


MIT JELENT SZÁMUNKRA
AZ ERDÔREZERVÁTUM?
Az alábbiakban az erdôrezervátum fogalmának szakmai álláspontun-
kat tükrözô meghatározását adjuk. Meggyôzôdésünk, hogy ez az értel-
mezés összhangban áll az erdôrezervátumokra vonatkozó jogszabá-
lyok szándékával, szellemével és betûjével, továbbá összhangban áll az
Európai Erdôrezervátum-kutatási Hálózat állásfoglalásával is, emellett
a jogszabályi definíciót alapvetô szakmai kérdésekkel egészíti ki.

Erdôrezervátumnak nevezzük az olyan törvényi oltalom alatt álló
erdôterületet, amelynek egy jól meghatározott részén – az ún. magte-
rületen – engedélyezett kutatás kivételével minden emberi tevékenysé-
get beszüntettek annak érdekében, hogy az erdô természetes fejlôdési
folyamatai hosszú távon szabadon érvényre juthassanak és tanulmá-
nyozhatóvá váljanak. A magterületet övezô védôzóna a környezô terü-
leteken fellépô közvetlen emberi behatások ellen véd, emiatt az erdôre-
zervátumnak nélkülözhetetlen része. A természetvédelmi oltalom az
erdôrezervátum létrehozásának és fenntartásának nem végsô célja, ha-
nem elôfeltétele. Az erdôrezervátumot elsôsorban az különbözteti meg
a természeti értékek megôrzését szolgáló más védett erdôterületektôl,
hogy a védelem nyújtotta feltételek között a természetes erdôfejlôdés
megismerését szolgáló hosszú távú megfigyelések színtere.

Ideális esetben az erdôrezervátumokat kiterjedt erdôtömb belsejé-
ben elhelyezkedô, kellôen nagy területû és hosszú ideje bolygatatlan
ôserdôszerû állományokban kellenne kijelölni. Ennek azonban Európa
változatos és kizsákmányoló jellegû tájhasználati múltjából adódóan
nincs már realitása, hiszen az ôsi erdôk jelentôs része teljesen elpusz-
tult, a megmaradt erdôk legtöbbje fragmentálódott, összetételében és
szerkezetében erôsen kiélt és átalakított. Ezért Európában ma már min-
den olyan területet indokolt lehet erdôrezervátummá nyilvánítani,
amelyen hosszabb ideje tudatos emberi beavatkozástól – elsôsorban is
fatermesztés célú hasznosítástól – mentes természetközeli erdôállo-
mány maradt. Ezek az erdôterületek a természetes erdôk (erdô öko-
szisztémák) lehetô legjobb természetes referenciájaként érdemesek
„örök” megôrzésre és tanulmányozásra.

Az erdô természetes fejlôdési folyamatainak ismerete lehetôvé te-
szi, hogy egy korszerû erdôgazdálkodás a mai gyakorlatnál jobban
építsen a természet folyamataira. Az erdôrezervátum tehát egyfajta ta-
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nulómûhelyként szolgál. A tanulást szolgálhatja az is, ha az erdôrezer-
vátum bolygatatlan területén végzett megfigyeléseket a hasonló termô-
helyi viszonyokkal és hasonló faállománnyal jellemzett állományok-
ban végrehajtott erdômûvelési kísérletek egészítik ki. Ilyen kísérletek-
re többek között a magterületet körülvevô ún. védôzóna erdôterületei
is lehetôséget adnak. 

Az erdôrezervátumok fontos kapcsot képeznek a múlttal, mert
gyakran alapvetô erdôtörténeti, tájhasználati állapotokat ôriznek.
Egyesek jól mutatják a természetes, emberi beavatkozástól mentes
erdôk képét, ezért alkalmasak a természetes erdôk, az erdôk természe-
tességének tudományos alapokon nyugvó meghatározására. Mások
még élô tanúi régebbi, ma már elfelejtett erdôhasznosítási, gazdálkodá-
si formáknak, amelyek nyomait és következményeit különleges erdô-
szerkezeti formákban észlelhetjük. Mások a hagyományosan elterjedt
erdôgazdálkodás felhagyása után beindult természetes erdôfejlôdés
képét mutatják. A spontán erdôfejlôdés által létrehozott erdôszerkezeti
elemek megléte és bizonyos védendô élôlénycsoportok megjelenésé-
nek, fennmaradásának kapcsolatait feltáró vizsgálatok a hatékony ter-
mészetvédelmi kezelések kidolgozásához is nélkülözhetetlen tudomá-
nyos ismereteket szolgáltathatnak.

Az erdôrezervátumokban végzett megfigyelések és vizsgálatok tu-
dományos leírása, részletes dokumentálása és publikálása, valamint a
rezervátumokban folytatott munka és eredmények hazai és nemzetkö-
zi bemutatása az erdôrezervátum-program kiemelkedôen fontos fel-
adata, amely nagy mértékben elôsegítheti a hazai szakmai körök, vala-
mint a közvélemény erdôképének és erdôtörténeti, ökológiai ismerete-
inek elmélyítését.

Az erdôrezervátum-programban kitûzött hosszú távú célok meg-
valósulását jogi eszközökkel, a szükséges szervezeti, személyi és anya-
gi feltételek biztosításával, egy hosszú távú kutatási koncepció követ-
kezetes érvényesítésével és az eredmények széleskörû bemutatásával
érhetjük csak el.
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