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Bevezetés
A Pilisi Parkerdõ Zrt. kiemelt figyelmet
szentel az erdõk közjóléti és természet-
védelmi szerepének, ezért törekszik a
folyamatos erdõborítást biztosító erdõ-
gazdálkodás minél szélesebb körû be-
vezetésére. Természetesen nem mellé-
kes szempont, hogy a természetközeli
erdõgazdálkodás gazdasági téren is
egyre több bizonyítékát adja létjogo-
sultságának, mert az így mûvelt erdõk
teljesítõképessége – még óvatos becslé-
sek szerint – nem rosszabb, és hossz-
abb távon meg fogja haladni a vágásos
üzemmódban tapasztalható mutatókat.
Idén a Parkerdõ 4560 hektárt kezel szá-
laló, 4267 hektárt átalakító és 7121 hek-
tárt faanyagtermelést nem szolgáló
üzemmódban. Így a folyamatos erdõ-
borítással kezelt erdõk összterülete 15
948 hektár, aránya 27,4%. Ezek az er-
dõk jellemzõen hegyvidéken helyez-
kednek el, azonban dombvidéken is tö-
rekszünk az átalakító és a szálaló üzem-
mód fokozatos bevezetésére. E tanul-
mányban a – kedvezõtlenebb termõhe-
lyi viszonyok között gazdálkodó – Val-
kói Erdészet területén található cseres
állományokban végzett vizsgálatot mu-
tatjuk be.

A Valkói Erdészet jellemzõen a gö-
döllõi dombvidék (vagy Gödöllõi-
dombság) erdészeti tájban helyezkedik
el. A dombvidék alapkõzete korábban
lösz volt, amelyre változatos vastagságú
rétegben diluviális homok rakódott. A
jellemzõ talajtípusok a váztalajok közül
a humuszos homok, a barna erdõtala-
jok közül a barnaföld, a rozsdabarna er-

dõtalaj, illetve a karbonátmaradványos
barna erdõtalaj. A homokos, felmelege-
dõ talajok a cserebogárpajor fejlõdésé-
nek kedvezõ életteret teremtenek.

Az éves átlagos csapadékmennyiség
mintegy 570 mm, amely lehetõvé teszi a
zárt erdõk megjelenését. Szükséges
azonban kiemelni mind az évi, mind a
vegetációs idõre esõ csapadék és hõ-
mérsékleti adatok erõteljes ingadozását.
Az évi csapadék sokszor az átlag 60%-
ára csökken le. A tavaszi idõszakokban
gyakori a hirtelen nagyfokú felmelege-
dés, akár 30 C°-ig. Aszályos években
elõfordul, hogy az 1-3 éves erdõfelújítá-
sok teljesen megsemmisülnek.

Növényföldrajzi vonatkozásban a
dombvidék kultúrtájnak mondható, zo-
nális cseres-tölgyesek és gyertyános-
tölgyesek visszamaradt szigetszerû elõ-
fordulásaival. A Cserhát felõl az Alföld

felé haladva a cseres-tölgyeseket érde-
kes módon nem a tatárjuharos lösztöl-
gyes váltja fel, mint a középhegység
más részein, hanem zonális, száraz, ju-
haros (gyertyános) tölgyes (Acereto
campestri-Quercetum petraeae roboris,
Fekete, 1961), amely a Dnyeper jobb
parti platók erdeinek magyarországi
megfelelõje. Néhány hazai elõfordulása
közül a gödöllõi dombvidéken találha-
tók a legnagyobb kiterjedésû és legsta-
bilabb állományai. A második zóna egy
hársas-tölgyes (Dictamno-Tilietum cor-
datae), amely az orosz középsõ és kele-
ti erdõssztyep zóna erdeinek felel meg
(Fekete és Varga, 2006), ez az 1960-as
évek kutatásai szerint reliktum társulás-
nak tekinthetõ.

A múltban a legeltetés e táj erdeiben
jelentõs degradációt okozott (Danszky,
1963). Az 1867. évi államosítást követõ-
en az erdõterületen a koronauradalom
gazdálkodott. Az állami tulajdonba vé-
tel után a legeltetés fokozatosan meg-
szûnt, azonban a továbbiakban a vad-
gazdálkodás miatt keletkeztek jelentõs
károk (Danszky, 1963). Manapság a tá-
jegységben érzékeny károkat elsõsor-
ban az aszály, az erdei és a májusi cse-
rebogár idéz elõ. A májusi cserebogár
három törzse él itt, rajzásuk évenként
idõben eltolt. Így a dombvidék vala-
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mely részén minden évben tapasztalha-
tó erõs rajzás, amely az idõjárástól füg-
gõen idõben koncentrált, vagy elhúzó-
dó lehet. Bizonyos esetekben a meg-
bontott állomány alatt lévõ újulat teljes
pusztulását okozhatja. Néhány kivétel-
tõl eltekintve megállapítható, hogy az
aszály és a pajorkár mindig együtt je-
lentkezik.

Az erdészet összterülete 8887 hektár
ebbõl 8127 hektár borított faállománnyal.
A faállomány-összetétel a következõ:
24% tölgyes, 19% cseres, 28% akácos,
16% egyéb lombos és 13% fenyõ.

A Valkói Erdészetben a 20. század-
ban szinte kizárólag a tarvágásos gaz-
dálkodás volt jellemzõ. A fokozatos fe-
lújító vágásos természetes felújításokat
a 2000-es évek elején kezdte alkalmaz-
ni az erdészet. A múltbeli gazdálkodás
következményeként az állományok ho-
mogének és egykorúak, a nevelõvágá-
sok korábbi szemlélete miatt a vertiká-
lis tagolódás teljesen hiányzik.

Az erdészet területén található a
Nagy Istrázsa-hegy erdõrezervátum. Itt
a célkitûzés a dombságra jellemzõ
egyedülálló erdõtársulások, a mezei ju-
haros(gyertyános)- tölgyesek, a hársas-
tölgyesek erdõdinamikai folyamatainak
megfigyelése és a tapasztalatok átülte-
tése az üzemi gyakorlatba. A következõ
évtizedben az egykorú állományok ese-
tében a természetesség javulását szol-
gáló vertikális és horizontális tagoltság
kialakítása és a ritka tárulások megõrzé-
sét biztosító erdõkezelési módszerek
kidolgozása a cél.

Anyag és módszer
Az elemzések elvégzéséhez a komplex
ökonómiai modellek módszerét (Már-
kus és Mészáros, 2000; Marosi, 2005;
Marosi és Juhász, 2011) alkalmaztuk a
Pilisi Parkerdõ Zrt. Valkói Erdészetének
szakmai, gazdasági tényadatainak fel-
használásával, és a jövedelmezõséget
vizsgáltuk a felállított gyakorlati ökonó-
miai modellekkel (Marosi és Juhász,
2011; Schiberna és mtsai, 2012). A ko-
rábban bükkösökben végzett összeha-
sonlítástól eltérõen (Schiberna és mtsai,
2012; Csépányi 2013), kissé leegyszerû-
sítve, most csak a véghasználat, illetve
az erdõfelújítások (elsõ tisztítással bezá-
rólag) eltérõ módozatait vizsgáltuk. Így
a nevelõvágások naturális és pénzügyi
mutatói mindhárom esetben azonosnak
vehetõk. Az ökonómiai számítási mód-
szerek az elõzõekben hivatkozott sza-
kirodalmakban megtalálhatók, ezért
ezeket terjedelmi okokból nem ismer-
tetjük.

A konkrét példákból összeállított,
gyakorlati ökonómiai modellek adatait
kiterjesztettük egyenként 100 hektár
nagyságú, szabályos állapotú üzemosz-
tályokra, melynek következtében az
üzemosztályok elõhasználatok nélküli
éves járadékának összehasonlítása vált
lehetõvé. A vizsgálat három, térben kö-
zel fekvõ erdõrészletet érintett, ame-
lyekben az erdõfelújítás szinte azonos
idõszakban folyik. A kis távolság miatt a
körülmények azonosak. Ennek követ-
keztében klimatikus szélsõségek és
biotikus károk (jellemzõen a cserebo-
gárrajzások) periodikus fellépése nem
rontotta az összehasonlíthatóságot, in-
kább felnagyították és rövid távon is ér-
zékelhetõvé tették a különbözõ erdõ-
mûvelési eljárások teljesítményének
különbségeit. A termõhelytípus-válto-
zat (KTT-TVFLN-RBE-KMÉ-H) és a fa-
termési osztály (4. FTO) azonos. Az er-
dõrészletek jellemzõen cseresek, és tar-
talmaznak néhány százalék tölgyet is
(MOT, KST, KTT). Az elemzés alapada-
taihoz az erdészet könyvelését használ-
tuk, az árakat és a költségeket a 2011.
évi szinteken vettük figyelembe. 

Az erdõfelújítások jelenlegi mûszaki
készültsége nem egységes. Az erdõr-
észletek költségelemzése egyrészt az
adott terület, másrészt az erdõrészlet-
hez közel esõ magasabb fejlettségi álla-
potú erdõrészletek adatain alapul. Fi-
gyelembe vettük a közvetlen környeze-
tükben lévõ, hasonló adottságokkal
rendelkezõ erdõrészletekbõl származó
tapasztalatokat is, amelyekkel a további
beavatkozásokat és azok költségvonza-
tát becsültük meg. Tehát a táblázatok
olyan gyakorlati modellt mutatnak,

amelyet az adott erdõrészletbõl és a
környékbeli erdõsítésekbõl állítottunk
össze. Az erdészeten belül ez a tájegy-
ség (Isaszeg, Dány községhatár) külö-
nösen terhelt erdõfelújítási gondokkal,
a korábban részletezett klimatikus, ta-
lajtani nehézségek, illetve a biotikus ká-
rosítás mindegyike jelen van.

Mesterséges erdõfelújítás tarvá-
gás után

A Dány 25 B vágásos üzemmódú erdõr-
észlet, tarvágásos erdõfelújítás cseres-
ben. A fizikai talajféleség homok, ezért a
cserebogárpajor és az aszály egyaránt
károsítja. Az erdõrészlet felújítása termé-
szetes erdõfelújításként indult, a végvá-
gást követõ évben azonban az újulat tel-
jesen elpusztult a pajorkárosítás követ-
keztében. Ezek után az erdészet teljes
talaj-elõkészítést végzett az erdõrészlet-
ben és átállt a mesterséges felújítására. A
mélyszántással egy menetben fertõtlení-
tettük a talajt, így az megfelelõ vastagsá-
gú talajréteget érintett. A teljes talaj-elõ-
készítéssel a száraz homok vízgazdálko-
dásának a javítása is cél volt. Az elsõ ki-
vitel egyéves csercsemetével történt,
benne kocsánytalan tölgy és kislevelû
hárs eleggyel. Erre került árnyaló szint-
ként a szürke nyár, mert a tapasztalatok
szerint a pajorkárosítás az újulat záródá-
sát követõen szûnik meg. Az eltérõ nö-
vekedési képesség és a talaj-elõkészítés
miatt, már a második évben kialakul az
árnyaló szint, amely megakadályozza a
homok felmelegedését, így a hõösszegre
érzékeny pajorok kevesebb kárt okoz-
nak. A negyedik évben alkalmazott talaj-
fertõtlenítés részterületre irányult, az elõ-
zõ években pajorkár miatt elpusztult

2. kép. Mesterséges cser erdõsítés szürke nyár árnyalószinttel 2011 októberében (Fotó:
Csór A.)
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csemeték pótlásakor juttattuk be a talaj-
fertõtlenítõt a gyökérzónába. A gyorsan
növõ hazai nyárfajok gyökérfejlesztése
is sokkal intenzívebb, ezért alternatív
táplálékot kínálnak a föld alatt a károsí-
tóknak, így a célállomány fajait óvni tud-
tuk a teljes pusztulástól. Kedvezõ eset-
ben az erdõsítés fejlõdésével a szürke
nyár árnyaló szintjét fokozatosan kiritkít-
juk, amely revízióra teljesen eltûnhet.
Ott érdemes visszahagyni a cser újulat
fejlettségétõl függõ sûrûségben, ahol an-
nak záródása – például a buckatetõkön
– kétséges lehet. Az erdõsítés folyamatos
sorközi talajápolása a gyomok visszaszo-
rításával segíti az erdõsítést. 

Az erdõrészlet jelenleg befejezetlen
erdõsítés állapotában van, a hazai nyár
árnyalása még nem kellõ szintû.  A táb-
lázatban a Dány 40 A és 40 C erdõrész-

letek adatai is szerepelnek, ezek termõ-
helyi adottságai azonosak és már sûrû-
ség korban vannak.

Természetes erdõfelújítás fokoza-
tos felújítóvágás után

A Dány 11 C erdõrészlet vágásos üzem-
módú, fokozatos felújító vágásos erdõ-
felújítás cseresben. Az elsõ (70-75%-os
záródást eredményezõ) bontóvágást
követõen a több éves csemeték eltûné-
sét, illetve visszaesését tapasztaltuk. Pa-
jorfeltárást végeztünk, a mintagödrök
jelentõs számú pajort (2-4 db/m2) mu-
tattak (Csóka és Janik, 2008). Az elsõ
bontás a részleges végvágás idõpontjá-
hoz képest igen korán történt, ennek
oka az újulati szint évenkénti fejlõdése,
majd visszaesése volt.  Így levonhattuk
azt a tapasztalatot, hogy a gödöllõi

dombvidék e tájegységén természetes
felújítás alkalmazásakor az újulati szint
nagy, szinte túlzott borítottságának elé-
réséig magszóró fákat szükséges hagy-
ni, mert lehetséges, hogy a pajorkártól
mentes helyen elegendõ számú és mi-
nõségû újulat itt megsemmisül. Az
anyaállományt ennek megfelelõen több
lépcsõben távolítottuk el az újulat fej-
lettségének és magszóró fák gyökér-
konkurenciájának figyelembevételével.

A technológiai sorban feltüntettük a
mesterséges kiegészítést makkal, a cse-
metével pótlást és a talajfertõtlenítést. A
költségelemzés hitelessége miatt szere-
pel ez a mûvelet, azonban a bontások
fokozatosságának növelésével a pótlás
a minimumra csökkenthetõ.

Az erdõrészlet jelenleg mintegy 0,5-
1,5 méteres újulatszinttel rendelkezik,
az anyaállomány fokozatos eltávolításá-
nak megfelelõen. Az idõs fák záródása
a részletre vonatkozóan 15%. A modell
elkészítéséhez a Dány 44 C erdõrészlet
adatait használtuk még fel, amely 2013.
évben volt revíziós.

Örökerdõ-gazdálkodás
A Dány 28 A átalakító üzemmódú er-
dõrészlet, ahol az örökerdõ elveit tart-
juk szem elõtt, a használat módja – a
szó eredeti értelmezése szerinti – kész-
letgondozó fahasználat (Krutzsch,
1952), eredménye a természetes újulat
spontán megtelepedése.

Az erdõfelújítás fokozatos felújító vá-
gásos természetes erdõfelújításnak in-
dult. Az erdõrészletben az 1990-es évek
közepének jó magtermését kihasználva
elvégezték az elsõ bontást, majd a meg-
lévõ újulatra alapozva erõteljesebben
(mintegy 40%-ra) csökkentették a záró-
dást az erdõrészlet DK-i részén, illetve
felszabadítottak 0,1-0,2 hektáros újulat-
csoportokat. Ezt követõen azonban az
erõteljesebben megbontott részeken az
állomány alatti újulat teljesen elpusz-
tult, a záródottabb foltokban pedig ki-
ritkult, az újulatborítás erõteljesen
visszaesett. A következményeken okul-
va, a 2000-es évek elején a lehetséges
kockázatok minimalizálása érdekében
úgy döntöttünk, hogy a további beavat-
kozásokat az örökerdõelvek alapján vé-
gezzük. Néhány év múlva újabb mag-
termés jelent meg, és a kisebb lékekben
lévõ újulatfoltok ugrásszerûen javultak
és fejlõdtek. A módszer alkalmazásával
elkerülhetjük  a pajorkárosítás és aszá-
lyok okozta magas többletköltségeket,
mert a területen folyamatosan jelen lé-
võ anyaállomány – árnyalása és magter-
mése – biztosítja a magas csemeteszá-

1. táblázat: Ráfordítás erdõfelújításban, vágásos üzemmód, 
tarvágásos mesterséges felújítás cseresben (4. FTO.)
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mot. A csemeteborítás megteremti a
záródást, bizonyos években egy-egy
újulatcsoport megsemmisülhet, azon-

ban a folyamat szempontjából a pajo-
rok és az aszály kártétele mérsékelt. A
felsõ szintben álló fákat szálanként

vagy kisebb csoportokban (3-5 fa) kell
kitermelni. Egy-egy újulatfolt akkor sza-
badul fel, ha sûrû, fejlett, záródott cser
újulat áll rendelkezésre. Az alacso-
nyabb újulatfoltok ápolását, a fejlettebb
csoportok tisztítás jellegû nevelését
(böhöncök kivágása) az idõ elõrehalad-
tával csak részterületeken kell elvégez-
ni, erre utalnak a mûvelet esetében a
zárójelben álló százalékos értékek.

Az erdõrészlet jelenlegi állapota tel-
jesen a táblázatnak megfelelõ. Öröker-
dõelvek szerint kezelt, ennyire elõreha-
ladt állapotban lévõ területtel az erdé-
szet máshol még nem rendelkezik.

Eredmények és megvitatásuk
A gyakorlati ökonómiai modelleket a
4-6. táblázatok mutatják be. A fahasz-
nálati hozamokat azonosnak vettük.
Álláspontunk az volt, hogy a korábban
kezdõdõ fahasználatok miatt az örö-
kerdõ esetében feltételezhetõ kisebb
mennyiséget a magasabb ritkítási növe-
dék ellensúlyozza, illetve ennek vizs-
gálatára nem rendelkeztünk adatokkal.
Az erdõneveléssel kapcsolatos számítá-
sokat is kihagytuk, mert ezek ebben a
vizsgálatban – véleményünk szerint –
mindhárom esetben azonosnak vehe-
tõk. Az árbevételt a cser fafaj áraival
számítottuk ki, hogy az eltérõ elegyes-
ség ne rontsa az összehasonlíthatósá-
got. Gyakorlatilag az erdõfelújítási költ-
ségek különbségei és az egyes erdõke-
zelési eljárások idõbeli ütemezésének
sajátosságai eredményezik az eltérést
az egyes modellek között. A fahaszná-
lati költségekben kisebb különbségek
mutatkoztak a tarvágással és a felújító
vágással kezelt területek javára. A foko-
zatos felújító vágásos természetes felú-

jítással kezelt erdõrészletnél a
felújítási költségek már jelen-
tõsen csökkennek (5. táblá-
zat).

A vágásos üzemmódnál az
eredményül kapott erdõfelújí-
tási, létrehozási költségértékek
– a termõhelyi adottságok, va-
lamint a pajor- és az aszályká-
rok következtében - a mester-
séges erdõfelújításnál na-
gyobb, a természetesnél csak
kisebb mértékben haladják
meg az országos átlagot (Nagy,
2013). A hivatkozott szakiro-
dalom alapján, a géppel járha-
tó terepen végzett erdõfelújítá-
sok létrehozási költsége szûkí-
tett önköltségen, a befejezés
évében makkvetés esetén átla-
gosan 522 ezer Ft/ha (7. év),

2. táblázat: Ráfordítás erdõfelújításban, vágásos üzemmód, fokozatos felújítóvágásos
természetes felújítás mesterséges kiegészítéssel cseresben (4. FTO)

3. táblázat: Ráfordítás erdõfelújításban, átalakító üzemmód, készletgondozó 
használat, természetes felújítás cseresben (4. FTO)

4. táblázat: Tarvágásos mesterséges felújítással kezelt cseres 
(vágásos üzemmód, 4. FTO.) gyakorlati modellje

5. táblázat: Fokozatos felújítóvágásos természetes felújítással kezelt cseres 
(vágásos üzemmód, 4. FTO.) gyakorlati modellje
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míg a természetes felújítás esetén 510
ezer Ft/ha (9. év). Vizsgálatunkban a be-
fejezéskor a csemetével végzett mester-
séges felújítás 1680 ezer Ft/ha, makkve-
tés esetén az elsõ kivitelt 145 ezer Ft/ha-
ral kalkulálva 1525 ezer Ft/ha. A termé-
szetes felújításnál pedig 676,5 ezer Ft/ha
szûkített önköltséget kaptunk.

Az örökerdõ-gazdálkodással érintett
erdõrészlet eredményei az erdõfelújítá-
si költségek további csökkenésével
vannak összefüggésben.

Az örökerdõ-gazdálkodás modelljé-
nél kiinduló állapotként egy egykorú er-
dõt vettünk alapul, melynél 50 éves kor-

tól kezdõdõen a következõ 50 év alatt
történik az átalakítás vegyes korú erdõ-
vé. A fakitermelésnél az örökerdõben
sem törekedtünk a szálalóerdõre jellem-
zõ nagyon egyenletes hozamokra, elõ-
ször is az egykorú erdõbõl – 50 éves
korkülönbséget felmutató – vegyes ko-
rú erdõ kialakítása a cél, amely a követ-
kezõ beavatkozások során tovább fo-
kozható.

Összefoglalás
A különbözõ erdõmûvelési rendszerek
közötti gazdasági összehasonlítás a be-
mutatott példák alapján nemcsak bük-

kösökben mutatja ki a folyamatos erdõ-
borítást biztosító erdõgazdálkodás fi-
gyelemre méltó gazdasági versenyké-
pességét, hanem az elsõsorban tûzifát
adó cseresekben is. Az összegyûjtött
adatokból megállapítható volt, hogy a
kissé eltérõ fakitermelési költségek
nem ellensúlyozzák az erdõfelújítás te-
rén mutatkozó eltéréseket.

Az erdõfelújítás költségei nagyban
függnek az alkalmazott erdõmûvelési
rendszerektõl. A gödöllõi dombvidé-
ken tapasztalható pajor- és aszályká-
rosítás miatt lehetõség nyílt több eljá-
rás kipróbálására, azonos idõben tör-
ténõ összehasonlítására. A gazdasági
adatok elemzése közben az erdõ mint
élõ rendszer választ adott az erdõfelú-
jítási problémák megoldására is. A gö-
döllõi dombvidék homokborítású te-
rületein gyakran megfigyelhetjük az
erdõk felnyílását, illetve a hagyomá-
nyos tarvágásos, részleges talaj-elõké-
szítéses technológiájú erdõfelújítások
gyakran 20 éves sikertelenségét. Eze-
ken a tisztásokon, felújítási területe-
ken mindig nagyszámú pajor van je-
len, ami nem engedi sem a spontán
erdõsülést, sem az erdõfelújítás fejlõ-
dését, amíg a pajorkár a záródással
meg nem szûnik. A költségelemzés és
az ismeretett kezelési módszerek
alapján könnyen beláthatjuk, hogy a
nagy véghasználati területekkel dol-
gozó technológiák milyen jelentõs er-
dõmûvelési többletköltséget szülnek,
egyes esetekben pedig megakadá-

lyozhatják az erdõfelújítás be-
fejezését.

A vizsgálat rámutatott, hogy
a felsõ szintben fenntartott
anyafák folyamatos árnyalása,
amelyet a fõfafajok újulatának
fényigényét is figyelembe véve
alakítunk az örökerdõ-gazdál-
kodás során, a gyengébb ter-
mõhelyeken is jelentõsen mér-
sékli a költségeket. Az árnyalás
csökkenti az aszály és a csere-
bogárpajor által okozott káro-
kat, illetve a gyakori magtermé-
sek következtében megjelenõ
újulattal folyamatosan pótolja a

károk miatt kipusztult csemetéket.
A különbözõ erdõmûvelési megkö-

zelítések közötti ökonómiai sorrendet
az erdõfelújítási költségek határozták
meg, amely jól tükrözte az azokban rej-
lõ, jelentõsen eltérõ ökológiai-ökonó-
miai kockázatokat. Kritikaként felróha-
tó, hogy elemzésünkben a vágásos
mesterséges és a természetes felújítás
országos átlagtól magasabb költségei

3. kép. Erdõkép az örökerdõelvek alapján kezelt Dány 28A-ban 2012 augusztusában
(Fotó: Csépányi P.)

6. táblázat: Örökerdõ-gazdálkodás cseresben 
(átalakító üzemmód, 4. FTO) gyakorlati modellje

7. táblázat: Összehasonlítás a különbözõ eljárások között, 
üzemosztályok éves járadéka az elõhasználatok nélkül

* a 1. és a 4. táblázat erdõfelújítási költségadatainak átszámolásával
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indokolatlanul elõnyösebben tüntetik
fel az örökerdõ-gazdálkodást. Azonban
gondoljunk arra, hogy kevésbé problé-
más adottságú területeken az örökerdõ-
nek is arányosan kedvezõbbek az erdõ-
felújítási költségei , azaz a különbség itt
is mutatkozni fog!

Mindezek az eredmények konkrét
esetekbõl – különbözõ elvek, eljárások
alapján kezelt erdõrészletek elemzésé-
bõl – születtek. Azonban további lehe-
tõségeink vannak, mert ha a természe-
tes folyamatok beindulnak, újabb elõ-
nyök várhatók. Általános tanulság,
hogy az erdõgazdálkodás gondjai a ter-
mészetesség javulásával kezelhetõk a
legmélyrehatóbban, legyen az a pajor,
az aszály okozta károk mérséklése vagy
a klímaváltozásra való hatékony felké-
szülés!
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