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1. A vizsgálat célja, anyag és módszer 

 

Jelen vizsgálat célja a Börzsöny erdőterületének átfogó, táji léptékű vizsgálata: állapotának elemzése, 

a várható változások feltárása, elsősorban az erdőgazdálkodás szemszögéből. Mivel ekkora területet 

illetően kevés biológiai háttér információval rendelkezünk (főként az élőhelyekre vonatkozóan), 

vizsgálatunk elsősorban az Országos Erdőállomány Adattárban rögzített adatok elemzésére terjed ki, 

ezek tükrében igyekszik bemutatni általában az erdőterületet, ill. az egyes élőhelyeket és fajokat.  

 

Az érintett terület 

A Börzsöny területét érintő Natura 2000 területek: 

 

Kódja Natura 2000 terület neve státusza 

HUDI20008 Börzsöny  KJTM (SAC) 

HUDI10002 Börzsöny és Visegrádi-hegység MV (SPA) 

 

 

Natura 2000 terület neve 

 

 

teljes területe 

(ha) 

vizsgált területe 

erdőtervezett erdőrészlet 

(ha) % (ha) % 

Börzsöny  30.423,6 28.857,51 94,9 27.800,59 91,4 

Börzsöny és Visegrádi-hegység 49.556,83 28.323,93 57,2 27.292,31 55,1 

A teljes vizsgált terület (átfedéssel) 28.888,69 27.830,48 

 

A Börzsöny szűkebb környezetének erdőtervezett területei és az egyes site-ok viszonyát az 1. sz. 

térkép ábrázolja. 

Mint az 1. sz. térképen és a fenti táblázatban látható, a hegységen belül a két érintett Natura2000 

terület igen nagy mértékben átfedi egymást, összesített területükön belül a SAC 99,9%-al, a SPA 

98,0%-al részesül. Emiatt és az egyszerűség kedvéért az alábbi elemzésekben együtt kezeljük őket. 

Ezt az a tény is alátámasztja, hogy a Diósjenő-Királyréti erőtervezési körzetben a különbözőképpen 

érintett erdőrészletek megosztása még nem történt meg. A Börzsöny erdészeti tájat egyébként a Duna 

és ártere (HUDI20034) Natura2000 site is érinti, de minimális (7 hektár alatti) területtel. 
 

 

A vizsgált adatok 
 

Nagy területre kiterjedő, tervszerű vegetáció-, ill. élőhelytérképezésről a területen nincs tudomásunk, 

így jelen tanulmányban az élőhelyekre vonatkozó információ forrása is az Országos Erdőállomány 

Adattár. Az ebben tárolt adatok elsősorban az erdőgazdálkodást szolgálják, így elemzésünk is 

leginkább ebből a szemszögből indul ki. Az alapadatok az egyes erdőrészletekben található 

számottevő mennyiségű (arányú) fafajokra vonatkoznak, az erdőrészletek átlagában (pl. kor, 

elegyarány, méret, egészségi állapot). A közel 30 ezer hektárra kiterjedő vizsgálat így 5-10 hektáros 

építőelemekre támaszkodik. Bizonyos erdőrészlet-szintű adatok az egyes fafajokra vonatkozó adatok 

származtatásával kerülnek meghatározásra (pl. faállománytípus). A termőhelyre vonatkozó 

információ (pl. genetikai talajtípus, klíma-típus) és az erdőgazdálkodás tervezésével összefüggő 

adatok (pl. üzemmód, rendeltetés, fahasználat, felújítás) is erdőrészlet léptékűek. Fátlan élőhelyekre 

vonatkozóan csak áttételes (termőhelyi) információval rendelkezünk, de ezek is csak erdőrészletekre 

vonatkozóan állnak rendelkezésre (egyéb részletre, pl. tisztásra nem).  

A jelölő fajok előfordulási adatai a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság központi adatbázisából 

kerültek leválogatásra.  
 



 
 

 

 

 

 

 

1. sz. térkép  Natura2000 site-ok a Börzsöny 

területén 



2. Az érintett Natura 2000 területek közösségi jelentőségű jelölő élőhelytípusai, illetve jelölő 

fajai  
 

Az alábbi táblázatokban *-al jelöltem a kiemelt közösségi jelentőségű értékeket, az adatok a 2015-ös 

hivatalos jelentésből származnak, a teljes site-ra vonatkoznak.  

Jelölő élőhelytípusok jegyzéke 

Börzsöny HUDI20008 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

Kód Magyar név borítás % 
reprezen-

tativitás 

megőr-

zöttség 

ált. 

értékelés 

40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések * 5 C B C 

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 2 C B C 

6210 

Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és 

cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos 

orchidea-lelőhelyei 

1 C C C 

6430 
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó 

szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 
3 C B C 

6520 Hegyi kaszálórétek 3 C C C 

8150 
Közép-európai hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-

lejtők 
1 C C C 

8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel 0,05 C C C 

8230 
Szilikátsziklák a Sedo-Scleranthion vagy a Sedo-albi-

Veronicion dillenii pionír növényzetével 
2 C B C 

9110 Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) 17 B B C 

9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) 9 B B C 

9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői * 1 C B B 

91E0 

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus 

excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) * 

5 C B C 

91G0 
Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és 

Carpinus betulus-szal * 
23 B B C 

91M0 Pannon cseres-tölgyesek 25 B B C 

 

Az élőhelyekkel az 5. és 6.fejezetben még részletesen foglalkozunk, itt néhány megjegyzést emelünk 

ki: 

A 40A0, 6190, 6210, 6340, 6520, 8150, 8220, 8230 fátlan élőhelyek jellemzően egyéb 

részleteken (TI, TN, CE), esetleg kisebb, töredékes foltokban véderdő jellegű erdőrészleteken 

találhatók meg, nyilvántartott adatok nem vonatkoznak rájuk, erdőtervi előírások nem érintik az 

állományaikat. A gyakorlatban az erdőgazdálkodásnak legfeljebb közvetetten, esetlegesen kitettek 

(pl. közelítés, készletezés), bár ezek hatása is lehet komoly. 

A 9110 (Mészkerülő bükkösök) a rendelkezésre álló adatok segítségével nem azonosítható. A 

Börzsönyben ritka kivételtől eltekintve erdőrészlet léptékű állományokat nem alkot, rendszerint 

kisebb kiterjedésben (gyakran csak töredékesen), a 9130 (Szubmontán és montán bükkösök) 

élőhelybe ágyazva fordul elő. Emiatt csak egyben, bükkösökként tudjuk őket elemezni. A 9110 

hivatalosan jelzett (fenti táblázatban is látható) területe és részaránya biztosan igen eltúlzott. 

A 9180 (Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői) a fafajokra vonatkozó adatok alapján, 

erdőrészlet léptékben rosszul azonosítható. Állományai gyakran kisebb kiterjedésűek, néha 

töredékesek, egy-egy erdőrészlet zonális társulásába ágyazódnak be, jellemzően sziklakibúvások, 

kőgörgetegek mentén. 



A 91E0 (Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők) faállomány alapján elég pontosan 

beazonosítható területe a Börzsönyön belül mindössze 130 hektár körüli, ami jóval kisebb arányt 

képvisel a táblázatban jelzettnél. 

A 91H0 (Pannon molyhos tölgyesek) a HUDI20028 terület hivatalos adatlapjáról kezdettől 

hiányzik, holott faállománytípus alapján, viszonylag jól azonosíthatóan több mint 300 hektár 

kiterjedésben (kb. 1% területarány) található a hegységben zárt molyhos tölgyesek, ill. (andezit) 

bokorerdők formájában. Ld. még pl. Nagy (2007) 29. o: Vicio sparsiflorae – Quercetum, Corno – 

Quercetum, Ceraso mahaleb – Quercetum. 

 

Jelölő fajok jegyzéke 

(*-al jelölve a kiemelt közösségi jelentőségűek, az adatok a teljes site-ra vonatkoznak) 

Börzsöny HUDI20008 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

Magyar név Tudom. név 
állomány 

nagyság 

megőr-

zöttség 
izoláció 

ált. 

értékelés 

állandó 

létszám 

Kövi rák * 
Austropotamobius 

torrentium 
A C A C 1500 

Piszedenevér Barbastella barbastellus C C C C 101-500 

Petényi márna Barbus meridionalis A B A C 5000-10000 

Vöröshasú unka Bombina bombina C C C C ritka 

Nagy hőscincér Cerambyx cerdo C C C C 1000-1500 

Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus C B C B ritka 

Magyar fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii C B B B ritka 

Piros kígyószisz Echium russicum C B C B 101-250 

Mocsári teknős Emys orbicularis C C A C 30 

Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax C B B B ritka 

Csíkos medvelepke* Euplagia quadripunctaria C B C B ritka 

Magyarföldi husáng Ferula sadleriana A C A C 200 

Kék pattanóbogár Limoniscus violaceus C B C B ritka 

Szarvasbogár Lucanus cervus C C C C 10001-20000 

Nagyfülű denevér Myotis bechsteini C C C C 20-100 

Hegyesorrú denevér Myotis blythii B C C C 501-1000 

Csonkafülű denevér Myotis emarginatus C B C B ritka 

Közönséges denevér Myotis myotis C C C C 501-1000 

Álolaszsáska 
Paracaloptenus 

caloptenoides 
C B B B 1001-10000 

Leánykökörcsin Pulsatilla grandis C B C B 501-1000 

Nagy patkósorrú 

denevér 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
C C C C 20-100 

Kis patkósorrú 

denevér 
Rhinolophus hipposideros B C C C 501-1000 

Havasi cincér * Rosalia alpina B C C C 5001-10000 

 

A jelölő fajokkal a 6. fejezetben még részletesebben foglalkozom, itt néhány megjegyzést emelek ki: 

A rendelkezésünkre álló előfordulási adatok között a Petényi márna (Barbus meridionalis), 

magyar fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii), sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax), nagyfülű 

denevér (Myotis bechsteini), hegyesorrú denevér (Myotis blythii) egy adattal sem szerepel, így nem 

elemezhető. 

A piros kígyószisz (Echium russicum), magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) fátlan 

élőhelyekhez kötődik, a rendelkezésünkre álló előfordulási adatok szerint csak egyéb részleteken, ill. 

ténylegesen véderdőként nyilvántartott erdőrészletekben fordul elő, erdőtervi előírások nem érintik 



az állományaikat. A gyakorlatban az erdőgazdálkodásnak legfeljebb közvetetten kitettek (pl. 

közelítés, készletezés). 

Börzsöny és Visegrádi-hegység HUDI10002 madárvédelmi terület  

Magyar név Tudom. név 
állomány 

nagyság 

megőr-

zöttség 
izoláció 

ált. 

értékelés 

létszám/ 

költő állom. 

Uhu Bubo bubo C B C B 3-5 pár 

Kerceréce Bucephala clangula C A A B w 200-500 

Kormos szerkő Chlidonias niger C C C C c 50-100 

Fehér gólya Ciconia ciconia C B C B c 50-100 

Fekete gólya Ciconia nigra B A C B 10-15 

Kígyászölyv Circaetus gallicus C B C B 1-2 

Kék galamb Columba oenas B A A B 300-500 

Fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos A B B B p 100 

Közép fakopáncs Dendrocopos medius B B C B  

Fekete harkály Dryocopus martius B B C B  

Bajszos sármány Emberiza cia C A A B 10-30 

Vándorsólyom Falco peregrinus A B C B p 5-10 

Örvös légykapó Ficedula albicollis B B C B 500 

Kis légykapó Ficedula parva B B C B 10-30 

Rétisas Haliaeetus albicilla C B C B c,w 5-15 

Erdei pacsirta Lullula arborea C C C C  

Kis bukó Mergus albellus C A A B c,w 30 

Hegyi billegető Motacilla cinerea B A A B 30-50 

Halászsas Pandion haliaetus C A A B c 5-10 

Darázsölyv Pernis apivorus B B C B 30-50 

Szürke küllő Picus canus C B C B p 20 

Küszvágó csér Sterna hirundo C B C B c 5-10 

Uráli bagoly Strix uralensis C A A B 1-3 

Karvalyposzáta Sylvia nisoria C A A B  

 

A jelölő fajokkal a 6. fejezet még részletesebben foglalkozik, itt az alábbiakat emelem ki: 

A kerceréce (Bucephala clangula), kormos szerkő (Chlidonias niger), kis bukó (Mergus 

albellus), halászsas (Pandion haliaetus), küszvágó csér (Sterna hirundo) vízhez kötődő fajok, a 

rendelkezésünkre álló előfordulási adatok szerint a vizsgált területen nem fordulnak elő. 

A bajszos sármány (Emberiza cia), karvalyposzáta (Sylvia nisoria) nem erdős élőhelyhez 

kötődik, a rendelkezésünkre bocsátott adatbázisban nem szerepel. Jellemző élőhelyük (száraz gyep, 

ill. cserjés) alapján egyéb részletekben, ill. esetleg véderdőkben fordulhatnak elő, erdőtervi előírások 

nagy valószínűséggel nem érintik az állományaikat. 

A kék galamb (Columba oenas), közép fakopáncs (Dendrocopos medius), hegyi billegető 

(Motacilla cinerea), uráli bagoly (Strix uralensis) erdőhöz, vagy erdős környezethez kötődő fajok, a 

Börzsönyben közismerten elő is fordulnak, de a rendelkezésünkre bocsátott adatbázisban nem 

szerepelnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. A körzeti erdőterv rendeletek bemutatása 

A Börzsönyt érintő erdőtervezési körzetek és erdőterv rendeletek 
 

 

körzet neve 
erdőterve-

zés éve 
e.t. rendelet száma érintett községek 

Kemencei körzet 2011 96/2011. (X. 17.) VM 

rendelet 

Drégelypalánk, Hont, Nagyoroszi, 

Kemence, Perőcsény, Bernecebaráti 

Nagymarosi körzet 2012 85/2012. (VIII. 6.) VM 

rendelet 

Vámosmikola, Ipolytölgyes, Nagybör-

zsöny, Ipolydamásd, Kóspallag, Letkés, 

Márianosztra, Nagymaros, Szob, Zebegény 

Diósjenő-Királyréti 

körzet 

2006-2017 véglegesítés alatt Borsosberény, Berkenye, Diósjenő, 

Nógrád, Kismaros, Szokolya 
 

A körzeti erdőterv a tervezést követő év január 1-től 10 évre szól, illetve a következő körzeti erdőterv 

hatályba lépéséig, amennyiben az előbb készül el. 
 

A jogszabályi kihirdetést követő első erdőtervezés során a szóban forgó Natura 2000 területen lévő 

erdőterületeken az Országos Erdőállomány Adattárban részletenként rögzítésre kerül a Natura 2000 

területbe való tartozás ténye, a Natura 2000 site-ok kódja, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság igényei és adatszolgáltatása szerint a jelölő élőhely kódja. Az erdőrészleteknél minden 

esetben megállapításra kerül a Natura 2000 rendeltetés. A Natura 2000 területek döntő része 

(28.088,72 ha, 97%) országosan védett (a Duna-Ipoly Nemzeti Park része), ill. 22,55 ha helyi 

védettségű, ezeken jogszabály szerint az elsődleges rendeltetés természetvédelmi (ld. 7. sz. térkép). 

Előbbin belül a fokozottan védett terület nagysága 2.245,92 ha (8%). A nem védett területeken a 

Natura 2000 rendeltetés eddig minden esetben további rendeltetésként, második helyen került 

megállapításra. A rendelkezésünkre álló faj, ill. élőhely előfordulási adatok az erdőrészlet lapok 

természetvédelmi szöveges megjegyzés rovatában kerülnek rögzítésre. Fent felsorolt adatok értelem 

szerűen a tanulmány elkészítéséig csak a Kemencei és a Nagymarosi erdőtervezési körzethez tartozó 

részleteknél szerepelnek, a Diósjenő-Királyréti körzet esetében a 2017-es erdőtervezést követően 

lesznek rögzítve. 
 

 

A Börzsönyt érintő erdőterv rendeletek tartalmának összehasonlítása 
 

Az alábbiakban a jogszabályban kihirdetett erdőterv rendeletek (ill. a Diósjenő-Királyréti körzet 

esetében a tervezet) azon elemeit emeltem ki és foglaltam össze, melyek természetvédelmi 

szempontból fontos, egyértelmű, számszerűsíthető korlátozást, vagy előírást tartalmaznak. 

Iránymutatások, lehetőségek így a táblázatos összesítésekben nem szerepelnek. A táblázatok után az 

adott témakörbe tartozó tételeket (fenti táblázatban szereplő jogszabályok vonatkozó bekezdéseit) is 

kiemeltem.  

 

Kötelező átalakítások 
 

Körzet érintett erdők köre kötelező átalakítás mértéke 

Kemencei  – 

Nagymarosi 

védett, akác kivételével az intenzíven terjedő 

fafajok 
100% 

védett, akác főfafajú erdők 15% 

Diósjenő-

Királyréti 

védett, akác kivételével az intenzíven terjedő 

fafajok 
100% 

védett, akác főfafajú, 100% állami tulajdonú 

erdők 
15% 

 



Kemencei Körzet  

Védett erdők  -  5.2.5. A körzeti erdőterv érvényességi időszakában véghasználatra kerülő akác, erdeifenyő, 

feketefenyő, valamint nemes nyár faállománytípusú erdőkben az erdőszerkezet-átalakítást alternatív 

erdőfelújítási előírásként meg kell tervezni. 

Nem védett, Natura 2000 rendeltetésű erdők  -  5.3.3. A kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei 

élőhelytípusba tartozó erdővel határosan intenzíven terjedő főfafajú erdőfelújítás, valamint intenzíven terjedő 

elegyfafajok mesterséges erdősítését is lehetővé tevő erdőfelújítás csak az erdészeti tájban őshonos fa-, illetve 

cserjefajokból álló, legalább 20 méter széles fásszárú, vagy legalább 30 méter széles lágyszárú védőzóna 

létesítése mellett tervezhető. 

 

Nagymarosi Körzet  

Védett és Natura2000 rendeltetésű erdők  -  6.§ (4) g) a termőhelynek nem megfelelő, vagy erdészeti tájidegen 

főfafajú erdők véghasználata után a fafajcserével járó erdőszerkezet-átalakítást alternatív lehetőségként 

minden esetben meg kell tervezni; 

h) az erdőszerkezet-átalakítás kizárólagos módon történő tervezése védett természeti területen a 

természetvédelmi célok és az erdei haszonvételi lehetőségek együttes figyelembe vételével, ütemezetten 

történhet. 

Védett erdők  -  5.2.1. a) akác kivételével az intenzíven terjedő fafajokból (különösen zöld juhar, bálványfa) 

álló erdőket a soron következő erdőfelújítás során át kell alakítani a termőhelynek megfelelő, és az erdészeti 

tájban őshonos fafajokból álló erdőkké; 

b) a fenyvesek erdőszerkezet-átalakítását, amennyiben egészségi állapotuk lehetővé teszi, elsősorban a 

természetes folyamatokra alapozva, több tervezési ciklus alatt kell végrehajtani; 

c) a körzeti erdőterv időbeli hatálya alatt véghasználatra kerülő akác főfafajú erdők területének legalább 15%-

án – elsősorban a körzeti erdőtervezés során egyeztetésre kerülő, magas természeti értékű, erdő- és 

gyepterületeket veszélyeztető akácosokban – az erdőfelújítást kizárólagosan erdőszerkezet-átalakítással kell 

tervezni; 

d) a további akác főfafajú erdő felújítása során az őshonos elegyfajok teljes kíméletével elő kell segíteni a 

későbbi sikeres erdőszerkezet-átalakítást. 

 

Diósjenő-Királyréti Körzet 

  5.2. Természetvédelmi rendeltetésű erdők 

Az erdőszerkezet-átalakítások tervezését az alábbi szempontok figyelembe vételével kell elvégezni: 

a) Az akácosok kivételével az intenzíven terjedő fafajokból álló erdőket a soron következő erdőfelújítás 

során át kell alakítani a termőhelynek megfelelő, és az erdészeti tájban őshonos fafajokból álló 

erdőkké. 

b) A véghasználatra tervezett akác főfafajú, 100%-os állami tulajdonban lévő erdők 15%-án – különösen 

az őshonos fafajú erdőtömbökben található, illetve a magas természeti értékű, erdő- és gyepterületeket 

veszélyeztető akácosokban – az erdőfelújítást kizárólagosan erdőszerkezet-átalakítással kell 

tervezni.  

Natura2000  -  A kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő élőhellyel határos erdő intenzíven terjedő fő vagy 

elegyfafajjal történő felújítását az erdészeti tájban őshonos fa-, illetve cserjefajokból álló, legalább 20 méter 

széles védőzóna létesítésével kell megtervezni. 
 

 

Hagyásfa 
 

Hagyásfák meghagyására vonatkozó egyértelmű előírásokat a rendeletek nem tartalmaznak. Az 

alábbiak lényegében minden esetben csak irányelvként értelmezhetőek.  
 

Kemencei Körzet  

Nem védett, Natura 2000 rendeltetésű erdők  -  5.3.4. A hozamvizsgálat és a véghasználatok tervezése során 

törekedni kell arra, hogy a nagyobb, összefüggő Natura 2000 területeken, vagy azok környezetében a jelölő 

erdőtársulás típusokból mindig legyen idős erdő. Amennyiben a korosztályviszonyok ezt nem teszik lehetővé, 

akkor az idős erdők véghasználata során hagyásfa csoportokat kell visszahagyni. 

Természetvédelmi rendeltetésű erdők  -  6.2.4. A véghasználatok végrehajtása során a 8. pontban 

megfogalmazott elvárások szerint hagyásfákat, illetve hagyásfa csoportokat kell visszahagyni a területen. 

8.2. A véghasználatok során hagyásfákat, hagyásfa csoportokat lehetőség szerint őshonos fafajokból, 

idősebb, de még állékony, illetve böhöncös, odvas faegyedekből kell visszahagyni. Az 2,0 ha-nál nagyobb 



végvágott vagy tarvágott területeken lehetőleg 0,1-0,3 hektár területű hagyásfa csoportok, egyéb esetekben 

hagyásfákat javasolt egyenletes térbeli elhelyezkedésben meghagyni. Ritka, méretes faegyedeket hagyásfa 

csoportban javasolt meghagyni. Ilyenek lehetnek a területen lévő idős hegyi szil, hegyi juhar, 

madárcseresznye egyedek, de igaz ez a szálanként előforduló, a környező állománynál magasabb korú tölgy, 

bükk egyedekre is. A hagyásfa csoportokat javasolt úgy kialakítani, hogy azok a természetvédelmi vagy 

közjóléti jelentőségű, pontszerű objektumokat (például fokozottan védett madár fészke, forrás, barlang 

bejárata, erdei emlékmű vagy közjóléti objektum, berendezés) is tartalmazzák. A hagyásfa csoportokban 

található holtfát vissza kell hagyni a területen. A hagyásfák, hagyásfacsoportok a későbbiekben csak 

különleges esetben (például veszélyelhárítás) termelhetők ki, és a faanyagukat javasolt holt faanyagként a 

területen hagyni. 

 

Nagymarosi Körzet  

5. § (1) Az erdészeti hatóság által jogszabályok alapján előírt hagyásfákat, hagyásfa csoportokat lehetőség 

szerint őshonos fafajokból, idősebb, de még állékony, illetve böhöncös, odvas faegyedekből kell visszahagyni. 

A 3,0 ha-nál nagyobb végvágott vagy tarvágott területeken lehetőleg 0,1-0,3 hektár területű hagyásfa 

csoportokat, egyéb esetekben hagyásfákat javasolt egyenletes térbeli elhelyezkedésben meghagyni. A 

hagyásfa csoportokat javasolt úgy kialakítani, hogy azok a természetvédelmi vagy közjóléti jelentőségű, 

pontszerű objektumokat (például fokozottan védett madár fészke, forrás, barlang bejárata, erdei emlékmű 

vagy közjóléti létesítmény, berendezés) is tartalmazzák. 

 (3) A hagyásfák, hagyásfa csoportok csak különleges esetben, így különösen veszélyelhárítás érdekében 

termelhetők ki, és a faanyagukat holt faanyagként a területen kell hagyni, melytől csak szakmai szempontok 

alapján, így különösen az erdő védelme és fenntartása érdekében lehet eltérni. 

Védett természeti területen, illetve a Natura 2000 területen  -  (4) e) a 2,00 hektár vagy annál nagyobb területű, 

természetes, természetszerű vagy származék erdő véghasználatát az erdészeti tájban honos fafajú hagyásfák, 

illetve hagyásfa csoportok visszahagyásával kell megtervezni; 

8.2. Őshonos fafajok hiányában a hagyásfák és a hagyásfa csoportok az intenzíven terjedő fafajok, illetve az 

erdőszerkezet-átalakítás kivételével idegenhonos fafajokból is kialakíthatók. 

 

Diósjenő-Királyréti Körzet 

4.§ (6) A véghasználat során fakitermelési korlátozás alá eső vagy kitermelni nem szándékozott faegyedek (a 

továbbiakban: hagyásfa) visszahagyását csoportos jelleggel kell megtervezni oly módon, hogy azok 

a) a 2 hektár vagy annál nagyobb, végvágott vagy tarvágott területen lehetőség szerint legalább 0,05–0,5 

hektár, 

b) az a) pontban foglalt területnél kisebb területen 0,1 hektárnál kisebb 

területű csoportokban maradjanak vissza. 

 (7) Egymással szomszédos, véghasználatra tervezett erdőrészletek esetében a hagyásfa csoportokat 

összevontan is ki lehet alakítani. 

 (8) A véghasználat során a hagyásfákat, hagyásfa csoportokat lehetőség szerint őshonos fafajokhoz tartozó, 

idősebb, de még állékony, illetve böhöncös, odvas faegyedekből kell visszahagyni. A hagyásfa csoportokat 

úgy kell kialakítani, hogy azok lehetőleg a természetvédelmi vagy közjóléti jelentőségű, ismert vonalas, illetve 

pontszerű helyszíneket – így különösen fokozottan védett madár fészke, forrás, patakmeder, barlang bejárata, 

erdei emlékmű vagy közjóléti létesítmény, berendezés – is tartalmazzák. 

 (9) A véghasználat során a hagyásfák, hagyásfa csoportok erdészeti tájban honos fafajú egyedei csak 

kivételesen indokolt esetben, így különösen veszélyelhárítás, az erdő védelme és fenntartása érdekében 

termelhetők ki. A hagyásfa csoportokban található, az erdészeti tájban honos fafajú holtfát, valamint az 

előzőek szerint kitermelt faanyagot vissza kell hagyni a területen. 

 (10) A véghasználatok után visszamaradó, 0,5 hektárnál nagyobb mikroélőhelyek, hagyásfa csoportok 

területét külön erdőrészletbe kell tervezni, faanyagtermelést nem szolgáló üzemmóddal vagy olyan vágásos 

üzemmódú erdőrészlet kialakításával, ahol a vágásérettségi kor legalább az e rendelet mellékleteiben 

meghatározott vágásérettségi szakasz felső határának másfélszerese. 

Védett természeti területen, illetve Natura 2000 területen  -  5.§ (4) f) a 2 hektár vagy annál nagyobb 

területű, természetes, természetszerű vagy származék erdő véghasználatát az erdészeti tájban honos fafajú 

hagyásfák, illetve hagyásfa csoportok visszahagyásával kell megtervezni, melynek során a korábban 

megosztással leválasztott, faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódú erdőrészleteket, a szomszédos 

erdőrészletekben meglévő hagyásfa csoportot vagy csoportokat és a 4. § (10) bekezdése szerint megosztással 

leválasztott, önálló erdőrészleteket is figyelembe kell venni; 



Natura 2000 rendeltetésű erdők  -  5.3. Hagyásfa csoportokat különösen a Natura 2000 területen található 

jelölő erdei élőhelyek véghasználata során indokolt visszahagyni, átlagosan az eredeti fakészlet 5%-os 

mértékéig. 
 

 

Holtfa 
 

Körzet érintett erdők köre kötelező meghagyás mértéke 

Kemencei 
fokozottan védett, vagy faanyagtermelést nem 

szolgáló erdők, ill. fehérhátú fakopáncs élőhelyei 
15m3/ha 

Nagymarosi 

fokozottan védett erdő, ill. fehérhátú fakopáncs 

előfordulási helyei 
15m3/ha 

legalább két éve földön fekvő holtfa 100% 

Diósjenő-

Királyréti 
 – 

 

Kemencei Körzet  

Természetvédelmi rendeltetésű erdők  -  6.2.5. A fakitermelések során változatos méretű, álló és fekvő 

holtfát, illetve azok kialakulásának elősegítése céljából kitermelt faanyagot kell visszahagyni a területen. 

6.2.6. A fokozottan védett, vagy faanyagtermelést nem szolgáló erdőkben, illetve a nagy mennyiségű holt fát 

igénylő fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) élőhelyein - a keletkező és elbomló holtfaanyag 

egyensúlya mellett - 15 köbméter/hektár mértékig álló és fekvő holtfát kell visszahagyni. 

Nem védett, Natura 2000 rendeltetésű erdők  -  6.3.3. A közösségi jelentőségű, fában fejlődő bogárfajok - 

például szarvasbogár (Lucanus cervus), nagy hőscincér (Cerambix cerdo), kék pattanóbogár (Limoniscus 

violaceus), havasi cincér (Rosalia alpina) -, illetve a jelölő denevérfajok állományainak megőrzése érdekében 

egészségügyi fakitermelést csak böhöncös faegyedek és holtfa egyenletes térbeli eloszlásban történő 

visszahagyásával lehet végezni. 
 

Nagymarosi Körzet  

4.§ (7) Természetes, természetszerű és származék erdőben a visszamaradó holt faanyag mennyiségének 

növelése érdekében egészségügyi termelés csak akkor tervezhető, ha legalább 5m3/ha mennyiségű holt 

faanyag már jelen van az erdőben. Ez alól kivételt képezhetnek az egészséges egyedekre is veszélyt jelentő, 

fertőző károsítások megelőzőse érdekében szükséges fakitermelések, valamint az árvízi lefolyási sávban lévő 

erdők, ahol álló és fekvő holtfát visszahagyni csak az árvízvédelmi szempontok figyelembevételével lehet. 

5.§ (2) A hagyásfa csoportokban található holtfát vissza kell hagyni a területen. 

(3) A hagyásfák, hagyásfa csoportok csak különleges esetben, így különösen veszélyelhárítás érdekében 

termelhetők ki, és a faanyagukat holt faanyagként a területen kell hagyni, melytől csak szakmai szempontok 

alapján, így különösen az erdő védelme és fenntartása érdekében lehet eltérni. 

Védett természeti területen, illetve a Natura 2000 területen  -  7. § (1) ba) természetes, természetszerű és 

származék erdőkben lehetőség szerint egyenletes eloszlásban böhöncös, odvas faegyedeket, valamint álló és 

fekvő holtfát kell visszahagyni a területen; 

Természetvédelmi rendeltetésű erdők  -  6.1.1. A nevelővágások és bontóvágások során hektáronként legalább 

5 m3 mennyiségű böhöncös, odvas faegyedet, változatos méretű álló vagy fekvő holtfát, vagy kitermelt 

faanyagot kell visszahagyni a területen. 

6.1.2. Fokozottan védett erdőben végzett fakitermelés során – amennyiben a faállomány szerkezete lehetővé 

teszi – a keletkező és elbomló holtfaanyag egyensúlya mellett hektáronként legalább 15 m3 mennyiségű álló 

vagy fekvő holtfát kell visszahagyni a területen. 

6.1.3. A nagy mennyiségű holt fát igénylő fehérhátú fakopáncs élőfordulási helyein – amennyiben a 

faállomány szerkezete lehetővé teszi – a keletkező és elbomló holtfaanyag egyensúlya mellett hektáronként 

legalább 15 m3 mennyiségű fekvő holtfát kell visszahagyni. 

8.5. Általánosságban törekedni kell álló és fekvő holtfa visszahagyására. A legalább két éve földön fekvő 

holtfát vissza kell hagyni. 
 

Diósjenő-Királyréti Körzet 

4.§ (11) Természetes, természetszerű és származék erdőben a holt faanyag megfelelő mértékű előfordulásának 

biztosítása érdekében egészségügyi termelés csak akkor tervezhető, ha az erdőben legalább 5 m
3
/ha 

mennyiségű holt faanyag található. 



(12) A (11) bekezdésben foglaltak alól kivételt képezhetnek 

a) az egészséges egyedekre is veszélyt jelentő, fertőző károsítás megelőzése érdekében szükséges 

fakitermelések, 

b) a közjóléti rendeltetésű erdőkben tervezett fakitermelések, ahol holtfát visszahagyni csak a 

balesetveszély elkerülésével lehet 

Natura 2000 rendeltetésű erdők  -  5.3. A közösségi jelentőségű, fához kötötten fejlődő, jelölő bogárfajok – 

például a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), havasi cincér (Rosalia alpina), a skarlátbogár (Cucujus 

cinnaberinus) –, valamint a védett, közösségi jelentőségű, jelölő erdei denevérfajok – például nyugati 

piszedenevér (Barbastella barbastellus), nagyfülű denevér (Myotis bechstenii) – kedvező természetvédelmi 

helyzetének fenntartására érdekében a fahasználatokat idős, nagyméretű fák és álló, vastag, holt faanyag 

folyamatos jelenlétének biztosításával kell megtervezni. 
 

 

Vegetációs idő 
 

Körzet / kivételek Veg. idő kezdete Veg. idő vége 

Kemencei április 1 augusztus 31 

  hóvirág élőhely február 15  

Nagymarosi április 1 augusztus 31 

  védett geofiton növények élőhelye február 15  

  fehérhátú harkály, fekete gólya élőhelye március 15  

  talajlakó orchideák előfordulási helye  szeptember 30 

  parlagi sas előfordulási helye február 1  

Diósjenő-Királyréti április 1 augusztus 15 

  védett geofiton növények élőhelye február 15  

  nőszőfű fajok előfordulási helye  szeptember 30 
 

Fenti táblázat értékeléséhez szem előtt kell tartani, hogy parlagi sas fészkelési adat a Kemencei 

körzetben; fehérhátú harkályra és fekete gólya fészkelésre, továbbá védett geofiton növények, 

talajlakó orchideák és nőszőfű fajok előfordulására mindhárom körzetben vannak adatok. 
 

 

A véghasználatok tervezése során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok (vágásos 

üzemmódban, évek) 
 

 Gazdasági rendeltetés Természetvédelmi rendeltetés 

Faállománytípus neve Kemence Nagymaros Diósj.-K.rét Kemence Nagymaros Diósj.-K.rét 

Gyertyános-

kocsánytalan tölgyesek 
90-120 90-120 

m 100-130 

s 90-120 
100-150 100-170 

m 110-150 

s 100-140 

Kocsánytalan tölgyesek 90-120 90-120 
m 90-120 

s 85-110 
100-170 100-170 

m 100-150 

s 90-140 

Cseresek 75-100 80-100 
m 80-100 

s 75-100 
80-120 80-120 

m 90-130 

s 85-120 

Bükkösök 100-130 100-130 100-130 100-170 100-180 110-170 

Kőrisesek   70-100   85-140 

Gyertyánosok, hársasok   70-110   80-120 

Akácosok 30-40 30-40 25-35 30-50 30-50 25-50 

Fenyvesek   40-70   40-120 

Hazai nyárasok   30-60   45–70 

Nemes nyárasok 20-40 25-40 - 25-40 25-40  

 

 



4. A terület erdőterv szerinti állapota általában, az erdőgazdálkodási tevékenységek 

mértéke, kiterjedése 
 

Rendeltetések és üzemmód 
 

Az erdők hosszú távú sorsát alapvetően befolyásoló legfontosabb erdőtervi jellemzők a rendeltetés és 

az üzemmód. A vizsgált területen az elsődleges és további rendeltetések terület szerinti megoszlását 

az alábbi diagramok szemléltetik.  
 

  
 

A védett területekkel való nagymértékű átfedés miatt, jogszabály szerint a terület nagy részén az 

elsődleges rendeltetés természetvédelmi. A fennmaradó, valamivel több mint 750 hektárnyi terület 

elsődleges rendeltetése az állapotának megfelelő, a 214 hektár állami fenntartású vadaskert Hont 

községhatárban található. A további rendeltetések halmozottan kerültek ábrázolásra (tehát amely 

erdőrészletben 2. és 3. rendeltetés is van, az kétszer szerepel). A Natura2000 rendeltetés jelenleg 

minden esetben 2. rendeltetésként szerepel a Nagymarosi és a Kemencei körzet minden érintett 

erdőrészleténél. A Diósjenő-Királyréti körzetben a tanulmány írásakor folyó erdőtervezés során kerül 

a rendeltetések közé. Talajvédelmi rendeltetés közel 4500 hektáron, parkerdő rendeltetés mindössze 

250 hektáron szerepel, utóbbi egyértelműen nincs szinkronban a tényleges közjóléti kihasználtsággal.  
 

Az üzemmódok területfoglalását és arányát az alábbi táblázat és ábra mutatja be. A nemvágásos 

üzemmódok jelentős területét önmagában, valamint országos viszonylatban is érdemes értékelni. A 

szálaló és átalakító üzemmódra való nagy területű (elsősorban a Királyréti Erdészethez köthető) 

átállás jelentős kihívás elé állította az erdészeti szakmát. A börzsönyi nemvágásos üzemmódok 

részaránya az ország összes nemvágásos erdeiben közel 8%, ami több mint ötszöröse az teljes 

vizsgált terület által képviselt területi aránynak (1,4%). A szálaló és átalakító üzemmód területének 

további növekedése egyébként folyamatban van.   
 

Üzemmód terület (ha) 

Vágásos 19.190,41 

Szálaló 1.058,38 

Átalakító 4.658,22 

Faanyagtermelést nem szolgáló 2.921,95 

 

 



 

A nemvágásos üzemmódú erdőrészletek elhelyezkedését az alábbi 2. sz. térkép szemlélteti. E 

térképen feltüntettem a jelenlegi üzemmódtól függetlenül külön jogszabály szerint kezelendő 

erdőrezervátumot (magterülete érintetlenül hagyandó, védőzónája lényegében szálaló, vagy átalakító 

üzemmódban kezelendő) és a DINPI által természeti övezetnek javasolt (érintetlenül hagyandó) 

Csarna-völgy területét.  
 

 
 

2. sz. térkép  Nemvágásos üzemmódok 

és egyéb kiemelt területek a Börzsöny 

területén 



Mint a fenti térképen látható, a faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód a hegységben igen 

szórványosan, 1-néhány erdőrészletenként található meg. A kevésbé intenzív felszínformájú 

területeken (Nagyoroszi, Kóspallag-Nagybörzsöny) jóval ritkább, a száraz Délnyugati-Börzsönyben 

és a hegyvidéki jellegű Magas-Börzsönyben gyakoribb. Jelenleg az egyetlen nagy tömb a 

Dunakanyarban található Szent-Mihály hegy. A korábbi viták nyomán egyelőre jórészt átalakító 

üzemmódban szerepel a Csarna-völgy természeti övezetbe jelölt területe. A szálaló és átalakító erdők 

zöme a Királyréti Erdészet területén található, e gazdálkodó a 10 évvel ezelőtti erdőtervezést 

követően kizárólag nemvágásos üzemmódban kezeli erdeit. Itt is érdemes megemlíteni, hogy a 

területen a szálaló és az átalakító üzemmód gazdálkodási gyakorlata (a fiatalabb, tisztítási-gyérítési 

korú erdőktől eltekintve) nem különbözik jelentősen, így erdőképük is nagyon hasonló. 
  

 

Fahasználatok és erdőfelújítások 
 

A tanulmány készítésekor még tervben szereplő nevelővágások és véghasználatok a vizsgált területet 

az alábbi mértékben érintik. Az adatok értelmezéséhez fontos szem előtt tartani, hogy a vizsgálat 

időpontjában a Kemencei körzet erdőtervének érvénybe lépése óta 4,5 év, a Nagymarosi körzet 

esetében 3,5 év telt el, míg a Diósjenő-Királyréti körzet erdőterve az idei év végén lejár. A körzeti 

tervben lehetővé tett fahasználatok az időközben lekönyvelt teljesítés mértékével csökkentek (így az 

alábbiakban ez a csökkentett, a körzeti erdőtervek hátralévő idejére vonatkozó érték szerepel). Ez 

alól nyilvántartási okokból kivételt képez a szálalás (amelyből nem történik levonás). A százalékok 

összege száztól eltérő is lehet! 

Tervezett fakitermelések területe – ha és % (általában az erdőrészlet teljes területe, * - fakitermelés 

mértékével redukált terület) 

Erdőrészletek 

összterülete  

Előhasználat Véghasználat 

TI TKGY NFGY TRV FVB* FVV* SZV* 

27.830,48 ha 1.877,65 1.407,76 2.395,68 461,52 170,57 1.199,36 136,98 

100% 6,7 5,1 8,6 1,7 0,6 4,3 0,5 
 

Szálalás-Készletgondozó Egészségügyi 

SZ KG EÜ 

1.006,63 59,33 1.213,10 

3,6 0,2 4,4 

 

Fentieknél jobban jellemzik a területen folyó gazdálkodás intenzitását, viszont nehezebben 

vizsgálhatók a ténylegesen végrehajtott fahasználatok. Ez utóbbiak azért is pontosabbak, mert a 

gyakorlatban elég sok az üzemtervtől eltérő fahasználat. Utóbbiakat többek között az utóbbi években 

többször is bekövetkezett dőlések és törések tették szükségessé (erdőgazdálkodási szempontból). A 

tanulmány készítését megelőző 10 évben elvégzett nevelővágások és véghasználatok a vizsgált 

Natura 2000 területet az alábbi mértékben érintik. Mivel a véghasználatok esetében az adott 

fahasználat tényleges mértéke nem minden esetben visszakövethető, az alábbi táblázatban az általuk 

érintett erdőrészletek teljes területe, valamint a jelenleg nyilvántartott eddigi véghasználati terület is 

szerepel. Ez utóbbi csak a bontó- és a szálalóvágás esetében felel meg az adott fahasználat tényleges 

területének.  

Végrehajtott fakitermelések területe – ha és %; a véghasználatoknál eddigi véghasználati 

terület/érintett terület 

Erdőrészletek 

összterülete 

Előhasználat Véghasználat 

TI TKGY NFGY TRV FVB FVV SZV 

27.830,48 2.110,38 2.358,86 2.980,92 
150,61/ 

437,18 

375,17/ 

1.348,86 

1.158,0/ 

2.249,43 

184,41/ 

1.288,03 

100% 7,6 8,5 10,7 0,5/1,6 1,3/4,8 4,2/8,1 0,7/4,6 



 

Az elő- és véghasználatokkal érintett erdőrészletek térkép-szerűen a 6. fejezetben, élőhelyenként 

láthatók. 

A jelenlegi tervek szerint a tarvágások aránya a véghasználatokon belül igen alacsony (itt 23%, az 

országos átlag 80% fölötti). Tarvágás szinte teljes egészében akácosokat, ill. egyéb 

faállománytípusban az akác fafajt érinti. Ezen kívül csekély területen nemesnyarasokat, egy-egy 

gyertyánost, juharost, égerest és fenyvest. Az őshonos fafajú állományok mind fafajcserés átalakítás 

(gyertyánosból, juharosból tölgyessé alakítás) előtt állnak, kivéve az 1 ha sarjról felújítandó égerest.  

A fokozatos felújítóvágáson belül a bontó- és a végvágás aránya (ill. egymáshoz viszonyított 

területe) a véghasználat időtartamára (időbeli elnyújtottságára) utal. A bontóvágások 12%-os (terv), 

ill. 24%-os (utóbbi 10 év eddigi véghasználati területe, tény) aránya arra mutat rá, hogy ezek a 

véghasználatok sajnos nem állnak messze a tarvágástól. Az időben jobban elnyújtott, többlépcsős 

fokozatos felújítóvágások nyilvánvalóan nagyban segítenék az erdei élőlények túlélését a 

véghasználatra kerülő erdőben. 

Tanulságos a nevelővágások, valamint a felújító- és szálalóvágásos véghasználatok területaránya a 

természetességi kategóriákon belül. Az arány megállapításánál csak a ténylegesen gazdálkodással 

érintett (vágásos, átalakító és szálaló) erdőket vettem figyelembe, a diagramok az összes fahasználat 

halmozott, érintett területével készültek, a jelenlegi tervet és az utóbbi 10 év tényleges használatait 

összegezve (így akár 100%nál többet is mutathatnak).  
 

  
 

A természetes és a faültetvény kategória igen kis területtel képviselt, így messzemenő 

következtetésekre nem alkalmas, de a többi kategória jól reprezentált. Fatermesztési okokból is 

indokolt, de országosan védett és Natura2000 területen belül természetvédelmi szempontból is 

jelentősége lehet az átmeneti, kultúr állományokban és a faültetvényekben az intenzív 

állománynevelésnek. Ennek ellenére ezek az állományok egyáltalán nem emelkednek ki az 

előhasználatok tekintetében. Elgondolkodtató a nem tarvágásos véghasználatoknak a származék 

kategórián belüli igen magas aránya. A közel 70%-os arány még akkor is igen magas, ha minden 

érintett részlet duplán (bontó- és végvágással, ill. 2-3 szálalóvágással) szerepel. 

Az egészségügyi fakitermelések igen nagy területe az utóbbi évek elemi káraival vannak 

összefüggésben, így erdészeti szempontból természeti adottságként kezelhetők. Az ugyanakkor nem 

magától értetődő, hogy a komoly mértékben dőlt, több esetben lényegében teljes mértékben 

felszámolt faállományok kitermelését egészségügyi használatnak nevezzük (hiszen az erdő 

egészségét nem segítik), mint ahogy az sem, hogy a kidőlt faanyagból nagy mennyiséget tő mellett 

hagyva nem kellene ezek természetes felújítására törekedni. 
 

Tervezett és folyamatban lévő erdőfelújítások a Börzsönyben összesen 2.314,36 hektárt érintenek. 

Szálalóvágáshoz ebből 210,61 hektár (9%), tarvágáshoz 481,27 hektár (21%) kapcsolódik, a többi 

fokozatos felújítóvágást jelent. Mesterséges felújítás ezek közül 374,58 hektáron javasolt (16%) első 

erdősítési változatként, minden esetben őshonos célállománnyal, ill. fafajokkal. Őshonos fafajú 

állományok mesterséges felújítására kivételesen, csak abban az esetben kerül sor, ha ezzel a 

fafajösszetétel kedvezően változik (pl. gyertyánosok átalakítása gyertyános-tölgyessé). A természetes 

felújítások és az őshonos fafajú mesterséges felújítások minden esetben a tájban és az adott 



termőhelyen honos fafajokkal, az esetek döntő többségében elegyes célállományokkal kerültek 

előírásra. 
 

Az agresszíven terjedő idegenhonos fafajokat a területen elsősorban az akác képviseli. Akácos 

faállomány 1.231,17 hektárt borít (4,4%), ennek térképi ábrázolását és az egyes jelölő élőhelyekkel 

való összefüggését az 5. és 6. fejezet tartalmazza. A jelenlegi tervek és a folyamatban lévő 

felújítások szerint 456,54 hektár akácos véghasználatából mindössze 27,74 hektáron javasolt 

természetes, gyökérsarjas felújítás, a többi esetben mesterséges, őshonos fafajú átalakítás. Akácosok 

átalakítása jelenleg 16,69 ha-on, 6 erdőrészletben zajlik. További 40,12 ha-on, 12 erdőrészletben van 

előírva kötelező átalakítás (ami csak a tényleges véghasználat esetén lép életbe).  

Az erdőtervezési gyakorlatban egyébként az akácosok véghasználatában az elegyként megtalálható 

őshonos fák kitermelése általában tilos, ami (fegyelmezett végrehajtás esetén) összesen több ezer 

köbméter lábon maradó őshonos fát jelenthet. Ezek akáccal történő felújítás esetén is nagyban emelik 

a természetességet és segítik a későbbi spontán átalakulást. Akáccal elegyes állományok 

előhasználatai úgy lettek megtervezve, hogy azokban az akác elegyaránya csökkenjen.  

Fenyvesek összesen 279,28 hektáron találhatók (ld. 6. sz. térkép), ezekben jelenlegi erdőtervek 

érvényességi idejében véghasználat (egy igen kis terület kivételével) nincs tervezve. Az elegyes 

állományokban azonban az állománynevelések minden esetben úgy lettek megtervezve, hogy azok 

révén a fenyők elegyaránya (így összesített területe is) csökkenjen. A nemesnyarasok területe 

elenyésző (26,35 ha), ebből 14,89 a jelenlegi tervek szerint véghasználatra kerül, és a javasolt mód 

szerint őshonos fafajokkal (kocsányos tölgy, hazai nyár, éger) lesz felújítva.  

A tervezési gyakorlatban a tájhonos fafajok erdeiben a véghasználatokat általában (különösen védett 

területen) területtel is kifejezhető módon, időnként csak szöveges előírásként, szórványos hagyásfák 

formájában csökkentik. A korábban lezár két körzet erdőterve szerint ezek a korlátozások 100 

hektáros nagyságrendű területet és 10.000 köbméteres nagyságrendű faanyagmennyiséget jelentenek. 

Tekintetbe véve azt is, hogy az eddigi erdőterv rendeletek szerint a hagyásfák további fahasználattal 

nem érinthetők (ide értve a holt faanyag védelmét is), e korlátozások minden bizonnyal igen nagy 

mértékben emelik a véghasználatok után kialakuló erdők természetességét. 
 

 

Koreloszlás 
 

Az egyes korcsoportok eloszlását a vizsgált területen a 3. sz. térkép mutatja be. Mint látható, a 

Börzsöny nagy részén a mintázat alapvetően durván foltos: nagy méretű, azonos korcsoportba 

sorolható tömbök alkotják a területet. A jelenség alapvetően a gazdálkodástörténeti múlt hagyatéka, 

de belátható időn belül csak az erdőgazdálkodás tud rajta változtatni is. A térképen is kiemelt szálaló 

és átalakító üzemmódban kezelt erdők faállomány-szinten hivatottak kisebb-nagyobb mértékben 

változatossá tenni a kor- (továbbá méret- és tér-) szerkezetet. Itt az átlagkornak egyre kisebb 

jelentősége lesz (sikeres átalakítás esetén). A vágásos üzemmódú erdők esetében a körzeti 

erdőtervben a vágásérettségi korok széthúzása és a véghasználatokkal az összefüggő tömbök 

megbontása szolgálja a probléma hosszabb távú megoldását (ill. csökkentését). Ez azonban csak a 

tényleges vágáskorok helyenkénti csökkentésével valósítható meg.  

Az gazdálkodási szempontból idősnek nevezhető korosztályokat a fás jelölő élőhelyek döntő része 

esetében a 100 év fölötti korcsoport képviseli. Ennek területe a vizsgálat időpontjában 5.8593,94 

hektár (21%). Ez a hazai átlaghoz képest (4,5%) kimagasló arányt képvisel, és a korábbiakban is, 

valamint a véghasználati lehetőségek további maradéktalan végrehajtása esetén a későbbiekben is 

folyamatosan nő. A biológiai értelemben is idősnek mondható (150 évnél idősebb) korcsoport 

összterülete ugyanakkor mindössze 193,6 ha (0,7%). Az idős erdők arányát az egyes élőhelyeken 

belül az alábbi fejezetek tartalmazzák. Ehelyütt még a fenti két korcsoport területi eloszlását 

mutatom be (4. sz. térkép). Mint látható, a 100 évnél idősebb korcsoport tömbösen, de sokfelé jelen 

van, míg a legidősebb faállományok nagyon esetlegesen fordulnak elő, legtöbbjük Nagybörzsöny 

községhatárban.  
 



 
 

 

3. sz. térkép  Korcsoportok a Börzsöny 

területén 



 
 

 

5. A börzsönyi erdők természeti állapotának ismertetése 
 

Természetesség, fafajösszetétel 
 

Az erdők természeti állapotát a Börzsöny esetében is azok földrajzi helyzete, természeti adottságai és 

a területükön folytatott évszázados tájhasználat, így elsősorban a múltbeli erdőgazdálkodási 

gyakorlat határozza meg. A hegység zártsága (a belső területen a települések hiánya, a 

fatermesztésen kívül a hagyományos tájhasználati formák szinte teljes eltűnése, az időjárás biztos 

utakkal való viszonylagosan gyenge feltártsága) és a és az intenzív domborzati viszonyok ellenére 

4. sz. térkép  Idős korcsoportok a Börzsöny 

területén 



gyakorlatilag a teljes terület magán viseli a gazdálkodás nyomait, érintetlen erdőt legfeljebb 

töredékesen lehet találni. Ez még a terméketlen területekre, gyepekkel mozaikos, nyílt erdőkre is 

igaz. Faállomány léptékben, erdőrészlet szinten vizsgálva a korábbi erdőgazdálkodás 

legnyilvánvalóbb terméke az egykorúság, ami többé-kevésbé minden erdő általános jellemzője. A 

teljes hegységben, táji léptékben vizsgálva a koreloszlás komolyabb egyenetlenségeket mutat.  

Természeteshez közelítő, többkorú, több szintű, sokfafajú, sok holtfát és biológiailag is idős fákat 

tartalmazó erdőt rendkívül kis területen, nehezen hozzáférhető, meredek, sziklás helyeken lehet csak 

találni. A hegység központi részében ugyanakkor az erdők természetességi állapota jónak mondható: 

alacsony az intenzíven terjedő, idegenhonos fajok, nemesített fajták aránya, sőt jelentős területek 

teljesen mentesek az intenzíven terjedő fafajoktól, a termőhelyi degradáció nem feltűnő. A 

faállomány-gazdálkodás legjellemzőbb tünete az erdőkben tapasztalható szerkezeti hiány: 

biológiailag idős, méretes fák hiánya, méretes holtfa hiánya, mesterségesen hiányzó, vagy igen 

hiányos alsó szint, evvel párhuzamosan a túlzott cserje szint. Az utóbbi évtizedek védelme 

következtében több erdőrészletben jelentős holtfa felhalmozódás zajlott le, néhány esetben a fenyők 

pusztulása révén. Kisebb-nagyobb széldöntések, törések, száradások, koronaelhalások formájában 

sok helyen megindultak természetes bolygatási folyamatok is, bár a nagy területű, állományszintű 

dőlések és törések természetvédelmi szempontból is problémákat okozhatnak (az adott társadalmi-

gazdasági keretek között).  

Az állomány szintű összetételi jellemzők szintén jónak mondhatók. Bár az 1-2 fafajt előnyben 

részesítő gazdálkodási szemlélet eredménye itt is kimutatható, a mesterségesen elegyetlen 

állományok ritkák. A termőhelyi jellemzők okán viszonylag nagy területen állnak elegyfajokban 

természetesen is szegény erdők (pl. mészkerülő jellegű tölgyesek és bükkösök). Az összességében 

számottevő területű, azonális, ill. intrazonális erdőknek otthont adó termőhelyek (pl. igen meredek, 

kőgörgeteges, vagy délies kitettségű száraz, vagy vizenyős területek) táji szinten nagyban növelik 

egyes állományalkotók (pl. molyhos tölgy, mézgás éger), valamint a gazdasági értelemben 

elegyfának számító fajok (pl. magas és virágos kőris, nagylevelű hárs, hegyi és korai juhar, füzek) 

arányát. Ugyanígy megtalálhatók a természetesen is ritka fafajok (pl. berkenyék, kecskefűz, rezgő 

nyár, vadkörte, hegyi szil). A meghatározott faji kötődésű jelölő fajok tápnövényei (pl. magyar 

fésűsbagoly – cser, tatárjuhar, nagy hőscincér – tölgyek, havasi cincér - bükk), szintén általánosan 

előfordulnak. 

Az erdők természetessége az Evt. 7. § (1) bekezdésében megadott kategóriákba van besorolva, 

faállomány (erdőrészlet) szinten, a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság által kidolgozott algoritmus szerint. 

A tájhonosság megoszlása és a koreloszlás fafajsorok adatai alapján állt össze.  
 

  
 

A 3 leggyakoribb invazív fafaj elterjedését mutatja az alábbi 5. sz. térkép. Az intenzíven terjedő 

fajokat elsősorban az akác képviseli (1.188,95 ha), mely a nagy zárt tömb peremén, valamint a tele-

pülések környezetében kisebb-nagyobb foltokban alkot állományokat, ill. elegyedik más fafajokkal. 

Az akácos faállománytípus területe 1.231,17 ha (273 részlet elegyetlen akácos, 96 részlet elegyes, 

döntően őshonos lombos fafajokkal), az akác egyéb elegyfaként 293 részletben található meg.  
 



 
 

Ugyancsak a peremi régióból kiindulva, elsősorban a Délnyugat-Börzsönyben sajnálatosan terjed a 

bálványfa, a statisztikákban egyelőre alig kimutatható mennyiségben (2,63 ha), de szálanként – 

sarjtelepekben elég nagy területen (egyéb elegyfaként 52 erdőrészletben, elsősorban akácosokban). 

Az invazív fajok között említendő még a zöld juhar (önálló terület nélkül, az egyéb elegyfajok között 

4 erdőrészletben), a nyugati ostorfa, gledítsia (elegyfajként 1-1 részletben), esetleg a királydió (0,49 

ha, elegyfajként 82 részletben, főleg akácosban), fekete dió (0,84 ha, elegyfajként 1 részletben).  

5. sz. térkép  Invazív fafajok a Börzsöny 

területén 



A további idegenhonos fafajok is inkább a zárt tömbök szélein jellemzők (néhol a tömbök 

belsejében, jellemzően egykori kultúrterületekhez kapcsolódva, pl. Nagyirtáspuszta környezetében is 

megjelennek). A lombos fajok közül szórványos a vörös tölgy (31,58 ha – 8 részlet, egyéb elegy-

fajként 38 részletben), kuriózum a magyar tölgy (0,65 ha – 1 részlet) és a vadgesztenye (2,72 ha – 1 

részlet, egyéb elegyfajként 3 részlet). Ritka tájidegen az ezüsthárs (egyéb elegyfajként 1 részletben).  
 

 
 

A fenyők összeségében is kis arányt képviselnek, közülük jellemzően állományalkotó az erdeifenyő 

(fafaj: 179,49 ha, erdeifenyves állomány: 172,11 ha, mindkettő szórványosan, elsősorban a tömb 

szélein), luc (fafaj: 69,81 ha, állomány: 55,09 ha, inkább a tömb belsejében), inkább elegyfa a 

6. sz. térkép  Fenyvesek és fenyők a 

Börzsöny területén 



vörösfenyő (110,55 ha, szórványosan sokfelé), fekete fenyő (fafaj: 45,43 ha, állomány: 13,74 ha, 

elterjedés mint az erdeifenyő esetében), zöld duglász (2,24 ha), jegenyefenyő (0,29 ha). A 6. sz. 

térkép szerint a Börzsönyön belül leggyakoribbak a fenyők Diósjenő községhatárban, valamint egy 

nagyobb tömb található Perőcsényben (részben első generációs telepítés).  

A tájhonos fafajok részben nem termőhelyhonos állományokat alkotnak. Egyértelműen ilyenek a 

dombhátakra ültetett, az utóbbi években folyamatosan csökkenő területű kocsányos tölgyesek (pl. 

Letkés 1, 22, 25, 26 tagokban), de ilyennek tekinthető a bükkös és gyertyános-tölgyes klímában álló 

2.076 ha cseres jó része is. 

Tanulságos a fafajeloszlást jelölő élőhelytípusonként vizsgálni. Az egyes élőhelytípusok azonosítása 

a 6. fejezet elején található meg, itt az erdőtervi adatok alapján viszonylag jól azonosítható négy 

élőhelyet vizsgáljuk.  

Mint az alábbiakból látható, az egyes erdőtípusok vázát alkotó fafajok (összesített) aránya a 

bükkösöktől a cseres-tölgyesek felé haladva nő (bükkös: bükk – 71%, gyertyános-tölgyes: tölgyek és 

gyertyán – 74%, cseres-tölgyes: cser és kocsánytalan tölgy – 91%), egyúttal természetesen az 

elegyfajok aránya csökken. Az égerliget e tekintetben kivétel. Ugyanakkor ez utóbbi élőhelytípus a 

leginkább fertőzött tájidegen fafajokkal (5%, 6,58 ha), köztük akáccal (2%, 2,8 ha). A bükkösökben 

az idegenhonos fafajokat kizárólag fenyők képviselik (1%, 90 ha, legnagyobb arányban vörösfenyő). 

A gyertyános-tölgyesekben megtalálható az akác (0,3%, 30,4 ha) és a bálványfa (0,69 ha) is, 

másrészről itt a leghosszabb a területtel kimutatható fafajok listája is (22 őshonos + 8 idegenhonos 

fafaj), egyébként ez a legnagyobb területű élőhelytípus. A cseres-tölgyesben az akác aránya 

valamivel magasabb, de még mindig nem számottevő (0,5%, 20 ha).  
 

  
 

  
 

A természetesség megoszlása nagy vonalakban a tájhonosságot követi. A faültetvényeket mindössze 

néhány nemesnyaras képviseli (kb. 20 ha). Az idegenhonos fafajok állományai nagyrészt kultúr, 

kisebb részben átmeneti kategóriába esnek, utóbbiak tájhonos fafajokkal elegyesek. Az akácosok 

94%-a sajnos (még) az előbbi kategóriába sorolandó, ami jelzi ezek nagy részének biológiai-

természetvédelmi „ürességét”, egyúttal természetes átalakulásra, ill. kíméletes átalakításra való 

képességének alacsony fokát. A fenyvesek esetében már közel 30% az átmeneti kategória aránya 



(81,39 ha), ezek jó része a természetes folyamatok mentén átalakítható. Megfelelő, betelepülő 

tájhonos fafajokban bővelkedő cserjeszint, ill. újulat esetén ez egyébként a kultúr állományokra is 

igaz, amit a fenyvesek szórvány jellege (tájhonos fafajú erdők közé ékeltsége) nagyban erősít (ld. 

korábbi 6. sz. térkép).  
 

 
 

A természetes erdők igen alacsony száma és aránya egyrészt a tájnak a fejezet elején vázolt 

átalakítottságából, az erdők gazdálkodástörténeti hátteréből következik. Másrészt ez kódolva van a 

kategorizálás algoritmusában is: lényegében csak külön indoklás alapján, ritka esetben kerülhetnek 

ide erdőrészletek. Az ide sorolt állományok (70 ha) mind bükkösök, ill. ilyen környezetben álló 

kőrisesek. A tájhonos fafajok kicsivel több, mint fele alkot származék, maradék része természetszerű 

erdőt. E tekintetben azonban a különböző élőhelytípusok között nagy különbségek vannak. 

Az alábbi diagramokon és a 7. sz. térképen is jól látható, hogy a természetesség a magasabb, 

érintetlenebb régótól a hegyláb (bükkösöktől az égerligetek) felé haladva csökken: természetes 

kategória csak a bükkösnél van, a természetszerű kategória aránya pedig folyamatosan, nagy 

mértékben csökken a származék javára. A cseres-tölgyesek és az égerligetek között kissé javul ez a 

helyzet, viszont itt az átmeneti kategória aránya nő jelentősen. Az égerligeteknek a többihez képest 

igen kis területe a statisztikák értékelését illetően óvatosságra int. 
 

  
 

  
 

 



A természetességi kategóriák térbeli eloszlását mutatja az alábbi 7. sz. térkép, melyen az 

összehasonlítás kedvéért a fokozottan védett és a nemvédett területeket is kiemeltem. Mint látható, 

előbbiek csak a területük kb. felén esnek egybe természetes-természetszerű kategóriákkal, ami nem 

csak kijelölésükkel kapcsolatban lehet érdekes, hanem az ott azóta folytatott tevékenységre is utalhat. 
 

 
 

 

 

 

 

 

7. sz. térkép  Természetességi kategóriák 

és védettség a Börzsöny területén 



Koreloszlás 
 

A témával már a 4. fejezetben is foglalkoztam hasonló címszó alatt, az ott látható 3. és 4. sz. térképek 

mutatják be a teljes terület korcsoportjainak elhelyezkedését. A faállományok koreloszlásának 

vizsgálatát itt a négy élőhelytípusra végeztem el. Így a statisztikákat torzító rövidebb életű 

idegenhonos fafajok is jobban kiszűrhetők. Mint látható, a gazdálkodási szempontból idősnek 

nevezhető korosztályok (a hosszú életű fafajokból álló első 3 élőhely esetében 101-, a rövidebb életű 

fafajok alkotta égerligetnél 51- év) magasan az országos átlag fölött vannak képviselve a területen. E 

korcsoport összesített aránya 23% (bükkös: 24,8%, gyertyános-tölgyes: 19,6%, cseres-tölgyes: 

27,6%, égerliget: 41,0%). A biológiai értelemben is idősnek mondható (150 évnél idősebb) 

korcsoport összterülete ugyanakkor mindössze 193,6 ha (0,7%), legnagyobb részben tölgyek (97 ha), 

valamint cser és bükk teszi ki. A legidősebbnek leírt hagyásfa 215 éves, legidősebbnek leírt 

állományrész 209 éves.  
 

  
 

 
 

 



 
 

Az idős korosztályok területe és aránya tekintetében az egyes élőhelytípusok megítélése érdemben 

differenciálódik, ha különválasztjuk a faanyagtermelést nem szolgáló erdőrészleteket és a 

ténylegesen gazdálkodás alatt álló erdőket. Mint fentebb látható, a bükkösöktől a cseres-tölgyesek 

felé haladva egyre kisebb a gazdálkodással érintett erdők aránya ezekben a korosztályokban, más 

szóval a cseres-tölgyesek felé haladva egyre inkább csak a gazdálkodással nem érintett erdőkben van 

idős faállomány.   

Természetvédelmi szempontból is mindenképp elgondolkodtató a teljes koreloszlások igen 

egyenetlen jellege. A 60-90 éves korcsoport kiugró területe a 2. világháború nehezen leküzdhető 

hagyatéka. A fiatal (főképp a legfiatalabb) korosztályok alacsony aránya tulajdonképpen 

üzemmódtól (ill. érintetlenségtől) függetlenül természetvédelmi probléma lehetőségét is rejti. E 

szempontból a faanyagtermelést nem szolgáló erdők kifejezetten rossznak mutatkoznak. Mint az 

alábbi ábrán látható, a 100 évnél fiatalabb korcsoport alig több mint a harmadát, a 40 évnél fiatalabb 

korosztály mindössze az 1%-át teszi ki a teljes területnek! Bár az erdészeti nyilvántartás rosszul 

követi a természetes folyamatok következtében (véghasználat nélkül) meginduló felújulást, ill. a 

fiatalabb korosztályok megjelenését, ezek az adatok egyértelműen a mintegy 3000 hektárnyi 

faállomány kiöregedését mutatják. A 2. sz. térképen látható kisebb, szórványosan megjelenő 

faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódú erdőrészletek esetében ez nem feltétlenül probléma, 

nagyobb tömbök, ill. nagyobb mértékben érintett élőhelyek/fafajok esetében azonban 

természetvédelmi szempontból is lehet káros. A jelenség látványosan különbözik tölgy és bükk 

fafajokra vonatkozólag.  
 

 
 

  



6. Az egyes jelölő élőhelyek állapotának elemzése  

 

Az élőhelyek azonosítása 

 

A 40A0, 6190, 6210, 6340, 6520, 8150, 8220, 8230 fátlan élőhelyek jellemzően egyéb részleteken 

(TI, TN, CE), továbbá kisebb foltokban véderdő jellegű erdőrészleteken, de zárt erdőn kívül 

találhatók meg. Az ettől eltérő eset ritka. Az erdőtervben nyilvántartott adatok nem vonatkoznak 

rájuk (a valóságban még akkor sem, ha erdőrészletben találhatók), közvetlen erdőtervi előírások nem 

érintik az állományaikat. A gyakorlatban az erdőgazdálkodásnak közvetetten kitettek (pl. közelítés, 

készletezés). Bár ezek hatása is lehet komoly, erdőtervileg nem tervezhetők, utólag nem 

vizsgálhatók. Az élőhelyekkel kapcsolatos korlátozás a gyakorlatban az érintett részletek szöveges 

megjegyzésében kerül rögzítésre. 
 

A 9110 (Mészkerülő bükkösök) a rendelkezésre álló adatok segítségével nem azonosítható, még a 

termőhelyi információk segítségével sem. Tapasztalatom szerint a Börzsönyben ritka kivételtől 

eltekintve erdőrészlet léptékű állományokat nem alkot, rendszerint kisebb kiterjedésben (gyakran 

csak töredékesen), a zonális bükkös (9130) élőhelybe ágyazva fordul elő, ill. vannak nagyobb 

kiterjedésű átmeneti (mészkerülő fajokban szegény, valószínűleg átalakuló) állományok is. A 9110 

hivatalos SDF adatlapon jelzett területe és részaránya azonban még ez utóbbiakkal együtt is biztosan 

igen erősen eltúlzott (különösen a 9130 területéhez viszonyítva). Fentiek miatt csak ezt az élőhelyet 

külön nem, csak a 9130-al egyben, bükkösökként tudjuk elemezni. Ebben a halmazban területarányát 

tekintve alárendelt szerepű, egyébként a legkarakteresebb állományok meredek, sziklás véderdők. 

A 9130 (Szubmontán és montán bükkösök) a hegység zonális, nagy kiterjedésű élőhelye, melyet a 

bükkös faállománytípus a gyakorlatban elég pontosan kijelöl. Ennek megfelelően ide kerültek: 

elegyetlen és különböző elegyes bükkös faállománytípusok, kizárva az inkább szikladomborzatú 

erdőkre jellemző váz- és erubáz talajon állókat.  

A valóságban ezt a kört egyes magas kőrises, juharos, esetleg hársas állományok bővíthetik, ezek 

egyértelmű élőhelyi azonosítása azonban adattári adatok alapján nem lehetséges, és területük sem 

jelentős.  
 

A 9180 (Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői) élőhelyet erdőrészlet-szintű vizsgálattal 

nem lehet megfogni: bár fafajokkal többé-kevésbé leírható (erősen elegyes bükkös, magas kőrises, 

hegyi és korai juharos, nagylevelű hársas), az adattárban rendelkezésre álló faállománytípusokkal 

már kevésbé (pl. hársas, egyéb lomb elegyes kőrises). Állományai jellemzően egy-egy erdőrészlet 

zonális társulásába ágyazódnak be sziklakibúvások, kőgörgetegek mentén, néha töredékesek. 

Viszonylag jól szűkítik még a kört bizonyos termőhelyi információk, a térképi megjelenítés kedvéért 

ezeket vettem figyelembe:  

igen meredek lejtők, vagy igen sekély-sekély talajok, vagy törmelék fizikai talajféleség, vagy 

sziklás váztalaj, és GYT vagy B klíma, és nem klímazonális erdőkre jellemző faállománytípus 

(bükkös, tölgyes-bükkös, gyertyános-tölgyes-bükkös, gyertyános-tölgyes, kocsánytalan tölgyes, 

cseres, cseres-kocsánytalan tölgyes).  

Eredményül 79 db részlet került a halmazba, területük 480,02 ha. Ezek a részletek (és az általuk 

kinyerhető adatok) azonban biztosan rosszul reprezentálják az élőhelyet mind földrajzi elterjedése, 

mind területfoglalása szempontjából. A korábbi elemzésekben ezért nem szerepeltettem. 
 

A 91E0 (Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők) élőhely faállomány alapján elég pontosan 

beazonosítható. A vizsgálat során ide soroltam: 

füzes és elegyes füzes, égeres és elegyes égeres faállománytípusú erdőrészleteket. A füzesek a 

Börzsönyön belül általában az égerliget származékai.  

Az ide sorolható 85 db erdőrészlet összterülete mindössze 130,33 hektár, ami az SDF adatlapon 

jelzett területnek mindössze a tizede. A valóságban ebből a halmazból csak azok a (jellemzően 

szűkebb völgyek alján előforduló) kisebb állományok maradtak ki, melyek más faállománytípusú 

erdőrészletet belül találhatók meg. A térképi megjelenítés során ezért ide színeztem a mézgás éger, 



fehér fűz, törékeny fűz fafajsort tartalmazó erdőrészleteket is (összterületük 126,38 ha), ezekben az 

említett fafajok területe mindössze 18,9 ha. Valamelyest bővítenék még a kört az itt nem elemezhető, 

egyéb részletként (VI, ÚT, TN) nyilvántartott, vagy nem erdőtervezett területre eső (patak-, útmenti) 

égerligetek, ezek területe azonban nem számottevő, bár a földrajzi elterjedést bővíthetik. 
 

A 91G0 (Pannon gyertyános–tölgyesek) a legnagyobb kiterjedésű, zonális élőhely, melyet a 

faállománytípus és a termőhely kielégítően azonosít, így ide kerültek: 

különböző altípusú gyertyános – kocsánytalan tölgyesek, a gyertyánosok és elegyes gyertyánosok, 

továbbá a gyertyános-tölgyes termőhelyen (GYT klíma, ABE, PGBE, BFÖLD, LHE, középmély-

mély RA talaj) álló elegyetlen és elegyes kocsánytalan tölgyesek.   

A valóságban az egyértelmű elkülönítést nehezíti, hogy az erősen osztott felszínű hegységben a 

hegyoldalaknak gyakran csak az alsó harmada igazi 91G0 élőhely, felső része inkább 91M0, melyek 

határát az erdőrészlet határ ritkán követi. Az erdőtervezési gyakorlatot figyelembe véve a fenti 

halmaz képzés így némileg felülreprezentálja az élőhelyet. Ugyanakkor kimaradtak belőle a 

sekélyebb, gyakran törmelékes talajú, szikladomborzatú erdők felé átmenetet mutató állományok.  
 

A 91M0 (Pannon cseres-tölgyesek) nagy kiterjedésű, zonális élőhely, azonosítása azonban a 

gazdálkodási (főleg a felújítási) gyakorlat elcseresítő hatása miatt némileg problémás. A 

legérzékenyebb feladat az inkább gyertyános-tölgyes termőhelyen álló, csak faállományában cseres-

tölgyes erdők kiszűrése. A termőhelyi információkat is hangsúlyosan figyelembe véve így ide 

soroltam: 

cseres-tölgyes termőhelyen (KTT klíma, RE, ER, RA, BFÖLD, RBE, PBE, KMBE talaj, sekély-

igen mély termőréteg) álló elegyes és elegyetlen cseresek; a hasonló kocsánytalan tölgyesek (kivéve 

PBE és KMBE talaj); valamint a középmély-mély talajon álló molyhos tölgy elegyes cseresek és 

hasonló kocsánytalan tölgyesek.  

A 91G0 élőhelynél jelzett probléma itt is jelentkezik, valószínűleg inkább csökkentve a cseres-

tölgyes területet, továbbá nehéz a mészkerülő tölgyesek és a zárt molyhos tölgyesek kiszűrése, ami a 

valóságban szintén inkább csökkentette a reprezentáltságot. Ezzel együtt az SDF hivatalos adata 

túlzónak tűnik. Érdemes megjegyezni, hogy az itt bemutatott terület a legtágabban értelmezett (KTT 

klímával jellemezhető) cseres-tölgyes termőhely 2/3-át elfoglalja, a maradék jelentős része pedig 

idegenhonos állományokkal fedett. 
 

A börzsönyi jelölő élőhelyek legfontosabb vizsgált, erdőterv által befolyásolt paramétereit foglalja 

össze az alábbi táblázat (sorrendben: borítás és megőrzöttség az adatlap szerint; az élőhely összes 

területe és területaránya a teljes vizsgált területre nézve; az idős (égerliget esetében 50 évnél, minden 

más élőhelynél 100 évnél idősebb) korosztály területe a vizsgálat időpontjában; faanyagtermelést 

nem szolgáló, átalakító és szálaló üzemmódú terület az erdőterv szerint). A táblázatban az erőrészlet-

szinten rosszul azonosítható 9180 élőhely nem szerepel. 
 

élőhely égerliget (91E0) pannon CS-T (91M0) pannon GY-T (91G0) bükkös (9110, 9130) 

borítás/megőrzöttség 5% / jó 25% / jó 23% / jó 17+9% / jó 

összes ter. (ha) 130,33 4.471,67 10.119,70 7.346,35 

ter.ar% 0,5 15,5 35,0 25,4 

idős (50/100- év) (ha) 52,37 1.187,92 1.927,07 1.778,97 

idős (%) 40,2 26,6 19,0 24,2 

FTNSZ ü.mód (ha) 0,41 712,65 966,14 484,22 

FTNSZ ü.mód (%) 0,3 15,9 9,5 6,6 

ÁTAL ü.mód (ha) 19,21 390,37 1.825,78 2.067,14 

SZÁL ü.mód (ha) - 46,79 588,35 339,03 

SZÁL+ÁTAL össz. (ha) 19,21 437,16 2414,13 2406,2 

SZÁL+ÁTAL össz. (%) 14,7 9,8 23,9 32,8 

 



Bükkösök (9110 és 9130) 
 

A bükkösök természetvédelmi értéke mellett gazdasági jelentősége is nagy. Súlypontosan a 

legnagyobb tengerszint feletti magasságú, így legkevésbé kiélt régióban helyezkednek el, döntő 

részük azonban a múltban és jelenleg is erdőgazdálkodás alatt áll.  
 

 
 

Hegységen belüli elhelyezkedésüket, koreloszlásukat, valamint az ide sorolható faanyagtermelést 

nem szolgáló erdőrészleteket a 8. sz. térkép mutatja be. A nemvágásos üzemmódú erdőrészletek 

aránya igen jelentős, ezen belül a faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódú véderdők is nagy 

területet borítanak. Megjegyzendő, hogy az utóbbiba sorolt erdőrészletek területének egy része más 

8. sz. térkép  Bükkösök (9110, 9130) a 

Börzsöny területén I. korcsoportok és 

faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód 



élőhelyet (pl. 9180) takar. A természetvédelmi szempontból jelentős fajok többsége az idős erdőkhöz 

(ill. idős faegyedekhez) kötődik. A 100 évnél idősebb korcsoport területe és aránya is igen jelentős 

értéket képvisel, de az idős bükkösök térbeli eloszlása igen egyenetlen. Az is jól látható a térképen, 

hogy a korosztályeloszlás is egyenetlen, a bükkösök túlsúlyosan középkorú-idősek. A fiatalabb 

korcsoportot képviselő erdőrészletek jelentősége sem csekély: egyes elegyfafajok (pl. rezgőnyár, 

nyír), cserje- és lágyszárú fajok elsősorban itt találhatók meg.  

Akáccal való veszélyeztetettségüket, valamint vágásos üzemmódban végrehajtott véghasználattal (a 

gyakorlatban fokozatos felújítóvágással) való érintettségüket a 9. sz. térkép mutatja be. 
 

 

9. sz. térkép  Bükkösök (9110, 9130) a 

Börzsöny területén II. vágásos 

üzemmódú véghasználatok és akácosok 



A tömbös koreloszlásnak a következménye, hogy az egyébként kis területet érintő véghasználatok 

térben koncentrálódnak. A tervezett és az elmúlt 10 évben végrehajtott felújítóvágások összesen 

mintegy 680 hektárt érintettek (a gazdálkodással érinthető terület 10%-a), a folyamatban lévő, ill. 

tervezett felújítások területe 280 hektár (a gazdálkodással érinthető terület 4%-a). Intenzíven terjedő 

fafajok csak az alacsonyan fekvő, extrazonális állományokat érintik. 
 

 
 

A természetvédelmi szempontból kiemelt fajok egy jelentős csoportja az állományszintű kor- és faji 

változatosságot igényli. A szálalóvágással, ill. csoportos gyérítéssel végrehajtott átalakítások a 

jövőben fogják javítani ilyen szempontból a bükkösök természetességét. Ugyanakkor látványos, 

10. sz. térkép  Bükkösök (9110, 9130) a 

Börzsöny területén III. előhasználatok, 

szálalóvágás, szálalás 



hogy az előhasználatok és az idős faállomány megszüntetésével nem járó szálalások – 

szálalóvágások a gazdálkodással egyáltalán érinthető erdőrészletekre szinte teljes körűen kiterjednek 

(10. sz. térkép). A korábban végrehajtott és tervezett gyérítések 55%-ot, a szálalások és 

szálalóvágások 29%-ot érintenek a vágásos, átalakító, ill. szálaló üzemmódú erdőterületből. 
 

 

Lejtők és sziklatörmelékek erdői (9180) 
 

 

 
 

11. sz. térkép  Lejtők és sziklatörmelékek 

erdői (9180) a Börzsöny területén  



Mint korábban már utaltam rá, azonosítása az adattár alapján nehéz és esetleges. Hegységen belüli, 

elsősorban termőhelyi információk alapján megközelített elhelyezkedésüket, koreloszlásukat, akáccal 

való veszélyeztetettségüket, valamint az ide sorolható faanyagtermelést nem szolgáló erdőrészleteket 

a 11. sz. térkép mutatja be.  

Összes területük 480 hektárnak adódik (a teljes vizsgált terület 1,7%-a). Gazdasági értékük 

(elsősorban a nehéz megközelíthetőség miatt) elhanyagolható, természeti értékük ugyanakkor igen 

nagy: elegy fafajokban gazdagok, számos specialista faj élőhelyei. Gyakran foglalnak magukba 

egyéb, pl. geológiai értéket (periglaciális kőfolyás, sziklafal, üreg), valamint ténylegesen igen idős 

hagyásfákat, mindezek egyúttal fontos mikroélőhelyek. A hegységperemi (mélyen bevágódott 

völgyekhez kötődő) állományokat intenzíven terjedő fafajok is veszélyeztetik. Az erdőrészletek 

40%-a faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódú véderdő, a részterületes állományok döntő 

többsége gyakorlatilag szintén véderdő, véghasználat esetén hagyásfa csoport. A valószínűleg ide 

sorolható erdőrészleteken belül a 100 évnél idősebb korcsoport aránya 33%. Az idős bükkösökben 

ugyanakkor az ide sorolható élőhelyfoltok száz év feletti állományai jelentős további részterületet 

foglalnak el. Az erdőterv szerint véghasználat csak egy esetben érinti a területüket.  

 

 

Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők (91E0) 
 

A területen patakmenti éger- és fűzligetekkel azonosíthatók (utóbbiak jellemzően az előbbiek 

származékai). Bár kiemelt közösségi jelentőségű, a vizsgált területen jelölő élőhelyről van szó, a 

Börzsönyi területe alárendelt jelentőségűnek mondható: az országosan elterjedt, kb. negyvenezer 

hektár összterületű élőhely 0,3%-a található meg itt. Ennek ellenére sokféle szempontból hordoz 

(biológiai, természetvédelmi, tájképi, közjóléti) értéket. Intenzíven terjedő fafajok (akác, zöld juhar) 

és más özönfajok (pl. japánkeserűfű, vadszőlő) is veszélyeztetik állományait. Elterjedését, akáccal 

való veszélyeztetettségét, valamint véghasználattal való érintettségét a 12. sz. térkép mutatja be. A 

térkép a jobb láthatóság kedvéért kiterjedésüket némileg kinagyítva mutatja. Az erdőrészletek nagy 

része vágásos üzemmódban szerepel, egy állomány (0,41 ha) faanyagtermelést nem szolgáló, 11 

erdőrészlet (19,21 ha, 15%) átalakító üzemmódú. Vágásos véghasználat mindössze egy esetben van 

tervben. Az élőhely jövőjét jelenleg sokkal inkább az égert igen komoly mértékben károsító gombás 

elhalás látszik veszélyeztetni.  
 



 
 

 

Pannon gyertyános-tölgyesek (91G0)  
 

Az élőhely faállománytípus, valamint az erdészeti klímakategória alapján többé-kevésbé jól 

azonosítható. Igen elterjedt zonális élőhelytípus, a Börzsöny döntő részén megtalálható, de néhány 

nagyobb tömb kivételével térben széttagolt. Az állományok döntő részét a korábbi hagyományos 

tájhasználat és a tervszerű erdőgazdálkodás is jelentősen befolyásolta, eredeti természetes állapotukat 

átalakította. Gazdasági jelentősége nagy. Hegységen belüli elhelyezkedését, koreloszlását, valamint 

az ide sorolható faanyagtermelést nem szolgáló erdőrészleteket a 13. sz. térkép mutatja be. A 100 

évnél idősebb korcsoport területe 19%, az idős faállományok súlypontosan a hegység nyugati részén 

12. sz. térkép  Ligeterdők (91E0) a 

Börzsöny területén, akácosok, 

vágásos üzemmódú véghasználat 



(Perőcsény, Nagybörzsöny) helyezkednek el. A faállományok nagyobb része középkorú-idős, 

ugyanakkor a korcsoportok térbeli eloszlása változatos, a nagyobb egykorú tömbök ritkák (az 

egyetlen igazi kivétel Nagybörzsöny délkeleti része). A faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódú 

véderdők 9,5%-ot tesznek ki, inkább a Börzsöny nyugati részén találhatók meg (kiemelhető pl. a 

Csarna-völgy). Megjegyzendő, hogy az ide sorolt erdőrészletek területének egy része más élőhelyet 

(pl. lejtők és sziklatörmelékek erdői, mészkerülő tölgyes) takar.  
 

 
 

Akáccal való veszélyeztetettségüket, valamint vágásos üzemmódban végrehajtott véghasználattal (a 

gyakorlatban fokozatos felújítóvágással) való érintettségüket a 14. sz. térkép mutatja be. A hegylábi 

13. sz. térkép  Gyertyános-tölgyesek (91G0) 

a Börzsöny területén I. korcsoportok és 

faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód 



területeik gyakran akácossal határosak, sajnos több állományuk akáccal elegyes. A gyakorlatban az 

előhasználatok az idegenhonos fafajok arányát szinte minden esetben igyekeznek csökkenteni. A 

tervezett és az elmúlt 10 évben végrehajtott felújítóvágások összesen mintegy 1500 hektárt érintettek 

(a gazdálkodással érinthető terület 17%-a), a folyamatban lévő, ill. tervezett felújítások területe 600 

hektár (a gazdálkodással érinthető terület 7%-a). E csekély arány részben a szálaló és átalakító 

üzemmódban való nagymértékű érintettségének (23,9%) az eredménye. A 71-80, ill. a 71-100 éves 

korosztályok kiugróan magas aránya ugyanakkor figyelmeztető: vágásos üzemmód esetén az élőhely 

a jövőben jóval nagyobb mértékben lesz a gazdálkodás által (létében) veszélyeztetve! 
 

 
 

14. sz. térkép  Gyertyános-tölgyesek (91G0) 

a Börzsöny területén II. vágásos 

üzemmódú véghasználatok és akácosok 



A körzeti erdőterv szerint a nemvágásos üzemmódú erdőrészletek a teljes terület harmadát teszik ki, 

ennek nagyobb része (23,9%) gazdálkodással érintett. A faállományok szerkezetét ezek (az átalakító 

és szálaló üzemmódban tervezett) fahasználatok 2414 hektáron fogják javítani. Ugyanakkor 

látványos, hogy az előhasználatok és a szálalások – szálalóvágások a gazdálkodással egyáltalán 

érinthető erdőrészletek 3/4-ére kiterjednek (15. sz. térkép). A korábban végrehajtott és tervezett 

gyérítések 57%-ot, a szálalások és szálalóvágások 19%-ot érintenek a vágásos, átalakító, ill. szálaló 

üzemmódú erdőterületből. 
 

 
  

 

15. sz. térkép  Gyertyános-tölgyesek (91G0) 

a Börzsöny területén III. előhasználatok, 

szálalóvágás, szálalás 



Pannon cseres-tölgyesek (91M0) 
 

A faállománytípus, valamint az termőhely alapján többé-kevésbé jól azonosítható. A cseres-

tölgyesek döntően az alsó, hegylábi régióban foglalnak helyet, a történeti időkben valószínűleg 

mindig jelentős emberi hatás alatt álltak, a sarjerdő-gazdálkodás mellett több helyen a legeltetés 

nyomait is mai napig viselik. Nagy részükre az erdőgazdálkodás ma is igen jelentős hatással van. Az 

élőhely hegységen belüli elhelyezkedését, koreloszlását, valamint az ide sorolható faanyagtermelést 

nem szolgáló erdőrészleteket a 16. sz. térkép mutatja be.  
 

 
 

16. sz. térkép  Cseres-tölgyesek (91M0) a 

Börzsöny területén I. korcsoportok és 

faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód 



Előfordulása igen széttagolt, nagyobb arányt elsősorban a Délnyugati-Börzsönyben ér el. A 

koreloszlása egyenetlen, a fiatalabb korosztályokban is nagy különbségek mutatkoznak (melynek 

hátterében részben a problémás felújítása áll). Az idős korosztályok jelentős (110 év fölött a 

nagyobbik) része faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódban van. Az idős faállományok 

legnagyobb arányban Ipolytölgyes-Letkés környékén találhatók meg, egy nagyobb, faanyagtermelést 

nem szolgáló üzemmódú tömb Bernecebaráti községhatárban van.  

Akáccal való veszélyeztetettségüket, valamint vágásos üzemmódban végrehajtott véghasználattal (a 

gyakorlatban fokozatos felújítóvágással) való érintettségüket a 17. sz. térkép mutatja be.  
 

 
 

17. sz. térkép  Cseres-tölgyesek (91M0) a 

Börzsöny területén II. vágásos üzemmódú 

véghasználatok és akácosok 



Állományaikat az akác igen komoly mértékben veszélyezteti. Az akácot valamilyen mértékben 

tartalmazó állományok összterülete 627 hektár (14%)! A tervezett és az elmúlt 10 évben végrehajtott 

felújítóvágások összesen mintegy 1100 hektárt érintettek (a gazdálkodással érinthető terület 29%-a), 

a folyamatban lévő, ill. tervezett felújítások területe 450 hektár (a gazdálkodással érinthető terület 

12%-a). Mindkét arányszám az élőhelyek között kiemelkedően a legnagyobb, a véghasználatok közel 

1/3-os aránya nagyon elgondolkodtató! 

Az előhasználatok és az idős faállomány megszüntetésével nem járó szálalások – szálalóvágások a 

gazdálkodással egyáltalán érinthető erdőrészleteknek csak mintegy felére terjednek ki (18. sz. 

térkép).  
 

 

18. sz. térkép  Cseres-tölgyesek (91M0) a 

Börzsöny területén III. előhasználatok, 

szálalóvágás, szálalás 



 

A korábban végrehajtott és tervezett gyérítések 48%-ot, a szálalások és szálalóvágások 4%-ot 

érintenek a vágásos, átalakító, ill. szálaló üzemmódú erdőterületből. Megjegyzendő, hogy a helyesen 

kivitelezett gyérítések az idegenhonos fafajok visszaszorításában is komoly szerepet játszanak.  

 

 

Az egyes élőhelyekhez köthető jelölőfajok  
 

A vizsgált terület jelölő fajainak mennyiségi adatait az alábbi táblázat tartalmazza (állomány nagyság 

és létszám a hivatalos SDF szerint; pontszám és mennyiség a DINPI rendelkezésemre bocsátott 

adatai alapján; * - kiemelt jelentőségű faj) 

Börzsöny HUDI20008 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

Magyar név Tudományos név 
állomány 

nagyság 

állandó 

létszám 

pontszám/ 

mennyiség 

Kövi rák * Austropotamobius torrentium A 1500 354/740 

Piszedenevér Barbastella barbastellus C 101-500 9/8 

Petényi márna Barbus meridionalis A 5000-10000  

Vöröshasú unka Bombina bombina C ritka 45/171 

Nagy hőscincér Cerambyx cerdo C 1000-1500 167/192 

Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus C ritka 60/61 

Magyar fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii C ritka  

Piros kígyószisz Echium russicum C 101-250 18/423 

Mocsári teknős Emys orbicularis C 30 24/273 

Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax C ritka  

Csíkos medvelepke* Euplagia quadripunctaria C ritka 12/12 

Magyarföldi husáng Ferula sadleriana A 200 228/530 

Kék pattanóbogár Limoniscus violaceus C ritka 20/20 

Szarvasbogár Lucanus cervus C 10001-20000 191/192 

Nagyfülű denevér Myotis bechsteini C 20-100  

Hegyesorrú denevér Myotis blythii B 501-1000  

Csonkafülű denevér Myotis emarginatus C ritka 4/5 

Közönséges denevér Myotis myotis C 501-1000 31/147 

Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides C 1001-10000 26/98 

Leánykökörcsin Pulsatilla grandis C 501-1000 675/2034 

Nagy patkósorrú denevér Rhinolophus ferrumequinum C 20-100 16/27 

Kis patkósorrú denevér Rhinolophus hipposideros B 501-1000 54/3825 

Havasi cincér * Rosalia alpina B 5001-10000 5/5 

Börzsöny és Visegrádi-hegység HUDI10002 madárvédelmi terület  

Magyar név Tudományos név 
állomány 

nagyság 

létszám/ 

költő állom. 

pontszám/ 

mennyiség 

Uhu Bubo bubo C 3-5 pár 17/20 

Kerceréce Bucephala clangula C w 200-500  

Kormos szerkő Chlidonias niger C c 50-100  

Fehér gólya Ciconia ciconia C c 50-100 1/0 

Fekete gólya Ciconia nigra B 10-15 71/40 

Kígyászölyv Circaetus gallicus C 1-2 5/6 

Kék galamb Columba oenas B 300-500  

Fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos A p 100 752/689 

Közép fakopáncs Dendrocopos medius B   

Fekete harkály Dryocopus martius B  415/433 

Bajszos sármány Emberiza cia C 10-30  

Vándorsólyom Falco peregrinus A p 5-10 51/91 



Magyar név Tudományos név 
állomány 

nagyság 

létszám/ 

költő állom. 

pontszám/ 

mennyiség 

Örvös légykapó Ficedula albicollis B 500 1161/1229 

Kis légykapó Ficedula parva B 10-30 151/155 

Rétisas Haliaeetus albicilla C c,w 5-15 3/2 

Erdei pacsirta Lullula arborea C  1/0 

Kis bukó Mergus albellus C c,w 30  

Hegyi billegető Motacilla cinerea B 30-50  

Halászsas Pandion haliaetus C c 5-10  

Darázsölyv Pernis apivorus B 30-50 34/44 

Szürke küllő Picus canus C p 20 116/119 

Küszvágó csér Sterna hirundo C c 5-10  

Uráli bagoly Strix uralensis C 1-3   

Karvalyposzáta Sylvia nisoria C   
 

A fenti jelölő fajok közül az előfordulási adattal rendelkezők a vizsgált területen az alábbi 

élőhelyekhez köthetők: 
 

vizes élőhelyekhez, így hegyi patakokhoz, vízállásokhoz, ill. hegylábi nyílt vizes területekhez:  

vöröshasú unka (Bombina bombina), kövi rák (Austropotamobius torrentium), mocsári teknős (Emys 

orbicularis), fehér gólya (Ciconia ciconia), fekete gólya (Ciconia nigra), réti sas (Haliaeetus 

albicilla).  

nagyobb mennyiségű (álló és fekvő) holt, korhadó faanyaghoz (mint élő-, ill. táplálkozóhelyhez, 

táplálékhoz), ill. idős fákhoz (mint fészkelőhelyhez és méretes holtfák kiinduló anyagához):  

szürke küllő (Picus canus), fekete harkály (Dryocopus martius), fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos 

leucotos), kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus), szarvasbogár (Lucanus cervus), skarlátbogár 

(Cucujus cinnaberinus), havasi cincér (Rosalia alpina), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo).  

gyepekhez, cserjés, ligetes, nyílt élőhelyekhez: 

álolaszsáska (Paracaloptenus caloptenoides), piros kígyószisz (Echium russicum), leánykökörcsin 

(Pulsatilla grandis), magyarföldi husáng (Ferula sadleriana), kígyászölyv (Circaetus gallicus), erdei 

pacsirta (Lullula arborea). 

sziklához, mint fészkelőhelyhez:  

uhu (Bubo bubo), vándorsólyom (Falco peregrinus). 

erdőhöz: 

örvös légykapó (Ficedula albicollis), kis légykapó (Ficedula parva), darázsölyv (Pernis apivorus). 

Az 5 denevérfaj külön csoportba került.  
 

Fenti fajok börzsönyi adatait szemlélteti az alábbi 19. sz. térkép. 

 



 
 

A víztestre (mint élő-, ill. táplálkozóhelyükre) az erdőgazdálkodás nincs közvetlen hatással, a 

közvetett hatások kivédésére (így elsősorban a vízminőség védelmére, a vízben sokáig lebegő 

anyagok minél kisebb mennyiségű mesterséges bevitelére) szolgál általában a véghasználatok idő- és 

térbeli széthúzása, kisebb intenzitású szálalóvágások előírása, az erdőgazdálkodási tevékenységek 

időbeli korlátozása, valamint célzottan az erdőterv rendeleteknek a fakitermelés, ill. a közelítés 

korlátozásáról szóló előírásai. 

19. sz. térkép  Jelölőfajok előfordulása 

a Börzsöny területén  



Az idős és holt fához köthető fajok természetvédelmi helyzetének fenntartására, ill. javítására szolgál 

minden, az idős állományokat, állományrészeket, facsoportokat, ill. idős fákat megóvó, hosszú távon 

fenntartó előírás. Ebbe az irányba hat egyébként önműködően a megfelelő élőhelyeken a 

faállományok korosbodása, a fák növekedése is. Mint azt a korábbiakban már bemutattam, az idős 

erdők területe összességében és élőhelyenként is igen jelentős arányt képvisel, és várhatóan továbbra 

is nő. Önmagában a véghasználatok korlátozása révén a vizsgált területen több tízezer köbméter idős, 

méretes faanyag marad fenn idős állományrész, hagyásfa csoport, szórványos hagyásfa formájában. 

A korlátozások változó mértékben valamennyi véghasználati területet érintik. A véghasználatból 

kimaradó, idős, véderdő jellegű állományrészek területe is száz hektáros nagyságrendű. Az erdőterv 

rendelet törzsrészének és az érintett körzetekre vonatkozó részének számos pontja írja elő, vagy 

ajánlja hagyásfák, ill. holt faanyag megóvását. A fenti fajok egyedeinek védelmét szolgálja a 

fakitermelések időbeli korlátozása.  

A gyepekhez kötődő fajok a rendelkezésünkre álló előfordulási adatok szerint jellemzően egyéb 

részleteken, ill. ténylegesen véderdőként nyilvántartott erdőrészletekben fordulnak elő, erdőtervi 

előírások így nem érintik az állományaikat. A gyakorlatban az erdőgazdálkodásnak legfeljebb 

közvetetten kitettek, a közelítés, készletezés alapvetően egyedileg korlátozható.  

Az általában erdőhöz (mint fészkelő és táplálkozó helyhez) köthető madárfajok (különösen a két kis 

termetű énekes madár) elsősorban élőhelyeik zavartalanságát, biológiailag minél értékesebb, 

természetesebb erdők kialakítását és fenntartását igénylik.  

A denevérekkel kapcsolatban a természetes és mesterséges üregek közvetlen környezetének 

védelmét szolgálja az erdőterv rendelet konkrét korlátozása. Az idős, méretes állományok, 

facsoportok, faegyedek, valamint a méretes holtfa védelmével kapcsolatos intézkedéseket a 

fentiekben már részleteztük. E fajok védelmét is szolgálja az erdőgazdálkodás időbeli korlátozása. A 

denevérek védelme érdekében lényeges lenne továbbá az erdei épületek (pl. vadászházak, 

turistaházak) denevérbarát fenntartása is. 

 

 

Kismaros, 2016. december 25. 

 

         Tímár Gábor 

 


