
Faültetvény Vágásos erdı

Szálaló erdı Természetes erdı

JNOBIJNOBIJNOBI
Budapest, 2011. 04. 07.Budapest, 2011. 04. 07.Budapest, 2011. 04. 07.

I.I.I.

„„„ BESZBESZBESZÉÉÉLGETLGETLGETÉÉÉS A S A S A Z ERDZ ERDZ ERDİİİK VK VK VÉÉÉDELMDELMDELMÉÉÉRRRİİİL,L,L,

A FOLYAMATOS ERDA FOLYAMATOS ERDA FOLYAMATOS ERD İİİBORBORBORÍÍÍTOTTSTOTTSTOTTSÁÁÁGRGRGRÓÓÓL L L 
………ÉÉÉS EGYS EGYS EGYÉÉÉB KB KB K ÉÉÉRDRDRDÉÉÉSEKRSEKRSEKRİİİLLL…”…”…”

Varga Béla

X



1. A természetes erd ı …
…szerepe az élıvilágban

…fıbb jellemzıi

– élı és élettelen elemek bonyolult rendszere 

– megjelenési formája

… ”mőködésének” alapelemei

– önszervez ı -, önszabályozó -, öngyógyító - és  önfenntartó képessé g

– faji, szerkezeti és genetikai diverzitás

– természetes szelekció

– nagyfokú rugalmasság és alkalmazkodó-képesség

– túlélési stratégiák

– „pazarló” biztonság

– FOLYAMATOS ERDİBORÍTÁS (Európa mérsékelt égövi lomberdeiben)



1. A természetes erd ı …

… fejlıdési ciklusai

Nagy ErdıCiklus

Kis ErdıCiklus



                     Kis (erd ı) ciklus     N a g y   ( e r d ı )  c i k l u s 
                            (fejlıdési fázisok)                          (nagy szukcessziós ciklus) 
 
 
                                                                                             fátlan terület 
  
 
 
 
                               fiatal erd ı 
 
    felújulási fázis      optimális fázis -klimax erd ı                                 elıerdı (pionír stádium)  
 
                        öregedési fázis 
 
 
 
 
                                                                                               átmeneti erd ı 



„„„ A TERMA TERMA TERMÉÉÉSZET mindennSZET mindennSZET mindenn ééél l l ééés mindenkins mindenkins mindenkin ééél jobb vezetl jobb vezetl jobb vezet ııı, , , 
ha tudjuk, hogyan kha tudjuk, hogyan kha tudjuk, hogyan k ööövessvessvess üüükkk””” /C. G. JUNG//C. G. JUNG//C. G. JUNG/

ERDERDERDİİİREZERVREZERVREZERVÁÁÁTUMOKBAN TUMOKBAN TUMOKBAN 

fellelhetfellelhetfellelhetııı mintmintmintááák, pk, pk, péééldldldááákkk



SEMENICSEMENICSEMENIC

GazdasGazdasGazdasááági szempontbgi szempontbgi szempontbóóól is optiml is optiml is optimááális lis lis ááállomllomllomááányszerkezetnyszerkezetnyszerkezet



A sikeres felA sikeres felA sikeres fel úúújuljuljul ááás (s (s ( „„„ kis erdkis erdkis erd ıııciklusciklusciklus ””” ) egy) egy) egy ---kkkééét koronat koronat korona ---vetvetvet üüületnyi lletnyi lletnyi l ééékekben indulkekben indulkekben indul



A A A „„„kivkivkivááálasztottaklasztottaklasztottak”””

mindvmindvmindvééégig hasznosgig hasznosgig hasznos

ééélettartama lettartama lettartama 

tttöööbb szbb szbb száááz z z ééév,v,v,

ééés nem kizs nem kizs nem kizááárja, hanem elrja, hanem elrja, hanem elııısegsegsegíííti a kivti a kivti a kivááálllóóó minminminııısssééégggőőő tttööörzsek fejlrzsek fejlrzsek fejlıııdddéééssséééttt



KASIVAROVA KASIVAROVA KASIVAROVA 

A A A 260 260 260 ééévesvesves KtTKtTKtT erderderdııı lllááátvtvtvááánya nya nya soha nem vsoha nem vsoha nem váááltozltozltozóóó eleme a teleme a teleme a tááájnak   jnak   jnak   

A lenyA lenyA lenyőőőgggööözzzııı lombslombslombsááátor alatt a termtor alatt a termtor alatt a termééészet rendje szerint zajlik az szet rendje szerint zajlik az szet rendje szerint zajlik az ÉÉÉlet, let, let, 
ééés  folyamatosan termels  folyamatosan termels  folyamatosan termelıııdik a kincset dik a kincset dik a kincset ééérrrııı (f(f(fééényignyignyigééényes )nyes )nyes ) tttööölgyfalgyfalgyfa



Az indulAz indulAz induláááshoz ennyi fshoz ennyi fshoz ennyi fééény is elny is elny is eléééggg………

Ha sokkal tHa sokkal tHa sokkal töööbb lenne, csbb lenne, csbb lenne, csööökkenne a kkenne a kkenne a 
szelekciszelekciszelekcióóós nyoms nyoms nyomááás,s,s,ééés megjelenns megjelenns megjelennééének a nek a nek a 

konkurens fajokkonkurens fajokkonkurens fajok

Ha a szomszHa a szomszHa a szomszéééd jd jd jóóókor tkor tkor tááávozik, az vozik, az vozik, az úúúj generj generj generááácicicióóó
gygygyıııztes egyedei elztes egyedei elztes egyedei elıııtt nyitva tt nyitva tt nyitva áááll az ll az ll az úúúttt………









A hA hA háááttttttééérben mrben mrben mééég lg lg lááábon a matuzsbon a matuzsbon a matuzsááálemek, klemek, klemek, kööözzzééépen mpen mpen mááár sr sr sííínen az ifjnen az ifjnen az ifjúúú csapat, csapat, csapat, 

az elaz elaz elıııtttééérben pedig a gyertyrben pedig a gyertyrben pedig a gyertyááán (ki tudja, hn (ki tudja, hn (ki tudja, hááányadik genernyadik genernyadik generááácicicióóója?) optimja?) optimja?) optimááális lis lis 

ááállapotban llapotban llapotban ııırzi a helyet rzi a helyet rzi a helyet --- ééés gazdags gazdags gazdagííítja a talajt tja a talajt tja a talajt --- a va va vééén tn tn tööölgyfa tallgyfa tallgyfa talááán utolsn utolsn utolsóóó

makktermmakktermmakktermééésssééének a befogadnek a befogadnek a befogadááásssááárarara



VanVanVan---e ember, aki jobb re ember, aki jobb re ember, aki jobb rööönknknköööt tud t tud t tud „„„termesztenitermesztenitermeszteni”””???



BADINBADINBADIN



MMMéééltltlt óóó ututut óóódok dok dok ––– elelelıııdjdjdj üüük k k „„„ talpalatnyitalpalatnyitalpalatnyi ””” helyhelyhely ééénnn



Egy ISKOLAEgy ISKOLAEgy ISKOLA---PPPÉÉÉLDA!LDA!LDA!



A TermA TermA Termééészet is tud nekszet is tud nekszet is tud neküüünk tetsznk tetsznk tetszııı, min, min, minııısssééégi rgi rgi rööönknknköööt alkotni.    t alkotni.    t alkotni.    



Ennek az erdEnnek az erdEnnek az erdııınek aligha nek aligha nek aligha ááártott az rtott az rtott az „„„EGEGEGÉÉÉSZSSZSSZSÉÉÉGGGÜÜÜGYI GYI GYI „„„ (?) termel(?) termel(?) termelééés elmarads elmarads elmaradááásasasa



Ahol a Ahol a Ahol a „„„lllééékkk””” tttúúúl nagyra sikerl nagyra sikerl nagyra sikerüüültltlt………



SziSziSziááámi ikrekmi ikrekmi ikrek………



…é…é…és a produktumuks a produktumuks a produktumuk





BBBüüükki kki kki „„„İİİserdserdserd ııı”””

UtUtUtóóód nd nd nééélklklküüülll………

(((………leszleszlesz---e gye gye gyüüümmmööölcs a flcs a flcs a fááán?)n?)n?)



VVVÁÁÁRRR---HEGYHEGYHEGY

„„„SiralomhSiralomhSiralomhááázzz”””



VVVééédddııızzzóóóna na na 
(fel(fel(felúúújult a  vadljult a  vadljult a  vadlééétsztsztszááám mm mm mééélypontjlypontjlypontjááánnn

MagterMagterMagterüüületletlet



2. Az ember és az erd ı viszonya



3. Az erdıgazdálkodás …

… kialakulása

… célja 

… elévülhetetlen eredményei

… módszerei 
– szálaló üzemmód

– vágásos üzemmód  - és annak

negatív következményei



„Vannak olyan erd ıképek a Biharságban, melyek a fejszét ıl érintetlenek 
maradtak. Ezek az id ı múlásával fogytak, mára csak néhány magára 

hagyott, kevésbé járt pagony van, melyek megtarthatt ák ıstermészetüket.

Ezzel szemben a tölgyrégió mindazon kerületeiben, ah ol az ember az 
eredeti erd ıformációt vágásos felújítás alá vonta, ott csak a töl gy 

felújulására voltak tekintettel, minden más kísér ı teremtményt kiirtottak 
és veszni hagytak…

(Anton Kerner,1863.)



Tasmania

Quo vadis

?

mankind

(Varga B.- Garamszegi B.) 
Source: Pro Silva Australia



Degradálódik 
- a táj, …



Bükk

Mátra Zemplén



… - a talaj, 

Hevesi dombvidék

Zemplén



csökken- a faállomány állékonysága, …

Tátra Mátra

Couvet



… a faállomány -, valamint az erdı ökológiai értéke

és biodiverzitása, …

Bükk Cserhát

İrség
Gyula



NO COMMENT



Az EMBER ÉS AZ ERDİ VISZONYÁNAK ÚJRAGONDOLÁSA, majd

az ERDİGAZDÁLKODÁS PARADIGMA-VÁLTÁSA:

4. Mi a kiút?  

A fokozatos, türelmes, következetes átállás
• a TERMTERMÉÉSZETI FOLYAMATOKRASZETI FOLYAMATOKRA alapozott,

• holisztikus szemlélet ő,

• ökológiai megalapozottságú,

• FOLYAMATOS ERDFOLYAMATOS ERDİİBORBORÍÍTTÁÁSTST biztosító,

• fenntarthatfenntarthat óó ,,

• JJÖÖVEDELMEZVEDELMEZİİ erderdııgazdgazd áálkodlkod áásrasra



A Pro SilvaPro Silva szemlélettel  kezelt  erd ık fıbb  jellemz ıi

-- folyamatos erdfolyamatos erdııborborííttáás,s,

- közel  állandó,  a termterméészeteshez  kszeteshez  köözelzeláállllóó ééllııfafa--kkéészletszlet és  nagyobb növedék,

-- ııshonos fafajokshonos fafajok dominanciája,

- elegyesség,  vegyes-korúság,  szintezettség,

-- biolbiolóógiai giai -- éés  szerkezeti  sokfs  szerkezeti  sokféélesleséég,g,

- a természetes táj megjelenítése,

-- a Fa Fööld  valamennyild  valamennyi ééllıılléénye nye erdıvel szemben támasztott,  közvetlen  és  
közvetett  igigéénynyéének  folyamatos  kielnek  folyamatos  kielééggííttéése,se,

-- nagyobb,nagyobb, folyamatosan folyamatosan fenntarthatfenntarthat óó hozam hozam (pl. t(pl. tööbb,  jobb, olcsbb,  jobb, olcsóóbb fa)bb fa)



A különbözó módon kezelt erd ık  diverzitás-értéke 
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Természetes erd ı

(%)

Forrás: Finn Erdészeti Kutató Intézet (METLA). (Poszter. Hannover, 2000) 

(Coats and Steventon 1995) 



       Az egykorú és a vegyes-korú erd ı fıbb gazdasági mutatói
       (Kynast, 1995)

       Forrás: Finn Erdészeti Kutató Intézet (METLA). (Poszter. Hannover 2000.)
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F

(és nem utolsó sorban:) növekszik az erd ıgazdálkodás rentabilitása



5 . Hol tart …

… Európa ?

… Magyarország ?





Hogyan viszonyuljon az erdHogyan viszonyuljon az erd éészeti szeti 
kutatkutat áás s éés s -- gyakorlat a gyakorlat a 

klkl íímavmav ááltozltoz ááshoz ?shoz ?

/PRO SILVA megk/PRO SILVA megköözelzelííttéés/s/

20082008

Varga Béla
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II. II. II. 



I. TÉNYEK, amelyeket mindig szem el ıtt kell tartani

5.  Az ember által kitalált „mőerdık” – beleértve a legremekebb, felújító-
vágással létrehozott, egykorú erdeinket is – sokkal sérülékenyebbek és 
esendıbbek

1.  A klímaváltozást ma már tényként kell kezelni

2.  A klímaváltozás nem új és nem is nagyon ritka jelenség az élıvilág történetében

3.  A klímaváltozást az erdı mindig kiheverte. Az erdei ökoszisztéma – s vele 
az élıvilág – hosszú távon mérve folyamatosan fejlıdött

4.  A természetes erdık tőrı-, alkalmazkodó- és megújuló-képessége a 
lehetséges   legnagyobb











Felsıtárkány 31/C

. A tölgypusztulás során 
szálanként és kis 

csoportokban elhalt fák 
helyén, 

10-15 év alatt - a jelentıs 
vadkárosítás ellenére is -

ígéretes fiatalos cseperedik 
fel.











II.   MIT NE TEGYEN az erdıvel foglakozó ember a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás ürügyén?

1.  Ne higgye, hogy a megoldás kulcsa az ı kezében van. Ne becsülje túl a 
saját lehetıségeit és képességeit

2.  Ne menjen a várhatónak látszó változások elé – és fıleg ne csak a maga 
feje (és még kevésbé a rövid-távú anyagi érdeke!) után 



III.    MIT TEHET az erdıvel foglakozó ember a 
klímaváltozáshoz való felel ısségteljes alkalmazkodás 

során?

1. Alázattal kutassa, figyelje, regisztrálja és értékelje a Természet reakcióit

2.  A Természet által mutatott, „felkínált” alkalmazkodási irányok közül kell 
kiválasztania az Ember számára leghasznosabbat, és arra haladni – a 
Természettel legszorosabban együttmőködve

3. A meglévı erdeinket úgy használja és kezelje, hogy minden tevékenységével 
az erdı természetes állapotához való (vissza)közeledését szolgálja. (Ennek (Ennek 
leglegááltalltaláánosabb, hatnosabb, hatéékonyabb konyabb éés gazdass gazdasáágosabb mgosabb móódja a folyamatos dja a folyamatos 
erderdııborborííttáást biztosst biztosííttóó üüzemmzemmóód alkalmazd alkalmazáása a vsa a váággáásos helyett)sos helyett)

4.  A gazdaságtalan erdıkben folyó tevékenységet – ésszerő keretek között 
– az általunk ütött sebek gyógyítására és rehabilitációra kell korlátozni

5.  A fentiek alapfeltételeként: mindenekelıtt vissza kell adni a növényevı
nagyvadnak a Természet által reáosztott, az erdei ökoszisztémába illeszkedı
szerepét





A (t ú l s z a p o r í t o t t) NAGYVADÁLLOMÁNY HATÁSA

A TERMÉSZETKÖZELI ERD İGAZDÁLKODÁSRA

JNOBIJNOBIJNOBI
Budapest, 2011. 04. 07. Budapest, 2011. 04. 07. Budapest, 2011. 04. 07. 

III. III. III. 

Varga Béla



Mennyi szarvas és vaddisznó élt Magyarországon?

SZARVAS

VADDISZNÓ

/MADAS  A. 1978/

 
 
 
 

A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG NÉHÁNY KILÖVÉSI 
ADATA 

 
 
 
 
 

Gímszarvas 
 
 
 
 
 

     
       Év               Lelövés                                         Számított létszám 

     
       1869                        380                                                                                 1.000 
     
       1884                     2.317  (ma ennyit lı Baranya megye)                            6.620 
     
       1900                     5.223                                                                                15.009 
     
       1904                     6.338                                                                                18.109 
     
       1913                   11.150                                                                                31.857 

 
                                           

 Forrás: MILLENIUMI VADÁSZATI ALMANACH – BARANYA MEGYE 20000                                                                               
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     Vadlétszám

A szarvas- és a vaddisznó-állomány bevallott létszámának alakulása 
a populáció-robbanást követıen

Törvény szerint fenntartható legnagyobb vadlétszám, 
amennyiben az erdı természetes felújulását nem 
akadályozza

szarvas

vaddisznó

Természetvédelmi szempont fenntartandó,  a minimális 
életképes populációt biztosan meghaladó vadlétszám,
mivel 1960. elıtt ennél mindig lényegesen kisebb 
volt a vadállomány. 

Természetvédelmi és gazdasági szempontból 
fenntartható  legnagyobb vadlétszám

Törvényszegés révén fenntartott 
vad minimális mennyisége

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

HOVÁ JUTOTTOTTUNK, ...

… ÉS MI LETT AZ ÁRA? 













BOTH FOREST HAS THE SAME 
ORIGIN, AGE AND 
COMPOSITION

THE BIGGER ONE HAS 
GROWN UP BEHIND A FENCE...





N O  C O M M E N T !



HOVHOV ÁÁ TTŐŐNIKNIK
AZ ERDAZ ERDİİBBİİLL

A MAKKA MAKK

??



Miért nem képesek felújulni az évezredek óta 
„önerıbıl” fennmaradt ıshonos fafajaink?

Egyértelm ő - széles körben általánosítható - választ ad erre a 
kérdésre   a Cserépfalu 13/F erd ırészlet 100 négyzetméternyi 
területének tizenöt éves története. A csaknem elegye tlen, 
egykorú, klasszikus kezelést kapott bükkös - természe tvédelmi 
rendeltetésének köszönhet ıen - ma már a 150. évéhez közeledik. 
A nevel ıvágások - és az eddigi élete utolsó harmadában bizony,  
már elıforduló természetes bolygatások - ellenére már a második 
erdész-generáció érett, majd túltartott  n u d u m állománynak 
titulálja. A cserjeszintnek hírmondója sincs. A gyér g yepszint 
lakóinak - lágyszárúaknak és kel ı magoncoknak - is csak 
kedvezı idıjárás esetén van  itt esetenként pár hétre korlátozott  
„tartózkodási engedély”-e. A megszokás következtében 
természetesnek tartja az ember ezt az állapotot.

Tizenöt évvel ezelıtt, az erdı közepén egy 10x10 m-es kerítés 
épült. Olyan, amely az erdıre ható tényezık közül csak a vadat 
tartotta távol az egyetlen árnyi területtıl. A fényviszonyok a kerítésen 
kívül és belül gyakorlatilag azonosnak tekinthetık.

Lássuk mi lett a sorsa …



MEGSZOKOTT TÉLI KÉP 
EGY KÖZEL FÉLÉVSZÁZADA VÁLTOZATLANNAK T ŐNİ, „TÚLTARTOTT”, 130 ÉVES,

„TERMÉSZETSZER Ő” BÜKKÖSBEN



MI REJLIK A SZ ŐZ HÓ ALATT

- A 10 x 10 m-es, FRISSEN BEKERÍTETT KONTROLL-PARCELL ÁN ?



Jó félév múltán:

DÚS BÜKK - és ASPERULA-SZİNYEG

„

„ NÚDUM ” - A MEGSZOKOTT BARNA AVAR  - AMEDDIG A SZEM ELLÁT„N



HÁROM NYÁR ELTELTÉVEL:

TELJES BORÍTÁSÚ, ELEGYES ÚJULAT,

KÖRÖS-KÖRÜL MARADT AZ AVAR



TIZ ÉV ELTELTÉVEL :

MÁR NEM CSAK ÍGÉRET!

A FELSZÍN ZÖLDES  SZÍNE CSUPÁN MEDÁRD RÖVID-ÉLT Ő AJÁNDÉKA



TIZ ÉV ELTELTÉVEL - KÖZELEBBR İL



A következ ı három évben 
sem változott a helyzet:

az erdı maradt,  mi volt...

csak a tenyérnyi fiatalos 
fejlıdött töretlenül tovább.



A NAGYVAD TÚLSZAPORODÁSÁNAK
LEGSÚLYOSABB  KÖVETKEZMÉNYE ,

HOGY

A TERMÉSZETES  FOLYAMATOK KORLÁTZÁSÁVAL

- MIDENEKEL İTT AZ ERDİ ÖNFENNTARTİ KÉPESSÉGÉNEK MEGBÉNÍTÁSÁVAL -

KIZÁRJA AZ ÉSSZER Ő ÁTÁLLÁST

KORUNK PARANCSÁRA:

A VALÓBAN TERMÉSZET-KÖZELI ERD İGAZDÁLKODÁSRA












