


BEKÖSZÖNTÔ
Örömteli és ünnepi alkalom mind az erdészeti, mind az ökológiai szak-
terület számára, hogy egy új, fontos publikációs fórummal gazdagodik
a hazai tudományos közélet, egy évente megjelenô periodikával,
amely az Erdôrezervátum-kutatás eredményei címet viseli. 

Az 1990-es évek elején megkezdôdött a hazai erdôrezervátumok ki-
jelölése és ezzel párhuzamosan több területen a kutatás is. Az erdôre-
zervátum mint jogi kategória bekerült az erdôtörvénybe és a termé-
szetvédelmi törvénybe, majd csaknem tízéves szakmapolitikai huza-
vona után a földmûvelésügyi tárca hozzájárulásával negyvenkilenc er-
dôrezervátum védettsége emelkedett jogerôre, további tizennégy re-
zervátum védetté és erdôrezervátummá nyilvánítása pedig folyamat-
ban van. Az erdôrezervátum-kutatás európai szintû összehangolása és
nemzetközi hálózattá fejlesztése a COST E4 akció keretében valósult
meg az Európai Unió tagországainak kezdeményezésére. A COST E4
akció által létrehozott Forest Reserves Research Network európai kutatási
hálózathoz Magyarország is csatlakozott.

Az erdôrezervátum-kutatás szempontjából az elmúlt tíz év nem az
elhúzódó jogi, adminisztratív ügymenetre való várakozással, hanem
munkával telt el, amelynek számos eredménye született. Ezek az ered-
mények azonban túlnyomó többségükben nem kerültek közlésre.
Többségük jelentések formájában sorakozik a hivatalok és a kutatást
végzô intézetek könyvtárának polcain, kisebb részük pedig igen kü-
lönbözô publicitású – gyakran nem szakfolyóirat jellegû – orgánumok-
ban látott töredékes formában napvilágot.

Az erdôrezervátumok kutatása azonban Európa-szerte – és nálunk
is – sokkalta rangosabb tudományos tevékenység, semhogy eredmé-
nyei szórványközlemények formájában tûnjenek fel rövid idôre, majd
tûnjenek el a feledhetô publikációk tengerében. Ezt igazolják a most út-
jára indított elsô kötet tanulmányai is. 

Az erdôrezervátum-programot Horváth Ferenc, Mázsa Katalin és
Temesi Géza írása mutatja be, ismertetve a program történetét, jogsza-
bályi definícióját és jogi védelmét, egyszersmind meghatározva az
erdôrezervátumok fenntartásának, bennük az erdôvagyon kezelésé-
nek, a vadállomány fenntartásának, az erdei haszonvétel tilalmának és
egyéb korlátozásoknak a szabályait. Végül bemutatja az erdôrezervá-
tumokban folytatandó hosszú távú kutatások eredményeinek megôr-
zését és értéknövelô felhalmozását lehetôvé tevô feltételeket. A máso-
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dik tanulmány – Bartha Dénes és Esztó Piroska tollából – bemutatja az
Országos Erdôrezervátum-hálózatot az Országos Erdôállomány-adat-
tár adatainak elemzése alapján. Tárgyalja a hatvanhárom erdôrezervá-
tum területi arányát, országos területi eloszlását, korszerkezetét, fafaj-
összetételét. Kimutatja, hogy az erdôrezervátumok sem területileg,
sem összetételükben nem tükrözik arányosan a hazai természetszerû
erdôket. A harmadik tanulmány szerzôje, Bölöni János pedig már sta-
tisztikai értékelést ad a fôbb erdôtársulás-csoportok részesedési ará-
nyáról az Országos Erdôrezervátum-hálózatban, összehasonlítva azt
azok országos reprezentációjával. Fontos megállapítása, hogy Magyar-
ország természetszerû erdôsültsége mindössze 6,2%-os, és ennek több
mint kétszeresét, 12,9%-ot tesznek ki a biológiai, üdülési és turisztikai
szempontból értéktelennek tekinthetô faültetvények és tájidegen faál-
lományok.

Ezek a tanulmányok – és különösen a tervbe vett közlemények –
egyértelmûen bizonyítják, hogy az erdôrezervátum-programnak feltét-
lenül szüksége van és szüksége lesz erre az önálló periodikára. Szük-
ség van rá a kutatási eredmények hosszú távú megôrzése szempontjá-
ból és annak érdekében, hogy az adatok és eredmények közkinccsé vál-
hassanak.

Az új kiadványsorozat elképzelésünk szerint évenként egy vagy
több füzetben jelenik meg, és eredeti dolgozatokat közöl az erdôrezer-
vátum-kutatással összefüggô tudományos és természetvédelmi kérdé-
sek, az erdôszerkezet és -dinamika, az erdôökológia, az ökoszisztéma
és biodiverzitás, valamint a természetközeli erdôgazdálkodási kísérle-
tek és a természetvédelmi kezelések kutatásának tárgykörében. A kiad-
vány támogatja nagyobb terjedelmû adatsorok részletes dokumentálá-
sát és digitális archiválását, továbbá elônyben részesíti a kétnyelvû cik-
kek közlését. A kiadványban megjelenô dolgozatokhoz kapcsolódó
minden dokumentum az Erdôrezervátum-kutatási Program Archivu-
mában kerül megôrzésre. 

A szerkesztôbizottság nemcsak az eredmények közlését tekinti e ki-
advány-sorozat feladatának, hanem ôszintén reméli, hogy ez az új pub-
likációs lehetôség fel fogja lendíteni az erdôrezervátumok kutatását, és
egyúttal hatékonyan hozzá fog járulni ahhoz a régóta óhajtott kons-
truktív párbeszédhez, amelyet az erdészeti szakemberektôl és az öko-
lógus kutatóktól egyaránt joggal vár hazánk társadalma.

Vácrátót, 2001. október 11. Borhidi Attila
fôszerkesztô
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