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KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS ERDÉSZETI SZAKIRÁNYÍTÓK ÉS 

ERDÉSZETI HATÓSÁGI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE  

AZ ERDŐS ÉLŐHELYTÍPUSOK FENNTARTÁSÁNAK KIEMELT KÉRDÉSEI  
 
A lecke célja, hogy bemutassa a Natura 2000 területeken lévő erdők kedvező természetvédelmi helyzetét 

fenntartó, illetve javító erdőgazdálkodási gyakorlat alkalmazható megoldásait. 

A Natura 2000 erdőkben folytatott erdőgazdálkodási tevékenység során általános irányelv, hogy az itt élő 

közösségi jelentőségű, ritka és veszélyeztetett állat- és növényfajok, valamint közösségi jelentőségű, 

természetközeli állapotú élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetét kell fenntartani, helyreállítani. A 

különleges madárvédelmi területek (KMT, angol rövidítéssel: SPA) erdőterületein az erdei élőhelyekhez kötődő, 

a Madárvédelmi Irányelv I. mellékletében szereplő vagy vonuló fajként a jelölő fajok listájára felvett ritka vagy 

veszélyeztetett madárfajok védelmét kell biztosítani azáltal, hogy élőhelyüket megőrizzük vagy helyreállítjuk. A 

különleges természetmegőrzési területeken, valamint a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (KTT, 

angol rövidítéssel: SAC) erdőterületein a közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajok és 

közösségi jelentőségű, illetve kiemelt közösségi jelentőségű erdei élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 

helyzetét kell biztosítani.  

Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy az adott élőhely kedvező – az európai, hazai és a Natura 2000 területen belüli 

– kiterjedése, minősége (szerkezet és funkció) és jövőbeli kilátásai is biztosítottak. Kedvező természetvédelmi 

helyzet esetében az élőhely sajátos szerkezete és funkciói biztosítottak, illetve jellegzetes fajainak megőrzöttsége 

is garantált. 

GAZDÁLKODÁSSAL ÉRINTETT HAZAI NATURA 2000 ERDŐTERÜLETEK 

Ebben a leckében az erdőgazdálkodási gyakorlat számára gyűjtöttük össze és rendszerezzük azokat az 

erdőszerkezeti jellemzőket és élőhelyi komponenseket, amelyek fenntartásával, helyreállításával, vagy 

kialakításával megfelelhetnek a gazdálkodással érintett hazai Natura 2000 erdőterületek a kedvező 

természetvédelmi helyzetű minősítésnek. A hazai Natura 2000 őshonos faállományokban (idegenhonos aránya 

≤ 50%) jellemzően alkalmazott üzemmódok szerint rendszerezzük az erdők kedvező természetvédelmi helyzetét 

fenntartó, illetve javító erdőgazdálkodási gyakorlat alkalmazható megoldásait. Az alkalmazott üzemmódok közül 

a legnagyobb arányban a vágásos gazdálkodás képviselteti magát a Natura 2000 területeken, de a 

faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód mellett átalakító és szálaló üzemmódok is előfordulnak. 

. 
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A Natura 2000 területeken lévő erdők kedvező természetvédelmi helyzetét fenntartó, illetve javító erdőgazdálkodási gyakorlat alkalmazható 

megoldásai  

Fenntartandó, megjelenésében 
vagy kialakulásában segíthető 
faállomány-szerkezeti elem, 
fafajösszetétel és egyéb 
speciális élőhelyi elem 

vágásos üzemmódban átalakító és szálaló üzemmódban 

Faállomány-szerkezeti elem 

Szintezettség: gyepszint, 
cserjeszint, alsó koronaszint, 
felső koronaszint  
Énekesmadarak 
megtelepedését biztosítja. 
 

- A nevelővágások során a meglévő szintezettség 
fenntartható a felsőszintű gyérítések alkalmazásával, az 
alsó koronaszint és a cserjeszint kíméletével.  
- A szintezettség kifejezett hiánya esetén, a nevelővágás 
felső koronaszintben történő nem egyenletes, hanem 
változó (0-40%) erélyű végrehajtása a szintezettség 
kialakulását segíti elő.  
- 20-30 év-re elnyújtott felújítóvágások, vagy legalább 50 
évre tervezett szálalóvágások mozaikos, foltos, csoportos 
végrehajtása a szintezettség fenntartása vagy kialakítása 
érdekében  
- A felújítóvágások során kerülendő a cserje- és az alsó 
koronaszint teljes, egész erdőrészletet érintő eltávolítása.  

- Átalakító üzemmódban alkalmazott nevelővágásoknak a faállomány jobb 
fejlődésének biztosítása mellett „szinte kötelező érvénnyel” a 
változatosabb faállomány-szerkezet kialakítását is kell céloznia, amely 
megalapozza a folyamatos erdőborítást fenntartó erdőgazdálkodásra 
történő átállást. A tennivaló ugyanaz, mint a vágásos üzemmódú 
nevelővágások esetében (lásd ott). 
- A mozaikosan végrehajtott és időben elnyújtott (30 év ≤) felújítóvágások, 
vagy (50 év ≤) szálalóvágások során a különböző (30-60%) erélyű 
záródásbontás kombinálva 250-500 m2 területű lékek nyitásával a hosszú 
felújítási ciklus következtében többkorú és eltérő koronaszintben jelenlévő 
újulatfoltok és csoportok kialakulását eredményezi.  A záródásbontással 
nem érintett állományrészekben a következő beavatkozásig az alsószint és 
a cserjeszint is kímélendő. (Az elnyújtott véghasználatok (lásd fent) során 
kialakult mozaikosan elhelyezkedő, többkorú újulati foltok a hagyásfákkal 
és/vagy hagyáscsoportokkal a következő állományban is biztosítanak egy 
alapvető szerkezeti változatosságot.) 
- Az átalakító üzemmódban szakszerűen végzett szálalóvágás esetén a 
szintezettség kialakulását, vagy fenntartását a szálalóvágás biztosítja. 

- Homogén faállomány-szerkezet, vagy a cserje- és az alsó koronaszint hiánya esetén is sokat tehetünk a hiányzó alsó koronaszintben lévő 
fák szerepét valamennyire átvevő, a törzsön erősen fattyúhajtásos és a törzsre „lecsúszott” koronájú, „szőrös” (általában közbeszorult, 
vagy böhöncös jellegű) faegyedek meghagyásával! 
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Változatos záródás; zárt 

és nyitottabb 

állományfoltok, lékek 

jelenléte 

Énekesmadarak, nappali 

lepkék, védett növények 

megtelepedését segíti elő. 

- A fahasználatok jelölése és végrehajtása legnagyobb 

részt a felső koronaszintre kell, hogy koncentráljon. A 

felső szintben is a különböző erélyű belenyúlások 

biztosítják a változatos záródásviszonyok fenntartását, 

vagy kialakulását (lásd szintezettségnél leírtak!). 

- A nevelővágások és véghasználatok jelölése az üzemmód 

jellegéből adódóan „szinte kötelező érvénnyel” változatos térbeli 

eloszlásban kell, hogy történjen. 

- Már a nevelővágások esetében ajánlott kisebb lékek (150-300 m2) 

kialakítása! 

- A felújítóvágások és szálalóvágások esetében a szintezettségnél 

leírtak az irányadók. 

- Szakszerűen végzett szálalóvágás esetén a változatos záródás a 

fakitermelés következményeként kialakul. 

- A változatos záródás fenntartása, vagy kialakítása érdekében kerülni kell a homogenizáló, egyenletes erélyű belenyúlásokat 

mind a nevelővágások, mind a felújító vágások során. 
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Zavartalan, 

erdőgazdálkodási 

tevékenységgel nem 

érintett 

faállományfoltok, 

amelyek elsősorban idős 

faállományt, vagy 

nagyméretű, böhöncös 

jellegű faegyedeket is 

magába foglaló 

állományrészek legyenek. 

Védett erdei növényfajok 

megőrzését, kisemlősök, 

erdei madárfajok, 

harkályok életterét 

biztosítja.  

- Zavartalanul visszahagyandó, erdőgazdálkodási 

tevékenységgel nem érintendő faállományfoltokat 

célszerű már növedékfokozó gyérítési kortól kijelölni és 

érintetlenül visszahagyni. Ezek a faállományfoltok a 

véghasználatot követően meghagyandó 

hagyásfacsoport szerepét is betölthetik. 

 

- Átalakító, vagy szálaló üzemmódban a folyamatos erdőborítás 

fenntartását szolgáló faállomány-, illetve erdőszerkezet kialakítását 

követően (80-100 éves kortól) a fahasználatok jelölése során 

érintetlenül visszahagyandók állományfoltok amelyek 

erdőhasználattól függetlenül fejlődhetnek. (Ezek természetes 

módon juthatnak el összeomlási fázisba és természetes módon 

újulhatnak meg.)  

- Szükség szerint a megújulásukat erdőművelési beavatkozásokkal 

segíthetjük, ha vadkár, vagy más külső körülmény azt akadályozza.  

- A már növedékfokozó gyérítési kortól visszahagyandó állományfoltok kiterjedése legalább hektáronként 1-3 db minimum 

300-500 m2-es, vagy három-öt hektáronként 1 db 3000-5000 m2-es legyen.  

- A kijelölés főbb szempontjai: a faállomány átlagához képest idősebb, nagyobb méretű faegyedek jelenléte; odvasfák, holtfa 

és/vagy természeti értékek koncentráltabb előfordulása; inváziós cserje és/vagy fafajokkal nem, vagy a környezetéhez képest 

kevésbé fertőzött állományrész. 
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Holtfa 

Gombák, szaproxylofág 

rovarok, odúlakó madarak 

és emlősök élőhelyét 

biztosítja. 

 

- Őshonos lombos állományokban a kisebb és nagyobb méretű és korhadsági állapotú fekvő és álló holtfa, facsonk, illetve élő odvas 

fa kitermelése mellőzendő. 

- Hektáronként 10-20 m3 holtfa visszahagyása lenne optimális (jogszabály szerint minimum 5 m3/ha), amelynek az adott fafajból az 

erdőrészlet erdőtervi adatai szerinti átlagátmérőjűnek vagy a felettinek kell lennie (fekvő holtfa esetén a tőtől 1,3 m-es távolságra 

mérve, tőrész hiányában a visszamaradt törzsdarab vastagabb végén, 1,3 m-nél alacsonyabb facsonk esetén a tetején mérve). 

Élőhelyi és a védett, fokozottan védett, illetve a közösségi jelentőségű fajok szempontjából kedvező a 30 cm átmérő feletti, nagyobb 

méretű álló, fekvő holtfa, illetve facsonk visszahagyása! 

- A visszahagyandó és/vagy kialakítandó javasolt holtfa fatömeg aránya: álló holtfa 60%, fekvő holtfa 40%. 

- A fakitermelések során a terpeszes, bekorhadt, üreges tövű faegyedek esetében a bekorhadt, üreges tőrész felett (a 

munkabiztonság figyelembe vételével!) elvágott magasabb (tő)csonkok is fontos élőhelyként hozzájárulnak a visszahagyandó holtfa 

mennyiségéhez! 

- A vonszolásos, teljes fás fakitermelési munkarendszer alkalmazása kerülendő, mert kedvezőtlen hatású a holtfa előfordulásra (és 

a lehető legnagyobb kárt okozza a visszamaradó állományban, a cserje és a gyepszintben, illetve a talajban). 

- Egy-egy földön fekvő holtfa visszahagyása mellett a koncentráltan, például lékben a gallyak, ág és törzs visszahagyása a különböző 

fafajok magvainak és a makk, illetve a természetes újulat vad elleni védelmét is szolgálja. 

- A hagyásfacsoport kiválasztásánál a koncentráltabb holtfa és/vagy odvas fa előfordulás is irányadó lehet.  

 - A folyamatos erdőborításra történő átállás során lékbővítésnél, 

újulatcsoport és/vagy alsószintű faegyed, facsoport (pl. ritkább 

elegyfa) megsegítése érdekében alkalmazható egyes fák lábon 

történő meggyűrűzése is (holtfa készítés), ezáltal az újulat és a 

megsegítendő faegyedek felesleges összetörése elkerülhető. 
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Odvas fák 

Odúlakó madarak és 

emlősök szaporodó- és 

szálláshelyét biztosítja 

- Az odvas fák a nevelővágások során teljes körűen, a véghasználatok esetén hagyásfaként, vagy hagyásfacsoportban 

hagyandók vissza. 

- Az odvas fák a folyamatos erdőborítást fenntartó erdőgazdálkodás során is meghagyandók. 

Gallyrakások, 

gallykupacok  

Kisemlősök, hüllők 

búvóhelye 

- A véghasználati fakitermeléseket követően visszamaradó gally és ágfa elszórtan, vagy kisebb, nagyobb kupacokba 

összerakva visszahagyandó a területen, az úgynevezett „vágástéri hulladék” égetése mindenhol elkerülendő! 

Egy-egy, vagy csoportban 

több gyökértányérostól 

kifordult faegyed 

Ökörszem és vörösbegy 

költőhelye, nyers 

talajfelszínt igénylő 

élőlények, páfrányok, 

mohák, korpafű 

termőhelye. 

- Az erdőrészletben előforduló gyökértányérostól kidőlt egy, vagy néhány fa (1-5 db/ha), földön fekvő holtfaként történő 

visszahagyása a földes gyökértányérok különleges élőhelyi szerepe miatt természetvédelmi szempontból nagyon kedvező. 
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Nagyobb méretű, 

böhöncös jellegű (idős) 

faegyedek 

Ragadozómadarak és 

feketególya fészkelőhelye. 

- A faállomány átlagos méreteinél jelentősen nagyobb 

méretű faegyedek és azok csoportjai a nevelővágások 

során megkímélendők. 

- A véghasználatok során hagyásfacsoportban vagy 

hagyásfaként visszahagyandók. 

- A nevelővágások során meg kell kímélni a faállomány átlagos 

méreteinél nagyobb méretű faegyedeket és azok csoportjait. Ezek 

koruk előrehaladtával és méreteik növekedésével egyre 

kiemelkedőbb élőhelyi szerepet töltenek be. Emellett hozzájárulnak 

a változatosabb faállomány-szerkezet kialakulásához. 

- A nagyméretű faegyedek minden további fahasználat során is 

meghagyandók. 

Természetes 

erdőszegélyek  

Lepkék, kisemlősök, pl. 

pelék, védett énekes 

madárfajok táplálkozó és 

élőhelyét, illetve 

erdősztyepp növényfajok 

előfordulását biztosítja. 

- A természetes erdőszegély (a cserjés sáv és legalább plusz egy fahossznyi széles sáv a faállományból) fakitermeléssel 

lehetőleg ne legyen érintve, kivétel az idegenhonos és termőhelyidegen fafajok eltávolítása. 

- A kialakult erdőszegély egyes szakaszainak a felszámolásával rakodó, egyéb készletezőhely ne kerüljön kialakításra. 

Fafajösszetétel 

Őshonos, pionír jellegű 

fafajok (kecskefűz, 

rezgőnyár, nyír) a 

faállományban és a 

szegélyeken  

Specialista, védett, 

herbivor rovarfajok 

- A nagyméretű, idősebb kecskefűz, rezgőnyár és nyír egyedek minden esetben meghagyandók! 

- Az erdőrészletek szegélyein (erdőszegélyekben, utak mentén, más az erdőben lévő nyomvonalas létesítmények mentén stb.) 

megtelepedett kecskefűz, rezgőnyár és nyír faegyedeket, azok csoportjait a nevelővágások és a véghasználatok során minden 

esetben meg kell kímélni.  
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tápnövényei, és 

élőhelyüket biztosítják 

- A faállományban lévő egyedek, csoportok csak abban az esetben kerüljenek eltávolításra, de inkább csak visszaszorításra, ha 

a gazdaságilag értékesebb fafaj egyedeinek a fejlődését nagyobb mértékben (pl. nagyobb foltban, állományrész szinten) 

megakadályozzák.  

A természetes 

erdőtársulásnak, őshonos 

célállománynak megfelelő 

őshonos elegyfafajok 

Specialista, védett, 

herbivor rovarfajok 

tápnövényei, és 

élőhelyüket biztosítják 

- Az őshonos elegyfafajok nem csak kímélendők a különböző fahasználatok során, hanem alászorult, vagy mellészorult 

egyedeik, illetve nagyméretű, böhöncös jellegű, idősebb egyedeik további fejlődésükben meg is segítendők akár a főfafaj 

gyengébb minőségű egyedeinek a rovására. 

- Elegyarányuk 20-50%-ig terjedjen. 

- A fontosabb és ritkább elegyfafajok felsorolását lásd erdei élőhelytípusonként a függelékben. 

 - A kialakítandó lékekbe a főfafaj és néhány jelenlévő elegyfafaj 

természetes újultának kiegészítésére, illetve elegyítésére helyben 

potenciálisan előforduló ritkább elegyfafajok ültetendők.  

Idegenhonos, és 

termőhelyidegen fafajok 

hiánya 

Biztosítja az őshonos, 

védett flóra és fauna 

jelenlétét  

- Az őshonos faállományokban (szórt, csoportos, foltos) elegyben jelen lévő idegenhonos és termőhelyidegen fafajok egyedei 

a nevelővágások során, illetve a véghasználatok során elsőként eltávolítandók. Ezzel javítható a faállomány-szerkezet, 

növelhető a záródás változatossága. 

- A felújítási kötelezettséget elérő méretű (0,5 ha <) idegenhonos fafaj csoportjának, foltjának visszaszorítása esetén a 

termőhelynek megfelelő őshonos fafajokkal a mesterséges felújítás elvégzendő (ültetés esetén a vadkár elleni védekezésről 

gondoskodni szükséges). Az idegenhonos faállománynak ilyen, vagy ehhez hasonló léptékű átalakítása őshonos faállománnyá, 

javítja az erdő szerkezetét. 

 

Speciális élőhelyi elem 
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Bolygatatlan erdőtalaj 

A geofitonok (hóvirág, 
keltikék stb.) és a talajlakó 
fauna megmaradását 
biztosítja. 

- A kitermelt faanyag közelítését lehetőleg a korábban is használt közelítőnyomokra kell korlátozni.  

- A közelítést száraz, vagy fagyott talajviszonyok mellett kell megoldani. 

- A faanyag közelítése lehetőleg gumikerekes eszközzel, tengelyen történő kihordással történjen. 

- Vonszolással közelítés csak előválasztékolva, a kijelölt közelítőnyomokon valósuljon meg. 

- Közelítéssel az erdőtalaj szükségtelen tömörítését, bolygatását eredményező technika és időszak alkalmazása elkerülendő. 

Hangyaboly (erdei 
vöröshangya) 

Erdei vöröshangya, 
küllőfajok 

 

- Az erdei vöröshangya bolyok megőrzése érdekében körültekintően kell a fakitermelést, a faanyag közelítést és a rakodók 
kialakítását végrehajtani. A hangyaboly feletti árnyalást (záródást) fenn kell tartani.  

- Véghasználat során a hangyaboly körül fenntartott 
hagyásfacsoport kialakításával kell biztosítani a 
hangyaboly védelmét. 

 

Erdei tisztás 

Védett lágyszárúak, 
nappalai lepkék és más 
rovarfajok élőhelyei 

- Az erdőbe beékelődő tisztások fenntartása során a tisztás szegélyén kialakult természetes erdőszegély kímélendő. 

- A fakitermelések során a tisztáson keresztül közelítőnyom, rakodó lehetőség szerint ne kerüljön kialakításra. 

Erdei vizes élőhely 

Védett vízi gerinctelenek, 
kétéltűek, halak, egyes 
madárfajok, speciális 
élőhelyigényű ritka, védett 
lágyszárú növényfajok 
élőhelyei 

- Az erdei kis vízállások, forráskifolyók, forráslápok, patakok védelme legegyszerűbben a felettük és környezetükben álló 
faállomány záródásviszonyainak a fenntartásával és a talajfelszín bolygatásának az elkerülésével biztosítható. 

- Az erdei vízállásokba, vízfolyásokba dőlt fák, vízbe hullott ágak kíméletet érdemelnek. 

- Kerülendő a természetes úton kialakult lefolyásviszonyok megváltoztatása. 

- A dagonyává alakulásuk megelőzhető koronarészek megfelelő elhelyezésével, vagy legalább 1,2 méter magas kerítés 
kiépítésével. 

Egyéb speciális élőhelyi 
elemek: szikla, barlang, 
avartakaró 

- Az erdőgazdálkodási munkák során az avartakaró, a sziklák, a barlangok környezete bolygatásának minimalizálása, 
természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása javasolt. 
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Kétéltű- és hüllőfajok, 
denevérek búvóhelyei 

- A sziklakibúvások és barlangok környezetében védelmi funkciójú hagyácsfacsoportok kialakítása biztosíthatja ezeknek az 
élettelen természeti értékeknek a megőrzését. 
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Az előbbiekben tárgyalt szerkezeti és élőhelyi elemek változatos és együttes előfordulása biztosítja 

leghatékonyabban a Natura 2000 területeken a közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok kedvező 

természetvédelmi helyzetének megőrzését. Az erdőszerkezeti elemek fenntartása, megőrzése és az 

erdőszerkezeti változatosság növelése általában erdőtípustól függetlenül szinte minden erdőben 

megvalósítható. Azonban vannak olyan élőhelytípusok, amelyek esetében különlegesnek számítanak az ajánlott 

megoldások. Az alábbiakban két olyan élőhelytípus csoportnál adunk ajánlást, amelyek jellegüknél, illetve a 

termőhelyi körülmények miatt a hagyományosan alkalmazott erdőművelési technológiákat tekintve az 

eddigiektől eltérő megítélés alá esnek. 

KULTÚRERDŐK 

Holt faanyag: Minden idegenhonos faállományban idegenhonos fafajból (őshonos fafaj hiányában) is 

meghagyható 5-10 m3/ha holtfa. A vastagabb, 30cm átmérő feletti holtfa részesítendő előnyben. Az intenzív 

erdőművelési technológiák alkalmazását igénylő faültetvényeknél (pl. nemesnyárasok) az erdőrészlet határon 

javasolt lábonálló holtfa visszahagyása, ahol a gépi ápolást a legkevésbé zavarja. Idős fenyőállományok esetében 

a tél eleji időszakban a nyers holtfa visszahagyása, illetve a régebben, már teljesen kiszáradt holtfa meghagyása 

nem jelent biotikus erdővédelmi problémát. 

ÁRTÉRI LIGETERDŐK 

Szintezettség: Ártéri és ártéren kívüli ligeterdők esetében az őshonos faállományban, ha nincsenek jelen a cserje-

, illetve az alsó koronaszintet kialakító őshonos cserje és fafajok, akkor azoknak a jelenlévő idegenhonos 

fafajoknak az egyedeit, amelyek az erdőszerkezet változatosságához, a szintezettség kialakításához hozzájárulnak 

a cserjeszintben és az alsó koronaszintben, csak a jelenlévő és fejlődésükben korlátozott őshonos cserje- és 

fafajok érdekében távolítsuk el. Az őshonos fásszárúak arányának növelése érdekében az idegenhonos cserje- és 

fafajokkal fertőzött, visszahagyott ligeterdő foltokban az idegenhonosok folyamatos visszaszorítása 

természetesen ajánlott, de csak a faállomány szintezettségének és záródásviszonyainak megváltoztatását 

figyelembe véve. 

Zavartalan állományfoltok: Az ártéri és mentett oldalon lévő fűz-nyár és keményfás ligeterdők esetében a kijelölt, 

visszahagyandó, zavartalan erdőfoltban az idegenhonos fásszárúak jelenléte max. 50% körüli arányban még 

elfogadható, de az őshonos cserje- és fafajok fejlődésének elősegítése érdekében, az idegenhonos fa-és 

cserjefajokkal fertőzött, visszahagyott ligeterdő foltokban is javasolt az idegenhonos fásszárúak visszaszorítása. 
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