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Izland. A tûz és a jég országa. 2016
nyarán erdõmérnök hallgatóként két
hónapot tölthettem el az Izlandi Állami
Erdészeti Szolgálatnál (Icelandic Forest
Service) Erasmus Plus szakmai gyakor-
lat keretében. Ez alatt a két hónap alatt
a Déli (Selfoss-i), és a Nyugati (Borgar-
nes-i) erdészetnél nyerhettem betekin-
tést az észak-atlanti szigetország erdõ-
gazdálkodásába, és nem utolsó sorban
varázslatos természeti világába. 

A viking kor elõtt, vagyis 1200 évvel
ezelõtt, csaknem 40 %-os területi arány-
ban borította erdõ a vulkáni szigetet, fõ-
leg nyír, fûz és nyárfa vegetációk. A vi-
kingek beköltözésével – akik magukkal
hozták a haszonállataikat – kivágtak és
felhasználtak minden fellelhetõ faanya-
got. Ez persze nem jelentette volna a
vegetáció teljes eltûnését, de Izlandon a
vékony termõréteg az eróziónak, deflá-
ciónak köszönhetõen pillanatok alatt
belemosódott az Atlanti-óceánba. Min-
deközben vulkán kitörések is követték
egymást, melyek megtépázták a Ma-
gyarországnál alig nagyobb szigetet. 

A vegetáció nem tudott regenerálód-
ni, hiszen a birkák lelegeltek mindent,
így a 19. század végére kevesebb mint
0,3 % volt az erdõvel borított terület.
Hála a késõbbi tudatos telepítéseknek
mára közel 2 % az erdõborítottság, és ez
a szám tovább nõ az átgondolt szakmai
munkának köszönhetõen.

Ebbe a folyamatba szerettem volna be-
kapcsolódni, hogy lássam, hogyan erdõ-
sül be szép lassan Izland. Tudni akartam,
miként váltják a fák, az asszociációk egy-
mást, miként dolgoznak a helyi erdészek,
akiknek a gazdálkodása még csak gyerek-
cipõben jár, mivel csupán 1950-tõl beszél-
hetünk tervszerû erdõgazdálkodásról. Mi-
ként lesz a lávamezõbõl egy szép napon
virágpompa, majd madárcsicsergõs erdõ.

Az elsõ egy hónapomat az egyik leghí-
resebb izlandi látványosság közvetlen kö-
zelében a Geysír szomszédságában töl-
töttem Haukadalur Skógur-nál (Haukada-
lur-i Erdészetnél). Az 1930-as évek elejé-
tõl indultak meg a helyi erdõtelepítések.
Picea rubens, Szitka luc (Picea Sitchen-
sis), szibériai vörösfenyõ (Larix sibirica),
erdei fenyõ (Pinus sylvestris), törpefenyõ
(Pinus mugo), Pinus contorta, rezgõnyár
(Populus tremula), molyhos nyír (Betula
pubescens) alkotják a gerincét az állomá-
nyoknak. Mindezek mellett tundrai ele-
mek, törpe nyír (Betula nana) és társai,
illetve fûz fajok tömege található. 

Mintegy 800 hektár erdõ borítja a terü-
letet, és ez a szám egyre nõ a telepítések-
nek köszönhetõen. Hozzá kell tennem,
hogy Izlandnak nincs õshonos fenyõfaja,
ennek megfelelõen a felsorolt fenyõfajok
egy része európai, de a döntõ része
alaszkai flóraelem, hiszen Izland klímája
a legnagyobb hasonlóságot az amerikai
kontinensen fekvõ területtel mutatja.

Késõbb pár napot tölthettem a Hekla
vulkán közvetlen közelében, amely a
holocénben a valaha volt legnagyobb
tömegû hamut és lávát lövellte ki a lég-
körbe, és derekasan kivette részét az
ezt követõ lehûlésnek a bolygón. Az
utolsó kitörés 2000-ben volt, 2013-tól
pedig gyenge földrengések jelzik, hogy
a királynõ még nem aludt ki teljesen. 

A Hekla árnyékában mintegy 500
hektár összefüggõ erdõ található, fõleg
a fent említett fajokkal. A helyi erdé-
szetnek egy kisebb fûrészüzeme is van,
ahonnan akár közvetetten, vagy köz-
vetlenül is hozzájuthatnak a vásárlók a
faanyaghoz. Az izlandiak az építkezés-
hez szinte alig-alig használnak fát, illet-
ve nem fával fûtenek, hanem a geoter-
mikus energia adta lehetõségeket hasz-
nálják ki. Esztétikai okokból viszont
egyre többen keresik tüzeléshez a fát,
illetve nagyon gyakori az ún. ,,fa chips”
felhasználása a turista utak borításához.
E mellett rengeteg faanyagot használ-
nak a birka-kerítések készítéséhez.

A második hónapban már Borgarnes
közelében, attól mintegy 30 kilométerre
voltam gyakorlaton. Ez az erdészet né-
mileg különbözött az addig látott erdé-
szetektõl, hiszen sokkal komplexebb
volt, nagyobb területet kezelt, és a fog-
lalkoztatottak száma is jóval magasabb.
Míg Haukadalur-ban mindössze 2 em-
ber dolgozott, itt 6-7 fõ, ebbõl ketten er-
dõmérnök végzettséggel.

Izlandon alig maroknyi szakember
foglalkozik az erdészettel. Ugyan van
erdõmérnök képzésük, de évente min-
dössze fél tucat ember végez, és ezek
nagy része is külföldön (Norvégia, Své-
dország) próbál szerencsét. Szakkép-
zett erdei munkások nincsenek, nagy
többségben teljesen más végzettségûek
dolgoznak az erdészeteknél. 

A Borgarnes-i erdészetnél lehetõsé-
gem nyílt mélyebb betekintést nyerni
az erdõvédelem témakörébe is, ahol el-
sõ helyen természetesen a birkák elleni
harc állt. Nagyon nehéz helyzetben
vannak a helyi kollégák, hiszen az állat-
tenyésztést jóval fontosabb ágazatnak
tartják az erdészetnél. Folyamatosan vi-
ták, peres ügyek robbannak ki az erdé-
szek és a farmerek között, amelyekben
nehéz megvédeniük az erdõk érdekeit. 

Az utóbbi években az állam segítsé-
get próbál nyújtani az erdõsültség nö-
veléséhez, amit azzal kívánnak elérni,
hogy a farmereket támogatásokkal
igyekeznek ösztönözni.

A sziget izoláltsága miatt, illetve a szél-
sõséges idõjárási viszonyoknak köszön-
hetõen a kórokozók, károsítók elszapo-
rodása nem tömeges. Ennek ellenére las-
san megérkeznek a pionírok, fõleg gom-
bás megbetegedések formájában. Ennél
sokkal nagyobb problémát jelentenek a
kiszámíthatatlan idõjárási események, a
gyakori kései fagyok és a viharkárok.

Az elsõ pillantásra sivárnak tûnõ
„Jégföld” idõvel feltárja titkait mindenki
számára, akinek lehetõsége nyílik
hosszabb idõt itt tölteni, ahol a termé-
szet a maga szûziességével, pompájá-
val, és a helyi emberek északias menta-
litásával, nyitottságával elvarázsolja, és
életre szóló élménnyel ajándékozza
meg a szigetre látogatót.

Deák István György, em. h.

NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Erdészként jártam „Jégföldön”




