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SOLYMOS REZSÕ

A természetközeli erdõk fenn-
tartása, létesítése, és a ter-

mészetközeli erdõgazdálkodás
Mindezek után rátérünk a természet-
közeli erdõk létesítésének, fenntartásá-
nak és a természetközei erdõgazdál-
kodás kiterjesztésének az erdõstratégiá-
val szervesen összekapcsolt kérdéseire.
Az elsõ közülük a hatályos erdõtörvény
szerinti tervezés.

Az erdõtervezés és a 
természetközeliség

Bár az ismertetett természetközeliségre
való törekvés (termõhelynek megfelelõ
õshonos faállományok) nem új keletû,
mégis szükség van új szemléletû
erdõtervezésre, amelynek a jogi alapjait
az 1996 évi LIV. Tv.(erdõtörvény)
erõsítette meg. A Vhr. 26 § (1) szerint:
„Az erdõgazdálkodás tartamosságát biz-
tosító, a tv.-ben meghatározott új,
hosszú távú tervezési rendszer alkalma-
zását 2006.12.31-ig kell teljes körûen
megvalósítani.” Ennek figyelembevéte-
lével készült el és  került kiadásra az ér-
vényben lévõ szabályzat, amelyben a
körzeti erdõtervekre és az üzemtervekre
vonatkozó elõírások jelentõsen
elõsegítik a természetközeliséggel kap-
csolatos célok stratégiai programjának
hosszú távú  teljesítését. 

„Lényeges szempont az, hogy a kör-
zeti erdõterv hosszú távra szólóan meg-
határozza a körzet erdõrészleteinek a
célállományait, amelyeket a tízéves
visszatérések során csak az ökológiai
tényezõk változása esetén lehet felülbí-
rálni, módosítani.

A körzeti erdõtervek és az üzemter-
vek ökológiai megalapozását, a ter-
mõhelyet optimálisan hasznosító fafa-
jok megválasztását folyamatosan vég-
zett termõhelyfeltárási és erdõtársulás-
tani vizsgálatokkal és az ide vonatkozó
adatok gyûjtésével és nyilvántartásával
kell biztosítani.

Erdõterületen azok a termõhelytipu-
sok, amelyeken természetes vagy ter-
mészetközeli erdõtársulás jöhet létre, il-
letve azok a területek, amelyeket jelen-
leg is természetes (?) vagy természet-
közeli erdõtársulás borít, feltétlen erdõ-
termõhelynek minõsülnek

Feltétlen erdõtermõhelyeken távlati
célállományként a természetes, illetve
természetközeli erdõtársulás csoport-

nak megfelelõ célállományt kell megál-
lapítani és törekedni fenntartására il-
letve létrehozására.”

Az elõbbi bekezdésekben ismertetett
idézetek is elégségesek annak az elbírá-
lására, hogy az erdõtervezés a jövõben
a természetközeliség stratégiai célját
kellõen figyelembe veszi. Ki kell emel-
ni, hogy míg a korábbi erdõtörvény az
õshonos fafajokat tárgyalja, az új jog-
szabály a természetközeli erdõtársulá-
sok visszaállítását helyezi elõtérbe.

A természetközeli erdõtársulások:
természetközeli faállományok létesíté-
sét az új kifejezés szerinti „nem erdõ-
termõhelyeken” a szakemberek közül
egyesek nem tartják megvalósítható-
nak. Ezzel szemben az álláspontunk
az, hogy már „a nem erdõtermõhe-
lyek” fogalmának a bevezetése sem
indokolt. 

A fafajok õshonosságának elbírálása
az erdõtervezés során is kiemelt fel-
adat. Számos,  hosszú távú döntés meg-
határozója. Az erdõstratégia, a jövõ
erdõkép szempontjából egyaránt töre-
kedni kell arra, hogy a hatályos
erdõtörvény betartásával ezt a sokat és
sokszor vitatott kérdést lehetõség sze-
rint minden esetben ésszerûen, a me-
rev felfogások mellõzésével oldjuk
meg. A természetes erdõtársulások bo-
tanikai értelmezésének sem mond el-
lent, ha Magyarországon azokat a fafa-
jokat tekintjük õshonosnak, amelyek
az utolsó eljegesedést követõen terjed-
tek el, vagy a jégkorszak elõtti, esetleg
az interglaciális idõszakból maradtak
fenn (reliktum fafajok).

A külföldrõl behozott, nem õshonos,
más néven idegen földi vagy egzóta fa-
fajok szerepét nem lenne helyes lebe-
csülni az õshonosság elsõrendû szere-
pének hangsúlyozásakor. Az erdõter-
vezés során külön figyelembe kell
venni ezek közül a fafajok közül azo-
kat, amelyek természetes úton magról
vagy sarjról képesek felújulni és akár
emberi beavatkozás nélkül is fennma-
radni. Indokolt ezeket meghonosodott
fafajoknak  elfogadni. A felsorolt prob-
lémák nem csupán erdõtervezési kér-
dések. Azért indokolt az erdõtervezés
keretében felvetni õket, mert ezáltal a
gyakorlati erdõgazdálkodásban való
megoldásuk is várhatóan eredménye-
sebb lesz...

A természetközeli erdõk léte-
sítése és fenntartása

erdõgazdálkodási feladat
A biodiverzitás, a genetikai
kérdések szerepe

A bioszférát alkotó ökoszisztémák kö-
zül az erdei ökoszisztémák a legbonyolul-
tabbak közé tartoznak. Felismerhetõ ben-
nük az élõhelyek rendszere, a táplálkozá-
si lánc, amelyben az élõlények energia és
anyagminõségi szempontból input és out-
put viszonyban vannak. A szervetlen
anyagokból és a napenergiából szervest
produkáló producensek legfontosabb
képviselõi a fák, a szerves anyagokat, fás
növényeket fogyasztó consumensek a
vadállomány és az elhalt szerves anyago-
kat lebontó decomponensek, a rovarok,
gombák, mikroorganizmusok. Az erdei
ökoszisztémában is kialakul a tápláló-
anyagok szempontjából valamilyen álla-
pot. Ha az input növekszik, felépül az ún.
klimax, az ökoszisztéma fejlõdésének ma-
ximuma, ahol az egyensúly beáll. Az azo-
nos erdõterületen élõ növények és állatok
alkotják az erdei közösséget (community,
biocönozis), amely az erdei ökoszisztéma
biotikus részének alkotója. Az erdei élet-
közösséget is jellemzi a meghatározó
élõlények, a fák és fafajok dominanciája,
valamint a diverzitás, a fajgazdagság, élet-
kor megoszlás stb.

A biodiverzitás szerepe a ter-
mészetközeliség szempontjából jelen-
tõs. Három hierarchikus szintjét célsze-
rû megkülönböztetni: gén, faj, öko-
szisztéma.

A gén szintû biodiverzitás tárgya a
DNS eltérés. Ha egyes populációk ki-
halnak, a faj genetikai diverzitása csök-
ken, génerózió következik be, amely a
változó környezethez való alkalmazko-
dásban hátrányt jelent. Az ember a gén-
erózió tipikus példáit hozta létre a nö-
vény- és állatfajták nemesítésével. Az új
(nemesített) fajták fajuk genetikai válto-
zatosságának csak a töredékével ren-
delkeznek. Ezért vált szükségessé az er-
dészetben is a génbankok létesítése.

A faj szintû biodiverzitás a fajok ( fa-
fajok stb.) számát jelenti az adott
erdõterületen, amit fajgazdagsági érték-
nek is neveznek. A talált fajok egymás-
hoz viszonyított rendszertani távolsága
is a biodiverzitás kifejezõje.

Az ökoszisztéma szintû biodiverzitás
élõhelyre vagy közösségi szintre vonat-

Századunk erdôstratégiai célja és 
feladata 2. rész
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kozik és általában egy adott ökosziszté-
ma típus széles körû elterjedésével hoz-
ható kapcsolatba.

A biodiverzitás számszerûsítésére
nincsen általánosan elfogadott paramé-
ter. A fajgazdagságot használják e célra
legtöbbször. Az emberi tevékenység
csökkenti a földön élõ fajok számát. (A
trópusi esõerdõk területének csökkené-
se fajok ezreinek kihalásával jár.)

Az erdei fafajok génkészletének, a
genomnak a feltérképezése is a jövõ fel-
adatai közé tartozik. Bõvített tartalmat je-
lent az eddigiekhez viszonyítva  a klón
szó értelmezése is. Az eredeti jelentés sze-
rint az ivartalanul szaporodó élõlények
azon csoportját jelentette, amelyeknek
közös az õse, genetikai állománya azo-
nos. (Nemes nyárak szaporítása stb.) 

A génsebészet klónozásnak nevezi az
egyik fajból származó gén beültetését
egy másik fogadó fajba. A felsorolt fogal-
mak ma még újszerûen hatnak. Gyakor-
lati alkalmazásukra, elõször kísérleti célú
kipróbálásukra várhatóan szélesedõ er-
dészeti körben is sor kerül. Éppen a ter-
mészetközeliséggel kapcsolatos kérdé-
sek vetik fel az állásfoglalás szükségessé-
gét, miként ez már az ember, az állatok
és a növények klónozását illetõen konk-
rét esetekre vonatkozóan megtörtént. A
természetközeliséghez kapcsolt erdésze-
ti stratégiai állásfoglalás során különös fi-
gyelmet kell szentelni annak, hogy:

– a biotechnológia módszereinek al-
kalmazása révén genetikailag rendkívüli
mértékben megegyezõ (nemesített) faj-
ták elõállítását teszi lehetõvé, amelyek al-
kalmazkodásra alig képesek, illetve kép-
telenek, ezért labilis helyzet áll elõ,

– a biotechnológia lehetséges nega-
tív hatásait a génbankokkal nem lehet
ellensúlyozni, mert technikailag meg-
oldhatatlan feladat valamennyi geneti-
kai változat megõrzése,

– az erõsen szelektált transzgénikus
növények életképessége gyengébb
mint a vad populációké,

– kellõen még nem ismerjük, hogy
milyen környezeti kockázattal járnak a
genetikailag módosított élõ szerveze-
tek, például a fás növények esetében.

Ebben a fejezetben (Genetikai szem-
pontok, biodiverzitás és a természet-
közeliség) nem kívántuk összefoglalni –
terjedelme miatt nem is volna lehetséges
– a természetközeliségnek és a genetikai
szempontoknak valamennyi, egymással
összefüggõ tényezõjét. Az erdészeti stra-
tégiai kérdések tárgyalásakor azonban a
21. század kezdetén nem lehet ezeket az
újszerû kérdéseket megkerülni, de nem
hagyhatók el az erdészeti nemesítésnek a

hagyományossá vált és jobban ismert kér-
dései sem. 

A természetközeli faállomá-
nyok létesítése: erdõtelepítés

és felújítás
A létesítésnek az erdõtelepítésre és az
erdõfelújításra egyaránt vonatkozó kö-
vetelményeit vázlatosan soroljuk fel:

a/ A termõhelyfeltárás, az ökológiai
adottságok számbavétele és a termõ-
helynek, az ökológiai adottságoknak
megfelelõ fafajmegválasztás a létesítés-
re kerülõ erdõ faállománytípusának
(célállományának, jövõképének) a
meghatározása az elsõ követelmény.

b/ A választott és az erdõfelújításra
vagy -telepítésre felhasznált fafajok
származásának ismerete és elbírálása
abból a szempontból, hogy mennyiben
felel meg a táji, ökológiai adottságok-
nak (származási körzet), természetes
felújítás esetén a magot termõ faállo-
mány minõsége és fafajösszetétele
mennyiben felel meg a kitûzött célok-
nak (õshonosság stb.), jelenti a máso-
dik követelményt.

c/ A természetközeliséget legjobban
jellemzõ, az ökológiai adottságoknak
leginkább  megfelelõ biodiverzitás, a
negyedik általános követelmény.

– A természetes felújítás (elsõsorban
magról) már a 19. és a 20. század folya-
mán is a legfontosabbnak tartott
erdõfelújítási mód volt. Ennek ellenére
nem sikerült részarányát legalább az
õshonos fafajok térfoglalásának a mérté-
kéig növelni. A 21. században minden ed-
diginél nagyobb lesz a természetes felújí-
tás jelentõsége és szerepe. Nem valószínû
azonban, hogy a magról való természetes
felújítás mértéke az összes erdõfelújítás-
nak a a felét eléri. A szálaló erdõt illetõen
újszerû fogalomként értelmezik néhá-
nyan az erdõvel való állandó borítottsá-
got. Ez a követelmény a sikeres természe-
tes felújítással is megvalósul. 

A mestreséges erdõfelújítás annak el-
lenére, hogy a természetes felújításokat
kell elsõsorban szorgalmazni, a 21. szá-
zadban várhatóan a felújítandó terület-
nek esetleg a kétharmad részén lesz az
alkalmazott eljárás. Meghatározó a
jelentõsége annak, hogy a mesterséges
felújításra milyen üzemmód alkalmazá-
sa esetén kerül sor. A tarvágásokat a
véghasználati faállományok és az öko-
lógiai adottságok miatt – törekvéseink
ellenére – a jövõben sem lehet kiküszö-
bölni. Területüket és egymás mellé való
illesztésüket azonban messzemenõen
lehet és kell igazítani a természet-
közeliség kívánalmaihoz.

A mesterséges erõfelújítás módjai
közül:

– a magvetést indokolt mindenütt
elõnyben részesíteni, ahol kellõ ered-
ményt ígér,

– a dugványozás aránya jelentõsen
nem változik, esetleg csökken.

– a csemeteültetés marad a legfonto-
sabb felújítási mód.

Az ültetési hálózatra az eddigieknél
nagyobb figyelmet kell szentelni. Az
egész fatermesztés idõszakát érintõ be-
avatkozásokat az induló hálózat
alapvetõen befolyásolja. A tágabb háló-
zat az erdõvé alakulást késleltei, de a be-
avatkozások számát csökkenti. A téma
kutatási eredményei irányadók. Az ülte-
tési hálózatra vonatkozó kísérleti terüle-
teink nagyobb részét erdeifenyõ, nyár és
akácállományokban létesítettük.

Az erdõnevelés
A természetközeli erdõk ápolásának

és gondozásának a leghosszabb idõsza-
kát az erdõnevelés alkotja. Az erdõ-
stratégiai szempontból lényeges válto-
zást az jelenti, hogy:

– a szorosabb értelemben vett faál-
lománynevelésen túl a természetközeli
erdõkben az erdõnevelés figyelemmel
van az erdei ökoszisztéma valamennyi
alkotójára, a biocönozis növény- és ál-
latvilágára egyaránt,

– a legteljesebb mértékben törekszik
kihasználni a természeti erõket, min-
denekelõtt az erdõt alkotó fák termé-
szetes kiválasztódását, amelynek figye-
lembevételével végzi el az erdõk több-
célú rendeltetését szolgáló mesterséges
kiválasztást.

Az átfogó célok jelentõs része az eddi-
gi erdõnevelés során is érvényben volt: A
stabil erdei ökoszisztémák kialakítása a
természet törvényszerûségeit követõ em-
beri beavatkozásokkal, hogy a lehetsé-
ges fatermés a természeti értékek egyide-
jû megóvásával és gyarapodásával jöjjön
létre úgy, hogy az ökológiai adottságok
kedvezõ szintje is fennmaradjon.

Az elegyes többszintû, esetenként
vegyes korú erdõállományok létreho-
zása és nevelése a jövõ természetközeli
erdõgazdálkodásának kiemelt feladata
lesz. Ennek érdekében:

– kímélni kell a nevelõvágások (tisz-
títások és gyérítések) során az elegy-
fafajokat és a többszintûség kialakítását
szolgáló fákat és facsoportokat,

– tudatosítani (oktatni) és a gyakor-
latban alkalmazni kell az egyes fafajok
növekedési menetét, amely az elegyes
erdõk szerkezetének alakulásában a
különbözõ ökológiai adottságok szerint
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mértékében változik, de menetében ál-
landónak tekinthetõ,

– nagyobb gondot, elegendõ idõt
kell fordítani az adott elegyes erdõk
szerkezetének részletes megismerésé-
re, mert az általános irányelveken túl,
valamennyi elegyes redõ egyedi értéke-
lést és elbírálást igényel az erdõnevelés,
a nevelõvágások tervezése, végrehajtá-
sa és ellenõrzése során.

Összefoglaló javaslatok a 21.
évszázadra vonatkozóan

A 21. század magyarországi erdõstra-
tégiáját illetõen a következõket célszerû
figyelembe venni:

– A témával kapcsolatos fogalmak,
szakkifejezések értelmezése napjaink-
ban rendkívûl heterogén, ezért sürgõ-
sen állást kell foglalni az egységes értel-
mezést illetõen. 

– A természetközeliség fogalma annyi-
ban tér el az eddigiek során publikáltak-
tól, hogy a termõhelyi és ökológiai adott-
ságoknak megfelelõ erdõket ide sorolja,
függetlenül a fafajok õshonos voltától. 

– A nem természetközeli (nem ter-
mõhelyálló) erdõk a rontott erdõk kate-
góriájába kerülnek 

– A genetikai szempontokat javasol-
juk a jövõben is figyelembe venni. A
biodiverzitást három hierarhikus szint-
jén célszerû kifejezni és értékelni: gén –
fafaj – ökoszisztéma. 

– Az erdõtervezés általában megfelel a
természetközeliség követelményeinek. 

– Az erdõfelújítás és az erdõnevelés
szerepe a természetközeliség megvaló-
sításában alapvetõ jelentõségû. Egysé-
ges iránymutatást és irányelveket kell
mielõbb hivatalosan is megfogalmazni
és kiadni

– A természetes, magról való erdõfel-
újítás változatlan szorgalmazását javasol-
juk. 

– A sarjaztatást a jövõben is támogat-
ni kell az akác és a kocsánytalan tölgy
gyökérrõl való sarjaztatását illetõen. A
jelenlegi mérték csökkentése indokolt. 

– Az erdõnevelés területén javasol-
juk az érvényben levõ modell táblák al-
kalmazását a jövõben is. 

– Az erdõnevelés a jövõben ne csak
a faállomány, hanem az egész erdõ
élõvilágának a figyelembevételével tör-
ténjen. A faállomány szerkezetének ki-
alakításakor javasoljuk elõírni az adott
erdei ökoszisztéma egészének, élõvilá-
gának a figyelembevételét. 

– Az erdõnevelési technológiákat
felül kell vizsgálni, mégpedig a lábon
maradó faállomány, a talaj és a növény,
valamint az állatvilág védelme szem-
pontjából. 

– Az elegyes erdõk létesítése és
fenntartása során elõ kell írni az egyes
fafajok termõhelyigényének és a ter-
mõhelynek a függvényében várható
növekedési mértékének és növekedési
menetének a figyelembevételét. 

– A faállományok egész életére
(erdõdinamika) vonatkozóan javasol-
juk a multifunkcionális természetes
erdõgazdálkodás lineáris programjának
a kidolgozását és a sokhasznú erdõk lé-
tesítési és fenntartási irányelveinek, az
újabb kutatási eredményeknek a gya-
korlati hasznosítását. 

2006. február 21-én egyesületünk
erdõhasználati és gépesítési szakosztá-
lyai közös szakmai napon vettek részt a
Pilisi Parkerdõ Visegrádi Erdészeténél.

Közelebbrõl: Tahitótfalu 5 F erdõrész-
letben 139 éves túltartott bükkösben
(FVB) ismerhettünk meg egy kötélpá-
lyás közelítést. 

Ez persze nem volna hír, hiszen az
elmúlt negyven évben több kötélpálya
is üzemelt már hegyvidéki erdeinken
(Pl. Koller, Steyer, Zsilvölgyi berende-
zések). Átütõ eredményt azonban nem
hoztak ezek a berendezések. 

Ennek számos oka közül említek né-
hányat: magas óraköltség–alacsony telje-
sítmény, alacsony teherbírás, nehézkes
áttelepítés–kiszolgálás, mûszaki színvo-
nal–üzembiztonság, alacsony faárak.

Amiért tollat ragadtam, hogy a látott
berendezésrõl írjak, az a következõk-
ben foglalható össze:

– Ez a hetvenmillió forintos kötélpá-
lya daru igen magas mûszaki színvona-
lat képvisel, üzembiztos és 2,5 tonna te-
herbírású.

– A számítógépes kocsivezérlés te-
hermentesíti a gépkezelõt, aki a rako-
mányképzés alatt darujával rendezi az
elõzõ menet faanyagát.

– A kocsiba épített kis dízelmotor,
könnyû kötélleadást biztosít az oldalirá-

nyú kötélkihúzáshoz, kímélve a felkap-
csoló amúgy sem könnyû munkáját.

– A hidraulikus kötélfeszítések igen
egyszerû és gyors szerelhetõséget ered-
ményeznek.

– Az önjáró alvázra szerelt 14 tonna-
méteres daruval ellátott berendezés
nagyfokú mobilitást és gyors szerel-
hetõséget biztosít. A nagy teljesítményû
daru léte igen pozitív lehetõségeket
nyújt a berendezés kiszolgálásában.

– A kötélpálya daru jó minõségû,
igen korszerû berendezés, biztonsággal
tudja az 50-100 köbméteres mûszaktel-
jesítményt.

A berendezés közvetlen kiszolgálá-
sát két fõ: a gépkezelõ és a felkapcsoló
végzi.

A bemutatott bontóvágás végrehajtá-
sát hosszúfás munkarendszerben egy
szakmai elhívatottsággal bíró vállalkozó
irányítja. És ez igen lényeges!

Mint, ahogy a magas szintû elõkészítés,
precíz tervezés az erdészet részérõl. 

Ez már nem egyszerû „ favágás”, ha-
nem egy magas szinten tervezett és
szervezett munka, igencsak anyagi ér-
dekeltségi alapon.

E berendezés mellett nem lehet egy
órát reggelizni, majd egy jó órát ebédelni
és fél négykor lesni a munkásszállító
UAZ-t, mert megyünk haza. A közelítésért

a vállalkozó 4800,- Ft díjat számláz köb-
méterenként az erdészetnek. A kitermelés
további költségei a döntés, gallyazás, da-
rabolás, némi vonszolásos közelítés és fel-
adóállomásra szállítás (esetleg tõár).

Az összes fakitermelési költség olyan
8000 forint körül alakul köbméteren-
ként, ami meglehetõsen magas. Ennek
ellenére – az ugyancsak megugrott és
aránytalanul magas alacsonyértékû vá-
lasztékárak következtében – az árbevé-
tel fedezetet nyújt a technológia gazda-
ságos alkalmazására.

A kötélpálya daru alkalmazásával az
erdészet olyan felújítások kíméletes kö-
zelítését (ezzel felújítóvágását) biztosít-
ja, amelyek semmilyen eddig ismert
módon nem oldhatók meg! Ezzel
értékesíthetõ fatermék termelõdik, a
túltartott állományok – ahelyett, hogy
összeomlanának – felújításra kerülnek.

A helyiek helyzetfelismerése dicsére-
tes! Felismerték, hogy az új keletû fa-
árak gazdaságossá tehetnek igen drága
technológiát is. Ehhez kerestek és talál-
tak korszerû és termelékeny berende-
zést, amit egy elhivatott vállalkozó
megfelelõ érdekeltség mellett termelé-
kenyen tud üzemeltetni.

A magam részérõl gratulálok a pilisi-
eknek.

Dr. Mátrabérczi Sándor

Egy hetvenmilliós kötélpályáról (Koller 501)


