
MAGYARORSZÁG

HU

Holtfa – az élő erdőkért 
Az öreg fák és a holtfa természetvédelmi  
illetve erdészeti szerepe



Összefoglaló
A famatuzsálemek, a lábon álló kiszáradt vagy pusztuló fák, 
a kidőlt törzsek és a leszakadt ágak – bár sokan nincsenek 
tudatában – a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából  
a legjelentősebb élőhelyek közé tartoznak.

Az európai erdei fajok csaknem egyhar-
madának életben maradása az öreg fák-
tól és a holtfa jelenlététől függ. A holtfa 
élőhelyet, menedéket és táplálékforrást 

biztosít az odúlakó madaraknak, denevérek- 
nek és egyéb emlősöknek. Különösen fon-
tos a kevésbé feltűnő, de többségben lévő 
erdőlakók számára. Ilyenek például a rovarok – 
különösképpen a bogarak –, a gombák, zuzmók 
és mohák. A holtfa és a hozzá kötődő biológi-
ai sokféleség kulcsszerepet játszik az erdőben 
zajló biológiai folyamatok fenntartásában (pl. 
anyag- és energiaforgalom, termőhely stabi-
lizáció, regeneráció, széndioxid-megkötés), 
amelyek nélkülözhetetlenek az erdő fater-
mőképességének és környezetvédelmi szolgál-
tatásainak biztosításához is.1

A holtfa jelentősége óriási, mégis sok európai 
országban mennyisége rendkívül csekély, 
főképpen azért, mert nem kezelik megfe-
lelően a fatermesztési célú erdőket, sőt még 
a természetvédelmi oltalom alatt álló erdőket 
sem. Az átlagos európai erdőkben a holtfa 
térfogata kevesebb mint 5%-a a természetes 
körülmények között elvárható mennyiségnek.2

A pusztuló faanyag eltávolítása az erdőben élő 
fajok közel egyharmadának életben maradását 
fenyegeti, és közvetlen kapcsolatban van szá-
mos vörös listán szereplő veszélyeztetett faj 
túlélésével. Európa biológiai sokféleségének 
fenntartásához jelentősen hozzájárulna, ha a 
gazdasági erdőkben sikerülne növelni a holtfa 
mennyiségét, a természetvédelmi rendeltetésű 
erdőkben pedig a természetes erdődinamikai 
folyamatokat hagynánk érvényesülni. 

Azok a kormányok, amelyek felismerték, hogy 
az erdők értékeit meg kell őrizni, és elkötelez-
ték magukat a cselekvés mellett, segíthetnek 
abban, hogy az erdők biológiai sokféleségének 

jelenlegi hanyatlása megforduljon. Ehhez az 
kell, hogy a holtfa megóvását belefoglalják a 
nemzeti biodiverzitás megőrzési és erdészeti 
stratégiákba, nyomon kövessék a holt fa men-
nyiségének és egyéb jellemzőinek változását, 
szüntessék meg azokat a támogatásokat, ame-
lyeket a holtfa válogatás nélküli eltávolításáért 
fizetnek, vezessenek be a holtfa megőrzését 
ösztönző jogszabályokat, és fordítsanak figyel-
met az ismeretterjesztésre. A WWF felszólítja az 
európai kormányokat, az erdőtulajdonosokat 
és erdőgazdálkodókat, hogy azzal is segítsék a 
biológiai sokféleség megőrzését, hogy 2030-ra 
a mérsékeltövi erdőkben a holtfa mennyiségét 
hektáronként 20-30 m3-re növelik.

Ebben a kiadványban a WWF megfogalmaz-
za a holtfa biológiai és természetvédelmi 
jelentőségét, felvázolja a holtfa megőrzéséhez 
és újraképződéséhez szükséges tennivalókat, 
és felkéri az erdőgazdálkodókat, erdőtulaj-
donosokat, a kormányokat és a közvéleményt, 
hogy teremtsék meg e létfontosságú  
mikroélőhely fennmaradásának és gyara-
podásának az esélyét.
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„A holtfa az egészséges erdők 
leggazdagabb élőhelye”
nyilatkozta Keith Kirby, az English Nature nevű angol kormányzati 
természetvédelmi és vidékfejlesztési hivatal erdészeti ökológiai szakértője.



Nincs elég holtfa az európai erdőkben
Az európai erdőkben a biológiai sokféleség csökken. 
Ebben meghatározó szerepet játszik, hogy a gazdasági 
rendeltetésű erdőkben nagyon kevés a holtfa, és a védett 
területeket sem megfelelően kezelik. Szerencsére Európában 
megmaradt néhány őserdő, amelyek közvetlen módon bizonyítják 
a holtfa és a biológiai sokféleség közötti szoros összefüggést.

Az erdők természetességének megítéléséhez 
nem elég megállapítani, hogy milyen fajok 
alkotják. A kérdés összefügg a koronaszint 
vertikális és horizontális mintázatával,  

a természetes biológiaifolyamatok meglétével, az 
erdő természetes bolygatásokhoz kapcsolódó re-
generációs képességével, és az erdőállományok 
táji felaprózódottságával (fragmentációjával). 
Éppen azért, mert a természetesség ilyen bonyo-
lult fogalom, mérésére gyakran azokat az indiká-
tor fajokat, mikroélőhelyeket és erdőszerkezeti 
elemeket használják, amelyeka természetes er-
dőkre jellemzőek. Ezek közül az egyik: a holtfa.

A holtfa mennyiségi és minőségi jellemzői szoros 
összefüggést mutatnak az erdők természetességi 
állapotával, ezért alkalmas indikátor az európai 
erdők minősítésére. A kutatók és a kormányza-
ti szervek folyamatosan kutatják, hogy mennyi 
holtfa van a referenciának tekinthető, gazdálko-
dástól régóta mentes erdőkben, és ehhez képest-
mennyi holtfa található a gazdasági erdőkben.3 

A holtfa mennyisége függ a termőhelyi viszo-
nyoktól, az állományalkotó fafajok faanyagának 
lebomlási sebességétől, a természetes bolyga-
tások tér- és időbeli léptékétől, az erdő törté-
netétől és az emberi beavatkozásoktól. A holtfa 
típusok arányát, valamint a fák lebomlási idejét 
befolyásolja, hogy mi okozza a fák elhalását (vil-
lámcsapás, viharkár, szárazság, betegség, stb.).4 
Egyes bolygatási események (pl. kiszáradás)
inkább álló, mások (pl. viharkár) inkább fekvő 
holtfát eredményeznek.5 A holtfa „optimális” 
mennyiségének megítélését nagyon nehezíti, 
hogy mennyiségi és minőségi sajátságai a refe-
renciának tekinthető természetes erdőkben is 

óriási változatosságot mutatnak.6,7 A gazdasági 
erdőkben a gazdálkodási mód alapvetően meg-
határozza a holtfa mennyiségét. 

A kezeletlen európai bükkös erdőkben a holtfa 
mennyisége eléri a teljes fatérfogat 20-30%-át, 
ami azt jelenti, hogy hektáronként 100-200 m3 
között változik. 2, 8 A holtfa mennyisége még na-
gyobb is lehet egy-egy katasztrófa, például egy 
vihar után. A következő oldalon néhány európai 
őserdő adatait olvashatják. Néhány nyugat-eu-
rópai átlagértéket a következő oldalon lévő táb-
lázatban adtunk meg.Ezek a számadatok drámai 
ellentétben állnak a gazdasági erdőkben találha-
tó holtfa mennyiségével, még akkor is, ha azokat 
viszonylag természetes módon kezelik. A kevés-
bé természetes erdőkben, például az eukaliptusz 
vagy lucfenyő ültetvényekben a holtfa mennyisé-
ge még sokkal kevesebb.9, 10

NÉHÁNY EURÓPAI REFERENCIA ŐSERDŐ
Finnország: Alacsony fahozam mellett a holtfa mennyisége is csekély.  
A lappföldi őserdőkben az átlagos holtfa mennyiség az erdei fenyvesekben  
19 m3/ha, a lucfenyő uralta, lágyszárúakban gazdag erdőkben 60 m3/ha 
körül van.

Lengyelország: A Bialowieza erdő – Európa egyik legtermészetesebb erdeje 
– a lengyel-fehérorosz határon fekszik, az 1300-as évek óta védett vadászre-
zervátum. A lengyel oldalon az erdő 17%-a (10 500 ha) nemzetipark, ennek fele  
80 éve fokozottan védett (nincs fakitermelés). A rezervátumban a holtfa a föld 
feletti biomasszának kb. negyedét teszi ki, 87 és 160 m3/ha között változik.

Szlovákia: A Poloniny Nemzeti Parkban lévő Havesova 171 hektáros erdőrezer-
vátum, a főfafaj a bükk. Az átlagos holtfa térfogat 121 m3/ha.

Magyarország: Három természetes referenciának tekinthető bükkös rezervá-
tumban az átlagos holtfa mennyiségek a következők: Bükk (őserdő) –175 m3/
ha, Mátra (Kékes- Észak) – 106 m3/ha Aggteleki-karszt (Alsó-hegy) –40 m3/ha.11

Románia: Négy természetes erdőrezervátumot mértek fel (Sercaia Brassó-
megyében, a Gemenele a Retyezátban, a Néra forrásvidéke a Szörényi-érc-
hegységben, a Iauna Craiova Krassó-Szörény megyében), a holtfa mennyisége  
49 és 128 m3/ha között változott.12 A Néra-forrás 5028 hektáros erdőrezervátu-
ma 1975 óta védett. Ez Európa egyik legnagyobb bükk őserdeje, ökológiailag 
kifejezetten stabil. A holtfa mennyisége 78-121 m3/ha.13

Franciaország: A Fontainebleau 136 hektáros erdőrezervátum, amelyet utoljá-
ra 1372-ben vágták tarra, 1853 óta minden fakitermeléstől védik. Legfontosabb 
fafajai: bükk, tölgy, gyertyán és hárs. A holtfa térfogata hektáronként 142 és 
256 m3 között változik, a magasabb értékek egy nagy vihar következményei.14

Földközi-tenger vidéke: Ezen a vidéken általában nem becsülik meg a fa-
matuzsálemeket. Referencia erdőkről tudunk Olaszországban (Toszkána), 
Görögországban (Rodope-hegység), Horvátországban (Velebit-hegység).  
A művelés alatt álló erdők öreg fáinak is megvan a jelentőségük. Olaszország, 
Spanyolország, Marokkó és Tunézia paratölgy erdőiben és szelídgesztenye 
állományaiban, de még a gyümölcsösökben is sok olyan öreg fát találunk, 
amelyek a mediterrán madár-, bogár-, és denevérfajok megőrzésében fontos 
szerepet játszanak.

ÁTLAGOS HOLTFA
TÉRFOGAT NÉHÁNY
EURÓPAI ORSZÁG
ERDEIBEN15

Bár a mintavételi eljá-
rások különbsége miatt 
a számadatokat nehéz 
összehasonlítani, az or-
szágos erdőleltárokból 
származó adatok kirí-
vóan különböznek az 
őserdő jellegű erdőkben 
mért holtfa térfogattól.

SVÉDORSZÁG  
HOLTFA TÉRKÉPE

Fridman and  
Walheim 2000

Ország Holtfa tér-
fogat (m3/ha) Az adatok jellege

Ausztria 0,6 35 cm átmérő feletti fatermesztési célú erdők 
(az összes erdők 88%-a)

Belgium 9,1 regionális átlag (Vallónia)

Franciaország
2,2 országos átlag

6,7 maximális érték egy erdőrészletben (Savoie)

Finnország 2-10 fatermesztési célú erdők átlaga

Luxemburg 11,6 országos átlag

Magyarország 3-30 mátrai hegyvidéki gazdasági bükkösök

Németország 1-3 egy szövetségi állam (Bajorország) átlagértéke

Svájc 12 országos átlag

Svédország
6,1 országos átlag

12,8 regionális maximum (Észak)

Mindenki, aki a természetvédelem,  
az erdőtervezés, az erdőgazdálkdás  
és a fakitermelés területén dolgozik, 

 kis erőfeszítéssel komoly  
változást érhet el.



A holtfa jelentősége a biológiai  
sokféleség megőrzésében
A holtfa stabilizálja az erdőket, fenntartja az erdő produktivitását, szén- 
és tápanyag raktár, és fajok ezrei számára biztosít táplálékot és élőhelyet.

A holtfa nem olyan többlet érték, amely jó ha 
van, de akkor sem történik semmi, ha nin-
csen, hanem az erdő működéséhez szük-
séges alapvető alkotóelem. A természetes 

erdő ökológiai folymataiban öt fő szerepe van:

Fenntartja az erdő produktivitását azáltal, 
hogy szerves anyagot, nedvességet, tápanya-
got és az újulatnak mikroélőhelyet biztosít. 
Például ártéri környezetben sok fafaj.
Élőhelyet ad azoknak az élőlényeknek, ame-
lyek a holt faanyagot vagy a fák elhalt üregeit 
használják táplálkozó- vagy élőhelyül, fontos 
szerepe van az erdők önszabályozásában is.
Az erdei vízfolyásokban és állóvizekben fel-
halmozódó holtfa speciális víztereket alakít 
ki, amelyek számos vízi élőlénynek szolgál-
nak élőhelyül.
Viharok, heves esőzések és más éghajlati 
szélsőségek esetén megakadályozza a talaj- 
eróziót, stabilizálja a felszínt, a vízfolyások-
ban lassítja a víz levonulását (ezáltal csök-
kenti az árvízveszélyt).
Hosszú távú szénraktárnak tekinthetők, ez-
által mérsékelik a növekvő szén-dioxid kon-
centráció éghajlati hatását. (lásd 13. oldal)16

A fa, még mielőtt teljesen elhalna, specializáló-
dott fajokat vonz magához. Például a zengőle-
gyek (Syrphidae) mintegy 115 faja korhadéklakó, 
de szinte kizárólag pusztulóban lévő – nem tel-
jesen elhalt – fákban fejlődik.17 Számos nagytestű 
madárfaj – például a fekete gólya (Ciconia nigra) 
– számára fészkelőhelyül csak a nagyméretű fa-
matuzsálemek alkalmasak.
A frissen elpusztult fák olyan specializálódott élő-
lényeket vonzanak magukhoz, amelyek képesek 
lebontani a fát védő durva lignin réteget. Ilyenek 
a gombák és a baktériumok. Terjedésüket nagy-
mértékben segítik a különböző bogárfajok (pl. 
szúfélék és cincérek), amelyek lárváik számára 
összetett járatrendszereket készítenek a frissen 

elhalt faanyagban. Az első kolonizálók biológi-
ai aktivitása során létrejövő puhább, felvehető 
tápanyagokban gazdag faanyagban újabb élő-
lények telepednek meg, elsősorban gerinctelen 
állatok, növények és további gombafajok. A Cseh 
Köztársaságban, Morvaország déli részén, egy ke-
ményfás ártéri ligeterdőben végzett kutatás során 
14 korhadéklakó hangyafajt és 389 korhadéklakó 
bogárfajt találtak.18 Magyarországon 62 mohafaj 
(a flóra 10%-a) fordul elő holtfán.19 A Kékes- Észak 
erdőrezervátumban 220 gombafaj és 68 mohafaj 
él, csak a korhadó fákon 153 gombafaj és 47 mo-
hafaj fordul elő. Hazánkban a gazdasági erdőkben 
a holtfa mennyisége csekély, ezért ezekben kb. 
fele annyi fán élő (lignikol) gombafajt találhatunk, 
mint az őserdő jellegű erdőkben.20

Amint a növényevők behatolnak a fába, ragado-
zóik is megérkeznek. A legismertebbek a harká-
lyok, kopácsolásukat minden természetes erdőn 
átvezető séta során hallhatjuk. A 11 európai har-
kályfaj közül egy kivételével mindegyik holtfába 
vájja fészekodúját, és legalább tíz európai ba-
golyfaj hasznosítja a faodvakat. Sok fajuk számá-
ra a holtfa különösen télen nélkülözhetetlen.21  
Például a nagy tarkaharkály (Dendrocopus major) 
téli táplálékát 97%-ban a tuskókban vagy kidőlt 
fákban élő rovarok adják. A harkályok az erdők-
ben kulcsfajoknak tekinthetők, mivel rengeteg 
odúlakó faj (madarak, denevérek) az elhagyott 
harkályodúkat használja élőhelyül. A magyaror-
szági erdei madárfajok 35%-a odúlakó, ide tartoz-
nak pl. a légykapófélék (Muscicapidae), a csuszkák 
(Sitta spp.), a fakuszok (Certhia spp.) és a cinegék  
(Parus spp.).22

Amikor az erdőben egy fa kidől, olyan zavarást okoz, amely egyes növények csírázását és növekedését 
segíti.23 A patakokba és folyókba dőlő elhalt fák ugyancsak fontos élőhelyeket hoznak létre,24 többek kö-
zött segítik a víz sebességét lassító kavicstorlaszok képződését, és így élőhelyeket hoznak létre a halak 
és rovarok számára,25 továbbá értékes aljzatot biztosítanak a moszatoknak.26 Ezek a lassú folyású szaka-
szok az elhaló fák maradványainak akár 70%-át is visszatarthatják, így növelik a víz tápanyagtartalmát.  
Egy USA-ban végzett kutatás szerint a kis patakokban a fatörzsek és ágak által létrehozott medencék a 
pisztrángok ívó és ivadéknevelő helyeinek több mint 50%-át biztosítják.27
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Ha eltűnik a holtfa, elvész az élet
Európában sok veszélyeztetett faj élete a holtfához kapcsolódik. 
Ezek egy része szinte teljes életciklusát a holtfában tölti, de a 
változatos életmódot folytató madarak között is vannak olyan 
fajok, amelyek holtfa nélkül nem tudnak megélni. A holtfa 
napjainkban az egyik legveszélyeztetetteb élőhely.

Európa nagy részén az erdők évszázadok 
óta művelés alatt állnak. A gazdálkodás a 
holtfához kötődő fajok közül sok áldoza-
tot szedett. A tőzegrétegekben található  

fosszíliák és a borostyánban megőrzött rovarok 
arról tanúskodnak, hogy az elmúlt néhány 
évezred során sok korhadéklakó bogárfaj kipusz-
tult, csaknem biztos, hogy azért, mert élőhelyeik 
eltűntek. Valószínű, hogy a tényleges veszteség 
sokkal nagyobb, mint ahány faj kihalásáról tudo-
másunk van. Ebben az elszegényedett környezet-
ben a megmaradt fajok különösen becsesek. 

Sajnos gyakran ezek a fajok is nagy veszélyben 
vannak. Európában a legveszélyeztetettebb faj- 
csoportot egyértelműen a holtfához kapcsolódó 
fajok alkotják. Svédországban, amely Európa 
egyik legerdősültebb országa, a nemzeti Vörös 
Listában 805 holtfához kötődő faj szerepel.28 A 
magyarországi 101 védett bogárfajból 61 kötődik 
holtfához.22 AKékes- Észak Erdőrezervátum holt- 
fán élő 153 gombafaja közül 60 tekinthető Ma- 
gyarországon veszélyeztetettnek.29,30 A mohák eu-
rópai vörös könyvében is számos korhadéklakó 
fajt találunk.31

A fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) 
állománya vészesen megfogyatkozott az őserdő 
jellegű lombhullató erdők (fűzek, éger és nyír) 
eltűnése miatt. A faj a kipusztulás közvetlen 
veszélyébe került Svédországban és Finnország-
ban, jelenleg az Északi országok 1700 párból 
álló állományának 90%-a Norvégia parti erdeire 
korlátozódik.32

A nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii) – számos 
más denevérfajjal együtt – katasztrofális ha-
nyatlásnak indult. Néhány országban rendkívül 
ritka és egész elterjedési területén sérülékeny. 
Olaszországban a szubfosszilis leletek arról 
tanúskodnak,33 hogy a faj a régióban valamikor 

gyakori volt, a jelenlegi hanyatlás különösen 
annak tulajdonítható, hogy eltűntek a nyári 
szálláshelynek használt odvas fák.34 A hazai 26 
denevérfajból 24 az odvas fák odúit használja (ill. 
használná) élőhelyül, sok faj másodlagosan vált 
toronylakóvá.22

A remetebogár (Osmoderma eremita) 33 európai 
ország holtfáinak üregeiben megtalálható, de 
állománya csökken, és a Berni Egyezmény által 
védett fajok közé tartozik.35 Lengyelországban 
a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy 
a faj túlélését az odvas és korhadó fák kivágá-
sa veszélyezteti. Az odvas fákban élő rovarfajok 
többsége nem tud néhány tíz méternél többet 
repülni, ezért terjedésük a feldarabolódott erdők 
között nehézségekbe ütközik.

Sok holtfához kötődő gomba veszélyeztetett, bár 
elterjedésükről és jelenlegi európai helyzetükről 
nincsenek megfelelő adataink. A veszélyeztetett 
fajok közé tartozik a Lariciformes officinalis, a- 
mely főképpen erdeifenyő-vörösfenyő erdők 
öreg fáin él, és a Pycnoporellus alboluteus, amely 
az északi országok lágyszárúakban gazdag 
lucfenyveseinek vastag törzsein él. Néhány 
országban mindkét faj természetvédelmi oltalom 
alatt áll, legújabban pedig felterjesztették őket a 
Berni Egyezmény listájára.36

A gombák jelentőségét gyakran alábecsülik. Például az Alpokban egyetlen hektár lucfenyves több mint 
300 gombának adhat otthont. A Magyarországon törvényesen védett 35 gombafajból 7 csak holtfán fordul 
elő. Feltételezhető, hogy számos korhadéklakó faj kipusztulását akkor sem sikerül megakadályozni, ha 
sikerül megőrizni az erdőtöredékeket, és a gazdasági erdőkben a holtfamennyisége növekedni fog. Szá-
mos faj terjedési képessége korlátozott, ezért nem tudják kolonizálni a számukra alkalmas mikroélőhe-
lyeket, az elszigetelt természetes erdőkben fennmaradt populációik pedig már nem életképesek.37  
Ugyancsak a terjedési korlátok miatt sok faj azokat a területeket sem képes újra meghódítani, amelyek-
ben a holtfa időben folytonos jelenléte nincs biztosítva.38
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A holtfa szerepe  
az erdő anyagforgalmában
A fa életciklusának végső szakaszai során az öreg fából elhaló fa, 
majd holtfa lesz. Ezekhez a folyamatokhoz számos specialista faj 
kötődik, amelyek kulcsszerepet játszanak az erdő stabilitásának 
fenntartásában.

A holtfa nem egyetlen élőhely, hanem 
különböző mikroélőhelyek összessége, 
amelyek a korhadás során folyamatosan 
változnak. A holtfa minőségi sajátságait, 

és azt, hogy milyen fajoknak nyújt élőhelyet, 
alapvetően meghatározza a fa korhadási állapo-
ta. Ezen kívül fontos tényezők a fa faja, az elhalás 
előtti kora, mérete, a pusztulás oka, a fa helyzete 
(álló, kidőlt, stb.), valamint a környező termőhe-
lyi viszonyok. Számos élőlénycsoport sok fajáról 
kimutatták, hogy számukra csak a nagyméretű 
holtfák nyújtanak megfelelő élőhelyet, hiszen 
ezek lassabban korhadnak, többmikroélőhely 
jelenik meg rajtuk.19, 22, 39 Ennek ellenére a 
kisméretű holtfa jelenléte is fontos, ehhez is szá-
mos specialista kötődik. A holtfa lebomlásának 
folyamata fafajonként jelentősen különbözhet, 
és a termőhelyi viszonyoktól is erőteljesen függ. 
A nagyméretű bükkfákteljes lobomlási ideje kb. 
50 év, a tűlevelű fák és a tölgyek korhadása en-
nél sokkal lassabb, átlagosan 100-200 év. A kor-
hadást három fő szakaszra lehet osztani:40, 41, 11

A faanyag kemény, a fatest biológiai felépítése 
ép. A fát a még ép, kemény fatestet bontani 
képes elsődleges lebontó szervezetek ko- 
lonizálják. A fizikai feltárásban elsősorban a 
bogaraknak (pl. cincérek, szúfélék) van nagy 
szerepük, a biológiai lebontást a gombák, és 
főleg vizi körülmények között a baktériumok 
végzik.

Hosszú lebontási szakasz, melyre a faanyag 
puhulása, sűrűségének csökkenése, biológiai 
átalakulása jellemző.42 Az elsődleges lebontó 
szervezetek mellett már megjelennek a fat-
est átalakított anyagaival táplálkozó másod-
lagos lebontó szervezetek, valamint a külön-
böző ragadozók és paraziták.

Hosszú humifikációs szakasz, melynek 
során a faanyag humusszá, talajjá alakul át.  
A korhadéklakószervezeteket fokozatosan 
a talajlakó és talaj lebontó szervezetek 
(például ugróvillások, ikerszelvényes-
ek,giliszták) váltják fel, amelyek a leb-
ontási szakaszban megfelelően átalakított  
fahulladékokat bele keverik atalajba.

A táblázatban összefoglalt alaktani csoportosítás 
egyszerűsített útmutatót ad azokhoz a holtfa tí-
pusokhoz, amelyeketa természetes erdőkben 
valószínűleg megtalálhatunk.43

Tipológia Kapcsolódó élőlények

Idős élőfák Nagyon öreg fák kiülésre és fészkelésre 
alkalmas hatalmas lombozattal

Nagy ragadozó madarak, mint pl. szirti sas  
(Aquilachrysaetos); fekete gólya (Cigonia nigra)

Öreg fákban található üregek Odúban fészkelők, mint pl. gatyáskuvik (Aegolius
funereus) és Uráli bagoly (Stix uralensis), denevérek

Élő fák elhalt részei Zengőlegyek, bogarak (pl. szarvasbogár, nagy
hőscincér) és fakorhasztó gombák

Álló holtfa Nagyon öreg fák, melyek nagy ágai 
kiülő és fészkelőhelyet biztosítanak Madarak, mókusok, bogarak

Különböző korú álló törzsek, fokoza-
tosan leváló kéreggel és lehulló ágakkal Gombák, zuzmók, mohák, harkályok, odúlakó madarak

Fatönk akkora üreggel, amely a nagy 
állatok számára megfelelő menedék Barna medve, vadmacska, hiúz, denevérek

Fiatal holtfák Specializálódott gombák, zuzmók, mohák

Fekvő holtfa Frissen kidőlt törzsek, kéreggel  
és gallyakkal Gombák, bogarak (pl. cincérek), mohák

Épnek látszó kidőlt törzsek,  
a faanyag kezd megpuhulni Gombák, bogarak, mohák

Fekvő, megpuhult törzsek,
gallyak és kéreg nélkül Legyek, bogarak, gombák, mohák

Elkorhadt, széteső fekvő törzsek,
részben a földbe süppedve

Rovarok, gombák, mohák, lágyszárú növények,
fák magoncai

Teljesen elkorhadt, részben humi-
fikálódott teljesen ellaposodott törzsek

Talajlakó állatok (ikerszelvényesek, ugróvillások),
fatetvek, lágyszárú növények

Gyökértányérok Fészkelő madarak, rovarok, kétéltűek, mohák,
edényes növények

Talajba és vízbe
került fahulladék

Elhalt fák kisméretű darabjai,
ágak, gallyak, kéreg

Specializálódott gombafajok (pl. kucsmagombák  
és csészegombák), az állatok közül pl. ugróvillások  
és fatetvek

Folyókba és patakokba került
nagyméretű holtfa

Moszatok, baktériumok, vízi gerinctelenek
(légylárvák, tegzesek), ívó halak

A holtfa nem pusztán egy élőhely,  
hanem számos mikroélőhely összessége, 

melyet ezernyi faj népesít be.

©
 J.

 M
ar

tin

©
 B

. B
oi

ss
on



Holtfa a védett területeken
A védett területeket elsődlegesen a biológiai sokféleség 
védelmének kell szentelni. A természetes dinamikai folyamatok 
érvényesülése biztosítja az élőhelyek és a fajok megfelelő 
biológiai sokféleségét. A védett területekről a holtfa még  
mindig gyakran hiányzik, ami jelentősen csökkenti biológiai  
és természetvédelmi értéküket.

A WWF az erdők védelme, kezelése és 
helyreállítása érdekében integrált ak-
ciótervet kezdeményez. Mindhárom 
megközelítés fontos a holtfáhozkap- 

csolódó fajok védelmében. A védelem – aminek 
része a védett területek számának növelése 
és a fontos erdőszerkezeti elemek és erdei 
mikroélőhelyekvédelme is – a korhadéklakó fajok 
védelméreirányuló erőfeszítések központi eleme. 
A védett területekre vonatkozó integrált stratégiá-
ba a következő elemeknek kell beletartoznia:

A probléma mértékének meghatározása: A 
holtfához kötődő fajokat eddig gyakran el-
hanyagolták. Fontos, hogy felvegyék őket a 
veszélyeztetett fajok országos vörös listáira, 
és az olyan nemzetközi szerződésekbe mint a 
Berni Egyezmény, mert így válik lehetségessé 
a természetvédelmi problémák mértékének 
meghatározása és nyilvánosságra hozat-
ala. Napjaink banpéldául Macedóniában 
és Görögországban leltározzák a veszé- 
lyeztetett gombákat.44 Örvendetes, hogy  
Magyarországon számos bogár, moha  
és gombafaj törvényes védettséget élvez, 
ami jelentős előrelépést jelent a holtfához 
kötődő fajok védelmében.

A kritikus helyek azonosítása és védelme: 
A megmaradt természetes erdő töredékek 
gazdagságát és természetvédelmi értékét 
egyre inkább felismerik, mégis az emberi 
használat miatt sok állomány jelenleg is 
veszélyeztetett, vagy biológiai értéke csök-
ken. A Natura 2000 hálózat és a védett 
területek országos hálózatainak kiegészítése 
segíthetnek abban, hogy megmaradhas-

sanak a legfontosabb referencia erdők, me- 
lyek a holtfához kötődő fajok „Noé bárkáinak” 
tekinthetők. Európa keleti felében régen sok 
értékes őserdő jellegű erdőt védelem alá he-
lyeztek, de ezeken a területeken napjainkban 
nagy a fakitermelés veszélye (törvényes és 
illegális vágásoké egyaránt).

Hatékony irányítás biztosítása a védett 
erdőterületeken: Sok erdőrezervátumot a 
korhadéklakók számára hátrányos módon 
kezeltek. Általános igény, hogy az IUCN I-IV. 
kategóriába tartozó védett területeken 
állítsák le a gazdasági célú vágásos gazdálko-
dást. A védett területek kezelőinek a holtfa 
jelentőségéről és a fajok élőhely igényeiről 
tanácsadásra van szükségük. Vannak olyan 
gyakori kezelési módok – például a sarjaz-
tatás –, amelyek a fajok egy része számára 
előnyösek lehetnek, ám ha rosszul hajtják 
végre őket, a korhadéklakó fajok számára 
károsak lehetnek.45 Hazánkban a Pro Silva 
Hungaria gondozásában kiadott kézikönyv 
számos tanácsot fogalmaz meg a holtfa ke-
zelésével kapcsolatban olyan módon, hogy 
a holtfa biológiai jelentősége mellett szem 
előtt tartja a gazdálkodó szempontjait is.

Jogi háttér: Sok európai országban az 
erdészeti és környezetvédelmi törvényeket 
újra kell fogalmazni, hogy azok különbséget 
tegyenek a védelmi és a fatermesztési 
elsődleges rendeltetésű erdőkben folyó 
erdőgazdálkodás között. A jogszabályok által 
megkövetelt egészségügyi termelést az IUCN 
I-IV. kategóriába tartozó védett erdőkben 
nem szabad végrehajtani.

Ismeretterjesztés: Az emberek többsége nem ismeri a holtfa jelentőségét, ami azzal a követ-
kezménnyel jár, hogy még védett erdőkből is sok holtfát eltávolítanak, mert akik ezt teszik, nem 
tudják, hogy kárt okoznak. Egy hatékony ismeretterjesztő kampány, amely tanösvények, szórólapok  
és kiállítások segítségével elmagyarázza a holtfa szerepét, segíthet a védett területeken lévő élőhe- 
lyek megóvásában, egyúttal arra ösztönzi az embereket, hogy saját erdeiket az ökológiai szemponto-
kat figyelembe véve kezeljék.

Az ellenőrzés kikényszerítése: Az illegális fakitermelés sok védett területen továbbra is súlyos problé-
ma. Ahol az oktatás és az ismeretterjesztés nem elég, ott a megfelelő jogi szankciókat is érvényesíteni 
kell.

Pótszerek alkalmazása: Azokon a védett területeken, ahol nagyon kevés a holtfa, lehet, hogy aktív hely- 
lyreállításra van szükség (lásd 11. oldal). Átmeneti lépésként néhány kulcsfontosságú faj megőrzését 
segíthetik a mesterséges élőhelyek. A leggyakoribb példák a mesterséges fészekodúk és denevérodúk, 
de ezek költségesek és csak részben sikeresek.

A védett erdőkben az erdők biológiai sokféleségét csak akkor  
lehet megvédeni, ha a természetes erdődinamikai folyamatok érvényesülnek.
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Hogyan kell a holtfát kezelni?
A felelős erdőgazdálkodás megköveteli, hogy az erdőben 
elegendő mennyiségű holtfa legyen. Ezzel nemcsak a 
biodiverzitás megóvását lehet elérni, de az erdő ellenálló 
képessége és a bolygatások utáni regenerálodó képessége is 
nő. Márpedig ezeknek a tulajdonságoknak  
a fatermesztés szempontjából is nagy jelentőségük van.

A védett területek az európai erdőknek min-
dig is kicsiny részét fogják kitenni. A kezelt 
erdőterületek jelentős része viszont fon-
tos szerepet játszhat a biológiai sokféleség 

megőrzésében. A tennivalók az erdőtípustól és a 
körülményektől függenek, de van néhány köve-
tendő alapelv:

A famatuzsálemek és a holtfa felvétele az 
erdőtervekbe: az erdőtervek meghatározhat-
ják, hogy milyen beavatkozásokkal és melyik 
területen lehet segíteni a korhadéklakó fa-
jokat.

Természetes állományok szigetszerű megha-
gyása: a gazdálkodás alatt álló erdőtömbök-
ben is célszerű kialakítani olyan területeket, 
ahol nem folyik gazdálkodás. Ezekben az 
erdőkben a korhadéklakó fajoknak jelentős 
populációi maradhatnak fenn, amelyek az 
egész tájat képesek benépesíteni.

Példák a holtfa legfontosabb megőrzendő 
szerkezeti elemeire. A művelés alatt álló 
erdőkben a korhadéklakó fajok fennma-
radását segítik:

A meglévő nagyméretű, öreg, pusz-
tulóban lévő vagy elhalt fák.

A középkorú fák folytonos jelenléte a 
következő generációkban megjelenő 
holtfaérdekében.

A gazdasági szempontból jelentékte- 
len kidőlt holtfa állományban hagyá-
sa, beleértve a gyérítésekből származó 
vékony faanyagot, és ami még fontosabb, 
az értéküket vesztett nagyméretű törzse-
ket.46

Holtfa folyamatos jelenlétének biztosítása: 
mivel sok korhadéklakó faj nem képes nagy 
távolságokra terjedni, túlélésükhöz szüksé- 
ges, hogy a közelükben mindig jelen legyen a 
számukra megfelelő állapotban levő korhadó 
faanyag. Ez elsősorban a finom térlépték-
ben működő gazdálkodási formák (szálalás, 
szálaló-vágás, készletgondozó használat) 
során valósítható meg.

Egyéb beavatkozások:

A természetes bolygatási rezsimet utánzó 
irányított égetés a boreális erdőkben

Vihar után a kármentő fakitermelés 
során az ökológiai folyamatok és a biodi-
verzitás fenntartása érdekében a holtfa 
egy részét hagyjuk a területen

Mesterséges lábon álló száradék létre-
hozása úgy, hogy néhány törzset a 
fakitermelés után magas tuskóval vá-
gunk el, így a törzs egy darabja állva ma-
rad.47

Az európai fenyő- és lombhullató erdőkben 
elfogadható mennyiségként 20-30 m3/ha holtfát 
javasolhatunk, ami a teljes fatérfogat 3-8%-ának 
felel meg (a gazdálkodástól mentes állományok-
ban az élő állomány 20-30%-a holtfa). A holtfa 
kb. 20-40%-át az álló holtfa alkossa, és fontos, 
hogy mind az álló, mind a fekvő faanyagból 
nagyméretű törzsek is jelen legyenek.7, 48

VÁROSI PARKOK ÉS MAGÁNKERTEK
Öreg fák az erdőkön kívül is sokfelé találhatók: parkokban, vadaskertekben, sőt még köz- és magánkertek-
ben is. Ezek a fák a veszélyeztetett fajokszámára fontos menedéket biztosítanak. Ha megőrizzük az öreg 
vagy elhalt fákat, és ahol szükséges gyarapítjuk számukat, az élet visszatérhet a házunk köré.

Az európai erdők helyes kezelése felé vezető úton jelentős lépés lenne,  
ha az erdőművelés alatt álló erdőkben a holtfa mennyiségét 2030-ig sikerülne  

20-30 m3/ha-ra növelni.
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A holtfa és a természetesség  
helyreállítása
Napjaink sérült erdei ökoszisztémáiban a holtfa helyreállítása 
sürgető feladat. Mivel a holtfa a természetesség indikátora is, a 
helyreállítást gondosan meg kell tervezni, és ahol csak lehet, az 
erdő természetes folyamataira kell támaszkodni.

A táji léptékű erdőmegőrzési stratégia 
középtávú céljául azt kell kitűzni, hogy a 
holtfa mennyisége az erdőkben elegendő 
legyen ahhoz, hogy fennmaradjanak a 

természetesen előforduló korhadéklakó fajok  
életképes populációi. A természetes bolygatások 
biztosítják a holtfa folyamatos képződését: 
például a mérsékeltövi erdőkben tomboló vi-
harok és a hegyvidéki területekre jellemző hó- és 
jégtörések rendszeresen gondoskodnak az elhalt 
fákról, gyökerestül kitépett törzsekről vagy lábon 
álló facsonkokról. Az Egyesült Királyságban, a 
Wye-völgyben folytatott vizsgálatok megállapí-
tották, hogy azok az erdők, amelyeket egy évszá- 
zadig nem kezeltek, megközelítik az európai kon-
tinensen és Észak-Amerika keleti felében talál-
ható őserdők változatosságát.49

A holtfa gyarapításának szokásos módja a holtfa 
természetes megőrzése – különösen a művelés 
alatt álló erdőkben. Ám vannak olyan különle- 
ges élőhelyek, ahol adatok bizonyítják a fokozot-
tan veszélyeztetett fajokat fenyegető veszélyeket, 
vagy ahol a holtfa újraképződése nagyon lassú. Az 
ilyen helyeken a természetvédők és az erdészek 
felgyorsíthatják a helyreállítás folyamatát.  
A holtfához kötődő élőlények megvédésének a 
legolcsóbb és leghatékonyabb módja, ha hagy-
juk érvényesülni a természetes erdődinamikai 
folyamatokat. A természeteshez közel álló erdők 
esetében a természetes, biológiai folyamatok 
érvényesülnek. Ha azt akarjuk, hogy a gazdálko-
dás alatt álló erdőkben is ez történjen, akkor ki 
kell alakítani az ehhez szükséges erdőszerkezeti 
elemeket, ami bizony költségekkel jár. Európában 
több holtfa-pótló stratégiát kipróbáltak, például 
ilyenre került sor az olaszországi Pó-síkságon 
egy LIFE projekt keretében (Bosca della Fon-
tana).50 A módszerek közé tartozhat álló vagy 

fekvő facsonkok, gyökerestül kifordított fák, 
lehajló elhalt fák, álló holtfák szándékos létre-
hozása, egyes fák elöregedésének elősegítése. 
Sor kerülhet élőhelyet biztosító fák kialakítására 
is, például ha a fákba különböző méretű fészek- 
kodúkat fúrunk, akkor a másodlagos odúkat i- 
génybe vevő fajok számára azonnali fészkelőhe-
lyet teremthetünk. Finnország déli részén átfogó 
élőhelyrekonstrukciós program indult, amely-
be beletartozik a természetes bolygatásokat 
utánzó ellenőrzött égetés és a tőzeglápok hely- 
reállítása.51 Ennek keretében elhalt és pusz-
tulásban lévő fák mesterséges létrehozásával 
10 500 hektár erdőterületet állítanak helyre. A 
természetes folyamatok során keletkező holt-
fa ökológiai szempontból kedvezőbb, azonban 
képződése legtöbbször hosszú ideig tart. Ahol 
lehet a be nem-avatkozás filozófiáját kell követ-
nünk, annak ellenére, hogy ez sokszor ellentétes 
a gazdálkodói attitűddel. A megfelelő élőhelyek 
megteremtéséhez szükség van a különleges fa-
jok ökológiai igényeinek szakszerű ismeretére. 
Például Svédországban a fehérhátú fakopáncs 
megvédésére irányuló erőfeszítések legfon-
tosabb eleme a lombhullató fajok megőrzése 
és arányuk növelése.52 

A rendelkezésünkre álló kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a mesterséges módon létre-
hozott holtfa kevésbé összetett, kevesebb mikroélőhelyet teremt, mint a természetes folyamatok során 
keletkezett elhalt faanyag, így kevesebb faj fennmaradását tudja biztosítani. Például a szúk által elpusztí-
tott fák a biológiai sokféleség szempontjából értékesebb élőhelyet teremtenek, mint a kéreggyűrűzéssel 
elpusztított fák.53 Ám az biztos, hogy a mesterséges módszerek sürgős átmeneti megoldást jelentenek 
addig, míg a gazdálkodás hosszú távú változásainak hatása érvényesülni kezd.

FONTOS A TÁJSZINTŰ TERVEZÉS
A korhadéklakó fajok megőrzésében a védelemnek, a kezelésnek és a helyreállításnak egyaránt szerepe 
van. Ezeket az elemeket együtt, az adott táj viszonyait figyelembe véve kell alkalmazni. Táji léptékű ter-
vezések alapján eldönthető, hogy mely területekre kell koncentrálni a védelmet, és a védett, értékes 
területek között milyen kezelésekkel lehet biztosítani a megőrzendő fajok számára a táj átjárhatóságát (pl. 
megfelelő ökológiai folyosók kialakításával). Fontos, hogy e tervezések során egyértelműen meghatároz-
zuk a természetvédelmi célokat és prioritásokat.

A holtfához kötődő élőlények 
megvédésének a legolcsóbb  
és leghatékonyabb módja,  
ha hagyjuk érvényesülni  

a természetes erdődinamikai  
folyamatokat.
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A Holtfa szabályozási keretei
A kormányok az erdők biológiai sokféleségének megőrzése 
érdekében számos nemzetközi kötelezettséget magukra 
vállaltak. Eljött a cselekvés ideje. A famatuzsálemeknek 
és a holtfának bele kell kerülniük a nemzeti biodiverzitás 
stratégiákba, meg kell szüntetni a visszás támogatásokat,  
a holtfa mennyiségének növekedését segítő jogszabályokat kell 
érvénybe léptetni, és meg kell ismertetni a közvéleménnyel  
a holtfa jelentőségét.

A szakpolitikai és jogi szabályozók megvál-
toztatása különféle szinteken segítheti a 
holtfa alkotóelemeinek védelmét. Vannak 
olyan kezdeményezések, amelyek az egész 

földrészt érintik, és olyan akciók, amelyek az 
egyes országok határain belül maradnak.

Regionális és országos kezdeményezések: 
A Miniszteri Konferencia az Európai Erdők 
Védelméért nemzetközi kezdeményezés, 
melynek célja a színvonalas erdőgazdálko-
dás elősegítése és felmérése. A Konferencia 
megállapodott egy sor olyan kritériumban és 
indikátorban, amelyek a kívánatos gazdálko-
dást jellemzik. Ezek megvalósításáról a tagál-
lamoknak jelentést kell küldeniük. Legújab-
ban egy olyan új indikátorral egészítették ki 
az eddigieket, amely kimondottan a holtfára 
vonatkozik: „Az erdei ökoszisztémák biológi-
ai sokféleségének fenntartása, megőrzése és 
megfelelő gyarapítása: 4.5 indikátor: Holtfa 
– Az álló és fekvő holtfa térfogata az erdők-
ben és más fákkal borított földeken, erdőtí-
pusonként osztályozva”.54 Eddig kevés adat 
áll rendelkezésre, mert ez az indikátor az 
értékelés késői szakaszában került be a szem-
pontok közé, de a későbbi felméréseknek 
a holtfával is foglalkozniuk kell.55 Néhány 
ország az erdők nemzeti értékelésébe már 
beépítette a holtfát, ilyen Finnország, a- 
mely ezt az indikátort így fogalmazza meg: 
„Elpusztult és az állatvilág számára értékes 
fák a fatermesztési célú erdőkben és védett 
területeken (m3/ha)”.56

A jogszabályok megváltoztatása vagy végre-
hajtása: A törvényi szabályozás lehetőségével 
is élni kell, beleértve azt is, hogy ahol szüksé- 
ges meg kell határozni a holtfa megtartásának 
minimális követelményeit. Például Washing-
ton állam erdészeti szabályozása megkövete-
li, hogy az erdőkben hektáronként legalább 
4 olyan méretű holtfát kell hagyni, melyek 
átmérője a keskenyebb végükön legalább 
30 cm, hosszuk pedig eléri a 6 métert.57 Meg 
kell változtatni azokat a nemzeti törvényeket, 
amelyek csak a vágásos gazdálkodást 
támogatják és tiltják a holtfa meghagyását 
a vágásterületeken. Gyakran arra is szükség 
van, hogy az illegális fakitermelések elleni 
érvényben lévő szabályozásokat hatékonyan 
végrehajtsák, továbbá néhol meg kell változ-
tatni azokat a szabályokat, amelyek a védett 
területeken a szükségtelen száradékterme- 
lést erőltetik. 

A visszás támogatások megszüntetése: Szá-
mos országban még mindig léteznek olyan 
támogatások, amelyek a holtfa megőrzése 
ellen hatnak. Különösen a vihar utáni 
tarvágások tartoznak ide. Például a francia 
kormány hektáronként 900-1800 Eurót fizet 
a viharok utáni kármentő fakitermelésekért 
anélkül, hogy bármilyen módon megkövetel-
né a holtfa meghagyását.

A HOLTFA ÉS A GAZDÁLKODÁS MINŐSÍTÉSE
A fenntartható erdőgazdálkodás elősegítésére létrejött FSC minősítés már támogatja, 
hogy a biológiai sokféleség megőrzése érdekében megóvják a holtfát. A német FSC- 
szabvány jó példa erre: a harkályodúkat és más természetes üregeket rejtő fák 
mentesülnek az erdészeti használat alól, ezeket hagyni kell természetes módon 
elöregedni és elpusztulni… azok a magányos fák, amelyeket a viharok vagy 
villámcsapások hasítottak vagy törtek szét, valamint azok az elhalt fák, ame- 
lyek az előrehaladott korhadás következtében hasadtak ketté vagy dőltek ki, 
az erdőben maradnak…”61 A svéd FSC szabványok azt tűzik ki célul, hogy a holt-
fa gazdálkodás következtében a holtfa mennyisége a svédországi lucosokban 
haladja meg a 20 m3/ha-t. Összehasonlításképpen: a jelenlegi érték sok helyen  
5 m3/ha alatt van, míg a kezeletlen lucosokban a holtfa mennyisége rendszerint meg- 
haladja a 60-80 m3/ha-t.62

Az európai kormányok egyre inkább felismerik a holtfa jelentőségét.  
Ahhoz, hogy a holtfa ismét megszokott látvány legyen,  

további intézkedésekre van szükség.
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A probléma nagyságának érzékeltetése: 
fontos, hogy a holtfához kötődő fajok szere-
peljenek az országos vörös listákon és  
az olyan nemzetközi egyezményekben mint 
a Berni Egyezmény. Ez még jobban felhívja 
a figyelmet a holtfa kulcsfontosságú ter-
mészetvédelmi szerepére.

A holtfa jelentőségének társadalmi tuda-
tosítása: a holtfával kapcsolatos ismeretek 
terjesztése, oktatása az egyik legfontosabb 
tennivaló.

Az erdőgazdálkodók szemléletének formálá-
sa: ha az emberek nem értik a holtfa 
jelentőségét, akkor még a „védett” erdőkből is 
sok holtfát eltávolítanak. Egy tanösvényeket, 
kiadványokat és kiállításokat felhasználó 
hatékony oktatási kampány segíthet az erdei 
mikroélőhelyek megvédésében, és arra ösz-
tönözheti az embereket, hogy saját földjüket 
a természetet jobban értve kezeljék.

Az erdőkezelők és a nagyközönség tájékoz-
tatása: jó példa, hogy a francia58 és a brit59 
állami erdőhivatalok is útmutatót adtak ki a 
holtfa kezeléséről.

Az erdőbirtokosok tájékoztatása: Svédország-
ban az állami erdészeti hivatal összeállított 
egy rendkívül sikeres oktatócsomagot, 
amelynek segítségével az erdőtulajdono-
sok ökológiai ismereteiket önállóan gyara-
píthatják.60

Ismeretterjesztés a védett területeken: 
tanösvények, tájékoztató táblák, stb.

Tanfolyamok és képzések: ha a holtfa-ke-
zelés témáját felveszik a rövid tanfolyamok 
és rendszeres erdészeti képzések tanter-
vébe, a résztvevők alaposan meg fogják érte-
ni a kérdés jelentőségét.

A holtfa és az éghajlatváltozás
A holtfa a szén tartós megkötésével ugyanolyan hatékonyan 
mérsékli a globális felmelegedést, mint sok fiatal ültetvény.

Ma már az éghajlatváltozás tényét széles 
körben elismerik, ezzel együtt jár, hogy 
egyre inkább odafigyelnek a szén öko-
szisztémákban történő tárolására, 

hiszen ez az egyik módja annak, hogy a légkör-
ben az üvegházhatású szén-dioxid koncen-
trációját csökkenteni lehessen – vagy legalább 
a növekedést megállítani.

A fő erdei szénkészletek közé a föld feletti és 
föld alatti élő biomassza (elsősorban a fák), a 
holtfa, az avar és a talaj szerves anyagai tar-
toznak. A holtfának nagy a jelentősége, hiszen 
a szenet raktározza és egyúttal ki is bocsátja, 
mégis a szénkészletek közül általában ezt ta-
nulmányozzák legkevésbé. Ezen változtat az 
ENSZ Keretegyezmény az Éghajlatváltozásról 
1992-es Kiotói Jegyzőkönyve, amely megkövete-
li az országos szénleltárok elkészítését.63 A 
szén tárolásával foglalkozó kezdeti viták az 
idegenföldi fafajok gyorsan növő ültetvénye-
ire összpontosítottak. Ezek az ültetvények 
valóban gyorsan megkötik a szén-dioxidot, de 
csak rövid ideig tárolják. Az ültetvények fái át-
lagosan csak néhány évig tartját vissza a sze- 
net, mert a rostok nagy részét papírgyártáshoz 
használják, vagy más olyan rövid életű ter-
mékeket készítenek belőlük, amelyeket vagy 
elégetnek vagy a hulladéklerakókon gyorsan 
lebomlanak.

A holtfa maga is szenet bocsát ki a légkörbe – 
szénforrássá válik a lebontó szervezetek mikro-
biális légzésének következtében. De a hűvös 
éghajlatú ökoszisztémákban, ahol a mikrobiá-
lis tevékenység az év jelentős részében korlá-
tozott, a lebomlás pedig nagyon lassú. Kanada 
Brit Columbia szövetségi tartományában egy 
kutatás arra az eredményre jutott, hogy 80 
éves vágásforduló esetén a felújított állomá- 
nyok faanyagában körülbelül fele annyi szén 
van elraktározva, mint a közeli őserdőben, 
melynek jellemző életkora 500 év volt. Ez azt 
mutatja, hogy az őserdők átalakítása fiata- 
labb gazdasági erdőkké vagy a vágáskor csök-
kentése a gazdasági rendeltetésű erdőkben 
jelentős nettó szénkibocsátással jár.64 Fran-
ciaországi számítások azt valószínűsítik, hogy 
új védett területek létrehozásával – melyekben 
nincs fakitermelés – ugyanannyi szenet lehet 
elraktározni, mint erdősítéssel.65

A mérsékeltövi erdőkben  
anyagforgalmi szempontból a holtfa  

hosszú távú szénraktárnak tekinthető.  
A szén az elhalt fákban és az őserdő jellegű 
erdőkben jobban és hosszabb ideig marad 

lekötve, mint az ültetvényekben.
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A WWF javaslatai

A holtfa jól használható indikátor az erdők 
természetességi állapotának és biológi-
ai sokféleségének megítélésében. A WWF 
hisz abban, hogy a famatuzsálemekhez és 

holtfához kapcsolódó erdőművelési, gazdasági, 
társadalmi és ökológiai kérdések a gyakorlatban 
jól alkalmazható segítséget adnak ahhoz, hogy 
az európai erdőgazdálkodás a természetes er-
dődinamikai folyamatok érvényesülésének irá-
nyába mozduljon. Ez a változás – sok más fajjal 
együtt – a korhadéklakó fajoknak is javukra vá-
lik. A WWF megjegyzi, hogy Európán belül jelen-
tős különbségek tapasztalhatók a tekintetben, 
hogy az egyes országokban milyen tudományos 
ismeretek állnak rendelkezésre a korhadékla-
kó fajokról és a holtfáról, mennyire tájékozott a 
közvélemény, és milyen szemlélető erdőgazdál-
kodás folyik. A WWF úgy gondolja, hogy a famatu-
zsálemekkel és holtfával, valamint kezelésükkel 
kapcsolatos tudományos ismereteinket sürgősen 
gyarapítanunk kell. Ez a tudás szemléletváltáshoz 
fog vezetni.

SZAKPOLITIKA
Ha a kormányok és az Európai Unió teljesíteni 
akarják a Biológiai Sokféleség Egyezményben rá-
juk háruló kötelezettségeket, akkor a holtfa érde-
kében szakpolitikai szintű tevékenységeket kell 
folytatniuk. A legsürgősebb feladatok:

A holtfa szerepeltetése az erdőket érintő stra-
tégiai dokumentumokban 

Útmutatók kidolgozása a holtfa kezeléséhez, 
valamint mennyiségi és minőségi jellemzőinek 
folyamatos nyomon követéséhez.

Növelni kell az Élőhelyvédelmi Irányelvben fel-
sorolt korhadéklakó fajok számát.

Támogató törvényi hátteret kell biztosítani, 
amely az IUCN I-IV. kategóriákba tartozó vé-
dett területeken megfékezi a kármentő, egész-
ségügyi, legális és illegális fakitermeléseket, 
és megszűnteti a holtfa gazdálkodást lehetet-
lenné tevő visszás támogatási rendszereket és 
törvényeket.

A holtfa gyarapítása kerüljön be a Kiotói Kez-
deményezések közé, és ismerjék el olyan 
szén-dioxid megkötési lehetőségként, amelyet 
a kormányok elszámolhatnak.

VÉDETT TERÜLETEK
A védett területek kezelői a következő eszközök-
kel segíthetik, hogy Európában több legyen a fa-
matuzsálem és a holtfa:

A kulcsfontosságú élőhelyek azonosítása és 
védelme annak érdekében, hogy a holtfához 
kötődő fajokat őrző természetes referenciá-
nak tekinthető erdők megmaradjanak.
A védett területeken és Natura 2000 területe-
ken hatékony holtfa kezelési stratégiák kifej-
lesztése.
Az IUCN I-IV. kategóriákba tartozó erdőkben 
a famatuzsálemek és a holtfa eltávolításának 
leállítása.
A holtfa eltávolításának megelőzése az isme-
retterjesztés és az oktatás eszközeivel.
Ahol szükséges, aktív élőhely rekonstrukciós 
módszerek alkalmazása.

MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ ERDŐK
Az erdőgazdaságok és az erdészeti szakem-
berek a következő eszközökkel segíthetik  
az egészséges holtfa élőhelyek kialakulását:

A famatuzsálemeket és a holtfát (más kulcs-
fontosságú mikroélőhelyekkel együtt) szere-
peltetni kell az erdőtervekben, annak érde-
kében, hogy számuk és tömegük növekedjen.
A holtfa gyarapítást össze kell hangolni a tűz-
vészeket megelőző ellenőrzött égetéssel.
A faanyag minősítő rendszerek már meglévő 
nemzeti szabványait használják a megfelelő 
holtfa kezelés mintáiként.
Meg kell fontolni azt a lehetőséget,  
hogy a katasztrófák során keletkező nagy 
mennyiségű holtfa egy része az állományok-
ban maradjon.

A WWF számos kezdeményezéssel kívánja segíteni a pozitív változásokat:
A WWF Magyarország és partnerei a LIFEinFORESTS projekt keretében szá-
mos eszközzel támogatják a természetközeli erdőgazdálkodás eszközeinek 
szélesebb körű alkalmazását, ezen belül a holtfával kapcsolatos ismeretek 
terjesztését. 

Példatár összeállítása olyan modellértékű élőhely rekonstrukciós stratégiákból 
és esettanulmányokból, amelyek táji léptékben alakítják Európa erdeit.

Lobbitevékenység az olyan visszás támogatások és törvények eltörlése érdeké-
ben, amelyek akadályozzák a holtfa megőrzését és az öreg erdők megvédését.

Szerepvállalás a minősítési rendszerek nemzeti szabványainak felülvizs-
gálatában, azzal a céllal, hogy a szabványok a famatuzsálemek és a holtfa 
megőrzésének nagyobb jelentőséget tulajdonítsanak.

A holtfa gyarapítása kerüljön be a Kiotói Kezdeményezések közé, és a kormá- 
nyok számolhassák el a holtfában megkötött szén-dioxid mennyiségét.

Olyan kutatási projektek kezdeményezése és támogatása, amelyek a holtfának 
a biodiverzitásban és az erdei folyamatokban betöltött szerepét vizsgálják, va- 
lamint megalapozzák a holtfa kezelésének tudományos hátterét.

Néhány tévhit eloszlatása
Annyira megszoktuk a gazdasági erdők képét, hogy sok európai, 
ha megpillant egy többé-kevésbé érintetlen erdőt, azt hiszi, itt 
valami baj van, az erdő öreg és beteg.
1. TÉVHIT
A „tiszta” erdő az egészséges 
A gazdálkodási szempontból feleslegesnek hitt 
elemektől (holtfa, cserjék, aljnövényzet, hangya-
bolyok stb.) megtisztított erdő nem jelenti azt, 
hogy egészséges. Az a kevés természetes erdő, 
ami Európában megmaradt, sokkal stabilabb, 
a bolygatásokkal, betegségekkel és az éghaj-
latváltozással szemben ellenállóbb, megújuló  
képessége erőteljesebb.

2. TÉVHIT
A túlkoros erdők problémát jelentenek
A famatuzsálemek sokak szemében annak je-
lei, hogy az erdőt rosszul kezelik. Az állományok 
vágáskora fafajtól, termőhelytől és a rendelte-
tésétől függően 30-120 év között változik, pedig 
állományalkató fafajaink több mint 300 évig él-
hetnének. Ez a korösszetétel ahhoz hasonlítható, 
mintha az emberi populációból hiányoznának  
a 40 év feletti nemzedékek.

3. TÉVHIT
A halott fák menedéket adnak a betegségek-
nek
Az erdőgazdák szemében a legfélelmetesebb 
kártevő a szú. Feltételezik, hogy a szúfélék jelen-
tős kártételét az erdőben hagyott holt faanyag 
okozza. A valóságban a holt faanyag éppen gátol-
ja egy-egy populáció túlzott elszaporodását, mi-
vel rengeteg ragadozónak és parazitának adnak 
élőhelyet, így sokkal összetettebb táplálékhálózat 
alakul ki. Hazánkban a nagymértékű szúkárosítás 
elsősorban az idegenhonos, telepített lucfenyve-
sekben jelentkezik a fafaj számára kedvezőtlen 
termőhelyi viszonyok miatt.

4. TÉVHIT
Csak a fiatal a szép!
A holtfa érdekében végzett erdőkezelés legfőbb 
akadálya az emberi kultúra. A famatuzsálemek 
és halott fák nem vonzóak egy olyan kultúrában, 
amelynek rögeszméje a fiatalság. Maguknak az 
erdészeknek évtizedek óta az erdők felújítása a 
rögeszméjük. Az olyan fajok, mint a gombák és 
a bogarak nem szépségükről és vonzerejükről 
nevezetesek, és a természetvédők nem jól rek-
lámozzák őket. Ha azt akarjuk, hogy az erdőben 
helye legyen az elhalt faanyagnak, nem elég az 
embereknek néhány kezelési eljárást ismertetni, 
de arra is szükség van, hogy megváltoztassuk a 
színvonalas gazdálkodásról és az erdészeti öko-
lógiáról alkotott közfelfogást.

5. TÉVHIT
A holtfa tűzvészt okoz
A holtfa eltávolítása mellett gyakran felhozott érv 
a tűzvédelmi szempontok érvényesítése. Valójá-
ban a helyesen kezelt holtfa elemek beépíthetők 
a meglévő tűzvédelmi tervekbe (és például a tűz 
továbbterjedését akadályozó tűzvédelmi pászták-
ból eltávolíthatók).

6. TÉVHIT
A holtfa veszélyezteti a látogatók egészségét  
és biztonságát 
Az erdőkben a legnagyobb kockázatot a fakiter-
melési műveletek jelentik, különösen a fák dön-
tése. Sok rezervátumban, védett területen és 
parkerdőben (például a Bécs körüli parkokban) 
a látogatók veszélyeztetése nélkül sikerült növel-
ni a holtfa mennyiségét. Mivel ezeket az erdőket 
többnyire csak kijelölt ösvényeken szabad láto-
gatni, elég ezek környékén csökkenteni a dőlés-
veszélyt. Ez azért is fontos, mert egy természetes 
erdőben tett séta minden más ismeretterjesztés-
nél hatékonyabban meggyőzheti a polgárt a holt-
fa szerepéről.



ERDŐÁLLAPOT FELMÉRÉS

VAN ÁLLÓ HOLTFA (%)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem irányításával 2012 és 2017 között erdőállapot felmérést célzó 
kutatások zajlottak az Északi-középhegység három hegyvidékén. A szisztematikus adatgyűjtés során 
közel 60.000, 500 m-es mintakörben vizsgálták meg az erdők állapotát. A következő ábrákon a 
holtfával kapcsoltos eredmények közül mutatunk be néhányat. 
További információk: www.karpatierdeink.hu
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Az erdőkben felvett mintapontok több 
mint felében elhalt fa is található

Tíz százalékukban a fekvő 
holtfa meghaladja a
20 m3/ha mennyiséget

Az erdők kétharmadában 
természetvédelmi szempontból igen 
kevés fevő holtfa található

AZ ADATOK ARRA UTALNAK, HOGY A VIZSGÁLT TERÜLET ERDEIBEN HÁNY SZÁZALÉKBAN 
FORDULTAK ELŐ A KÜLÖNBÖZŐ HOLTFA TÍPUSOK, ÉS A HOZZÁJUK KÖTHETŐ MIKROÉLŐHELYEK.

MÁTRA AGGTELEKI-KARSZT

BÖRZSÖNY MÁTRA AGGTELEKI-KARSZT

BÖRZSÖNY MÁTRA AGGTELEKI-KARSZT



BÖRZSÖNY <1   
MÁTRA 1.3 

AGGTELEKI-KARSZT 1

BÖRZSÖNY 7.1    
MÁTRA 9.4   
AGGTELEKI-KARSZT 5.2

VAN 50 CM-NÉL NAGYOBB,
ÁLLÓ HOLTFA (%)

…nagy méretű álló holfa ugyanakkor alig akadt

VAN 35 cm-NÉL VASTAGABB
FEKVŐ HOLTFA (%)
Vastag fekvő holtfa a mintapontok kevesebb mint 10%-ában 
fordult elő.
Az adatok azt jelentik, hogy a mintaterületeken felvett pontok milyen arányban 
tartalmaztak 35 cm-nél vastagabb fekvő holtfát.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem irányításával 2012 és 2017 között erdőállapot felmérést célzó 
kutatások zajlott az Északi-középhegység három hegyvidékén. A szisztematikus adatgyűjtés során 
közel 60.000, 500 m2-es mintakörökben vizsgálták meg az erdők állapotát. A következő ábrákon a 
holtfával kapcsoltos eredmények közül mutatunk be néhányat. További információk: 
www.karpatierdeink.hu

Aggteleki
-karszt

 Mátra
 Börzsöny

A mintapontok felében-harmadában nincsenek 
holtfához kötődő mikroélőhelyek

BÖRZSÖNY 20
MÁTRA 22

AGGTELEKI-KARSZT 26

 VAN ÜREGES TÖRZS (%)
Üreges törzsű fák a mintapontok negyedében 

fordultak elő…

AZ ADATOK GYŰJTÉSÉNEK
TÉRBELI RENDJE

AGGTELEKI
-KARSZT

 MÁTRA
 BÖRZSÖNY

TÖBB MINT NÉGY, FÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 
MIKROÉLŐHELY IS ELŐFORDUL
A mintapontok néhány százalékában található 
négynél több, holtfához kötődő mikroélőhely

BÖRZSÖNY 2.8   
MÁTRA 3.9   
AGGTELEKI-KARSZT 5.8

VAN ODÚ (%)
…miközben odúk az esetek 
néhány százalékában találhatók

BÖRZSÖNY 3    MÁTRA 1.3   AGGTELEKI-KARSZT 3.8

100 M
NINCSENEK FÁKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ MIKROÉLŐHELYEK
(pl. odú, üreges törzs, elváló kéreg, 
hasadt törzs, gyökértányér)   
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20-30 2030-ra! 
Az erdei fajok csaknem 30%-a az öreg fákhoz és a holtfához kötődik.  
A WWF nyomatékosan kéri az európai kormányokat, az erdőtulajdono-
sokat és a fakitermelő cégeket, hogy késlekedés nélkül vállalják,  
hogy a biológiai sokféleség megőrzése érdekében több öreg fát  
és holfát hagynak az erdőkben, és 2030-ra 20-30 m3/hektárra  
növelik a holtfa mennyiségét.


