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Kutatások eredményei már meggyőzően bizonyítják,
hogy néhány jól körülhatárolható kivételtől eltekintve
a holtfa jelenléte semmilyen veszélyt nem jelent az
erdő egészségére. Ismereteink alapján bátran
kijelenthetjük, nem egészségesebb, hanem betegebb
az erdő, amiből hiányzik a holtfa.

A Natura 2000 célja többek között a jelölőfajok és
élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének
megőrzése, fenntartása és helyreállítása.
Natura 2000 erdőterületek esetében e
céloknak és irányelveknek csak úgy lehet
eleget tenni, ha megfelelő mennyiségben és
minőségben biztosítjuk a holtfa jelenlétét,
mivel az erdő természetességi állapotát
jelentős részben a holtfa viszonyok
határozzák meg, valamint számos faj léte
közvetlenül vagy közvetetten függ tőle.
Az erdők nevelése folyamán alkalmazott előhasználatok, majd véghasználatok
és egészségügyi termelések következtében gazdasági és egészségügyi
szempontok miatt a holtfa, valamint a még élő, de részben már elhalt
faegyedek szinte teljes egészében eltávolításra kerülnek. E gyakorlat
következtében európa szerte megritkultak, kihaló félbe kerültek a holtfához
kötődő fajok.

A holtfához kötődő fajok túlnyomó része erősen
specializálódott, azaz
számukra nem léteznek más élőhelyek.

Optimális holtfa viszonyok megteremtésének gyakorlati vonatkozásai
Az optimális holtfa állapotok eléréséhez minél fiatalabb egy állomány, annál
több időre van szükség, hiszen az erdei életközösség szempontjából vastagabb
holtfa, leghamarabb a középkorú állományokban képes megjelenni. Tudatos
beavatkozással viszont felgyorsíthatók e folyamatok és jobb feltételeket
teremthetünk.
Már fiatalkorú állományban befejező tisztításnál kiválaszthatunk néhány (kb. 5–10 fa/ha), az
átlagosnál termetesebb, terebélyesebb ágrendszerű faegyedet, amely körül ha kivágjuk a fejlődését
zavaró fákat, elősegítjük a később még nagyobb koronájú, biotópfák kialakítását, melyeket a
későbbiekben sem termelünk ki, - idővel holtfa válik belőle.

Gyérítés folyamán az odvas fákat a jelölés során amennyire lehet hagyjuk ki, illetve szükség
szerint további fejlődésüket elősegítve, mellőlük egy-egy fát kitermelésre, vagy lábon álló
holtfának jelölhetünk.

Natura 2000-es fajok, melyek fennmaradása
megfelelő holtfa viszonyok/odvas fa nélkül
nem lehetséges
Zöld koboldmoha-Buxbaumia viridis
Nagy szarvasbogár-Lucanus cervus
Szarvas álganéjtúró-Bolbelasmus unicornis
Remetebogár-Osmoderma eremita
Kék pattanó-Limoniscus violaceus
Skarlátbogár-Cucujus cinnaberinus
Kerekvállú állasbogár-Rhysodoles sulcatus
Nagy hőscincér-Cerambyx cerdo
Havasi cincér-Rosalia alpina
Gyászcincér-Morimus funereus
Hamvas küllő-Picus canus
Fehérhátú fakopáncs-Dendrocopos leucotos
Nyugati piszedenevér-Barbastella barbastellus
Nagyfülű denevér-Myotis bechsteinii

Az álló holt fa visszahagyásával különösen a növedékfokozó gyérítésekre besorolt
állományoknál kell foglalkozni, mivel az odúlakó madarak és emlősök fészkelőhelye
szempontjából releváns, 15–20 cm-nél vastagabb álló holt fák, facsonkok és odvas törzsek
ezekben az állományokban jelennek meg.
Gyérítéskorú faállományokban viszont sok esetben csupán néhány nagyméretű, sarj eredetű,
esetenként bekorhadt tövű faegyed képes élőhelyet nyújtani hosszú évtizedekig számos ritka,
védett fajnak. Ennek érdekében a gyérítés jelölésekor hagyjuk meg belőle.
A nagyobb méretű holtfák képződését, a természetes odvak
kialakulást elősegíthetjük a könnyebben odvasodó, gyorsabban növő
őshonos elegyfafajok (nyírek, mézgás éger, madárcseresznye, hársak,
kecskefűz, törékeny fűz, fehér fűz, hazai nyárak stb.) közbeszorult
egyedeinek a megsegítésével.

Stilizált madár ábra jelölőfestékkel rajzolva a Roth
Gyula Erdészeti Szakközépiskola tanulmányi
erdejében. Természetvédelmi szemlélet kialakítása
tizenéves erdésztanoncok körében – biotópfának
megjelölve

Flújítóvágás és szálalóvágás jelölésekor a Natura 2000 fajok élőhelyét jelentő álló és
fekvő holtfát, odvas fát, facsonkot, nagyméretű biotópfákat a jelölés során lehetőség
szerint ki kell hagyni. Ajánlott az érintetlenül visszahagyandó hagyásfa-csoportot,
állományfoltot ezeknek az élőhelyi elemeknek a koncentráltabb előfordulási helyén
kijelölni.
Folyamatos erdőborítást fenntartó gazdálkodás esetén: Odvas fák, facsonkok,
vastagabb álló és fekvő holtfa, vastagabb elhalt koronaágak megtartására itt is
figyelemmel kell lenni a jelölés során. A vágásos erdőkhöz hasonlóan itt is rendkívül
fontos biotópfák kijelölése általában a fahasználatok jelölését megelőzően, legalább
5–10 db/ha.

A holtfa meghagyása sokszor jelentéktelen,
pillanatnyi gazdasági kiesést jelent. Leginkább
szemléletbeli kérdés. Meg kell látnunk, hogy
egyidejűleg természetvédelmi és erdővédelmi
érdek is.

A visszahagyásra ajánlott holtfa mennyiségi és minőségi jellemzői:
•
•
•
•

A visszahagyandó összes holtfa az erdőrészlet összes fatérfogatának (élő+holtfa) élőfakészletének lehetőség szerint
legalább 10%-a legyen. Ebbe beleszámíthatók az egyébként is meghagyandó, hagyásfacsoportban, állományfoltban
található, minimum 30%-ban elhalt farésszel rendelkező nagyméretű még élő faegyedek is.
Törekedjünk rá, hogy minden korhadási, lebomlási fázisban lévő holtfa megtalálható legyen az erdőrészletben.
Fontos, hogy a holtfák hálózatot alkossanak. Ha az erdőrészlet egy pontjába összpontosul a holtfa mennyiség jelentős
része, nem tudja jól ellátni ökológiai folyosó funkcióit.
A fajok életében fontos, hogy folyamatosan jelen legyenek az optimális holtfa viszonyok, vagyis a kontinuitás. Ezt
legjobban a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás mellett lehet biztosítani

Felhasznált szakirodalom:

•
•
•
•

A visszahagyandó álló vagy fekvő holtfa amennyiben lehetséges, a vastagabb átmérőcsoportból kerüljön ki (d1,3≥30
cm).
Hektáronként legalább 3–4 db/ha földön fekvő vastag holtfát célszerű visszahagyni, amennyiben a faállomány
átmérőeloszlása ezt lehetővé teszi. A fekvő holtfa lehet teljes kidőlt fa vagy törzsdarab, vastag koronaág (min. 4,0 m
hosszú).
A visszahagyott összes holtfa legalább 40%-a álló holtfa legyen. Álló holtfa a kidőlt, de a szomszédos fán fennakadt
elhalt fa és a minimum 4,0 méter magas törzscsonk is.
A visszahagyandó, lábonálló vastag holtfa és/vagy holt farésszel (elhalt vastag koronaágak, pusztuló, bekorhadt
törzsrész) rendelkező nagyméretű faegyed mennyisége legalább 4–6 db/ha legyen.
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