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A hazai természetvédelem
kialakulása – és kezdetekben a fejlődése – szorosan
összekapcsolódott az erdészeti igazgatás, illetve az
erdészetijogszabályokfejlődésével�Nemezazegyetlen
oka azonban, hogy külön
jogszabályokkal kihirdetett
védett természeti területeink közel fele erdő� Középhegységi és síkvidéki erdeinkegyeditulajdonságokkal
rendelkezőértékek,melyekrebüszkéknekkelllennünk,
egyben vállalnunk kell a
felelősséget hosszú távú
megőrzésükért� A homogén
állományú, nagy kiterjedésűskandináviaivagynémetországi erdőkkel szemben
hazaierdeinkugyanegyteljesenmás„műfajt”képviselnek,deezekazerdők
viszont más országokban nem találhatók meg�
Nemvéletlen,hogyazerdőkegyiklegjellegzetesebbfajcsoportjának,aharkályfélékcsaládjának
egy kivétellel valamennyi európai faja rendszeresenfészkelőfajunk,deszámosegyéberdőlakó
fajtekintetébenis„nagyhatalom”vagyunk�
Az erdők természetvédelmi haszna mellett a
klímaváltozáskapcsánisegyretöbbszóesikaz
erdőkszén-dioxidmegkötőképességéről,atalajeróziót,ahegyekbőlhirtelenlezúdulócsapadékvizetvisszatartóképességéről�Azerdőkazonban
azembertisközvetlenülszolgáljákarekreációban,aszabadidőhasznoseltöltésében:parkerdeink, nemzeti parki erdeink kedvelt célpontjai a
hétvégikirándulóknak�Atermészetvédőknekis
tisztában kell lenniük azzal, hogy az erdőknek
környezetvédelmi-természetvédelmiésközjóléti
funkciójamellettnemkevésbéfontosgazdasági
szerepe,urbanizáltvilágunkbanlakóhelyünkön

Fotó: Gálhidy László

Előszó

legalábbafábólkészültberendezésitárgyakrévén megmarad kapcsolatunk a természettel, és
azugyancsakegyregyakrabbanemlegetettmegújuló energiaforrások közül a tüzifa szerepe is
felértékelődött�
Bárszakmaivitákadódnakazerdészetésatermészetvédelem között, egymagában egyik szakterület sem lehet eredményes a másik szükségleteinek figyelembe vétele nélkül� A WWF-füzetek
eszámánakaztaküldetéstszánjuk,hogyeszakmai dialógus továbbfejlődéséhez hozzájáruljunk,
különösen pedig az erdők fent említett hármas
szerepének eredményes betöltéséhez szükséges
szemléletváltást,afolyamatoserdőborítástbiztosítóerdőgazdálkodásratörténőátállást–ott,aholez
indokolt,demégnemtörténtmeg–segítsükelő�
Magyar Gábor
igazgató
WWFMagyarország
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Bevezetés
területen, néhol már üzemi méretekben� Mások
ahatóságimunkájukonkeresztül,vagycivilként
segítikafolyamatoterdészéstermészetvédőkörökbőlegyaránt�Azelmúltnéhányévbenszámos
elemzés, cikk, kiadvány jelent meg a témában,
terepi bemutatókra, rendezvényekre került sor�
Nemmaradtakkiaváltozásbólaszakmánkívülieksem,hiszenkétévenátadójuk1%-átadományozhatták a folyamatos erdőborítást biztosító,
és közjóléti célú fejlesztésekre, szemléletformálásra�Kiadványunkiseztacéltkívánjatámogatni, vázlatosan bemutatva az erdőgazdálkodás
és a természetvédelem kapcsolatát új alapokra
helyező módszerek kialakulásának hátterét, törekvéseit� A füzet első fejezete általánosságban
járja körbe a témát, a második és harmadik fejezetbenpedigaterependolgozóerdőgazdálkodóktapasztalatait,véleményétismerhetjükmeg�
Anegyedikfejezetbenaszálalóerdőgazdálkodás
gazdaságosságáttárgyaljuk�
Fotó: Gálhidy László

Magyarországon az elmúlt tíz évben jelentős
szemléletbeli változás indult el az erdőgazdálkodásban� A széles körben elterjedt vágásos
üzemmód mellett néhány erdőgazdálkodó elkezdte alkalmazni az erdő természetes folyamataira jobban alapozó, szálaló módszereket�
Azeredményekaztmutatják,hogyatermészet
megháláljaatörődést,akevésemberibeavatkozás mellett értékes faanyag keletkezik, ugyanakkorazerdeiélővilágszámáraissokkalmegfelelőbb állományok alakulnak ki� Az erdőjáró
turisták, erdő mellett lakók számára mindez
szintén sokat jelent� „Örökerdők” jönnek létre,
aholazerdészegyszerrecsupánnéhányfát,kisebb-nagyobb facsoportot vág ki, így az összefüggő erdőtakarót nem szabdalják fel jelentős
kiterjedésűvágásterületek�
Aszálalásratörténőátállástsokvitakísérte,és
kíséri ma is� Ennek ellenére egyre több gazdálkodó kísérletezik, próbálkozik kisebb-nagyobb
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1. Erdőgazdálkodás
és természetvédelem
Ebben a fejezetben elsősorban természetvédelmi
szempontból tekintjük át a természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás és a folyamatos
erdőborításjelentőségét,különöstekintettelEurópára,ésazonbelülamagyarországiviszonyokra�

1.1 Erdők Európában

Fotó: Gálhidy László

Fotó: Gálhidy László

Az emberi használat Európa sűrűn lakott földjén
alakította át legnagyobb mértékben az erdőket�
Nem csak területük csökkent le és tagolódott kisebb-nagyobb foltokra, de a természetességük is
jelentősen megváltozott� Míg a világon átlagosan
az erdők mintegy 40%-a többé-kevésbé őserdőnek
tekinthető, addig Európában* arányuk kevesebb,
mint 1%. 10 000 ha-nál nagyobb kiterjedésű ter-

mokonkialakulóerdőssztyeppjeiigszámostípusuk
megtalálható�Egyikkétségtelenülközösismérvük
ugyanakkor,hogyazemberihasználatmindenhol
jelentősenmegváltoztattatermészetesösszetételüket,megjelenésüket,természetesfolyamataikat�
Kezdetbenarendszertelenfaanyagtermelés,erdeilegeltetésésmáshagyományos,sokszormeglehetősen intenzív tevékenységek alakították az
erdőket, melynek nyomai ma is megfigyelhetők�
Nemegyjellegzeteserdőalak(pl�bokorerdők,legelőerdők)kialakulásaköthetőehhezasokszáz
évet felölelő időszakhoz, amelynek leginkább az
ipariforradalmatkövetőenkezdettbealkonyulni�
Mintegy kétszáz éve megjelent a tervszerű erdőgazdálkodás, amely lassanként Európa szinte
egészerdőterületétátformáltaakitűzött,elsősorbangazdaságicélokmentén�Azátalakításhatalmas területeken fafajcserével is járt; ennek köszönhetőkNyugat-Európalomberdőkhelyénálló
fenyvesei,vagyanálunkissokfeléláthatónyár-és
akácültetvények�Aholmegmaradtazeredetierdőtakaró,ottiserősenmegváltozott�Azerdőművelés
jelenlegismeghatározómértékbenelterjedtmódszere,avágásosüzemmóderedményeképptöbbnyire egy-két fafaj uralmával jellemezhető, sűrű,
egykorúfaállományokjötteklétre�

Bükkös őserdő, Madaras (Vtáčnik), Szlovákia
mészeteserdők(azangolnyelvűszakirodalomban
frontier forests–„határvidékerdők”)néhánykivételtől eltekintve csak Skandinávia északi részén
találhatók(Bryantet al.1997)�Változatosdomborzatú,sokféleklímatípussaljellemezhetőkontinensünkön az erdők eredendően sokfélék� Az északi
tájaknyír-ésfenyőerdeitőlamediterránszigetvilág
örökzöld tölgyeseiig, vagy a Kárpát-medence ho-

Gazdasági erdők a Madaras (Vtáčnik) oldalában

*Oroszországeurópaiterületeit,valamintaKaukázusországaitnemszámítva
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az egyszeri tarvágásból áll� Az így kialakuló vágásterületen ismét az erdő felújítása következik�
A vetésre-aratásra emlékeztető módszer legszembetűnőbb következménye, hogy az erdőtakarót
egyszerre számos helyen szakítják meg nagyobb
vágásterületek. Atérbenmozaikosan,30-120éves
vágásfordulóvalfelneveltállományokdöntőenegykorúak,egyszerűszerkezetűek,ésacélnakmegfelelően kevés fafajból állnak� Megjegyzendő, hogy
avágásosmódszerekközülaszálalóvágás(nemtévesztendőösszeakésőbbtárgyalandószálalással)
alegkíméletesebb,ittafelújításciklusatöbb,mint
harmincév,tehátavágásérettállományutolsófáinakkivágásakorazújfaállománymárlegalábbharmincéves,korszerkezeteennekmértékébenvegyes�
Sematikussága ellenére a hosszú távra megtervezett és ellenőrzött rendszeres erdőgazdálkodás
javáraírható,hogymárkétévszázadamegalkottaa
tartamosság(kiterjedtebb,korszerűbbértelemben:
fenntarthatóság)fogalmát�Azerdészszakmaszóhasználatában a tartamosság máig lényegében a
megfelelőmennyiségűésminőségűfaanyagmegtermelésénekfolyamatosbiztosításátjelenti�Elvként
azonbanmesszebbremutat,mivelrészbenmegalapozzaafenntarthatóerdőgazdálkodásmamárökológiaiszempontokatisfokozottanfigyelembevevő
szemléleténekkialakulását�Avágásoserdőgazdálkodás során megvalósuló, az erdőfelügyelőségek
által szigorúan ellenőrzött, fenntartható nyersanyaghasználatot,maissokanatermészettelvaló
együttélés példájaként említik (MgSzH 2008)�
Fotó: Gálhidy László

Forrás: Google

Azerdőkátalakításábankülönösenazelmúltkétszázévbenjátszottnagyszerepetarendszereserdőgazdálkodás bevezetése, melynek elsődleges
célja a megbízható faanyagellátás biztosítása volt,
szemben a megelőző korok rendszertelen fahasználatával�Európatúlnyomórészénazún�vágásos
erdőgazdálkodásterjedtel�A vágásos módszerek
(tarvágás, fokozatos felújító vágás, szálalóvágás)
lényege, hogy a gazdálkodási egységekre osztott erdőterületen homogén gazdálkodás folyik,
és a véghasználat egy, vagy néhány lépésben
adott időn belül maradéktalanul megtörténik.
Az erdőterület felújítását a gazdálkodó mesterségesen (makkvetéssel, csemeteültetéssel) vagy
természetes újulat segítségével biztosítja� A fiatal
állományszerkezeténektovábbialakulásátkezdetben a tisztítások, később a gyérítések sorozatából
álló állománynevelési munkálatok szabják meg�
Kezdetben a nem kívánatos fafajba tartozó vagy
előnytelenülnövekvőegyedekeltávolításaacél�A
gyérítésekkésőbbegyreinkábbalegjobbnöveke-

Vágásterületek mozaikja az Északi-középhegységben
désűfáktovábbifejlődésétsegítik(törzskiválasztó és növedékfokozó gyérítések)� Mindezek az
ún�előhasználatoknagybanhozzájárulnakahomogén (egyenletesen zárt, egykorú, egy-néhány
fafajú) erdők kialakításához� A vágásérettségi
kor elérésekor megindulhat az erdő véghasználata,amelybontóvágásokbólésvégvágásbólvagy
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Vágásterület

Fotó: Gálhidy László

1.2 A vágásos erdőgazdálkodás

Magas-Tátra 2005, egy évvel a széldöntés után
Az erdő hosszú távú fennmaradásához azonban
nemelégafaanyagtermelésfenntarthatósága�Az
ún�ökológiai fenntarthatóság kritériumaitazerdő
minden folyamatára, minden fajára tekintettel lehetcsakkialakítani�Avágásosüzemmódbantörténő gazdálkodásról száz-kétszáz év után, a mai
vizsgálatimódszereinkkelmárkitudjukmutatni,
hogymélyrehatóváltozásokatidézelőazerdőéletében(Hunter1999,Bartha2000)�
A nem szakmabeliek (leginkább a természetjárók, vagy erdők közelében élők) is egyre kritikusabban viszonyulnak a vágásterületek, különösen a tarvágások látványához.Többségük,bár
gyakrancsakesztétikaiszempontokalapján,dea
természetműködésébevalódurvabeavatkozásnak
tartjaatarvágást,ésmásvéghasználatokat�Egyre
kevésbé hisznek a vágásos gazdálkodást elfogadtatnikívánó,„az elöregedett erdőt meg kell fiatalítani”ésmás,hasonlószlogeneknek�Tény,hogynem
csakatudományoskutatások,dehétköznapieseményekisigazolnilátszanakaggodalmaikat�

1.3 Figyelmeztető jelek
Nyugat-Európa számos gazdasági erdejét érte az
utóbbiévtizedbenkomolyviharkár�AhazaiközvéleménytazutóbbiidőbentalánlegnagyobbmértékbenaMagas-Tátrában2004őszéntörténtszéldöntés
foglalkoztatta,melyneksorántöbbezerhektárerdő
esettakatasztrófaáldozatául�Magyarországot sem
kerülték el az utóbbi évtizedekben megszaporodó rendkívüli időjárási események, így széldöntések és jégtörések, amelyek kisebb területeken
ugyan, de hasonló károkat okoztak. Azelemzések
eredményeiarraengednekkövetkeztetni,hogyaz
egykorú,egyfélefafajbólállóerdőkkülönösenérzékenyekaszél,hó,zúzmaramechanikaihatásaira
(Reichholf 1999, Aszalós et al. 2004)� Hasonló, az
utcaemberétisfoglalkoztatóeseményekapusztító
erejűárvizek,amelyeketugyancsakösszefüggésbe
lehethozniapatakok,vagyfolyókvízgyűjtőterületéntörténőerdőgazdálkodással�Bárazilyenjellegű
károk hátterében sokszor számos tényező együt-
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Fotó: Gálhidy László

Gyapjaslepke (Lymantria dispar) által károsított erdők

Fotó: Csépányi Péter

teshatásaáll,azerdőgazdálkodásszerepeafafaj-
összetételésafaállományszerkezeténekalakításán
keresztüljelentőslehet�
Avágásoserdőgazdálkodáskövetkezményenem
csupánazerdőkún�állékonyságánakcsökkenése
vagy a csapadékvíz lefolyásának megváltozása�
Sokkalsúlyosabbazaközvetlenhatás,amelyeta
vágásterületek kialakítása, valamint a szerkezetében és összetételében leegyszerűsített faállomány
azerdeiélővilágragyakorol�Agazdaságierdőkből
száműzünk sok, gazdasági szempontból kevésbé
értékes fafajt és cserjét, amelyek fontos tápnövé-

Havasi cincér (Rosalia alpina)
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nyeiszámosállatfajnak,főlegazerdőbenélőrovaroknakésmadaraknak�Acserjeszintjétőlmegfosztott,egyszintűállományokvadeltartóképességeis
alacsonyabb a természeteshez képest, ami ahhoz
vezet,hogyavadakörnyezőszántóföldekenvagy
az erdőfelújításokban keres magának táplálékot
(Szemethy2004)�(Később,különösenazesettanulmányokban látni fogjuk, hogy a túltartott vadállomány szintén hozzájárul az erdő szerkezetének
további rontásához, aminek gazdasági szempontból legsúlyosabb következménye az erdő felújuló
képességének csökkenése, esetenként a felújítás
ellehetetlenülése,aszintevégtelenvadkárelhárító
kerítésekkényszerűalkalmazása�)
Alábonállóésfekvőholtfahiányakülönösena
korhadófaanyagban,vagyazonélőgombák,mohák szempontjából kedvezőtlen, de az életüket
ott megkezdő rovarfajok egyed- és fajszáma is
lecsökken� Több megritkult rovarfajról tudunk,
ígypl�aszarvasbogár(Lucanus cervus) számos
országban a kihalás szélére került (Halkka &
Lappalainen2001)�Azodvas,vagynagykoronájú igen idős fák is megfogyatkoznak a vágásos
gazdálkodásnyomán,amisokodúköltőmadár-
és denevérfaj eltűnéséhez vezet� A nagy testű
madárfajok,mintamilyenaparlagisas(Aquila
heliaca), vagy a fekete gólya (Ciconia nigra),

Fotó: DINPI-archívum

kizárólaglazakoronájú,vastagágvillákkalrendelkező idős fákra tudnak fészket rakni� Nemzetközivizsgálatokszerintazeurópaierdőkben
élő emlős- és madárfajoknak egyes országokban 40%-a is veszélyeztetett lehet� Leginkább
azolyanországokbanszembetűnőaveszélyeztetett fajok száma, amelyek egyébként jelentős
arányban ma is erdősültek, mint Finnország,
vagySvédország�
A gazdasági erdők egyenletesen záródott
lombsátra alatt a fényigényesebb növényfajok
megritkulnak, és hosszú évtizedekig nincs
esélyükazújbólimegtelepedésre�Ezzelellentétben a végvágások, különösen tarvágások
estében, a talajfelszínre hirtelen nagy menynyiségűfényjut,miközbenmegváltozikatalaj
nedvességtartalmais�Ezismétfajoksokaságát
kényszeríti távozásra, mások pedig uralomra
jutnak (részletesebben lásd: Standovár 1996,
Frank 2000, Somogyi 2001)� Az erdőt a végvágásokciklikusanvisszatérő,sokkszerűhatása
ráadásulévszázadokóta,folyamatosanéri;ami
hosszú távon állandósítja a különböző fajok
szempontjából fontos források, szerkezeti elemekhiányát�
Anövény-,állat-,ésgombafajokegyrészének
helyieltűnése,megritkulásaodavezethet,hogy
azerdőbenzajlófolyamatokmegváltoznak,ami
nem ritkán látványos következményekkel jár�
Azodvasfákbanköltő,rovarokatfogyasztómadarak, denevérek egyedszámának csökkenése
például utat nyithat a rovarkártevők tömeges
megjelenésének (Csóka 2000), amelyek ráadásul könnyen terjednek az egyféle fafajból álló
erdőben, hiszen tápnövényük minden szomszédos fa� A sérült működésű életközösségek
nehezenviselikelakülönfélestresszhatásokat,
amint azt a 70-es 80-as évek erdőpusztulási
folyamatai is jelezték� Korunk jellemző, egyre
növekvő, az erdőket sem kímélő stresszhatása
a klímaváltozás, ami az eddigi megfigyelések
alapján aszályokat, viharos esőzéseket és más
szélsőséges időjárási helyzeteket hoz magával�
Alassúfelmelegedésnyomábanszokatlankórokozók és távolabbi tájak növény- és állatfajai
jelenhetnek meg� Ezek további káros hatásainakcsakahosszúföldtörténetiidőszakoksorán
egymáshoz „csiszolódott” fajokból álló, minél
inkábbteljeséletközösségtudellenállni�

A fekete harkály (Dryocopus martius) leggyakoribb
a természetes erdőkben

1.4 Az erdőgazdálkodás
természetközeli lehetőségei
Miközben az elmúlt kétszáz évben Európa nagy
részén teret hódított a vágásos erdőgazdálkodás,
amelysokesetbenazőshonoserdőkteljesátalakításával párosult, néhány területen megmaradtak,
sőt tovább fejlődtek a fahasználat hagyományos
módszerei�Elsősorbanahegységekben:azAlpokban,aKárpátokbanésaBalkán-félszigethegyvidékeintalálkozhatunkvelük�Gyakranmagángazdák,
települési önkormányzatok erdeit művelik ilyen
módon,depl�Szlovéniaállamierdeiben1947óta,
szintekivételnélkül„természetközeli”(angolfordításbanclose-to-nature,vagy nature-based)erdőgazdálkodástfolytatnak(Hlad&Skoberne2001)�
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A természetes folyamatokra alapozott, szálaló jellegű erdőgazdálkodásnak éppen úgy régi
hagyományaivannakEurópában,mintatarvágásnak�Szálalvaelsősorbanasajátszükségletre
termelőparasztierdőkbengazdálkodtak,tarvágásokatpedigajelentősfaigényűbányavidékek,
és nagyobb városok környezetében alkalmaztakarégiidőkben(Johann2006)�A19�század
közepétőlakisebberdőbirtokokoniselterjedté
váltatarvágás,amia20�századfordulójáraáltalánossávált�Közép-Európábanegyreinkább
követendőmintaletta„klasszikusnémeterdészeti iskola”, amely elsősorban a rövid vágásfordulójú lucfenyő monokultúrák kialakítására
törekedett,megváltoztatvaegésztájakarculatát�
Afolyamatraválaszképpen(ésrészbena„vissza
atermészethez”kulturálismozgalomhatására)
ugyancsaka19�századközepétőlkezdtekmegjelenni a tarvágásokat kerülni próbáló kíméletesebbmódszerekFranciaországban,Svájcban,
Németországban, valamint a mai Ausztria és
Szlovénia területén, gyakran egy-egy jelentős
erdész szakember (A� Gournaud, K� Gayer, H�
Biolley,L�Hufnagl,A�Möller)nevéhezköthetően(Pommerening&Murphy2004)�A20�század
kétvilágháborúja,valaminta30-asévekvilággazdaságiválságaalegtöbbeurópaiországban
újra vágásos erdőgazdálkodást helyezte előtér-
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Fotó: Gálhidy László

I. Természetes folyamatokra alapozott
erdőgazdálkodás Európában

A szálaló erdőgazdálkodás egyik bölcsője:
Couvet, Svájc
be�Svájcbanugyanakkormárkorábban,1902ben törvényt hoztak a tarvágások megszűntetésére, ami azóta is érvényben van� (Jelenleg
a szövetségi törvények szerint Svájc erdeinek
60%-át kell természetközeli életközösségként
fenntartani�)Szlovéniában1947-benugyancsak
betiltották a tarvágást, és előírták a természetes folyamatokra alapozott módszerekre való
áttérést� 1989-ben ugyancsak itt, Szlovéniában
létrejöttaProSilva”mozgalom”,amelyötvözia
modernökológiagyakorlatbaátvihetőelemeita
sokkal korábban kialakult szálalóerdő kezelés
fortélyaival (Csépányi 2007)� A Pro Silva hatásatúllépaközép-európairégión,ésbefolyással
vanaMediterrántérségreéppúgy,mintNyugat-
vagyÉszak-Európaerdőgazdálkodására�

*Németülaplenterwald, franciáula jardinage,angolulaselection system elnevezéshasználatos�
Utóbbinemtévesztendőösszea„selectiveforestry”kifejezéssel,amiatrópusokonelterjedtmódszerre
utal;bizonyosfafajokcélzott(gyakrannemfenntartható)kitermelésétjelenti�

digaváltozatosfaállományszerkezetnek megfelelően
nem egyenletesen történik�
Jellemző, hogy a természetes folyamatokra alapozott
erdőgazdálkodás során az
erdőnevelés, és az erdő felújításának folyamatai szétválaszthatatlanul
összekapcsolódnak (Bodonczi
2002). A kivágott fák egy
részénekahelyén,azún� lékekben, azonnalmegindula
felújulás,amiakisterületen
történtbolygatáskövetkeztébenmindenfajtakülsősegítségnélkül,természetesúton
végbeismegy�Mindeközben
Idős erdő a Börzsönyben
a faanyag kitermelése folyamatos, vágásterületek híján
aköltségesápolásiésazesetlegesmesterségesfelMindeztermészetesennemjelentiazt,hogyaterújításimunkálatokelmaradnak�
mőhelyiokokmiattértéktermelésrenem,vagycsak
Nyilvánvalótehát,hogya folyamatos erdőborítást
korlátozottan alkalmas állományokban ne lehetne
biztosító erdőgazdálkodásisazértéktermelésttekinésnevolnaérdemesilyengazdálkodástfolytatni�
tiegyiklegfőbbcéljának,amelyetalehetőlegkisebb
A folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazköltséggel igyekszik biztosítani� A régóta működő dálkodás természetvédelmi szempontból legszálaló erdők folyamatos és magas szintű jövedelfontosabb érdeme, hogy megtartja, máshol segímet biztosítanak tulajdonosuknak� Svájcban, Néti helyreállni az erdők természetes folyamatait
metországbanésmásuttnemegytelepüléskomoly és a megjelenését. A korábban erdőrészlet lépbevételhez jut a kezelésébe tartozó erdőből úgy, tékű mozaik sokkal finomabban, csoport-, vagy
hogy az erdőkép állandó marad, ami turisztikai, egyedszintenváltozatosfaállománnyáválik�Terközjóléti szempontból sem elhanyagolható előny� mészetes elegyarányuknak megfelelően megjelenhetnekaterületrejellemzőfa-éscserjefajok,
amelyekahozzájukkapcsolódóállatok,gombák
visszatérésétislehetővéteszik�Afákjelentősebb
része érhet meg idős kort, melyek nagy méretű
koronáiban ragadozó madarak fészkelhetnek,
odvaikban pelék, énekesmadarak, denevérek
verhetnek tanyát� A változatos faállomány szerkezetkövetkeztébenfényesebbfoltok,sőtkisebb,
időszakos tisztások és szegélyek alakulnak ki,
aholfényigényeslágyszárúakismegjelenhetnek,
éstartósanfennmaradhatnak,változatosállatvilágnakistáplálékotnyújtva�Anagyobbmennyiségűholtfaazerdőegészségiállapotátjavítja,hiszenabennükfejlődőezernyimikroorganizmus,
gombák,rovarokmindazerdőéletközösségének
bonyolult kapcsoltrendszerét gazdagítják, ami
Természetes újulat szálalóerdőben, Pilis
nagybanhozzájárulhatazerdőstabilitásához�

Fotó: Gálhidy László

Európábanelsősorbanaszálalás*alapelemeittartalmazzák�(Azüzemmódokróllásd:függelék5�4)�
Afákvágásérettségétegyedilegbíráljákel,ésafakitermelés szálanként, vagy kiscsoportok kivágásávaltörténik�Afákkivágásánakszempontjanem
különbözik lényegében a vágásos üzemmódban
szokásostól, ami egyfelől a gazdasági értéktermelő-képességükcsúcsátelértegyedek(ún�értékfák)
kitermelése,másfelőlazoknakazeltávolítása,amelyek az értékfák, vagy a kiemelkedő ökológiai értéket hordozó fák növekedését gátolják� Lényeges
különbségugyanakkorakitermeléstérbeliésidőbelirendje�Aszálalássoránazértékfákkitermelése
nemegyidőben,hanemfolyamatosan,térbenpe-

Fotó: Csépányi Péter

Atermészetközelierdőműveléstgyakranpontosabbkifejezésseltermészetes folyamatokra alapozott
erdőgazdálkodásnak, vagy egyre elterjedtebben
folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodásnakneveziaszakirodalomésegyreinkábbamai
gyakorlatnyelveis�Ehosszabbmegnevezésekjobbanmegvilágítják,hogyazilyenerdőgazdálkodási
módokelsősorbanabbantérnekelavágásosaktól,
hogyegyrésztteljesmértékbenépítenekatermészet
sajátregenerációsfolyamataira,másrésztazígylétrejövőerdőképtöbbé-kevésbéállandóésfolyamatoserdőborítástbiztosít�Utóbbijellemzőjükmiatt
nevezik az ilyen erdőket németül dauerwaldnak,
magyarul örökerdőnek� Ezek a módszerek Közép-
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1.5 Erdők faanyagtermelés nélkül
Természetvédelmi szempontból rendkívül fontoskitérniazerdőgazdálkodásbólkivonterdők
szerepére� Mivel az erdei életközösségek működését ma sem ismerjük minden részletében, az erdők egy részét indokolt érintetlenül
hagyni. Feltételezhető, hogy a legkíméletesebb
erdőgazdálkodási módszerek is megváltoztatják az erdő működésének néhány jellemzőjét,
amelynek következtében a legérzékenyebb fajok élettere beszűkül� Ilyenek többek között a
fajdfélék,pl�acsászármadár(Tetrastes bonasia)
(Czájlik1981)�Azérzékenyfajokmenedékrelelhetnekamagukrahagyott,háborítatlanerdőterületeken, ahol nem csak az erdőgazdálkodás,
hanemmásstresszhatások,ígyaközlekedés,turizmus,vadászatésmásemberitevékenységekkelszembenisvédetthelyzetbekerülhetnek�
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Európában, így a velünk szomszédos valamennyiországbanléteznekazerdőgazdálkodásból kivont erdőterületek, elsősorban a nemzeti
parkokbelső,ún�magterületein�Ezeknekegyrészetöbbé-kevésbéőserdőjellegű�Vannakköztük
kiterjedt, nehezen megközelíthető rengetegek,
mintpl�aStuzica(Szlovákia,659ha),aSemenic
(Románia,4749ha)vagyaBieszczady(Lengyelország, 27064 ha) mások kisebbek, esetenként
jelentőskutatásokfolynakbennük(Badin,Szlovákia,31ha)(Barton2002)�
A természetes folyamatokra alapozott erdőművelési gyakorlat általában védett területeken
kívül is igyekszik az erdők egy részét magára
hagyott állapotban hagyni (Pro Silva 1999)� Az
egyiklegelterjedtebbfaanyagokeredetétigazoló
tanúsítórendszer,azFSCelőírásaiközöttugyancsak szerepel az erdőterület meghatározott arányánakérintetlenülhagyása�

Egy hosszú ideje nem háborgatott
természetes szerkezetű erdőben sétálva az örökkévalóság, a változatlanság békés érzete alakulhat ki az
egyszeri erdőjáróban� Azonban ha
sok-sok éven keresztül ugyanazt az
útvonalatjárja,ajómegfigyelőminden alkalommal kisebb-nagyobb
változásokatvehetészre�Alegutóbb
megcsodált idős lábon álló holt fa
most a földön fekszik, a múltkor
észlelt frissen kidőlt nagy fa helyén
Természetes állapotú erdő, Nera-Beusniţa, Románia
most fiatal fák csoportja törekszik
a fény felé� Az egyes fák születésével,növekedésével,öregedéséveléselhalásával, erdeinket�Akonkrétterületföldrajzihelyzetétől,
egyszóval életciklusával összefüggő változások klimatikusviszonyaitól,sezzelösszefüggésben
egynagyonfinomléptékbenjelentkező,folyton jellemző vegetációjától függő rendszerességgel,
sokkalnagyobbterületetérintő,éspusztítóhaváltozó,deösszességébenmégisállandóerdőképet alakítanak ki� A folytonos változás egy-egy tását tekintve sokkal erélyesebb bolygatások is
konkréthelyreigaz,azállandóságmegegykicsit jelentkezhetnek� A mi klimatikus viszonyaink
közöttkialakultüdelombhullatóerdőkesetében
nagyobbterületetszemlélveérzékelhető�Azerdődinamikatudományábankis erdőciklusnéven elsősorbanaviharosszelekokoztaszéldöntések,
összefoglalt változások hajtóereje az egy vagy ahó-ésjéglerakódásamiattikoronatörésekés
teljes fakidőlések, illetve bizonyos gomba- illetnéhányidősfaelhalásátközvetlenülkiváltótermészetesbolygatás,amilehetegyerősebbszél, verovarfajokokoztatömegesebbpusztulásoka
vagy a gombafertőzés miatti korhadás okozta jellemzőek�Azilyendurvaléptékűbolygatások
fakidőlés,vagyéppakettőegyütteshatása�Az hatására kialakuló nagyobb területeken olyan
mértékben megváltoznak a zárt erdő alatt jelígykialakultfénybengazdagabbterületen–lékben – új faegyedek megtelepedésének, vagy a lemzőviszonyok,hogyazerdőafejlődésnekegy
márkorábbanottlevőkgyorsabbnövekedésének másikútjáraléphet�Anagyterületetközvetlenül
teremtődnekmegafeltételei�Afényértfolytatott érőnapsütés,amegváltozottpáratartalomhatásáranemcsakazehhezalkalmazkodottún�piversenybealékethatárolóidősfákisrésztvesznek,sfőlegkisebblékekesetében,lomkoronájuk onírfafajok(pl�nyír,rezgőnyár),hanemszámos
lágyszárú- és cserjefaj is sikerrel megtelepszik,
oldalirányúnövekedésévelképesekbezárnialéelindítvaezzelazún� nagy erdőciklust,amiterket�Egy-egykonkrétbolygatásiterületenmegfigyelhetőváltozásokeredményeképpenegyadott mészetes viszonyok között csak évszádok alatt
vezetvisszaakiindulásihozhasonlóállapothoz�
pillanatban, egy természetes erdőben a bolygaEgytermészeteserdőstájpillanatnyiállapotát
tást követő erdőfejlődés különböző állapotában
levőkisebb-nagyobbfoltokmozaikjátláthatjuk� alapvetőenamúlttermészetesbolygatásieseméEzazamozaik,amimindenalkalommalkicsit nyeireadottválaszként,abolygatásokerélyétől,
más,denagyobbterületetszemlélveakülönböző térbelikiterjedésétől,azéppenelérhetőközelségállapotokhasonlóarányúrészesedésekelthetiaz benlevőfa-ésmásfajokmegtelepedésisikerétől
függősajátosegyszerieseménysoralakítjaki�
állandóság érzetét� A természetes bolygatásokStandovár Tibor
nakazonbannemcsakilyenenyheformáiérik

Fotó: Gálhidy László

Fotó: Gálhidy László

Az őserdők jól felismerhetők a nagy tömegű holtfa jelenlétéről (Badin, Szlovákia)

II. Miként működik
a természetes erdő?
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III. Erdőtermészetesség
Az erdőtermészetesség viszonylag új keletű
fogalom a természetvédelemben� A természetesség foka azt mutatja meg, hogy a vizsgált
erdőrészlet,vagyerdőterületkülönbözőtulajdonságaitalapulvévemennyibentérelazadott
termőhelyen feltételezhető természetes erdőtől� Az erdők természetességi vizsgálatának
során elsősorban a lombkorona-, a cserje- és
a gyepszint összetételi, szerkezeti sajátságait,
valamintatermőhelytulajdonságaitértékelik�
Azegészországrakiterjedőerdőtermészetességvizsgálatotegyerdészekbőlésökológusokbólállókutatócsoportvégezteel2003-ban�
Amintegy3000erdőrészletfelmérésealapján
kapotteredményekszerintországosan48,6%
az erdők természetessége� Az erdőgazdasági
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tájakközüllegkedvezőbbértékeketaMagasBakonyerdei(57,5%),legkevésbékedvezőértékeket a Nyírség (34,8%), a Jászság (34,8%)
ésaTiszahullámtere(33,1%)értékel�
Látható, hogy még a legmagasabb pontszámot elérő erdőterületeink átlagos természetessége is erősen eltávolodott a lehetséges legkedvezőbbtől (100%)� Megjegyzendő
ugyanakkor, hogy az erdők természetessége
növekedhet, illetve növelhető� Mind a természetes folyamatok szabad érvényesülése,
mind az erdőgazdálkodás természetes folyamatokra alapozott módszereinek alkalmazása az erdők természetességének növelését
segítheti�
A témáról részletesebben: Bartha D� &
GálhidyL�(2007)Amagyarországierdőktermészetessége�WWF-füzetek27�

Fotó: Gálhidy László

A szálalás Magyarországon történetileg csak a
Vendvidékenésaveleszomszédosterületekmagánerdeiben (l� 2� fejezet), valamint elszórtan a
Bakonynéhánypontjánmaradfennamainapig
(MgSzH, 2008)� Az ország többi táján a vágásos
gazdálkodás változatai váltak uralkodóvá, véghasználatként főleg a tarvágás és a fokozatos
felújítóvágás�Avágásosüzemmódmaisazerdőterülettöbbmint95%-ánjellemző�Erdeinktermészetessége,nemkismértékbenennekköszönhetőenmeglehetősmértékbenlecsökkent(Bartha
2000)� Egy 2004-ben, erdészek és ökológusok
által elvégzett országos tanulmány eredményei
szerintmégaleginkábbérintetlennekmondható
erdészetitájainkonsemérielazerdőktermészetességeafeltételezhetőtermészetesállapot60%át(l�függelék5�2,ill�Barthaet al. 2003)�
Báravágásosüzemmódalkalmazásaazelmúlt
század során uralkodóvá vált Magyarországon,
a korábbi időszakok összetettebb, a természetes
folyamatokra alapozó szemlélete szakmai körökbensohasemmerültfeledésbe�FeketeLajos,Róth
Gyula,MajerAntal,éssokmáserdészszakember
munkáiban részletesen foglalkozik a szálalás,
vagyaszálalóvágáslehetőségeivel(pl�Roth1935,

összefoglalásuk Czirok 1999 munkájában)� A 20�
sz�soránistöbberdőgazdálkodó,köztükaszázad
elsőfelébenRothGyula,KaánKároly,utóbbMadas
LászlóésTörökAndráspróbálkozottsikerrelavágásos üzemmódtól való elmozdulással� Hasonló
kezdeményezéskéntértékelhetőatermészetesfelújításvizsgálataazŐrségben(Haszák1953)�
A múlt század 80-as éveitől kezdődően a társadalom értékítélete erősen megváltozott, így
a természetvédelmi szempontok érvényesülésére is több hangsúly helyeződött (Bús 2007).
Az erdőt „csak” látogató, vagy közelében élő
emberekegyretöbbesetbenigyekeztek,ésigyekeznekérdekérvényesítésilehetőséghezjutniaz
erdőgazdálkodással, valamint az erdőterületek
igénybevételével kapcsolatos döntések kapcsán�
A társadalmi elvárások megváltozása, valamint
az olyan tudományágak, mint az erdészeti ökológia, a konzervációbiológia (természetvédelmi
biológia)előretörésehazánkbanisegyreinkább
befolyástkezdettgyakorolniarra,hogyazerdőgazdálkodáskorábbielveimegváltozzanak�
Azerdészszakmaiberkekbenugyancsakmegindultegyerőteljesszemléletváltás�Akorábbanegyegyerdészáltalhangoztatottelveketegyretöbben
kezdtékéskezdikelfogadni,különösenaztkövetően, hogy az elveket számos erdészetnél a gyakor-

Kísérleti lékben megjelenő aljnövényzet hét év elteltével (Ipoly Erdő Zrt., Királyréti Erdészet)
latbaissikerültátültetni�Azelsőúttörőkközötta
kezdetilépéseketmáraz1950-esévekbenmegtevő
Pilisi Parkerdő Zrt� (l� később, Csépányi, 3�1 fejezet),illetveazIpolyErdőZrt�(Barton,3�2fejezet)
szerepelt, akiket azóta többen követtek az ország
csaknemmindentáján�AKirályrétiErdészetterületén2000és2004közöttabükkösökerdődinamikáját,valaminttermészetesfolyamatokraalapozott
kezelésének lehetőségeit vizsgáló nemzetközi kutatás(Nat-Man)zajlottStandovárTibor(ELTE)vezetésével,azIpolyErdőZrt�támogatásával�Ennek
eredményeifelhasználásrakerültekazún�átalakítóüzemmódegészerdészetterületéntörténőkialakításához(l�3�2fejezet,ill�Gálhidy et al. 2006)�
A természetes folyamatokra alapozó erdőművelést szorgalmazó erdészeket tömörítő Pro Silva
Hungaria közhasznú társadalmi szervezet 1999es megalapítása fontos mérföldkő volt a magyarországi erdőgazdálkodás szemléletének átalakulásában. Az erdőtervezési és hatósági feladatokat
ellátóÁllamiErdészetiSzolgálat,valamintjogutódjaszinténakezdetektőlsegítette,éssegítiareform
lépéseit�Mamártöbberdőgazdaságirészvénytársaságnálésnemzetiparknálüzemiméretekbenis
megtörténtafolyamatoserdőborításravalóátállás
(l�térkép,függelék,5�3),amibiztatójövőképetvetít

elénk�Magángazdálkodókcsoportjaiiselkezdtéka
Zemplénben,aBalaton-felvidéken(l�3�4fejezet)és
azországszámospontján,aszálalásravalóáttérést,
amipéldamutatólehet,hiszenMagyarországonaz
erdőktöbbmint40%-amagántulajdon�
Hazánk Közép-Európa hegyvidéki részéhez
képest szárazabb, kontinentálisabb klímáján a
természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodásbevezetésesoktekintetbenúttörőmunka�
Fotó: Gálhidy László

1.6 Örökerdők Magyarországon

Fél famagasság átmérőjű lék a lombkoronaszintben
(Ipoly Erdő Zrt., Királyréti Erdészet)
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MígabükkösökbenazAlpokországaibólátvett
módszert könnyebb alkalmazni, addig a száraz
cseres-tölgyesek, vagy a változó vízellátású kocsányostölgyesek,ligeterdőkfolyamatoserdőbo-

IV. Erdőrezervátumok kijelölése
Magyarországon
A leginkább természetes állapotban megmaradt „ősi” erdők megóvásának gondolata
Európában a 19� század elején fogalmazódott meg (Horváth & Borhidi 2002)� Ekkoribanajelenleginéljóvalnagyobbkiterjedésű
„őserdők” voltak a történelmi Magyarország
területén is� Hazánkban az „erdőrezervációk” létrehozásának szándéka először 1920as években jelent meg, és időről időre újból
megfogalmazódotterdészésökológuskörökben, de a konkrét lépések megtételére csak
az1980-aséveklegvégénkerülhetettsor�Az
elsőként kijelölt területek között szerepelt a
bükkiŐserdő,aVértesbentalálhatóJuhdöglő-völgy,valamintaMátrakéterdeje,aCsörgő-völgyben és a Kékes északi oldalán� Az
elsőfaállomány-szerkezetikutatásokelőször
itt,aKékesenkezdődtek,CzájlikPétervezeté-
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sével(l�Czájlik1994)�Azerdőrezervátumok
hálózatának kialakítása országos programként1991-benindultútnak�Jelenleg58erdőrezervátum kijelölése történt meg, összesen
közel12�000hektáron,amelyekmagterületei
együtt megközelítően 4000 hektárt tesznek
ki(MgSzH2008)�
Az erdőrezervátumok biztosítják a még
megmaradt, kivételesen jó természetességi
állapotú erdőállományok megóvását, miközben lehetővé teszik a máshol csak jóval töredékesebben érvényesülő természetes erdődinamikai folyamatok vizsgálatát� Jelenleg
Magyarországon kizárólag a rezervátumok
magterülete, az erdőterület mintegy 0,2%-a
mentesülvégérvényesenazerdőgazdálkodás
hatásaitól�Afaanyagtermelést nemszolgáló,
többnyiretalajvédelmierdőkgyakorlatiszempontból gazdálkodásmentes területe további
2%-ottettki2006-ban(l�függelék5�1)�
Továbbiinformációk:www.erdorezervatum.hu

*AWWFMagyarországmáscivilszervezetekkelegyütta2008-asújerdőtörvénytervezethezjavaslatottett,
melyszerintazállamierdőkegymeghatározottrészébennelegyenlehetőségvágásosüzemmódotalkalmazni�

Fotó: Gálhidy László

Fotó: Gálhidy László

Varga Béla, a Pro Silva Hungaria alapítója (balról)
és Dénes Károly elnökségi tag Selmecbányán

rítást biztosító művelésére alig akad mintaként
szolgálópélda(l�Csépányi2008)�Sokesetbena
gazdálkodón múlik a legmegfelelőbb eljárások
kidolgozása, úgy a fák kitermelésének térbeli
rendjével,mintafaanyagmozgatásánakproblémáival kapcsolatban� Mindezen kísérletezések
mögött azonban egyre inkább ott a motiváció,
hogyakorábbináljobbminőségűfaanyagot,kevesebbélőmunkávalállítsanakelő,úgyhogyaz
állománytermészetességiállapotaisjavuljon�
A folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodásarányaországszertelassannövekszik�
Ezzel párhuzamosan a vágásos erdőművelési
módokközöttnőafokozatosfelújítóvágásrészaránya is� A tarvágás az ország sok területén
tehát visszaszorulóban van, jóllehet még mindig a legnagyobb területű véghasználati mód.
A kívánatos cél az lenne, ha néhány speciális
esettőleltekintve,csakazültetvényszerűfatermesztéssoránalkalmaznák*�
Atermészetifolyamatokraalapozotterdőgazdálkodáselindulásávalpárhuzamosanazerdőrezervátumokkijelöléseismegkezdődött�1989ótatöbbmint
hatvanterületetnyilvánítottakerdőrezervátumnak�

Kékes-Észak erdőrezervátum, Mátra
Az erdőrezervátumok magterületén erdőgazdálkodás nem folyik, míg az ún� védőzónában
csak természetközeli módszerekkel végezhető
faanyagtermelés�Az erdőrezervátumok egy része az ország legtermészetesebb állapotú, helyenként őserdőhöz hasonló szerkezetű, és öszszetételű erdeiből kerül ki.Azolyanerdőtípusok
esetében(főlegártériéserdőssztyep-erdők)ahol
már nincsenek közel természetes állományok
sem,ottazerdőrezervátumokerőteljesenmagukon viselik a korábbi erdőgazdálkodás hatásait,
vagyazidegenhonosfafajokjelenléteátalakította fajösszetételüket, szerkezetüket� Esetükben a
magterületen zajló folyamatok vizsgálata különösenfontos,miveltámpontotadhatmásvédett
állományok természetvédelmi kezelésének kidolgozásához�
A meredek lejtőkön álló, többnyire ún� talajvédelmi rendeltetésű erdők egy részében szintén nincsen faanyagtermelés, így a természetes

folyamatok itt is érvényesülhetnek� Magyarországon mindezek mellett, a legtöbb szomszédos országtól eltérően, a nemzeti parkok belső
részein sincs megfelelően kialakítva olyan védett erdőkből álló ún. magterület, amely összefüggő, nagy területű, az erdőrezervátumokhoz
hasonlóan gazdálkodástól mentes erdőket foglalna magába. Ilyen magterületek adhatnának
lehetőségetarra,hogytöbbféleerdőtípusbólálló,
összefüggő, a természetes élővilágot valóban
megőrzővédettterületekalakuljanakki�Amagterületekhez csatlakozhatna az örökerdőként
kezelt, részben szintén védett erdők zónája� A
vágásos üzemmódot gazdasági, védelmi és természetvédelmiszempontbólegyarántszükséges
lenne fokozatosan visszaszorítani, miközben a
természeti területektől távolabb eső, elsősorban
faanyagtermelést szolgáló telepített erdők, faültetvények esetében továbbra is fontos erdőgazdálkodásimódmarad�
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5.2 Az erdők természetessége erdészeti tájanként
(Bartha&Gálhidy 2007)

5.4 Üzemmódok (MgSzH, 2008)
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Azüzemmódazerdőgazdálkodásmódjátjelenti, hosszú távra határozza meg az erdőfelújítás
lehetőségeit, illetve eljárását, ezáltal jelentős
mértékbenbefolyásoljaazerdőkülsőképét,az
erdőalaktérbelirendjét�
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Szálaló
26 erdőgazdálkodás
21
Magyarországon

A színek
folytonos skálán
%-ban jelzik
a természetességi
állapotot
(100% = természetes,
0% = teljesen művi).
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5.3 Folyamatos
erdőborítást
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Térkép:
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1. Aggteleki Nemzeti Park
2. Duna-Dráva Nemzeti Park
3. Bakonyerdő Zrt.
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Egykorú, középkorú erdő
átalakítása szálaló erdővé
(ábrák: Gálhidy László)

4. Eger Erdő Zrt.
5. Gyulaj Zrt.
6. Ipolyerdő Zrt.
7. Pilisi Parkerdő Zrt.
8. Szombathelyi Erdészeti Zrt.
9. Balaton-felvidéki magánerdők
10. Vend-vidéki magánerdők
11. Zempléni magánerdők

Azüzemmódlehet:
•vágásos üzemmód, amelyneksoránazerdőegy
határozottvágásterületénvégeznekfakitermeléstésennekkövetkezményekéntfelújításiterületiskeletkezik;
•szálaló üzemmód, amelynek során vágásterület nélkül, az egész erdőn, illetve egy részén
végeznekfolyamatosfakitermeléstfelújításiterületkeletkezésenélkül;
•átalakító üzemmód,amelyneksoránafőszakmaicélavágásosüzemmódrólaszálalóüzemmódravalóáttérés;
•faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód,
amelynek során lényegében nem végeznek
klasszikus értelemben vett fakitermelést (itt
csakegészségügyiésegyébfakitermelésimód
fordulhatelő)�Emiattezjelentősenkülönbözik
azelőzőháromkategóriától�
Avágásos üzemmódnakháromalapvetővéghasználati típusa van: a tarvágás, a fokozatos
felújító vágás,illetveaszálalóvágás. Atarvágás
soránafaállományvéghasználataegyszerretörténik,amelyetgyakranmesterségesfelújításkövet�Afokozatosfelújítóvágásnálavéghasználat
több lépésben kerül végrehajtásra� Ha a felújításfolyamatameghaladjaaharmincévet,akkor
szálalóvágásrólbeszélünk�
Nem-vágásos üzemmódaszálaló,azátalakító
és a faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód,
melyekfolyamatoserdőborítástbiztosítanak�Az
átalakítóüzemmódegyfajtaátmenet,melybena
vágásos üzemmód beavatkozásaival hosszabbrövidebbtávonfolyamatoserdőborítástbiztosító szerkezet alakul ki, és ennek a fenntartását
lehetővétevőgazdálkodásralehetáttérni�

Lékek nyitása

Lékek bővítése és újak nyitása

Szálankénti fahasználat
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