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Összefoglalás:
A Kékes őserdejének fogyatkozását, feldarabolódását és néhány fragmentum fennmaradását az erdészeti-,
a vadászati, majd a természetvédelmi politika döntései határozták meg, amelyet országos és térségi adatok
reprezentálnak. A nagyragadozók és a csülkös vad egyensúlyban álló jelenléte ma nem tartozik az őserdő
kritériumai közé, viszont ide tartozik az emberi beavatkozástól mentes vegyes korú erdőkép, az
állományalkotó bükk és tölgy, amelyek között dominálnak az összeroppanásig lábon álló idős fák.
Mindezek miatt a Kékes-Észak erdőrezervátum magterületén fennmaradt állományrészeket
őserdőfragmentumnak tekinthetjük. A tanulmány korszakokra bontva mutatja be a társadalmi, a gazdasági
és a tulajdonviszonyokban az ipar, a mezőgazdaság, azon belül az erdő- és a vadgazdálkodás fejlődésében
zajló folyamatok hatását az erdőkre, és e korszakok kényszerpályáit. Erdészet és vadászat évszázadokon
átívelő útkeresését, küzdelmét az erdők és élővilágának, társadalmi hasznának megőrzésében: a korai
erdőrendtartástól, Illés erdőtenyésztés tanától az üzemszabályzatokon–üzemterveken át a botanikusok,
talajtanosok, erdészek korszakalkotó közös munkájáig, a termőhely-ökológiai alapon folyó táji
erdőművelésig . Ám az erdészetben 1969-től fokozatosan háttérbe szorultak a hagyományos hosszú távú
érdekeken alapuló szakmai meggondolások. A politikai nyomás és a gazdasági kényszer hatására a rövid
távú érdekeket szolgáló, a természetszerű gazdálkodást váltó fatermesztés vált uralkodóvá . Ebben a
helyzetben az évszázadokon keresztül fennmaradt őserdőfragmentumnak csak azon részei maradtak
érintetlenek, amelyeket akkor már csak a szélsőséges domborzati viszonyok védtek meg az erdészeti
beavatkozásoktól . Mégis kijelenthető, hogy az évszázadokig tartó oltalom, valamint az aránylagosan
jelentős tömbhatásnak nagy szerepe volt az erdőrezervátum gazdag élővilágának fennmaradásában és a
természetes erdődinamikai folyamatok máig tartó zavartalan működésében.
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