fokozódó tûzifa-kivételben és az
erdei legeltetésben testet öltve.

Hamarosan, még a 19. században ki-
alakult az erdõk hármas rendeltetésén
alapuló megközelítés, ami az ökoszisz-
téma-szolgáltatások figyelembevételé-
nek elõképe. Erdõtörvényünk kiemelt
helyen, az általános rendelkezések kö-
zött ma is rögzíti az erdõk környezetre,
társadalomra, valamint a gazdaságra
gyakorolt hatásának fontosságát, illetve
céljául tûzi ki e rendeltetések kiteljese-
dését. Tájékoztató kiadványokkal,
szemléletformáló kampányokkal az er-
dõgazdaságok is igyekeznek növelni a

közvélemény erdõk mûködésével,
funkcióival, az erdõgazdálkodási folya-
matokkal kapcsolatos tudását. Például
felhívják a figyelmet az erdõk talaján
maradó vagy lábon korhadó holtfa je-
lentõségére élõhelyként és a tápanyag-
visszapótlás egyik fontos forrásaként.

A társadalom erõsödõ környezettu-
datos szemlélete és a tudományos esz-
köztár fejlõdése teremti meg az erdõk
és más ökoszisztémák nyújtotta közvet-
len és közvetett szolgáltatások számba-
vételének igényét, illetve lehetõségét.
Egy 1997-es amerikai tanulmány 4,7 bil-
lió dollárra teszi a világ erdei által éven-
te rendelkezésre bocsátott, bár jellem-
zõen piacra nem kerülõ szolgáltatások
összértékét, hangsúlyozva, hogy ez az
összeg számos, a felmérés módszertani
nehézségeibõl adódó ok miatt erõsen
alulbecsültnek tekinthetõ. E szóban for-
gó szolgáltatások szintje – fõként az
ipari forradalom óta – egyre csökken.
További szûkülésükkel marginális érté-
kükben exponenciális növekedés vár-
ható, vagyis egységnyi mennyiségük
egyre nagyobb értéket képvisel majd az
emberiség számára.

A Föld élõ rendszereire nehezedõ
nyomás fokozódása és a biológiai sok-
féleség csökkenése vezette arra az
ENSZ Környezetvédelmi Programját
(UNEP), hogy a 2000-es, Millenniumi
Ökoszisztéma Értékelés címû kezdemé-
nyezésével elindítsa e folyamatok mé-
lyebb vizsgálatát, hatásuk becslését, az
emberi igények kielégítése és az öko-
szisztémák megõrzése mint kettõs cél
együttes megvalósítására irányuló cse-

lekvési terv kidolgozását.
Ez a jelentés négy csoportra osztotta

az élõlények és élettelen környezetük
egysége által nyújtott szolgáltatásokat,
melyeket az erdõk példáján szeretnék
szemléltetni. 

Az ’ellátó’ típusba a legkézenfek-
võbb, leginkább tárgyiasult javak tar-
toznak, a szûkebb értelemben vett szol-
gáltatások kevésbé (ilyen például a ge-
netikai erõforrások megõrzése esetle-
ges jövõbeli felhasználásra. Ide sorolha-
tók az erdõtörvény által is számba vett
különbözõ erdei haszonvételek: a faki-
termelés, a szaporítóanyag-gyûjtés és a
vadászati jog gyakorlása, valamint az
erdõbõl nyert egyéb nyersanyagok, ter-
mékek; például elhalt faanyag, a dön-
tésbõl származó fenyõgallyak, tobozok,
a gomba, a vadgyümölcs, a gyógynö-
vény és fenyõgyanta gyûjtése, a nádter-
melés, a fûkaszálás, a méhészeti tevé-
kenység. Ezek tehát elsõsorban fa-
anyagként, élelemként, illetve takar-
mányként, természetes gyógyszerek-
ként jelennek meg.

Az úgynevezett ’szabályozó’ jellegû
szolgáltatások mûködése már általában
kevésbé szembeötlõ, mégis egyértelmû.
Az erdõállományok éghajlati szabályo-
zásban betöltött szerepét nehéz volna
túlbecsülni; ez számos mechanizmuson
keresztül érvényesül, például a szén-
dioxid-megkötés vagy az albedó által is.
Nem nélkülözhetõ víztisztító és vízrend-
szereket szabályozó, vagy eróziót csök-
kentõ hatásuk sem. További jelentõsé-
gük, hogy – természetesen más típusú
ökoszisztémákkal egyetemben – élõhe-
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Régóta ismert tény, hogy a minket

körülvevõ természeti környezet és

benne kiemelten az erdõk igen sok-

féleképpen hozzájárulnak jóllétünk-

höz. Teljesnek tûnik a szakmai egye-

tértés abban, hogy egy erdõállomány

nem csak közvetlenül lecsapódó és

nem csak pénzben egyértelmûen ki-

fejezhetõ hasznokat hajt. 



lyet nyújtanak a mezõgazdaságban is
beporzást végzõ szervezeteknek, és nö-
velik azok életerejét. A UNEP is kiemeli,
hogy e szabályozó szolgáltatások szint-
jét sok esetben számottevõen csökkenti
az ellátó javak túlhasználata; például az
erdõk visszaszorulása értelemszerûen
elvezet a klímaenyhítõ szerepük gyen-
güléséhez.

Minden más szolgáltatás alapját ké-
pezik – bár önmagukban nem aknázha-
tók ki – a ’fenntartó’ típusú folyama-
tok. Ide sorolható a tápanyag- és víz-
körforgás, a talajképzõdés és az elsõd-
leges termelés.

A kikapcsolódás, spirituális gazda-
godás lehetõsége, de a puszta esztéti-
kai élmény is a ’kulturális’ szolgálta-
tások körébe tartozik. Egyes szerzõk itt
említik a tudományos kutatást is,
amennyiben az erdõk és más ökoszisz-
témák ezek tárgyául, illetve közegéül
szolgálnak.

Az erdõk ökoszisztéma-szolgáltatása-
inak többsége szorosan kapcsolódik a
diverzitás különbözõ megnyilvánulásai-

hoz. Az állományok elegyessége és ve-
gyeskorúsága, illetve az ezekbõl eredõ
többszintessége megnöveli állékonysá-
gukat, így például ritkábban követezhet
be faanyagvesztéssel, majd eróziós ká-
rokkal járó széldöntés. A fafajok na-

gyobb száma egyúttal az egészségi álla-
potot is javítja; ritkábban lép fel, és ki-
sebb problémát okoz a károsítók túlsza-
porodása.  Nem csak vertikális, de hori-
zontális értelemben is elõnyös a szerke-
zeti sokféleség, hiszen a lékek vagy az
állomány egyenletes bontása kedvezõ
feltételeket biztosíthat a felújuláshoz,
megõrizve az erdei mikroklímát.

Az erdõ mint teljes ökoszisztéma
biológiai sokfélesége a stabilitás elen-
gedhetetlen feltétele, így csak ennek ré-
vén lehetséges a fentiekben néhány
példán keresztül bemutatott szolgálta-
tások hosszú távú fenntartása. Ide so-
rolható a genetikai diverzitás és adott
termõhelyhez való alkalmazkodottság
is, mely a faállomány szintjén természe-
tes erdõfelújítással õrizhetõ meg legin-
kább. A sokféleség növelésének ökoló-
giai célja a természetközeli erdõképben
egyértelmûen találkozik a társadalom
azon igényével, hogy az erdõk nyújtot-
ta kulturális típusú ökoszisztéma-szol-
gáltatások is a korábbinál magasabb
szintet érhessenek el. 
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Az Ipoly Erdõ Zrt. kiadásában 2014 októberében jelent meg
a „Vadregényes erdõtáj – a Börzsöny” címû tájmonográfia.
A 2000 példányban kiadott kötet összesen 600 oldalon mu-
tatja be hazánk egyetlen, települések által megszakítatlan
erdõrengetegével borított, vadregényes hegyvidékét. A
könyv fókuszában mindvégig a hegytáj legjellemzõbb ter-
mészeti értéke, az erdõ áll.

A Börzsönyrõl eddig nem született azt tá-
jegységként bemutató, részletes kiadvány.
A kötet sok évtizedes hiányt igyekszik pó-
tolni az élõ és élettelen természet részletes
bemutatásával, valamint az õstörténettõl
napjainkig lezajlott történelmi esemé-
nyek, társadalmi, gazdasági változások
feltárásával. Külön értéke, hogy ezeken
túl, a hegység és az ott élõ emberek kul-
turális örökségét is felvillantja, a néprajzi
értékektõl kezdve a mûemlékekig.

A kiadvány három évig készült. Szer-
kesztési elveinek fõ vezérfonala a nagy
múltra tekintõ hazai tudományos isme-
retterjesztés felélesztése volt. Az egyes
fejezetek megírására a szerkesztõk a
különbözõ szakterületek neves hazai
képviselõit, tudósait kérték fel. Össze-
sen 35 szerzõ dolgozott a monográfia
megírásán, egyes fejezeteit a helyi erdész szakemberek is
jegyzik.

A kötet három nagy fejezete – Természet és Táj, Ember és
Táj, a Börzsöny felfedezése – egymásra épülõ szerves egysé-

get alkotva, a legkorszerûbb ismeretek felhasználásával tel-
jességében igyekszik bemutatni a hegyvidéket.

A kötet szerkesztõi, a magas fokú tudományos igényesség
mellett mindvégig törekedtek a közérthetõségre és az olvas-
mányosságra. A monográfia a legfrissebb tudományos ered-
ményeken túl számos eddig nem publikált újdonságot, egye-
di érdekességet, képi illusztrációt tartalmaz.

A könyv külön értéke a minden fejezetnél megtalálható
részletes irodalom- és forrásjegyzék,
mely az egyes témák iránt érdeklõdõk
további elmélyülését szolgálja.

A monográfia igényes és tartós nyom-
dai kivitelben, korszerû technikai szer-
kesztéssel, gazdag illusztrációs képanyag
felhasználásával készült el, színes formá-
ban.

A kiadvány egyaránt szól a nagyközön-
ségnek, a Börzsöny laikus szerelmeseinek
és a szakembereknek, miközben tartalmas
olvasmányt és korszerû tudásanyagot
nyújt, valamint kedvet ébreszt a még elmé-
lyültebb ismeretszerzéshez. 

A kiadó, a szerkesztõk és a szerzõk leg-
fõbb célja, hogy a hiánypótló Börzsöny táj-
monográfia minél szélesebb körû olvasókö-
zönséghez juthasson el, minél többen forgat-
hassák haszonnal, teljesítve ezzel küldetését. 

A kötetrõl további információk az Ipoly Erdõ
Zrt. honlapján (www.ipolyerdo.hu) találhatóak vagy a
konyv@ipolyerdo.hu e-mail címen kérhetõek. 
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