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Levezetõ elnök: Mátyás Csaba, az MTA
levelezõ tagja, az Erdészeti Bizottság al-
elnöke

Elõadások:
– Bartha Dénes egyetemi tanár, Nyu-

gat-Magyarországi Egyetem:  A magyar-
országi erdõk természetességének vizs-
gálata.

– Aszalós Réka tudományos munka-
társ, MTA Ökológiai és Botanikai Kuta-
tóintézet, Szmorad Ferenc igazgató-he-
lyettes, Aggteleki Nemzeti Park Igazga-
tóság: Az erdõtermészetesség vizsgálata
tájanként és erdõtársulás-csopor-
tonként.

– Kenderes Kata doktorandusz, Eöt-
vös Lóránd Tudományegyetem, Tímár
Gábor erdõtervezõ, Állami Erdészeti
Szolgálat: A természetességi kritérium-
csoportok szerepe a természetesség
alakulásában.

– Bölöni János tudományos munka-
társ, MTA Ökológiai és Botanikai Kuta-

tóintézet, Ódor Péter tudományos mun-
katárs, Eötvös Lóránd Tudományegye-
tem: A faállományszerkezet és a holtfa
összefüggése a természetességgel.

– Standovár Tibor egyetemi docens,
Eötvös Lóránd Tudományegyetem: Mi-
ért kell az erdõk természetességével
foglalkozni?

Örömteli vitaülés volt. A megjelent
érdeklõdõk túlnyomó többsége ugyanis
fiatal szakemberekbõl állt. „Nem az er-
dészet munkáját, az erdõt értékeljük” –
mondta Standovár Tibor megelõzendõ a
vitaülés szándékának õszinteségét
megkérdõjelezõ véleményeket. A vita-
ülésen hozzászóltak Kovács Gyula emh.,
Csóka György ERTI, Fekete Gábor akadé-
mikus, Koltay András ERTI, Csépányi
Péter Pilisi Parkerdõ Rt, Tasnádi Péter
ÁESz. Veszprém és Gajdán Vilmos Pilis-
szentkereszt erdõbirokossági elnök. 

A vitaüléssel egy idõben jelent meg a
Bartha Dénes, Oroszi Sándor szerzõ-
páros szerkesztésében az „Õserdõk a
Kárpát-medencében” címû gyönyörû
könyv. A könyv az õserdõkrõl az egyko-
ri  szemtanúk által készített, fennmaradt
töredékeket foglalja rendszerbe, és be-
pillantást enged az erdõk mûködésének
mûhelytitkaiba. Ezzel segíteni kívánja a
természetkímélõ erdõkezelés terjedését
és támogatottságának növelését szak-
mai, közéleti és döntéshozói körökben
egyaránt. Ugyanakkor emléket is állít
azoknak a szerzõknek, akik az
õserdõket leírták. Munkájuk ugyanis pó-
tolhatatlan, megismételhetetlen, mert az
igazi, az általuk még látott õserdõk szin-
te teljesen eltûntek.

A függelék színes fényképekkel és
szövegmagyarázatokkal mutatja be az
erdõk fejlõdésének és mûködésének né-
hány kiragadott pillanatát. Egy új erdõkép

kialakítására serkent bennünket, amely
nyertes-nyertes helyzetet teremthet az
ember és természet kapcsolatában.

Standovár Tibornak a könyvhöz írt
elõszavából idézünk:

„Joggal vetõdik fel a kérdés, hogy
ma, a XXI. század elején miért kell, mi-
ért érdemes – ennek a szép kiadvány-
nak a segítségével is – emlékeznünk a
Kárpát-medence õserdeire? Mit tanulha-
tunk belõle olyat, amit már nem tu-
dunk, s ha mégis van mit, tudjuk-e bár-
mire hasznosítani?

Igen érdemes, mert mind napjaink
szakembere (erdész, ökológus, ter-
mészetvédõ egyaránt), mind a laikus
érdeklõdõ erdõjáró olyan erdõképpel
rendelkezik, ami hajdan volt õserdeink
természetes állapotától messze került, át-
alakított erdõk ismeretén alapszik. Az er-
deink összetételét, szerkezetét, mûködé-
sét taglaló elismert tudományos munkák
is döntõen már ilyen átalakított erdõk
vizsgálatán alapulnak, sõt, még legféltet-
tebb védett erdõink is évszázados embe-
ri erdõhasználatok hatását tükrözik.

A vitathatatlan szakmai érdemeken
felül azért is ajánlom jó szívvel e köny-
vet minden érdeklõdõnek, mert igen
fontos egyéb üzenetet is hordoznak e
szerzõk munkái. A szakemberek szá-
mára azt példázzák, hogy lehet egyéni,
élvezetes stílusban is írni szakmai
kérdésekrõl. Mindenki számára fontos
üzenetük, hogy szakmai indíttatásuktól,
vizsgálódásuk céljától függetlenül
mindnyájuk írásából a természet alkotá-
sa iránti – gyakran félelemmel vegyes –
tisztelet sugárzik.”

Megrendelhetõ: www.ekvilibrium.hu,
ekvilibrium@axelero.hu, Csík Ibolya: 30/
391 3603, fax: 23/ 450 354
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