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KOLOSZÁR JÓZSEF – CSEPREGI IMRE – HORVÁTH TAMÁS

A Roth Gyula által megtervezett
szálalóvágásos kísérlet legutóbbi ered-
ményeirõl 2002-ben számoltunk be
(Koloszár : A szálalóvágás alkalmazásá-
nak lehetõsége a Soproni-hegységben.
Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 10. sz.
273-274. p.), azóta a területen 2005-ig
csak a felújult csoportok ápolási és tisz-
títási munkáit végezték el.

2005-ben megtörtént az érintett Sop-
ron 182-es erdõtag faállományának min-
den eddiginél pontosabb dendrometriai
felvétele 21 ha-on (1. táblázat). A munka
során minden egyes 20 cm-nél vastagabb
mellmagassági átmérõjû faegyedet meg-
mértünk (mellmagassági átmérõ, fama-
gasság), ezenkívül 50x50 m-es hálózat-
ban körös mintavételt hajtottunk végre a
20 cm-nél vékonyabb faegyedek hason-
ló felvételével.

A táblázat összegzõ adatait elemezve
két fontos következtetést vonhatunk le:

1. Az 1996-os és 2000. évi faállo-
mány-felvételek a törzsszámot és a fa-
térfogatot túlbecsülték, ez egyértelmû-
en az akkori terepi mintavétel elna-
gyoltságának eredménye:

1996. bontás elõtt: 
N= 316 db/ha   V= 600 m3/ha
bontás után: 
N= 269 db/ha   V= 495 m3/ha
2000. bontás elõtt: 
N= 269 db/ha   V= 520 m3/ha
bontás után: 
N= 246 db/ha   V= 454 m3/ha
A valós fatérfogat 1996-ban – az azóta

kitermeltet is figyelembe véve – a hektá-
ronkénti 500 m3-t nem haladhatta meg.

2. A jelen állapotot elemezve megál-
lapítható, hogy a 7 cm átmérõ feletti tör-
zsek eloszlása még mindig csak közelít

az ideális Prodan-féle szálaló-szerkezet-
hez (ez a szálalóvágás folyamatában
természetes), a 7-25 cm-es átmérõtar-
tományban igen alacsony a törzsszám,
ez egyértelmûen az 1974-95. között el-
maradt (nem engedélyezett) bontások
eredménye (2. táblázat).

További tapasztalatok:
1. Igen kedvezõek a felújulási viszo-

nyok. A szálaló szerkezet további alakí-
tásának szempontjából örvendetes a
felújult csoportokban és foltokban az
ennél vékonyabb faegyedek nagy tö-
megû jelenléte (1. táblázat: 0-6,9 cm-es
átmérõtartomány), az újulat összetéte-
lében az uralkodó bükk mellett egyre
több elegyfafaj jelent meg.

2. Kedvezõtlen jelenség viszont,
hogy a szabad állásba került idõs bükk
faegyedeken erõteljes vízhajtás-kép-
zõdés indult meg, melynek következté-
ben több fán csúcsszáradás lépett fel (1.
kép).

3. Tartós árnyalásban a fiatalabb –
fõleg vékonyrudas-rudas életfázisban
lévõ – bükk faegyedek erõsen oldalága-

sodnak (2. kép). Ez a jelenség mege-
rõsíti azt a korábbi külföldi tapasztala-
tot, hogy a bükk gazdasági célú szá-
lankénti (valódi) szálalóvágásra, illet-
ve szálalásra nem igazán alkalmas.

4. A  23,1 ha nagyságú erdõrészlet-
ben a bontás jelölése elõtt a faállo-
mány-szerkezet változó képet mutat (1.
ábra);

– a 17-18-19-es támadóvonalak men-
tén sátor alakú 20-30 m átmérõjû 10-
40 éves faegyedekbõl álló vegyeskorú
facsoportok sorakoznak egymás mellett
(3. kép), bennük és mellettük néhány
idõs bükk és kocsánytalan tölgy fa-
egyeddel; 

– a 19-es támadóvonaltól K-re az
1995-ös bontás elõtt gyertyán konszo-
ciáció jelentette a faállományt, amely
az 1995-1996-os és a 2000-2001-es bon-
tásokat követõen csoportosan fokoza-
tosan bükkre újul fel a szomszédos állo-
mányszegély idõs bükkfáiról (4. kép);

– a 17-19-es, valamint a 16-17-es tá-
madóvonalak között 1995-elõtt zárt
egykorú lucfenyõ elegyes bükkösök áll-
tak, amelyek a bontásokat követõen

A szálalóvágásos kísérlet (Asztalfô)
újabb tapasztalatai a Soproni-
hegységben (ERFARET kutatás)

1. táblázat: Faállomány-szerkezet a bontás elôtt

2. táblázat: Az ideális Prodan-féle szálaló- és az aktuális faállomány-szerkezet összehasonlítása
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szintén csoportosan elsõsorban bükkre
újulnak fel, de az anyaállomány záró-
dása még jelentõs (5. kép);

– a 15-16-os támadóvonalak mentén
illetve közöttük ernyõs, csoportos for-
mában felújult bükk fiatalos és sûrûség

életfázisban lévõ állományfoltok áll-
nak, felettük már igen gyér záródású
idõs bükkössel (6. kép); 

– mindez azt jelenti, hogy tipikus
szálalóerdõ-szerkezet a teljes területen
nem alakulhat ki, viszont a teljes

erdõrészlet területén a faállomány-szer-
kezet igen változatos lesz. 

Az újulat és az idõs faállomány
együttes érdeke egy további bontás
végrehajtása, amelyet 2005 novemberé-
ben, illetve 2006 júliusában az alábbi
szempontokat figyelembe véve ki is je-
löltünk (21 ha területen):

– legfontosabb szempont az újulat
megmaradásának, a felújult csoportok és
foltok megerõsödésének, illetve a további
felújulás elõsegítésének biztosítása, ennek
érdekében még egészséges illetve közép-
korú faegyedek kivágására is sor kerül;

– pozíciójuktól függetlenül ugyan-
csak kivágásra kerülnek a területen
egyre nagyobb számban lévõ beteg, sé-
rült és csúcsszáradt – általában túlkoros
– faegyedek;

– a biodiverzitás fenntartása és nö-
velése érdekében törekedtünk az ele-
gyesség megõrzésére és növelésére
(elsõsorban a kocsánytalan tölgy egye-
dek meghagyásával);

1. kép: A háttérben vízhajtásos, csúcsszáradt bükk faegyedek 3. kép: Sátor alakú 5-40 éves faegyedekbôl származó felújult facsoport

2. kép: Tartós árnyalásban lévô középkorú bükk
faegyed erôs oldalágakkal

4. kép: Gyertyán konszociáció bükk újulattal

1. ábra: A Roth-féle szálalóerdô régi üzemtervi térképe (csíkozva a 182-es erdôtag)
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– a szálaló szerkezet gyorsabb kialakí-
tása érdekében a faegyedek minõségétõl
és pozíciójától függetlenül figyeltünk a
különbözõ méretek megfelelõ eloszlására,
ez elsõsorban a középkorú faegyedek mi-
nél nagyobb számú meghagyását jelenti;

– ugyancsak a vegyes korszerkezet ér-
dekében a 10 év múlva esedékes végvá-
gás elõtt kb. 5 év múlva még egy bontást
ütemezünk, ezért több felújult folt és
csoport mentén a már most is kitermel-
hetõ faegyedek közül megfelelõ számút
meghagytunk;

– az érdekes alakú faegyedeket (7.
kép) nem vágatjuk ki (villás, böhöncös
fák, sarjcsokrok meghagyása);

– utak, közelítõ nyomok mellett, állo-
mányszegélyen az idõs fákat meghagy-
juk;

– figyelembe vettük a szálalóvágás
végvágása után továbbtartandó faegye-
deket;

– az erõsen vízhajtásos és oldalágas
faegyedek többségét kortól függetlenül
kivágásra jelöltük.

Fentiek alapján a 21 ha területen
összesen 400 db fatörzs (19 db/ha) ki-
vágására kerül sor.

A kitermelendõ fakészlet (mellékállo-
mány) és a bontás után visszamaradó
fõállomány fontosabb szerkezeti jellem-
zõit a 3-4. táblázat szemlélteti.

Magyarországon mindennemû
erdõfelújítási eljárás alkalmazása során
elsõsorban az újulat érdekeit tartottuk
és tartjuk ma is szem elõtt, és viszony-
lag keveset foglalkozunk az anyaállo-
mányban bekövetkezett minõségi vál-
tozásokkal. Tehetjük és tehettük ezt
azért is, mert a felújítási idõszak általá-
ban nem haladta meg a 15 évet, tehát
ezen idõtartam alatt az anyaállomány
teljes kitermelése megtörtént.

Más a helyzet egy 40-60 éves felújítá-
si ciklusban, amelyben az anyaállo-
mány faegyedein jelentõs változások
következhetnek be mind mennyiségi,
mind pedig minõségi vonatkozásban.

5. kép: Zárt bükkös faállományrész 5-10 éves újulattal 6. kép: Közel egykorú (15-20 éves)  újulat

4. táblázat: Faállomány-szerkezet a bontás után

3. táblázat: A kivágandó faállományrész szerkezete
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Kísérletünk ebben a tekintetben
egyelõre negatív jelenségeket mutat, de
ez lehet a megkésett bontóvágások kö-
vetkezménye is. 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a
felsorolt kedvezõ és kedvezõtlen jelensé-
geket semmiképp nem tekintjük általá-
nos érvényûeknek. 

Kísérletünk következõ tevékenysége
a felújult – különbözõ életfázisban levõ
– faállományrészek ápoló-, tisztítóvágá-
sainak, valamint gyérítés jellegû mun-
káinak elvégzése lesz, az anyaállomány
további bontásának idõpontját és eré-
lyét az újulat és az idõs faegyedek álla-
potának együttes érdeke határozza
majd meg.

A jelenlegi állapotot figyelembe véve
a szálalóvágásos kísérlet végvágására
10-15 év múlva kerül sor.7. kép: Hármas bükk-sarjcsokor

A természetvédelemrõl, az erdõgazdál-
kodásról, valamint a bioenergiáról hang-
zottak el elõadások szombaton,
Vámosatyán a Természetvédelmi Napok
szakmai programján. A rendezvény má-
sodik napján szórakoztató programok
várták az érdeklõdõket a Szabolcs me-
gyei kistelepülésen. 

A vámosatyai önkormányzat, a
Bockerek Vadásztársaság és a Nyírerdõ
Nyírségi Erdészeti Zrt. által szervezett
rendezvényen jelen volt Veres János pénz-
ügyminiszter, Kiss Gábor, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Közgyûlés alel-
nöke, valamint Csabai Lászlóné, Nyír-
egyháza polgármestere is. 

Sándor László, az Országos Közmun-
katanács elnöke kiemelte, hogy a kör-
nyezet- és természetvédelem teremti
meg a legnagyobb foglalkoztatási
lehetõséget a munkaerõpiacról kiszoru-
lók számára. Míg 2002-ben 4,2 milliárd
forintot fordítottak közmunkaprogra-
mokra idehaza, addig idén 12,5 milliárd
forint jut ugyanerre a célra. Az
elõrelépést jelzi, hogy négy évvel
ezelõtt kilencezer munkanélküli dolgo-
zott ilyen formában, 2006-ban viszont
37 ezer állástalant foglalkoztatnak or-
szágszerte. Az erdõmûvelési közmun-
kaprogramban az elsõ esztendõben
1000 embert foglalkoztatott nyolc álla-
mi erdõgazdaság, 600 millió forintért;
ebben az évben pedig már 2600-an
kapnak munkát másfélmilliárd forint ér-
tékben, és szinte valamennyi erdõgaz-
daság kínált átmeneti elfoglaltságot a
rászorulóknak. Tavaly 850 köbméter

szemetet szedtek
össze, 450 kilomé-
ter erdei utat tettek
rendbe, másfélmil-
lió facsemete elül-
tetése mellett
négymilliót ápol-
tak, 650 kilométer
vadkerítést újítot-
tak fel a közmun-
kások. Sándor
László hangsú-
lyozta, hogy
összesen 2700 te-
lepülést érint a
program, a forrá-
sok 85%-át a Tiszától keletre használták
fel, ezen belül jelentõs összeg jutott
Szabolcs megyének is. Az Országos
Közmunkatanács elnöke úgy fogalma-
zott: a miniszterelnök elkötelezett egy
ötvenezer fõt foglalkoztató közmunka-
program iránt, azt viszont a rendelke-
zésre álló források fogják eldönteni,
hogy képzésekkel is kiegészülhet-e a
kezdeményezés.        

Szalacsi Árpád, a Nyírerdõ Zrt. Fe-
hérgyarmati Erdészetének igazgatója
(képünkön) arról beszélt, hogy a Szat-
már-Beregi síkságon adottak a lehe-
tõségek a természetközeli erdõgaz-
dálkodásra. Mind a termõhelyi viszo-
nyok, mind a természeti értékek sokszí-
nûsége rendelkezésre áll, ezek (amel-
lett, hogy állami vagyonkezelésû terüle-
ten folyik a munka) jól képzett szakmai
háttérrel, és megfelelõ szándékkal egé-
szülnek ki. 

A nap folyamán Kiss János, az Állami
Erdészeti Szolgálat igazgatója az
erdõgazdálkodás uniós támogatási
lehetõségeirõl, valamint a természet-
közeli erdõgazdálkodással kapcsolato-
san elérhetõ forrásokról szólt. Gyar-
mathy István, a Hortobágyi Nemzeti
Park igazgató-helyettese természetvé-
delmi, Bodnár Gáspár, a FETIKÖVÍZIG
igazgatója pedig vízgazdálkodási szem-
pontból mutatta be a Bereget. Kapolyi
László, országgyûlési képviselõ Ma-
gyarország energetikai helyzetérõl tar-
tott elõadást.

A rendezvény második napján, vasár-
nap a szórakozásé volt a fõszerep. A töb-
bi között zenés mûsorok, táncelõadá-
sok, fogathajtó, díjlovagló és kutyás be-
mutatók szerepeltek a programban. A
mûsort tûzijáték és utcabál zárta. 

Vereb István
Fotó: Nyírerdõ

Természetvédelmi Napok Vámosatyán




