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Induljunk el képzeletbeli sétára egy 
„átlagos” gazdasági erdőben! Mit 
látunk? A fák többsége azonos mé-

retű, egykorú, és az egy-két fő fafa-
jon kívül csak elvétve bukkanhatunk 
rá más fafajokra. Az erdő alja „szép 
tiszta”: kevés bokor, lábon elszáradó 
vagy kidőlt holtfa zavarja meg a lát-
ványt. Sokak számára talán ez tűnik 
a természetes erdőképnek, hiszen ez-
zel találkozhatunk leggyakrabban. 
Az erdőket többfelé megtörik lecsu-
paszított vágásterületek vagy áthatol-
hatatlanul sűrű fiatalosok – ez a lát-
vány talán már az erdőjárók szemében 
sem olyan szívet melengető. Vajon 
mennyire természetes egy ilyen táj?

Napjainkra igazán természetes, em-
beri bolygatások által nem érintett őser-
dők Európában már csak igen kicsiny 
foltokban maradtak fenn. Ha azonban 
eljutunk egy ilyenbe, megdöbbentően 
más látvány fogad, mint a legtöbbünk 
számára közismert gazdasági erdők-
ben: az egész erdő vadregényesebb, 
„rendetlenebb”, hiszen tele van álló 
vagy kidőlt, a korhadás különböző fázi-
saiban lévő holtfával, a zárt lombozatot 
pedig kisebb-nagyobb felnyílások, 
szakszóval lékek szakítják meg. Általá-
ban többféle fafajt találunk, a fák mére-
te pedig változatos: kis területen belül is 
előfordulnak csemeték, közepes mére-
tű fák és óriási böhöncök. Helyenként 
cserjés foltokkal is találkozhatunk, és 
gyakran bukkanunk furcsa, szabálytalan 

alakú vagy odvas fákra. A fafajok vál-
tozatossága és az erdő szerkezetének 
sokfélesége első látásra is szembetűnő. 
Tudományos vizsgálatokkal azonban 
az is kimutatható, hogy ezekben az er-
dőkben más élőlények diverzitása is 
magasabb. A különböző fafajokhoz 
változatos növényevő fajok, gyökér-
kapcsolt gombák, fán élő moha- és zuz-
mófajok kötődnek. A cserjésebb foltok-
ban számos madár találhat otthonra. 
Az eltérő sűrűségű lombkoronák alatt 
kialakuló változatos fényviszonyok 
más és más erdei lágyszárúaknak jelen-
tenek kedvező körülményeket. A holt-
fák, furcsa alakú fák mikroélőhelyei 
(odvak, törött ágak, sérült kéregrészek, 
kikorhadt üregekben megülő víztó-
csák, gyökerek közti zugok) számos ál-
latnak nyújtanak búvóhelyet. A magas 
biodiverzitás a kulcsa annak is, hogy a 
természetesebb erdők többféle öko-
szisztéma-szolgáltatást nyújtanak a tár-
sadalom számára. Tudományos vizsgá-
latok igazolták, hogy ezeknek az er-
dőknek a természeti katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképessége is nagyobb. 
Mi az oka, és szükséges-e, hogy ennyi-
re eltérjenek egymástól a gazdasági és a 
természetes erdők?

A vágásos gazdálkodásról
Közel 200 évvel ezelőttig az erdők hasz-
nálata szabályozatlan módon történt. 
A fákat a faanyagigénynek megfelelően 
vágták ki, többnyire sarjaztatták, 

közben pedig az erdőket sokfelé legel-
tették, illetve más módokon hasznosí-
tották (pl. erdei termények gyűjtése, 
szénégetés). A népesség és az igények 
növekedésével ez a folyamat az erdők 
kizsigereléséhez vezetett. Ennek meg-
oldására születtek az első erdőtörvé-
nyek, melyek az erdőket erdőrészle-
tekre osztották, meghatározták az ál-
lományok vágáskorát és felújítási köte-
lezettséget szabtak ki a levágott 
erdőkre. Az így létrejött vágásos 
gazdálkodás a mai napig Európa-
szerte a legelterjedtebb gazdálkodási 
mód. Ennek leggyakoribb módszere 
szerint egy erdőrészletet egy lépésben 
vagy 1-2 bontóvágás után vágnak le. 
A folyamat végén vágásterület keletke-
zik, amely az erdei életközösségek szá-
mára a körülmények drasztikus meg-
változását jelenti. Eltűnik az élőhely-
ként, búvóhelyként, táplálkozóhelyként 

A FOLYAMATOS ERDŐBORÍTÁST FENNTARTÓ GAZDÁLKODÁSRÓL

FÁT IS VÁGJUNK, DE AZ 
ERDŐ IS MEGMARADJON
Erdeink az emberi társadalmak számára évezredek óta elsősorban faanyagtermelő szerepet töltenek 
be. Az ipari és tűzifa iránti igény mai, modern világukban sem csökken. A globális környezeti változá-
sok korszakában élve azonban egyre jobban felismerjük a biodiverzitás megőrzésének szükségessé-
gét is, a növekvő városi lakosság pedig kellemes kikapcsolódást nyújtó kirándulóerdőkre is vágyik. 
Mindeközben egyre gyakrabban érkeznek hírek természeti katasztrófáktól pusztuló erdőkről, hegyek-
ből lezúduló árvizekről, klímaváltozás okozta károkról. Hogyan lehet harmonizálni és fenntartható 
módon kielégíteni az erdők kapcsán felmerülő összetett gazdasági, közjóléti és természetvédelmi 
igényeket úgy, hogy közben az erdők stabilitását, ellenállóképeségét is megőrizzük? A választ a folya-

matos erdőborítást fenntartó gazdálkodásban érdemes keresni.

Elegyes őserdő állományképe



léptékű lékdinamika keretében zajlik: 
egy-egy fa elöregszik vagy megbe-
tegszik, kidől, és a helyén keletkező 
kis lékben felcseperedik az újulat. 
Az idők során újabb és újabb lékek 
nyílnak, de körülöttük folyamatosan 
jelen van a zárt erdő is. A lékdinamika 
néhány száz négyzetméteres léptéké-
hez viszonyítva a vágásos gazdálko-
dás során jóval nagyobb, több hektár-
nyi területen történik a fakitermelés.

E megfontolások alapján született a 
gondolat, hogy egy olyan erdőművelé-
si rendszer, melynek térléptéke az er-
dők természetes dinamikájához jobban 

szolgáló lombsátor. A vágásterületek 
mikroklímája jóval szélsőségesebb, 
mint a zárt erdőké, amit az erdei élőlé-
nyek jelentős része rosszul tűr. Az erdő 
felújítása mesterségesen vagy a termé-
szetes újulatra alapozva, ápolási és tisz-
títási munkák hosszú során át történik. 
Előbb fiatalosok keletkeznek, amelyek 
sok élőlény számára a sűrűségük, sö-
tétségük miatt kedvezőtlenek, majd 
ahogy felnő az állomány, eljutunk a 
fentebb említett homogén, egykorú, 
szegényes szerkezetű erdőkhöz. 

Mindez tehát azt jelenti, hogy a vá-
gásos gazdálkodás faanyagtermelési 
szempontból fenntarthatóságot ho-
zott ugyan, az erdei biodiverzitás te-
kintetében azonban ez már jóval ke-
vésbé igaz. Sajnos ma már egész Euró-
pa léptékében igen kevés az olyan er-
dő, amely gazdálkodástól mentes 
lenne. Bár elengedhetetlen, hogy 
ezeket a természetes erdőmaradvá-
nyokat továbbra is megőrizzük a 
maguk érintetlenségében, az erdei 
biodiverzitás fenntartására ezek nem 
elegendőek. Szükségessé vált olyan 
gazdálkodási módok kidolgozása, 
melyek egyidejűleg, egyazon terüle-
ten képesek biztosítani a faanyagter-
melést és az erdei élővilág megőrzését. 

Egy alternatív irány
Ha megfigyeljük a vágásosan kezelt 
és a természetes erdőket, láthatjuk, 
hogy a legfontosabb különbség a boly-
gatás térléptékében van. A természe-
tes erdők felújulása rendszerint finom 

illeszkedik, kevésbé lenne trauma-
tikus hatású az élővilág számára. 
A 2000-es évektől kezdődően egyre 
jelentősebb területeken indult meg a 
folyamatos erdőborítást fenntartó 
gazdálkodás. Magyarországon erre 
ma külön erdészeti üzemmód, az 
úgynevezett örökerdő gazdálkodás 
keretében van lehetőség. A gyakorlati 
megvalósítás különböző módszerek-
kel történhet, melyek közös tulajdon-
sága, hogy a fakitermelés gyakoribb 
visszatérési idővel, de kis térléptékben 
zajlik. Egy-egy foltban egyszerre csak 
egy vagy néhány fa kivágása történik, 
amelyek helyén – nagy vágásterületek 
helyett – csak kis kiterjedésű lékek ke-
letkeznek. A faanyagtermelés és az er-
dő felújítása nem válik el egymástól 
élesen: a lékekben spontán módon 
megindul a természetes újulat növe-
kedése, így mesterséges telepítésre 
nincs szükség. A lékek méretének, 
alakjának szabályozásával az újulat 
számára kedvezően alakítható a talaj-
nedvesség, illetve a beérkező fény 
mennyisége. Az ápolási munkák is 
leegyszerűsödnek, ami jelentős 
költségmegtakarítást jelent a gaz-
dálkodó számára. Bükkösökben 
szinte teljesen elhagyható az ápolás, 
tölgyesekben szükség lehet az ár-
nyéktűrő elegyfák (elsősorban a 
gyertyán) részleges visszaszorításá-
ra. A rövidebb visszatérési idők mi-
att a folyamatos erdőborítást fenn-
tartó gazdálkodás időben kiegyen-
lítettebb profitot eredményez, ami 

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

A közép fakopáncs igényli az idős, korhadó 
fák jelenlétét, így a hagyományos vágásos 

gazdálkodással kezelt, elhaló fákban szegény 
erdőkből visszaszorul

Lék és vágásterület látképe. Vágásos gazdálkodás során jóval nagyobb területen szűnik meg a lombsátor borítása.
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különösen magánerdők esetében fon-
tos szempont. A gyakorlatban azon-
ban kihívást jelenthet az erdészek 
számára, hogy ez a fajta gazdálkodás 
a hagyományoshoz képest más 
szemléletet, részletekre való odafi-
gyelést igényel.

A kis térléptékű beavatkozásoknak 
jóval enyhébb az élővilágra gyakorolt 
hatása, hiszen a lékek körül a lombsátor 
borítása folyamatosan megőrződik. 
A kivágott fák helyén is kevésbé lesz-
nek szélsőségesek a körülmények, hi-
szen egy-egy folt a hagyományos vá-
gásterületeknél jelentősen kisebb terü-
letű. Az erdei mikroklíma fennmara-
dása miatt az ilyen fajta erdőkezelés a 
specialista, kizárólag erdei körülmé-
nyek között élő fajokat is kevésbé veszé-
lyezteti. A lékek eltérő korából adódó-
an a felnövekvő faállomány többkorú 
lesz, így változatosabbá válik az erdő 
szerkezete. Az erdei munkák fino-
mabb léptéke lehetővé teszi az elegy-
fák, cserjék, holtfák és más fontos 
szerkezeti elemek megkímélését. 
Mindezek következtében több faj ké-
pes fennmaradni az erdőben, és job-
ban érvényesülhetnek a természetes 
folyamatok. Fontos szempont továb-
bá, hogy nem darabolódik fel az erdős 
táj, így ennek a gazdálkodási módnak 
szinte nincs fragmentációs hatása. 

Az így kezelt erdők többféle öko-
szisztéma-szolgáltatást nyújtanak. 
Az erdőborítás fennmaradásának ta-
laj-, erózió- és árvízvédelmi jelentősé-
ge van. A vágásterületekkel kevésbé 
szaggatott táj látképi szempontból is 
értéket képvisel, árnyas, hűvös mikro-
klímájával pedig kellemesebb lehet a 
kirándulók, erdőben sportolók számá-
ra. Az olyan, ember által extrém mó-
don megváltoztatott élőhelyeken, 
mint a vágásterületek, a klímaváltozás 

hatása különösen szélsőségesen érvé-
nyesülhet. A beavatkozások léptéké-
nek finomítása ezt jól tompíthatja. 
Az elegyes erdők lehetőséget biztosí-
tanak arra is, hogy többféle körül-
ményhez alkalmazkodni képes fafa-
jok is megőrződjenek – így akadhat 
majd olyan faj, amely a megváltozó 
éghajlat mellett is képes lesz túlélni.

Hazánkban jelenleg az erdőterületek 
csekély hányadán zajlik folyamatos 
erdőborítást fenntartó gazdálkodás, 
de aránya magánerdőkben és üzemi 
léptékben dolgozó erdőgazdasági rész-
vénytársaságoknál egyaránt növek-
szik. Számos erdész rendelkezik már 
több évtizedes gyakorlati tapasztalat-
tal, ám a bizonyíték alapú szakmai irá-
nyítás érdekében fontos, hogy tudo-
mányos vizsgálatok is alátámasszák a 
gyakorlati megfigyeléséket. 

Kutatással a természetközeli 
erdőgazdálkodásért

Az Ökológiai Kutatóközpont hat év-
vel ezelőtt indította el terepi kísérlete-
it Pilisszentkereszt mellett, a Pilisi 
Parkerdő Zrt-vel és más partnerinté-
zetekkel szoros együttműködésben. 
A Pilis Kísérlet célja, hogy – nemzet-
közileg publikált tudományos ered-
mények mellett – a gyakorlatban is 
hasznosítható információkkal segítse 
a folyamatos erdőborítást fenntartó 
gazdálkodást. A projektben több kü-
lönféle erdőkezelési beavatkozás erdei 
környezetre és élővilágra gyakorolt 
hatásának vizsgálata zajlik. Egy kí-
sérlet a vágásos gazdálkodás és a lék-
vágás hatásait hasonlítja össze, míg 
egy második azt a méretű és alakú lé-
ket keresi, amely a biodiverzitás és az 
erdő felújulása szempontjából is a leg-
kedvezőbb lehet. Hogy minél teljesebb 
legyen a kapott kép, számos különböző 

élőlénycsoport (lágyszárúak, fásszárú 
újulat, mohák, futóbogarak, pókok, le-
gyek, televényférgek), és ökosziszté-
ma-funkció (lebontás, hernyópredáció) 
megfigyelése is bekerült a célok közé. 
A kísérletek hosszú távra tervezettek, 
de már néhány év után is szolgál-
nak olyan új eredményekkel, 
amelyek hozzájárulnak a gazdál-
kodás alatt álló erdők természetköze-
libbé tételéhez.

Tinya Flóra
biológus

Ökológiai Kutatóközpont

A kutatás a Nemzeti Kutatási és 
Innovációs Alap (K128441, PD123811) 

támogatásával zajlik, eredményei nyomon 
követhetők a https://www.piliskiserlet.

okologia.mta.hu/ honlapon.

Különböző méretű és alakú lékek, illetve zárt lombsátor halszemoptikás felvétele 
a Pilis Kísérletből (A SZERZŐ ÉS FRANK TAMÁS FELVÉTELEI)


