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– Az aktuális növényegyüttes élõ-
helyfüggõ.

– Gyakori a hosszú megújulási idõ. A
hiányzó újulat azonban nem mindig és
azonnal riasztó jel.

– Az idõs fák fogékonyabbak a
stresszre, a különbözõ bolygatásokra és
a biotikus támadásokra.

– Az erdõpusztulás nem mindig be-
tegség, zavarás vagy emberi tevékeny-
ségbõl fakadó abnormalitás következ-
ménye, gyakran demográfiai okokra
vezethetõ vissza.

– A ciklikus szukcesszió különbözõ
fázisaiban lehetséges a fafajok cserélõdé-
se. A szétesési és a megújulási fázisban
gyakrabban kerülhet sor fafajváltozásra,
mint az optimális vagy a végfázisban.

– A ciklikus szukcesszió egy-egy fá-
zisának nagy a változatossága, de nem

következik belõle az ökoszisztéma sta-
bilitása.

– Nincs ökológiai egyensúly, hanem
deszinkron ciklusok vannak, amelyek
sokfélék és elõre nem prognosztizálha-
tóak.

– Az erdõgazdálkodás mindezidáig a
megújulási és az optimális, míg a termé-
szetvédelem a végfázisra koncentrált. A
továbbiakban többféle védelmi cél le-
hetséges és szükséges. Lehetõvé kell
tenni, hogy az erdei ökoszisztéma szuk-
cessziójának valamennyi fázisa megje-
lenhessen.

– Ha nem egy pillanatnyi állapotot
szeretnénk – különben eredménytelenül
– megõrizni, hanem az adott ökosziszté-
ma sajátos fejlõdési szakaszait, nagyobb
összefüggõ területen van csak értelme a
természetvédelmi oltalomnak.

– Az ember a kultúrtájban is rászorul
a fiatal és idõs (érett) ökoszisztéma je-
lenlétére. A fiatal ökoszisztémák (ilyen-
nek foghatjuk fel például a szántóföldi
kultúrákat, de a rövid vágásfordulójú
erdészeti ültetvényeket is) nagy termõ-
képességûek, de nem stabilak. Az érett
ökoszisztémák, mint például az erdõk
kevésbé termelékenyek ugyan, viszont
stabilak, nagy a bolygatásokkal szem-
beni ellenállóképességük.

– A Mozaik Ciklus Koncepció alap-
ján elsõsorban bükkös állományokban
folytak vizsgálatok. Hazánk adottságai
jelentõs területeken eltérnek az átlagos
közép-európai viszonyoktól. Kiterjedt
tölgyeseink vizsgálata biztos sok szép
eredménnyel kecsegtet még akkor is,
ha valódi, ember által soha nem háborí-
tott õserdõnk nincsen.

Befejezte munkáját az ENSZ Erdõfóru-
mának kétévente megrendezett tanács-
kozása. A fórumon az ENSZ vala-
mennyi – 192 – tagállama, egyetértett a
világméretû, intenzív cselekvés szüksé-
gességét illetõen, hogy védjék a világ
erdeit a számos környezeti veszélytõl,
köztük az éghajlatváltozástól, az élõvi-
lág sokféleségének elvesztésétõl és a si-
vatagosodástól. (A következtetések le-
vonására nem sokkal a közelgõ kop-
penhágai klímatárgyalások elõtt került
sor, ahol elsõ ízben foglalkoznak majd
alapos részletességgel az erdõ és éghaj-
latváltozás összefüggéseivel.)

A fórum erõteljes, eddig példátlan
mértékû összehangolásra és fokozott
együttmûködésre szólított fel, ahhoz,
hogy a fenntartható erdõgazdálkodási
stratégiák bekerüljenek a megfelelõ
programokba és folyamatokba, így az
éghajlatváltozás, a biodiverzitás, vala-

mint a vízerõforrás-gazdálkodás prog-
ramjaiba. Felszólította a fórum az
egyes országokat, hogy állítsanak
össze nemzeti erdõleltárt és a fenntart-
ható módon kezelt erdõkbõl származó
termékek termelésében, felhasználásá-
ban piac alapú megközelítést alkal-
mazzanak. 

Az ENSZ Élelmezési és Mezõgazda-
sági Szervezete, a FAO szerint, minden
évben közel 13 millió hektár tûnik el a
világ erdeibõl erdõirtás következtében.
Az erdõ a szárazföldi élõvilág legalább
80 százalékának ad otthont, s a zárt tró-
pusi esõerdõkben folyó erdõirtás szám-
lájára, egyes becslések szerint naponta
nem kevesebb, mint 100 faj elvesztése
róható fel. 

Az erdõben tárolt szén-dioxid felül-
múlja a jelenleg légkörben lévõ szén-dio-
xid mennyiségét. 2005-ben az erdei öko-
szisztémák 638 milliárd tonna szenet tá-

roltak, aminek fele az erdei biomasszá-
ban és a holtfában található. A fejlõdõ or-
szágokban az erdõk irtása a szén-dioxid-
kibocsátás 35 százalékáért felelõs, míg a
kevésbé fejlett országokban ez az arány
legalább 65 százalék. 2004-ben az erdé-
szeti ágazat megközelítõleg 8,5 Gt, fõ-
ként erdõirtásból keletkezõ szén-dioxi-
dot bocsátott ki, ami 17,4 százalékkal já-
rult hozzá a teljes – ember által elõidézett
– emisszió mennyiséghez.

(ForestPress)

Összehangolt cselekvésre szólít az ENSZ

Eladó erdészeti csemete:
· Magyar kõris 1/0 40/80 cm  (származás: Duna-Tisza köze: Dabas) 60 e db
· Akác 1/0 50/100 cm  (származás: Pusztavacs )                 30 e db

Eladó díszfa:
Oszlopos tölgy   konténeres 100/200 cm  (emlékfásításhoz, parkosításhoz) 1 e db
Egyéb díszfák, díszcserjék nagy választékban eladók: 

Czeróczki Díszfaiskola és Erdészeti Csemetekert
2373 Dabas Peszéri u.7.

Fax: 06 29 367-710 • Tel.: 06 9-838-545
E-mail: czeroczki@dabasnet.hu • czeroczkiandras@gmail.com

www: czeroczki.gportal.hu

Fényképészek, alkalmi fotósok
figyelem!

A Szerkesztõség örömmel fogadja
mindazokat a fotókat, melyek a
természet furcsaságairól, bizarr
alakzatokról, meghökkentõ hason-
lóságokról készültek. A legjob-
bakat természetesen közöljük.




