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Erdeink jelenlegi állapotának vizsgála-
tához feltétlenül hozzátartozik a múlt-
béli erdôgazdálkodás viszonyainak, fel-
tételeinek, a gazdálkodást meghatározó
folyamatoknak az ismerete. E hatásokat
ott lehet igazán eredményesen vizsgál-
ni, ahol az erdôgazdálkodásra jellemzô
adatok, ok-okozati összefüggések do-
kumentumai az utókorra fennmaradtak;
s Sopron ilyen szempontból igen sze-
rencsésnek mondható.

Az 1996-os „Az erdôkrôl és az erdôk
védelmérôl” szóló törvény 44.§. (1). be-
kezdése szerint: „Ha az erdô faállomá-
nyának eredete, fafajösszetétele és szer-
kezete nem a termôhelyi adottságoknak
megfelelô természetközeli állapotú, az
erdôfelújítás során a megfelelô állapotú
erdô kialakításáról gondoskodni kell (a
továbbiakban: erdôszerkezet átalakí-
tás)”.

A rontott erdô fogalmát a Selmecbá-
nyai Bányászati és Erdészeti Akadémia
neves professzora Fekete Lajos 1883-ban
vezette be [Fekete L. (1883): Néhány szó
a rosz karban lévô erdôk helyrehozásá-
hoz. – Erdészeti Lapok 22(7): 625-635].
Az ún. „rossz karban” lévô erdôket négy
csoportba sorolta (kopárok, bokros le-
gelôk, legelôerdôk, megrongált erdôk).
A szerzô az egyes típusok átalakítására,
„megjavítására” különbözô javaslatokat
tett, ilyenek: tôrevágás, legeltetés tiltása,
fafajcsere, erdôsítés, mezôgazdasági
használat, alátelepítés, megfelelô erdô-
nevelés. Az elsô világháború után Vadas
Jenô hasonlóan csoportosította a rendet-
lenül kezelt vagy rontott erdôket, kriti-
kusan értékelve az átalakítási lehetôsé-
geket [Vadas J. (1921): Erdômûveléstan.
– Sopron, 495-499.]. Az elnevezés egyér-
telmûen arra enged következtetni, hogy
a rontott erdô emberi – helytelen erdô-
mûvelési – tevékenység eredménye. A
Soproni-hegység jelenleg erdôszerkeze-
tileg hibásnak tekinthetô erdeinek átala-
kítására elkészített tanulmányból
[Koloszár J. et al. (2002): Erdôszerkezeti-
leg hibás erdôrészletek felmérése és át-
alakítási irányelveinek kidolgozása a
Soproni-hegység területén. – Sopron, 18
o.+ mellékletek] itt most csak a rontott-
nak tekinthetô állományok kialakulásá-
val foglalkozunk.

A soproni erdôóvók már II. Endre ki-
rály 1230-ban kiadott rendeletében sze-
repeltek, mint akiknek a heuli-
genkreuzi apát megparancsolta, hogy
az apát Sopron környéki birtokait (er-
deit) kíméljék, óvják. IV. László király
1277. január 17-én kelt adományozó
oklevele indította el a városi erdôbirtok
kialakulásának folyamatát. Elôször a
Bánfalva környéki erdôk (Hétbükkfa,
Ultra, Várhely), majd a balfi erdôk, ké-
sôbbiekben a Dudlesz-erdô és végül
1547-ben Lépesfalva község nagy kiter-
jedésû erdeje kerül a város tulajdonába.
A városi erdôbirtok nagysága ezután je-
lentôsen nem változott egészen a máso-
dik világháborút lezáró trianoni béke-
diktátumig.

A középkori, kora újkori erdôkiélé-
sek, majd a tervszerûtlen erdôhasznála-
tok, valamint a gyakori tûzesetek követ-
keztében Sopron szabad királyi város
erdôbirtokának faanyagmennyisége és
-minôsége drasztikusan csökkent, s en-
nek következtében a város épületfa be-
hozatalra szorult.

A mai értelemben vett rontott erdôk
(erdôszerkezetileg hibás faállományok)
kialakulásának okai a következôk voltak:

A városi polgárság tervszerûtlen erdô-
használata az ún. szabad erdôkben,
ahol a városi nôs polgárok, illetve a Sop-
ronhoz tartozó községek nôs lakói saját
szükségletük fedezésére szabadon vág-
hattak tûzifát. Ezzel szemben természe-
tesen gyakran elôfordult, hogy egyrészt
az ún. tilos erdôkben is történtek fakivá-

gások, másrészt nem csak tûzifa minôsé-
gû faanyagot vágtak ki, vagy nem csak
saját szükségletre történtek a fakiterme-
lések. Ezt a város vezetése mindenkor
próbálta tiltani, azonban a sikert jelentô-
sen csökkentette az a tény, hogy sokszor
a város vezetôi (polgármester, városbí-
ró) is megszegték az elôírásokat.

Tarvágásos sarjüzemmód, aminek
következtében nagyon sok terület ma-
gától újult fel, s ez szinte minden esetben
az ökonómiailag kevésbé értékes elegy-
fafajokat jelentette (közönséges nyír,
rezgô nyár, gyertyán). A városi erdô-
használatot elemzô szakértôk többször
javasolták a középerdô-gazdálkodást, ez
azonban a gyakorlatban alig jelent meg.

A legeltetés, alomszedés évszázadok
óta gondot okozott az erdôbirtokkal
gazdálkodóknak. A XVIII. században
már teljes legeltetési tilalmat javasolnak
a városi erdôbirtokon, hogy az „új sar-
jadzás fejlôdhessék és az erdô újból
magához térhessen.” A legelôterületek
rohamos csökkenése miatt sok esetben
meghatározták azokat az erdôrészlete-
ket, ahol szabadon lehetett legeltetni
(általában azokat a területeket jelölték
ki, ahol a faállomány záródása igen ala-
csony volt).

A XIX. század jelentôs változásokat
hozott a városi erdôbirtok kezelésében.
A városi elöljárókat egyre inkább foglal-
koztatta az erdôk állapotának kérdése,
amelynek oka az épület- és tûzifahiány
volt. Ezt csak tervszerû erdôhasználattal
(erdôgazdálkodással) lehetett volna or-
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vosolni, amihez azonban elôször fel
kellett mérni a városi erdôk állapotát.

A város vezetésének felkérésére
Oderszky János 1837-ben elemezte a
városi erdôgazdálkodást, s a következô
intézkedéseket javasolta:

– az úrbéri falvakat különítsék el; az
erdô- és legelôilletményüket adják ki, és
e területeket a falvak kezeljék önállóan,

– mondjon le a városi polgárság az
ingyen járó failletményrôl, s a város pi-
aci áron értékesítse a faanyagot,

– a városi erdôket rendszeres gazda-
sági terv szerint kell kezelni.

A hegyvidéki erdôterületrôl a szakér-
tô megállapította, hogy egyes erdôtöm-
bökben eluralkodott a gyertyán
(Harka, Bánfalva, Alsó- és Felsô-Töd,
Borsóhegy, Hidegvízvölgy, Asztalfô), a
közönséges nyír (Bánfalva) és a rezgô
nyár (Bánfalva).

Az 1869-ben Sopronba érkezô
Robert Micklitz és Friedrich Hollan a
Soproni-hegység erdôkerületeinek álla-
potáról a következôket írták:

Harkai kerület: 
– A csarabbal benôtt erdôrészleteket,

melyek általában tisztás, illetve gyér zá-
ródású területek a hozamszámításból ki
kell venni addig, amíg erdei- és/vagy
feketefenyôvel beerdôsítésre nem ke-
rülnek.

– A hûvös hegyoldalakon, szakadé-
koknál, fennsíkoknál (pl.: Gyertyán-
forrás, Vörös-forrás, Vas-hegy környé-
ke) nagy kiterjedésû elegyetlen nyíre-
sek találhatók, amelyeket tarvágás után
vörösfenyôvel, feketefenyôvel, erdeife-
nyôvel és helyenként lucfenyôvel kell
majd erdôsíteni.

– A szakértôk számos erdôrészletre a
középerdô-gazdálkodást ajánlják,
amelyben a fôfa fenyô (60 éves vágás-
fordulóval), az aljfa lombos (30 éves vá-
gásfordulóval).

Bánfalvi kerület:
– Sok erdôrészletre jellemzô az ele-

gyetlen nyír-, gyertyán-, hársállomány,
amelyek azonban – a szakértôk szerint
– a talajokat jól árnyalják és kiváló hu-
muszképzôk.

– A Várhely környékén már ekkor
nagy kiterjedésû feketefenyô-állomány
állott, melyben szálanként megtalálható
volt az erdeifenyô. Robert Micklitz és
Friedrich Hollan ezt nagyon jó bizonyí-
téknak tartotta arra nézve, hogy a Sop-
roni-hegység területén nemcsak sarjer-
dô- és középerdô-gazdálkodás folytat-
ható, hanem a szálerdô-gazdálkodás is
szép reményekre jogosít. 

– Gyér záródású faállományok vol-
tak a Neuwiesennél, a Havas-bércnél, a
Tolvaj-árokban és a Tölgyes mocsárnál.

Ágfalvi kerület:
– E kerületre jellemzôk a csemeteül-

tetéssel és magvetéssel létrehozott er-
deifenyô- és feketefenyô-állományok. A
vörösfenyô, lucfenyô, mézgás éger eb-
ben a kerületben igen jól fejlôdik. Ezzel
ellentétben az Arbesz, valamint a Hal-
mok környéki állományok sok esetben
nyír, rezgônyár, kecskefûzbôl állnak

– A szakértôk összefoglalásukban a
következôket javasolják:

• szálerdôk esetén a 60 éves vágás-
forduló a megfelelô,

• kiritkult középerdôk talaját fekete-
fenyôvel és akáccal lehetne javítani,

• tisztások beerdôsítésére a feketefe-
nyô és az erdeifenyô alkalmazható.

Scherffel Róbert erdômester ellent-
mondásos szakmai tevékenysége miatt
hat évvel a Robert Micklitz és Friedrich
Hollan által készített erdôleírás után a
város vezetése felkérte Adolf Slatinski
erdômestert és Pausinger József magyar
királyi erdôbecslôt az erdôk újbóli fel-
mérésére és a gazdálkodás helyességé-
nek vizsgálatára. Vizsgálatuk legfonto-
sabb következtetése az, hogy a Sopro-
ni-hegység területe alkalmas egyrészt a
szálerdô-, másrészt a középerdô-gaz-
dálkodásra. A fenyôk közül a vörösfe-
nyôt, lucfenyôt, valamint a jegenyefe-
nyôt ajánlották. A makkvetés helyett a
sarjerdôk átalakítása során a csemeteül-
tetést szorgalmazták, azonban azokban
az erdôrészletekben, ahol makkvetést

alkalmaznak, a makkot más vidékrôl
kell beszerezni, „mivel az itteni, túl-
nyomó részben sarjerdôkbôl származó
tölgyek degenerálódtak”.

A szakértôk nem értettek egyet a vá-
rosi erdômesterrel abban a kérdésben,
hogy a fenyôk nevelése sokkal költsé-
gesebb lenne, mint a lombos fafajoké,
az akácot pedig talajjavítás céljára – át-
menetileg – hasznosnak tartották.

A rontott sarjerdôk átalakítása terén
Muck András erdômesteri tevékenysége
kiemelkedô. A XIX. század 80-as és 90-
es éveiben több száz hektáron végezték
el az erdôszerkezetileg hibás, termôhelyi
potenciált nem megfelelôen kihasználó
állományok átalakítását. Az elsô üzem-
tervi revízió alkalmával azt lehetett meg-
állapítani, hogy a Soproni-hegyvidék er-
deinek egyharmada mag eredetû, s a vá-
gásforduló jelentôsen emelkedett. Az
1925-ös üzemtervben a vágásforduló to-
vábbi emelkedése, illetve a sarj eredetû
erdôk csökkenése tapasztalható. Ennek
során többnyire lucfenyôt, vörösfenyôt,
erdeifenyôt, feketefenyôt és jegenyefe-
nyôt ültettek. Ezt azzal a távlati célkitû-
zéssel tették, hogy a lucfenyô, vörösfe-
nyô, és általában a tölgysorokban lévô
fenyôelegy gyors növekedése segíti a
gyertyán és nyírsarjak leküzdését, a ké-
sôbb növekedésnek induló tölgy pedig
biztonságossá teszi az állományszerke-
zetet, s ez a majdani alapja lehet a termé-
szetes erdôfelújításnak. 

Az elsô világháborút követô, már a
politikától sem mentes idôszak utáni
események egy következô tanulmány
témája.

Finnországban az elsô Erdészeti Akadé-
mia fórumán résztvevôk hangoztatták,
hogy az EU bôvítése hozzájárul az erdô-
gazdálkodás megerôsödéséhez és át-
alakulásához. A Timber Trade Journal
beszámolója szerint a csatlakozó orszá-
gok és Finnország erdôgazdálkodását
irányító 25 meghatározó vezetô arra
mutatott rá, hogy a bôvítést követôen,
2004. május 1-vel, az EU erdôterülete
21%-kal, élôfakészlete 35%-kal nô.

Csóka Péter, a Magyar Állami Erdé-
szeti Szolgálat vezérigazgatója beszédé-
ben úgy fogalmazott: a bôvítés, elsôsor-
ban a jelentôs rönkkivitelt mutató új
tagországoknál, a vidékfejlesztést és az
erdôipar növekedését serkenti.

Majd hozzátette: „Az erdészeti politi-
ka kulcskérdése: az állami erdészet
igazgatásának megújítása és a magáner-
dô-tulajdonosok jogainak és kötelessé-
geinek meghatározása.”

A finn mezôgazdasági és erdészeti
minisztérium, mint vendéglátó támogat-
ja az EU elkötelezettségét a tartamos er-
dôgazdálkodás fenntartásában, míg a
csatlakozó országoknál azt a kölcsönös
együttmûködését, amely figyelemmel
kíséri az erdô társadalmi-gazdasági sze-
repének változását.

Amennyiben ez utóbbi sikerrel jár,
akkor a kísérleti fórumot 2004-ben to-
vábbi négy követi.

(Observer)

Európa erdôgazdálkodása
erôsödik a bôvítéssel


