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Magyarország 18%-os erdõsültségével
Európa erdõben legszegényebb orszá-
gai közé tartozik. Az alacsony erdõsült-
ség ellenére a társadalom nem nélkü-
lözheti az erdõbõl kikerülõ faanyagot,
de ugyanennek a társadalomnak a tag-
jai közül egyre többen tiltakoznak, ami-
kor ennek a faanyagnak a kitermelésé-
re sor kerül. A természeti környezet, az
erdõ féltése oda vezetett, hogy a vonat-
kozó törvényi elõírások szigorú betartá-
sával, évszázados bevált módszerekkel
dolgozó erdészeket, erdõgazdálkodást
egyre gyakrabban, egyre több oldalról
érik támadások. Az egymással nem
mindig szinkronban lévõ érdekek
összeegyeztetése, ennek megfelelõ
gazdálkodási módok helyi kidolgozása
és bevezetése korunk erdészeinek
egyik legfontosabb szakmai feladata.

Az eddigi tapasztalatok alapján min-
den igényt kielégít az az új szemlélet-
mód, mely az állandó erdõborítás fenn-
tartása mellett a természetes folyamatok-
ra alapozza az erdõgazdálkodást. Ezek a
Pro Silva szemlélettel kezelt erdõk az
ökoszisztémák megõrzése, a védelmi, a
közjóléti funkciók ellátása mellett bizto-
sítják a faanyagtermelés folyamatosságát,
ráadásul az eljárás gazdaságosabb, mint a
hagyományos vágásos üzemmódok.

Az ilyen alapelveken nyugvó termé-
szetszerû erdõgazdálkodás elõnyeit fel-
ismerve a Szombathelyi Erdészeti Rt.
2004-ben Vas megye különbözõ ter-
mõhelyi és állományviszonyai között,
az arra kijelölt erdõrészletekben össze-
sen mintegy 200 ha-on indítja el a
Pro Silva szemléletû erdõgazdálko-
dást. A konkrét munkák elkezdése
elõtt tapasztalatszerzés céljából látogat-
tuk meg Ausztriában a hozzánk hason-
ló körülmények között gazdálkodó
Lékai Erdészetet, mivel tudomásunkra
jutott, hogy területük jó részén már
évek óta hasonló jellegû gazdálkodást
folytatnak.

A tanulmányúton Martin Pollak úr,
erdõmérnök, az erdészet vezetõje kala-
uzolt bennünket, aki egyben a Pro Silva
Ausztria alelnöke is. A terepi bejárás
elõtt házigazdánk ismertette az erdészet
történetét, területi adatait, a gazdálko-
dás körülményeit, természeti és állo-
mányviszonyait. 

Esterházy herceg 1995-ben alapított
lékai magánalapítványa Közép-Bur-

gendlandban található a felsõpulyai já-
rásban, melynek az erdõsültsége 45,5%.
Léka község az erdõben leggazdagabb
osztrák községek közé tartozik 78%-os
erdõsültségével.

A részletes adatok a teljesség igénye
nélkül:
– Az erdészet 5558 ha erdeje 3 tájegy-

ségen (Kõszegi-hegység, Borostyán-
kõ-hegység, Felsõpulyai domvidék)
terül el.

– Tengerszint feletti magasság: 340-
884 m

– Középhõmérséklet: 6-8 °C 
– Csapadék: 800-1000 mm (az aszályos

években 500-600 mm)
– Talaj: zömmel podzolos és pszeu-

doglejes barna erdõtalaj, de kavicsos
váztalaj is elõfordul

– Fafajmegoszlás:
56% fenyõ (EF 37%, LF 14%, 

VF 4%, JF 1%), 
44% lomb (B 28%, T 9%, 

ELL 3%, GY 3%, EKL 1%)
– Összes fakészlet: 

1,4 millió m3 249 m3/ha
– Összes növedék: 

55 000 m3 (10,1 m3/ha)
– Kitermelhetõ fatömeg: 44 000 m3

A késõbbiek jobb megértése érdeké-
ben fontos, hogy röviden az erdészet
szervezeti felépítésérõl, az ott folyó
erdõgazdálkodás alapelveirõl is be-
széljünk.

Mint házigazdánk elmondta, az 1995-
ös alapításkor kapott önállósággal élve
az erdészeten belül hat üzemegységet
hoztak létre saját költségvetéssel és
eredményszámítással az egy terület –
egy felelõs elv alapján. Így rövid idõ alatt
erõs költségérdekeltséget lehetett elérni.

Az erdészet egész tevékenységét át-
fogó számítógépes feldolgozási rend-
szer lehetõvé teszi az egyes üzemegysé-
gek pillanatnyi eredményének lekérde-
zését, tervvel való összehasonlítását, és
az esetleg szükséges intézkedések
gyors megtételét.

A 6 üzemegységbõl egyik a központ,
amelyhez a belsõ szolgáltatások, vad-
húsértékesítés, a nyilvánossággal való
kapcsolattartás, az erdei iskola tartozik.
(Ez az egyetlen magán erdészeti üzem
Burgenlandban, ahol erdei oktatás fo-
lyik már óvodás kortól. 10-15 fõs cso-
portokban évente 1000 gyerek látogatja
meg az erdészetet, s ott az alapítvány ál-

tal alkalmazott, vizsgázott két pedagó-
gus, minõsített erdei oktató foglalkozik
velük.) 

A géppark és a mûhelyek külsõ-bel-
sõ szolgáltatásokat végeznek, pl. ezek
tartják karban, újítják fel az egykori bir-
tok teljes úthálózatát. Külön egység
foglalkozik a bérbeadással.

Az erdészet három erdészkerületre
tagolódik. Az erdészek feladata a szak-
mai munka, a pontos adatszolgáltatás
(az adatok a számítógépen csak egy al-
kalommal vannak rögzítve, utána vé-
gigfutnak egészen az év végi mérlegig),
és a vadászat. Papírmunkával (számlák,
könyvelés stb.) alig kell foglalkozniuk.

A teljes személyi állomány jelenleg
16 fõ. Ebbõl 4 fõ az állandó, képzett er-
dei munkás, akiknek alkalmazásával le-
hetõvé vált az értékes lombos állomá-
nyok nevelése. Ezek kitermelését kizá-
rólag õk végzik. A fakitermelések több,
mint felét vállalkozók termelik har-
vesterrel és kétkezi munkásokkal, de
2500 m3-t lábon is eladnak. Az össz-
fakitermelés 50%-a történik géppel.
1990-tõl a közelítési károk (talaj, újulat,
megmaradó fák sérülése) miatt a teljes-
fás technológiáról a rövidfásra tértek át.
Az értékes lombos fafajokat csak vege-
tációs idõn kívül termelik, a fenyõk ter-
melése egész éven át tart.

Az erdészet 257,5 km teherautóval
járható erdei úttal rendelkezik, így a fel-
tártság 45,5 fm/ha.

A szóbeli ismertetõben a legtöbb ér-
dekességet az erdõmûveléssel kap-
csolatban hallottuk.

Mint házigazdánk elmondta, Lékán a
természetes felújításnak régi hagyomá-
nya van, s ha volt elegendõ újulat, vala-
mennyi arra alkalmas fafajt természetes
módon, a klasszikus fokozatos felújítás
szabályai szerint újították fel. Ekkor a
jelenleginél még jóval magasabb volt a
mesterséges erdõsítések aránya, s miu-
tán gyakorlatilag megszûnt az erdõbõl
kikerülõ vékony faanyag iránti érdeklõ-
dés is (a tisztításokat, törzskiválasztó
gyérítéseket korábban a faanyagáért el-
végezték, sõt még fizettek is érte), az er-
dõgazdálkodás egyre költségesebbé
vált. Az alapítványi erdészetnél is elvá-
rás a „szolidan” eredményes gazdálko-
dás. A 80-as évek végén a költségek nö-
vekedése miatt eljött egy olyan idõszak,
amikor az erdészet veszteségessé vált.

Tanulmányút herceg Esterházy magán-
alapítványának Lékai Erdészeténél
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Mivel a bevételi oldal nem volt jelentõ-
sen növelhetõ, így a ráfordítások jelen-
tõs részét kitevõ erdõmûvelési költsé-
geket kellett csökkenteni. Olyan új
módszer bevezetésére volt szükség,
amely költségtakarékos módon, mini-
mális vékonyfa arány mellett, értékes
faanyag megtermelését teszi lehetõvé.
A folyamatos erdõborítású üzemmód a
fenti célra kiválóan megfelel. 

A vágásos üzemmódról – egyéb elõ-
nyei mellett – ezért kezdték meg az át-
térést a szálalásra, ahol a felújítás idõ-
szaka 20-50 évre is elhúzódik. Az erdõ-
sítést, a folyamatos ápolást, sõt a korai
nevelõvágások egy részének az elvég-
zését is a költséges kézi munka helyett
a fénnyel való gazdálkodással a termé-
szetre bízzák. (Differenciálódás, termé-
szetes kiválogatódás.) A módszer beve-
zetésének eredményeként a 90-es évek
elejétõl ismét eredményesen gazdálko-
dik az erdészet.

Az erdõmûvelés célja: stabil, ele-
gyes, többszintes, szálaló szerkezetû ál-
lományok nevelése. A heterogén állo-
mányszerkezet kialakítása, figyelembe
véve az egyes fák minõségét, már az el-
sõ válogató gyérítések során elkezdõ-
dik. A különbözõ átmérõjû faegyedek
jelenlétével megteremtõdik a lehetõsé-
ge az állandó erdõborításnak. A már
érett egyes fák kitermelésére 5-7 éves
visszatérési idõvel kerül sor. Helyükön,
biztosítva az erdõ fejlõdésének folyto-
nosságát, megjelenik az újulat és idõvel
az örökerdõhöz hasonló állományszer-
kezet fog kialakulni.

Az új módszer bevezetése, nem
megy gyorsan, 20 év alatt az erdé-
szet területének kb. 20%-án sikerült
az új üzemmódra áttérni!

További cél még az erdeifenyõ rész-
arányának csökkentése a többi fafaj ja-
vára. Az erdészet területén egyébként
mesterséges erdõsítés alig van. Cseme-
teültetésre csak a természetes újulat
pótlásaként és az elegyfafajok bevitelé-
nél kerül sor. Az éves csemeteigény 5-
15 000 db. Az erdõmûvelési munkák-
hoz 3 szezonmunkást szoktak felvenni.

A terepi program elsõ állomásán
egy 89 éves lucfenyõállomány fo-
lyamatban lévõ természetes felújítá-
sát tekintettük meg. 

Az addig hagyományosan kezelt 840
m magasan fekvõ LF állomány pásztás
bontása (közelítõnyomok) 1990-ban
kezdõdött. A pászták közötti kb. 20 m-
es területrõl akkor csak a sérült, törött,
beteg egyedeket távolították el. Az elsõ
belenyúlás során hektáronként kb. 80
m3-t vettek ki, mely az akkori fatömeg
több, mint egynegyede volt. (A jelenle-
gi fatömeg 272 m3/ha.) Utána az egész
területen válogató, szálankénti törzski-
vétel történt kb. 5 éves idõközönként. A
kivágandó fák kijelölése nem az újulat
érdekében, hanem a minõség és a cél-
átmérõ alapján történik. (Ahol most
még nincs újulat, a hosszú felújítási idõ
alatt majd késõbb megjelenik, mondta
Pollak úr.) A rossz minõségû faegyedek
vastagságtól függetlenül kikerülnek, az
egészséges vastagabb törzsek közül a
piac határozza meg, hogy melyeket
vágják ki. A vékonyabbak megmarad-
nak. A jelenlegi célátmérõ 25-30 cm,
pedig ilyen körülmények között akár
45-50 cm-re is meghagyhatók lenné-
nek, de az ilyen vastag fenyõrönknek
nem jó a piaca.

A jobban bontott részeken foltok-
ban, csoportokban kb. 50 %-os, nagyon

szép, sûrû az újulat, kevés vörösfenyõ,
jegenyefenyõ és bükk eleggyel.

A további terv: 5 évenként visszatér-
ve az egész területen egyedenkénti,
szálalásszerû törzskivétel a közelítõ
nyomok felhasználásával, harvesterrel,
a minõség és a célátmérõ alapján, me-
lyet a mindenkori piaci igény és ár ha-
tároz meg. A viszonylag vékonyabb
egyedek maradnak vissza vastagodni,
de a kivett fatömeg a növedéket soha
nem haladja meg, így a hektáronkénti
fatömeg tulajdonképpen állandó.

A terepi bemutató következõ megál-
lójánál egy ún. „bükk örökerdõ”-vel
és a benne folyó gazdálkodással is-
merkedtünk meg, mely egyben a bé-
csi egyetem kísérleti területe.

A kb. 110 éves, jelenleg 293 m3/ha-
os bükkösben eredetileg sokkal több
volt a LF és EF elegy. Az állományban
80 éves koráig – a feljegyzések szerint –
rendszertelen, szálalásszerû gazdálko-
dás folyt, elsõsorban tûzifanyerési cél-
lal. (A most középkorú bükkegyedek
ebbõl az idõbõl származnak.)

1998-ban tértek át a törzsenkénti
minõsítésû igazi szálalásra, bükk célál-
lományra törekedve, melynek elsõ lé-
péseként, rossz minõsége miatt, szinte
minden fenyõt kivettek. Az így kiritkult
állományszerkezet hézagaiban megje-
lent, növekedésnek indult, megerõsö-
dött a bükk újulat. Az újulati foltokban
az árnyalás miatt lazább ágszerkezetû-
ek, egyenesebb törzsûek, jobb minõ-
ségûek a csemeték, mint a klasszikus
fokozatos felújításnál. Ugyanakkor a 3-
5 m-es átmérõjû újulati folton belül
megindult a differenciálódás. A kör
közepén lévõ csemeték ágtisztasága a
legjobb, törzsük a legegyenesebb, s

Újulat és közelítônyom a lucfenyôállományban„Bükk örökerdô”
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mivel õk kapják a folton belül a leg-
több fényt, növekedésük is a legerõ-
sebb. Belõlük alakulnak majd ki a kö-
vetkezõ állomány uralkodó szintjének
faegyedei.

Az újulat megjelenését, fejlõdését,
növekedését a fény szabályozásával,
vagyis az árnyalást biztosító felsõ
szintbe való belenyúlással szabályoz-
zák. Az újulat fölötti bükkegyedek
mellmagassági átmérõje 23-72 cm kö-
zött változik, az átlag 42 cm. Az itt lévõ
hatalmas törzsek kivételére 5 éven-
ként, az újulattól függetlenül, egyedi
kiválasztással akkor kerül sor, mielõtt

minõségük romlani kezdene, azaz
amikor úgy gondolják, hogy az álgeszt
miatti értékcsökkenés és a nagy palást-
ra rakódó növedék értéknövelõ hatása
azonos. A tapasztalatok alapján egyéb-
ként, talán a ritka állásból adódó (kb.
100 db fa hektáronként) nagy koronák
miatt az álgesztesedés csak késõn in-
dul meg. A döntés irányítottan történik
és az újulati foltokban esetlegesen
okozott kárt a hosszú felújítási idõ mi-
att a csemeték kiheverik. 

Ezzel a módszerrel biztosítható az ál-
landó erdõborítás, a mindenkinek tet-
szõ állományszerkezet, állománykép és

a folyamatos, nagyértékû faanyagnyerés
anélkül, hogy a hektáronkénti fakészlet
csökkenne, mivel a kivett fatömeg a nö-
vedéket soha nem haladja meg. 

Emellett gyakorlatilag nem kell köl-
teni az erdõsítésre, a folyamatos és be-
fejezett ápolásra, sõt a tisztítási költsé-
gek jelentõs része (elmondásuk szerint
2/3-a) is megtakarítható, hiszen csak
az újulati foltok közepén kiválasztott
legszebb egyedeket kell megsegíteni a
böhöncöket eltávolítva, amit a fakiter-
melések évében végeznek el, amikor
az újulati foltok átnézésére amúgy is
sor kerül.

Ezeknek a költségigényes munkák-
nak az elvégzését tehát a természetre
bízzák, de tevékenységét a fény szabá-
lyozásával terveiknek, céljaiknak meg-
felelõen irányítják.

Harmadik programpontként egy
erdeifenyves bükkössé történõ át-
alakítását mutatta be vendéglátónk.

Az 50-es, 60-as évek fafajpolitikájá-
nak megfelelõen (ezek szerint nem
csak nálunk volt ilyen) sok bükköst ala-
kítottak át fenyõ-, elsõsorban erdeife-
nyõ állományokká. Ez történt a bemuta-
tott területen is, ahol az árnytûrõ, õsho-
nos bükk a fenyõ között szórtan, elég jól
megmaradt. Erre alapozva kezdték el a
most 59 éves állomány bükkössé törté-
nõ visszaalakítását. A 2003. és 2004. évi
belenyulás elõtt az erdõrészletben 411
m3/ha volt a fatömeg és 70% EF, 20% B
és 10% EKL a fafajösszetétel.

A két belenyúlás alkalmával a rossz
minõségû EF zöme kikerült az állo-
mányból. Csak a szép alakúak marad-
tak meg és azok, melyek meghagyásá-
ra feltétlenül szükség volt, így az
elegyarány jelentõsen megváltozott. A
jelenlegi fafajösszetétel 60% B, 20% EF,
10% nemes lomb, 10% egyéb lomble-
velû. Öt év múlva a maradék EF-t is ki-
veszik. 

A mi szemünknek meglehetõsen li-
getessé vált állományra vonatkozó kér-
désünkre Pollak úr elmondta, hogy a
záródás növelésénél a bükk közismer-
ten jó visszaszerzõ képességére, a ren-
delkezésre álló hosszú idõ alatti makk-
termésekre, egyszóval a természetre
alapoznak. A rossz minõségû EF lehetõ-
ség szerinti egy, de maximum két bele-
nyúlással történõ eltávolítására pedig
azért van szükség, hogy felújulását kor-
látozzák, megakadályozzák.

A program befejezéseként, otthagy-
va a hegyeket, a dombvidéki ko-
csánytalan tölgyesek felújításának
náluk alkalmazott módszereivel is-
mertettek meg bennünket.

A tanulmányút résztvevôi, a felsô sorban jobbról a harmadik Martin Pollak úr, az erdészet
vezetôje

Állománykép a fenyô nagy részének eltávolítása után
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A bemutatott erdõrészlet állománya
84 éves, jelenlegi fafajösszetétele: 40%
tölgy, 30% EF, 20% LF, 10% VF. Az ere-
deti állományban sokkal magasabb volt
a fenyõ, fõként az EF elegyaránya. A
felújítás során a cél a fenyõ arányának
csökkentése (ez a VF-re nem vonatko-
zik) a tölgy javára. Oka: az itteni EF
nem jó minõségû, ezért nem is keresett,
a LF egészségi állapota pedig a kis ten-
gerszint feletti magasság (300 m) miatt
sokkal rosszabb, mint a hegyvidéki kö-
rülmények között.

A fenyõk jelentõs részének kiszedé-
se után laza állományszerkezet alakult
ki, kedvezõ feltételeket teremtve a
makkterméshez és a tölgycsemeték fej-
lõdéséhez. A siker, ha elõtte a vadlét-
szám drasztikus apasztása megtörtént,
garantált. 

Mint Pollak úr elmondta: hivatalba
lépésekor duplájára emelte a nagyvad-
kilövést, ezen belül az õz esetében a ki-
lövés több, mint háromszorosára emel-
kedett. (Az elejtendõ darabszámot meg-
határozva a kilövésre szerzõdést köt-
nek. A minimum 3, maximum 5 évre
kötött szerzõdés teljesítésébe – ha szük-
séges – a szakszemélyzet besegít. Az el-
ejtett nagyvadat az erdészet hûtõtároló-
jába kell leadni, ahonnan értékesítésre
kerül. Kivétel a vaddisznó, amit az elej-
tõ elvihet.) A következetes vadlétszám-
csökkentés eredményeként mára elér-
ték, hogy a tölgy is felújítható természe-
tes úton, vad elleni védelem nélkül,.

A bejárás során természetesen
sok kérdés is elhangzott. Egy csokor
az érdekesebb válaszok közül:

• Az erdõtervüket maguk is elkészít-
hették volna, de a bécsi egyetemet bízták
meg 2003-ban, éppen a különleges keze-
lési mód miatt. A növedék pontos megha-
tározása érdekében igen sok növedékfú-
rós vizsgálatot végeztek. (Az elkészített
erdõtervet hatósággal jóváhagyatni nem
kell.) Tömbökre készül, az erdõrészletek-
nek egyre kisebb lesz a szerepük.

• Engedélyt kérni csak a 2 ha-nál na-
gyobb tarvágáshoz, a még nem vágás-
érett állomány letermeléséhez és a tá-
mogatásra bejelentett erdõrészletek
munkáihoz kell. Szálalni 50 ha-os vagy
akár nagyobb tömbökben is lehet.

• Tõár nincs, mûvelési és vágáster-
vet nem kell jóváhagyatni, sehová sem
kell küldeni, de maguknak készítenek.

• Burgenlandban 2 erdõfelügyelõ
van 3-3 segítõ erdésszel. Fõ feladatuk a
kis magánerdõ-tulajdonosok szaktaná-
csolása, ellenõrzése. Lékán évi 1-2 alka-
lommal jelennek meg, látogatásuk in-
kább protokolláris.

• Tartamos erdõgazdálkodásra köte-
lezettek, a kitermelés a növedéket nem
haladhatja meg, de ezt saját magukon
kívül tulajdonképpen senki nem ellen-
õrzi. Rendelkeznek Natura 2000. terüle-
tekkel is. A lékai erdészet része a hatá-
ron átnyúló osztrák-magyar Írottkõ
Naturparknak

• A természetvédelemmel a tulajdo-
nos szerzõdéses viszonyban van. Ahol
a természetvédõ valamit védeni, korlá-
tozni akar, keményen meg kell fizetnie
az erdõtulajdonosnak.

• Bizonyos területi korlátok között –
20-40 ha/év – támogatott erdõgazdasá-
gi tevékenységek az erdészetnél:

– Természetes felújítás
– Folyamatos ápolás
– Elegyesség
– Elemi károk felszámolása

• Település környéki nagyobb mun-
káknál a helyi lakosság véleményét ki-
kérik, figyelembe veszik.

A tanulmányúton megbizonyosod-
hattunk a Pro Silva alapelveken nyug-
vó, természetszerû erdõgazdálkodás
elõnyeirõl. A látottak és hallottak a ta-
nulmányút addig esetleg még kételke-
dõ résztvevõit is meggyõzték, hogy az
új módszerre való áttérésre a reá-
lis lehetõség – az árnytûrõ bükk
fafaj esetében – Magyarországon,
ezen belül Vas megyében is meg-
van, a többi fafaj esetében pedig
biztató kezdeti próbálkozásokat

láthattunk. Ugyanakkor az is vilá-
gossá vált, hogy az átmenet nem
lesz gyors, és nem lesz zökkenõ-
mentes. A szálalásos üzemmódra
való áttérést akadályozó tényezõk
közül a magas vadlétszám, az
erdõfelújítási munkák jelenlegi
adminisztrációja, elszámolási
rendje és finanszírozásának mód-
ja, valamint az erdõgazdálkodás-
ban dolgozó, a hagyományokhoz
ragaszkodó szakemberek gondol-
kodásmódjának megváltoztatása a
legfontosabbak.

A tanulmányúton arról is meggyõ-
zõdhettünk, hogy a Pro Silva alapelvû
természetszerû erdõgazdálkodás sok
egyéb elõnye mellett gazdaságosabb is,
mint a hagyományos. A szakemberek-
ben általában ezzel kapcsolatban merül
fel a legtöbb kétely, de Martin Pollak
úr gyakorlatias bemutatója bennünket
teljesen meggyõzött, akinek a tanul-
mányút megszervezéséért, vezetésé-
ért ez úton is köszönetet mondunk.

Szöveg és kép: 
Tárczy Csaba és 

Bakó Csaba, 
Szombathelyi Erdészeti Rt.

Kezdeti stádiumban levô „kocsánytalan tölgy örökerdô”

Hirdessen az

Erdészeti Lapokban!


