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KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS ERDÉSZETI SZAKIRÁNYÍTÓK ÉS 

ERDÉSZETI HATÓSÁGI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE  

AZ ERDŐKHÖZ KÖTŐDŐ KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ DENEVÉREK ÉS 

MADARAK POPULÁCIÓINAK FENNTARTÁSA 

A lecke célja, hogy ismertesse az erdőkhöz kötődő denevér és madárfajok jelentőségét, bemutassa a jelenleg 

legszélesebb körben alkalmazott vágásos erdőgazdálkodás hatásait e fajcsoportokra, valamint tárgyalja az 

erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű denevér és madárfajok populációinak fenntartását szolgáló erdészeti-

természetvédelmi kezelési javaslatokat. 

 

A következőkben a denevérek és madarak érdekében végezhető erdészeti-természetvédelmi kezelésekről lesz 

szó, illetve arról, hogy a jelenleg legszélesebb körben alkalmazott vágásos gazdálkodás hogyan hat ezekre a 

csoportokra. A tárgyalt fajok megőrzését szolgáló alapvető kezelési javaslatok nagy része a vágásos gazdálkodás 

során is alkalmazhatóak, bár kétségtelenül az átalakító, szálaló és faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódok 

esetén könnyebben végrehajthatók. A javaslatok nagy része kapcsolódik az előző fejezetben meghatározott (4. 

fejezet: Erdei élőhelytípusok kezelése), az erdők kedvező természetvédelmi helyzetét fenntartó, illetve javító 

erdőgazdálkodási gyakorlat megoldásaihoz.  

A közösségi jelentőségű, illetve kiemelt közösségi jelentőségű, (ún. jelölő) erdei élőhelytípusokban egyik 

elsődleges cél a kiemelt közösségi jelentőségű, és közösségi jelentőségű, ún. jelölő fajok védelme. Emellett 

azonban az élőhelyek jellegzetes fajainak kedvező védettségi helyzete is szempont és törvény által előírt 

kötelezettség, amit a közösségi jelentőségű, illetve a kiemelt közösségi jelentőségű erdei élőhelytípusok kedvező 

természetvédelmi helyzetének megfelelő fenntartása is biztosít (ld. A Natura 2000 erdőkre vonatkozó 

szabályozások, és a kedvező természetvédelmi helyzet értelmezéséről szóló leckéket). Ezért a legtöbb 

élőlénycsoport ismertetése során a közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű erdei 

élőhelytípusok jellegzetes fajainak élőhelyi igényei, a rájuk vonatkozó fajvédelmi javaslatok is – ajánlás jelleggel 

– tárgyalásra kerülnek.  

 

DENEVÉREK  

Hazai denevérfajaink ultrahang segítségével tájékozódó, alkonyattól hajnalig aktív, rovarokkal táplálkozó 

emlősként fontos szerepet töltenek be az erdei életközösségekben. Az erdős élőhelyek vegetáció szerkezete, 

jellege, a nappali búvóhelyek, telelő- és szülőhelyek száma, az erdei tavak száma, valamint a rovarfauna 

gazdagsága befolyásolja elsősorban a denevérek elterjedését, reprodukciós képességét és kolóniáik méretét. 

A hazánkban előforduló 28 denevérfaj közül a tíz Natura 2000 jelölő faj mindegyike kötődik valamilyen 

mértékben az erdősült területekhez. A fajok egy része teljes életciklusát erdőkben éli (nagyfülű denevér, nyugati 

piszedenevér). Ezeknek az erdőlakó denevéreknek a kolóniái jellemzően több tucatnyi odúból álló hálózatot 
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használnak szálláshelyként, amit mind térben, mind időben váltakozva használnak, alkalmazkodva az adott 

kolónia életciklusához szükséges mikroklimatikus tényezőkhöz. Az odúrendszer váltakozó intenzitású használata 

hozzájárul a kolóniát veszélyeztető hatások csökkentéséhez, pl. a parazitáltság csökkentéséhez, a ragadozók 

elleni védekezéshez. Ezen fajok szülőkolóniáikat faodvakban, leváló fakéreg mögött hozzák létre és akár át is 

telelnek a fatörzsekben található, védettebb üregekben. 

A denevérfajok másik része emberi épületekben, természetes vagy mesterséges földalatti üregekben találja meg 

jellemző szálláshelyét, viszont táplálkozóterületei alapvetően a fás élőhelyekhez kötődnek (kis- és nagy- és 

kereknyergű patkósorrú denevér, hosszúszárnyú denevér, csonkafülű denevér, hegyesorrú denevér). A 

természetközeli idősebb erdőkben a többszintű vegetáció kialakulása, az álló holtfa arányának és az odvas 

faegyedek számának növekedése teremti meg a denevérfajok megtelepedésének lehetőségét.  

A denevérfajok eltérő tájékozódó képességgel, aktivitással, változatos táplálékpreferenciával rendelkeznek, ami 

alapvetően tükröződik eltérő élőhelyi igényükben is. Egyes fajok számára a talajon, az aljnövényzeten mozgó 

futóbogarak vagy egyenesszárnyúak nyújtják az elsődleges táplálékot, míg más fajok a sűrű cserjeszintben, 

második lombkoronaszintben táplálkoznak, és a levelekről csipegetve szedik össze a rovarokat. A fajok egy része 

az erdőszegélyében táplálkozik, más fajok soha nem merészkednek túl a zárt erdő határain. A fajok általános 

közös igénye a változatos szerkezetű, búvóhelyeket nyújtó erdei élőhely. 

 

A jelenlegi erdőgazdálkodás hatásai az erdei denevérfajokra 

A középkorú erdőkben történő nevelővágások az erdőszerkezet homogenizációjával már csökkenthetik a 

denevérek szálláshely kínálatát (odvasodó böhöncök, kéregvedlett fák eltávolítása), így számukra csupán néhány 

évtized marad arra, hogy a vágáskorig zavartalanul éljenek, holott életmódjukból fakadóan az éjszakai aktivitású 

erdészeti kártevő rovarok tömegeit tartják kordában. A vágásérettségi korhoz közeli erdők a denevérek számára 

is jelentős élőhelyek. A fahasználatok, különösen a jelenlegi általános hazai gyakorlat szerint végrehajtásra kerülő 

véghasználatok az összefüggő erdőrészek letermelésével a denevérek búvóhelyeinek elvesztése mellett 

táplálkozóterületük kiterjedését közvetlenül is csökkenti. A véghasználatokat követően a denevérfajok számára 

az erdő, mint élőhely jellemzően csak több évtized elmúltával kezd újra alkalmassá válni, mert a rudas állományok 

még alapvetően alkalmatlanok arra, hogy a denevérek benépesítsék őket. 

 

Mi kell a fajcsoport megőrzéséhez? 

A folyamatos erdőborítást megszüntető beavatkozások leküzdhetetlen akadályt jelentenek a denevérek 

többsége számára. A szálalásos erdőgazdálkodás során az állomány szerkezetében nagy változás nem történik, a 

folyamatos erdőborítás biztosított, ezért nem csökken a denevérek számára alkalmas táplálkozóterület nagysága. 

A fák kivágása nyomán kialakult kb. 150-1000 m2-es mesterséges lékekben kialakuló újulat gazdag 

rovarállománya szintén megnövelheti a táplálékmennyiséget, ezáltal megfelelő táplálkozóterületet biztosít a 

számukra. A kolóniák mérete és az egyedi táplálkozóterületek nagysága jelentős kiterjedésű, összefüggő erdei 

élőhelyet igényel. E tény figyelembevétele nélkül alkalmazott, denevér-élőhelyeket érintő beavatkozások esetén 

a denevérállományok összeomlása következik be. 

A denevérfajok megőrzését szolgáló alapvető fajmegőrzési javaslatok: 
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• Az őshonos fafajokból álló erdőrészletekben az egészségügyi célú fakitermelés szabályozása. 

• Növedékfokozó gyérítések ne járjanak a böhöncös, odvas fák kivágásával (madarak, denevérek 

szálláshelyei). 

• A lábon száradt, kéregvedlett és odvas fák teljes kímélete. 

• Lehetőség szerint csak őshonos fafajokkal történjen a felújítás, mert az őshonos fafajok az idegenhonos 

fafajokhoz képest nagyságrendekkel változatosabb rovarfaunát tartanak el. 

• Korban és fafajban diverz erdők létrehozása, strukturált erdőkép kialakítása (cserjeszint megőrzése, 

második lombkoronaszint fenntartása, erdőszegélyek megőrzése). 

• Vágáskor lehetőség szerinti emelése 30-50 évvel. 

• Erdei vízfelületek fenntartása, az őshonos fajokól álló vízfelületek szegélyvegetációjának eltávolításának 

tilalma. 

• Az ismert szálláshelyek közelében védőzóna kijelölése. 

• Folyamatos erdőborítást fenntartó erdőgazdálkodás bevezetésének támogatása – szálalás. 

 

MADARAK 

E jól ismert taxon jelentős számban előfordul hazai erdőségeinkben, többé-kevésbé jól definiálható madár-

közösségeket alkotva. A tápláléklánc csúcsán, vagy annak közelében levő élőlénycsoport, amelynél alapvető 

feltétel az élőhelyi változatosság megléte. A madarak az erdők állapotára gyorsan reagáló, könnyen vizsgálható 

élőlénycsoportot képeznek.  

Nappali ragadozómadaraink, a fekete gólya és a baglyok (uhu, törpekuvik, uráli bagoly) esetében fontos feltétel 

a zavartalanság biztosítása, amely sok esetben az előfordulás alapja. A nagytestű fajok többsége nagy térigényű, 

az erdőt több esetben csak fészkelésre veszi igénybe. Táplálkozni távolabb, akár 10 km-nél messzebb eső speciális 

adottságú területekre jár. Ezek a ritka, minden esetben fokozottan védett fauna-elemek szinte kizárólag idős, 

természetközeli állapotú erdőségekben költenek, egyedileg kell nyilvántartani előfordulásaikat, aktív és egykori 

fészkeiket, hiszen ezek összessége alkotja optimális méretű territóriumukat. 

Az erdei élőhelyekhez kötődő jelölő fajok között meghatározóak az Európában sérülékenyebb helyzetű harkály 

fajok és a ritka ragadozómadarak. Előbbiek előfordulásának függvénye számos odúlakó madárfaj, melyek közül 

a nálunk még gyakori, közösségi jelentőségű örvös légykapó a legjellemzőbb. A harkályfajok elhagyott 

költőüregeit (egyes emlős- és rovarfajon felül) sok olyan madárfaj is használja, melyek nagyon jellemző tagjai az 

erdei életközösségnek, de nem jelölő fajok. Ilyenek a cinege fajok, szürke légykapó, csuszka, mezei veréb, 

seregély, füleskuvik és a macskabagoly. Odútelepítésekkel bizonyították, hogy fiatal, vagy holt fától mentes 

eredőségekben a természetes odvak hiánya miatt nem fordulnak elő odúlakó énekeseink. Gyakori énekeseink 

(meggyvágó, erdei pinty, fekete és énekes rigó, sisegő füzike) egyedszáma szoros kapcsolatban van a biomassza 

zömét képező ízeltlábúak és más talajlakó gerinctelenek tömegviszonyaival és fajspektrumával, így a 

természeteshez közelálló erdők madárvilága sokkal gazdagabb.  
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Erdei vizes élőhelyeink nálunk szórványosnak, vagy ritkának minősülő jellegzetes madarainak (vízirigó, hegyi 

billegető, jégmadár) előfordulása is összefüggésben van a befoglaló erdőtársulás korával, természetességével, 

amely fészkelési, rejtőzködési és táplálkozási lehetőséget is jelent e fajok számára. A vizeket kísérő üde 

erdőtársulások, völgyek, lápák madár-közösségének is vannak jellegzetes színező elemei (erdei szalonka, 

ökörszem, erdei szürkebegy, vörösbegy) és kifejezett ritkaságai (kis légykapó).  

Speciális helyzetűek a síkvidék erdős-puszta jellegű területein élő fajok (kékvércse, szalakóta), amelyek nem 

minden esetben erdőnek minősülő fás vegetációban költenek, de kiadványunk koncepciójának részét képezik. 

Fajlistánkban ugyancsak szerepelnek az erdőszegélyeken, vágásterületeken, erdőségek tisztásain élő jelölő fajok 

is. 

Ritka ragadozó madaraink, mint a békászósas, a kígyászölyv, a darázsölyv, a szirt sas és bizonyos mértékben a 

parlagi sas jellemzően a természetközeli, idős, gazdálkodási szempontból kevéssé érintett erdőállományokban 

költenek. Ugyanez mondható el a lábon álló és fekvő elhalt fák jelentétét igénylő fehérhátú fakopáncsról és kis 

légykapóról is; ezek a fajok biológiai indikátornak minősülnek. 

 

A jelenlegi erdőgazdálkodás hatásai az erdei madárfajokra  

A hagyományosan alkalmazott vágásos üzemmód egyértelműen negatív hatással van a madarak fajdiverzitására 

és egyedsűrűségére. E gazdálkodási mód mellett csak a tág tűréshatárú, gyakorinak minősülő fajok maradhatnak 

fenn. Felmérések bizonyítják, hogy legtöbb harkály fajunk az idős erdőállományban sem fordul elő, ha hiányzik 

belőle az elhalt fa (pl. a jelölő hamvas küllő és közép fakopáncs). A harkályok közül egyedül a fekete harkály 

képes élő, kemény fába vájni költőüregét. A fiatal, közepes korú, vagy száradékmentes állományokban a 

harkályok szinte kizárólag a puha elegyfafajokban fészkelnek, ezért a vadcseresznye, a rezgőnyár és a nyír 

jelenléte középhegységeinkben kiemelkedő jelentőségű.  

A vágásos üzemmód által keletkező nyílt területek időszakosan élőhelyet nyújthatnak egyes erdőszéli 

madárfajoknak, ez a körülmény viszont nyilvánvalóan nem támaszthatja alá ennek szükségességét. Jó példák erre 

a fiatalosokban, elgazosodott feltáróutak mentén, cserjésekben költő jelölő fajaink, a tövisszúró gébics és a 

karvalyposzáta, amelyek megőrzése a peremterületek féltermészetes, vagy művelt területein is biztosított. A 

feltáróút hálózat – a túltartott nagyvad állománnyal – negatív hatással van a földön fészkelő madarainkra, 

leginkább a szinte már kipusztultnak minősíthető császármadárra. 

 

Mi kell az erdei madárfajok megőrzéséhez? 

• Refugium területek kijelölése és megőrzése, ahol erdőhasználat egyáltalán nem történik, és élőhelyi 

adottságaik alkalmasak ritka jelölőfajaink megőrzésére. Ritka erdőtársulásaink az esetek többségében 

madártanilag is értékesek, ezek megőrzése mindenképpen kívánatos, de nagy kiterjedésű, zonális 

erdeinkben is ki kell jelölni ilyen állomány részeket.  

• A hagyományos, vágásos üzemmódban kezelt erdőkben hagyásfák, hagyásfa csoportok, állományrészek 

visszahagyása, ahol az álló és fekvő holtfák megőrzendők. 
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• Távlati célként a természetközeli vadállomány kezelés támogatása, ahol a növényevő nagyvad állományt 

elsősorban emlős ragadozóink tartják féken. 

• Erdőszegélyek, peremi területek őshonos cserjéseinek, bogyós termésű fás növényzetének megőrzése. 

• Elegy fafajok megőrzése az erdőállományokban és szegély területeken, különös tekintettel a 

vadcseresznyére, rezgőnyárra, nyírre, berkenye fajokra. Ha szükséges, az elegyfafajok betelepítése a 

fiatal monokultúrákba. 

• Természetes vízfolyások, kisebb-nagyobb víztestek és kisérő növényzetük megóvása, ha szükséges, 

rekonstrukciója. Mesterséges vizes élőhelyeink felülvizsgálata, ha szükséges helyreállítása vagy 

fejlesztése, kezelése. 

• Ritka, fokozottan védett, zavarásra érzékeny nappali ragadozó madaraknál, baglyoknál és fekete gólyánál 

a fészkelőhely megőrzése és a fészkelési időben zavartalanság biztosítása. 

• Lábon álló és fekvő elhalt fák, harkály- és természetes odúkat tartalmazó faegyedek, ragadozómadarak 

és feketególya fészkét hordozó fák és védőzónájuk megőrzése.  

• Vízfolyások, völgyek, lápák fás növényzetének megőrzése. 

• Folyamatos erdőborítás melletti, a természetes erdődinamikához közelálló gazdálkodás, ahol az idős élő 

és elhalt fák aránya számottevő.  
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