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A természetközeli erdõgazdálkodási
módszerek bevezetése új kihívásokat
jelent napjaink fakitermelési gyakorla-
tában. Egyre több terepi rendezvény
célja a szokásostól eltérõ erdõgaz-
dálkodási eljárások bemutatása, és egy-
re több cikk jelenik meg ezek ismerteté-
sérõl a szaksajtóban. Rövid cikkemmel
szeretném a szálalás, és ahhoz részben
hasonlító célátmérõs gyérítések fakiter-
melési akadályait elemezni, illetve saját
tapasztalataimat közreadni.

A szálalás kétségkívül jóval nehe-
zebb a lomberdõben, mint a fenyvesek-
ben, illetve azokban a lombelegyes
fenyvesekben, ahol a szálalóerdõ meg-
született. A nehézségek gyökerei rész-
ben abban is rejlenek, hogy a fenyõk
koronájának szerkezete sokkal ked-
vezõbb a szálaláshoz. A fa magasságá-
hoz, mellmagassági átmérõjéhez viszo-
nyítottan rövidebb ágaik miatt a
fenyõknek kisebb a korona-átmérõje,
elhanyagolható a törzsük villásodása,
és a hajlékonyabb ágaik rugalmassága
csökkenti a fennakadás és a maradó
törzsek károsodásának lehetõségét. E
három tényezõ kedvezõtlenebb tulaj-
donságai a bükköseinkben nehezebbé
teszik e módszerek alkalmazását. A
célátmérõs gyérítések hazai vizsgálata
során felmerült egyik legnagyobb prob-
léma az, hogy az átlagosnál vastagabb
törzsek kitermelése során a nyomot-
tabb, azonban jó alakú vékonyabb tör-
zsek jelentõs károsodást szenvedhet-
nek. Bár az elõhasználatnál jelentõsebb
jövedelemhez juthat a gazdálkodó a
célátmérõs gyérítés során, azonban
késõbb, a véghasználatkor meg kell „fi-
zetni” a korábban okozott károkért.

Elgondolkodtató, hogyan lehetne eze-
ket a problémákat kiküszöbölni. Az
Erdõanyai-völgyben dr. Madas László ál-
tal vezetett szálalóvágásban az irányított
döntés magas szintû alkalmazásával
csökkentették a döntési károkat. Több
kivágandó törzs koronáját irányították
nagy körültekintéssel ugyanarra a helyre.

A Pilisszentkereszti Erdészet terüle-
tén lévõ Mexikó-pusztai Pro Silva Be-
mutató Területen hasonló nehézségek
megoldási lehetõségeivel több év óta
kísérletezünk. A képet tovább bonyolít-
ja, hogy a helyenként megjelenõ termé-
szetes újulat védelmére is ügyelni kell.
Néhány külföldi tapasztalat nyomán az
elmúlt két évben (2002. és 2003.) a vas-
tagabb, böhönc jellegû, nagy koronával
rendelkezõ törzsek döntését alpin ko-

ronadarabolással készítettük elõ, azaz
döntés elõtt a törzsek zavaró, erõs ko-
ronaágait levágattuk. A tapasztalataim
szerint a kivágandó törzsek 10-20%-át
kellett ilyen módon legallyazni, ame-
lyek fatérfogata a kitermelendõ összes
nettó fatérfogat 20-35%-a. Egy törzs
elõkészítésének idõszükséglete 25-35
perc, a közvetlen költsége a jelenlegi
árakon nettó 8-10 eFt/db. Az elõké-
szítés az elõbbi paraméterek mellett, és
az összes kitermelt nettó fatérfogatra
vetítve (hiszen az egész állomány vé-
delme érdekében végezzük) körülbelül
ezer forinttal drágítja a kitermelés köz-
vetlen költségeit.

Mivel ezeket az átlagban 60 cm mell-
magasági átmérõjû törzseket más mó-
don nem lehetett volna kitermelni sérü-
lés nélkül, ezért ezzel a beavatkozással
két fontos célt sikerült teljesíteni. Egy-
részt idõben kitermeltük azokat a tör-
zseket, amelyek értéke a jövõben vár-
hatóan nem fog növekedni. Másrészt a
kitermelésük nyomán keletkezõ szabad
növõteret a körülöttük elhelyezkedõ
vékonyabb, jó alakú törzsek szabadon
kihasználhatják és késõbb jelentõs jö-

vedelmet nyújhatnak. Az adott állo-
mányban a törzsek sûrûségének csök-
kenésével az alpin technika alkalmazá-
sára késõbb kevesebb igény lesz, hi-
szen több hely adódik a fadöntésekhez.

Jelenleg az ilyen technikával ren-
delkezõ fakitermelõ vállalkozók elsõ-
sorban lakott területen, illetve üzemek,
intézmények területén dolgoznak, ahol
lényegesen bonyolultabb feladatokat
kell megoldaniuk. Az is megállapítható,
hogy a piacon nincs igazán erõs ver-
seny, ezért feltételezhetõ, hogy ez a
költség több hasonló feladat kínálata
esetén a verseny élénkülésével még to-
vább mérsékelhetõ. 

A hagyományostól eltérõ erdõmû-
velési módszerek bevezetése során a fa-
kitermelés technológiája sem maradhat
változatlan. Nem lehet csak a semati-
kus véghasználatok (tarvágás és ernyõs
fokozatos felújítóvágás) egyszerûbb és
jóval igénytelenebb megoldásait hasz-
nálni. Részben ennek is köszönhetõ,
hogy a szálalóvágás és a szálalás hazai
bevezetése a gyakorlatban még manap-
ság is akadályokba ütközik.
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FELHÍVÁS
Az Egyetem Erdõmérnöki Karának EMKI Géptani Tanszéke – a Kar ve-
zetésével egyetértésben és dékánja által felhatalmazva – kezdeményezi,
hogy neves professzorának, dr. Káldy Józsefnek mellszobrot állítsunk az
Egyetem Botanikus Kertjében, születésének 85. évfordulóján, a
2005/2006. tanévnyitóhoz kötötten.

Dr. Káldy József professzor

– az EMKI Géptani Tanszéke jogelõdjének, az Erdészeti Géptani Tan-
széknek 1959-1983 közötti vezetõje;

– az Országos Erdészeti Egyesület Gépesítési Szakosztályának elnöke
(1967-tõl 1983-ig);

– az erdészeti tudomány, az erdészeti gépesítés nemzetközileg is elis-
mert, kiemelkedõ tudósa és oktatója volt.

Az Egyetem Erdõmérnöki Karának EMKI Géptani Tanszéke tisztelettel
kéri a szakma képviselõit, hogy segítsék neves professzora emlékének
méltó megõrzését és ápolását biztosító kezdeményezését.
A felajánlásokat a Nyugat-magyarországi Egyetem MÁK 10033001-
00282864-00000000 sz. számláján fogadjuk, kérve, hogy az átutaláson
(csekken) szíveskedjenek feltüntetni az alábbi jelzetet: 1042EMKIGép-
tan/Káldy.
Tervünk megvalósításához nyújtott erkölcsi és anyagi segítségüket elõre
is köszönjük.
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