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Bevezetés
A PRO SILVA a természetes folyamatok-
ra alapozott erdôgazdálkodást szorgal-
mazó erdészek 1989-ben Szlovéniában
alapított európai szövetsége.

A tartamosság fogalmának tág értel-
mezésére alapozva, a PRO SILVA a kö-
vetkezô oldalakon rögzíti a jelenlegi
erdôgazdálkodás négy kiemelten fon-
tos kérdéskörével kapcsolatos állás-
pontját:

1. a felelôsségteljes erdôgazdálkodás
és erdôhasználat alapelvei,

2. a biodiverzitás fenntartása,
3. az idegenhonos (exóta) fafajok al-

kalmazása és
4. az erdôk ökológiai szerepe a táj-

ban.
Az így értelmezett tartamosság hang-

súlyozása mellett a PRO SILVA a termé-
szetes folyamatokra épülô erdôgazdál-
kodást támogatja. Ily módon az ökoló-
giai és ökonómiai kockázatok csökken-
nek.

A PRO SILVA meggyôzôdése, hogy
a mereven szabályozott uniform gaz-
dálkodásról PRO SILVA szemléletû er-
dôgazdálkodásra és erdômûvelésre
való átállás az erdôk állományfejlôdé-
sének csaknem minden stádiumában
elkezdhetô. 

Az erdô védelme, az erdôgazdálko-
dás és az erdôhasználat bizonyos er-
dôállomány-típusokban hozzájárulhat
az erdô felújításához és megôrzésé-
hez.

A PRO SILVA az ilyen ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás gyakor-
latba ültetését az alábbi módokon tá-
mogatja:

• információcsere az európai nem-
zeti csoportok között,

• bemutató területek létrehozása,
• találkozók és terepi programok

szervezése a bemutató területeken,
• oktatási és kutató intézményekkel,

valamint egyéb szervezetekkel való
együttmûködés.

Ezek az irányelvek a PRO SILVA el-
nökségi tagok között lefolytatott sok vi-
ta és tárgyalás eredményeként alakul-
tak ki. Azt a célt szolgálják, hogy gyara-
podjanak az erdô által nyújtott szolgál-
tatások mind a jelen, mind a jövô gene-
rációi számára.

A PRO SILVA erdészeti
alapelvei

Általános alapelvek
A PRO SILVA azokat az erdôgazdál-

kodási stratégiákat támogatja, amelyek
oly módon optimalizálják az erdei öko-
szisztémák fenntartását, védelmét és
használatát, hogy az erdôk tartamosan
és gazdaságosan tölthessék be ökológi-
ai, szociális és gazdasági szerepüket. A
PRO SILVA által támogatott erdôgazdál-
kodás piaci és nem piaci célokat egya-
ránt szolgál, és a teljes erdei ökosziszté-
mát figyelembe veszi.

A tartamosságot a lehetô legszéle-
sebben értelmezve a PRO SILVA szerint
az erdôk négy rendeltetés betöltésével
szolgálják a társadalmat:

1. az ökoszisztémák megôrzése,
2. a talaj és a klíma védelme,
3. faanyag és más termékek termelése,
4. rekreációs, közjóléti, kulturális le-

hetôségek nyújtása.

1. Az ökoszisztémák megôrzése
Az ökoszisztémák fenntartása adja az

erdôk védelmi, termelési és közjóléti
rendeltetésének alapját. Bármilyen cé-
lokra is akarja a társadalom az erdôt
használni, ezek az erdôben elôforduló
életformák életképességén és kölcsön-
hatásaik épségén alapulnak. Ezért az

ökoszisztémák megôrzése – s amennyi-
ben szükséges, helyreállítása – a leg-
fontosabb feladat.

Az erdei ökoszisztémák kiemelt jel-
lemzôi:

• a növény- és állatfajok lokális és
regionális sokfélesége (fajdiverzitás);

• az egyes fajok evolúciós fejlôdését
lehetôvé tevô genetikai változatosság a
lokális populációkon belül (genetikai
diverzitás);

• az ökoszisztémák lokális és regio-
nális sokfélesége (tér- és idôbeli szerke-
zeti diverzitás);

• az ökológiai folyamatok érvénye-
sülése (természetes és természetszerû
erdôdinamika);

• a fajok közötti ökológiai kapcsolat-
rendszer;

• az erdô környezetével (makro-,
mezo- és lokális klíma, környezô táj)
való kölcsönhatásai.

A PRO SILVA az alábbi alapvetô mód-
szereket ajánlja az erdei ökoszisztémák
mûködôképességének biztosítására:

• a természetes erdei vegetációmin-
tázatok szigorú figyelembevétele (vagy-
is fenntartása vagy helyreállítása) az er-
dôgazdálkodás során;

• a talaj termôképességének megôr-
zése a folyamatos erdôborítás és bio-
massza fenntartása révén (a holt fa-
anyag visszahagyását is beleértve);

A természetközeli erdôgazdálkodás 
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• az elegyes erdôk elterjesztése, kü-
lönös tekintettel a ritka és veszélyezte-
tett fafajokra;

• az idegenhonos fafajok alkalmazá-
sának olyan esetekre korlátozása, ahol
ez gazdasági kényszer, de ekkor is csak
olyan esetekben, ahol bizonyos
mennyiségi és minôségi korlátok között
foltosan elegyíthetôk az eredeti nö-
vényzettel;

• különleges esetekben a fahaszná-
latról való teljes lemondás.

Az erdei ökoszisztémák megôrzésé-
nek fent említett céljai és módszerei
összhangban vannak az 1992-es Riói
Konferencia határozataival.

Az erdôk védelmi, termelési és köz-
jóléti funkciói mind a teljes ökosziszté-
ma megôrzésén alapulnak, s mindegyik
rendeltetés a maga sajátos módján fon-
tos a társadalom számára.

2. A védelem
A védelmi rendeltetés fontos össze-

tevôi a következôk:
• a természetes talajerô és talajszer-

kezet védelme vagy rekonstrukciója
(talajvédelem);

• a természetes erdôtípusok (társulá-
sok) védelme (élôhelyvédelem);

• a tipikus és ritka vagy veszélyezte-
tett fajok védelme (fajvédelem);

• az erózió elleni védelem (erózió-
védelem);

• a víz védelme és tisztítása (vízvé-
delem);

• az erdei klíma és a környezô tájra
gyakorolt hatásának megôrzése, illetve
javítása (helyi és regionális klímavéde-
lem);

• a légköri szén megkötésének fenn-
tartása vagy fokozása (a földi klíma vé-
delme);

• a levegôminôség védelme, illetve
javítása (emisszióvédelem);

• a zajártalom elleni védelem (zajvé-
delem);

• a látványt zavaró tájsebek elrejtése
(látványvédelem).

A védelmi rendeltetés legtöbb össze-
tevôje egyben integrált része az erdei
ökoszisztémák megôrzésének, attól
nem elválasztható és külön sem kezel-
hetô.

A védelmi rendeltetés megvalósítá-
sára a PRO SILVA a következô módsze-
reket tekinti alapvetônek:

• a folyamatos erdôborítást is magá-
ban foglaló holisztikus szemlélet elfo-
gadása;

• bizonyos biológiai értékmegôrzô
feladatok megvalósítása a gazdálkodás
folyamán, speciális intézkedések révén,

mint például a fahasználatoknak, az
exóta fafajok alkalmazásának, a mûtrá-
gyázásnak, a kitermelési módszereknek,
a talajvíz elvezetésének a korlátozása;

• különbözô védettségû erdôterüle-
tek regionális hálózatának létrehozása,
ami néhány, emberi beavatkozásoktól
teljesen megkímélt rezervátumot is tar-
talmaz;

• sajátságos stratégiák alkalmazása
olyan fizikai védelmi feladatok ellátásá-
ra, mint az erózió megelôzése, a vízellá-
tás védelme, a látványvédelem, a szen-
nyezô anyagok lekötése.

3. A termelés
A PRO SILVA a fenntartható erdei

ökoszisztémákat tekinti az ökonómiai
tartamosság alapjának. A társadalom
számára a termelés és a védelem egya-
ránt fontos. A legszélesebb értelemben
vett tartamosság, az optimális termelé-

kenység folyamatos fenntartása csak a
védelmi funkciók csorbítatlan érvényre
jutása mellett lehetséges. Ezért azoknak
a termelési stratégiáknak nincs létjogo-
sultsága, amelyek figyelmen kívül
hagyják a védelmi rendeltetéseket.

A PRO SILVA kiáll az erdôvel való
gazdálkodás és az újratermelhetô fa-
anyag hasznosítása mellett.

Tekintettel a tartamosság általános
alapelveire, a termelési funkció lénye-
gesebb kritériumai a következôk:

• a talaj termôképességének fenntar-
tása,

• az erdei ökoszisztémák és a fa-
anyagtermelés folyamatosságának biz-
tosítása,

• a természetes anyag- és energia-
forgalom fenntartása.

A PRO SILVA e kritériumok teljesülé-
sének biztosítására a következô mód-
szereket ajánlja:

A módszer mûködik
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• a talaj termékenységének védel-
mére folyamatos (állandó) erdôborítás
fenntartása;

• a természetes erdôdinamikai folya-
matok teljes hasznosítása;

• az állományok értékének növelése
készletgondozó használatok (szálalás,
nevelôvágás) alkalmazásával az állo-
mányfejlôdés minden szakaszában;

• a fakészlet optimális szinten tartá-
sa;

• törekvés a növedék és a használat
egyensúlyának megteremtésére, min-
den gazdálkodási egységen belül;

• az erdô stabilitásának növelése, s
ezzel a termelés kockázatának követke-
zetes csökkentése a faegyedek és facso-
portok stabilizálása révén;

• az erdônevelés és a fahasználat fo-
lyamán minden egyes faegyed szerepét
szem elôtt kell tartani;

• a tarvágások és az erdôre káros ha-
tást gyakorló egyéb módszerek elkerü-
lése;

• az egyes fák kitermelésének idejét
meghatározó elôírások (vágásforduló,
faállomány vágáskora) mellôzése;

• az erdôfelújításnak az erdônevelés
szerves részeként való értelmezése;

• az erdô spontán felújulásának és
fejlôdésének elôsegítése az egyes fák
kivágása (szálalás) és a hosszú felújítási
idôtartamú csoportos szálalóvágás ré-
vén, beleértve:

természetes újulat és
a természetes törzsszámcsökkentés

(mortalitás) által nyújtott lehetôségek
kihasználását is;

• olyan fahasználati módszerek al-
kalmazása, melyek nem károsítják az
erdôállományt és a talajt;

• az erdô szerkezetéhez és jellegé-
hez illô gépek alkalmazása;

• az ökoszisztémában idegen anya-
gok (mûtrágya és növényvédô szerek)
használatának korlátozása a lehetséges
legkisebb mértékre;

• a vadsûrûség és a vadeltartó ké-
pesség egyensúlyának helyreállítása;

• olyan erdôgazdálkodás folytatása,
amely elsôsorban az erdônevelésre és a
vágásra érett faegyedek kitermelésén
alapul, s amelyet indokolatlanul nem
befolyásolhat a felújításra való törekvés.

4. A közjóléti funkció
A PRO SILVA felismerte, hogy az er-

dô egyre fontosabb szerepet kap az em-
ber testi és lelki egészségének megôr-
zésében, különösen a sûrûn lakott eu-
rópai országokban.

Az erdôk közjóléti funkciójának
alapját a következô jellemzôk adják:

• az erdô alkalmassága az ember tes-
ti-lelki felüdítésére csendes, környezet-
barát formában;

• az erdônek az a képessége, hogy
táplálja az embernek az erdôhöz és a

természethez fûzôdô hagyományos ér-
zelmi kötôdését (az erdô titokzatossá-
ga, mítoszok és tündérmesék);

• az erdônek az a tulajdonsága,
hogy ôrzi a kulturális hagyományokat
(az erdô mint a festészet, költészet, ze-
ne tárgya, ihletôje).

A PRO SILVA a következô módszere-
ket ajánlja az erdô közjóléti funkciójá-
nak fokozásához, megvalósításához:

• az üdülés nyugodt formáinak elô-
segítése, megfelelô turistaút-hálózat és
más üdülési berendezések kínálatával;

• amennyiben szükséges, az üdülési
kínálat és berendezések speciális terü-
letekre koncentrálása;

• csendes erdôzónák létesítése,
amely lehetôséget teremt az erdô „meg-
tapasztalására” (a nyugodt gondolko-
dásra, álmodozásra, a természetbe olva-
dásra);

• szép alakú fák és más látványossá-
gok (színek, virágok, gyümölcsök, cser-
jék és lágyszárúak stb.) megôrzése, ki-
alakítása;

• vonzó erdôkép fenntartása a válto-
zatos erdôszerkezetek megôrzése és ki-
alakítása révén;

• érintetlenül hagyandó erdôterüle-
tek kialakítása, ahol a természet a maga
szabad útját járhatja;

• erdei rétek, tisztások, völgyek,
sziklakibúvások, vizek, kilátópontok
stb. megôrzése.

Elegendô jövô
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A PRO SILVA meggyôzôdése, hogy a
közjóléti funkció a fent javasolt ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás alkal-
mazásával általában automatikusan
megvalósul. Ezen túlmenôen intézke-
dések csak különleges esetekben szük-
ségesek.

Az erdôgazdálkodás során az erdô
üdülési funkciójára való odafigyelés
nagymértékben ellensúlyozhatja az egy-
re urbanizáltabb, technikai civilizáció-
ban élô modern ember életfeltételeit.

A PRO SILVA és a biológiai
sokféleség

A PRO SILVA egyik legfontosabb célki-
tûzése az erdô összes értékének megôr-
zése és növelése, beleértve mind a tár-
sadalom számára nyújtott, mind az erdô
belsô saját értékeit. Ennek az értéknek
nagyon fontos része az erdei ökoszisz-
témában jelenlévô életformák és orga-
nizmusok teljes spektruma.

Ezek a változatos élôlények és élet-
formák az erdôk különbözô fejlôdési és
szukcessziós fázisaihoz kötôdnek, bele-
értve egyebek között a leépülô/pusztu-
lási fázisokat, a nyílt területeket, az álló-
és folyóvizeket. Egy erdei ökosziszté-
mában élô szervezetek sokfélesége az
adott terület biodiverzitását tükrözi, s
egyben része a szélesebb értelemben
vett globális biodiverzitásnak is.

A biodiverzitás a bonyolultabb és

primitívebb élôlényeket egyaránt ma-
gában foglalja, még akkor is, ha azok-
nak nincs közvetlen hasznuk, keres-
kedelmi értékük a társadalom számá-
ra.

A faji változatosság – mint a globális
biodiverzitás része – megôrzése az erdô
alapvetô funkciójának tekintendô. Ez
az a tény, amelyet el kell fogadnunk, te-
kintet nélkül arra, hogy milyen felis-
merhetô kapcsolatban áll az emberi
szükségletekkel.

A faji változatosság megôrzésének –
a biodiverzitás belsô értékén felül – lé-
nyeges szerepe van az erdô emberi tár-
sadalom általi használatában is. A fa-
anyag és más erdei termékek hagyomá-
nyos használata mellett nem szabad el-
feledkeznünk azokról a potenciális ter-
mékekrôl, amelyeknek a jövôben lehet
majd piaci értékük.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a
biodiverzitás megôrzése általában az
ökológiai és ökonómiai kockázat csök-
kenését eredményezi.

A gazdálkodás lehetôségei
a biodiverzitás-

védelemben
Az erdészek a következô megközelíté-
seket használhatják fel eszközként a
természetes biodiverzitás megôrzésére
és növelésére:

• ôshonos fafajok használata; ez azért
fontos, mert számos állat- és növényfaj
lépett kapcsolatba az ôshonos fafajokkal
az evolúciós fejlôdés folyamán;

• az erdôszerkezet változatosságá-
nak növelése az erdôfelújítás, az erdô-
nevelés és a fahasználatok segítségével
térben és idôben megfelelôen elrende-
zett élôhelyi sokféleség létrehozásával;

• a lábon álló és fekvô holt törzsek,
az üreges fák, az elöregedett egyedek
stb. szükséges mennyiségben és elosz-
lásban való meghagyása;

• a speciális élôhelyek védelme az
erdôkben (vizes élôhelyek, sziklakibú-
vások, homokbuckák stb.);

• a természetellenesen túlnépese-
dett nagyvadállomány és más, az erdôt
nagy területen kizsaroló növényevô po-
pulációk sûrûségének szabályozása.

Stratégiák
A PRO SILVA elveket követô erdôgaz-
dálkodás általánosan szolgálja a biodi-
verzitást és különösképpen a faji
diverzitást.

A biodiverzitás fenntartása és megôr-
zése az erdôben a gazdasági célok mel-
lett az erdészeti célrendszer szerves ré-
szét kell, hogy képezze.

A biodiverzitás védelmét a középtá-
vú gazdálkodási terveknek kell tartal-
mazni és elôsegíteni.

(folytatjuk)

Pro Silva eredmény


