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Bevezetés

Hazánk erdeinek mennyiségérõl, állapotáról, 
a védettség szintjérõl és hatékonyságáról 
nagyon eltérõ véleményeket lehet hallani. 
Vannak, akik azt hangsúlyozzák, hogy Ma-
gyarország erdõsültsége az elmúlt nyolcvan 
évben az ország területének 11,8 %-áról nap-
jainkra 19,7 %-ra nõtt, az erdõgazdálkodás 
jelenlegi gyakorlata garantálja erdeink álla-
potának megõrzését, sõt javítását, s nagy a 
természetvédelmi oltalom alatt álló erdõk 
aránya (20 % körüli). Mások meg éppen a 
természetszerû erdõk vészes megfogyatko-
zásáról, a gazdálkodás káros hatásairól, s a 
védelem kiterjesztésének szükségességérõl 
beszélnek. Hogyan lehetséges, hogy ugyan-
azokról az erdõkrõl szakmai meggyõzõdés, 
tájékozottság és a különbözõ „mundér” 
(erdész, ökológus, természetvédõ, laikus) 
függvényében ennyire eltérõ vélemények fo-
galmazódnak meg? E nehéz és bizonyára ké-
nyes kérdés megválaszolása helyett néhány 
olyan konzervációbiológiai és ökológiai 
megfontolást ismertetek, amelyek segítenek 
a hazai erdõk mennyiségének, állapotának, 
védelmi helyzetének biológiai szempontú 
értékelésében. Mindezek alapján végezetül 
egy olyan védelmi stratégia fontos elemeit 
mutatom be, amely legjobb meggyõzõdé-
sem szerint erdei életközösségeink tartós 
fennmaradását szolgálja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sok vagy kevés erdõ van-e hazánkban?

Ennek eldöntéséhez most nem saját emberi 
megfontolásainkra hagyatkozunk, hanem 
az erdei életkörülmények között kialakult, 
az azokhoz alkalmazkodott élõlények szem-
pontjából vizsgáljuk a kérdést. A természet-
védelmi biológusok egyetértenek abban, 
hogy napjaink példátlan ütemû fajkipusz-
tulásainak hátterében a két legfontosabb 
tényezõ az eredeti élõhelyek pusztulása 
és feldarabolódása (Standovár – Primack, 
2001). Az ökológiából ismert terület-fajszám 
összefüggés egyértelmûen jelzi, hogy kisebb 
területen kevesebb faj tud megélni, illetve az 
is nyilvánvaló, hogy a kisebb terület adott faj 
kisebb méretû populációját képes eltartani. A 
népesség csökkenése egy adott szinten már 
komoly genetikai leromlással, a környezet 
változásaihoz való alkalmazkodás képességé-
nek gyengülésével jár.

A közvetlen megsemmisülésen kívül 
az eredetileg nagy kiterjedésû élõhelyek 
jelentõs mértékben feldarabolódhatnak az 
emberi létesítmények hatására. Élõhely-frag-
mentációnak nevezzük azt a folyamatot, 
melynek során egy nagy, összefüggõ élõhely 
mérete csökken, és több darabra osztódik. 
Az élõhely-fragmentáció a megmaradó fa-
jok egy részének gyors pusztulását okozza. 
E jelenség hátterében egyrészt a létrejött 
élõhelyfoltok elszigeteltsége áll, hiszen kö-
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zöttük sok faj egyedei számára korlátozott a 
mozgás, ami gátolhatja a táplálékszerzést, a 
pártalálást, s a kis populációkat sújtó káros 
genetikai hatások megjelenéséhez vezet-
het. Látni kell, hogy e hatás élõlényfüggõ, 
vagyis egy olyan erdõs táj, amit mi emberek 
összefüggõ erdõként érzékelünk, korláto-
zott terjedõképességû fajok számára lehet 
egymástól elszigetelt (például utak által el-
választott) erdõfoltokból álló táj. Másrészt, a 
szegélyhatások néven összefoglalt jelenségek 
is sújtják az élõhely-fragmentumok populá-
cióit. Ezek közül kiemelendõk a szegélyeket 
akár több száz méterig is jellemzõ mikrokli-
matikus változások, valamint a megváltozott 
fajközötti kapcsolatok, például a generalista 
ragadozók és veszélyes paraziták elterjedése. 
Az élõhely-fragmentáció – pusztán a terület-
vesztés számlájára írhatókon felüli – hatását 
igazolják azok az eredmények, amelyek 
szerint ha egy tájban a természetes élõhelyet 
reprezentáló folttípus mérete az eredetinek 
egy kritikus hányada alá csökken, az az adott 
élõhelyhez kötõdõ fajok populációinak hirte-
len összeomlásához vezethet. E kritikus frag-
mentációs küszöb több gerinces faj esetében 
az eredeti élõhely 20 %-a körül jelentkezett 
(Andrén, 1994; 1. ábra). 

Mindezek ismeretében érdemes egy-két, 
erdõkkel kapcsolatos számadatot áttekinteni. 
Az ember intenzív természetátalakító tevé-
kenysége híján Európa, benne Magyarország, 
egy nagy erdõség lenne. Becslések szerint 

Európában valaha 85-90 százalékos volt az 
erdõsültség. Õshonos fajaink jelentõs része 
erdõkhöz kötött, életének legalább bizonyos 
szakaszában.

Magyarországon a potenciális 85 % erdõ-
sültségbõl mára 19,2 % maradt, de csak mint-
egy 6,6 % tekinthetõ legalább fafajösszeté-
telét tekintve természetszerûnek. A többi 
idegenhonos fafajok ültetvénye (erdeinkben 
az  idegenhonos fafajok részaránya 48 %), 
illetve õshonos nemesített vagy õshonos, de 
nem termõhelyén álló fafajokból álló erdõ-
állomány. Az egyes erdõtársulás-csoportok 
nem egyforma mértékben veszítettek eredeti 
területükbõl (1. táblázat). 

Ezek a számok azt sugallják, hogy több 
társuláscsoport esetében akkor sem lehet-
nénk biztosak erdeink teljes természetes faj-
készletének hosszú távú megõrzésében, ha 
reális célkitûzés lenne az összes létezõ hazai 
állomány hatékony védelem alá vonása.

Sok olyan faj létezik, amelynek populá-
ciói ma még megtalálhatóak erdeinkben, 
annak ellenére, hogy az élõhelyvesztés és 
feldarabolódás esetleg már túl van a számára 
értelmezhetõ küszöbértéken. Ezek a fajok 
a helyzet változatlansága esetén (például 
eredményes élõhely-rekonstrukció híján) 
kipusztulásra ítéltettek, de „még nem volt 
idejük kipusztulni”. Ezt nevezik kihalási 
tartozásnak (extinction debt). Például, finn 
kutatók becslései szerint országukban ezer 
körülire tehetõ az ilyen kipusztulásra ítélt 
fajok száma (Hanski – Walsh, 2004).

A hazai erdõk állapotának értékelése bioló-
giai szempontok alapján

Az alábbiakban a hazai erdõknek csak arról 
a sajnos kisebb hányadáról (lásd fenn) lesz 
szó, amelyekben legalább az uralkodó fafajok 
megfelelnek a potenciális természetes erdõ-
társulásnak, mégpedig azért, mert a legéle-
sebb szakmai viták éppen ezekrõl zajlanak 
(azt nem tekintem szakmai vitának, hogy 
az akác õshonos-e vagy sem). Biológiai 

1. ábra • Az élõhely nagysága/minõsége (x 
tengely) és az eltartott populáció nagysága 
(y tengely) közötti összefüggés a klasszikus 
terület-fajszám összefüggés analógiájára 
(bal) és a fragmentációs küszöb figyelembe 

vételével (jobb).
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értékelésünk alapjául az szolgálhat, hogy 
napjaink erdeinek összetétele, szerkezete és 
mûködése mennyire különbözik a hasonló 
viszonyok között, de emberi behatások 
hiányában kialakult erdõségekre jellemzõktõl 
(Peterken, 1996). 

Ennek tárgyalása elõtt érdemes felidézni 
a modern ökológia álláspontját a természetes 
rendszereket érõ bolygatások szerepérõl. E 
bolygatások lehetnek abiotikus (például szél, 
hó, jég, tûz, árvíz, földrengés, vulkánkitörés) 
és biotikus (például gomba- és rovarkártevõ, 
úgynevezett ökoszisztéma mérnök állatfaj, 
például a hód) eredetûek. E bolygatásfélesé-
geket hajlamosak vagyunk ritka katasztró-
faként értékelni, úgy tekinteni, hogy a társu-
lások, ökoszisztémák normális egyensúlyi 
állapotát nagyritkán megzavarja egy-egy baleset, 
ami után a természet mintegy begyógyítja a 
sebet, s helyreáll az egyensúly. A biológiai 
egyensúly ilyen felfogása uralkodó volt 
a XX. század jelentõs részében. Csak az 
utóbbi 25-30 évben vált egyértelmûvé a ku-
tatók számára, hogy a bolygatások a termé-
szetes életközösségek mindennapjaihoz 
hozzátartoznak, szinte állandóan jelen van-
nak. E szemléletváltásból az is következett, 
hogy a társulásokról korábban kialakult 

egyensúlyi elképzelés is megváltozott. Ma 
sokkal inkább az a felfogás vált általánossá, 
miszerint a társulások döntõ többsége a leg-
utóbbi bolygatás hatására beindult változás 
állapotában van, s mielõtt valamiféle egyen-
súly kialakulhatna, nagy valószínûséggel 
újabb bolygatás éri (Pickett – White, 1985). 
A természetes bolygatások a kiváltó ok, az 
érintett területnagyság és mintázat, valamint 
az idõbeli jellemzõk (hatás hossza, vissza-
térési idõ) szempontjából nagyon sokfélék 
lehetnek, ami függ az érintett terület éghajlati, 
geológiai, domborzati és talajtani viszonyaitól 
ugyanúgy, mint az adott helyen éppen 
jellemzõ társulás állapotától. Vannak régiók 
(például szárazabb tajga, mediterrán), ahol 
inkább a tûz az uralkodó bolygató faktor, 
míg máshol (mérsékelt öv üde lombhullató 
erdei) inkább a szél.

Az erdõt érõ bolygatásra, legyen az egy 
fa kidõlése vagy több száz hektár leégése, a 
természet megfelelõ válaszokkal rendelke-
zik. A nagy területet érintõ súlyos bolygatás 
az eredeti faállományt jórészt megsemmisíti. 
Ilyen esetekben beszélhetünk a másodla-
gos szukcesszió megindulásáról, ami erdõ 
klímazónában elõbb vagy utóbb, de zárt 
erdõ kialakulásához vezet, méghozzá jól 

Erdõtársulás-csoport Rekonstruált termé- Aktuális Veszteség
 szetes vegetációban vegetációban
    

Klímazonális erdõk    
     Bükkösök 4,0 % 1,4 % 65,0 % 
     Gyertyános–tölgyesek 10,5 % 2,1 % 80,0 % 
     Cseres–tölgyesek 19,5 % 1,7 % 91,3 % 
Mészkerülõ erdõk 3,0 % 0,3 % 90,0 % 
Mészkedvelõ erdõk 2,5 % 0,4 % 84,0 % 
Szikladomborzatú erdõk nyomokban nyomokban  
Erdõssztyepp-erdõk 23,0 % nyomokban ~100,0 % 
Ligeterdõk 19,0 % 0,7 % 96,3 % 
Láperdõk 4,0 % nyomokban ~100,0 % 
Összesen 85,5 % 6,6 % 92,3 % 

1. táblázat • Fõbb erdõtársulás-csoportok területi részesedése Magyarországon
(Bartha Dénes személyes közlése alapján)
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érzékelhetõen eltérõ állapotokon keresztül. 
Ha egy erdõállományt hosszú ideig nem ér 
komolyabb külsõ bolygatás, akkor az uralko-
dó fák egyéni élete (növekedése, öregedése és 
elhalása) lesz a változások motorja, a társulások 
mintázatát, összetételét a domináns életformák 
egyedeinek regenerációs ciklusa határozza 
meg (Standovár, 1996). Erdõk esetében ez az 
úgynevezett fejlõdési fázisok kialakulásához 
vezet. Az uralkodó fák öregedésével fellazul 
a lombkorona, megjelenhet az újulat, s az akár 
egyetlen nagy fa kidõlésével keletkezett lék is 
megnyithatja az utat az addig elnyomott vagy 
éppen újonnan megtelepedõ egyedek gyors 
növekedése elõtt. Mindez e fázisok nagyon 
finom léptékû, állandóan változó mozaikját 
eredményezi . 

Mindezek figyelembevételével üde 
mérsékelt övi lomberdõk esetében elmond-
ható, hogy a biológiai szempontból gazdag, 
értékes erdei életközösségek nem feltétlen 
egy-egy élõlénycsoport nagy abszolút faj-
számával, hanem sokkal inkább az összes 
ökológiai funkció megfelelõ képviseletével 
tûnnek ki. Rövid jellemzésüket az erdészeti 
gyakorlatban befolyásolt szinteken (faegyed, 
faállomány, erdõs táj) fontosnak ítélt tulaj-
donságaik bemutatásával tesszük meg.

Egyedek szintjén a természetes erdõ egyik 
fontos jellemzõje a nagyméretû, idõs fák jelen-
léte. A vastag, esetenként lábon elhaló fák 
jelenléte egyben az odvas fák elõfordulását 
is jelenti. Az egyes fák alakjában megfigyelhetõ 
formagazdagság hátterében egyrészt genetikai 
adottságok, másrészt az egyes fák növekedési 
körülményeinek különbsége áll. Nem ritka 
az olyan idõs, uralkodó faegyed, amelynek 
évgyûrûelemzése egyértelmûen mutatta, 
hogy hosszú élete során többször, több 
évtizedig is alászorult helyzetben tengõdött, 
mire a második vagy harmadik lékképzõdés 
után sikerült a lombkoronába nõnie.

Egy természetes faállomány két legfon-
tosabb jellemzõjeként az elegyességet és a 
vegyeskorúságot szokták hangsúlyozni. Az 

adott állomány bolygatástörténetének függ-
vényében létezhetnek természetes módon 
szinte egykorú állományok is: leggyakrab-
ban idézett példa a tûz hatására felnyíló 
tobozú észak-amerikai fenyõfajok egyszerre 
felújuló állományai. Viszont Magyarországon 
a klimatikus értelemben erdõs területeken 
jellemzõ természetes bolygatások szinte 
bizonyosan a vegyeskorú, elegyes, s ezért 
többszintû faállományok kialakulásának 
kedveznek. E többszintûség egyben azt is 
jelenti, hogy az arra alkalmas állományré-
szeken megjelennek az erdei cserjefajok 
is. Az elegyességgel kapcsolatban azt azért 
hangsúlyozni kell, hogy a természetes elegy 
õshonos, az adott viszonyokhoz alkalmaz-
kodott fajokból áll. A természetes erdõkben 
az elhalt faanyag nagy változatosságban for-
dul elõ. Ez a holtfa összes mennyiségének, 
vastagságának, korhadtsági állapotának 
nagy térbeli változatosságát jelenti. Láthatunk 
lábon álló és fekvõ, derékban eltört vagy gyö-
kértányérostul kifordult törzseket is.

A természetes erdõs táj jellemzõje, hogy 
a domborzat, a termõhelyi viszonyok és a 
természetes bolygatás történetének megfe-
lelõ számú, nagyságú és minõségû (például 
egykorú, nagy területet érintõ intenzív szél-
döntés után kialakult fiatalos; helyenként 
apró lékektõl mozaikos vegyes korú erdõ) 
foltból áll. Az élõlények megoszlása ezt a 
tájmintázatot követi. Az egyes foltok között 
természetes szegélyek vannak, s a tájat 
átszövik a szabályozatlan természetes vízfo-
lyások speciális vízparti növényzettel.

Hazai erdõink természetességi állapotá-
nak részletes elemzése meghaladja e cikk 
kereteit. Ezért röviden csak a legerõsebb és 
legközvetlenebb hatást gyakorló, s napjaink-
ban is uralkodó erdõgazdálkodási gyakorlat, 
a vágásos szálerdõüzem általános hatásait 
vizsgáljuk. Az alábbiakban leírtak tendencia 
jelleggel a legtöbb hazai erdõre (a védettek 
zömére is) jellemzõek. Egy mondatban azt 
lehetne mondani, hogy a gazdálkodás szinte 
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minden szinten homogenizálja, egyszerûsíti 
a természetes viszonyokat. A természetes 
bolygatások térskáláinak széleit levágja (az 
erdõrészletek – átlagosan öthektáros – mére-
tei közé szorítja), bizonyos formáit (például 
tûz) kiküszöböli, az idõtengelyt jelentõsen 
lerövidíti (a vágáskorok alkalmazásával), 
bizonyos erdõfejlõdési állapotokat szinte 
teljesen kiküszöböl.

A faegyedek szintjén a fent említett homo-
genizálás, egyformaság már ott jelentkezik, 
hogy az újulatban megjelenõ egyedek 
genetikai változatossága kisebb egy termé-
szetes erdõ újulati szintjében megfigyelhe-
tõhöz képest, akár a bontóvágások után 
megmaradó fákról, akár magtermõ állo-
mányból, akár csemetekertbõl származik 
a szaporítóanyag. A nevelõvágások során 
érvényesített szelekció is bizonyos erdészeti 
szempontból elõnyösnek ítélt törzsalakot, 
állományban elfoglalt helyzetet részesít elõny-
ben. A leglátványosabb különbség azonban, 
a biológiai lehetõségekhez képest ifjú kor-
ban történõ véghasználatok miatt az idõs, a 
nagyméretû és az odvas fák hiánya.

A faállományok szintjén a vágásos üzem-
mód alkalmazása általában egy fõfafajból 
álló, nagy kiterjedésû, egykorú állományo-
kat eredményez. Tehát a természetes 
állományok legfontosabb jellemzõjeként 
felsorolt elegyesség és vegyeskorúság hiány-
zik. A szerkezeti módosulások közül külön 
kiemelendõ a holt faanyag minimális szintre 
való csökkenése, bizonyos formáinak (pél-
dául vastag, erõsen korhadt illetve álló holt 
csonk) szinte teljes hiánya. Az állományokat 
alkotó fafaj sok esetben nem õshonos, vagy 
legalábbis az adott erdõgazdasági tájban vagy 
termõhelyen nem az. Annyiban viszont gaz-
dagít a gazdálkodás, hogy a természetes vi-
szonyok között nem (vagy csak rettenetesen 
ritkán) létezõ, tehát nem erdeink eredeti sok-
féleségére jellemzõ faállományféleségeket is 
létrehoz. Az idegenhonos fajok értelemszerû 
példáján felül itt elsõsorban azokra a nagy 

területû fiatalosokra lehet gondolni, amelyek 
zárótársulások domináns fajaiból (például 
bükk) állnak. Természetes viszonyok között 
az ilyen nagyméretû bolygatások helyén 
korai szukcessziós stádiumok jellemzõ 
fajai telepednének meg, s csak egy hosszas 
szukcessziós folyamat késõbbi stádiumában 
válnának uralkodóvá ezek a fajok.

A természetes erdõs táj átalakulásakor 
nem lehet csak az erdõgazdálkodás hatá-
sairól beszélni. Európa egykori erdõs tájainak 
jelentõs részén ma mezõgazdasági területet, 
ipari létesítményt, települést, utat találunk. A 
nagyfokú élõhelypusztulás és fragmentáció, 
illetve a túlzott használat (vadászat) Európa 
nagy területeirõl kipusztította a nagy testû 
legelõ növényevõ (bölény) és ragadozó 
(medve, farkas) fajokat, ami az erdõ folya-
mataiban, összetételében is jelentkezõ 
hatásokkal jár. Ha szigorúan csak az erdõ-
gazdálkodás hatáskörébe tartozó táji léptékû 
változásokra koncentrálunk, akkor bizonyos 
folttípusok, például korai szukcessziós stádiu-
mok hiánya, újak létrehozása, valamint a 
természetes arányok és térbeli mintázatok 
megváltoztatása emelhetõ ki. Ez utóbbira 
gyakori példa a biológiai szempontból idõs 
erdõk arányának jelentõs csökkenése, illetve 
felaprózódása. Az élõhely-fragmentációt 
nem csak a mezõgazdasági tájban fennma-
radt apróbb-nagyobb erdõfoltokra értelmez-
hetjük. Az idõs erdõk példájánál maradva, a 
fiatalabb faállományok (fiatalos–vékonyru-
das–rudas) tengerében fennmaradt apró idõs 
állományok is sok szempontból (például az 
életfeltételeiket csak ott megtaláló fajok szá-
mára) elszigetelt élõhelyeknek tekinthetõk.

A jelenlegi védelmi helyzet/gyakorlat,
a hatékony védelmi stratégiai kérdései

Magyarországon jelenleg közel 387 500 hek-
tár védett erdõt tartanak nyilván, ami a teljes 
erdõterület valamivel több mint 20 %-a. Ha ezt 
összevetjük a fragmentációs küszöbrõl írtakkal, 
akkor a felületes olvasó úgy gondolhatná, hogy 
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minden rendben. Ezért fontos emlékeztetni, 
hogy ez nem az eredeti, hanem a jelenlegi 
erdõterületre vonatkozik (1. táblázat). Ennél 
is súlyosabb következményekkel jár, hogy a 
védett erdõk döntõ többségében mind a mai 
napig faanyagtermesztési célokat is szolgáló 
gazdálkodás folyik. Talán ezzel is összefügg, 
hogy a legutóbbi idõkig a védett erdõk ke-
zelésének tervezése (és ezzel gyakorlata is) 
biológiai szempontból a következõk miatt (is) 
kifogásolható: 
• A természetvédelmi elõírások alapvetõen a 

vágásos erdõgazdálkodás módszereinek 
alkalmazásán, illetve ezek korlátozásán 
(vágásterület méretének maximalizálása, 
vágáskor növelése) alapulnak.

• A védett, illetve természetszerû erdõk 
kezelési irányelveit tartalmazó, a termé-
szetvédelmi hatóság által jegyzett kiad-
ványok túlzottan kompozíciócentrikusak, 
vagyis egy-egy társulás esetére az ideá-
lisnak vélt (fafaj)összetétel megõrzését 
írják elõ, szinte kizárólag botanikai kri-
tériumok alapján. Mindezzel azt sugallva, 
hogy e cél elérésén keresztül megva-
lósítható erdeink biológiai sokféleségé-
nek megõrzése. E megközelítés ahhoz 
is hozzájárul, hogy a tervezésbõl elvész 
egy-egy konkrét erdõterület egyedi érté-
kelése, az adott hely természetvédelmi 
prioritásainak, illetve az adott erdõrészlet 
táji kontextusának figyelembe vétele.

• Csak újabban jelennek meg olyan jó szem-
pontok a gyakorlatban, mint például 
hagyásfa-csoportok, illetve holt faanyag 
visszahagyásának elõírása, vagy érin-
tetlen maradványfoltok hálózatának 
kiépítése.

E problémák hátterében szervezeti és sza-
bályozási adottságok, illetve szemléleti és 
szakmai hiányosságok egyaránt fellelhetõk. 
Ez utóbbiak enyhítését szolgálhatja a cikkben 
tárgyalt biológiai megfontolásokon alapuló 
természetes bolygatás paradigma (Hunter, 
1999; Lindenmayer – Franklin, 2002; Angel-

stam et al., 2004) következetes érvényesítése: Az 
erdei biodiverzitás eredeti elemei a természetes 
bolygatások kialakította élõhelyszerkezeti ele-
mekhez, s ezek több léptékben jellemzõ min-
tázataihoz adaptálódtak. Sikeres megõrzésük e 
szerkezeti elemek és mintázatok minél telje-
sebb megõrzésén és/vagy rekonstrukcióján 
kell alapuljon. Ehhez minél több szempontból 
és minél teljesebben a természet folyamatait kell 

„leutánozni”.
E program megvalósításához még számos 

kutatási feladat elvégzése is szükséges, hiszen 
számos társuláscsoport esetében nincs pontos 
ismeretünk a természetes dinamikáról, s 
ami még súlyosabbá teszi a problémát, nem 
rendelkezünk már megfelelõ kiterjedésû olyan 
referenciaterülettel sem, ahol lehetõségünk 
lenne ezt közvetlenül megvizsgálni. A 
megõrzendõ erdõspecialista fajok közül 
egyelõre igen kevés esetében van pontos is-
meretünk arról, hogy mely élõhelyszerkezeti 
elemek, illetve azok milyen mennyiségben, 
állapotban, tér- és idõbeli mintázatban szük-
ségesek tartós fennmaradásukhoz. Mindkét 
említett kutatási feladatcsoport megoldásában 
kiemelt jelentõsége lehet egy jól kivitelezett 
erdõrezervátum-programnak.

Az eddig leírtak ismeretében az is bizto-
san állítható, hogy erdei életközösségeink gaz-
dagságának hosszú távú megõrzése a kizárólag 
természetvédelmi oltalom alatt álló területeken 
nem lehetséges, vagyis kiemelt jelentõségû a 
nem védett erdõs területek (a mátrix) kíméletes 
kezelése. Éppen ezért fontos teendõ, hogy 
világos elképzelésekkel rendelkezzünk 
arról, hogy az eltérõ rendeltetésû (például 
fokozottan védett, védett, Natura 2000-es, 
fatermesztést szolgáló) erdõkben milyen 
mértékben kívánjuk érvényesíteni az élõvilág-
védelmi szempontokat, s ezeket milyen 
konkrét kezelési eljárásokkal; jogi, közgazda-
sági eszközökkel tervezzük érvényesíteni. A 
szabályozó környezet megfelelõ kialakításán 
és mûködtetésén felül ehhez elengedhetetle-
nek a következõk:

Standovár Tibor • Biológiai megfontolások …
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• Gazdag, értékes erdõmaradványok fel-
térképezése.

• Fontos erdõtársulás-féleségek és erdõ-
specialista fajok egykori és jelenlegi elter-
jedésének, valamint állományaik/popu-
lációik minõségének összehasonlítása.

• Ezek alapján a szükséges és lehetséges, 
tájegységenként egyedi lépések (védett 
terület bõvítés/módosítás, kezelési tervek 
kidolgozása, kezelés stb.) megtervezése 
és végrehajtása.

• Megfelelõ monitoringrendszer üzembe 
helyezésével a célok teljesülésének nyo-
mon követése.

Általános vezérelvként annyi azért bátran 
ajánlható, hogy az arra alkalmas nem védett 
erdõterületeken is a természeti folyamatokra 
az eddigieknél jobban támaszkodó erdõ-
gazdálkodást kell folytatni. Törekedni kell 
a természetszerû erdõk minél több jellegze-
tességének ésszerûen meghatározott mérté-
kû rekonstrukciójára, minél több helyen a 
folyamatos erdõborítást biztosító, elegyfa-
jokban, holt faanyagban és idõs faegyedek-
ben gazdagabb állományok kialakítására. 
Ehhez sok helyen egy hosszabb átalakítási 
periódusra lehet szükség, például az idegen-
honos fafajok lecserélése, vagy a nagy terüle-
tû homogén állományok szerkezeti átalakí-
tása. Ezeken a területeken e célokat jól szol-
gálja a PRO SILVA szemléletû erdõkezelés 
bevezetése. E szemlélet követõi, a napjaink-
ban uralkodó gyakorlattal ellentétben, nem 

a természet erõi ellenében, hanem azokra 
támaszkodva próbálnak értékes faanyagot 
termelni, ezáltal csökkentve a költségeket, 
s egyúttal minimalizálva a gazdálkodás öko-
lógiai és ökonómiai kockázatát.

Ugyanakkor a védett vagy fokozottan 
védett státusú területeken – ahol a biodiverzitás-
megõrzés az elsõdleges cél – nem elegendõ, 
sõt akár nem is kívánatos a PRO SILVA 
erdõkezelés alkalmazása, mert gyakran akár 
annak elveivel ellentétes beavatkozások 
(vagy be nem avatkozások) lehetnek szük-
ségesek a védelmi cél elérése érdekében.

A természetvédelmi célok pontosabb 
megfogalmazásáig, s az elérésükhöz szükséges 
eszközök és szabályozók kidolgozásáig is rend-
kívül fontos a jóvátehetetlen beavatkozások 
elkerülése! Ennek jegyében ugyanúgy hiba 
lenne a végletesen megfogyatkozott, európai 
léptékben is egyedi erdõssztyepp-erdõk 
maradványfoltjainak letermelése, mint bár-
mely természetszerû erdõnkben az átlagos 
vágáskornál jóval idõsebb fák, facsoportok 
kivágása, hiszen ezek „újratermelése” – ha 
egyáltalán lehetséges – több évszázadot is 
igényel, s több mint kétséges, hogy a hoz-
zájuk kötõdõ specialista fajoknak lesz hol 
átvészelniük e hosszú idõszakot.

Kulcsszavak: élõhelypusztulás, élõhely-frag-
mentáció, vágásos erdõgazdálkodás hatásai, 
természetes bolygatás paradigma, természet-
védelmi kezelés
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