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KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS ERDÉSZETI SZAKIRÁNYÍTÓK ÉS 

ERDÉSZETI HATÓSÁGI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE  

AZ ERDŐKHÖZ KÖTŐDŐ KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ KÉTÉLTŰEK, 

HÜLLŐK ÉS ÍZELTLÁBÚAK POPULÁCIÓINAK FENNTARTÁSA 

A lecke célja, hogy ismertesse az erdőkhöz kötődő kétéltűek, hüllők és ízeltlábúak jelentőségét, bemutassa a 

jelenleg legszélesebb körben alkalmazott vágásos erdőgazdálkodás hatásait e fajcsoportokra, valamint 

tárgyalja az erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű kétéltűek, hüllők és ízeltlábúak populációinak fenntartását 

szolgáló erdészeti-természetvédelmi kezelési javaslatokat. 

A tárgyalt fajok megőrzését szolgáló alapvető kezelési javaslatok nagy része a vágásos gazdálkodás során is 

alkalmazhatók, bár kétségtelenül az átalakító, szálaló és faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódok esetén 

könnyebben végrehajthatók. A javaslatok nagy része kapcsolódik 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. (Az egyes 

jelölő fajokat a következő fejezetben vastaggal szedtük. Ezen fajok élőhelyi igényeit, és a jelölő élőhely kódját a 

Függelékben található 4. táblázat részletesen bemutatja). 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. 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.  

 

KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK 

A hazai őshonos herpetofaunát alkotó kétéltű- és hüllőfajok többsége valamilyen mértékben kötődik az erdei 

élőhelyekhez. (Ezek közül összesen négy jelölőfaj található, mind a négy kétéltűfaj; ld. Függelék, 4. táblázat). A 

zárt erdei fajoktól – amilyen hazánkban a foltos szalamandra –, az erdőssztyepp élőhelyeket kedvelőkig – ilyen a 

pannongyík –, az erdeinket benépesítő kétéltű és hüllőfauna változatos képet mutat. A nyílt, füves élőhelyeken 

előforduló fajok (ide soroljuk Európa egyik legritkább gerinces állatát, a rákosi viperát), az élőhelyüket érintő 

erdőtelepítések következtében szintén nem függetleníthetők az erdőgazdálkodási tevékenységektől. Több, a 

vizes élőhelyet csak szaporodási időben felkereső, illetve éves aktív periódusának nagy részét vízben töltő 

kétéltűfaj gyakran erdőket keres fel telelésre, ugyanez siklófajok csoportos telelése esetén is jellemző. 

Az erdei ökoszisztémákban a kétéltűek és hüllők fontos szerepet töltenek be, a vízi és a szárazföldi 

anyagforgalomban, valamint a táplálkozási hálózatokban is nagy jelentőségük lehet. A kétéltűek nagy 

egyedszámú csoportosulásai jól hasznosítható táplálékforrást biztosítanak erdeink csúcsragadozóinak, kisvizek 

(pl. csermelyek, tócsák) életközösségeiben pedig a farkos kétéltűek tölthetnek be csúcsragadozó szerepet 
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(közönséges-, dunai és alpesi tarajosgőte). A hüllők életmódbeli változatossága (a felnyíló erdősztyepp erdők 

tisztásainak gyepszintjében élő pannongyíktól a fákon is vadászó erdei siklóig), egyes fajok nagy hőigénye 

magyarázza, hogy csak megfelelő, finom léptékű heterogenitást mutató erdőtömbökben alakulhat ki gazdag 

hüllőfauna. Nem túlbecsülhető a földön fekvő holtfa szerepe sem, a hazai herpetofauna nagy része azt szárazföldi 

menedékhelyként, több faj telelőhelyként hasznosítja. Különösen a méretes fekvő fák nedvesség megőrző 

funkciója lehet igen jelentős a kétéltűek túlélése szempontjából, főként, ha azok vizes élőhelyek környezetében 

találhatók. Hasonló szerepe lehet idős, tőkorhadt fák odvainak is. A tisztásokon, erdőszegélyeken maradó fekvő 

holtfa hüllők napozó- és vedlőhelyét biztosíthatja.  

 

A jelenlegi erdőgazdálkodás hatásai az erdei kétéltű- és hüllőfajokra 

A jelenlegi erdőgazdálkodási gyakorlat, az erdei élőhelyek homogenizálásán keresztül számos negatív hatást 

gyakorolhatnak a kétéltű- és hüllőpopulációkra. A vágásos üzemmód kiterjedt alkalmazása nagy területeken 

változtatja meg (szárítja) a talajközeli mikroklímát, a holtfa hiánya pedig erősíti ezt a hatást. A cserjeszint, az erdei 

aljnövényzet, a mohapárnák, a vastag avartakaró, a rágcsálójáratok, amelyek az összes erdei kétéltű és egyes 

hüllők (pl. a lábatlangyík) szempontjából fontos élőhely szerkezeti elemek, a vágásos üzemmódban kezelt erdők 

fiatalabb stádiumaiban gyakran hiányoznak, vagy alig vannak jelen. A kétéltűek szempontjából fokozottan 

jelentkeznek fenti hatások a szaporodóhelyek környezetében. Így, a hegy- és dombvidéki patakokat kísérő erdők 

letermelése a foltos szalamandra és a gyepi béka állományait hátrányosan érinti, az erdei kistavak körül végzett 

fakitermelések pedig az adott terület szinte minden kétéltű fajára (így a jelölő sárgahasú unkára is) kedvezőtlen 

hatást gyakorolhatnak. A teljes talajelőkészítésen alapuló erdősítési technológiák tömeges kétéltűpusztulást is 

okozhatnak az ártéri magaslatokon telelő gőték, békák állományaiban. 

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó közlekedés és anyagmozgatás, a talaj, az avartakaró, a holtfa 

és egyéb élőhelyi elemek (pl. sziklák, kisvizek) zavarásán keresztül ugyancsak drasztikus hatással lehetnek a 

terület herpetofaunájára. Az erdészeti feltáró hálózat ellentmondásos szerepét szintén meg kell említeni: az utak 

klimatikus és hidrológiai hatásai számos erdei kísvíz eltűnéséért felelősek, miközben a keréknyomok és útárkok 

vízállásai egyes fajok (sárgahasú unka, alpesi gőte) számára kulcsfontosságúvá váltak. Az utak szegélyei (mint 

mesterséges erdőszegélyek) több hüllőfajnak (pl. fali gyík) biztosítanak kedvező élőhelyi adottságokat. 

 

Mi kell a fajok megőrzéséhez? 

• A folyamatos erdőborítás és nagy mennyiségű földön fekvő holtfa biztosítása, különösen a kétéltűek 

legfontosabb szaporodó- és élőhelyeit adó időszakos és állandó vízállások, vízfolyások és források 

környezetében. 

• Mocsárerdők, láperdők, ártéri puhafaligetek és patakmenti ligeterdők állományait, ahol lehetőség 

van rá, indokolt természetvédelmi erdőkezeléssel, illetve faanyagtermelést nem szolgáló 

üzemmódban kezelni. 

• Az erdei vízállásokba, vízfolyásokba dőlt fák, vízbe hullott ágak kímélete.  
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• Az erdőgazdálkodási munkák során a talaj, az avartakaró, a gyep- és cserjeszint, a kisvizek, a sziklák 

bolygatásának minimalizálása, természetkímélő anyagmozgatási módszerek alkalmazása. 

• Az erdőgazdálkodási célú közlekedésre, rakodásra, készletezésre használt utakon, rakodókon 

található vízállások kiváltása biztonságos helyszíneken létesített vizes élőhelyekkel. Ezek nyílt, 

esetleg félárnyékos helyen készült kisméretű, sekély, időszakos vízterek legyenek, melyek 

évenkénti/néhány évenkénti kiszáradása is előnyös. 

• Az aktuális használaton kívüli utakon, rakodókon található vízállások megtartása, az ilyen utak újra 

használatba vételének legalább az előző évben történő megtervezése és erről a természetvédelmi 

kezelő értesítése. 

• A használatban lévő utakon, rakodókon található vízállások lehetőség szerinti elkerülése. 

 

Lehetőség szerint kerülendő: 

• Az erdőterületeken meglévő felszínalaktani és hidrológiai változatosság (felszíni mélyedések és 

kiemelkedések, időszakos kisvizek stb.) uniformizálása. 

• Vizes és vízi élőhelyek környezetében a teljes talajelőkészítésen alapuló erdősítési módszerek 

alkalmazása. 

• Az erdei vízállások erdőgazdálkodási célú megszüntetése, gépjárművekkel történő zavarása, 

erdőgazdálkodási célú igénybevétele (faanyagmozgatás, rakodás, vágástéri hulladék elhelyezése, 

stb.). 

• Az erdészeti feltáró hálózat vízállásos árkain át történő közelítés, az árkokban való készletezés. 

• A természetszerű állapotú erdei tisztások igénybevétele szállításra, rakodásra, készletezésre. 

• A füves vagy ligetes erdőszegélyek igénybevétele, zavarása az erdőgazdálkodási munkák során. 

• Erdészeti tájidegen fafajokkal történő erdősítés, célszerű a már meglévők átalakítása tájhonos 

fafajokból álló elegyes állományokká. 

 

ÍZELTLÁBÚAK 

A Földön élő mintegy másfél millió élőlényfaj több mint kétharmada az ízeltlábúak közé tartozik; nem meglepő, 

hogy az erdők életközösségében is meghatározó szerepet töltenek be. Nélkülük leállna az anyagkörfogalom az 

erdőkben, a lehullott levelek és a holt faanyag lebomlása túl lassú lenne, az erdei növényfajok – beleértve a fákat 

is – nem jutnának a növekedésükhöz elegendő tápanyaghoz. Az ízeltlábúak nélkülözhetetlen szerepet töltenek 

be az erdők életében, az erdő minden egyes „zugában”, a mélyebb talajrétegektől a legmagasabb fák csúcsáig 

mindenhol ott vannak. Az anyagkörforgalomban betöltött jelentős szerepükből is következik, hogy a fajok 

legnagyobb része óriási egyedszámban él az erdőkben, csupán egy köbméternyi talajban több százezer atka él! 
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A nagy tömegben előforduló fajok – mint például az avarlebontásban nagy szerepet játszó páncélosatkák és 

ugróvillások, egyes tömegesen előforduló lombfogyasztó lepkehernyók vagy a talajszinten apró rovarokra 

vadászó farkaspókok – nem szorulnak védelemre. Ezek a fajok az intenzív emberi hatás alatt álló őshonos 

erdőállományokban is nagy számban vannak jelen. Az erdei ízeltlábúak egy jelentős része viszont még a számára 

kedvező adottságú élőhelyeken sem fordul elő nagy tömegben. Ezeknek a fajoknak általában nagyon különleges 

az életmódja, vagy nagyon speciálisak az ökológiai (élőhelyi) igényei. Emiatt érzékenyek az emberi 

beavatkozásokra, ezért az intenzíven művelt gazdasági erdőkben nem képesek fennmaradni. Ezek azok a fajok, 

amelyek a természetvédelem fókuszában állnak, amelyek csak aktív védelmi intézkedésekkel őrizhetők meg az 

utókor számára. Az erdőgazdálkodás miatt veszélyeztetett fajokra említhetjük példaként a holt, korhadó 

faanyagban fejlődő (szaproxilofág) fajokat, vagy az erdőgazdálkodás miatt megritkult (rezgő nyár, kecskefűz, nyír) 

elegyfafajokhoz kötődő lombfogyasztó rovarokat. 

A természetes folyamatok során elpusztult (kiszáradt, kidőlt, derékba tört) fák faanyagának lebontására igen 

fajgazdag ízeltlábú közösség alakult ki. A faanyag lebontása közben minden korhadási fázisnak megvan a sajátos 

rovarközössége, amelyek meghatározott sorrendben követik egymást. Így egyetlen fatörzs a lebomlása alatt 

rengeteg fajnak nyújt élőhelyet, mint a cincérfajok, a kék pattanó (Limoniscus violaceus), vagy a skarlátbogár 

(Cucujus cinnaberinus). A szaproxilofág fajok között van néhány nagyon speciális élőhelyigényű faj. A rendkívül 

ritka, közösségi jelentőségű és egyben fokozottan védett remetebogár (Osmoderma eremita) csak olyan nagy 

méretű, sérült, részben elhalt, de még álló fában tud megélni, amely törzsében olyan nagyméretű üreg található, 

amely több liter űrtartalmú, nem ázik be, de nem is porszáraz, és az üreg alján nagy mennyiségű, bizonyos 

gombák által lebontott korhadék halmozódott fel. Ilyen odvak jellemzően a 150 évnél idősebb fákban képződnek. 

Szintén nagyon jelentős szerepet töltenek be az erdő életében a lombfogyasztó rovarfajok. Hazánkban a 

tölgyfajokon közel 700 lombfogyasztó rovarfaj él. Ezek közül közel 300 kizárólag tölgyön fejlődik! Ezen fajok egy 

része igen nagy egyedszámban él a tölgy dominanciájú erdőkben – pl. tölgyilonca (Tortrix viridana), kis 

téliaraszoló (Operophtera brumata), nagy téliaraszoló (Erannis defoliaria), gyapjaslepke (Lymantria dispar), 

barkabaglyok (Orthosia spp.) –, ezzel jelentős szerepet töltenek be az erdei életközösségek táplálékhálózatában. 

Csak nagy kiterjedésű, gyepekkel mozaikoló, nyílt molyhos tölgyes állományokban él az Anker-araszoló (Erannis 

ankeraria), míg a öreg erdőfoltot és változatos záródást igényel a magyar fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii). 

Az elegyfafajoknak is megvan a saját lombfogyasztó rovarközössége. Az ezeket alkotó fajok között sok a 

tápnövényspecialista mono- vagy oligofág faj, melyek csak egy vagy néhány fajon képesek kifejlődni. A 

kecskefűzhöz, a rezgő nyárhoz és a nyírhez kötődő rovarközösség kiemelkedő természeti értéket képvisel. Európa 

északi területein, a tajga zónában ezek a fajok elterjedtek, hazánkban viszont a klimatikus viszonyok miatt már 

ritkák, csak magasabb hegyvidékeink erdeiben fordulnak elő.  

 

A jelenlegi erdőgazdálkodás hatásai az ízeltlábúakra 

Az erdőben minden négyzetméteren legalább százas nagyságrendben élnek ízeltlábúak. Ezért az 

erdőgazdálkodás keretében végzett bármilyen munkafolyamat ízeltlábúak százezreire van hatással. A különböző 

beavatkozásoknak (pl. törzskiválasztó gyérítés, bontás, végvágás, száradék termelés, szálalás) eltérő hatása van 

az ízeltlábú közösségekre. Ugyanannak a beavatkozásnak az egyes fajokra nagyon különböző hatása van.  

Az általánosságban elmondható, hogy egy erdőállományban a főfafajok egészséges egyedeinek nem 

véghasználati jellegű kivétele (tisztítás, törzskiválasztó gyérítés, növedékfokozó gyérítés és szálalás keretében) 
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okozza a legkisebb hatást az erdei ízeltlábú-közösségre, és egyáltalán nem vagy csak alig csökkenti a 

biodiverzitást. Sőt, ha ezeket a fahasználatokat nem egyenletesen, hanem foltosan, csoportosan hajtják végre, 

akkor a létrejövő változatos záródás következtében változatosabb élőhelystruktúra jön létre, aminek pozitív 

hatása lesz az élővilágra. De hangsúlyozni kell, hogy ez csak abban az esetben van így, ha egészséges, és nagyrészt 

átlagos méretű főfafajú egyedeket veszünk ki az állományból a fahasználatok során. Ha az odvas, elhalt vagy 

pusztulófélben lévő, illetve alászorult vagy az átlagosnál termetesebb egyedeket is érintik a fahasználatok, akkor 

ezek jelentősen csökkenti a faji sokféleséget, sok fajnak megszűnik az élőhelye, és emiatt eltűnik az 

erdőállományból. Tehát nagyon nagy jelentősége van annak, hogy az egyes fahasználatokat milyen szempontok 

szerint, milyen szemlélettel hajtjuk végre. Ugyanazon fahasználat, ugyanannyi köbméter kivétele mellett 

egyáltalán nem, de akár nagyon jelentősen is csökkentheti a fajösszetétel változatosságát. 

 

Az erdőgazdálkodásból fakadó legjelentősebb biodiverzitást csökkentő tényezők: 

• nagyobb kiterjedésű összefüggő véghasználati területek keletkezése 

• a holtfa mennyiségének csökkenése 

• a pionír- és elegyfafajok hiánya 

• cserjés erdőszegélyek hiánya 

 

A nagyobb kiterjedésű összefüggő vágásterületekről az erdőkhöz kötődő rovarközösség nagy része eltűnik. Csak 

néhány, ökológiai értelemben „igénytelen” (tágtűrésű) faj képes megélni az idős fáktól mentes vágásterületeken. 

Tehát a nagyobb kiterjedésű, összefüggő véghasználati területekkel történő erdőgazdálkodás az erdei 

rovarközösség kb. 90%-át elpusztítja az érintett vágásterületen, vagy a szomszédos fahasználattal nem érintett 

területre kényszeríti. Ebbe a 90%-ba beletartoznak a közösségi jelentőségű lombfogyasztó lepkefajok is, mint az 

Anker-araszoló (Erannis ankeraria) és a magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii). Ha az igen ritka 

Anker-araszoló élőhelyét jelentő erdőállományt letermelik, akkor a faj valószínűleg örökre kipusztul az élőhelyről, 

hiába nő fel évtizedek múlva az erdőállomány. Ennek a fajnak olyan kicsi a terjedőképessége, hogy hosszú 

évtizedek alatt sem képes újra benépesíteni az egykori élőhelyét. A jobb terjedő képességgel rendelkező magyar 

tavaszi-fésűsbagoly esetében is legalább 40-50 évre eltűnik a faj az élőhelyét érintő véghasználat miatt. Ezt 

követően a felnövekvő idősebb erdőállományba előbb-utóbb képes a faj visszatelepülni, ha van a közelben nagy 

egyedszámú, életképes populáció. 

 

A hazai lombos erdőkben a fajoknak kb. egyharmada a holtfához kötődik. Az erdei ízeltlábúak körében is hasonló 

ez az arány – de egyes csoportoknál akár 50-70% is lehet. Ilyen kiemelt csoport a cincérek csoportja, amelyben 

több fontos jelölő faj található: a nagy hőscincér, a havasi cincér és a gyászcincér. A természetes úton képződő 

holtfa eltávolítása (az elszáradt vagy száradó félben lévő egyedek kivágása a fahasználatok során) akár 30%-os 

biodiverzitás-csökkenést eredményez az erdei ízeltlábúak körében. A hazai védett bogárfajok esetében ez a 

fajszámcsökkenés 60%-os. Minél nagyobb arányban marad holtfa az erdőben, annál kisebb arányú az élővilág 

gazdagságának csökkenése.  
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A pionír- és az elegyfafajokhoz nagyon fajgazdag (legalább 300 faj), és természetvédelmi szempontból nagyon 

jelentős rovarközösség kötődik. Ezek a fajok nem képesek fennmaradni azokban az erdőkben, ahol hiányoznak 

ezek a fafajok. A sematikusan végzett tisztítások és gyérítések (amelyek során „kigyomlálásra” kerülnek a 

kecskefűz, rezgő nyár, nyír, szil, hárs, juhar, berkenye és vadgyümölcsfa egyedek) teljesen megszüntetik ezen 

értékes rovarközösség élőhelyét, így 10-20%-os biodiverzitás-csökkenést eredményezve. Ennél a számszerű 

csökkenésnél sokkal jelentősebb a természetvédelmi értékben bekövetkező csökkenés, mert a fákon élő védett 

rovarok esetében jóval magasabb az elegyfajokhoz kötődő fajok aránya. Az elegyfajok kiszelektálása az 

állományból a védett lepkék esetében pl. 60%-os fajszámcsökkenést okoz. 

A cserjés erdőszegélyek nagyon jelentős rovar-élőhelyek. Egy sor védett rovarfaj kötődik az erdőszegélyeken lévő 

cserjékhez, illetve szegélyi helyzetben lévő napsütötte fákhoz, mint a keleti mustárlepke (Leptidea morsei major) 

és a csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria). A vágásos üzemmódban végzett végvágások általában az 

erdőszegélyeket sem kímélik. Az erdőszegélyről gyakran csak a cserjéket vágják ki, de ezzel is sok faj élőhelye 

szűnik meg. Egy ilyen eset pusztította ki nemrégiben a Mátraalja egyik legjelentősebb díszes tarkalepke 

(Euphydryas maturna) populációját, amely közösségi jelentőségű faj. Az utóbbi időben azonban egyre több 

helyen találkozni olyan pozitív példával, hogy a véghasználat során az állomány szélső fáit és a szegélyen lévő 

cserjést legalább szakaszokban érintetlenül hagyják. Az ilyen kíméleti területekkel sok cserjéshez kötődő faj 

megőrizhető, például a védett, közösségi jelentőségű sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax).  

Az elegyfafajok és a holtfa eltávolítása - amellett, hogy nagyon jelentős (akár 50%-os) fajszám-csökkenést 

eredményez – nagyon megnöveli a lombfogyasztó erdei kártevő fajok (pl. gyapjaslepke, kis téliaraszoló) 

elszaporodásának lehetőségét. A gradációra hajlamos fajok elsősorban tölgyeken, gyertyánon és bükkön élnek, 

az elegyfajokat kevésbé, vagy egyáltalán nem fogyasztják. Tehát ha egy állományban magas az elegyfafajok 

összesített aránya, akkor jelentősen csökken a károsítás mértéke. A holtfa (elsősorban a fekvő holtfa) szolgál élő- 

és búvóhelyül nagyon sok, elsősorban a talajszinten élő ragadozó rovarfaj (pl. futrinkák, pl. kárpáti vízifutrinka 

(Carabus variolosus)) számára, amelyek nagyon nagy mennyiségű lepkehernyót képesek elfogyasztani, így 

jelentősen csökkentik a károsító fajok populációjának egyedszámát, ezzel a kártétel mértékét. 

 

Mi kell az adott fajcsoport megőrzéséhez? 

• folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodás, vagy az összefüggő vágásterületek kiterjedésének 

csökkentése  

• idős, érintetlen állományrészek arányának növelése 

• a vastag holtfa (d>25 cm) mennyisége az élőfa-készlet 5%-át érje el 

• a termőhelynek megfelelő elegyfafajok – különös tekintettel a pionír fafajokra (kecskefűz, rezgő nyár, 

nyír) – megőrzése az erdőállományokban 

• az elegyfafajok összesített aránya érje el a 30%-ot (ahol ez a természetes erdőtársulás része) 

• A cserjés erdőszegélyek hosszú távú fenntartása 
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• az erdőszegélyeken a faállományt 1 fahossznyi szélességben legfeljebb szálaló jelleggel lehet 

érinteni, a fatérfogat 50% -áig. 

• böhöncös faegyedek, famatuzsálemek jelenlétének biztosítása (kb.5 faegyed/ha) 

• az állományon belüli változatos cserjeszint folyamatos fenntartása 

• a gyepszint változatosságának megőrzése 
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