Natura 2000 erdőkben
a fahasználatok jelölésének
természetvédelmi szempontjai
Gyakorlati útmutató erdőgazdálkodók
és erdészeti szakszemélyzet számára

A lékek nyitásával a csoportos szerkezet és a szintezettség kialakulását is elősegítjük. A képen látható, lék szélére került idős bükk biotópfát a későbbiekben sem jelöljük ki kivágásra. Élőhelyet
nyújt sok xilofág fajnak, illetve már odúlakók is találhatnak rajta szállást, vagy költőhelyet. (F.T.)

A képen egy természetvédelmi szempontból kedvező, változatos erdőszerkezetű gyertyános-tölgyes látható. A kisléptékű, hosszú visszatérési idővel számoló, változatos mintázatú (mozaikos) fahasználati beavatkozások biztosíthatják az ehhez hasonló erdőszerkezet fenntartását.
A jelölések során a biotópfák, facsonkok, holtfák kerüljenek visszahagyásra. (F.T.)
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1. Bevezetés

Harmos Krisztián, Magos Gábor
Hazánk területének mintegy 21%-a erdő, ennek az erdőterületnek a 40%-a része a
„Natura 2000” hálózatnak. Az európai Natura 2000 hálózathoz tartozó erdőterületeken az erdőgazdálkodás során biztosítanunk szükséges a közösségi jelentőségű
élőhelyek „kedvező természetvédelmi helyzetben” való megőrzését, fenntartását,
szükség esetén fejlesztését, illetve a bennük élő, hozzájuk szorosan kötődő közösségi
jelentőségű növény- és állatfajok védelmét. Azt, hogy a Natura 2000 területeken lévő
erdők kezelése során mi lenne a kívánatos cél a 21. században, korábbi kiadványunkban dolgoztuk fel. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott Natura 2000 erdőterületek kezelése c. kiadvány (Bábakalács füzetek 20. száma) iránymutatást ad arra,
hogy milyen erdőszerkezeti elemeket és hogyan lehet megőrizni az erdők kezelése
során. Ezen célok eléréséhez a jelen kiadvány gyakorlati útmutatást kíván nyújtani,
a fahasználatokat megelőző jelölés természetvédelmi szempontjainak a bemutatásán
keresztül. Elsősorban, de nem kizárólagosan a zonális, domb- és hegyvidéki, Natura
2000 erdőkben alkalmazható ajánlásokat teszünk. Javaslataink többsége értelmezhető és alkalmazható a helyi termőhelyi specialitások és eltérő fafajösszetétel figyelembevételével az alföldi erdőssztyepp- és ligeterdőkben is.
A körzeti erdőtervezések jelentős idő- és energiaráfordítást követelnek annak
minden résztvevője: a gazdálkodó, az erdészeti hatóság és a természetvédelmi kezelésért felelős szerv részéről is. Hosszas egyeztetések és a szakmai megfontolások
többszöri ütköztetése során létrejön egy, a gazdálkodást – és így az adott erdőállomány/élőhely sorsát is – akár több évtizedre is meghatározó erdőterv. Ezt követően
válik hangsúlyossá, hogy ki és milyen szemlélettel hajtja végre azokat az előírásokat,
melyek az elfogadott, hatályos erdőtervben szerepelnek. Ennek egyik legfontosabb
feltétele az erdőtörvény (2009. évi XXXLII. törvény) által előírt, a fakitermeléseket
megelőző, kötelező jelleggel alkalmazandó, a kivágásra tervezett fák megjelölésére
irányuló munkafolyamat, azaz a „jelölés”.
Sokszor méltánytalanul kevés szakmai figyelmet kap a fahasználatokat megelőző jelölés. Ebben a kiadványban fel kívánjuk hívni a figyelmet ennek a munkafolyamatnak a fontosságára és javaslatokat teszünk a nevelővágások, a legalább 15–30 évre elnyújtott felújítóvágások, a mintegy 30–50 évet felölelő szálalóvágások és a folyamatos
erdőborítás fenntartását biztosító szálalás kijelöléséhez.
Úgy gondoljuk, hogy ajánlásainknak megfelelően kijelölt és végrehajtott fahasználatokkal a Natura 2000 erdei élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetben maradhatnak fenn, illetve jelentősen javulhat természetességük, és ezzel együtt hatékonyan biztosíthatóak az erdőgazdálkodás szakmai, gazdasági céljai is.
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1. kép: A képen egy jó szerkezetű, élőhelyi elemekben gazdag Natura 2000 jelölő, pannon
cseres-kocsánytalan tölgyes (91M0) látható a
Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzetben. (F.T.)

2. Fahasználatok jelölésének természetvédelmi
szempontjai domb- és hegyvidéki Natura 2000
erdős élőhelyeken

Frank Tamás

Az erdőgazdálkodási tevékenységnek a Natura 2000 erdők természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatása – a mesterséges erdőfelújítást alkalmazó vágásos erdőgazdálkodástól, a természetes felújításokon át a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodásig – széles skálán mozog. Mindezt jelentősen leegyszerűsítve azt mondjuk – a
fafajcserétől és a mesterséges erdőfelújításoktól eltekintve –, hogy az erdei élőhelyekre az egyik legjelentősebb és rövid idő alatt jelentkező hatást a fakitermelések mértéke, illetve az gyakorolja, hogy melyik fa kerül ki az erdőből és melyik marad. Ez
utóbbinak a megvalósítása elsősorban a fahasználatok jelölésén múlik. A fahasználatok jelölésének a természetvédelmi szempontjai az egyes zonális erdőtársulásokat
magukban foglaló jelölő, Natura 2000 erdei élőhelyek tekintetében nem egyszerűen
különíthetők el egymástól. Ezért ezeket a természetvédelmi szempontok az erdészeti
gyakorlat fahasználatai szerint rendszerezve ismertetjük, külön kiemelve a folyamatos erdőborítást fenntartó erdőgazdálkodás módszereit.
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2.1. Természetvédelmi szempontok tisztítás jelölésekor
Az erdészeti gyakorlat szerint ezt a nevelővágást általában nem jelölik ki, a vállalkozó rutinjára bízzák a végrehajtását. Jelölés estén gyakoribb a mintaterületes jelölés
(1000 m2-től 2500 m2-ig) és ritkább a teljes erdőrészlet kijelölése. Nemcsak természetvédelmi, de erdőgazdálkodási kívánalom is lenne a tisztítások jelölése, amely a fiatal
faállomány fejlődését, szerkezetének és fafajösszetételének alakulását megalapozza.
A tisztítás korú faállományok gyakran homogén szerkezetűek, egyenletesen zártak,
a viszonylag nagy tőszám miatt kis koronájú, hasonló átmérőjű faegyedekből állnak.
Jelölésük ajánlott szempontjai:
• Az őshonos faállományok nevelővágásaira, így a törzskiválasztó gyérítések előtt
végrehajtott utolsó tisztításokra is megfogalmazható általános szabály, hogy az
alsó lombkoronaszintet kíméljük és szinte kizárólag a felső koronaszintben jelölünk és dolgozunk.
• Szintén általános alapelvnek tekinthetjük az őshonos faállományokban elsősorban
az invazív jellegű idegenhonos faegyedek, facsoportok visszaszorítását, amelyre a
jelölés során figyelmet kell fordítani.
• Az őshonos fafajú erdőkben a meglévő elegyesség fenntartása, vagy növelése a
felső koronaszintben a főfafajok egyedei fejlődésének biztosítása mellett az erdőrészletben ritkábban jelen lévő (5% elegyarány alatti, vagy e körül előforduló) őshonos elegyfafajok célirányos megsegítésével történhet, mind a felső, mind az
alsó lombkoronaszintben. A felső koronaszintben lévő, mellészorult koronájú, az
erdőrészletben ritka elegyfa koronájának a kibontása érdekében a körülötte lévő
főfafaj és más gyakoribb elegyfa egyedeit kell megjelölnünk kivágásra. (2. kép)
• Az átlagosnál nagyobb törzsátmérőjű főfafajok egyedeit hagyjuk vissza. Szükség
szerint a koronájuk fejlődését zavaró egyedeket jelöljük ki.
• Az olyan őshonos faegyedek, amelyek az átlagostól nagyobb méretűek, vagy böhöncök – különösen a vadgyümölcsök (madárcseresznye, vadkörte, berkenyék) egyedei
– is megsegítendők a föléjük, vagy a koronájukba belenőtt körülöttük álló fák kijelölésével, majd kitermelésével. Az ilyen jellegű faegyedből általában csak néhány
törzs fordul elő hektáronként, tehát meghagyásukkal semmiképp nem rontjuk a faállomány minőségét, azonban a szerkezeti változatosságot jelentősen növelhetjük.
(3. kép) Ki is választhatunk néhány (kb. 5–10 fa/ha), az átlagosnál termetesebb, terebélyesebb ágrendszerű faegyedet, amely körül kivágjuk a fejlődését zavaró fákat.
Ezzel elősegítjük még nagyobb koronájú, ún. „biotópfák” (lásd 3.3. fejezet) kialakítását, amelyek „örök életűek” lesznek. A biotópfák élőhelyet nyújtanak majd sok ritka
élőlény (mohák, rovarok, odúlakó madarak) számára, sok esetben a véghasználatok
után is. Mindenesetre az ilyen faegyedek szerepe pótolhatatlan mindaddig amíg a
fiatal faállomány idősebb nem lesz és már más faegyed is képes méretéből, korából és
valamilyen sérüléséből adódóan hasonló élőhelyet nyújtani.
• Az eltérő erélyű jelöléssel a felső koronaszint változatosabb záródási viszonyainak kialakulását segíthetjük elő. A tisztítási korban jellemző rendkívül plasztikus,
gyorsan visszazáródó korona fejlődés miatt a különböző erélyű belenyúlásokkal a
felső koronaszintben leginkább az eltérő koronaméretek kialakulását indíthatjuk
el. A sűrűbb állásban hagyott, illetve a nagyobb eréllyel jelölt, 200–500 m2-es állományfoltok váltakozhatnak egymással, amely a változatos koronafejlődés következtében az átmérőeloszlás változatosságára is hatással lesz.
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2. kép: Madárcseresznye (CSNY) koronájának kibontása tisztítás során gyakori feladat.
A képen látható CSNY (1) körül legalább négy (2-5) olyan faegyed (kocsánytalan tölgyek és
gyertyánok) eltávolítása szükséges a felső koronaszintből, amelyek kitermelését követően a
CSNY koronája a felső szintben tovább fejlődhet. (F.T.)

3. kép: Meghagyandó madárcseresznye „biotópfa” tisztításban. (F.T.)
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• A természetes erdőszegéllyel rendelkező erdőrészletek esetében az erdőszegély kb.
egy fahossznyi sávjában lévő faállomány jelölésekor az erdőszegélyre jellemző elegyfafajokat (vadgyümölcsök, kecskefűz, rezgőnyár, nyír) ne jelöljük ki, hagyjuk vissza.
Elsősorban az idegenhonos fafajok egyedeit jelöljük kitermelésre, továbbá a főfafaj
egyedeiből, illetve a nagyobb (20% feletti) elegyarányban jelenlévő elegyfákból (pl.:
gyertyán, mezei juhar) válogassunk. Hasonlóan a tisztítási korú faállományok erdőszegélyéhez az állományon belüli kiritkult, záródáshiányos foltokban is sokat tehetünk a fiatal Natura 2000 erdők természetvédelmi helyzetének a javításáért a kecskefűz, a rezgőnyár és a nyír elszórtan jelen lévő egyedeinek, vagy kisebb csoportjainak
a meghagyásával. Tisztítás jelölésekor ezeket az elegyfákat hagyjuk vissza. Egyes
egyedeknek, vagy kisebb csoportnak a jelenléte nem ront a faállomány minőségén,
de a fajösszetétel változatosságát jelentősen növeli. (4. és 5. kép)
• A méretesebb álló holtfákat hagyjuk vissza.
• A speciális erdei élőhelyeket és közvetlen környezetüket hagyjuk ki a jelöléskor és
a végrehajtáskor (pl.: hangyaboly, vizes élőhely, szikla, barlang stb.).

2.2. Természetvédelmi szempontok törzskiválasztó
gyérítés jelölésekor
A törzskiválasztó gyérítés korú erdőkre általában a homogén faállomány-szerkezet
jellemző, amelyek elsősorban elegyetlenek, egykorúak, az átmérőeloszlást az átlagoshoz közeli átmérők jellemzik, többé-kevésbé egyszintesek és egyenletesen zártak.
A nagyobb tőszám és a kis beszorult koronák miatt az öngyérülés következtében
megjelenik az álló holtfa.

4. kép: Általánosan elterjedt erdőgazdálkodási gyakorlat a kecskefűz(1), a rezgőnyár(2) és a
nyír egyedek eltávolítása a tisztítások során, nemcsak az állomány belsőből, hanem a szegélyekben is. (F.T.)
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5. kép: A természetes erdőszegélyekben gyakran előforduló lágylombos fafajok (a képen is
megjelölt KEFÜ(1), RNY(2), NYI(3)) meghagyása energiabefektetést egyáltalán nem igényel.
Ezáltal biztosítható ritka herbivor rovarfajok megőrzése. (F.T.)
Jelölésük ajánlott szempontjai:
• Őshonos faállományok esetében általános szabályként megfogalmazható, hogy a
jelöléssel a többszintes állományszerkezet kialakulását is segítsük elő. Ennek érdekében az alsó lombkoronaszintet kíméljük és szinte kizárólag a felső koronaszintben jelölünk és dolgozunk. A megjelent alsó szintű faegyedeket meghagyjuk, és
amennyiben szükséges, megsegítjük őket. Annak érdekében, hogy az alsó szintű
fák nagyobb koronát fejleszthessenek, megerősödjenek, a koronájukra ránövő, felettük álló felső szintű fákból jelölhetünk ki egy-két egyedet.
• Az alsó lombkoronaszint hiányában a felső szintben lévő, de a koronaszint alatt
is lombos, a törzsön fattyúhajtásos, vagy lecsúszott koronájú ún. „szőrős” fákat
meghagyjuk, mert részben átvehetik a hiányzó alsó lombkoronaszint szerepét, ezáltal növelik a vertikális szerkezeti változatosságot. (Lásd 2.3. fejezetet, a növedékfokozó gyérítés jelölési szempontjai és a 13. kép)
• Jelöléskor az elegyben jelen lévő idegenhonos fafajok egyedeinek a visszaszorítására törekedjünk. (6. kép)
• Őshonos elegyfafajok megfelelő elegyaránya (20–40%) esetén a jelölésnél figyelnünk kell az elegyarányuk fenntartására. Alacsony elegyarány esetén az elegyfákat lehetőleg ne jelöljük. Szükség szerint a felső koronaszintben a közbeszorult
koronájú, vagy az alsó szintben lévő alászorult egyedeiket segítsük meg a fejlődésüket zavaró, mellettük álló és koronájukkal érintkező, vagy rájuk növő főfafajú
faegyedek kijelölésével, majd eltávolításával. (7. kép)
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6. kép: A képen látható cseres-kocsánytalan tölgyesből az idegenhonos fekete fenyő a gyérítés során kerülhet eltávolításra. (F.T.)

7. kép: A gyorsabb növekedésű elegyfafajok egyedeit, vagy kisebb csoportjait a gyérítés jelölésének során hagyjuk ki. A gyérítéskorú faállományban hamarabb biztosítják az álló holtfát,
jól odvasodnak, illetve ritka, védett herbivor rovarfajok kötődnek hozzájuk. (K.T.)
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• A jelölésnél törekedjünk a meglévő változatos átmérőeloszlás fenntartására, illetve
növelésére úgy, hogy lehetőleg csak az átlagos átmérőjű faegyedekből jelöljünk. (8. kép)
• A helyenként előforduló néhány tuskósarj – ebből adódóan a környezetüknél nagyobb méretű, esetleg böhöncös és/vagy 2–4 törzsű – egyedet a jelölés során
ne jelöljük ki. Hektáronként néhány (3–5 db/ha) ilyen egyednek a jelenléte a faállomány minőségét összességében nem rontja, de jelentős faállomány-szerkezeti változatosságot jelent. Annak érdekében, hogy mielőbb még nagyobb méretű,
nagykoronájú fává fejlődhessenek, a körülöttük álló és a koronájukba érő fákból
1–2 törzset megjelölhetünk, hogy kitermelésre kerüljenek. (9. kép)
• A felső lombkoronaszint egyenletes, 80–100%-os záródását a felső szint eltérő
erélyű gyérítésével tesszük változatosabbá (60–100%). A különböző erélyű gyérítésjelölés alapján végrehajtott nevelővágás eredményeként, a még plasztikus koronák eltérő intenzitású fejlődését tesszük lehetővé, hasonlóan a törzsátmérők eltérő
mértékű vastagodásához.
• Átalakító üzemmód esetén kialakított lékek közötti jelölésnél, amennyiben indokolt a lékek között jelölni, a fenti szempontok alkalmazását is tartsuk szem előtt.
–– Néhány odvas faegyed is előfordulhat a törzskiválasztó gyérítés korú faállományokban. Az odvas fákat a jelölés során kihagyjuk, illetve szükség szerint további fejlődésüket elősegítve mellőlük egy-egy fát kitermelésre, vagy lábon álló
holtfának jelöljünk (lábon álló holtfának az odvas fák mellől kijelölendő faegyedek 50%-át javasolt kijelölni).
• A természetes erdőszegélyre és a speciális erdei élőhelyekre vonatkozó javaslatokat
lásd a 2.1. fejezetben a tisztítások jelölési szempontjainál.

8. kép: Gyérítési korban a már helyenként jelen lévő változatos átmérőeloszlást az átlagos
átmérőcsoportba eső fákra koncentráló jelöléssel tarthatjuk fenn a leghatékonyabban. A vastagabb és az átlagostól vékonyabb átmérőosztályba tartozó faegyedeket lehetőleg ne jelöljük,
ne termeljük ki. (F.T.)
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9. kép: A fiatal, gyérítéskorú faállományokban sok esetben csupán néhány nagyméretű, sarj eredetű, esetenként bekorhadt tövű
faegyed képes élőhelyet nyújtani hosszú évtizedekig számos ritka, védett fajnak. A gyérítés jelölésekor hagyjuk meg őket, illetve
annak érdekében, hogy minél tovább fennmaradhassanak, mellettük jelöljünk ki 1–2, a
koronájukat elnyomó faegyedet. (F.T.)

2.3. Természetvédelmi szempontok növedékfokozó gyérítés
jelölésekor
A növedékfokozó gyérítések jelölésekor 1–1 faegyed, vagy 2–3 fa együttes kijelölése a már nagyobb átlagmagassággal és terebélyesebb koronákkal rendelkező faállomány esetében komplexebb hatású, mint egy-egy jobb alkatú fa fejlődésének a megsegítése. Ez körültekintőbb jelölési munkát igényel, de ezáltal többrétű eredményt
is érhetünk el a változatosabb erdőszerkezet kialakulását segítve. Különösen fontos
tényező ez az átalakító üzemmódban végzett nevelővágások esetében. Az egyenletes erélyű, nagyrészt az alsó szintet érintő jelölés kerülendő. Az ilyen jelölés alapján
végrehajtott gyérítés után kialakult állományképre a szegényesebb, homogenizált faállományszerkezet jellemző. Az ilyen faállomány sokkal kevésbé ellenálló az egyre
szélsőségesebbé váló időjárási körülményeknek (szélvihar, ónos eső, jég, aszály stb.).
Az ilyen, a faállomány-szerkezetet uniformizáló gyérítés eredményeként nemcsak a
védett fajok élőhelyét számoljuk fel, hanem a gazdálkodás is jóval kiszolgáltatottabbá
válik a szélsőséges környezeti hatásoknak.
Növedékfokozó gyérítéskorban találkozhatunk homogén és változatosabb szerkezetű faállományokkal is. Gyakrabban megjelenik bennük a lábon álló holtfa, a
facsonk, illetve az odvas fa. Elegyességük változó, de jellemzőbbek a kevésbé elegyes, egy-két fafajból álló faállományok. Szintezettségben is nagy szórást mutatnak
állományaik, az egy koronaszinttel rendelkezőktől, a cserje- és alsó koronaszinttel
rendelkező faállományokig.
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Jelölésük ajánlott szempontjai:
• Itt is általános szabályként megfogalmazható az őshonos faállományok esetében,
hogy az alsó lombkoronaszintet kíméljük a többszintes faállomány-szerkezet
fenntartása, vagy kialakulásának elősegítése érdekében. Ezért szinte kizárólag a
felső koronaszintben jelöljünk és dolgozzunk. (10. és 11. kép)
• A faállomány további fejlődésére a kívánt hatású növedékfokozó gyérítés a felső
koronaszintre koncentráló jelöléssel érhető el. Ettől eltérő eset az idegenhonos fafajok visszaszorítása a gyérítés során, illetve az átalakító üzemmódban lékek kijelölése.
• Az egyenletes hálózatot fenntartó, vagy kialakító jelölést kerülni kell. A gyérítési
hatás elérése mellett a változatosabb erdőszerkezetet fenntartó, vagy kialakulását
elősegítő, a felső koronaszintre irányuló, változó erélyű gyérítésjelölés alkalmazandó.
• Az alsó szintben, vagy még csak a cserjeszintben lévő értékesebb, ritkább elegyfafajok egyedeit az árnyaló koronazáródás részleges felnyitásával segíthetjük meg
a növedékfokozó gyérítés során. Ilyen esetekben a jelöléskor a nap járására figyelemmel sokszor nem pont a megsegítendő kis fácska melletti faegyedet kell kijelölnünk. Legtöbbször a megsegítendő alsó vagy cserjeszintben lévő fácskától, vagy
kis fák csoportjától kicsit távolabbi, olyan felső koronaszintben lévő fát kell keresnünk, amely koronájának helyén bejutó többletfény eljut a kis fához. Ezzel együtt
figyeljük, hogy a kijelölt fának (fáknak) a majdani kitermelésével még melyik, a
felső koronaszintben lévő jobb alkatú faegyedet, vagy faegyedeket tudjuk megsegíteni, és ezt is mérlegelve döntsük el mely fára (fákra) teszünk jelet. (12. kép)

10. kép: Az elegyfafajok nemcsak a felső koronaszintben, hanem az alsó szintben is kíméletet
érdemelnek. (K.T.)
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11. kép: Az alsó koronaszintben lévő bükkök (1–3) eltávolítása hiba és felesleges. Egyrészt a felső
szintben lévő jobbalkatú faegyedek törzsárnyalását megszüntetjük, másrészt homogenizáljuk a
faállomány-szerkezetet a szintezettség csökkentésével. Egyébként bátrabban dolgozhatunk a felső koronaszintben, ha van egy zártabb alsó szint. Természetvédelmi és gazdasági szempontból
is kedvezőbb, ha a felső koronaszintre koncentráljuk figyelmünket és az értékesebb, vitálisabb
faegyedek koronájának fejlődését, nagyobb asszimiláló felületű koronák kialakítását segítjük.
Egy-egy megsegítendő faegyed, például egy szubmontán bükkösben elegyben lévő kocsánytalan
tölgy (6) mellől akár 2–3 rosszabb alkatú bükkfát (4–5) is kijelölhetünk kitermelésre. (F.T.)

12. kép: A képen nyíllal jelölt alsó szintű madárcseresznyék érdekében történt a felső
szintből a főfafaj egyedeinek az eltávolítása.
Az alsó szintben lévő elegyfák megsegítésén túl a felső koronaszintben visszamaradó,
jó törzsminőségű kocsánytalan tölgyek koronafejlődését is elősegítettük. (A képen látható, holtfának visszahagyott magas csonkon a
festés egy erdőszerkezeti változásokat vizsgáló monitoring pontot jelöl.) (F.T.)
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• Szintén általános szabály, hogy a meglévő állományszerkezeti változatosságot adó
faegyedeket, facsoportokat kíméljük, a jelölésből hagyjunk ki minden odvas fát,
minden a természetes mortalitás következtében szálanként elpusztult lábon álló
holtfát, minden facsonkot, minden üreges törzsű faegyedet, legalább 5–15 db/ha
bekorhadt, üreges tövű fát, legalább 5–10 db/ha nagyméretű, terebélyes böhöncöt,
alsó szint hiányában legalább 10–20 db/ha „szőrös” faegyedet. Az élő egyedeiknek a
fejlődését inkább segítsük. (13. és 14. kép)
• Gallyfészket tartó fát, illetve közvetlen környezetében lévő fákat sem jelöljük ki.
(15. kép)
• A természetes erdőszegély és egyéb speciális erdei élőhelyek kapcsán javasolt tennivalókat lásd a 2.1. fejezetben, a tisztítás jelölési szempontjainál.

2.4. Természetvédelmi szempontok elnyújtott
felújítóvágás és szálalóvágás jelölésekor
A természetvédelmi szempontok szerint végzett jelölés és azt követő fahasználat erdőszerkezetre gyakorolt kedvező hatása csak a több évtizedet (15–50 év) felölelő felújító- és szálalóvágások kapcsán értelmezhető.
Ezeket a véghasználati fakitermeléseket minden esetben ki kell jelölni. Az első
belenyúlás jelölésekor már le kell határolni azt a hagyásfa-csoportot, élőhelyet magában foglaló állományrészt, amely a véghasználati fakitermelések során érintetlenül
visszahagyásra kerül (javasolt hektáronként legalább 1–3 db 300–500 m2-es hagyásfa-csoport, vagy 3–5 hektáronként 1 db 3000–5000 m2 hagyásfa-folt kijelölése). Sok
szempont megegyezik a nevelővágásoknál leírtakkal, ezt nem szükséges ismételni,
csak a legfontosabbakat hangsúlyozzuk.
Jelölésük legfontosabb szempontjai:
• Kerülni kell az erdőszerkezetet homogenizáló jelölést. A csoportos, mozaikos szerkezetet biztosítva ajánlott a felújító- és szálalóvágások vezetése. (16. kép)
• A Natura 2000 fajok élőhelyét jelentő álló és fekvő holtfát, odvas fát, facsonkot,
nagyméretű „biotópfákat”, gallyfészket tartó fát stb. a jelölés során ki kell hagyni.
Ajánlott az érintetlenül visszahagyandó hagyásfa-csoportot, állományfoltot ezeknek
az élőhelyi elemeknek a koncentráltabb előfordulási helyén kijelölni.
• A természetes erdőszegély legkarakteresebb (pl.: kifejezett cserjés, elegyfafajokkal
vegyes sávja) rövidebb-hosszabb szakaszait érintetlenül hagyjuk vissza.
• A speciális erdei élőhelyeket és közvetlen környezetüket hagyjuk ki a jelöléskor
legalább kisebb hagyásfa-csoportok formájában (pl.: hangyaboly, vizes élőhely,
szikla, barlang stb.).

2.5. Folyamatos erdőborítást fenntartó erdőgazdálkodás,
szálalás
A folyamatos erdőborítást fenntartó erdőgazdálkodás során alkalmazott jelölés
szemléletével és gyakorlatával ma már több hazai szakirodalomban is találkozhatunk, illetve számos terepi rendezvényen is megismerkedhetünk vele. Leghitelesebben a Pro Silva Hungaria rendezvényein ismerhetjük meg a jó gyakorlatot.
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13. kép: Alsó koronaszint hiányában az alsó szintbe lecsúszott koronájú „szőrös” fák a vertikális szintezettség növeléséhez jelentősen hozzájárulnak. Számottevő szerepük van többek
között a talaj- és a törzsárnyalásban. (F.T.)

14. kép: Az egyébként homogén, gyérítéskorú faállomány szerkezeti változatosságát
növelő különleges alakú, böhönc faegyedeket
– amennyiben hektáronként 5–10 db-ot nem
haladja meg a számuk – ne jelöljük ki, kerüljenek hosszú távon visszahagyásra. (K.T.)

15. kép: Gallyfészket tartó fát és a közvetlen
környezetében lévő fákat a gyérítésjelölés
során ne jelöljük ki, továbbá semmilyen fahasználat során se távolítsuk el. (SZ.T.)
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Jelen kiadvány 3.2. fejezetében a folyamatos erdőborítást fenntartó erdőgazdálkodás fahasználatainak jelölése során alkalmazandó azon jelentősebb alapelvek és
szempontok kerülnek felsorolásra és rendszerezésre, amelyek figyelembevétele nemcsak az erdőgazdálkodás számára fontos, hanem a Natura 2000 erdőterület kezelése
szempontjából is. Azonban ezt megelőzően még néhány, kifejezetten természetvédelmi szemszögből hangsúlyos jelölési irányelvet és iránymutatást adunk, amelyek a
korábbi fejezetekben leírtakkal együtt, azt kiegészítve alkalmazandók. Ezek beépítése a jelölési munkába mind a folyamatos erdőborításra történő átállás során, mind a
szálalás jelölése során biztosíthatja a Natura 2000 jelölőfajok és élőhelyek megőrzését
a gazdálkodás során.

16. kép: A képen látható faállomány egy korábbi széltöréssel és széldőléssel érintett 110 éves
szubmontán bükkös. Ennek megfelelően a faállomány szerkezete meglehetősen változatos.
Ebben a látható állományfoltban az elnyújtott csoportos felújítóvágás, vagy szálalóvágás jelölése a mozaikos szerkezet megtartására irányul:
• A felső szintben lévő kocsánytalan tölgy(1) megsegítése a koronájába benövő felső szintű, vastagabb gyertyán(2) eltávolításával lehetséges, miközben a közvetlenül körülötte álló,
alsó szintben lévő faegyedeket(3) megtartjuk. Ezzel az erdő függőleges szintezettségét és
ezzel együtt a tölgy törzsárnyalását is tovább biztosíthatjuk.
• A spontán kialakult újulatcsoport(4) felett az alsó és felső koronaszint záródásának a csökkentését kell megcélozni. Az újulatot árnyaló legalább két felső szintű faegyedet(5) kell
kijelölni, figyelembe véve azt, hogy a tölgy mellől kitermelendő gyertyán(2) árnyalásának
megszüntetése az újulatcsoportnak is jó. Továbbá az alsó koronaszintben lévő, az újulatot
árnyaló (számmal külön nem jelölt) néhány kisebb fa kijelölésével együtt már megfelelően
biztosítható az újulatcsoport fejlődése.
• A háttérben lévő holtfacsonkot(6) vissza kell hagyni. (CS.V.)
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Jelölési szempontok:
• A magtermőkort elért, illetve idősebb faállományokban már kialakulhatnak
olyan, az őserdő jellegű erdőkre jellemző erdőszerkezeti jellemzők (pl.: változatosabb fafajösszetétel, több koronaszint, változatos átmérőeloszlás, nagyobb méretű
fák, spontán lékesedés a felső koronaszintben, odvas fák, facsonk, vastagabb álló és
fekvő holtfa, vastagabb elhalt koronaágak, „csengőágak” a koronában, újulatcsoportok stb.) amelyek megtartására figyelemmel lehetünk a jelölés során. Ezeknek
az erdőszerkezeti és egyben élőhelyi elemeknek a megőrzése fontos a folyamatos
erdőborítás fenntartásával kezelt, Natura 2000 erdők kedvező természetvédelmi
helyzetének a biztosításához.
• A folyamatos erdőborításra történő átállás során, egy idő után a kezelt erdőben is
megjelenik a már említett őserdő jellegű erdők néhány erdőszerkezeti jellemzője,
a természetes erdődinamikai folyamatok is érvényesülhetnek. Az erdőnek ebben a
korszakában ajánlott 5–10%-os területarányban lehatárolni azokat az érintetlenül
hagyandó állományfoltokat, állományrészt, amelyeket a későbbiek során már sem
az átalakítás hátralévő részében, sem a szálalás során nem érintünk gazdálkodási
tevékenységgel, nem jelöljük, azaz nem termelünk ki belőle fát.
• A vágásos erdőkhöz hasonlóan itt is rendkívül fontos „biotópfák” (lásd 3.3. fejezet) kijelölése általában a fahasználatok jelölését megelőzően, legalább 5–10 db/ha
mennyiségben. (17. kép)

17. kép: A folyamatos erdőborítást fenntartó
erdőgazdálkodás során biotópfaként fenntartandó nagyméretű, öreg kocsánytalan
tölgy (1) koronájának a fejlődését megsegítjük
az abba belenőtt, illetve azt árnyaló faegyedek (2) eltávolításával (egy gyertyán és egy
kocsánytalan tölgy – a kép jobb szélén látható – ezért került kijelölésre). (F.T.)
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3.1. Vágásos erdőtől a folyamatos erdőborításig jelölési szempontok egy erdészeti szakszemélyzet
és egyben magánerdőgazdálkodó szemével

Siffer Sándor

A vágásos erdők szerkezete általában egyöntetű, közel hasonló vastagságú és korú
fákból áll. Sokszor az elegyfafajok aránya is csekély. Kedvezőbb egy legalább tíz évig
tartó folyamatos felújítóvágás utáni állomány szerkezete, még változatosabb egy
hosszabb ideig tartó felújítás vagyis szálalóvágás utáni erdőszerkezet. Ez utóbbi esetben akár két vastagsági osztály egyedei is megtalálhatók. Tehát egy vékony, közepes,
méretes és utánpótlás állományból álló, változatos szerkezetű szálaló erdő eléréséhez
a kiindulási alap igen különböző lehet. Még színesíti az átalakítást, hogy a főfafajok
árnyéktűrőek vagy fényigényesek, és milyen mértékben elegyednek az idegenhonos
és a termőhelyidegen fafajokkal, vagyis milyen az erdőrész természetességi állapota.
Az átalakítás szempontjából fontos még hogy az átalakítani kívánt erdő fiatal vagy
már magtermő korát elérte, de lehet olyan idős állomány is, amely a faanyag romlása
nélkül már hosszabb időn át nem tartható fenn, belátható időn belül vágásra kerül.
A vágásos erdők szálaló erdőalakba való átalakításának megkezdése bármilyen
korban történhet, de a már tartós magtermést adó időszakban a legkedvezőbb.
Idősebb állományokban az átalakítás hosszabb (több ciklusra kiterjedő) folyamat.
A hazai adottságok között legalább 70 esztendő kell ahhoz, hogy a szálalóhoz közeli térbeli erdőszerkezet kialakuljon. Az egész átalakítási folyamat 150–200 évet
is igénybe vehet. Ez alatt az időszak alatt a szálaló erdő fakészlete és növedéke
hullámzó.

3.2.1. A folyamatos erdőborítást biztosító erdők
kialakítása során a jelölést meghatározó általános
alapelvek
Természetközeli életközösségek megőrzése, kialakulásának elősegítése érdekében figyelembe veendő:
• Az erdei élőhely természeteshez közeli növénymintázatainak (18. kép) fenntartása,
kialakulásának elősegítése, biztosítva ezzel a faji változatosságot és az életközösségek sokféleségét.
• Az elhalt, lábon álló és kidőlt fák, törzscsonkok, tuskók, odvas, elöregedett egyedek meghagyása az élőfakészlet 5–10%-nak megfelelő mennyiségben. (19. kép) Eloszlásuk akkor kedvező, ha élőhelyláncot alkotnak.
• A fajgazdagság és az erdőszerkezeti változatosság megőrzése általában a környezeti és a gazdasági kockázatokat is csökkenti.
A talaj és az erdőklíma védelme érdekében figyelembe veendő:
• A védelem, ami kiterjed a talajra, a vízre, veszélyeztetett és ritka fajokra, az erdőtársulásokra, a helyi klímára, illetve a tájra, egyik fontos eszköze a folyamatos
erdőborítás fenntartása.
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18. kép: Változatos szerkezetű cseres. (S.S.)

19. kép: Az egészségesen működő erdőnek nélkülözhetetlen eleme a holtfákból álló élőhelylánc. (S.S.)
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• Az erdőfejlődés során az egyedek és a facsoportok helyzetének, fejlődésének figyelemmel kísérése a jelölés és a fahasználatok alapját képezi, ezáltal az erdő állékonysága jelentősen növekszik.
• A sajátos élőhelyek védelme (vízállások, sziklakibúvások, gerincek, szurdokok).
• Erdőszegélyek védelme.
• A gazdálkodás során a fentieket elősegítő fahasználati és közelítési módszerek alkalmazása. (20. kép)
Faanyagtermelés érdekében figyelembe veendő:
• Az erdőgazdálkodás során a természetes erdőfejlődés folyamatainak minél sokoldalúbb hasznosítása érvényesüljön.
• A természetes felújulás az erdőnevelés fontos része, ugyanakkor nem gyorsíthatja a
faegyedek és az érett fák legnagyobb érték elérése előtti kitermelését.
• A faállományok fejlődésének minden szakaszában a belenyúlások hatására értéknövekedés történjen.
• A fakészlet mennyisége, összetétele az adott termőhelyen minden szempontból a
legkedvezőbb legyen.
• Egy-egy erdőrészleten belül a használat erélye és a növedék között az összhang
biztosított legyen.
Idegenhonos fafajok kiiktatása érdekében figyelembe veendő:
• Azokban az erdőrészekben, ahol a fafajok természetes összetételben fordulnak elő, a
fatermesztési adottságok jók, az idegenhonos fafajok megtűrése nem indokolt.

20. kép: Emelve közelítés fordulékony, keskeny nyomtávú géppel. (S.S.)
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• Gazdasági okokból vagy a környezeti tényezők megváltozása miatt kisebb foltokban, vagy szórtan elegyíthetők, megtűrhetők az idegenhonos fajok ha
–– nem erőszakos térfoglalók, és az őshonos fajok terjedését, felújulását nem korlátozzák,
–– az idegenhonos faj alkalmazkodjon a helyi klímához, talajhoz. A talajt nem
gyengítheti le, avarja könnyen lebomoljon,
–– lehetőleg képes legyen természetes úton (kezelhető, irányítható módon) újulni
(pl.: vörös tölgy).

3.2.2. A folyamatos erdőborítást biztosító erdők
kialakításának szempontjai különböző fejlődési szakaszú
faállományok esetében
A jelöléshez elengedhetetlen az adott erdőrészben élő fafajok életciklusainak, környezettel való kapcsolatuknak minél tökéletesebb ismerete. A jelölés sikere, hatékonysága nagymértékben ettől függ.
Fényigényes vagy árnyéktűrő főfafajú állományok jelölése, ahogy a fafajok életszakaszok szerinti tulajdonságai is különbözők, eltérnek egymástól (lásd 3. és 4. táblázat).
A fő cél minden esetben a vágásos erdőszerkezet egy változatos szálaló szerkezetté való
alakítása. Más egy fiatal, egy magtermő kort elért, vagy egy idősebb állomány ilyen
jellegű jelölése is. A fahasználatokat lehetőleg az erdőrészletek teljes területén érdemes
elvégezni, semmiképpen ne korlátozódjon csak az újulat feletti léknyitásra.

Fiatal állományok
Fiatalosok alatt általában a tíz centiméternél vékonyabb állományokat értjük. A természetes eredetű fiatalosok általában fajgazdagok. Magtermő állományok alatt a
megjelenő újulatot figyelve szinte a társulás összes elegyfafajának a csemetéi ott vannak még akkor is, ha a közelben anyafát egyáltalán nem látunk. Ilyen faállományok
végvágása után általában egy fajgazdag fiatal állomány átalakítását kell megkezdeni.
Fiatalosok tisztítása alapvetően meghatározhatja a későbbi állomány összetételét.
(1. ábra) Akár fényigényes vagy árnyéktűrő főfafajú társulásról van szó az elegyfafajok növekedése, fejlődése lényegesen eltérhet a főfafajokétól. Az elegyfafajok fiatalkori sajátosságai kevésbé ismertek, mint a főfafajoké, erről az 3. táblázat ad tájékoztatást.
Jelöléskor figyelembe veendő főbb szempontok:
• Az elegyfafajok faji tulajdonságaiknak megfelelően szálanként, kisebb csoportokban, foltokban szórtan jelenjenek meg.
• A társulás előfafajai (jellemzően a kecskefűz, a rezgőnyár és a közönséges nyír) fényigényüknek megfelelően sekélyebb termőhelyfoltokon, szegélyeken jellemzőbbek.
• Fontos az egyre ritkább és védett elegyfafajok (berkenyék, honos szilfajok, vadalma, vadkörték) védelme, megőrzésükkel állományuk felszaporodhat. (21. kép)
• Az elegyfafajok fontos elemei az erdei életközösségnek, egyben sajátos élőhelyek,
kedvező, ha jelenlétük eléri a 30%-ot. A későbbiekben egyes fajai jelentős gazdasági értéket is képviselhetnek (pl.: hegyi juhar, madárcseresznye).
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21. kép: A védett házi berkenye a száraz cseres tölgyesek veszélyeztetett elegyfafaja. (S. S.)
• Különleges alakú fákból is javasolt hagyni, mivel a genetikai sokféleség hordozói.
• Erőszakosan terjedő idegenhonos fafajok (amerikai kőris, bálványfa, fehér akác,
ezüstfa, kései meggy, zöld juhar) teljes visszaszorítása, eltüntetése is erre az időszakra esik.
• Gyakori, hogy fiatal korban az elegyfafajok hatékony szaporodása folytán a főfafajok aránya alacsony ugyan, de szórtan és/vagy kisebb csoportokban jelenlévő
egyedei a fokozatos erdőnevelés hatására a későbbiekben meghatározóvá válnak.
• A főfafaj egymáshoz közel álló jó fejlődésű, két-három egyedből álló csoportjai
már ekkor megkímélendők.
• A fiatal kor a magassági növekedés és a koronafejlesztés időszaka. A főfafajok faji
jellegzetességeinek megfelelő növőtér biztosítására kell törekedni.
Tíz centiméter mellmagassági átmérő alatti állományoknál a jellegzetes helyeken
egy-egy 50m x 50m nagyságú mintaterület kijelölésével kell begyakoroltatni a használat szakszerű elvégzését. Ez a munka csak megbízható fakitermelő csapattal végezhető. Az állandó ellenőrzés ekkor sem mellőzhető. Külön be kell gyakoroltatni a
fiatalkori eltérő kéregformák felismerését.
Tíz centiméter felett törzsenkénti jelölést célszerű alkalmazni. A jelölés eszköze
a hajtógázzal működő élénk színű tartós jelölő festék. A törzsön szemmagasságban
legalább két festékpont jelezze a kivágandó fákat.
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Magtermőkor
A magtermő kor elérése után kezdődhet a ténylegesen az átalakítás folyamata. Ekkor
már szálaló üzemmódban érdemes gazdálkodni. (2. ábra)
Fényigényes fafajokból álló szálaló erdők csoportos szerkezetűek. A nagyszámú vékony, közepes vastagságú csoportok között szórtan állnak a méretes egyedek. Az árnyéktűrő szálaló erdők kevésbé csoportos, inkább szálankénti szerkezetűek.
Fahasználatok tervezésénél a vastagsági osztályok aránya, egy vágásoshoz közel
álló állományban a változatosabb szerkezetre való törekvés és a megjelent újulat
fényellátását biztosító lékek kialakítása a meghatározó.
Ellenőrző részletes fakészlet felvétel szerepe
A vastagsági osztályok arányát a tíz évenkénti ellenőrző részletes fakészletfelvételek
alapján lehet megállapítani. Ez három hektárig törzsenkénti, e felett vastagságtól
függően változó, mintakörös felvételt jelent. Több felvétel adatából a folyónövedék
is jól számítható. A vastagsági osztályok méretei termőhelytől, fafajtól egyaránt
függnek (2. táblázat), ezért törekedni kell, hogy egy erdőrészlet termőhelye, állománya közel azonos legyen. A fakészlet felvételnél érdemes a kétváltozós (H és D1,3)
hagyományos eljárást követni, mivel így a fakészletre is pontosabb adatot kapunk.
A jelölés a szálaló elveknek megfelelően történik.
Jelöléskor figyelembe veendő főbb szempontok:
• Az elérni kívánt a szálaló szerkezetnek megfelelő vastagsági osztály-arány fokozatos kialakítása. (1. táblázat)
Vastagsági osztályok
I Utánpótlás állomány
II Vékony
III Közepes
IV Méretes

Törzsszám arány (%)
45
40
15

1. táblázat: Elérendő vastagsági osztályok törzsszám aránya.
• A genetikai és az alaki (morfológiai) változatosság biztosítása, megőrzése.
• Az összetartozó, jól fejlődő, két-három egyedből álló csoportok meghagyása. (Az
egy fafajhoz tartozó egymás közelében lévő egyedek gyökérzete összenőhet, ezáltal
egy jól együttműködő, együtt élő kis csoportot alkotnak.)
• A társulásra jellemző elegyfafajok megfelelő, de nem feltétlenül egyenletes hálózatának kialakítása, 30%-os elegyarányának elérése.
• A jó fejlődésű egyedek növőterének biztosítása, esetleges időtálló megjelölése (Ezek
az egyedek az idő során, mivel a természetes kiválasztódás itt is zajlik, változhatnak.)
• Az idegenhonos és termőhelyidegen fafajok szükséges mértékű eltávolítása.
• A megjelent legalább egyéves újulat foltok fényhez juttatása az erdőrészlet 10–20%-án.
• Legalább az élőfakészlet 5–10%-nak megfelelő mennyiségű álló, fekvő holtfa vis�szahagyásával egy élőhelylánc kialakítása.
• Az idős, méretesebb fákat minél több fafajból meg kell hagyni.
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• Az egyes fafajok életszakaszainak igényét figyelembe vevő jelölés.
• A többszintűséget különböző életszakaszú, magasságú faegyedek adják. (A szálaló
erdőszerkezet kialakulása tehát többszintűséggel jár.)
• A záródás változatosságát az újulatfoltok eltérő sűrűsége, a kisebb terméketlen fátlan
foltok, valamint a termőkorú állományban a felső lombkoronaszintben végzett gyérítésekből származó lombkoronamentes, záródáshiányos foltok adják.
A felújulást segítő mesterséges léket – legyen az fényigényes, vagy árnyéktűrő állomány – csak több éves, már állandósult újulat (22. kép) felett érdemes megnyitni.
Az újulat nélkül nyitott lékek – a lék méretétől és a termőhelyi adottságoktól függő
mértékben – rendre elgyomosodnak, továbbá a későbbi felújulásnak, illetve szórvány
betelepülésnek sem kedvez a sűrű lágyszárú növényzet. A lékek közötti zárt zóna
olyan széles legyen, hogy elkülönült újulatfoltok tudjanak kialakulni, vagyis egyik
lékből a másikba ne süssön át a Nap.
A már állandósult több éves újulat fényhez juttatásához 300–500 m2 nagyságú ellipszis alakú léket célszerű kijelölni, természetesen igazodva az újulatfolthoz. A leg�gyakoribb kedvező tájolás ÉK-DNy irányú. A tölgyesek újulatfoltjai a második évben
napi 2–3 óra közvetlen fény hatására indulnak fejlődésnek. A következő években már
napi 4–5 óra közvetlen fényre van szükségük. A lék egész területén a megfelelő fénymennyiség az újulatfolt DNy-i, Ny-i, ÉNy-i szegélyét határoló állománysáv áttörtté tett
lombkoronájával biztosítható. (24. kép) Általában a záródást ebben a karéjban 50%-ra
is le kell csökkenteni. Tehát a léknyitást követően a lék körül a benapozástól függően
különböző szélességben kijelölhetünk egy sávot a felső lombkoronaszint záródásának
a lecsökkentésére. Az áttört karéj szélességét a kitettség és a lejtfok határozza meg. D-i

22. kép: Még árnyéktűrő, sűrű egy éves csertölgy újulat. (S.S.)
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kitettségben az áttört karéj keskeny vagy szükségtelen. ÉNy felé haladva egyre szélesedik. É-i kitettségben a D-i karéj a legszélesebb, ÉNy felé keskenyedik.
Árnyéktűrő fafajok részére ennél jóval kevesebb fény is elegendő, amelyek fiatal
egyedei gyakran az árnyéklevelek nagy száma miatt a szórt fényben is jól fejlődnek.
Magtermő kort elért állományokban a jelölést mindenképpen törzsenként kell elvégezni, amelynek során célszerű tőbélyegzést is csinálni. A leendő vágáslap alatt
a kéreg és a szíjács leütése után a gesztbe ütött egyedi bélyeg a kivágás után is jelzi,
hogy a fa jelölt volt. (23. kép) Előfordul, hogy a kitermelés közben néhány olyan fa
kivágását is biztonsági okból el kell végezni, amely nem volt kijelölve. Ezeket a tuskókat utólag kell bebélyegezni. A bélyegzés időigényes, de a ráfordított idő megtérül.
Így ellenőrizhető, hogy ténylegesen a megjelölt fák kerültek kitermelésre.

Időskor
Idősebb állományok átalakításánál döntő, hogy minél több, különböző korú egymástól jól elkülönülő újulatfolt jöjjön létre. A jelölésnél fontos szempont, hogy a hosszú
felújulás alatt az egyedek értéke ne csökkenjen. Külön gondot kell fordítani az erdőrészlet gyengébb termőhelyi foltjain lévő vagy gazdaságilag kevésbé hasznosítható
egyedekből álló csoportjainak megőrzésére. Az átalakítás átalakító üzemmódban
szálalóvágással zajlik. Időtartama az idős állomány állapotától függően 40–50 év is
lehet. A vastagsági osztályok kialakulását (2. táblázat), mennyiségét, számát döntően
az anyaállomány egészségi állapota határozza meg, vagyis a felújulás hossza.

23. kép: Tőbélyegzés szálaló üzemmódú erdőben. (K.Á.B.)
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24. kép: A jól megvilágított lékekben töretlenül fejlődik a cser és a kocsánytalan tölgy újulat. (S.S.)
2. táblázat: Termőhelytől függő vastagsági osztályok főbb fafajonként (cm)
Fafaj
Bükk

Kocsányos tölgy

Kocsánytalan tölgy

Cser

Magas kőris

Mézgás éger

FTO
I–II
III
IV
V–VI
I II
III
IV
V–VI
I–II
III
IV
V–VI
I–II
III
IV
V–VI
I–II
III
IV
V–VI
I–II
III
IV
V–VI

Utánpótlás
0–12
0–10
0–10
0–8
0–12
0–10
0–10
0–8
0–12
0–10
0–10
0–8
0–12
0–10
0–10
0–8
0–12
0–10
0–10
0–8
0–10
0–10
0–8
0–8

Vastagsági osztály
Vékony Közepes
13–26
27–42
11–20
21–38
11–18
19–34
9–14
15–28
13–26
27–46
11–22
23–40
11–20
21–34
9–16
17–26
13–24
25–40
11–22
23–38
11–20
21–36
9–16
17–30
13–24
25–36
11–22
23–32
11–20
21–30
9–18
19–26
13–28
29–48
11–24
25–40
11–22
23–36
9–18
19–28
11–22
23–36
11–18
19–30
9–16
17–26
9–14
15–20

Méretes
43–
39–
35–
29–
47–
41–
35–
27–
41–
39–
37–
31–
37–
33–
31–
27–
49–
41–
37–
29–
37–
31–
27–
21–
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3. táblázat: Jellemzőbb elegyfafajok fiatalkori sajátosságai
növekedési
szakasz
fafaj
fényigény
erélye
hossza
(év)

koronafejlődés
ekkor történik,
másodhajtás képzésre
is hajlamos
ágképzési hajlam
gyenge
gyakori a másodhajtás
képzés
ágképzési hajlama
jelentős, erőteljes
hosszú hajtásokat
képez

hegyi juhar

félárnyéktűrő

erőteljes

3–30

korai juhar

félárnyéktűrő

erőteljes

3–20

magas kőris

árnyéktűrő

erőteljes

10–25

madárcseresznye

félárnyéktűrő

erőteljes

20

hegyi szil

árnyéktűrő

gyors

25

nagylevelű hárs

árnyékkedvelő

erőteljes

5–25

kislevelű hárs

árnyéktűrő

mérsékelt

20

gyertyán

árnyéktűrő

mérsékelt

20

folyamatos

bibircses nyír

fényigényes

gyors

15

erőteljes

rezgő nyár

fényigényes

erőteljes

15

erőteljes

kecskefűz

árnyéktűrő

gyors

10

erőteljes

mezei juhar

árnyéktűrő

mérsékelt

15

erőteljesen fejleszti a
koronáját

mezei szil

félárnyéktűrő

gyors

20

mérsékelt

barkócaberkenye

félárnyéktűrő

mérsékelt

25

mérsékelt

házi berkenye

félárnyéktűrő

mérsékelt

15

mérsékelt

virágos kőris

félárnyéktűrő

erőteljes

3–15

folyamatos

vadkörte

félárnyéktűrő

gyors

15

25

folyamatos
koronáját erőteljesen
fejleszti
koronáját erőteljesen
fejleszti

erőteljes

26
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4. táblázat: Jellemzőbb elegyfafajok termőkori sajátosságai
fafaj

fényigény

hegyi juhar

fényigényes

korai juhar

fényigényes

magas kőris fényigényes
madárcsefényigényes
resznye
mérsékelten
hegyi szil
fényigényes
nagylevelű
félárnyéktűrő
hárs
kislevelű
árnyéktűrő
hárs

korona
tömött

rendszeres

30

rendszeres

árnyalást nem tűri
csak a fejlett
koronájú fa terem

40

kétévente

20

rendszeres

oldalárnyalást tűri

35

rendszeres

oldalárnyalást tűri

30

rendszeres

oldalárnyalást tűri

30

rendszeres

40

rendszeres

15

rendszeres

20

rendszeres

oldalárnyalást tűri

8

rendszeres

sűrű

oldalárnyalást tűri

25

rendszeres

laza

sátorozó
lombkoronájú

45

rendszeres

tág növőteret
igényel

35

kétévente

oldalárnyalást
nem tűri

30

kétévente

oldalárnyalást tűri

10

rendszeres

oldalárnyalást
nem tűri

15

rendszeres

sűrű
lombozata
mozaikos
kiritkul
közepes
sűrűségű
közepes
sűrűségű
közepes
sűrűségű
sűrű

árnyéktűrő

sűrű

bibircses
nyír

fényigényes

laza

rezgő nyár

fényigényes

laza

mérsékelten
árnyéktűrő
árnyéktűrése sokáig megmarad,
mezei juhar
teljes fényben
hoz termést
mérsékelten
mezei szil
fényigényes
barkócaber- mérsékelten
kenye
árnyéktűrő
házi
berkenye
virágos
kőris
vadkörte

fényigényes
fényigényes
fényigényes

közbezárást nem
viseli el

magtermés
szakaszoskora
sága
30

gyertyán

kecskefűz

növőtér igény

közepes
sűrűségű

boltozatos,
közepes
sűrűségű
közepes
sűrűségű
közepes
sűrűségű
laza

korona teljes
világítást kíván

60 év után a felső
árnyalást nem tűri
oldalárnyalást
nem viseli el
oldalárnyalást
elviseli

Natura 2000 erdőkben a fahasználatok jelölésének természetvédelmi szempontjai

1. ábra: Fiatal, elegyes cseres-kocsánytalan
tölgyes lépcsőzetes erdőszegéllyel (eredeti)

2. ábra: Magtermő korú cseres tölgyesben a
már állandósult újulat folt fényhez juttatása
nevelővágás közben (eredeti)

Jelmagyarázat:
Főfafajok

Elegyfafajok

27

kivágandó fák
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3.2. Jelölési szempontok Natura 2000 erdőben
egy zempléni magánerdőgazdálkodó szemével

Laczkó Péter magánerdőgazdálkodó, jogosult szakszemélyzet

Az erdészek által végzett munkák közül az egyik legfelelősségteljesebb a jelölés, hiszen a jelöléssel és az azt követő fakitermeléssel tudjuk befolyásolni az adott faállomány jellemzőit. Az elvégzett munkától függően, hosszabb-rövidebb ideig ható változásokat generálhatunk.
Egyetlen festékpöttyel befolyásolhatjuk az elegyarányt, a korszerkezetet, a szintezettséget, az átmérőeloszlást, a fényviszonyokat, a törzs- és koronaminőséget, a kitermelt fatömeget és a választék-összetételt.
Ugyanazzal a festékpöttyel viszont elősegíthetjük az élőhely változatosabbá válását, kibővíthetjük az élelmi hálózatot, javíthatjuk a vízkörforgást, megakadályozhatjuk az ásványi anyagok kimosódását.
Rajtunk áll melyik fára kerül az a pötty.
A jelölésre váró állományt előzetesen többször is célszerű bejárni. Különösen fontos
ez abban az esetben, ha az adott tagot, vagy részletet még nem ismerjük behatóan, vagy
régóta nem történt semmilyen beavatkozás. Meg kell ismernünk a terület fényviszonyait, mikrodomborzatát, vízrajzát, a vadjárást, a faállomány összetételét. Nemcsak fafaj, hanem átmérőeloszlás és egészségi állapot szerint is. Ilyenkor derül ki, melyek azok
a részek, amelyek a továbbiakban védelmet élveznek, vagy érintetlenül hagyandók, és
az is, melyik részen fogunk intenzívebben, vagy kisebb eréllyel gazdálkodni. A bejárások alkalmával érdemes a különösen jelentős, hosszú távon fenntartandó faegyedeket
megjelölni. (Gazdálkodásunk megreformálása előtt hasznos egy leltárt készíteni, mely
támpontokat adhat az induláshoz, később pedig ellenőrizhetjük általa a munkánkat.)
A bejárások alkalmával megismert állapot, és az erdőterv adatainak ismeretében
ki kell alakítani magunkban az állomány távlati képét. Ki kell jelölni az utat, melyen
el kívánjuk érni a kitűzött célállapotot. Például a folyamatos erdőborítás fenntartását szolgáló változatos faállomány-szerkezet kialakítása is meghatározza a jelöléssel
hosszú és rövid távon elérhető célokat.
A jelöléssel elérendő hosszú távú cél az állomány átvezetése a vágásos üzemmódból a szálaló üzem felé.
A fokozatosság elvének betartásával, az állomány tulajdonságait alapvetően meghatározó, több fahasználat eredményeképpen bekövetkező változásokat generálunk.
Egykorúból kétkorú, egyszintűből kétszintű stb. erdőkép kialakítására törekedjünk. Ha van a területen valamilyen természetes bolygatásból származó lék, alaposan tanulmányozzuk azt, hiszen „a természet a legjobb tanító”.
A hosszú távú cél eléréséhez figyelembe veendő szempontok:
–– A koronaszinten átjutó fénnyel szabályozhatjuk az elegyességet és a felújulás
mértékét.
–– Idős fák, facsoportok, vagy értékes elegyfák élvezzenek előnyt a főfafajjal szemben.
–– Jelöléskor vonatkoztassunk el a tagtól és részlettől, alapegységnek a faegyedet,
vagy egy kis facsoportot tekintsünk.
–– Mérlegeljük a korona, a törzs és a gyökérzet állapotát.
–– Álló vagy fekvő holtfa és odvas fa kitermelése nem ajánlott, hiszen ezek növelik
az erdő biodiverzitását. (Táplálékot és szaporodóhelyet biztosítanak az erdő ön-
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fenntartó képességét szabályozó élőlényeknek. Hiányuk miatt megszakad az tápláléklánc, túlszaporodnak egyes fajok és kártevőkké válnak. Ha kevés a holtfa,
a beteg vagy sérült fák visszahagyásával, esetleg körbegyűrűzésével növelhetjük
a mennyiségét. Az érintetlenül hagyott kőfolyásokon, vagy források, vízfolyások
környékén a természet is hamarosan produkálja a holtfát.)
–– Célszerűnek találom a felső koronaszint megnyitását, a gazdasági értéket már
nem termelő törzsek kijelölése által. Így a jó minőségű törzseknek teret adunk a
koronafejlődéshez. (25. és 26. kép)
–– Kíméljük az elegyfákat és a második szintet.
–– Az elegyetlen, egyszintű erdők felső koronaszintjét óvatosan, míg a második
szinttel rendelkező állományokat bátrabban is kibonthatjuk.
–– A léknyitást csak már újulattal rendelkező állományrészeken javaslom végrehajtani.
–– Egykorú állományok esetében – különösen ha azok fényigényesek – törekedjünk
a második koronaszint nevelésére, így biztosítjuk a talaj- és törzsárnyalást, illetve korlátozzuk a szelet és a párolgást.
–– Második koronaszintből csak akkor jelöljünk ki fákat, ha azzal az újulati csoportokat kívánjuk megsegíteni.
A jelöléssel elérendő rövid távú cél az átalakításhoz szükséges fahasználatok
végrehajtásához elngedhetetlen térbeli feltételek biztosítása, és a mikroélőhelyek
változatossá tételének elindítása.
Mindenképpen tekintetbe kell vennünk, hogy a kijelölt fa hogyan lesz kidöntve
és közelítve.
–– Mielőtt kijelölnénk a fát, vizsgáljuk meg, hogy kidönthető-e károkozás nélkül.
Ha nem dönthető a megfelelő irányba, esetleg kárt okozhat a visszamaradó állo-

25. és 26. kép: A jó minőségű törzset mutató kocsánytalan tölgy(2) fejlődésének elősegítése érdekében két, gazdasági értéket
már nem termelő tölgy egyedet(1) jelölünk
ki mellőle. A mellette lévő álló holtfa(3) nem
zavarja a fejlődését, ellenben sok élőlénynek
élőhelyet nyújt, ezért visszahagyandó. (L.P.)
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mányban, viszont egy ígéretesebb törzset szeretnénk az eltávolításával megsegíteni, gondolkodjunk el a meggyűrűzésén.
–– A rakodót, közelítő nyomokat előre jelöljük ki, hiszen a közelítési irány befolyásolja a döntési irányt is és egy jól használható közelítőnyom-hálózat sokáig
szolgálja majd a gazdálkodást.
A szakmailag megalapozott, az előzőekben vázolt rövid és hosszú távú célokat megcélzó jelöléssel megtesszük az első gyakorlati lépést az átalakítás felé. Néhány esztendő
múlva pedig – látva az első eredményeket – megszületik az igény a kíméletesebb technológiákkal végrehajtott fahasználatok iránt. Az állományokat kímélő fakitermelések
nyomán még szembetűnőbbek lesznek az átalakítás sikerei.
Bár a fakitermelési költségek csekély mértékben emelkednek, az erdőfelújítási költségek viszont drasztikusan lecsökkennek. Saját tapasztalataimból adódóan állítom,
hogy az átalakítás eredményeképpen, nemcsak nagyobb bevételt realizálhat az erdőgazdálkodó, de képes megfelelni a Natura 2000 erdőkben támasztott elvárásoknak.
Összefoglalva a szakmailag átgondolt jelölés főbb lépéseit:
• előzetes bejárás, differenciált erélyű belenyúlások helyének megkeresése
• egyedenkénti bírálat, egészségi állapot és minőség alapján
• koronafejlődés biztosítása, a felső szintből eltávolítjuk a hibás egyedeket
• második szint megsegítése, a felső szint megnyitása
• újulat megsegítése, léknyitás, a felső és a második szint megnyitásával
• holtfák és odvas fák kímélete
• rakodó és közelítőnyom-hálózat kijelölése

26. kép
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3.3. Szálalóerdő jelölés során alkalmazott
természetvédelmi szempontok az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő
erdőkben

Horváth Jenő igazgatóhelyettes

Az Őrségi Nemzeti Park területén jelentős hagyománya van a kisparaszti szálalásnak. E rendszertelen szálalás során a tulajdonosok mindenkori faigényének (tűzifa,
szerszámfa, építési faanyag stb.) kitermelése volt az egyetlen cél. E mellett az egyértelműen gazdálkodói cél alkalmazása mellett sikerült olyan erdő,- fafaj-, és korosztályszerkezetet megőrizni, ami természetvédelmi szempontból kiemelt értékeket
hordoz.
A kisparaszti szálalás során kitermelésre kerülő fák kiválasztása
A kisparaszti szálalás rendszertelen időközönként történt. A tulajdonosok a paraszti életmód és a gazdaság igényeinek megfelelően vágták ki a fákat. Amíg volt
bőven tűzifának való vékonyfa, addig vastag, nagy értéket jelentő faegyedeket –
mint a családi vagyon őrzőit – nem bántották. Azokat „csak” jeles eseményekkor – építkezés, házasodás – vágták ki. A gazdaság fenntartásához szükséges
famennyiséget (szeszámfa, rúdfa stb.) pedig igény szerint termelték. A téli fűtés
biztosításához rövid visszatérési idővel (1–2 évente) vették ki a szükséges tűzifát, melynél már csukló vastagságú, egyenes és térgörbe fák is fejsze alá kerültek. Amikor ezek elfogytak, akkor nem kímélték a jelentősebb méretű fákat sem.
A következmény az lett, hogy az erdők egy idő után oly mértékben elfiatalodtak,
hogy volt időszak, amikor a szomszédos Zalából kellett tűzifát venni. Mesterséges felújítással nem bíbelődtek, a kivágott fák helyén spontán jelent meg a változatos fafajösszetételű újulat. Ebben az időszakban az Őrségben elsősorban a
pionír jellegű erdők domináltak.
Jelenleg ezeknek az erdőknek a jelentős természetvédelmi értékét a több évtizedes háborítatlanságuk során kialakult változatos faj- és korösszetételük
adja, amelyet a természetes erdődinamikai folyamatok érvényesülése tart fenn.
(27. kép)
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdők meghatározó
része a vágásos erdőgazdálkodás jegyeit viseli. Célunk a folyamatos erdőborítottságra való áttérés az erdők egy részén, hosszú távon a szálaló erdőgazdálkodáshoz tartozó erdőkép elérése. (28. kép)
Speciális helyzetünk (védett természeti terület és Natura 2000 jelölő élőhelyek)
miatt a klasszikus szálalási jelölés ismérvei mellett az adott erdőrészletre megfogalmazott természetvédelmi célokhoz alkalmazkodó jelölést alkalmazunk.
Speciális (a hagyományos szálalás jelölésétől eltérő) természetvédelmi szempontok:
• Beavatkozásmentes, érintetlenül hagyott állományrészek kijelölése.
• Natura 2000 jelölő erdőtársulások természetes fafajszerkezetének elősegítése.
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27. kép: Kisparaszti szálalóerdő, Őrségi NP. (H.J.)

28. kép: Lék helyén megjelenő spontán újulat, Őrségi NP. (H.J.)
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• Speciális növénytárulásokkal rendelkező, savanyú erdőtalajok kialakulásához/
fennmaradásához szükséges, és a tájegységben őshonosnak tartott erdeifenyő
egyedek/állományrészek fenntartása.
• Tájidegen, invazív fajok eltávolítása. (Ezen fafajok esetében nem szempont az értékes faanyag termelése.)
• Idős (erdészeti nomenklatúra szerinti) hagyásfák megtartása.
• Valamilyen szempontból jeles fa (néphagyomány, történelmi esemény, képes fa
stb.) megőrzése.
• Vízfolyások árnyalását biztosító faegyedek megtartása.
• Speciális térhelyzetet elfoglaló (akár böhöncös) „biotópfák” (amelyek elsősorban
ökológiai funkcióik és az életközösségben betöltött természetvédelmi szerepük miatt meghatározóak) visszahagyása.
• Natura 2000 állatfajok előfordulását biztosító fák.
• Ritka fafajok bármely korú, alakú egyedeinek megtartása (védett fa- és cserjefajok,
erdei gyümölcsök stb.).
• Odúképzésre, speciális tápnövényként szolgáló pionír fafajok, cserjefajok (rezgő
nyár, bibircses nyír, erdeifenyő, kecskefűz) néhány fiatal és idős egyedének megtartása.
• Álló facsonk, holtfa, pusztulóban lévő idős fa, sérült faegyedek (villámsújtotta,
fagyléces, széltörött, hótörött, bekorhadt törzsű vagy sérült koronájú fák) egy-egy
egyedének visszahagyása.
• Egyes, az aljnövényzetben és a cserjeszintben előforduló védett fajok speciális igényének (fény, talaj pH) segítése (struccpáfrány, fecsketárnics, körtikék stb.)
• Orchidea fajok mikorrhiza kapcsolatát biztosító fák (orchideák ismert előfordulásának 10 m-es környezetében) megtartása.
• Ragadozó madár, feketególya fészket, lakott odút, denevérodút tartalmazó fa vis�szahagyása.
• Nagy szárnyfesztávolságú madarak potenciális fészkelő fáinak (nagy koronaszélességű, erős ágakkal rendelkező) segítése (beszálláshoz szükséges hely biztosítása
szomszédos fák kivágásával).
• Közelítő nyomvonalak megtervezése a talajfelszín és az aljnövényzet védelme érdekében (is).
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29. kép: Egy jellegzetes biotópfa, nagyméretű, idős kocsánytalan tölgy gombás, korhadó,
odvas törzsrésszel. (F.T.)

30. kép: Ez a nagyméretű, öreg kocsánytalan tölgy letört vastag ágcsonkokkal, bekorhadt
ághelyekkel fenntartandó biotópfa egy szálalóvágással kezelt gyertyános-tölgyesben. (F.T.)
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Biotópfa

Olyan ökológia szempontból kiemelkedő értékű, meghatározóan őshonos faegyedek, facsoportok, melyek tartós fenntartása természetvédelmi szempontból
indokolt. Általában az adott faállomány átlagos méreteinél nagyobb méretű fák.
Gazdálkodás alatt álló Natura 2000 erdőben hektáronként legalább 15 db biotópfa
megjelölése ajánlott. Ha az alábbi kritériumok közül akár csak egy is fennáll, akkor
kijelölhető/kijelölendő az adott faegyed biotópfának (29. és 30. kép):
Korhadó és tartó fák
• A fán egyértelműen felismerhető korhadások találhatók (pl. nyílt sebek a törzsön,
korhadó odúk, gombatartók, gombás konzolok, villámcsapás károk, törött villás
koronaágak stb.). A sérült foltok nagyságát az „ötszörös tenyérmérettől” (mérete
mintegy 500 cm2) kell figyelembe venni, a fa egészére kiterjedő sérülésekig.
• A leváló kérgű és a kéregaszott fák.
• Sérült faegyedek, ahol a faanyag romlása annyira előrehaladott, hogy annak felhasználása nem gazdaságos.
• Gombák élőhelyéül szolgáló fák (gomba konzolok).
• Elhalt koronájú fák. (Ha a koronának már több mint egyharmada elhalt.)
• Jelentős mértékben törzssérült fák. (A sérülés elég nagy ahhoz, hogy a fát kimerítse.)
Odvas fák
• Minden olyan fa, amiben madarak (harkályok) által kialakított, vagy ághelyek
miatt kialakult odúk vannak, beleértve a korhadás miatt létrejött odúkat is.
Meghatározásnál a törzsön előforduló odúkat kell figyelembe venni. A kis és nagy
odúk meghatározása nehéz és szükségtelen.
Különleges alakú és tájképet meghatározó fák
• Olyan különleges fák, melyeket az erdészeti beavatkozások során kifejezetten
megkíméltek és azok gazdaságosan nem felhasználhatóak. (Klasszikus erdészeti
hagyásfák, jeles fák, törpenövésű fák, térgörbe, ívelt törzsű fák, aszimmetrikus
faegyedek különösen az erdőszéleken stb.)
• Koronatörött és újból kihajtott fák.
• Vadetetés, vagy egyéb tájvédelmi okok miatt az erdőben (gyakran erdőszegélyen)
termesztett gyümölcsfák, melyek átmérője eléri a 20 cm-t.
Öreg fák, famatuzsálemek
Olyan előrehaladott korban lévő (vagy nagy méretekkel) rendelkező fák, amelyek
bizonyos mértékű holtfarésszel rendelkeznek nagy valószínűséggel már korhadtak.
Ezek a műszaki (gazdaságilag optimális) vágásérettségi kort minden esetben jóval
meghaladó általában 40 cm-es mellmagassági átmérő feletti faegyedek.
Fészektartó fák
Közepes vagy nagy fészket (ragadozó madarak, fekete gólya stb.) tartó fák. Gyakran több éve tartják a fészket, ezért a fa egyéb, gazdasági hasznosítása kizárt.
A fenti jelölési szempontok figyelembevételével olyan szálaló erdő kialakítása a
cél, mely az értékes faanyag termelése mellett, azzal párhuzamosan a természeti értékek megtartását is célul tűzte ki.
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Összefoglalás
A Natura 2000 erdők természetességi állapotát, az erdei élőhelyekhez kötődő közösségi jelentőségű növény- és állatfajok természetvédelmi helyzetét leginkább a bennük folyó erdőgazdálkodási tevékenység, ezen belül is a különböző fahasználatok
határozzák meg. E szerint azt mondhatjuk, hogy az erdei élőhelyekre az egyik legjelentősebb és rövid idő alatt érvényesülő hatást a fakitermelések mértéke, illetve az
gyakorolja, hogy melyik fa kerül ki az erdőből és melyik marad. A kivágandó fák
kiválasztása a fakitermelések kivitelezését megelőzően – festékkel történő megjelölésükkel – a „jelölés” során történik.
A jelölési munkának a természetvédelmi szempontjai az egyes zonális erdőtársulásokat magukba foglaló jelölő, Natura 2000 erdei élőhelyek tekintetében nem
egyszerűen különíthetők el egymástól. Ezért ezeket a természetvédelmi szempontokat az erdészeti gyakorlat fahasználatai szerint rendszerezve ismertettük ebben a
kiadványban, külön kiemelve a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás
módszereit. Ez a gyakorlati útmutató elsősorban az erdőgazdálkodóknak és a kivágandó fák jelölésének felelősségteljes végrehajtását, vagy irányítását végző erdészeti
szakszemélyzetnek készült.

Summary
The naturalness condition of Natura 2000 forests and the conservation status of the
species of plants and animals of community significance, connected to forest habitats are mostly defined by the sylvicultural activities carried out therein, and more
specifically by the various uses of wood. Accordingly, we can state that the extent of
woodfelling and the fact which tree comes out of a forest and which remains there
make the most significant impact on forest habitats within a short period of time.
Trees to be cut are chosen by marking with paint prior to woodfelling, during the
process of “marking”.
The nature conservation criteria of marking work cannot be simply separated
from each other in respect of the marking Natura 2000 forest habitats including
individual zonal forest associations. Consequently, the nature conservation criteria
were set out systematically in this publication, in accordance with the use of wood in
forestry practice, separately emphasizing the methods of forest management which
secures continuous forest cover. This practical guide was primarily prepared for
woodland managers and forestry specialists performing the highly responsible implementation or direction of the marking of trees to be cut down.

Címoldal: 
A gyérítés korú kocsánytalan
tölgyesben jelentős élőhelyi elemek, az átlagos átmérőtől vastagabb fekvő holtfa és a nagyméretű, idős kocsánytalan tölgy
biotópfa. (F.T.)
Hátoldal: A z odvas fák nélkülözhetetlenek
az odúlakó állatok számára. (F.T.)
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A lágylombos fafajok (a képen egy rezgőnyár)
korábban odvasodnak és hamarabb is pusztulnak el, mint a tölgyek, vagy a bükk. Az erdőgazdálkodó részéről szórvány előfordulásuk a
fiatalabb és idősebb erdőkben is tolerálható.
Ezek a fafajok hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához. Nem lesz tőlük ros�szabb minőségű a faállományunk, csak megszokásból ne termeljük ki őket! (K.T.)

Kiadja: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Felelős kiadó: Rónai Kálmánné igazgató
Nyomdai munkák: Garamond Kft., Eger
ISBN 978-963-9817-68-5
Eger, 2016

Készült a „Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés a Natura 2000 erdők biodiverzitása megőrzése érdekében”
című, (LIFE 13 INF/HU/001163) azonosítójú projekt keretében, az Európai Unió LIFE programja, a Földművelésügyi Minisztérium
és a projektet megvalósító szervezetek finanszírozásával. A projekt célja, hogy a Natura 2000 erdők védelme terén előrelépést érjünk el
a gazdasági és a természetvédelmi szempontok összehangolásával.

