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Kékes északi oldalán található kb. 370
ha-os fokozottan védett terület közép-
pontjában helyezkedik el. A rezervátum
magterülete 70 ha.

Vizsgálati stratégiák:
• hosszú távú megfigyelések refe-

rencia területeken, illetve korábban
mûvelt, de magára hagyott erdôkben
(bolygatások, + faállomány és növény-
zet) – pl. Kékes

• összehasonlító tanulmányok keze-
letlen és kezelt erdôk faállomány-szer-
kezete, dinamikája és növényzete kö-
zött (Mátra)

• hosszú távú kísérletek beállítása és
a változások nyomon követése

• modellezés
A túra az ország egyik legmagasabb

forrásából táplálkozó Pisztrángos-tónál
ért véget. A kicsiny tó kezdetben piszt-
rángtenyésztési célokat szolgált, ma
már természetvédelmi szempontból je-
lentôs.

Ha meg szeretnénk fogalmazni, hogy
mit kíván a természetvédelem címén az
állam vagy inkább a társadalom az er-
dôtôl, erdôtulajdonosoktól, az erdôt ke-
zelô vállalattól, erdésztôl, akkor kezd-
jük egy kicsit messzebbrôl. Ezt a képze-
letbeli pontot tegyük úgy az iparosodás
kezdetére, mint az erdôk területcsökke-
nésének legintenzívebb szakaszára.
Bárhol is ment végbe ez a folyamat,
alapvetôen átalakult a kialakuló ipar kí-
vánságainak megfelelôen az erdôgaz-
dálkodás. Helyesebben megteremtette
ez az igény az erdôgazdálkodást. Elô-
ször kellett a tér, majd a könnyen elér-
hetô energia, végül a termeléshez szük-
séges anyag, amit a bányák, majd fel-

dolgozóipar egyre nagyobb mennyi-
ségben kívánt meg. Mintegy évszázad
alatt Európa országai „felhasználták” er-
deink nagy részét, majd nagy sietve sa-
ját igényeik képére formálták a maradé-
kot. Nem ment ez másképp a többi
földrészen sem, azaz megy ma is a „fej-
lôdô” világban.

Ha szûkebb hazánkat vizsgáljuk,
akár a történelmit, akár a mait, ezek a
folyamatok szépen megfigyelhetôek,
sôt a politika is alapos nyomokat ha-
gyott az erdôben, gondoljunk csak a vi-
lágháborúk hatalmas, úgynevezett „há-
borús vágásaira” és az utánuk kialakult
egykorú elegyetlen, vagy sarj tömbök-
re. Persze a fafajpolitikai irányelveknek
is sikerül örökül hagyni néhány hektárt.

A felsorolt példák távol esnek egy-
mástól térben és idôben egyaránt, de az
erdônek van egy sajátos tulajdonsága,
hogy évszázadra, vagy talán még többre
is, megôriz mindent, csak olvasni kell

benne, és végül minden jel egyfelé mu-
tat. Az aktuális politikának, gazdaságpo-
litikának mindig nagy szerepe volt az er-
dôk kiterjedésének, fafajösszetételének,
korosztályviszonyainak és szerkezeté-
nek kialakításában. Ráadásul, ha ilyen
nagy a hatása az erdôre, akkor legalább
ekkora a felelôssége is az erdôért.

Ha mai világunkban helyezzük el az
erdôt és ennek termékeit, rá kell döb-
bennünk, hogy egyre inkább háttérbe
szorul a kikerülô faanyag, mint termék,
és minden nappal fontosabb lesz az a
szolgáltatás, amit csupán az erdô léte je-
lent. Nehezen összeszámolható az a
sor, amit az erdô csak úgy szolgáltat a
társadalomnak, mint például: vizet köt

meg, tart vissza és párologtat, talajt véd
és alakít, élôlények hatalmas tömege
csak ebben a leginkább természetes kö-
zegben képes megélni, így a fajgazdag-
ság fellegvára, és ne felejtsük el a rekre-
ációt sem, mint a mai kor egyre felérté-
kelôdô igényét. Ezeket a „szolgáltatáso-
kat” mind fogyasztja valaki, ha nem is
mint egy-egy személy, de mint társada-
lom biztosan.

Ha figyelembe vesszük a társadalom
felelôsséget a jelen állapotok kialakulá-
sában, illetve az ebbôl következô fel-
adatok végrehajtásában és azt, hogy az
erdô igazi termékét – ami nem a fa, ha-
nem maga az erdô minden szolgáltatá-
sával együtt – végsô soron a társadalom
fogyasztja el, akkor itt az ideje annak,
hogy megbecsüljék az erdôt, mint öko-
lógiai egységet, mint egyik legfonto-
sabb nemzeti kincset az elhivatott keze-
lôivel együtt.

Duska József

Gondolatok az erdôgazdálkodás és a 
természetvédelem kapcsolatáról


