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Bevezetés

Két fő erdőművelési 
rendszer:

• vágásos

• örökerdő

• erdő „örökké”?

• miért aktuális az 
örökerdő 
napjainkban?
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Történeti áttekintés
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150 éve uralkodó a vágásos 
erdőgazdálkodás

egykorú erdők, kevés 
fafajjal

a termőhely és az 
erdőfunkciók legyengülése

Probléma felismerése, 
konfliktusok, viták

Megjelenik az örökerdő-
gazdálkodás 
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Vágásos 
erdőgazdálkodás

• egykorú faállomány 
(ritkán kétkorú),

• általában 1-3 fafaj alkotja,

• homogén erdőszerkezet,

• állományszintű vágáskor, 

• vágásterület keletkezik –
az erdőt fel kell újítani

– TRV mesterséges 
erdőfelújítás

– FV természetes 
erdőfelújítás 

• elkülönülő fázisok



Vágásos erdőgazdálkodás sajátosságai

• Természetvédelmi: nagy 
konfliktusok

• Klímaváltozás: ökológiai 
kockázatok

• Gazdasági: ökonómiai 
kockázatok, csökkenő 
jövedelmezőség

• Turizmus: az egykorú erdők
képe jóval szegényesebb, 
kevésbé vonzó

• Társadalom: szegényesebb 
ökoszisztéma 
szolgáltatások
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Örökerdő-gazdálkodás
• többkorú faállomány,
• elegyes, sok fafaj,
• változatos erdőszerkezet,
• nincs vágáskor,
• vágásterület nem keletkezik
• a fákat egyesével vagy kis 

csoportokban termelik ki,
• az erdő felújítása helyett 

állandó önmegújulás folyik,
• az érett fák kitermelése, az 

erdőfelújítás és erdőnevelés 
egymás mellett, egyidőben
zajlik
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Örökerdő-gazdálkodás alapelvei
• Az erdő mint élő szervezet, ahol az 

önszabályozás és önmegújítás áll a 
központban (minta: az őserdők 
működése)

• A vágásterületek elkerülésével a 
talaj védelme és ápolása 
állandóan biztosítható.

• A jól teljesítő fák megtartandók, a 
gyengébbek kivághatóak.

• Az újulat nem cél, hanem 
következmény. Az erdő 
természetesen és folyamatosan 
újul.

• Tartamos és sokrétű 
(multifunkcionális) 
haszonvételeket és 
szolgáltatásokat tesz lehetővé.



Vágásos erdők átvezetése örökerdőbe –
javafák kiválasztása

• Pozitív szelekció – Javafa –
legjobb képességű faegyedek 
kiválasztása

• Javafák kitöltik az átmenethez 
szükséges időszakot

• A javafa tulajdonságai:
– életerős és stabil

– szép és értékes

• Finom feltárás kialakítása:
– közelítőnyomok kijelölése 35-70 

m- ként



Javafák kiválasztása

• 40-80 db/ha kijelölése

• 11-16 m tőtávolságban

• 6-10 m ágtiszta 
törzshossz elérésekor

• célállapot:

– vastag göcsmentes 
tőrész hossza a 
famagasság átlag 
30%-a,

– élő egészséges 
korona borítja a 
famagasság átlag 
70%-át. 

• 5 évente beavatkozás

• javafákat elnyomó fák 
kivétele

• eredmény: 

– a javafák 
növőterének
biztosítása

– A fa felső 70 %-át 
borító élő korona

– Javafák fokozott 
vastagodása







Különbség a vágásos és az örökerdő között:

• Javafa az örökerdőben vastagabb azonos korban
egyenletesebb évgyűrűszerkezet

• Kevesebb a fahiba törzs legértékesebb alsó 
szakaszán értékesebb a faanyag

• Nagyobb az egyedi stabilitás és az elegyesség,      
kisebb érzékenység és ökonómiai kockázat

• Állandósul az erdőborítás              önfelújulás és 
önszabályozás, erdőtalaj védelme





Eredmények

• Kiegyenlített, jól tervezhető munkaszervezés 
(tömbösítés)

• Termelési folyamatokba integrált természetvédelem

• Felkészülés a klímaváltozásra:

– Fajban gazdagabb

– Változatos szerkezetű, vegyeskorú ellenállóbb erdők

• Jövedelmezőség vizsgálatok bükkösökben (2. fto.) 
és cseresekben (4 fto.)

– kísérleti példák alapján pozitív eredmények

– Kisebb erdőművelési erdőnevelési költségek

– Kisebb kockázat 



Ökonómiai modell: vágásos erdő (Márkus és 
Mészáros 2000)
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Ökonómiai modell: örökerdő
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Örökös éves járadék:
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Kísérletek bükkösökben

• Bükkösök vizsgálata vágásos és örökerdő-
gazdálkodás során

• Helyszín: Pilis, Visegrádi-hegység

• Klíma: Bükkös

• Azonos termőhelyi viszonyok: 2. fto. 
bükkösök

• Vizsgált terület összesen 360 ha

• Árak és költségek 2011. évi szinten



Ökonómiai modellek a
bükkösök példáján

Beavatkozás
Kor 
év

Fahozam 
nm3/ha

Pénzáramok 
egyenlege 

Ft/ha

Erdőnevelés 1. 20 2 -5 200

Erdőnevelés 1. 30 4 17 600

Erdőnevelés 2. 40 22 193 600

Erdőnevelés 2. 50 28 246 400

Erdőnevelés 3. 60 25 246 500

Erdőnevelés 3. 70 30 295 800

Erdőnevelés 3. 80 92 907 120

Véghasználat 90 35 408 450

Véghasználat 100 67 781 890

Véghasználat 110 68 793 560

Véghasználat-Erdőfelújítás 120 325 3 522 750

Összes 698 7 408 470

éves átlagos korszaki jövedelem 
(Ft/ha/év) 61 737

örökös éves járadék (Ft/ha/év) 24 569

Beavatkozás
ciklus 

év
Fahozam 
nm3/ha

Pénzáramok 
egyenlege Ft/ha

Örökerdő kezelés 5 29,1 316 145

Összesen 120 évre 698 7 587 480

éves átlagos korszaki 
jövedelem (Ft/ha/év) 63 229

örökös éves járadék (Ft/ha/év) 60 750



Kísérletek cseresekben

• Helyszín: Gödöllői-dombság, Valkói Erdészet

• Klíma: erdőssztyep klímájú terület, gyakori aszályok

• A homok alapkőzetű erdőtalajok

• Azonos termőhelyi viszonyok: 4. fto. cseresek

• Májusi cserebogár mindhárom törzse és az erdei 
cserebogár megtalálható,

• Rajzásuk időben eltolt, ezért minden évben van

• Vizsgálati terület: 42 ha

• Árak és költségek 2011. évi szinten



Ökonómiai eredmények bükkösökben 
és cseresekben

Erdőművelési rendszer 
(alrendszer)

Erdő-
társulás

Jövedelem szabályos 
állapotú erdőtömb 

szintjén
Ft/ha/év

Jövedelem kisbirtok 
szintjén, kamatláb 2% 

Ft/ha/év

Vágásos erdő (Felújítóvágás-
természetes erdőfelújítás)

Bükkös 61 737 24 569

Örökerdő Bükkös 63 229 60 750
Vágásos erdő (TRV -
mesterséges felújítás)

Cseres 6 100 1 954

Vágásos erdő (Felújítóvágás-
természetes erdőfelújítás)

Cseres 15 645 5 011

Örökerdő Cseres 21 074 6 749

Mind a két erdőtársulás esetében az örökerdő-gazdálkodás
előnyös alternatívát jelent!
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Összefoglalás
• Örökerdő-gazdálkodás előnyei:

• Természetvédelem: biológiai sokféleség 
(biodiverzitás) élőhelyek és fajok megőrzése

• Klímaváltozás: hosszabb távon várható 
változásoknak ellenállóbb, stabil erdők

• Gazdasági: alacsonyabb ráfordítások, 
kockázatmentesebb, jövedelmező gazdálkodás

• Turizmus: folyamatos és izgalmas erdőkép

• Társadalom: a városiasodás ellenpontjaként fontos 
az egészséges környezet biztosítása, ökoszisztéma 
szolgáltatások 



Köszönöm  a figyelmet!


