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A  PRO SILVA EUROPA –  a természeti fo-
lyamatokra alapozott erdõgazdálkodást
folytató európai erdészek szövetsége –
minden évben más-más országban tartja
kormányzótanácsi ülését. Az  idén a há-
ború okozta kényszerszünet után újjáala-
kult horvát PRO SILVA nemzeti csoport
volt e rangos rendezvény házigazdája. Az
elõkészítés,  a szervezés és a szakmai ve-
zetés nem könnyû feladatát az illetékes
kormányzati szerv, az Erdészeti Egyetem,
az  Erdészeti Kutató Intézet  és az érintett
állami erdõgazdaságok vezetõi vállalták
magukra.

A program lebonyolításáért külön kö-
szönet illeti Slavko Matic akadémikust,
dr. Igor Anicot a Zágrábi Erdõmérnöki
Egyetem docensét, Hranislav Jakovac és
Josip Dondovic erdõmérnököket a
Mezõgazdasági Minisztérium képviselõit.   

A PRO SILVA EUROPA vezérkara (a
nemzeti csoportok elnökeivel kibõvített
Elnökség) félnapos ülésén –  a társadalmi
szervezetek közgyûlésén szokásos té-
mák megtárgyalása és a szükséges dön-
tések meghozatala mellet – új elsõ számú
vezetõt is választott a Szövetség élére. A
PRO SILVA EUROPA elnöke az a Prof.
ETH em. Forsting. dr. dr.h.c. Jean-
Philippe Schütz lett, aki a híres Leid-
biengut professzor utódaként, a múlt
esztendõ októberében, ereje teljében be-
következett nyugállományba vonulásáig,
kereken negyedszázadon át vezette a
zürichi egyetem ma már nem létezõ Er-
dészeti Karának Erdõmûvelési Tanszé-
két. Székfoglalójában kifejtette, hogy
azért vállalkozik örömmel az új tisztségé-
vel járó feladatok végrehajtására, mert a
PRO SILVA által szorgalmazott ter-
mészet-közeli erdõgazdálkodás kiterjesz-
tésében látja az erdõt és az erdész(ete)t
immár létében fenyegetõ  veszélyek el-
hárításának – és egyben az õ egész életét
kitöltõ szakmai tevékenysége töretlen
folytatásának – reális lehetõségét. A zárt
ülést – mint eddig minden más ország-
ban – itt is háromnapos, exkluzív tanul-
mányút követte. A témája, a hagyomá-
nyokhoz híven, a természeti folyamatok-
nak  és azok gyakorlati alkalmazásnak ta-
nulmányozása volt. Természetesen a há-
zigazdák a vágásos üzemmódban kezelt
erdeik közül is bemutatták azokat, ame-
lyekre a legbüszkébbek.

Egyrészt a hatékonyság megõrzése
érdekében, másrészt a technikai korlá-

tok miatt az ilyen tanulmányutak létszá-
ma behatárolt. Ez esetben a házigazdák
és a Kormányzótanács tagjain kívül
minden nemzeti csoportból 1 fõ vehe-
tett részt.  A szerencsénknek, szemfü-
lességünknek – és talán a ProSilva Hun-
garia presztízsének is – köszönhetõen,
itt is a 6 fõs magyar csapat volt a legné-
pesebb a 16 európai országot képviselõ
résztvevõk között: Báder László (Palo-
csa Egyesület), Frank Tamás (ÁESZ
Miskolc), Nagy László (Szombathelyi
Erdészeti Rt.), Sódor Márton (KvVM),
Urbán Pál (Egererdõ Rt.), Varga Béla
(Pro Silva Hungaria)

Horvátország
erdõgazdálkodásáról és

erdeirõl röviden
Az ország erdõsültsége 44 %,  2,486 mil-
lió hektár, amibe a tengermelléki bozó-
tosok is beleszámítanak  A valóban
erdõnek tekinthetõ terület 37%, 2,078
millió hektár. Az erdõgazdálkodás
szempontjából jó állapotú erdõ 1,243
millió hektár. Sarjerdõ 0,505 millió hek-
tár, degradált erdõ 0,330 millió hektár.

A horvát erdõk átlagos élõfakészlete
140 m3/ha, az átlagos évi folyónövedék
4,1 m3/ha.

Az éves bruttó fakitermelés 5,4 millió
m3, aminek 46 %-a rönk és iparifa.

Az erdõk 95 %-a õshonos fafajú, amit
az erdõtörvényüknek megfelelõen kizá-
rólag természetes úton újítanak fel. Ez
hegyvidéken szálaló üzemmódot, sík vi-
déken fokozatos felújító vágást jelent.  

Szálaló üzemmód: A horvátországi
hegyvidéken az üzemszerû erdõgaz-
dálkodás XIX. századi bevezetése óta fo-
lyamatos erdõborítást biztosító szálalás-
sal, szálaló üzemmóddal gazdálkodnak.
A korábbi évszázadok erdõpusztítása mi-
atti talajdegradációt felismerve a Dinári-
hegység belsõ területeit is elérõ meg-
növekedett fakitermelési igényt a talaj és
az erdõborítás megõrzését biztosító
erdõgazdálkodási módszerek alkalmazá-
sával elégítették/elégítik ki. – Minderrõl
az Adriára látogató honfitársaink is meg-
gyõzõdhetnek. A Zágráb környéki he-
gyekben több hektáros véghasználatok-
nak nyoma sem látszik, pedig ott is van
fakitermelés.

Fakitermelés „nyoma” a 
horvátországi hegyekben

Felújító vágások Szlavóniában: Az XIX.
század elején még mintegy 700 000 ha-
on álltak gyertyános-kocsányos tölgyes
érintetlen állományok. A szlavóniai
határõrvidék jelleg megszûnése, az ipa-
rosodás, de kiemelten a francia hordó-
ipar kielégíthetetlen dongarönk igénye

A PRO SILVA EUROPA 2005. évi 
horvátországi rendezvénye

Fakitermelés „nyoma" a horvátországi hegyekben
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felgyorsította a hajdani õserdõk kiter-
melését. Az erdõterületet többé-kevés-
bé szabályos négyzet alakú, kb. 30 hek-
táros erdõrészletekre osztották. A feltá-
ró úthálózat elkészülte után két menet-
ben (egy erélyes bontás, majd végvá-
gás) letermelték az õserdõt.   

Tulajdonviszonyok: az állami erdõk
aránya 82%, amelyeket a „Hrvatske
sume” állami vállalat kezel. A magán-
erdõk elaprózottak (0,7 ha /tulajdonos)
és gyenge minõségûek (73 m3/ha). 

Fafajok megoszlása: az erdõk 84 %-a
lomberdõ (35 % bükk, 14 % kocsányos
tölgy, 9 % kocsánytalan tölgy, 1 % egyéb
tölgyek, 7% gyertyán, 4% kõris, 10%
egyéb keménylomb, 4% egyéb lágy-
lomb), 16%-a fenyõerdõ (12% jegenye-
fenyõ, 2% lucfenyõ, 2% egyéb fenyõk).

A Földközi-tenger menti mediterrán
országrészben a magyaltölgy és az
aleppói fenyõ, a molyhos tölgy, a kele-
ti gyertyán és a feketefenyõ az állo-
mányalkotó fafajok. 

A Szlavón síksági régióban a kocsá-
nyos tölgy (jellemzõen szlavón tölgy), a
keskenylevelû kõris, a mézgás éger, fûz
és nyár fajok, dombvidéken a kocsány-
talan tölgy alkot állományokat

A hegyvidéki régióban magassági
övtõl függõen a bükk, a jegenyefenyõ,
és a lucfenyõ a fõbb fafajok. 

Szálaló üzemmód 
Zalesinai kutatási centrum

A zágrábi erdészeti egyetem kutatási
területét látogattuk meg.  A kutatás célja
az optimális elegyarányú – 70% jegenye-
fenyõ, 30% bükk – szálaló üzemmódú
erdõkép kialakítása. A célátmérõ bükk-
nél 60 cm, jegenyefenyõnél 70 cm. Szá-
lanként elõfordulnak az erdõtársulásra
jellemzõ elegyfajok is. 

– A szajkó áldásos tevékenységének
nyomát is felfedeztük egy kocsánytalan
tölgy csemete formájában, holott több
kilométeres körzetben nem volt poten-
ciális magtermõ fa.

A lucfenyõ  csak nagy lék esetén, ta-
lajdegradáció (gyors talajleromlás) kö-
vetkeztében, pionír fafajként tud újulni
a jegenyefenyõ és a bükk mellett. 

A jegenyfenyõ-állományokban mész-
kõ alapkõzeten szálankénti, savanyú tala-
jon csoportos szálalást folytatnak, 10
évenkénti visszatéréssel. Itt a lékek mére-
te 1-1,5 fahossznyi. A kiváló törzsminõség
kizárólag a gyakorlatilag háborítatlanul
mûködõ természetes folyamatoknak
köszönhetõ. A kitermelt faanyagot a szú-
károsítást megelõzendõ a tõ mellett lekér-
gezik, majd a kérget a vékony ágfával
együtt egységrakatokba gyûjtik. 

A vad itt is rontja az újulat életben
maradási esélyeit, de kérdésre válaszol-
va a vad probléma  megoldott, hiszen
„a jó helyi erdész vadász is egyben”. 

Ravna Gorai erdészet
A 6000 hektáros erdészet mészkõ

alapkõzeten 800-950 m tengerszint fe-
letti magasságban lévõ bükk-elegyes
jegenyefenyõ-állományokkal gazdálko-
dik. Az éves 21 000 m3 fenyõ és 15 000
m3 bükk fatömeg kitermelése kizárólag
szálalásos üzemmódban történik. A be-
állított hektáronkénti 419 m3 élõfakész-
let megegyezik az erre a termõhelyre
vonatkozó modelltáblázat értékével.

Az erdészetvezetõ a közelítõ nyomo-
kat is magába foglaló 125 fm/ha feltártsá-
got a szálaló üzemmódhoz megfelelõnek
tartja. A kiváló minõségû stabilizált utak-
ról 100-120 méterenként robbantással és
dózerrel állandósított közelítõ nyomok
biztosítják a terület közelítõ gép általi be-
járhatóságát.

Mint a horvát erdõgazdaságnál álta-
lában, a fizikai dolgozók is az erdészet
alkalmazottai. Vállalkozókat csekély
arányban alkalmaznak. 

A munkabérek valamivel magasabbak,
a választékonkénti, minõségenkénti érté-
kesítési árak hasonlóak a magyarországi-
hoz.  E kizárólag szálaló üzemmódot al-
kalmazó erdészet évek óta 36 000 000
HUF körüli eredményt produkál.

Fokozatos felújító vágások
A mintegy 130 000 ha erdõterület 15 er-
dészet között oszlik meg. Az Igazgató-
ság dolgozóinak létszáma 1100 fõ,
amibõl 100 fõ erdõmérnök, 450 fõ er-
désztechnikus. 

Pisanicai Erdészet:
6000 ha területen gazdálkodik. Fafa-

jok: 55 % bükk, 35% kocsánytalan  és ko-
csányos tölgy, valamint 10 % egyéb lomb.

A sík vidéki erdõket hagyományosan
nagy területû – 10-30 hektáros –
felújítóvágásokkal kezelik. 

Bükkös-kocsányos tölgyes felújítása:
a felújítási idõ maximum 10-12 év. Leg-
feljebb három bontást alkalmaznak. A
végvágásra kerülõ anyaállomány 50-
70% záródású.  Extrazonális megjele-
néssel a bükk elegyaránya akár 60-70%-
os is lehet. A jó makktermés elõtt a
gyepszint „gyomkonkurenciáját” a
lombfelületrõl felszívódó gyomirtó sze-
rekkel visszaszorították, a felsõ szintben
gyertyántörzseket is hagytak az egyen-
letes záródás és talajárnyalás érdeké-
ben. Az esetlegesen hiányzó makkter-
mést a núdumra gyomirtózott talajra
mûtrágyaszóróval vagy kocsiról kézzel
szétlapátolva juttatják ki. – Makkbeka-
pálást nem alkalmaznak. 

A vaddisznó-károsítás ellen mintegy
1 m magas kerítéssel védekeztek (kevés
szarvas él a területen). A kérdésre – mi-
szerint az intenzív vadászat olcsóbb-e,
mint a vadkárelhárító kerítés – nem
kaptunk kielégítõ választ.

A vendégek részérõl felvetõdött a szá-
lalás kérdése a felújítóvágás helyett. A
gazdálkodó szerint a szálaló vágás során
az egyes törzsek tovább„hízása” növeli az
adott területrõl kitermelhetõ fatömeget,
de csökken a furnérrönk kihozatal.

Kocsányos tölgyes állomány ápolá-
sa: a végvágást követõen még legalább
két évig gyomirtó szereket alkalmaznak
a lágyszárúak ellen. Tölgy-lisztharmat
ellen minimum a csemeték négyéves
koráig gombaölõ szert használnak. – Az
évenkénti gyakoriságot az idõjárástól
függõ fertõzési intenzitáshoz rendelik.

A kézi ápolást – ami a tölgyek fölé
nõtt kísérõ fafajok visszavágását jelenti
– szárzúzóval évente karbantartott ápo-
ló ösvényekrõl végzik. Ápolási, tisztítá-
si korban 2x3 m-es hálózatban meglévõ
kocsányos tölgy darabszám már elfo-
gadható.

Ezüsthársas-állomány átalakítása
kocsányos tölgyes-bükkössé: a mintegy
90%-os ezüsthárs elegyarányú állo-
mányt a végvágást követõen – a jelen
lévõ kocsányos tölgy, bükk, egyéb fa-

Feltáró út és közelítô nyom 
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fajok felhasználásával és mesterséges
makkszórással – kocsánytalan tölgyes-
bükkös állománnyá fogják átalakítani. 

Dráva-ártéri erdõgazdálkodás a
Durdevaci Erdészet területén

A kocsányos tölgy, fekete dió, mézgás
éger állományokból álló összesen 5000
ha ártéri erdõbõl 2000 ha mézgás éger.
A program során bemutattak egy 96
éves, 37 m átlagmagasságú, 37 cm átla-
gos mellmagassági átmérõjû mézgás
éger állományt, melynek élõfakészlete
722 m3/ha volt. Éves szinten átlagosan
1 m mélységben lévõ talajvízszint, a
rendszeres elárasztás (2-szer egy év-
ben) kiváló növekedést biztosít az
égernek. 1986 óta 220 ha területet
erdõrezervátumként kezelnek, itt sem-
miféle emberi beavatkozás nem meg-
engedett. Nagyon erõs lágy szárú kon-
kurencia és a minerális talajfelszín hiá-
nya miatt az éger természetes úton itt
nem tud felújulni. A talajfejlõdés és az
erdei szukcessziós folyamatok tölgy–
kõris–szil ligeterdõ fejlõdésének irá-
nyába mutatnak.

Kutatási célú terület
Lipovljani Erdészet területén a gyertyá-
nos-kocsányos tölgyes állományokat
átlag 140 éves vágásfordulóval kezelik.
Jellemzõ a pszeudoglejes erdõtalaj, és a
2 m-en belüli talajvízszint. 

Kocsányos tölggyel elegyes kes-
kenylevelû kõris állomány: 1-1,5 m
mélységben található talajvíz, tavaszi
egyhónapos, õszi egyhetes elárasztás
jellemzõ erre a térszintre. A gazdag alj-
növényzet és a jelentõs vaddisznó-állo-

mány miatt csak a kõris újul, a tölgy már
nem, ezért mesterséges úton újítják fel
az állományt. 

Mézgás éger – keskenylevelû kõris
állomány: alacsonyabb térszinten, ma-
gas talajvízszinttel (0,5-1 m) jelle-
mezhetõ terület. A 80 éves vágásfordu-
lóval kezelt állományt a téli jégzajlás
okozta károk miatt nehéz felújítani. Rá-
adásul a felújítást megnehezíti a fajok-

ban gazdag, nagy tömegû lágy szárú alj-
növényzet. 

Ennek ellenére kocsányos tölgy
anyafáktól több száz méterre, természe-
tes úton kialakult lékben – a szajkók jó-
voltából „kétember magas”, 10-12 éves
(polgárháború kori) kocsányos tölgy
fácskát, és a körülményekbõl ítélve a
nagy vadnyomás miatt csak néhány fia-
talabb csemetét láthattunk. 

Összefoglalva
A tanulmányút során mindvégig

érezhetõ volt, hogy a horvát erdészek
elkötelezett hívei a természetközeli
erdõgazdálkodásnak. Gazdasági erde-
ikben a magyarországinál egy  fokkal
természetközelibb módon gazdálkod-
nak: ahol mi felújító vágást alkalma-
zunk, õk szálalnak, ahol mi tarvágunk,
ott õk felújító vágással dolgoznak. 

Mindemellett erdeiket a legna-
gyobb gazdasági érték megtermelése
érdekében kezelik, amit így a társada-
lom részérõl is elfogadottnak látnak.
Munkájukhoz felhasználják az erdé-
szeti oktatási intézmények kutatási
eredményeit. Mindennapi kapcsolat
van a termelés és az oktatás, kutatás
képviselõi között.

Nagy László
Urbán Pál

Varga Béla

Lékben felnövô, szajkó által ültetett makkból kelt kocsányos tölgy csemeték az égeresben 

Lentiben 2005. szeptember 6-án ben-
sõséges ünnepség keretében emlékez-
tek meg a Lámfalussy Sándor Szakkö-
zépiskola és Szakiskola 20 éves évfor-
dulójáról. A Lámfalussy Sándor Szakkö-
zépiskola és Szakiskola 1997-ben vette

fel az ismert erdõmérnök nevét. Ekkor
tiszteletére az iskola udvarában emlék-
követ állítottak. Feliratát egy stilizált
tölgyfalevélben olvashatjuk:

LÁMFALUSSY SÁNDOR 1890-1975
EMLÉKÉRE 1997. MÁJUS 9.

Az emlékkõ mögé egy vöröstölgy fát
is ültettek. Megalapították a Lámfalussy
Sándor-díjat, egy emlékérmet, melyet
azon személyek kapnak, kik sokat tet-
tek és tesznek az iskola érdekeiért.
2005-re az említett vöröstölgy emlékfa
már terebélyes fává nõtt, felülrõl átölel-
ve az emlékkövet. A szeptember 6-án
tartott ünnepség alkalmával, a névadó
fia és neves személyiségek megkoszo-
rúzták az emlékfa alatti emlékkövet. Az
iskolán belül, pedig felavatták Lám-
falussy Sándor portréját, melyet Keszt-
helyi Jenõ intarziamûvész alkotott.

Erdészszívünk örülhet, ha más szak-
mák is elismerik és felkarolják – néha
még elõbb is mint mi – neves példaké-
peinket és emléket állítanak nekik.

Kép és szöveg: Szakács László

Jelenben a múlt


