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Milyen az elegyes erdô?
Az elegyesség megítélésénél hangsúlyt
kell kapnia egyrészt annak, hogy adott
az erdôrészletek termôhelyi viszonyai-
ra, illetve az adott állományok által kép-
viselt szukcessziós (ha úgy tetszik: faál-
lomány-fejlôdési) stádiumra jellemzô
ôshonos fafajok – tulajdonképpen a po-
tenciális erdôtársulások fafajai – milyen
számban képviseltetik magukat. Ennek
megítélése persze relatív, hiszen köztu-
dott, hogy egy-egy termôhelyi kombi-
náció mellett eltérô számú fafaj találja
meg optimális életfeltételeit. A valami-
lyen szempontból szélsôséges, extrém
termôhelyek erdeire (pl. acidofil erdôk,
puhafaligetek) például viszonylag ala-
csony fafajszám (2–4 fafaj) jellemzô. A
nagy térfoglalású, termôhelyi szélsôsé-
gektôl mentes, az erdôgazdálkodási
szempontból jelentôs erdôtársulásaink
(cseres-tölgyesek, gyertyános-tölgye-
sek, gyertyános-bükkösök) már fafaj-
gazdagabbak (8–10 fafaj), de az állomá-
nyaiban potenciálisan elôforduló fafa-
jok – részben az erdônevelés szelektáló
hatása miatt – általában csak nagyobb
területet bejárva jegyezhetôk fel. Ezzel
szemben bizonyos speciális (hetero-
gén, mozaikos) termôhelyi adottságú
erdôkben (pl. szurdokerdôk, sziklaer-
dôk) kisebb területen is feljegyezhetô
egy magasabb fafajszám (10–15 fafaj).

A puszta jelenléten túl mérvadó az
egyes fafajok területfoglalása, elegyará-
nya is. Mivel természetszerû erdeink
többségében egy (vagy esetleg több)
gazdasági szempontból (is) kitüntetett
fafaj, a fôfafaj (pl. tölgyek, cser, bükk,
nyárak, éger) rendelkezik a legnagyobb
elegyaránnyal, ezért ezekben az erdôk-
ben az elegyességet a fôfafaj mellett po-

tenciálisan megjelenô
ôshonos fafajok jelenléti
arányának és térfoglalásának megálla-
pításával értékelhetjük.

Az elegyesség fogalmának tisztázá-
sánál fontos kitérnünk a tájidegen fafa-
jok kérdésére is. Erdeink nagy hányadát
alkotják tájidegen fafajok, s nagyon
sokszor természetszerûnek mondott ál-
lományokban is találunk elszórtan táj-
idegen fafajú faegyedeket. Közismert,
hogy a behurcolt és betelepített tájide-
gen fafajoknak erdeink biológiai érté-
keinek megôrzésében nagyságrendek-
kel csekélyebb szerep jut mint ôshonos
fafajainknak, ezért ki kell hangsúlyozni,
hogy a tájidegen fafajok jelenléte az
elegyesség megítélésénél pozitív szem-
pontként semmiképpen nem merülhet
fel.

Több tájidegen fafajból álló, ôshonos
fafajokat nélkülözô állományokban az
elegyesség fogalma értelmezhetô
ugyan, de erdeink biológiai értékeinek
megôrzése szempontjából ennek jelen-
tôsége egyáltalán nincs. Ugyanígy nincs
értékelhetô biológiai vonatkozása az
ôshonos fafajokból álló, termôhelyi vi-
szonyoknak megfelelô állományokban
a tájidegen fafajok jelenlétének, noha
kijelenthetô, hogy bizonyos tájidegen
fafajok – szórt elegyként való, korláto-
zott arányú – jelenléte nem veszélyezte-
ti az erdei életközösségeket. A kérdés-
kört fordítottan is megközelítve: erde-
ink biológiai sokféleségének, értékei-
nek megôrzése szempontjából annak
van jelentôsége, hogy a zömmel tájide-
gen fafajú erdôkben milyen elegy-
aránnyal fordulnak elô egy-egy terület
termôhelyi viszonyainak megfelelô ôs-
honos fafajok.

Elmondható tehát, hogy az elegyes-
ség relatív fogalom, mely szigorúan bi-
ológiai alapon vett megközelítésben el-
sôsorban egy adott termôhelyen poten-
ciálisan elôforduló ôshonos fafajok je-
lenléti és térfoglalási arányát tükrözi.

A fafajok szerepe az 
állományszerkezeti 

diverzitás kialakításában
Erdeink zöme ma egykorú, a bennük
tapasztalható állományszerkezeti ta-
goltság, sokféleség kialakításában – ho-
mogén termôhelyi viszonyok mellett –
elsôsorban a faállományt alkotó fafajok
méretbeli, alaki, növekedési és egyéb
tulajdonságai játszanak szerepet.

Az állományszerkezeti változatosság
kialakításában fontos szerepe van az
egyes fafajok termetének. A hagyomá-
nyos erdészeti terminológia a maximáli-
san elérhetô famagasság (termet) alap-
ján megkülönböztet elsôrendû, másod-
rendû és harmadrendû fákat. Ezek a
magasságbeli különbségek a fiatalosok-
ban még persze nem érzékelhetôk,
csak közép- és idôs korban válnak nyil-
vánvalóvá, ekkor viszont az állomá-
nyok vertikális tagoltságának (az össze-
tett lombkoronaszint) kialakulásában
alapvetô szerepük lesz.

A vertikális tagoltság (szintezettség)
kialakulásában a termet mellett jelentôs
szerepet játszik az egyes fafajok árnya-
lása és árnytûrô képessége. A fényigé-
nyes fafajok (pl. tölgyek) a felsô lomb-
koronaszintbe törekszenek, laza lomb-
koronájukkal viszont elegendô fényt
engednek az erdôbelsôbe ahhoz, hogy
ott még egy árnytûrô szint kialakuljon.
Ez az árnytûrô szint lehet erôsen árnya-
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ló (pl. gyertyános-tölgyesek gyertyán al-
sószintje) vagy kevésbé árnyaló (pl. cse-
res-tölgyesek, mezei juhar, barkó-
caberkenye alkotta alsó koronaszintje).

A fafajok zárt állományokban jel-
lemzô habitusa is befolyásolja az állo-
mányszerkezetet. A fafajtól függô koro-
naforma és koronaméret meghatározza
a társuló fafajok növekedési-térfoglalási
körülményeit, illetve az adott életkor-
ban optimális hektáronkénti törzsszá-
mot (gondoljunk itt például a tölgyek, a
hazai nyárak vagy a mézgás éger eltérô
alaki és méretbeli tulajdonságaira).

Meghatározó az elegyes erdôk szer-
vezôdése szempontjából a jelenlévô fa-
fajok életstratégiája (lásd a mellékelt
táblázatot). Az egyes fafajok terjedési,
felújulási, növekedési tulajdonságai és
versenyképessége, kompetíciós képes-
sége erôs kihatással van arra, hogy a
különbözô szukcessziós stádiumok
(egykorú erdôk esetében: különbözô

faállomány-fejlôdési fázisok) állomá-
nyaiban hogyan alakul (illetve az erdô-
nevelési munkákat is figyelembe véve:
hogyan alakulhat) a fafajösszetétel, a
szintezettség és általában a faállomány-
szerkezet. Az erôteljes kolonizációs ké-
pességgel rendelkezô, vágások után in-
tenzíven újuló pionír fafajok a fiatal- és
középkorú állományokban még jelen-
tôs szerepet kapnak, viszonylag ala-
csony átlagos életkoruk miatt azonban
már nem tényezôi az idôs állományok-
nak. Az átmeneti jellegû fafajok hason-
ló életstratégiája kedvezônek mondha-
tó a fajok közötti versengés során, rela-
tíve magasabb életkoruk pedig az idôs
állományok faállomány-szerkezeti té-
nyezôi közé emelik ôket. Végül a korlá-
tozottabb terjedési képességekkel ren-
delkezô klimax fafajokról kell szól-
nunk, melyek a kezdeti szukcessziós
stádiumokban még háttérbe szorulhat-
nak, magas életkoruk miatt azonban

egy-egy terület idôs erdeinek domináns
állományszerkezeti elemei lesznek.

A fenti szempontokat elsôsorban ho-
mogén termôhelyi feltételek mellett te-
nyészô állományokra vonatkoztattuk, a
termôhelyek változatossága miatt azon-
ban a különbözô fafajok állományszer-
kezeti szerepe még kifejezettebb lesz. A
mozaikos, markánsan eltérô termôhelyi
kombinációkat tartalmazó erdeinkben
(pl. törmeléklejtôkkel tarkított bükkö-
sökben vagy lápteknôkkel mozaikoló
homoki tölgyesekben) ugyanis az elté-
rô termôhelyi preferenciájú fafajok ké-
pezik az alapját az ökológiai szempont-
ból (is) stabil, erôs termôhelyi kötôdésû
állományszerkezet és -mintázat kiala-
kulásának.

A fafajok szerepe a biodi-
verzitás megôrzésében

Az erdeinkben elôforduló fafajok nem-
csak közvetlenül, hanem a hozzájuk
kötôdô szervezetek révén, közvetve is
jelentôs mértékben befolyásolják erde-
ink fajgazdagságát. E közvetett befo-
lyásra vonatkozóan – a teljesség igénye
nélkül – néhány közismert példát is-
mertetünk.

Az egyes növényfajokhoz kötôdô
herbivor (növényfogyasztó) rovare-
gyüttesek fajszáma jelentôsen eltérô.
Általában elmondható, hogy a nagy el-
terjedési területû, nagyméretû, hosszú
életû, strukturálisan változatos növé-
nyekhez – amilyenek például a fák –
kötôdik a legtöbb herbivor rovar. Euró-
pai viszonylatban a tölgyek rovare-
gyüttese a leggazdagabb. Magyarorszá-
gon eddig több, mint 630 rovarfajról
tudjuk, hogy tölgyet, illetve tölgyeket is
fogyaszt. A tölgyeken élô fajoknak
mintegy 44%-a(!) Quercus-specialista,
ezek tehát kizárólag tölgyeken képesek
létezni. A tölgyek rovaregyüttesek fenn-
tartásában játszott szerepének hangsú-
lyozására elmondható, hogy a fás szárú
fajokban fejlôdô 132 hazai cincérfajból
52 faj (39%) fejlôdik tölgyekben, illetve
tölgyekben is, s közöttük számos ritka-
ság és európai szinten is jegyzett, ter-
mészetvédelmi szempontból jelentôs
faj – sápadt éjcincér (Trichoferus pal-
lidus), nagy hôscincér (Cerambyx
cerdo), egyszínû hôscincér (Cerambyx
velutimus), vércincér (Purpuricenus
kaehleri), vöröscombú facincér
(Ropalopus spinicornis), vállfoltos
háncscincér (Phymatoderus pusillus),
tölgy-díszcincér (Clytus tropicus), kes-
keny tölgycincér (Deroplia genei) – ta-
lálható.

Különbözô életstratégiájú fafajaink jellemzôi

Jellemzôk Pionír Átmeneti jellegû Klimax 
fafajok fafajok fafajok

Élettartam alacsony (–100 év) közepes (–200 év) magas (–400 év)

Méret kicsi (–25 m) közepes-nagy (–30 m) nagy (–35 m)

Termôkor korán (10 év) viszonylat korán (20 év) késôn (50 év)

Mag mérete kicsi (–0,3 cm) közepes (–1,5 cm) nagy (–4 cm)

Magtermés rendszeres rendszeres periodikus

Kompetíciós készség átmeneti viszonylag tartós tartós

Migrációs készség nagy viszonylag nagy korlátozott

Szukcessziós stádium iniciális, kezdeti átmeneti optimális, záró

Részvétel/jelenlét átmeneti viszonylag tartós tartós

Példák bibircses nyír, hársak, kôrisek, tölgyek, bükk
rezgô nyár,  juharok, szilek,

kecskefûz, fehér fûz gyertyán
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Hazai fafajaink közül jelentôs fajszá-
mú rovaregyüttest tartanak el továbbá a
juharok (178), égerek (209), nyírek
(305), nyárak (197), füzek (458). E fane-
meken szintén eléggé magas a genusz-
specialista fitofág rovarok fajszáma. Ezt
azért fontos hangsúlyozni, mert fô-
vagy elegyfafajként való jelenlétük, il-
letve hiányuk lehetôvé teszi, illetve tel-
jességgel kizárja nagyszámú, tôlük füg-
gô faj jelenlétét. Ha tehát a tisztítások,
gyérítések során eltávolítunk egyes fafa-
jokat, akkor ezzel a hozzájuk kötôdô
specialista fitofág szervezetek létét is ki-
zártuk. Ez pedig automatikusan azt is
jelenti, hogy az így eltûnô fitofág fajok
specialista természetes ellenségei (pa-
raziták, parazitoidok, ragadozók) sem
találják meg életfeltételeiket.

Említésre érdemes tény, hogy a je-
lenlegi erdôgazdálkodási gyakorlat ál-
tal „gyomfaként” kezelt kecskefûz és
rezgônyár is fajgazdag specialista
rovaregyüttest tart el, melyek között
nem egy Európa-szerte védett, ritka faj
akad. A rovarvilág tagjai közül rezgô-
nyáron fejlôdik például az országos vi-
szonylatban ritkának mondható nagy
nyárfalepke (Limenitis populi), kecske-
fûzön pedig a hegy- és dombvidéki er-
dôkben tenyészô nagy színjátszólepke
(Apatura iris), a patak menti és a folyók
ártéri puhafaligeteiben élô kis színját-
szólepke (Apatura ilia), a közismert
gyászlepke (Nymphalis antiopa), vagy
az utóbbi évtizedekben hazánk számos
területérôl kipusztult vörös rókalepke
(Nymphalis xanthomelas) fordul elô.

A fafajok jelenléte, illetve hiánya
meghatározza a velük mikorrhiza kap-
csolatban lévô kalaposgombák jelenlé-
tét és hiányát is. Jelen ismereteink sze-
rint a tölgyekkel él szimbionta kapcso-
latban a legtöbb kalapos gomba (>70),
de a bükkhöz is fajgazdag (>40) gom-
baegyüttes kötôdik. Ezen túl azonban a
kevesebb szimbionta gombafajjal bíró
fafajoknak (pl. Alnus, Betula) is vannak
specialista mikorrhizás gombái.

Az erdei fafajok egyébként nemcsak
életükben, hanem egyedeik pusztulása
után is meghatározói az erdôk fajgazdag-
ságának. Az egyes fafajok lebomló fa-
anyaga eltérô fajösszetételû szaproxilofil
fajegyüttest tart el. Jelentôsen eltér példá-
ul az egyes fafajokon elôforduló tapló-
gombák száma. A legtöbb taplógomba
ismét csak a tölgyekhez kötôdik (>40),
de igen gazdag a bükk (31), a nyárak
(24) és a füzek (20) fajegyüttese is.

A korábbiakban leírtak alapján talán
már nem meglepô, hogy az egyes kala-
pos- és taplógombákhoz is kötôdnek

további specialista fajok (pl. gombaszú-
nyogok, gombabogarak stb.), illetve
ezeknek is vannak természetes ellensé-
geik, közülük nem egy specialista.
Anélkül, hogy e kétségtelenül bonyo-
lult élelmi hálózatok szövevényeibe je-
len írásunkban belebonyolódnánk,
mégis fontos, hogy szót ejtsünk róluk,
hiszen alapvetô jelentôségû annak
megértése, hogy egy-egy fafaj „kivoná-
sával” nemcsak magát a fajt, hanem a
reá épülô, fajokban gyakran igen gaz-
dag táplálékhálózat létét is kizárjuk.
Legalább ennyire fontos, ha nem a leg-
fontosabb továbbá megérteni azt, hogy
az erdôk fajgazdagságának és diver-
zitásának növelése nem öncélú törek-
vés és messze nem tekinthetô „költsé-
ges zöld hóbortnak”, mint ahogyan azt
sokan lekicsinylôen hangoztatják. Mára
már nemcsak megfigyelések, hanem
konkrét kutatási eredmények is bizo-
nyítják, hogy az elegyes és többkorú, fa-
fajokban és rájuk épülô élelmi hálóza-
tokban gazdag erdôk sokkal stabilab-
bak, s ezekben az önszabályozó me-
chanizmusok sokkal hatékonyabban
mûködnek. Azaz sokkal kisebb az esé-
lye és lehetôsége bármely fogyasztó
szervezet – legyen az rovar vagy kór-
okozó – tömeges elszaporodásának,
mint a kevésbé fajgazdag és ezért jóval
kevesebb táplálkozási hálózatot fenn-
tartó erdôkben. Világszerte egyre in-
kább elfogadottá válik az a nézet, hogy
az erdôkárok megelôzésének leghatéko-
nyabb módja az erdôk fajgazdagságá-
nak, strukturális és funkcionális
diverzitásának növelése. Ennek pedig
egyik legkézenfekvôbb módja az ele-
gyes, többkorú erdôk létrehozása.

Mit tehetünk az elegyesség
kialakítása és megôrzése

érdekében?
Az elegyesség nemcsak ökológiai, ha-
nem ökonómiai szempontból is fontos.
Az elegyes erdôállományok ugyanis ke-
vésbé érzékenyek a biotikus és abiotikus
károsításokra és ezzel az ökonómiai
kockázat is kisebb. Az elegyfafajok je-
lentôs hatást gyakorolnak az
állományklímára, a talajra, az erdôre, de
egyáltalán nem elhanyagolandó a fôál-
lomány minôségére és értéknövelésére
való hatás sem. A hazai termôhelyi vi-
szonyok között az elegyes állományok
kialakítása és fenntartása nemcsak
ökológiai szempontból hasznos, de a
tartamos és a lehetô legnagyobb ho-
zamra, valamint értékre törekvô erdô-
gazdálkodásban nélkülözhetetlen is.

A természetszerû, de gazdasági hasz-
nosítás alatt is álló erdôkben az állo-
mány gerincét a fôfafajnak kell képvi-
selnie, megfelelô mértékben viszont te-
ret kell engedni, illetve biztosítani az
ökológiai és ökonómiai szempontból
szükséges elegyfajoknak. Törekedni
kell a termôhelyi viszonyoknak megfe-
lelô ôshonos elegyfajok 20–40% közötti
arányának biztosítására. Az ilyen ele-
gyes állományok megtartására, illetve
kialakítására mind az erdônevelési
munkák, mind az erdôfelújítások során
figyelmet kell fordítani:

1. A természetes és mesterséges fel-
újítások során keletkezett elegyes fiata-
losokban az egyes fafajok különféle
elegyaránnyal lehetnek jelen. Az ápolá-
sok során elsôsorban a mielôbbi záró-
dás biztosításáért és a fôfafajok megse-
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gítéséért dolgozik az erdômûvelô,
azonban már ezen munkák során te-
kintettel kell lenni az elegyfafajokra.
Kisebb csoportjaikat elszórtan meg kell
kímélni, s azokban a foltokban, ahol a
fôfafaj teljesen hiányzik, akár csoporto-
san is meg kell ôket hagyni (egy kisebb
hársas vagy sziles folt például egyálta-
lán „nem rontja” az állomány gazdasági
értékét, ökológiai szempontból viszont
kimagasló jelentôsége van és lesz). A
leendô állományszerkezet szempontjá-
ból „legegészségesebb” a termôhelyi
mintázatot követô szórt és/vagy kiscso-
portos elegyedés.

2. Az ápolási munkák során a
„gyomfák”-nak kikiáltott fafajokat is kí-
méljük. A pionír jellegû fafajok (nyír,
rezgônyár, kecskefûz) egyedeit szórvá-
nyosan hagyjuk meg. A nyír és a rezgô-
nyár 40–50 éves korig fenntartva némi
faanyagot is ad, a gyérítések során ese-
dékes kitermelésnél azonban néhány
élô, de már odvasodó, illetve törött és
kiszáradt törzset hagyjunk meg. A kecs-
kefûz fáját sok mindenre nem tudjuk
ugyan használni, de állományszegélye-
ken, utak és nyiladékok mentén – el-
szórtan vagy csoportosan – meghagyva
ez a fafaj sem okoz problémát és kárt a
gazdálkodás során.

3. A további erdônevelési munkák
(tisztítások, gyérítések) során is meg

kell tartani az
elegyfajok megfe-
lelô arányát és
néhány esetben
inkább a fôfafaj
rosszabb adottsá-
gú egyedeit kell
kiszelektálni. Az
elegyfafajok szisz-
tematikus háttér-
be szorítása és a
fôfafaj erôltetett
segítése sok eset-
ben tapasztalható,
de sajnos ezek a
törekvések a leg-
többször nem
váltják be a hoz-
zájuk fûzött remé-
nyeket. Kocsány-
talan tölgyeseink
nevelése során
fordul elô például
az a rossz szakmai
b e i d e g z ô d é s ,
hogy az uralkodó
szintbôl elmara-
dó, kis koronájú
tölgyre próbálunk
még az elegyfajok

indokolatlan kivágásával is rásegíteni.
4. Az ápolások, tisztítások és gyéríté-

sek során megkülönböztetett figyelmet
szenteljünk az erdei vadgyümölcsök
egyedeinek. Ezen fafajok egyedeinek
meghagyása önmagában azonban sok-
szor nem elegendô, koronájuk akadály-
talan növekedésének biztosításához
szükséges ugyanis a szomszédos hely-
zetû, potenciálisan konkurens faegye-
dek visszaszorítása is. A vadgyümöl-
csök ilyen formán való elônyhöz jutta-
tását leginkább tisztítási vagy legfeljebb
törzskiválasztó gyérítési korú erdôkben
kell elvégezni, mert egyrészt a késôbbi-
ekben már túlságosan erélyes belenyú-
lások lennének szükségesek a cél eléré-
séhez, másrészt így az is biztosítható,
hogy az árnyaló fafajok az alsó lombko-
ronaszintben jelen legyenek, s törzsár-
nyalásukkal – csakúgy, mint a tölgye-
sekben – segítsék a fatermesztési célok
megvalósítását is. A vadgyümölcsök
megôrzésénél ezen túl nagy jelentôsége
van az erdôszegélyek, nyiladékok, gyér
záródású erdôfoltok fényben gazda-
gabb részeinek is.

5. Az erdônevelési munkák kapcsán
említjük meg a ritka, védett és veszé-
lyeztetett fafajok kíméletének szüksé-
gességét is. Ezek a fafajok egyrészt min-
dig is ritkák voltak erdeinkben, más-
részt pedig maga az erdôgazdálkodás

sodorta ôket a ritka és veszélyeztetett
fajok közé. Távlati megôrzésük csak ez
irányban (is) tudatos erdôgazdálkodási
tevékenységgel biztosítható. A védett
fajok közé tartozó havasi éger (Alnus
viridis), molyhos nyír (Betula pubes-
cens), keleti gyertyán (Carpinus orien-
talis), magyar vadkörte (Pyrus magya-
rica), gyapjas körte (Pyrus nivalis), ba-
bérfûz (Salix pentandra), tiszafa
(Taxus baccata) elôfordulásai zömmel
természetvédelem alatt álló területekre
esnek. Nem védett, de viszonylag ritka
és kímélendô fafajaink közé tartozik a
hamvas éger (Alnus incana), zselnice-
meggy (Padus avium), lisztes berkenye
(Sorbus aria), lisztes berkenyebarkóca
berkenye átmeneti kisfajok (Sorbus
aria x Sorbus torminalis) és a madár-
berkenye (Sorbus aucuparia).

6. Véghasználati korú erdôk
felújítóvágás-bontóvágása során – kü-
lönösen, ha a megbontásra kerülô állo-
mány alatt az elegyfafajok újulata még
nem jelent meg – elszórtan visszahagy-
hatunk erôsebb koronával rendelkezô,
állékony elegyfafajokat (pl. kislevelû
hársat, hegyi juhart, barkócaberkenyét
stb.) is. Ügyelnünk kell viszont arra,
hogy a késôbbiekben erdômûvelési
problémákat okozó, bôven termô és
erôteljesen terjedô fafajok (pl. magas
kôris, nyír, gyertyán stb.) meghagyását
mellôzzük. Az elegyfafajok magtermô
korú fáinak ilyen jellegû visszahagyásá-
val a megbontott állomány végvágásá-
nak idejére a felverôdô újulat elegyes-
sége biztosítható.

7. Bizonyos értékesebb elegyfafajok
(pl. barkócaberkenye) arra alkalmas
egyedeit a véghasználatok során
hagyásfaként is megkímélhetjük, s ez-
zel biztosíthatjuk, hogy az adott fafaj
hosszabb távon az erdôrészlet térségé-
ben oda is betelepedhessen, ahonnan
jelenleg – magtermô fák hiánya miatt –
hiányzik.

8. Tarvágást követô fafajcserés
szerkezetátalakítás során elôször nyil-
ván a fôfafajok csemetéit viszik be,
azonban pótlás és állománykiegészítés
keretében – amennyiben a környezetô
állományokból megfelelô arányban
vagy egyáltalán nem szóródik be az
elegyfafajok magja – lehetôség van az
elegyfafajok jelenlétének biztosítására
is. Ugyanezek a megoldások a termé-
szetes felújítások elegyfafajokban sze-
gényebb állományaiban is alkalmaz-
hatók.
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