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Kisgyerekkoromban (mintegy fél évszá-
zada) családunk orvosa szinte az elsõ
köhintésre antibiotikumot javasolt ne-
kem és hasonszõrû takonykóros kortár-
saimnak is. Tette ezt a legnagyobb jó-
szándékkal, segíteni akarással. Az
antibiotikumokkal kapcsolatos szemlé-
let azóta sokat változott. 

Ma már nem minden orvos ír fel hely-
bõl ilyen gyógyszereket, csak a tényle-
gesen indokolt esetekre tartogatja õket.
Persze orvos és orvos közt is nagyok a
különbségek: van, aki továbbra is ma-
radéktalanul hisz bennük, és van olyan
is, aki meglehetõsen visszafogottan al-
kalmazza õket. Azaz a szemléletváltás
az orvoslásban is lassan zajlik, és ko-
rántsem teljes. A szemléletváltást ille-
tõen sok vonatkozásban hasonló a
helyzet (ha nem rosszabb) a mi szak-
mánkban is. Ha ezt a kijelentést vala-
mivel jól lehet szemléltetni, az az erdei
holtfával, illetve az odvas fákkal való
bánásmód.

Az „erdõhigiénia” több mint egy év-
századig meghatározó, útmutató irány-
zat volt az európai erdõgazdálkodás-
ban, így Magyarországon is. Ennek
szellemében a lábon álló holtfákat, az
odvas facsonkokat, de még az élõ od-
vas fákat is maradéktalanul, makacs
következetességgel eltávolították a ne-
velõvágások során, mert azok „semmi-
revalók”, „bántják a tisztességes erdész
szemét”, a „felügyelõ nem szereti” stb. 

Ennek persze meg is lett az eredmé-
nye Európában és nálunk is. Erdeink
jelentõs részébõl kiszorultak az odúla-
kó madarak, denevérek stb. Nyugat-
Európában és Skandináviában egyes
harkályfajok lokálisan ki is pusztultak. 

A mi eredetileg erdõlakó denevé-
reink sem azért költöztek a templom-
tornyokba, mert hitéletüket ezeken a
helyeken tudják leginkább gyakorolni.
Kényszerpálya ez számukra, mert er-
deinkben csak elvétve fordulnak elõ
hatalmas, öreg, korhadó, üreges faóri-
ások, amelyekben egy népes (akár
több száz egyedet számláló) denevér-
kolónia otthont találhatna. 

Talán nem túlzás azt feltételezni
(aki nem hiszi, járjon utána), hogy
Magyarországon több templom, temp-
lomtorony van, mint ilyen famatuzsá-
lem. Az emberi építmények így csu-
pán szükségszállások a számukra.
Nagyjából olyanok, mintha bennün-
ket, embereket árvíz vagy földrengés

után katonai sátrakban szállásolnának
el. Azzal a különbséggel, hogy az
ilyen jellegû természeti katasztrófák
után az emberi lakóhelyek újjáépítése
és a visszaköltözés általában gyorsab-
ban zajlik… 

Egy „szakszerûen és alaposan” gyé-
rített középkorú tölgyesben évtizede-
kig nem keletkezik természetes úton
megfelelõ mennyiségû odvas fa, azaz
nevelõvágással hosszú idõre magunk
szorítjuk ki az odúlakó fajokat. 

Egy közelmúltban végzõdött nagy-
szabású, reprezentatív erdõállapot-fel-
mérés az odvas fák katasztrofálisan ala-
csony gyakoriságára mutatott rá. Az
Északi-középhegység (Börzsöny, Mátra
és az Aggteleki-karszt) természetszerû
erdeiben az összesen 57 616 (a félreér-
tések elkerülése érdekében betûkkel is
kiírva: ötvenhétezer-hatszáztizenhat)
500 m2-es mintapontnak csupán kb.
2%-án találtak odvas fákat. Még ennél
is ritkábbak a vastag (50 cm+) holtfák,
facsonkok, amelyekbe a harkályok od-
vakat vájhatnának a maguk és a másod-
lagos odúlakók üdvére. A hivatkozott
projekt felettébb tanulságos részletei
egyébként a http://karpatierdeink.hu
web-címen megtekinthetõk.

Idén március közepén egy közép-
korú tölgyesbe egy kísérlet elõkészíté-
se céljából 20 mesterséges fészekodút
telepítettünk. Négy héttel késõbb mind-
egyik odú foglalt volt, ami egyértelmû
„hiánygazdaságot” tükröz. 

Tulajdonképpen nem is meglepõ
ez, ha figyelembe vesszük, hogy az 5
ha-nál is nagyobb erdõrészletben gya-
korlatilag egyáltalán nincsen természe-
tes odú. Ezen az odúínségen az sem
segítene, ha egyes távolabbi erdõrész-
letekben akár minden második fa od-
vas lenne. 

A rovarevõ énekesmadarak (különö-
sen pl. a cinkék) költési idõszakban
ugyanis erõsen territoriálisak. Azaz a fé-
szekodú körül csak egy meghatározott

Az odvas fák dicsérete

Egy-egy méretes álló facsonk akár évtizedekig életfeltételeket biztosíthat az odúlakók-
nak, egyidejûleg akár több fajnak is (fotó: Csóka György).

Lombos erdeink közismert odúlakó rovar-
evõ madara a csuszka (Sitta europea)
(fotó: Barta Adrien).
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távolságon belül kutatnak a fiókáknak
szánt táplálék után. Ez a széncinke ese-
tében nagyjából 30–40 m sugarú kör le-
het (az állományviszonyok és a táplá-
lékkínálat függvényében), ami durván
1/4–1/2 ha-nyi területet fed le. Nagyjá-
ból ekkora terület biztosít elegendõ táp-
lálékbázist két fészekaljnyi (akár 25–30)
fióka felneveléséhez, ebbõl fakadóan
ekkora területen jelentkezik az erdõ
szempontjából jótékony hatás is. Ennél
messzebbre egyébként sem nagyon ér-
né meg elrepülni, hiszen a „szállítás
költségei” már jelentõsen
megnövekednének. Azaz
a több száz méterre (eset-
leg km-re) található od-
vakban gazdag erdõrészlet
nagyobb térbeli léptékben
nem sokat segít a cinké-
ken, de az erdõ egészségi
állapotán sem.

Fontos megemlíteni,
hogy az odvas fák nem-
csak a harkályoknak, ci-
negéknek, csuszkáknak,
baglyoknak és denevérek-
nek elengedhetetlen élet-
feltételei, hanem számos
védett, ritka rovarnak, de
gerinceseknek (hüllõk, kis-
emlõsök) is. 

Ugyanakkor az odúlakó fajok jelen-
tõsége messze túlmutat a természetvé-
delmi szempontokon. Lombos er-
deinkben (különösen a tölgyesekben)
egyre gyakoribbak és egyre nagyobb
kiterjedésûek a lombfogyasztó rovarok
(fõként lepkehernyók) tömeges fellé-
pései. A gyakoribb aszályok mellett en-
nek egyik jelentõs oka a rovarevõ éne-
kesmadarak számára kedvezõtlen
életfeltételek (fészekodúk hiánya) ál-
landósulása. 

Az aszályok gyakoriságának növe-
kedésével nagy valószínûséggel a
lombfogyasztók jelentõsége még to-
vább fog növekedni (ha esetleg a je-
lenlegi hatásuk még nem lenne elég).
Tovább fokozza a bajt, hogy a kedve-
zõtlen idõjárási viszonyok mellett a je-
lentõs lombveszteséget szenvedõ fa-
egyedek és állományok egyre kevésbé
lesznek képesek tolerálni a növekvõ
kárnyomást, az így kialakuló kárlánco-
latok miatt pedig egészségi állapotuk
romlani fog. 

Sajnos ez nem riogatás, a jelek
egyértelmûek, ezt nap mint nap ta-
pasztalhatjuk. Tehát ha valamikor, ak-
kor most van igazán nagy szükség
azokra a szolgáltatásokra, amelyeket a
rovarevõ énekesmadarak csupán a lak-
hatás fejében, azaz ingyen biztosítanak
erdeinkben. Ezek jelentõségére vonat-
kozóan európai, de hazai kutatási
eredmények is rendelkezésre állnak.

Elcsépelt kiscserkésztéma? Valószí-
nûleg az. Annyiban biztosan, hogy ezt

„mindenki tudja”, meg hát eleink ezt
már sok-sok évtizeddel ezelõtt is meg-
írták. A helyzet azonban sajnálatos mó-
don mégsem sokat változott az utóbbi
fél évszázadban. 

A gyérítések során továbbra is gon-
dosan, maradéktalanul eltávolítjuk az
odvas fákat (a gyérített erdõrészletek
mellett készített tûzifasarangokban ez
ragyogóan tetten is érhetõ) és a facson-
kokat, még az esélyét is kizárva annak,
hogy elõbb-utóbb madarak fészkelésé-
re, denevérek szaporodására alkalmas
odúk keletkezzenek/készüljenek. 

A nyiladékok mellõl, az erdei tisztá-
sokról még manapság is gyakran mo-
torfûrész áldozataként tûnnek el a pusz-
tuló, lábon korhadó „semmire sem
való”, méretes öreg fák, holott ezek
nemcsak a biodiverzitásra, hanem azon
túl (illetve azzal szoros összefüggésben)
a környezõ erdõk egészségére is jelen-
tõs pozitív hatást gyakorolnak.

Mi erdészek büszkék vagyunk ha-
zánk tartamos erdõgazdálkodására.
Nem is alaptalanul. Ha azonban a tarta-
mosság értelmezését csupán a növekvõ
erdõterületre és az éves növedéknél jó-
val alacsonyabb volumenû fakiterme-
lésre korlátozzuk, akkor tévúton járunk. 

Ne értsük és ne magyarázzuk félre
a fentebb leírtakat! Elsõdleges rendel-

tetésként továbbra sem
kell bevezetni az odvasfa-
vagy facsonktermelést!
Ugyanakkor meg kell ér-
tenünk, hogy ezek vissza-
hagyása, kímélete a fater-
mesztés hosszú távú
érdekeit is szolgálja. Már-
pedig az erdész ugyebár
hosszú távon, az erdõ
egészének érdekeit szem
elõtt tartva gondolkodik! 

Ha ez tényleg így van,
lépjünk túl a több évtize-
des (akár évszázados) be-
idegzõdéseken, ne tekint-
sük küldetésünknek az
odvas fák, facsonkok ül-
dözését. A fakitermelõ azt

a fát fogja kivágni, amelyet a szakem-
ber a festékszóróval megjelölt. Azaz a
dolog alapvetõen a mûszaki vezetõn
és az erdészen múlik, másra aligha há-
ríthatjuk át a felelõsséget.

Kis irományomat szándékosan egy
provokatív mondattal zárom: Úriem-
ber/úrhölgy nem vág és nem vágat ki
odvas fát! Döntsük el, hogy azok va-
gyunk-e!

Dr. Csóka György
NAIK ERTI, Erdõvédelmi osztály
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Faodúból kirepülõ vízi denevér (Myotis daubentonii) (fotó: Dobrosi Dénes)

Széncinege (Parus major) a fiókáknak szánt bagolylepke (Amphipyra
sp.) hernyójával (fotó: Csóka György).




