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SZMORAD FERENC – BODOR LÁSZLÓ – FRANK TAMÁS – KOVÁCS TIBOR

Milyen a természetszerû 
erdôk cserjeszintje?

Erdeink cserjeszintjének jelenlétét, bo-
rítását, illetve az alkotó cserjefajok vita-
litását a termôhelyi-ökológiai viszo-
nyok, azon belül is elsôsorban a talajok
felvehetô tápanyagtartalma, illetve a
lombkoronaszint záródása által befo-
lyásolt fényviszonyok határozzák meg.
A két fontos limitáló tényezô közül bár-
melyik képes a cserjeszint kialakulását
hátráltatni, megakadályozni, kedvezô
viszonyok esetén ugyanakkor erôs
cserjeszint kibontakozása jósolható.

Gyertyános-tölgyeseink például
kedvezô tápanyag-ellátottságú termô-
helyeken állnak, a gyertyán (s eseten-
ként még más fafajok) alkotta, erôsen
árnyaló második lombkoronaszint alatt
viszont alig-alig találunk egy-egy mo-
gyoró, csíkos kecskerágó vagy veres-
gyûrûsom cserjét. Különösen szembe-
tûnô a cserjeszint hiánya az elegyetlen
gyertyánosokban és a bükkösökben,
ahol még inkább fényszegény az
állománybelsô, s ahol legfeljebb né-
hány erôsen árnytûrô cserjefaj (pl.
farkasboroszlán) egy-egy példányát ta-
láljuk. Megváltozik viszont a helyzet
ezen állományok véghasználata idején,
amikor is a fényhiány megszûntével
erôteljes cserjésedés (pl. málna, szed-
rek) tapasztalható – nem egyszer ko-
moly gondokat okozva a vágásterületek
felújítási munkái során.

Felszakadozó lombkoronaszintû er-
dôk az acidofil tölgyesek, ahol a cserje-
szint kialakulását a fényhiány elméleti-
leg nem gátolja. Az acidofil erdôkre jel-
lemzô szélsôséges talajviszonyok (az
alacsony pH-értékek miatt korlátozottan
felvehetô tápanyagmennyiség) folytán

azonban cserjeszint
kialakulása mégsem vár-
ható – még az állományok megbontását
vagy letermelését követôen sem.

Erôs cserjeszint létrejöttéhez az
állománybelsô fénygazdagsága mellett
egyidejûleg mindig szükséges a termô-
hely kedvezô tápanyag-ellátottsága, s
ez erdeinkben számos esetben – töb-
bek között a cseres-tölgyesekben, erdôs-
sztyepp tölgyesekben, fûz-nyár ligeter-
dôkben – biztosított. Ezekben az erdôk-
ben aztán mind a középkorú-idôs állo-
mányokban, mind a vágásterületeken
erôs cserjeszint, illetve cserjésedés lát-
ható, nehéz feladatok elé állítva az er-
dômûvelôt, erdôgazdát.

Az erdôk cserjeszintjének fajösszeté-
tele cserjefajaink hazai elterjedése és
ökológiai igényei szerint alakul. A fajok
száma általában termôhelyfüggô: a
szélsôséges, extrém termôhelyek ala-
csonyabb, a kiegyenlített ökológiai pa-
raméterekkel rendelkezô termôhelyek
magasabb fajszámmal jellemezhetôk.
Függ továbbá a területegységen belül
elôforduló cserjefajok száma a termô-
helyi homogenitástól is, hiszen a válto-
zatos termôhelyi adottságú területek
(pl. sziklaerdôk vagy láperdôk és ho-
moki tölgyesek mozaikja) kétségkívül
magasabb fajszámmal rendelkeznek.

Szólnunk kell a tájidegen cserjefa-
jokról, melyek részben megmaradnak
betelepítésük vagy behurcolásuk hely-
színén (pl. keleti tamariska), részben vi-
szont szubspontán terjeszkedésbe kez-
denek (pl. gyalogakác, alásfa), s jelen-
tôsen átalakítják a környezô erdôk élô-
világát. Ezen tájidegen cserjefajok je-
lenlétét erdeinkben semmiképpen nem
tekinthetjük pozitív jelenségnek, ezért a

cserjeszint értékelésénél (leszámítva a
mezôvédô erdôsávokat, illetve parker-
dô jellegû erdôket) csak negatívumként
vehetôk figyelembe.

Mai erdeink szinte teljes egészében
vágásos üzemmódban kezelt erdôk, me-
lyekbôl a véghasználat során a cserjéket
– mivel azok a fakitermelési és
erdôfelújítási munkákat akadályozzák –
rendszerint teljeskörûen eltávolítják. Az
újrasarjadó, illetve felverôdô (köztük a
pionír) cserjéket az ápolások és tisztítá-
sok idején még visszaszorítják, ezért az
állományok cserjeszintje – ha a fény- és
talajviszonyok ezt lehetôvé teszik – zöm-
mel csak a vékonyrudas kortól kezd el
újra kifejlôdni. A fokozatosan erôsödô
cserjeszintet a következô véghasználatig
ezután már csak az elôhasználati és kö-
zelítési munkák bolygatásai „vetik visz-
sza”, de az idôs korban lékesedô erdô-
részletekben – a fényben gazdag lékek
területén – a cserjésedés fokozódása is
tapasztalható.

Az elmondottak alapján megfogal-
mazható, hogy természetszerûnek az
adott fölrajzi helyzet, illetve termôhely
által meghatározott fajösszetételû, ôs-
honos cserjefajokból álló, a fényviszo-
nyoknak és faállomány-fejlôdési (szuk-
cessziós) fázisnak megfelelô borítású
cserjeszint nevezhetô.

A cserjék szerepe az erdei 
életközösségekben

A cserjék a lombkoronaszintet alkotó
fák, illetve az állományok gyepszintjé-
ben élô lágyszárúak közötti mérettarto-
mányt töltik ki, így jelentôs szerepet ját-
szanak az állományok szintezettségé-
nek, vertikális tagoltságának kialakítá-
sában, fokozásában. Változatlan termô-

Természet – Erdô – Gazdálkodás

A cserje-
szint 
szerepe
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helyi feltételek mellett a fényigényes fa-
jok látványosan reagálnak a különbözô
záródású állományrészek váltakozásá-
ra, lékek megjelenésére, mozaikos, vál-
tozékony, vagy éppen markánsan meg-
változó termôhelyek esetén pedig je-
lentôs mértékben módosul az elôfordu-
ló fajok köre. A cserjeszint jelenléte és
összetétele ennek megfelelôen megha-
tározója egy-egy erdôállomány változa-
tosságának, a kapcsolódó élôvilág sok-
színûségének, fajgazdagságának.

A cserjék eltérô ökológiai igényei, il-
letve gyökérzetformái a lombkorona-
szint által részben már feltárt termôhely
további – de eltérô jellegû – hasznosítá-
sát eredményezik, így a cserjéknek is
nagy szerep jut az erdei életközösségek
forrásfelosztásában, egyfajta táplálkozá-
si-tápanyagforgalmi hálózat kialakításá-
ban. Emellett természetesen számottevô
a cserjék talajvédelemben betöltött sze-
repe, a pionír jellegû cserjefajok (pl. bo-
dzák) pedig jelentôs feladatokat látnak
el továbbá a frissen képzôdött nyers ta-
lajfelszínek (pl. kifordított földlabdás
tuskók) benépesítésében, a szukcesszi-
ós folyamatok megindításában.

Vitathatatlan a cserjék jelentôsége az
állományszegélyek kialakításának vo-
natkozásában is. Legyen szó termôhelyi
váltásból eredô erdôhatárról (pl. láper-
dô-nyílt vízfelület határa), vagy mester-
séges állományszegélyrôl (pl. irtásterü-
lettel szomszédos cseres-tölgyes), az er-
dôterületek peremeit lezáró cserjések a
belsô mezoklimatikus viszonyok kiala-
kításában és megôrzésében fontos sze-
reppel bírnak. Vadgazdálkodási és zoo-
lógiai szempontból az erdôk cserje-
szintjét mint búvó- és szaporodóhelyet
és mint táplálkozási bázist kell kiemel-
nünk. Az erdei cserjék többek között az
énekesmadarak számára jelentenek
fészkelô- és táplálkozóhelyet. A fôként
ártéri, illetve hullámtéri ligeterdôkben
fészkelô kerti geze (Hippolais icterina)
esetében vizsgálatok például egyértel-
mûen igazolták a cserjeszint fontossá-
gát a faj élôhelyválasztásában. Ugyanez
elmondható számos más madárfajról is:
a brit erdôlakó madárfajok közel 30%-a
használja fészkelôhelyként, és valami-
vel nagyobb arányban táplálkozó-
helyként a cserjeszintet. Összességében
kijelenthetô, hogy az erdei madárkö-
zösségek különbözôségében – fajgaz-
dagság és egyedsûrûség tekintetében –
a cserjéknek, illetve a cserjeszint meglé-
tének alapvetô szerepe van.

A sík vidéki erdôk, erdôfoltok cserje-
szintje sok helyütt szolgál az apróvad
búvóhelyéül, domb- és hegyvidéki er-

deink cserjeszintjében pedig különféle
nagyvadfajok találnak menedéket. A
bogyós gyümölcsû cserjék termése ma-
darak és emlôsök tápláléka, míg a cser-
jék fiatal hajtása, rügye, levelei a nö-
vényevô vadfajok és bizonyos madárfa-
jok táplálékát egészítik ki (a császárma-
dár táplálékának szezonálisan – ôsszel,
télen – például fontos alkotóeleme az
erdei cserjék bogyós termése, rügye).

A cserjeszint jelenléte több szempont-
ból fontos az erdei bogarak (egyes szar-
vasbogarak, virágbogarak, díszbogarak,
pattanóbogarak, cincérek, orrosbogarak
stb.) számára is. A cserjefajok élô és el-
halt részei számos faj fejlôdési helyei. Itt
néhány olyan – hazánkban ritka –
mono- vagy oligofág cincérfajt érdemes
kiemelni, melyek élete cserjékhez kö-
tött. A Balaton-felvidék és a Kisalföld er-
deiben a csíkos kecskerágó (Euonymus
europaeus) elhalt ágaiban él a kétszínû
hengercincér (Stenhomalus bicolor). A
Nyugat-Dunántúl ritka faja a zanótcincér
(Deilus fugax), mely hazánkban a sep-
rôzanót (Sarothamnus scoparius) elhalt
ágainak kérge alatt rág, s a farészben bá-
bozódik. Egy Európa-szerte ritka faj a
frakkos cincér (Callimoxys gracilis), lár-
vája cserjék – fôleg kökény (Prunus
spinosa) – száraz ágaiban fejlôdik. Az
imágó elsôsorban virágzó galagonyán
(Crataegus) található.

A cserjék virágai a bogárvilág vonat-
kozásában nemcsak táplálkozási célokat
elégítenek ki, számos fajnál – melyek a
közeli területek egyéb habitatjaiban fej-
lôdnek – a párok egymásra találásának
és a párzásnak is színterei. A bogarak ál-
tal kedvelt, virágzáskor látogatott cserje-
fajok: galagonyák (Crataegus spp.),
veresgyûrûsom (Cornus sanguinea), ró-
zsák (Rosa spp.), szedrek (Rubus spp.),
fekete bodza (Sambucus nigra), fagyal
(Ligustrum vulgare).

Hazai erdeinkben mintegy 40 cserje-
faj jelenlétével számolhatunk. Ezek zö-
me gyakori faj, tehát élôhelyi preferen-
ciájukat figyelembe véve gyakorlatilag
az egész országban, vagy legalábbis a
hazai nagytájak jelentôs hányadán meg-
találhatók. Szép számmal akadnak vi-
szont ritka, védett fajok is, melyeknek a
fentebb megemlített szempontok mel-
lett természetvédelmi vonatkozásaik is
vannak. Igaz, ezen fajok zöme erdôgaz-
dálkodási tevékenység által nem, vagy
kevésbé érintett speciális élôhelyeken
tenyészik: a montán bükköseink alatt
szórványos havasalji rózsa (Rosa pen-
dulina), havasi ribiszke (Ribes
alpinum), az alföldi és középhegységi
tölgyesek szélén itt-ott felbukkanó tör-

pemandula (Amygdalus nana), vagy az
alsó Duna-völgy ligeterdeiben élô feke-
te galagonya (Crataegus nigra) mégis
arra hívja fel figyelmünket, hogy a gaz-
dálkodás során ritka cserjefajainkra is
tekintettel kell lennünk.

A fentiekbôl látható, hogy az erdôk
cserjeszintjéhez kötôdô strukturális és
funkcionális szerepek, feladatok száma
rendkívül magas, ezért a cserjeszint fel-
tétlen létjogosultságot és kiemelt figyel-
met követel magának minden arra al-
kalmas hazai erdôben.

A vegyszeres cserjeirtás
káros hatásai, megoldási

lehetôségek
Cserjeirtás az erdôgazdálkodási gya-
korlatban több okból is elôfordul. Az
elsô esetben a cserje valamely része
hasznosítható (pl. kutyabenge kérge,
fekete bodza virága), s emiatt vágják ki
a cserjéket (ezt a tevékenységet ma el-
sôsorban nem az erdôgazdálkodók,
hanem különféle vállalkozók végzik,
illetve végeztetik). A természetközeli
erdôgazdálkodás keretei között a jövô-
ben meg kell tiltani az ilyen jellegû
cserjeirtást, mivel a szükséglet az adott
cserje ültetvényszerû termesztésével
megoldható.

Az erdôsítés-ápolási munkák során
végzett cserjeirtás a második eset, ami-
kor is a leendô állomány fô- és elegy-
fafajainak megsegítése, valamint az ál-
lomány mielôbbi záródása érdekében
történik a cserjék visszaszorítása. Har-
madik esetként az elôhasználati mun-
kák (tisztítások, gyérítések, száradék-
termelés) során végzett, csak részle-
ges és általában kis területet érintô
cserjeirtást kell említenünk. Ekkor a
fakitermelési munkák, valamint a
közelítônyomok és rakodó kialakítása
miatt szokott sor kerülni cserjék kivá-
gására.

A negyedik eset – s ez a leginkább
általános – a faállomány véghasznála-
takor végzett cserjeirtás, mely a szak-
szerû és eredményes erdôfelújítás nél-
külözhetetlen része. Ilyenkor azért kell
a cserjeirtást elvégezni, hogy az újulat-
nál, csemeténél nagyobb méretû és sû-
rû foltokban záródott cserjeszint az alat-
ta elhelyezkedô csemetéket el ne
nyomja, gyökérkonkurenciájával és ár-
nyalásával el ne pusztítsa. A cserjék ir-
tásának hagyományos módja – az ún.
kézi bozótirtás – évszázados múltra te-
kint vissza a napi erdész gyakorlatban.
Ennek során kézi eszközzel (balta, fû-
rész, újabban Göhler-olló) a föld színén
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kivágtak és a területrôl eltávolítottak
minden cserjeegyedet. A kivágás rend-
szerint télen történt, így a fahasználatot
követô felújítás után a kisarjadó cserje-
szint az újulattal együtt nôtt.

A kézi munkaerô megfogyatkozásá-
val, illetve a kemikáliák gyors fejlôdésé-
vel az elmúlt évtizedek véghasználatai
és erdôfelújításai során elôtérbe került a
cserjeszint vegyszeres irtása. Herbici-
dek (pl. Gramoxon, Finale), arbori-
cidek (pl. Garlon, Arsenal) sorát kísérle-
tezték ki a fás cserjék részeinek, vagy
egészének (lásd: totális szerek) kiirtásá-
ra. A vegyszeres cserjeirtás – igen magas
költségráfordítás mellett – hamarosan
káros hatásokat mutatott az erdôfelújí-
tásokban:

– A vegyszer a felújítások szempontjá-
ból hasznos, segítô és közömbös cserjefa-
jokat is kipusztított (pl. somfélék – Cornus
spp.; bangitafélék – Viburnum spp.).

– A vegyszerezés után a felújítás szem-
pontjából káros növényfajok hatalmasod-
tak el (pl. siskanádtippan – Calamagrostis
epigeios, szederfélék – Rubus spp.). Tér-
nyerésük olyan méreteket öltött, hogy
hektárszám teljesen kiszorítottak minden
más lágy szárút és cserjét.

– A vegyszer az erdôtalajba jutva fel-
halmozódott, károsítva nemcsak annak
szerves anyagát, kémiai sajátosságait, de
néhol már szerkezetromlást is okozott.

– A megkötetlen vegyszer a talajból
kimosódva a vizekbe jutott, károsította
élôvizeinket, közvetve rontotta ivóvíz-
készletünket.

A felsorolt okok miatt a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás a vegy-
szerezést csak a legvégsô esetben alkal-
mazza, cserjeirtás során vegyszerhez le-
hetôleg nem nyúl. A cserjék vagy cserje-
szint irtására, illetve „kézben tartására”
ehelyett biológiai és mechanikai eszkö-
zök, módszerek használata javasolható.

A biológiai módszer lényege a cserjék
fényigényére alapozódik. Erdôfelújítá-
sokban számtalan esetben megfigyelhet-
jük azt az idôpontot, amikor a fafajok
egyedei vezérhajtásukkal a cserjék fölé
nônek, „kidugják a fejüket”, s a fokozó-
dó árnyalás miatt – különösen a tömöt-
tebb koronájú, árnyaló fafajok esetében
– megkezdôdik a cserjék visszaszorulá-
sa. Eddig az idôszakig azonban a cserjék
– szakmailag megfelelô, mechanikus
módszerekkel végzett ápolás mellett – ol-
dalárnyékolásukkal segítik az újulat nö-
vekedését, erôteljesebbé teszik a differen-
ciálódást és állékonyságot biztosítanak
a fiatal állomány számára. Mûködik a
természetes szelekció, a természet végzi
a kiválogatást.

Zárt, idôsebb erdôállományokban –
leszámítva az elôhasználatokhoz kötô-
dô részleges cserjeirtási munkákat –
ritkábban merül fel a cserjeszint vissza-
szorításának szükségessége. Az elegy-
fafajaiktól valamilyen úton-módon
megfosztott állományok (pl. elegyet-
lenné nevelt tölgyesek) említhetôk itt
példaképpen, amelyeknél a fényben
gazdag erdôbelsôben például másod-
lagosan erôs cserjeszint alakulhat ki. A
termôhelynek megfelelô, kisebb-na-
gyobb mértékben árnyaló fafajok
(vadgyümölcsök, gyertyán, kislevelû
hárs stb.) nagyobb méretû csemetéi-
nek ritka hálózatban történô beülteté-
sével és kellô ápolásával ez a problé-
ma azonban – tulajdonképpen biológi-
ai úton – megoldható. A bevitt elegy-
fafajok a késôbbiekben értékes fa-
anyagot is adnak, s biodiverzitást nö-
velô hatásuk sem elhanyagolható. A
módszer persze csak elviselhetô lét-
számú növényevô nagyvadállomány
esetében lehet sikeres, mert az utólag
bevitt csemetéket a vad megkeresi és
elôszeretettel károsítja.

A vágáselôkészítô és vágástakarítási
munkák során leggyakrabban alkal-
mazott cserjeirtási módszer a mechani-
kai úton való cserjeirtás. Ez tulajdon-
képpen nem is irtás, hanem a cserjék
meghatározott idôben és magasságban
történô visszavágása, melynek célja a
cserjék erdômûvelési (azon belül
erdôfelújítási) okokkal indokolható, át-
meneti jellegû visszaszorítása.

A mechanikus cserjeirtás során alkal-
mazott eszközök lehetnek kézi vagy gé-
pi mûködtetésûek. A hagyományos
(fejszés) kézi cserjeirtás hátránya a nagy
költség és az alacsony termelékenység,
a megoldás azonban a cserjék szelektív
kivágása mellett a késôbbiekben sok és
jó minôségû gyökérsarj feltörését teszik
lehetôvé – s ez számunkra a cserjék táv-
lati megôrzése szempontjából meglehe-
tôsen fontos. Sokkal gyorsabbak és ol-
csóbbak a sematikus gépi cserjeirtási
módok (pl. szárzúzás), a levágott cser-
jék késôbbi újrasarjadzását viszont ke-
vésbé teszi lehetôvé. Közbensô és ta-
lán legjobb megoldásnak tekinthetô ma
a motoros (adapteres) tisztítófûrészek-
kel történô cserjevisszavágás, mely ha-
tékonysága mellett az erdei életközösség
többi tagjára kíméletes, s még a vissza-
vágandó fajok és egyedek közötti válo-
gatásra is alkalmas.

Az egyensúlyi helyzetben lévô, tár-
sulásgondozó gazdálkodásra alkalmas
erdôben (amikor ezt az állapotot egy-
egy állományban már elértük) PRO

SILVA módszerekkel, pusztán biológi-
ai megoldásokkal a cserjeszint kezel-
hetô. Sôt inkább arra kell ügyelni,
hogy kellô szerephez jusson, idô elôtt
ne szorítsa ki az optimumban lévô fa-
állomány újulata. Ez azonban csak
egy, a jelenleginél türelmesebb, kevés-
bé sematikus módszereket és kivitele-
zést alkalmazó erdôgazdálkodás során
valósítható meg.

Mi a teendônk?
A cserjék sok esetben a fákat meghala-
dó terjeszkedô és visszaszerzô képesség-
gel rendelkeznek. Elôsegíti ezt a gyako-
ri és bô magtermésbôl adódó generatív
szaporodóképességük, a vegetatív sza-
porodás (sarjadzás, tôosztódás, legyö-
kerezés) széles körû lehetôségei, vala-
mint az élôhelyi körülményekhez való
nagyfokú alkalmazkodóképességük. A
fenti okok miatt a cserjeszint kialakítá-
sához, a cserjék visszatelepedéséhez
nem szükséges mesterséges szaporítás;
az állományszegélyekrôl és az erdôta-
lajban található vegetatív és generatív
szaporítóképletekrôl a felújítási terüle-
teket rendszerint rövid idô alatt bené-
pesítik.

Az erdésznek az erdô felújítása so-
rán az ápolással kézben tartott cserje-
szint fontos segítôtárs. Nem engedi el-
szaporodni az újulatra veszélyes fél-
cserjéket (pl. Rubus spp.) vagy lágyszá-
rúakat (pl. Calamagrostis spp.), más-
részt az újulatot oldalárnyalással gyors
magassági növekedésre serkenti és
állékonyságot is biztosít. A cserjeszintet
ezért az újulat igényeihez igazított me-
chanikai ápolás mellett kell fenntarta-
ni mindaddig, míg annak kontrollálá-
sát, „kézben tartását” maga a záródó
fiatalos át nem veszi. A felújítás szak-
szerû végrehajtásával természetesen
gondoskodni kell arról, hogy a vissza-
települô cserjeszint már bôséges és jól
fejlett újulatot találjon a területen.

Különösen fontos gondoskodni a
bôséges újulatról a gyertyános-tölgye-
sek, cseres-tölgyesek és egyéb cserjés
tölgyesek dús cserjeszinttel rendelke-
zô állományainak felújításakor (pl. ki-
egészítô makkvetéssel). Ennek a lé-
pésnek a kihagyása vezetett és vezet
sokszor a felújítási terület totális el-
cserjésedéséhez, ami aztán a felújítást
meghiúsítja. Ezek a tapasztalatok ve-
zetnek sok kerületvezetô erdészt a
cserjeszinttôl való ódzkodásra, vala-
mint arra a meggyôzôdésre, hogy si-
keres felújítást végezni csak a cserjé-
ket radikálisan visszaszorító ápolások-
kal lehet.
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Az elmondottak alapján a cserjeszint
erdômûvelési szempontoknak megfele-
lô fenntartásához, illetve az erdei élet-
közösségek cserjefajainak megôrzésé-
hez hosszú távon a következô szem-
pontok érvényesítése szükséges:

1. Törekedjünk a termôhelynek
megfelelô, ôshonos fafajú, elegyes állo-
mányok kialakítására. Ebben az eset-
ben az állományok alatt kialakuló cser-
jeszint borítása és fajösszetétele –
amennyiben egyéb zavaró jelenségek
nem tapasztalhatók az adott erdôrész-
letben – természetszerûnek mondható.

2. A természetes erdôfelújítások
megfelelô ütemezésével, illetve a mes-
terséges felújítások kellôen magas cse-
meteszámának biztosításával és a
spontán megjelenô magoncok kíméle-
tével elérhetô, hogy néhány kezdeti
évet leszámítva a cserjék visszaszorítá-
sára nem kell jelentôs energiát áldozni.

3. Amikor a cserjeszint a faállomány
fejlôdését már nem befolyásolja, továb-
bi erdészeti kezelése, visszavágása már
indokolatlanná válik. A tisztítások és
gyérítések során tehát csak olyan mér-
tékben szabad a kialakuló/kialakult
cserjeszintbe belevágni, amennyire a
döntési, közelítési és felkészítési mun-
kák indokolják (közelítôutat és rakodót
nyilván a cserjeszint nélküli vagy gyér
cserjeborítottságú állományfoltokra, ál-
lományrészekre kell tervezni).

4. A vágás-elôkészítési munkák so-
rán kímélni kell az állományszegélye-
ket, melyek a cserjék visszatelepedésé-
nek egyik fontos bázisát képezik.

5. Az erdeinkben elôforduló gyako-
ribb cserjefajok (kökény, vadrózsa, egy-
bibés és cseregalagonya, veresgyûrû-
som, kecskerágók) jelenlétének biztosí-
tása a fenti elvek betartásával nyilván
nem okoz gondot a természetszerû er-
dôkben. Az ápolások során meg kell
azonban kímélni a védett cserjefajok
valamennyi egyedét, s az arra alkalmas
állományszerkezeti szituációkban (pl.
szegélyeken, útrézsûkben, hagyásfák
alatt) figyelmet kell(ene) fordítani a to-
vábbi ritka cserjefajok (fürtôs bodza, ta-
tárjuhar, csepleszmeggy, piros ribiszke
stb.) példányainak tudatos megôrzésé-
re is.

6. Az ápolások cserjeirtási munkáit
nyilván nyári idôszakban végzik az
erdôgazdák, a véghasználatokhoz kap-
csolódó cserjeirtást viszont igyekezzünk
a fô vegetációs/kötési/szaporodási idô-
szakon kívül – tehát lehetôleg ôsszel és
télen – elvégezni, mert az erdei életkö-
zösségek cserjékhez kötôdô fajainak
életét így zavarjuk meg legkevésbé.

A tanfolyam célja: Az erdôgazdálkodás
során jelentkezô természetvédelmi felada-
tok, azok erdészeti sajátosságainak megis-
merése. Az erdôgazdálkodás és a termé-
szetvédelem közötti kapcsolódási pontok
feltárása. Az egyes kapcsolódó részterüle-
tek ismereteinek felfrissítése, egységes
szemlélet szerinti összefoglalása. A szak-
mai és társadalmi célok összehangolási
módjának, lehetôségeinek, eljárásainak is-
mertetése. A természeti erôforrások, ter-
mészetvédelmi értékek ökonómiája, érté-
kelési módszerek elsajátítása.

A természetvédelem és erdôgazdál-
kodás együttes szabályozásának megis-
merése, azon eljárások feltárása, me-
lyek adaptációjával a mûködési terüle-
tünkön felmerülô problémák megold-
hatók. Kommunikáció a társadalom kü-
lönbözô rétegeivel, a központi és ön-
kormányzati szervekkel az erdôgazdál-
kodás és a társadalom céljainak össze-
hangolt érvényesítése érdekében.

Az oktatás módja: elôadás, konzul-
táció, esettanulmányok elemzése,
összesen 30 óra.

A számonkérés módja: beszámo-
ló, írásos egyéni feladat beadása.

A tanfolyamot megalapozó, a be-
iratkozáshoz elvárt ismeretanyag:
az okleveles erdômérnöki szak szinteti-
zált ismeretei, kiegészülve a gyakorlati
munka során szerzett információkkal.

A tanfolyam díja: 45 000 Ft.
A tanfolyam témakörei:
I. A természeti értékek és fenntar-

tásuk, a természetvédelmi kezelési
tervek készítése és végrehajtása:
összesen 9 óra

II. A természetvédelmi oltalom
alatt álló erdôk gyakorlati erdôgazdál-
kodási problémái: összesen 11 óra.

Védett erdôk erdôrendezési fela-
datai
Természetvédelmi erdôk kezelé-
sének erdômûvelési kérdései
Erdôvédelmi feladatok, javasolt
technológiák védett erdôkben
III. A természetvédelem és erdô-
gazdálkodás ökonómiai kapcso-
latai: összesen 10 óra.
A természeti erôforrások, termé-
szetvédelmi értékek meghatározása
Védett erdôk kezelésének, fenn-
tartásának fôbb ökonómiai kér-
dései
A természetvédelmi intézkedések
gazdasági hatásának számítása
A természetvédelmi és erdészeti
szabályozás jogi elemei
Aktuális erdészeti és természet-
védelmi politikai kérdések
A tanfolyamot elsô ízben 2002. júni-

us 3–7. között indítjuk, megfelelô ér-
deklôdés esetén az ôsz folyamán újra
meghirdetjük.

A tanfolyam elvégzését továbbkép-
zési bizonyítvány kiadásával igazoljuk.

A tanfolyam idejére igény esetén
szállás biztosításában segítséget nyúj-
tunk. A szállásköltséget a tanfolyam dí-
ja nem tartalmazza.

További felvilágosítást dr. Varga
Szabolcs dékánhelyettes, intézetigazga-
tó, egyetemi docens (99/518-159) és dr.
Varga Viktória EMK Dékáni Hivatal ve-
zetôje (99/518-258) nyújtanak.

Jelentkezést a NYME Erdômérnöki
Kar Dékáni Hivatal címére, „Természet-
védelmi továbbképzés” megjelölésével
prof. dr. Mészáros Károly dékán úrnak
címezve kell benyújtani.

Jelentkezési határidô: 
2002. május 17.
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Az erdô- és nagyvadállomány iránt ér-
deklôdô erdész, környezet-, ill. termé-
szetvédelmi, vadász és általános agrár
szakemberek, illetve a természet iránt el-
kötelezett természetjárók, valamint a
biomatematika iránt érdeklôdôk részére
hasznos szakkönyv, amely tartalmazza a
PMSB módszer leírását és alkalmazását

az erdô és a nagyvadállomány állapotá-
val és hosszú távú hozamával kapcsola-
tos leglényegesebb információ felderí-
tésére, a fatömeg-meghatározásra, a fa-
faj-megválasztásra, a talajerô-utánpótlás-
ra, a relatív fatermô-értékre, a hozamsza-
bályozásra, az elsôdleges faválaszték-
optimalizálásra, a nagyvadállomány-sza-
bályozásra, illetve az erdô- és vadgazdál-
kodás-tervezésre való tekintettel.

István Bán: Biomathematics 
(PMSB Methods in Forestry)


