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KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS ERDÉSZETI SZAKIRÁNYÍTÓK ÉS 

ERDÉSZETI HATÓSÁGI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE  

AZ ERDŐKHÖZ KÖTŐDŐ KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ NÖVÉNYFAJOK 

POPULÁCIÓINAK FENNTARTÁSA 

A lecke célja, hogy ismertesse az erdőkhöz kötődő növényfajok jelentőségét, bemutassa a jelenleg 

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

erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű növényfajok populációinak fenntartását szolgáló erdészeti-

természetvédelmi kezelési javaslatokat. 

 

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, és a 6. lecke a kedvező természetvédelmi helyzet 

értelmezéséről). 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.  

 

Hazánk területének döntő részén a potenciális vegetációt különböző erdőtársulások jelentik, ezért az itt 

előforduló növényfajok többsége kötődik az erdőterületekhez, vagy erdőkben is előfordul. Az erdőterületek 

(egykori) elterjedtségéből adódóan a ritkább fajok elsősorban a felnyíló állományokhoz, erdőtisztásokhoz 

köthetők, olyan erdőállományokhoz, melyek sztyepprétekkel, sziklagyepekkel, egyéb gyepekkel, nyílt 

területekkel szomszédosak. Ebből kifolyólag az erdőkben megjelenő növényfajok ökológiai szempontból igen 

sokfélék, változatos igényűek. 

Az évszázadokra visszanyúló tájhasználat következtében több, eredendően erdei, közösségi jelentőségű 

növényfaj jelenleg ismert állományai csak részben találhatók erdőterületeken, más részük hegyi réteken, 

lápréteken, kaszálóréteken fordul elő. Így a veszélyeztetett és jelölő mocsári kardvirág (Gladiolus palustris) 

jellemzően erdőszéleken, nyiladékokban, visszaerdősült legelőkön fordul elő; a kiemelt közösségi jelentőségű 

fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia) sarjtelepei molyhos-tölgyesek, facsoportok szélén, esetenként gyepekben 

találhatók. Úgyszintén a hazánkban előforduló közösségi jelentőségű sallangvirágok (Himantoglossum 
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adriaticum, H. caprinum) is erdőtisztásokon, szegélyeken, cserjések szélén, sőt felhagyott szőlőkben és 

kőbányákban jellemzők. 

Az európai szinten ritka növényfajok jelentős része keleti, kontinentális, pontuszi elterjedésű; nem zárt erdőkhöz, 

hanem erdőssztyeppekhez, erdőspusztákhoz kötődik. Többük élőhelye az emberi beavatkozások nyomán a 

gyepterületek erdők rovására való térhódítása következtében a Kárpát-medencében jelentősen kiterjedt az 

utóbbi évszázadokban. Ezt a terjedést segítette elő a művelésbe vont hegyoldalak (szőlőhegyek, gyümölcsösök) 

művelés alóli felhagyása. Ezeken a területeken gyakran meglepően nagy tömegben jelennek meg ritka és védett 

növényfajok, majd a természetes szukcesszió előrehaladtával, a terület cserjésedésével és erdősülésével 

egyedszámuk csökken. 

Magas a kontinentális elterjedésű növényfajok aránya az alföldi pusztai tölgyesekben és nyáras-borókásokban is, 

melyekben a társulások jellemző és unikális növényfajai szintén a tisztásokhoz, erdőszegélyekhez kötődnek és 

sok esetben közösek a homokbuckák és sziki rétek fajaival, mint amilyen a homoki nőszirom (Iris arenaria) vagy 

a homoki csüdfű (Astragalus varius). 

Számos vöröskönyves mohafajnak és ritka virágos növénynek adnak otthon a folyóparti ligeterdők és 

bokorfüzesek szegélyzónái, ahol alacsony vízállás esetén jellemző ártéri iszapnövényzet alakul ki, olyan ritka 

virágos növényekkel, mint a csomós palka (Cyperus glomeratus) vagy a heverő iszapfű (Lindernia procumbens) és 

veszélyeztetett mohafajokkal, mint a Cinclidotus danubicus, Fissidens gymnandrus vagy a Riccia bifurca. 

Az erdők további sajátos mikrohabitatjaiban is elsősorban virágtalan, sórás (kriptogám) fajok jelzik az állomány 

és az élőhely kiemelkedő értékét. Az Anacamptodon splachnoides nevű mohafaj a csertölgy (Quercus cerris) vízzel 

telt faodvaiban (dendrotelma) fordul elő – speciális élőhelyéből adódóan – igen elszórtan hazánkban. 

 

A jelenlegi erdőgazdálkodás hatásai a növényfajokra 

A természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű növényfajaink közül kevés kötődik zárt és üde 

erdőkhöz, mivel ezek az élőhelyek tőlünk nyugatra is jelentősebb kiterjedésben megtalálhatók és fajaik sem 

ritkák. Ennek köszönhetően a bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben előforduló növényfajok európai szinten 

általában nem veszélyeztetettek, hazánkban viszont lehetnek ritkák és lokálisan veszélyeztetettek is. 

Hazánkban a természetvédelmi szempontból kiemelt fontosságú virágos növények zöme a nem zárt erdőkhöz, 

hanem nyitottabb állományokhoz, ligetekhez, tisztásokkal tarkított bokorerdőkhöz, erdőssztyepp-erdőkhöz 

kötődik. Ezek a növényfajok, különösen virágzásukhoz igénylik a napsütötte mikroélőhelyeket, ezért 

tapasztalhatjuk, hogy egy-egy erdőterület véghasználata után a ritka és védendő növényfajok felszaporodnak. A 

ritka fajok feldúsulása azonban legfeljebb átmeneti jelenség: a sűrű újulat záródásával gyökeresen eltérő 

körülmények alakulnak ki, és az átmenetileg fényben gazdag termőhely növényeit rövid időn belül sötétség-

stressz tizedeli meg. 

A zsugorodó természeti környezet miatt a ritka növényfajok újbóli megtelepedésére egyre kevesebb helyen van 

lehetőség, ezért fontos az erdő és gyepgazdálkodás során a közösségi jelentőségű élőhelyek mellett a közösségi 

és hazai természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok aktuális előfordulásainak, és az állományok táji 

környezetének és állományon belüli szerkezetének figyelembe vétele.  
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Mi kell a növényfajok megőrzéséhez? 

A zárt erdőkhöz, szurdokerdőkhöz, sziklaerdőkhöz, bükkösökhöz, gyertyános-tölgyesekhez kötődő virágos 

növények számára – mint amilyen a poloskavész (Cimicifuga europaea), a hóvirág (Galanthus nivalis), a 

farkasbogyó (Scopolia carniolica), vagy a havasi iszalag (Clematis alpina) – lényeges a folyamatos erdőborítás 

fenntartása, de ezek a fajok (átmenetileg) képesek fennmaradni árnyas tisztásokon, erdőszéleken. Az árnyas 

erdei mohák, mint a zöld koboldmoha (Buxbaumia viridis) és a zöld seprőmoha (Dicranum viride), számára 

viszont elengedhetetlen a zárt erdők párás mikroklímája, korhadó és idős fatörzsek jelenléte. 

A zárt lombkoronát nem feltétlenül igénylő, vagy egyenesen a nyílt, ligetes erdőkhöz kötődő növényfajok 

többségének megőrzéséhez modern szemléletű erdőgazdálkodásra van szükség, amely nem a lombkorona 

előírás szerinti záródását tartja kizárólag szem előtt. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni az erdő borítása 

szempontjából mellékesnek tűnő élőhelyekre, mint a nyiladékok, tisztások, erdőszegélyek, iszapfelszínek, 

vízállások és sziklakibukkanások, valamint a fafajok képezte mikroélőhelyekre, amilyenek pl. a dendrotelma-k. 

Fokozott nehézséget jelent, hogy a változatosabb, értékesebb részek gyakran erdőtag- és tulajdonhatárra esnek, 

ahol megfelelő kezelésük megvalósítása is több egyeztetést, odafigyelést igényel. Így kapnak fokozott hangsúlyt 

az üzemtervezett, de erdészetileg kevésbé fontos egységek. Mivel itt a természetvédelem és erdőgazdálkodás 

célja találkozik, kis odafigyeléssel a növények számára optimális feltételek teremthetők érdeksérelem nélkül. 

Könnyű belátni ezeknek az erdőrészeknek, erdei (mikro)habitatoknak a természetvédelmi fontosságát: míg az 

egykori kiterjedt erdőállományokban a ma védendő fajok egy része szórványosan előfordulhatott, a dőlések, 

peremek mentén időlegesen felszaporodva, mára ezek a populációk összezsugorodtak és gyakran egy-egy kisebb 

erdőrészre korlátozódnak. Sem idő, sem lehetőség nincs az átmenetileg alkalmasnak tűnő élőhelyeken az onnan 

eltűnt fajok visszatérésének, ezért az ismert, mára többnyire kis kiterjedésű élőhelyükön kell törekedni a 

számukra ideális körülmények kialakítására és fenntartására. 
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