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A hazai erdészszakmában az elmúlt
10 évben megindult szemléletvál-
tást és formálódást jól bizonyítja,
hogy napjainkban az erdõgazdálko-
dás gyakorlatával foglalkozó szak-
mai fórumok egyik kiemelkedõ vi-
tatémája a természetes folyamatok-
ra alapozott, a természettel szoro-
san együttmûködõ („természetkö-
zeli”) kezelési eljárások alkalmaz-
hatósága. Ezen belül a hazai, még
értékesnek számító, természetes-
hez közeli állapotú erdeink kezelé-
sével kapcsolatban kiemelt kérdés-
körnek tekinthetõ a vágásos üzem-
rõl az átalakító, ill. a szálaló üzemre
való áttérés. Mivel az ehhez szüksé-
ges ismeretek egy részéhez régre
kell visszanyúlni, valamint a ta-
pasztalatok még hiányosak, ezért
ezen üzemmódok biológiai, társa-
dalmi, gazdasági feltételeirõl, tech-
nikai megvalósításuk lehetõségei-
rõl ma még intenzív vita folyik.   

Mindezek mellett fontos, hogy azok-
ban az állományokban, ahol a közeljö-
võben nem várható a vágásos üzemrõl
való áttérés a szálaló, ill. átalakító
üzemre, minél nagyobb teret kapjon az
erdõk természetes felújítása. Bizonyos
erdõtársulások (pl. hegyvidéki bükkö-
sök) esetében ez napjainkban általános
gyakorlat, más õshonos fafajú erdõtár-
sulásokban viszont elsõsorban mester-
séges felújítást alkalmaznak (pl. alföldi
kocsányos tölgyesek). Azokon a terüle-
teken, ahol a termõhely lehetõvé teszi,
érdemes lenne szélesebb körben alkal-
mazni a természetes felújítást annak
mind gazdasági, mind természetvédel-
mi elõnyei miatt.

Régóta ismert tény, hogy hegy- és
dombvidéki bükköseink, tölgyeseink,
csereseink túlnyomó része alkalmas a
magról történõ fokozatos felújításra,
míg például az erdeifenyõ esetében ez
vita tárgya. Pedig ez egy fontos kérdés,
különösen az Õrség területén, ahol ez
az értékes fafaj még nagy területeken
képviseli a természetvédelmi szem-
pontból is igen jelentõs lombelegyes er-
deifenyvesek (Genisto-nervatae Pine-
tum) állományait. Az Õrségben ma jel-

lemzõen mind az elegyes, mind a mo-
nodomináns fenyveseket mesterséges
úton újítják fel. Az õrségi erdeifenyve-
sek üzemi léptékben történõ természe-
tes felújítását részben az ebben szerzett
viszonylag kevés tapasztalat magyaráz-
za. Ennek megszerzéséhez jól doku-
mentált és idõben folyamatosan nyo-
mon követett erdészeti kísérletek szük-
ségesek, amelynek fontosságát felis-
merték a régióban dolgozó erdõgazdál-
kodó szakemberek. 

Jelen tanulmány három lombelegyes
erdeifenyves-állományban megindított
természetes felújítási kísérlet rövid távú
eredményeit szeretné bemutatni, mely-
ben igyekszünk egyfajta predikciót ad-
ni a kísérlet sikerességét illetõen. Fon-
tos elõrebocsátani, hogy a tanulmány a
szukcessziós változásoknak csak egy
pillanatképét mutatja be, a felújítóvágá-
sokban elért teljesítmények értékelésé-
hez ennél hosszabb adatsorra (legalább
tíz évre) lesz szükség.

A kísérlet kezdeti feltételeit a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. Szentgotthárdi
Igazgatósága teremtette meg. A beavat-
kozás helyszínéül kiválasztott erdõrész-
leteket (Õriszentpéter 21D, Szalafõ
11J és Szalafõ 14I) három hektáron ke-
rítéssel körbekerítették és hat, közel
egyenlõ méretû parcellára osztották fel.
Mindhárom erdõrészletben a faállomány
kora 60-75 év volt, melyet elegyesen
alkotott az erdeifenyõ (Pinus sylvestris)
és a kocsánytalan tölgy (Quercus petrea),
amelyek alatt a gyertyán (Carpinus betu-

lus) alkotott második lombkoronaszintet.
2004/2005 telén területenként három
parcellában terv szerint közepes erélyû
(30%-os), kettõben pedig erõsebb (50%-
os) egyenletes bontóvágást hajtottak
végre, egy parcellában nem történt be-
avatkozás (kontroll terület). A szalafõi te-
rületek tengerszint feletti magassága 300
m, az õriszentpéteri területé 200 m. A
részleteket gyertyános-tölgyes klíma, vá-
lyogon kialakult, pszeudoglejes barna er-
dõtalaj, mély, többletvízhatástól függet-
len termõréteg jellemzi. A bontás évében
a kocsánytalan tölgy állomány közepes
makktermést produkált.

Az Erdészet felkérésére 2007-ben
csatlakoztunk a munkához, és egy
szakdolgozat keretében a beavatkozás-
nak elsõsorban az újulatra, a lágy szárú
és mohaszintre gyakorolt hatását vizs-
gáltuk. A vizsgálat kérdései: A kezelés
hogyan hat az újulat, lágy szárú és mo-
haszint faji összetételére, valamint az
egyes fajok tömegességére? A kezelés
hatása eltér-e, és ha igen, milyen mér-
tékben az egyes állományok tekinteté-
ben? Milyen összefüggések figyelhetõk
meg a megváltozott háttérváltozók (el-
sõsorban a fény és aljzatviszonyok) és a
növényzet között? 

Terepi mintavétel leírása
A terület többszöri bejárása után min-
den erdõrészletben 3 db 30x30 m-es
mintavételi területet jelöltünk ki: egyet
a kontroll területen (K – 1. kép), kettõt
a kezelt parcellákban (KB – közepesen
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bontott – 2. kép, EB – erõsen bontott).
A faállományra vonatkozó adatgyûjtést
követõen ezeket a mintavételi területe-
ket szisztematikusan 9 részre osztottuk
fel, melyekben véletlenszerûen helyez-
tünk el egy-egy 3x3 m-es mintavételi
egységet (1. ábra). Ezekben a kvadrá-
tokban becsültük az avar, az ásványi ta-
lajfelszín, a lágy szárú és moha fajok,
valamint a fás szárú újulat borítását. Az
újulat esetében négy méretosztályban

az egyedszámot is becsültük. A fény
mennyiségének becslésére kétféle
módszert alkalmaztunk: a lombkorona
záródáshiányát denzióméterrel (négy-
zetráccsal ellátott domború tükör), a
lombkorona fényáteresztését (diffúz
fény relatív mennyiségét) LAI-2000 mû-
szerrel mértük. A méréseket 2007 nya-

rán végeztük, melyeket 2008-ban meg-
ismételtünk. E dolgozat a 2008-as ada-
tokon végzett elemzésekre épült.

Eredményeink
A bontás hatására legszembetûnõbb a
fényviszonyok változása volt. A diffúz
fény relatív mennyisége a közepesen
bontott területeken átlagosan 15-20%
körüli érték, az erõsen bontott területe-
ken 30-40 %.

A kezelés hatására a gyepszint
(lágy szárúak és 50 cm alatti fás szárú-
ak) borítása növekvõ tendenciát muta-
tott a kontroll (közel núdum állapot),
közepes bontás, erõs bontás irányában
az egyes mintaterületeken, amiben el-
sõsorban a fénynek volt kulcsszerepe.
Az erdõrészletek közötti eltérés mini-
mális a bontás hatásához képest, bár a
21D-ben a közepes és erõs bontás köz-
ti eltérés kisebb (pedig a fényviszonyok
közti eltérés jelentõs), mint a másik két
részletben. A gyepszint borítása szoros
negatív összefüggést mutatott a lomba-
var borításával. A bontás hatására a lágy
szárú fajok száma is jelentõsen megnö-
vekedett. Termõhelyi igényük alapján
négy csoportba soroltuk õket, részese-
désük a bontott területeken nagyon ha-
sonlóan alakult: 38-45 %-ot tettek ki az
acidofrekvens fajok, 20-25 %-ot a mezo-
fil lomberdei fajok, 10-20 % volt a réti
fajok részesedése, 15-25 % körüli pedig
a gyomfajoké (átlagosan 40 fajból). A
bontott területeken helyenként védett
fajok is megjelentek: henye boroszlán
(Daphne cneorum subs. arbusculoi-
des), kis körtike (Pyrola minor), kornis-
tárnics (Gentiana pneumonanthe). A

lágy szárú fajok kvadrátonkénti borítása
és fajszáma jelentõs ingadozást muta-
tott. A pionír fafajok közül említést ér-
demel a bibircses nyír (Betula pendula)
és a kecskefûz (Salix caprea), rezgõ-
nyár viszont alig volt jelen. A felújulás
szempontjából fontos még megemlíteni
a közönséges gyertyánt (Carpinus be-
tulus). Ebbõl a fajból a kvadrátokba ke-
rülõ csemeteszámok jelentéktelen
mennyiségnek adódtak, gondot a ké-
sõbbiekben a tuskókról újrasarjadó
egyedek okozhatnak.

A lágy szárú fajok között magas borí-
tásértékeik miatt kiemelt változókként
kezeltük a siskanádtippan (Calamagro-
stis epigeios) és a vadszeder (Rubus fru-
ticosus agg.) fajokat, hisz szerepük a fel-
újulás sikerességében (ill. sikertelensé-
gében) nem elhanyagolható. A két faj
bontásra adott válasza eltérõ: a siska-
nádtippan a bontott területeken mér-
sékeltebb (10-20 %-os) borítást muta-
tott. Ettõl eltért a 21D állomány erõs
bontása, itt borítása 40% körüli értéket
vett fel. Ez összefüggésben lehet azzal,
hogy ezen a mintaterületen a relatív dif-
fúz fény mennnyisége sokkal nagyobb
volt, mint a többiben. Feltételezhetõ,
hogy e faj tömeges elszaporodása a
fénymennyiség egy bizonyos küszöbér-
téke felett várható. A vadszeder is ér-
zékenyen reagált a bontásra, de borítá-
sa jóval egyenletesebben követte a
fényviszonyok változását (közepesen
bontott területeken átlagosan 10-15 %,
erõsen bontottakban 25-30 %).

A mohaborítás minden erdõrészlet-
ben nagyobb volt a bontott mintanégy-
zetekben, azonban az egyes erdõrészle-
tek között megnyilvánuló különbség itt
már jelentõsebb mértékû volt. A bontott
területeken elsõsorban a nyílt ásványi
talajfelszínt igénylõ, acidofil fajok jelen-
tek meg, amibõl arra lehet következtet-
ni, hogy a mohafajok megjelenésében
és megtelepedésében nem a fény-
mennyiség növekedése a legfontosabb
tényezõ, hanem a megjelenõ megfelelõ
aljzattípusok, agyagkibúvások, ásványi
talajfelszínek mennyisége.

Az erdeifenyõ újulat összes egyed-
számát tekintve a bontás hatása jelen-
tõs: a kontrollhoz képest (ahol számuk
közel nulla volt) nagy egyedszámmal
jelent meg a bontott állományokban
mindhárom erdõrészletben (2. ábra).
Az újulat mennyisége a 21D bontott
mintaterületein jóval nagyobb volt,
mint a másik két részletben, viszont a
közepesen és erõsen bontott területek
egyedszámai között nem volt jelentõs
különbség (még annak ellenére sem,2. kép. Közepesen bontott terület (21D)

1. ábra. Kísérleti elrendezés a 3 hektáros
területeken
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hogy az erõs bontásban jelentõsen na-
gyobb volt a fény mennyisége). Az 1-es
méretkategóriába (0-10 cm) tartozó er-
deifenyõ újulat mennyisége mindhá-
rom állományban a közepes bontású
területen volt a legmagasabb. Az erdei-
fenyõ – mint fényigényes faj – megtele-
pedésében a legnagyobb szerepe a
fény mennyiségének és a nyílt ásványi
talajfelszínnek van. Vizsgálatunkban az
erdeifenyõ újulat egyedszám a gyep-,
ill. mohaszint borítással is pozitív össze-
függést mutatott. Ezek alapján feltéte-
lezhetõ, hogy a csemeték növekedése,
fejlõdése viszonylag „zártabb” (40-60
%) lágy szárú állomány között is lehet-
séges. A közepesen bontott területeken
már 20% körüli diffúz fénymennyiség is
elegendõnek látszik a magvak megtele-
pedéséhez és a magoncok fejlõdésé-
hez, a mérsékeltebb lágy szárú borítás-
nak köszönhetõen pedig még néhány
évig a további magszórásból származó
egyedek csírázási feltételei is adottak. A
2-es és 3-as méretkategória (10-50 ill.
50-100 cm) esetében a fénynek kifeje-
zettebb szerepe van. A mohaszõnyeg
megléte lokálisan olyan feltételeket tud
biztosítani a csemeték számára, melyek
leginkább a szárazabb, aszályos idõsza-
kokban a túlélést biztosítják. 

A kocsánytalan tölgy újulat eseté-
ben már egészen más a helyzet. A cse-
meték száma nagyon eltért mind az er-
dõrészletek között, mind azokon belül is
(3. ábra). Intuitíve azzal a feltételezéssel
élnénk, hogy a tölgycsemeték megjele-
nésében is nagy szerepe kellene hogy
legyen akár a fénynek, akár a megfelelõ
talajfelszínnek, nekünk azonban ezt az
összefüggést nem sikerült kimutatnunk.
Az avarszõnyeg meglététõl függetlenül
is képes a tölgy megtelepedni, ezt mutat-

ta a 21D kontrollterületen lévõ jelentõs
csemeteszám. Hozzá kell tennünk, hogy
ez a kontrollterület nyitottabb a másik
két területhez képest, ugyanis hiányzik
belõle a második lombkoronaszint. A
tölgy újulat mennyisége a legkisebb mé-
retosztályban a vizsgált változóktól füg-
getlen volt. Feltételezhetõen nagyobb
szerepe van a makktermõ anyafák jelen-
létének és közelségének, ill. a talaj víz-
tartalmának. A legnagyobb (3-as) méret-
osztályból kikerülõ egyedszámok és a
gyepszint, ill. a szederborítás között lát-
ható pozitív kapcsolat azt mutatja, hogy
a felújulást (a csemeték fejlõdését) jelen
stádiumban nem hátráltatják e tényezõk.

Összegzés
A kísérlet eddigi eredményei alapján fel-
tételezhetõ, hogy a természetes felújítás
sikeres lesz, a bontott állományokban
megfelelõ mennyiségû újulat van mind-
két fafajból. Viszont a túlzott bontás (pl.
a 21D állományban) a vágásnövényzet
nagymértékû megjelenését eredményez-
te, ami sem felújítási, sem természetvé-
delmi szempontból nem kedvezõ. Ked-

vezõbb lenne az egyenletes bontás he-
lyett csoportos bontások (lékek) alkal-
mazása egy horizontálisan heterogé-
nebb állományszerkezetet kialakítva,
amelyekben a relatív fény nem haladja
meg a 20%-ot. Ennek során egy kisebb
borítású, alapvetõen erdei fajokból álló
aljnövényzet megjelenése várható, a si-
keres felújítás mellett. Az így felújult állo-
mányokban valószínûleg nagyobb lesz a
lombos fajok (köztük a gyertyán) elegy-
aránya. A végsõ cél az lenne, ha a tölgy
és az erdeifenyõ felújítását, a vegyes ko-
rú erdõ folyamatos borítását megtartva
(vagyis vágásterület kialakítása nélkül)
lehetne elérni. Monodomináns állomá-
nyok ilyen módon feltehetõleg nem ala-
kíthatók ki, de ez sem gazdasági, sem
természetvédelmi szempontból nem is
lehet cél. Ha a természetes felújulás so-
rán erdeifenyõ, tölgy, bükk, gyertyán
elegyes erdõk jönnek létre, akkor ezek a
régióban a termõhelynek megfelelõ, ter-
mészetvédelmi szempontból értékes ál-
lományoknak tekinthetõk, és gazdasági-
lag is viszonylag sikeresen, kevés költ-
séggel hasznosíthatók.

2. ábra. Erdeifenyô újulat egyedszám mintaterületenkénti átlaga (kis
négyzet) a 9 db mintavételi egység alapján, a mintaátlag szórása
(nagyobb négyzet, ±SE), valamint a szórása (±SD)

3. ábra. Kocsánytalan tölgy újulat egyedszám mintaterületenkénti
átlaga (kis négyzet) a 9 db mintavételi egység alapján, a mintaátlag
szórása (nagyobb négyzet, ±SE), valamint a szórása (±SD)
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