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Bevezetés
Az Erdészeti Lapokban indult cikksoro-
zat a „Termerd-projekt”, a magyarorszá-
gi erdõk természetességének vizsgálata
címû munka eredményeit mutatja be. A
sorozat negyedik tanulmányában két
példát ismertetünk arra vonatkozóan,
hogy milyen, az erdészeti gyakorlat szá-
mára fontos információkhoz juthatunk
adatbázisunk használatával. Munkánk
során 11 természetességi kritériumot
vizsgáltunk (1. ábra). A címben jelzett
alapkérdéseken túl e kritériumok közti
kapcsolatokat is vizsgáljuk esettanul-
mányainkban.

1. esettanulmány:
Gazdálkodási szempontból jelentõs
és kevésbé jelentõs erdõrészletek
összehasonlítása

Elsõ esettanulmányunkban az
erdõgazdálkodás intenzitásának hatását
vizsgáltuk minden egyes természetességi
kritériumra. Hegy- és dombvidéki erdõ-
társulás-csoportok természetes (õshonos
és termõhelyhonos) fafajú állományainak
felvételeibõl vettünk mintát, és két cso-
portot alakítottunk ki (1. táblázat). Az
egyik csoportba – gazdálkodási szem-
pontból jelentõs – 4 erdõtársulás-csopor-
tot soroltunk úgy, hogy csak a jobb fater-
mési osztályú erdõrészleteket vettük fi-
gyelembe. A másik csoport – gazdálkodá-
si szempontból kevésbé jelentõs – 2
véderdõ jellegû erdõtársulás-csoport fel-
vételeit tartalmazta. A bemutatott elemzé-
seknél az adatbázisból kihagytuk az 5 m-
nél alacsonyabb faállományú fiatal
erdõket. A kiértékelés során az egyes cso-
portok természetességi kritériumainak ér-
tékeit átlagoltuk (ill. képeztük a középér-
ték hibáját és szórását) (2a-f. ábra).

A faállomány-összetétel és a termõhely
összehasonlítása a mintavételünk által
(elõre láthatóan) meghatározott ered-
ményt hozta. A faállomány-összetétel ter-
mészetességében nem mutatkozik szig-
nifikáns különbség (2a. ábra), mindkét
csoport 0,6-0,7 közötti átlagos természe-
tességi értéket ért el (a maximális 1-bõl).
A termõhely az egyetlen kritérium,
amelynél a gazdálkodási szempontból
kevésbé jelentõs erdõtársulás-csoportok
mintái kevésbé természetesek (2b. ábra).
Ez azonban – ott meredek, eróziós
véderdõkrõl lévén szó – érthetõ.

A többi kritérium esetén egyértelmû,
szignifikáns különbség mutatható ki az
elsõ csoport hátrányára. A faállomány-
szerkezet természetességében például
jelentõs különbség mutatkozik (2c. áb-

ra). A cserjeszint- és gyepszint-szerkezet
természetességében is hasonló eltérést
tapasztaltunk (ezek ábráit itt helyhiány
miatt nem mutatjuk be). Érdekes az az
eredmény, hogy míg a faállomány-
összetétel tekintetében nincs jelentõs
különbség, az alsóbb szintek – cserje-
szint, gyepszint – összetétele természete-
sebb a gazdálkodási szempontból ke-
vésbé jelentõs erdõtársulás-csoportok-
ban (2d-e. ábra). Mivel az erdõrészlet
természetessége a fenti kritériumokból
áll össze, nyilvánvalóan ennek termé-
szetességi mutatója is a második cso-
portban ért el nagyobb értéket (2f. ábra).

2. esettanulmány: Homogén és vál-
tozatos faállomány-szerkezetû
erdõállományok összehasonlítása

Mivel az erdõgazdálkodás elsõsorban
a faállományra van hatással, második
esettanulmányunkban különbözõ gaz-
dálkodással kialakított, így különbözõ fa-
állomány-szerkezetû erdõállományokat
hasonlítottunk össze. Az összehasonlítás
során csak egy erdõtársulás, a gyertyá-
nos-kocsánytalan tölgyesek természetes
fafajú állományait elemezzük.

Ennél a vizsgálatnál is két csoportot
képeztünk (2. táblázat). Az egyik cso-
portba a sematikus gazdálkodással ke-
zelt erdõrészleteket soroltuk, melyeket

A magyarországi erdôk természetes-
ségének vizsgálata IV.

Az erdõgazdálkodás hatása erdeink természetességére

1. ábra. A vizsgálatban használt természetességi kritériumok

Hegy- és dombvidéki erdõtársulás-csoportok
természetes fafajú állományai

Gazdálkodási szempontból  Gazdálkodási szempontból  
jelentõs típusok (J) – csak 1-4 FTO kevésbé jelentõs típusok (K) 

Bükkösök (HDB) Szikladomborzatú erdõk 
(SZIE, SZUE, TLE)  

Gyertyános-tölgyesek Mész- és melegkedvelõ erdõk 
(GY-KTT, GY-KST) (BAZT, KBE)  

Cseres-tölgyesek Mészkerülõ erdõk 
(CS-KTT, CS-KST) (ACB, ACGY-T, ACT)    

1. táblázat – A gazdálkodási szempontú csoportosítás típusai
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a homogenitást tükrözõ faállomány-
szerkezeti jellemzõik alapján válogat-
tunk ki. A másik csoportba a változatos
faállomány-szerkezetû, de szintén vá-
gásos gazdálkodással mûvelt állomá-
nyok kerültek. A vizsgálat tárgyát
képezõ erdõrészletek két csoportja táji
szinten nem különül el.

A két csoport között lényeges különb-
ség a záródás átlagában és mintázatában
van. A változatos faállomány-szerkezetû
csoportba a mozaikos záródású, lékeket
is tartalmazó erdõrészletek kerültek, míg
a homogén faállomány-szerkezetû cso-
portba az egyenletes, zárt faállományú
részletek. A vertikális mintázat és a holtfa
jelenléte is szempont volt az elkülönítés-
nél, de sajnos nagyon kevés többkorú,
holtfát jelentõsebb arányban tartalmazó
erdõrészlet szerepelt a felvételeinkben,
ezért a változatos faállomány-szerkezetû
csoport esetén ezeknél az indikátoroknál
alacsony határértékeket adtunk meg.

Az eredményeket a 3a-h. ábrák
szemléltetik. Minthogy mindkét cso-
portban természetes fafajú erdõket vizs-
gáltunk, a faállomány-összetétel termé-
szetessége most sem különbözött szig-
nifikánsan (3a. ábra). A két csoport elvá-
lasztása faállomány-szerkezeti és holtfa
indikátorok alapján történt, így várható
volt, hogy ezen kritériumokban a válto-
zatos faállomány-szerkezetû részletek
érnek el nagyobb természetességi érté-
ket (3b-c. ábra). Az állomány természe-
tességében pedig nagy súllyal szerepel-
nek a fönti szempontok, így nyilvánva-
lóan a változatos faállomány-szerkezetû
részletek kaptak magasabb természetes-
ségi értéket (3d. ábra). Ezek az eredmé-
nyek tehát nem meglepõek.

A többi ismérvet vizsgálva azonban
igencsak érdekes eredményeket kap-
tunk. Az alsóbb szintek közvetlenül nem
szerepeltek a csoportok képzésénél, a
változatos faállomány-szerkezetû részle-

teket tartalmazó csoportnál mégis a gyep-
szint-szerkezet (3f. ábra), és az itt nem áb-
rázolt cserjeszint- és újulat-szerkezet is lé-
nyegesen természetesebb. A cserjeszint
és a gyepszint összetétele is határozottan
ugyanezt a tendenciát mutatja (3e. ábra).
A legmeglepõbb eredményt a vadhatás
vizsgálata hozta: a természetesebb faállo-
mány-szerkezetû erdõrészletekben –
ahol az alsóbb szintek is mind szerkeze-
tükben, mind összetételükben természe-
tesebbnek mutatkoztak – a vadnak is ter-
mészetesebb hatása nyilvánult meg, va-
gyis a vadkár kevésbé volt jelentõs (3h.
ábra). Végül a termõhely vizsgálata meg-
nyugtatónak bizonyult: a két csoport ha-
sonló természetességi értéke (3g. ábra)
azt is megerõsíti, hogy nem termõhelyi
különbözõségek miatt mutatkozott elté-
rés a többi kritériumban.

Az eredményeket helyszûke miatt itt
csak a gyertyános-kocsánytalan tölgyes
erdõtársulás-csoporton mutattuk be, de
a bükkösöknél is ugyanerre az ered-
ményre jutottunk.

Összefoglalás
Két esettanulmányunk során azt tapasztal-
tuk, hogy a gazdálkodással intenzíven
érintett hegy- és dombvidéki erdõtársulás-
csoportokban, és ezen belül is a homogén
faállomány-szerkezetû vágásos erdõben –
annak ellenére, hogy csak a természetes
fafaj-összetételû erdõrészleteket vizsgál-
tuk – a kritériumok túlnyomó része kevés-
bé természetesnek mutatkozik. Míg a gaz-
dálkodás által kevésbé érintett, illetve vál-
tozatosabb horizontális és vertikális faállo-
mány-szerkezettel rendelkezõ erdõkben

2. ábra – a) Faállomány-összetétel természetessége, b) Termôhely természetessége, c) Faállomány-szerkezet természetessége, d) Cserjeszint-
összetétel természetessége, e) Gyepszint-összetétel természetessége, f) Erdôrészlet természetessége
(Jelmagyarázat: J = gazdálkodási szempontból jelentôs, K = gazdálkodási szempontból kevésbé jelentôs erdôrészletek)

Vágásos gyertyános-kocsánytalan tölgyesek

Sematikus gazdálkodással kezelt Változatos faállomány-szerkezetû
(homogén faállomány-szerkezetû) állományok (V)
állományok (H) 

Csak természetes fafajok Csak természetes fafajok  

Fõfafajok min. 90 % elegyarányban Nem szempont  

Záródás min. 90 % Nem szempont  

Erõsen záródáshiányos és Erõsen záródáshiányos folt van,
eltérõ záródású foltok nincsenek  a záródás mozaikos  

Korosztályok száma max. 2 Korosztályok száma min. 2  

Álló holtfa mennyisége max. 5 % Álló holtfa mennyisége min. 1 % 

2. táblázat. A gyertyános-kocsánytalan tölgyesek két típusának elkülönítésére alkalmazott
szempontok
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az erdõ alsóbb szintjei magasabb termé-
szetességi értékkel rendelkeznek.

Fentiek alapján nyilvánvalóan adódó
következtetés, hogy az õshonos fafaj-
összetétel szükséges, de önmagában
nem elégséges feltétele az erdõ termé-
szetességének. Nagyon lényeges szem-

pont emellett a faállomány-szerkezet
változatossága (Somogyi, 2000, 2002;
Sódor et al., 2000; Standovár, 2002) és a
kellõ mennyiségû és minõségû holtfa je-
lenléte (Csóka, 2000; Csóka et al., 2001).

Mit tehetünk tehát a természetessé-
gért? Többkorú, szintezett faállomány-

szerkezet kialakításával, mozaikos zá-
ródás megengedésével, ill. kialakításá-
val (beleértve a lékeket is), álló és
fekvõ nagyméretû holtfák teljes lebom-
lásig való meghagyásával az erdõ egé-
szére kihatóan növelhetjük a természe-
tességet. Kis ráfordítással így igen sokat
tehetünk erdeinkért.

Summary
The impact of forest management on
the naturalness of Hungarian forests

The evaluation of naturalness of the
Hungarian forests („Termerd” project) has
been carried out in 2002-2005. Here we
present two case studies that has impor-
tant information for forest management.
In our first study two rough stand types
were made and compared: one of great
economic value and another of more eco-
logic importance. In the second study
stands under different forest management
were grouped. Since the management has
direct effects on the canopy structure and
composition, we made a comparison
between hornbeam-sessile oak forest
stands: one of homogeneous canopy
structure managed by uniform shelter-
wood or clearcutting system and one of
heterogeneous canopy. In the project the
naturalness of the structure and composi-
tion of canopy, shrub, herb layer, and
seedlings/saplings, of the effect of game,
and the degradation of site were investi-
gated and calculated. Lower naturalness-
values of the shrub and herb layer,
seedlings/saplings composition and struc-
ture were found at intensively managed
mountainous community types. Similarly
the group of homogeneous canopy struc-
ture was of less naturalness.
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3. ábra – a) Faállomány-összetétel természetessége, b) Faállomány-szerkezet természetessége,
c) Holtfa természetessége, d) Erdõrészlet természetessége, e) Gyepszint-összetétel természe-
tessége, f) Gyepszint-szerkezet természetessége, g) Termõhely természetessége, h) Vadhatás
természetessége
(Jelmagyarázat: H = homogén, V = változatos faállomány-szerkezet)

Néhány érdekes számadat
A véletlenszerûen kijelölt 2270 természetes fafajú erdõrészlet…  
…11 %-ában volt hektáronként legalább 1 db 30 cm-nél nagyobb átmérõjû álló holtfa.  
…12 %-ában volt 5 %-nál több álló holtfa.  
…13 %-ában volt kisfoltos, mozaikos a záródás.  
…37 %-ában volt több korosztály a faállományban.  
…37 %-ában volt többszintes a lombkorona.  


