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SZAKMAI FÓKUSZ – FOLYAMATOS ERDÕBORÍTÁS

A harmadik évezred kezdetén az egyik legfontosabb szakmai
kihívás a folyamatos erdõborítás kutatása és gyakorlati meg-
valósítása. Tényként kell elismerni, hogy a „szekér megelõz-
te a lovat”, azaz a kutatás lemaradt a gazdálkodók által az
utóbbi tíz évben beállított szálalások és átalakító üzemmódú
területek nagyságrendjéhez és a tõ mellett dolgozó kollégák
szakmai lelkesedéséhez képest. Ezt a lemaradást igyekszik
pótolni a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kara
az Erdészeti Tudományos Intézettel, mint konzorciumi part-
nerrel karöltve a most elnyert 2 éves futamidejû, 2012. októ-
ber 1-jével indult TÁMOP pályázat keretében. A folyamatos
erdõborítás megvalósításának ökológiai, konzervációbioló-
giai, közjóléti és természetvédelmi szempontú vizsgálata c.
projektünk – a pályázati kiírásnak megfelelõen – alapkutatást
ölel fel, viszont elõdeink és mi is mindig a „teoria cum praxi”
szentenciát tartottuk szemünk elõtt, így valamennyi részté-
mának mûvelésénél gyakorlati hozadékra is számítunk. Mivel
a pályázat beadásánál ún. húzóágazathoz kellett csatlakoz-
nunk, s az erdõgazdálkodás ezek között nem szerepelt, csak
a természetvédelem, így a projekt címébõl is érzékelhetõ ter-
mészetvédelmi megközelítés, kérdésfeltevés és válaszadás
vezérel majd minket a kutatás során. Az is magától értetõdõ,
hogy a fent nevezett két intézményen kívül számítunk min-
den olyan elméleti és gyakorlati szakember együttmûködésé-
re, akik eddig valahol, valamilyen módon mûvelték már ezt a
szakterületet. Az õket tömörítõ Pro Silva Hungaria szakmai
szervezet támogatására a jövõben is igényt tartunk.

Kutatásunknak az is sajátossága, hogy egy nagy, monoliti-
kus témát, a folyamatos erdõborítást sok szempontú megkö-
zelítés alapján vizsgálja, ami a részprojektek ismertetésénél is
jól kirajzolódik. A résztémák és a résztémák mûvelõi közötti
kohézió megteremtése külön kihívás számunkra. A korábbi
évtizedekben ugyanis az akkori pályázati struktúrának meg-
felelõen kisebb, kevesebb kutatót mozgósító témák mûvelé-
sére nyílott csak lehetõség.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a nem csekély összegû
pályázati támogatásért mit remélhet az erdész szakma? Az

említett alapkutatás jelleg miatt elsõsorban minõségi szakmai
publikációkat kell készítenünk, melyek tanulmánykötetben
való együttes megjelentetését is tervezzük. Szeretnénk össze-
gyûjteni az e témakörben eddig megjelent összes hazai és vá-
logatott külföldi publikációkat is. Ezt a bibliográfiai adatbá-
zist a jövõben aztán folyamatosan lehet majd aktualizálni. Ta-
pasztalhatjuk azt is, hogy szakkifejezéseinket – részben a té-
ma újszerûsége miatt – sok esetben eltérõen értelmezzük,
épp ezért egy fogalommagyarázatokat felölelõ szótár össze-
állítása is a terveink között van. A „tudományos termékeken”
túl nem elhanyagolható hozadék lehet az sem, hogy megpró-
bálunk közös nevezõt kialakítani az elmélet és a gyakorlat, a
tudomány és az erdõkezelés, az eltérõ hozzáállású szakem-
berek között. Tudjuk azt is, hogy vázolt céljainkat a kétéves
futamidõ alatt nem lehet maradéktalanul megvalósítani, vi-
szont lerakjuk egy hosszú távú kutatás alapjait, amellyel a jö-
võt szolgálhatjuk. S már most, a projekt elindításánál is gon-
dolkodunk azon, hogy 2014 õszétõl miként tudjuk majd foly-
tatni elképzeléseink megvalósítását.

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0004 projekt keretein
belül három fõ területen (I. ökológiai kutatások, II. biodiverzi-
tás-kutatások, III. célzott alapkutatások) összesen tizenöt rész-
téma mûvelése zajlik. A témakörök a következõk:

I/1. Mikroklimatikus viszonyok vizsgálata – Az EMK Kör-
nyezet- és Földtudományi Intézete által koordinált feladat fõ
célja az eltérõ erdõgazdálkodási módok nyomán kialakuló
erdõszerkezetek mikroklímájának összehasonlító vizsgálata,
a zárt erõállomány és különbözõ méretû lékek folyamatos
meteorológiai megfigyelésének segítségével.

I/2. Hidrológiai viszonyok vizsgálata – Az EMK Geomati-
kai, Erdõfeltárási és Vízgazdálkodási Intézete által vezetett
kutatás célja a lékek hidrológiai viszonyainak vizsgálata és
összehasonlítása a zárt állományokéval.

I/3. Fényviszonyok vizsgálata – Az Erdészeti Tudományos
Intézet által összefogott kutatás célja, hogy ismertté váljon a
lékek méretének, tájolásának és egymáshoz való távolságá-
nak hatása a fényviszonyokra, ezen keresztül a gyomosodás-
ra, az újulat megjelenésére, az erdõdinamikai és felújulási fo-
lyamatokra különbözõ állománytípusokban.

I/4. Termõhelyi vizsgálatok, talajban bekövetkezõ lebontá-
si folyamatok kutatása – Az EMK Környezet- és Földtudományi
Intézete által koordinált feladatban a lékekben és az átalakító
üzemmóddal jellemzett erdõterületeken bekövetkezõ termõ-
helyi változások összehasonlító vizsgálata történik meg.

II/5. A különbözõ szempontú erdõmûvelési beavatkozá-
sok a faállomány genetikai szerkezetére gyakorolt hatásainak
elemzése egy intenzíven mintázott kocsánytalan tölgyesben
címet viselõ részfeladatot az Erdészeti Tudományos Intézet
végzi. A cél egy gyertyános–kocsánytalan tölgyes állomány
minden egyes egyedét letérképezve, térinformatikai feldol-
gozással támogatva, a különbözõ szempontú erdõmûvelési
beavatkozások következményeinek feltárása, a genetikai
szerkezetben beálló változások értékelési lehetõségének a
kidolgozása.

A folyamatos erdõborítás kutatása
hazánkban

Dr. Bartha Dénes – szakmai vezetõ, NyME EMK

Dr. Puskás Lajos – projektmenedzser, NyME EMK



II/6. A folyamatos erdõborítás faj-
összetétel és fajdiverzitás-vizsgálata cí-
mû részfeladat gazdája az EMK Növény-
tani és Természetvédelmi Intézete. A
kutatás célja a folyamatos erdõborítást
célzó módszerek faji sokféleségre gya-
korolt hatásainak vizsgálata. Kiemelt cél
olyan indikátor fajokat megnevezni, me-
lyek jelenléte, illetve hiánya, valamint
tömegessége az egyes erdõtársulás-cso-
portokban jelzik a gazdálkodói beavat-
kozás állományra gyakorolt hatását a
növényi diverzitás szempontjából.

II/7. A holtfa szerepe a diverzitás
fenntartásában címû részfeladat koordi-
nálása az EMK Erdõmûvelés és Erdõvé-
delmi Intézetének a feladata. A vizsgála-
tok a következõ területekre terjednek
ki: védett és ritka xylofág rovarfajok tápanyag preferenciája,
erdei taplógombák rovarfaunája, erdei holtfa jelentõsége a
hasznos ragadozó és parazitoid ízeltlábúak szempontjából.

II/8. A különbözõ üzemmódú állományok erdõdinamikai
és erdõtermészetességi vizsgálata címû részfeladatot a Pécsi
Tudományegyetem TTK Növényrendszertani és Geobotani-
kai Tanszék kutatói csoportja fogja össze. A kutatás célja a
hagyományosan kezelt ún. vágásos, az átalakító üzemmód-
ban kezelt kislékesen szálalt és a felhagyott, rezervátum stá-
tuszú vagy jellegû erdõállományok összehasonlítása fafaj-
összetétel, elegyarány, koreloszlás, minõségi faanyagot adó
fák aránya és mennyisége, a természetes folyamatokat jelzõ
spontán felújulás képessége és az újulat térbeli mintázata, va-
lamint a természetvédelmi szempontból kiemelten fontos
lágyszárú diverzitás, és a holtfa minõségi és mennyiségi jel-
lemzõi alapján.

II/9. A fás- és lágyszárú növényfajok ökofiziológiai vizsgá-
latát szintén a PTE kutatói végzik mecseki mintaterületeken.
A kutatás célja a kiválasztott lékekben élõ fontosabb fafajok
újulata és domináns lágyszárúi aktuális és potenciális fény-
környezetre adott válaszainak mérése és összehasonlító érté-
kelése. A jellemzõ fényhasznosítási stratégiák meghatározá-
sa, megjelenésük a különbözõ típusú lékkörnyezetekben.

II/10. A folyamatos erdõborítás társulás és táj szintû vizs-
gálatával az EMK Növénytani és Természetvédelmi Intézete
foglalkozik. A részfeladat célja a folyamatos erdõborítást cél-
zó módszerek hatásának táji léptékû vizsgálata. A kutatás vé-
gére szeretnénk olyan indikátorokat megnevezni, melyek tá-
jékoztatnak arról, hogy az elvégzett beavatkozások hogyan
hatnak a táj szerkezetére.

III/11. A folyamatos erdõborítás modellezési vonatkozásai
címet viselõ feladatot az EMK Erdõvagyon-gazdálkodási és
Vidékfejlesztési Intézete fogja össze. A kutatás célja a folya-
matos erdõborítás és az abba való átmenet modellezési lehe-
tõségeinek a vizsgálata, melynek során meglévõ külföldi mo-
dellek vizsgálata is megtörténik.

III/12. A közjóléti, társadalmi és fenntarthatósági vonatko-
zások vizsgálata szintén az EMK Erdõvagyon-gazdálkodási és
Vidékfejlesztési Intézetének a feladata. A kutatás célja a fo-
lyamatos erdõborítású állományok legfontosabb faállomány-
szerkezeti paramétereinek és az élõ dendromassza növeke-
désmenetének vizsgálata, folyamatos erdõborítást nyújtó szá-
laló és átalakító üzemmódú erdõtömbök dendromassza
mennyiségének meghatározására alkalmas módszerek, vala-
mint a folyamatos erdõborítást nyújtó erdõállományokban

folyó gazdálkodás szabályozási elveinek
a kidolgozása.

III/13. A folyamatos erdõborítással
történõ erdõgazdálkodás vadgazdálko-
dási kérdéseivel az EMK Vadgazdálko-
dási és Gerinces Állattani Intézete foglal-
kozik. A részfeladat célja a nagytestû nö-
vényevõk számára rendelkezésre álló
természetes takarmány mennyiségének
és minõségének meghatározása külön-
bözõ állománytípusokban; a nagyvadfa-
jok jelenlétének, eloszlásának vizsgálata
folyamatos erdõborítás esetén; a kutatási
területeken jelenlévõ nagytestû növé-
nyevõ fajoknak a folyamatos erdõborítás
fenntartásában betöltött szerepe (gátló-
nehezítõ, elõnyös, vagy közömbös sze-
repkör), és természetesen a vadkár oko-

zásán keresztül az elviselhetõ, erdõborítás kialakítását és
fenntartását nem veszélyeztetõ nagyvad létszámának kérdése.

III/14. A természetvédelmi és konzervációbiológiai vonat-
kozások elemzésével az EMK Növénytani és Természetvédel-
mi Intézete foglalkozik. A kutatás célja a hazai és nemzetkö-
zi oltalmat élvezõ erdõterületek, illetve a jogi védelem alatt
nem álló erdõk természetvédelmi szempontú összehasonlító
elemzése. A vizsgálatok eredményeként a különbözõ jogi ol-
talmak hatékonyságáról kapunk információkat.

III/15. A diverzitás, természetesség és a stabilitás, ellenálló
képesség elemzése a folyamatos erdõborításnál címû részfe-
ladat koordinátora az Erdészeti Tudományos Intézet. A pro-
jekt vizsgálja, hogy lékek nyitását követõen milyen a lékek-
ben található és a léken kívüli újulat-, valamint az anyaállo-
mány egészségi állapota, ezeket mely biotikus és abiotikus
tényezõk befolyásolják.

A kutatás megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-
2012-0004 pályázat teszi lehetõvé.
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Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársak!

Azzal a kéréssel fordulunk hozzátok, hogy amennyiben bir-
tokotokban lenne valamilyen írott dokumentum, fotó, eset-
leg egyéb tárgyi emlék az 1926-ban megalakult, majd a II.
világháború után megszûnt Magyar Erdészeti Vadászati
Mûszaki Segédszemélyzet Országos Egyesületével (MEV-
ME) kapcsolatban – és amennyiben számotokra ez nem
okozna gondot – bocsássátok az OEE rendelkezésére. 
Az eredeti fotókat, dokumentumokat, tárgyi emlékeket vagy
az azokról készített digitalizált másolatokat tartalmazó elek-
tronikus eszközhordozót kérjük, hogy az Egyesület könyv-
tárának vezetõje részére az alábbi címre juttassátok el: 

Országos Erdészeti Egyesület
1021 Budapest,
Budakeszi út 91.

Ha a fotókról, vagy egyéb dokumentumokról digitalizált má-
solatot e-mailben kívántok küldeni, kérjük azt  

Dr. Sárvári János könyvtárvezetõ részére a 
megosz@mail.datanet.hu, 

illetve Schweighardt Ottó tagtársunk részére az 
s.otto57@freemail.hu

postafiók címekre tegyétek meg.
Köszönettel:

Dr. Sárvári János, a könyvtár õre


