
Előszó

Kezdetben volt az erdő. Ez az erdő a maga összetett, bonyolult rendszerével a 
természeti elemek hatásának volt kitéve egészen addig, amíg az ember a maga
-  előbb ösztönös, majd egyre tudatosabb — gazdasági tevékenységével az erdő 
további működését meg nem zavarta. Ezt az emberi behatást „erdőkiélésnek” , 
„erdőlésnek” nevezték, nevezhetjük. S ekkortól kezdődően a mi erdőfogal
munk kettévált. Az ember által nem, vagy alig „látogatott”  erdőt őserdőnek, 
míg a többit egyszerűen „erdőnek” nevezték.

A mai értelemben vett erdészeti tudomány a X IX . században került kap
csolatba az őserdőkérdéssel, és az első válaszok is ebből a korból valók. Rá
adásul a magyarországi őserdőleírók a X IX . században, és részben a X X . szá
zad elején is, abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy még tényleges, való
di őserdőket láthattak, azokban vizsgálatokat végezhettek.

Jelen kiadványunkban a hazai őserdőkutatás történelmi fejlődését, a fogal
makat és az összetételbeli, szerkezeti, működési, növénytani, faterméstani, sőt 
gazdálkodási jellemzők vizsgálatát, valamint eredményeit mutatjuk be. Tanú
ként szólalnak meg mindazok az (ős)erdőjárók, akik gondolataikat, megfigye
léseiket, továbbá méréseiket kortársaik elé tárták. Eközben a fogalmak tisztul
tak, pontosodtak, sőt az őserdőkkel kapcsolatban újabb és újabb megfigyelési 
szempontok, ebből következően új eredmények születtek. A következtetések 
közül számunkra, ma élők számára talán az a legfontosabb, hogy felismerték: 
az őserdőket, a még megmaradt ősi (vagy annak tekintett) erdőállományokat 
legalább részben meg kell az utókor számára őrizni.

Az utóbbi egy-két évtizedben egyre több erdészben született és születik 
meg az a felismerés, hogy — Leibundgut svájci erdészprofesszor szavaival élve
-  a vetés-aratás elvén alapuló vágásos erdőgazdálkodás csak az ültetvényszerű 
erdeinkben követendő módszer, természetszerű erdeinkben — azok értékeinek 
megőrzése céljából — más módszereket kell alkalmazni. A legjobb tanító- 
mester a természetes úton keletkezett és működő őserdő, melynek összetétele, 
szerkezete és jellemző folyamatai útmutatásul szolgálhatnak a természet
kímélő erdőkezelési módszerek kidolgozásához. Ezért is vált napjainkban oly 
fontossá minden olyan ismeret, mely a természetes erdőkkel kapcsolatos, s 
ezért is oly fontos számunkra az a néhány leírás, mely az utolsó őserdőfoszlá
nyokat tanulmányozó szakemberek tollából származik.

Ki kell térnünk még arra a tényre, hogy az őserdőt a köznapi gondolko
dásban rendre összekeverik a trópusi őserdőkkel. Való igaz, hogy a trópusi 
őserdők egy jó része -  érintetlenségük folytán — még ősi, eredeti állapotban 
van, tehát őserdőnek tekinthető, de a Föld valamennyi erdőféleségének van — 
bár egyre jobban fogyóban — őserdei állapota. A trópusi esőerdők hatalmas 
kiterjedése, áthatolhatatlansága, veszélyes állat- és növényfajai hosszú időn 
keresztül rettegésben tartották a közelükben élőket. Nem  véletlenül fogalma-
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zódott meg hát a brazil közmondás, miszerint „nagy az isten, de még nagyobb 
az őserdő” Ha őserdőre gondolunk, akkor ne csak az Egyenlítő környéki 
trópusi esőerdő képe szökkeljen elénk, hanem tudatosuljon bennünk az is, 
hogy az északi féltekének is voltak hatalmas kiterjedésű őserdői, amelynek 
maradványaival — ha hazánkban már nem is — a közeli Kárpátokban még lehet 
találkozni.

Kiadványunk másik összeállítása a Kárpát-medence, illetve közvetlen kör
nyezete jelenleg is védett őserdeinek leírását tartalmazza. Igaz, ez a jegyzék 
nem lehet teljes, mivel a rendelkezésre álló források ezt nem teszik lehetővé. 
Mégis eligazítást nyújtanak mindazoknak, akik őserdőket, vagy azokhoz közel 
állókat, a természetben is szeretnének látni.

Az elmúlt korok őserdő-vizsgálóinak írásai, kiegészítve a mai, a terepen is 
felkereshetők jegyzékével, valószínűleg nemcsak a bevezetésünk címében 
feltett kérdésre segít választ adni, hanem többeket csábít idő-, netalán térbeli 
utazásra is; ismerjük meg a Kárpát-medence őserdeinek múltját és jelenét!

(Bartha (Dénes — Oroszi Sándor

Megjegyzés: idézett művek eredeti helyesírását megtartottuk. 
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A szerkesztők


