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tölgyes fotóját mutatta, ami alatt 43 év alatt
sem keletkezhetett megfelelõ újulat! 

Szólt arról, hogy a vadmentességet
vizsgáló mintakerítésekbõl 2001-ben
harmincat készítettek a cég területén, s
ezek öt év után fognak valóban értékel-
hetõ vizsgálati eredményeket biztosíta-
ni. Majd bemutatta öt év mérési ered-
ményeit, amibõl láthatóan már most is
jelentõs különbség tapasztalható a
megújulásban kerítésen belül és kívül.
Megemlítette, hogy például Szlovéniá-
ban az erdei vadkárok alakulása alapján
állapítják meg a szükséges vadállo-
mány-apasztás mértékét.

– Az erdõgazdálkodás szempontjá-
ból nem az az érdekes, hogy hány da-
rab vad él a területen, hanem az, hogy
az erdõ megújuló képessége ne sérül-
jön – figyelmeztetett. – Magyarországot
háromszor lehetne körbekeríteni azzal
a kerítéssel, ami az erdõfelújításokat vé-
di, tehát sok területen mindenképpen
csökkenteni szükséges a vadállományt!

Urbán Pál az erdõfelújítás lehetõségét
a kerítésépítés helyett abban látta, hogy
felére, harmadára kellene csökkenteni a
cég területén a nagyvadlétszámot.

A súlyos gondok között említette a
fokozódó falopások és gyújtogatások
tényét, hiszen csak Ózd környékén az
elmúlt üzemtervi ciklusban 20 ezer

köbméternyi faanyag tûnt el! – 2004-
ben 4000 m3-rõl van feljelentés.

Ezután a rendezvény az Országos Er-
dészeti Egyesület Vadgazdálkodási
Szakosztályának ülésével folytatódott.
Haraszti Gyula titkár tolmácsolta az
Egyesület országos vezetésének jókí-
vánságait. Kiemelte, hogy az OEE a ha-
zai szakmai szervezetek között igen
jelentõsnek számít. Hangsúlyozta az
egyesületi élet élénkítésének, ezen be-
lül a szakosztályok tartalmas mûködé-
sének fontosságát, valamint azt a meg-
gyõzõdését, hogy az erdészszakma je-
lenlegi helyzetében az Egyesület min-
den eddiginél erõsebb ágazati szerep-
vállalásra hivatott.

Tagfelvételekre is sor került. A Szak-
osztály tagjai lettek: Halász Gábor, Tö-
rök József, Máté János, Korn Ignác, Bu-
dai Péter, Gálos Csaba és Ritecz Tamás
– gratulálunk!

A szakmai konferenciát terepi bejá-
rás követte a Mátrafüredi Erdészet terü-
letén. Az Erdészet vezetõje, Rosta Gyu-
la és munkatársai – Rostáné Reményfy
Rita és Dudás Béla mûszaki vezetõk,
valamint Bitay Mihály kerületvezetõ –
az erdõ- és a vadgazdálkodás összefüg-
géseirõl a leginkább ideális helyszíne-
ken tartottak elõadást. A jól sikerült dél-
mátrai erdõfelújítások és a vadkárokat

mérõ száz négyzetméteres mintaterüle-
tek megtekintése után a résztvevõk a
Világos-hegy tetejérõl gyönyörködhet-
tek a Mátra csodás körpanorámájában.

A vacsora elõtt, a résztvevõk kóstolót
kaptak a helybéli Ludányi-pincészet
boraiból, majd dr. Ádámfi Tamás tar-
tott színes élménybeszámolót namíbiai
utazásáról és vadászkalandjairól.

Másnap a program az Egererdõ Zrt.,
illetve a Mátrafüredi Erdészet közjóléti
tevékenységének bemutatásával folyta-
tódott, Dudás Béla mûszaki vezetõ ava-
tott kalauzolása mellett. Tájékoztatást
kaptunk a kisvasutak üzemeltetési ta-
pasztalatairól és azok közönségkapcso-
lati szerepérõl, láthattuk az Erdészet
eredményeit az erdõgazdálkodási tevé-
kenység széles körû megismertetésé-
ben. Országos szinten is kiemelkedõ
teljesítménynek tartottuk az Erdészet és
a gyöngyösi Városi Televízió hetedik
éve tartó együttmûködését, aminek ke-
retében, havi rendszerességgel, mûsor-
sorozatban kerül bemutatásra az erdõ,
az erdész és az éppen aktuális erdésze-
ti tevékenység. 

A program a Szakosztály igen emlé-
kezetes rendezvénye volt, köszönet il-
leti érte a házigazda Egererdõ Zrt. min-
den illetékes munkatársát! 

Kép és szöveg: Faragó Zoltán

Az Országos Erdészeti Egyesület Állami
Erdészeti Szolgálat budapesti Helyi Cso-
portja 2006. május 19-e és 20-a között
terepi bejárással egybekötött rendez-
vényt tartott a Bakonyerdõ Erdészeti és
Faipari Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaságnál. A Helyi Csoport 29 fõvel
képviseltette magát. A Részvénytársaság
négy erdészete (Balatonfüredi Erdészet,
Bakonybéli Erdészet, Farkasgyepûi Er-
dészet, Devecseri Erdészet) gondosko-
dott a vendéglátásunkról, ami igen sike-
resnek bizonyult és maradandó élményt
biztosított minden résztvevõ számára.

Útközben megálltunk Herenden, ahol
a világhírû porcelángyárat látogattuk meg.
A manufaktúra bemutató mûhelyeiben a
porcelánformák készítését, a formák to-
vábbalakítását és a kiégetett formák mû-
vészi festését ismerhettük meg. Nagy él-
ményt jelentett a porcelángyár történetét
bemutató filmvetítés és a múzeum igen
gazdag anyagának megtekintése.

1. A szakmai program elsõ állomáshe-
lyén Szekrényes Tamás, a Balatonfüredi

Erdészet igazgatója és Györkös Károly, a
Bakonyerdõ Zrt. fahasználati osztály-
vezetõje fogadta a Helyi Csoport tagjait.

A Balatonfüredi Erdészet a Zánkától
keletre lévõ és a Mezõföld felsõ részében
megbújó erdõket foglalja magában. Ezek-

nek többsége gyenge termõhelyen jele-
nik meg, elsõsorban talajvédelmi
erdõként. Üzemeltetésüknél inkább a
közjóléti szempontok kerülnek elõtérbe,
amihez a Balaton közelsége is hozzájárul.
Az elsõként bemutatott Balatonalmádi-

Barangolás a Bakonyerdõ Zrt.-nél

Szekrényes Tamás (középen) ad felvilágosítást a terepen látottakról



Vörösberény 22 A jelû kocsánytalan töl-
gyes-cseres (szórtan molyhos tölggyel)
ebbõl a szempontból tipikusnak mond-
ható. Az állomány – a korára és termõhe-
lyére tekintettel – inkább növedékfokozó
gyérítési kategóriába sorolható. Ebben az
erdõrészletben a folyamatos erdõborí-
tottság érdekében a nem vágásos üzem-
mód megvalósítását célzó átmeneti erdõ-
formát kívánják létrehozni. A savanyú és
meszes talajok váltakozva fordulnak elõ a
permi homokkövön. A vizsgált erdõ-
területen a kialakított lékek száma 21 db
/ha. A lékek átmérõje kisebb egy fama-
gasságnál. Kialakításához 1-2 fa kivétele
elegendõ volt. A felújítási szintben elõfor-
duló KTT és CS újulat már a sokadik ve-
getációt éli. Ezek a fényigényes fafajú cse-
meték nem tudnak megindulni a viszony-
lag kis átmérõjû lékek miatt. A lékek mé-
retét a közeljövõben megnövelik elsõsor-
ban az özönfajok rovására (VK, cserjék).
Jelen körülmények között a csercsemete
az elsõ évben inkább ül. Igazából csak a
harmadik évben indul meg a csemeték
magassági növekedése. A KTT csemete
ilyen körülmények között könnyebben
eltûnik. A cser felújító vágások átlagos át-
futási ideje 8 év. A közelítõ nyomok kiala-
kításánál a természetesen kialakult héza-
gokra alapoznak úgy, hogy a lehetõ leg-
kevesebb számú és legkisebb értékû fá-
kat vágják ki. Az így kialakított szálkák-
ban a rövid választékokat (1 m) helyileg
kialakított MTZ-s utánfutóval hordják ki.
A szálalásra kijelölt erdõk többsége gaz-
daságtalan (talajvédelmi), kisebb része
pedig gazdasági erdõ. A vadgazdálkodó
és a vadászatra jogosult elválik az
erdõgazdaság területén. A két szervezet

között jó a kapcsolat. Az együttmûködés
polgári jogi szerzõdésen alapszik, mely-
ben a felek a kárelhárítási és kármentési
feladatok elvégzésében kölcsönösen
megállapodtak. Ennek alapján a vadá-
szatra jogosult az erdõsítések mûszaki át-
vételének helyszínelését vadkár-ellen-
õrzési szemlének, az akkor készült jegy-
zõkönyvben megállapított vadkárt sza-
kértõi véleményként fogadja el.

Tájékoztatásuk szerint a cser termé-
szetes felújulását nem befolyásolja meg-
határozóan a vadkár (makk felevése), ha
elegendõ mennyiségû makktermés van a
vizsgálat évében. A töltelék-fafajcseme-
ték megvédik a csercsemetéket, mert
azokat jobban szereti a vad. Más a hely-
zet a tölggyel. A makkot kíméletlenül fel-
eszi a vaddisznó. A 2004. évi Lymantria
dispar-károsítás inkább népegészség-
ügyi, mintsem erdõgazdálkodási problé-
ma volt.

2. A Bakonybéli Szent Mauriciusz temp-
lom és monostor megtekintése. Megtud-
tuk, hogy az 1950-ben szekularizált mo-
nostort 1998-ban alapította újra a Magyar
Bencés Kongregáció. A bakonybéli mo-
nostor kezdettõl fogva Nursiai Szent Bene-
dek Reguláját követi. A monostor különle-
gessége, hogy ez – a többivel ellentétben –
nem dombra, hanem völgybe épült, a ke-
reskedelmi útvonalak keresztezõdésében.
Megtudtuk, hogy a monostor egyik szerze-
tese, Kovács Márk 1 évig volt a bakonybéli
erdõk jószágkormányzója, aki könyvet írt
az 1830-as évek erdõgazdálkodásáról a
Bakonyban címmel. Különösen nagy él-
mény volt a jelenlévõk számára, hogy a
kezükbe vehették az elsõ magyar pénzér-
me hasonmását, mely a vértanú halált halt

Szent Mauriciusznak a lándzsáját ábrázol-
ja. Ezt a lándzsát Szent István király kapta
ajándékba a német-római császártól. Az
érmén ábrázolt nyitott kéz utal az ajándé-
kozás tényére.

3. A Bakonybéli Erdészet terepi
programja.

A csoportot Bircher Gyula erdészeti
igazgató és Kovács Attila mûszaki
vezetõ fogadta. Az általános ismertetõ
után, az elsõ állomáshelyen egy 2004-
ben elvégzett szegélyvágást mutattak
be (Bakonyszûcs 60 E). A régi 13,4 ha-
os erdõrészletbõl alakították ki a jelen-
leg 5 ha-os részletet, amelyben – fõként
a D-DK-i oldalon található jelentõs
bükkújulat miatt kapott bontást.

A következõ helyen a kanyargós üze-
mi utat szegélyezõ, két hasonló adottságú
erdõrészletet mutattak be (Bakonybél 9 E,
10 C), melyeknek az átlagos lejtése 20°. A
területen több védett növény, pl. a babér-
boroszlán és az évelõ holdviola is jelen
van. Ezen tényezõk alapján mindkét
erdõrészletben szálalóvágást végeztek
2005-ben az üzemtervi elõírással össz-
hangban. Itt az volt a cél, hogy a Száraz-
Gerence szurdokban a folyamatos
erdõborítottság biztosítva legyen, a sziklás
oldalakban kis erélyû szálalóvágásokkal a
felújulás meginduljon, a horizontálisan és
vertikálisan tagolt erdõkép kialakuljon. A
fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
összehasonlítása során a bemutató
elõadója kiemelte a következõket. Az el-
méleti jellegû szálalóvágást az ilyen terepi
viszonyok között csak nehezen lehet
megvalósítani. Egy fa kivételét követõen a
mellette lévõk is a vihar áldozatává vál-
nak, vagyis kidõlnek. Ezért a klasszikus
foltok helyett inkább szegélyeket lehet lát-
ni. A szálalóvágás elnyújtott felújítóvágás-
nak tekinthetõ, ahol 20-30% bontást vé-
geznek az elsõ alkalommal. A felújítási
idõszak 10-15 év helyett 45-60 évre toló-
dik ki. A meredek oldal szálalóvágásánál
kötéldarut alkalmaztak az LKT-s közelítés
helyett. Kevesebb faanyagott vettek ki,
aminek következtében kisebb volt a talaj-
károsodás mértéke. A héjaszás miatt a
hagyásfákat nem szálanként, hanem cso-
portosan hagyták meg. Ügyelni kellett ar-
ra is, hogy a bükk esetében az álgesztese-
dés 90 év felett robbanásszerûen megnö-
vekedik.

A harmadik állomáshelyünkön egy
sajátos felújítóvágást mutattak be a ven-
déglátók (Fenyõfõ 54 A). A kocsányta-
lantölgyes erdõrészletben elsõ alkalom-
mal 2003-ban végeztek általános bon-
tást az élõfakészlet 9%-os mértékéig,
majd ezt követte 2005-ben egy ugyan-
ilyen jellegû bontás. A bontások során
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az egykori vonszolásos közelítéssel
sebzett fákat (1994: NFGY, 9%-os
erély), valamint a nagyon sûrû hálózat-
ban álló facsoportokból a kedvezõtlen
törzsalakú, csúcsszáradás jeleit mutató
egyedek kerültek kivételre, az alsó szint
minél nagyobb kíméletével. A több
éven keresztül jelentkezõ szórványos
makktermésbõl a kialakult kis lékekben
megindult a kocsánytalan tölgy és a
bükk felújulása. A bemutató kapcsán az
elõadó több hibaforrásra is felhívta a fi-
gyelmet. A kocsánytalantölgyes állomá-
nyok sûrûn tartása esetén növõtérhiány
jön létre, aminek következtében kis ko-
rona keletkezik. Helytelen volt az a ko-
rábbi gyakorlat, miszerint a bontás elõtt
az alsó szintet „kiseperték”, mert ezáltal
megszüntették a törzsárnyalást, ami a
tölgy egészséges törzsfejlõdése szem-
pontjából elengedhetetlenül fontos len-
ne. Ráadásul ennek következtében faty-
tyúhajtásodás is bekövetkezett a tölgy-
törzseken. Az így keletkezõ göcsök mi-
att a késelési rönknek szánt törzsré-
szekben értékromlás következett be.

A kocsánytalan tölgy második szintjé-
ben többnyire bükk és hárs foglal helyet.
Az alsó szint nem képes újulni, de a nega-
tív szelekcióval keletkezõ lékek – melyek
a göcsös, rossz alakú törzsek kivételével
keletkeznek – kiválóan alkalmasak a tölgy
felújulására. A bemutatott lékek kellõen
megvilágítottak voltak. Naponta 0,5-1 óra
megvilágításban részesülnek. A Magas-
Bakony szívében kiváló kocsánytalan-
tölgy-újulat jelenik meg a lékekben. A
bükk és a gyertyán itt nem jelent konku-
renciát. A tölgyújulat virulens, a hajtásnö-
vekedés igen kedvezõ, így a lék szélesíté-
sét lehet tervezni a következõ évben. A lé-
kek között negatív szelekciót végeznek a
jó törzsalakú koronák elõsegítése végett.
Sajnos az utóbbi években a bükkrönk-pi-
ac összeomlott, aminek következtében
felértékelõdött a tölgy-erdõgazdálkodás.
A tölgykitermelést ezért optimalizálni kell,
amihez az elõbb ismertetett lékes
felújítóvágást. Disszonánsnak tûnik, de a
piac értékítélete alapján a tölgy elõtérbe
került a bükkrönkkel szemben. Közgaz-
dasági alapelvként hangsúlyozta az
elõadó, hogy a jelenlegi hozamból lehet a
jelenlegi ráfordítás alapját megteremteni.

A következõ helyen a kanyargós
üzemi utat szegélyezõ szálalóvágást
mutattak be, mely két hasonló adottsá-
gú erdõrészletben valósult meg 2005-
ben (Bakonybél 9 E, 10 C). A területen
több védett növény, pl. a babérborosz-
lán és az évelõ holdviola is jelen van.

A sorra kerülõ negyedik állomáshe-
lyünkön a Kurtavölgyeki kísérleti terület

három erdõrészletének (Bakonyszûcs 55
A, 55 F és 56 A) bemutatása történt meg. A
kísérleti jelleget az eredményezi, hogy a 30
év körüli vágásérettségû mutatójú, 2. fater-
mési osztályú bükkösökben a 2003. évi
üzemterv 2., illetve 3. sürgõsséggel kétféle
fahasználatot írt elõ a következõk szerint:

Készletgondozó használat, a 10 év
alatt kivehetõ fatérfogat a 10 éves folyó-
növedékkel egyezik meg.

Egyéb termelés, ami a célátmérõt (59
cm) elért fákat érinti.

Az üzemterv szerinti készletgondozó
használatot (507 bm3, folyónövedék
42%-a), illetve az egyéb termelést (310
bm3, élõfakészlet 11%-a) 2003-ban vé-
gezték el. A készletgondozó használat
keretében az egészségügyileg lerom-
lott, sérült, kedvezõtlen törzsalakú fák
kerültek kitermelésre. Az egyéb terme-
lés pedig a célátmérõt elért egyedek
használatát jelentette, ezáltal mestersé-
ges lékek alakultak ki. Ezekben megin-
dult a felújulás. Az elvégzett használat-
tal az a cél, hogy egy többkorú, vertiká-
lisan differenciált, horizontálisan moza-
ikos, elegyes, változó záródású, az ere-
deti természetes állományokéhoz minél
inkább hasonló erdõkép alakuljon ki.

Az elsõ nap végén a Gerence-pusztai
Odvaskõ hotelban vacsoráztunk meg.
Ezt követõen a társaság egy része a
huszárokelõpusztai szállóban, másik
része pedig a bakonybéli Erdõk Háza
melletti „pajta” oktatási központban
szállt meg. Az elsõ napi programon
résztvevõ Wisnovszky Károly fõigaz-
gató-helyettes a „pajta” szállóban bú-
csúzott el a társaság ott lévõ tagjaitól.

Másnap, május 20-án Tímár György
erdészeti igazgató és Kaitz Zoltán mûsza-
ki vezetõ fogadott bennünket a Farkas-
gyepüi Erdészet területén. Az égtájorien-
tált felújítási módra vonatkozóan kétféle
kísérleti technológiát mutatott be Török
András erdõfelügyelõ-kutató. Elsõ eset-
ben egy száraz erdõtípusú bükkös anya-
állomány (nedvesítés déli irányú bontás-
sal Németbánya községhatárban), máso-
dik esetben egy nedves erdõtípusú bükk
anyaállomány (szárítás északi irányú
egyenlõtlen bontással Csehbánya köz-
séghatárban) bemutatásával igazolta az
erdõtípus-érzékeny természetes felújítási
rendszer mûködését a természetben. A
vízgazdálkodási fokok alapján elkülönít-
hetõ Majer-féle erdõtípusok bolygatatlan
(teljes borítottságú, zárt erdõ) erdõdi-
namikát feltételeznek. Bolygatás követ-
keztében (bontás vagy pusztulás miatt
bekövetkezõ változás) az erdõdinamika
sajátosan érvényesül a lékekben a lék
nagyságától és az égtájtól függõen.

A mikroklimatikus körülmények kö-
zött történõ szárítási (szárazodás) és
nedvesítési (nedvesedés) folyamatokat
a rendszer-modell szerinti beavatkozás-
sal lehet szabályozni kedvezõ módon.
Különleges érdeme ennek a módszer-
nek, hogy általa a vegyeskorúság, az
elegyesség és lényegében az állandó
erdõborítottság biztosítható.

A„diagnózis és terápia” modell öko-
lógiai faktorvizsgálatnak megfelelõ
eredménynek tekinthetõ. Örömmel vet-
tük tudomásul, hogy a kollégánk kuta-
tási eredményeit szeretné hamarosan
megjelentetni kézikönyvi formátum-
ban, igényes kivitelben. A kézirat már
készen van, csak támogatót kellene ta-
lálnia a kiadáshoz. Pályázati úton ez ed-
dig még nem sikerült. Remélhetõleg a
jövõben változni fog ez a helyzet. Mun-
kájához, célkitûzéséhez sok sikert kívá-
nunk. 

Az utóbbi program helyett a csoport
másik része a Roth Gyula Tanösvényen
tanulmányozhatta az 1926-ban indított
felújítási kísérlet háromféle felújítóvá-
gását, nevezetesen a Gayer-féle csopor-
tos felújítóvágást, a Wágner-féle szálaló
szegélyvágást és a Roth-féle vonalas
szálalóvágást. A csoport megtekintett egy
bányarekultivációt, melynek az a külön-
legessége, hogy a fenyõfelújítás platója
belecsúszott a bányateknõ oldalába. Ez-
után a farkasgyepûi Pisztrángos tó látvá-
nyában gyönyörködhettünk, ahol éppen
egy horgászverseny volt.

A tanulmányi kirándulás utolsó állo-
máshelye a Devecseri Erdészet területén
volt. A Somló-hegy lábánál Peer László
erdészeti igazgató és Stubán Zoltán, a
Bakonyerdõ Rt. erdõmûvelési osztály-
vezetõje, a Pápai HCS titkára fogadott
bennünket. A különálló bazaltkúpra,
közvetlenül a szálkõzetre épített Somlói
várba az erdészet kocsijával vittek fel
bennünket. A várban ismertette Peer
László az erdészettel kapcsolatos legfõbb
jellemzõket. Stubán Zoltán pedig a vár
múltját és kultúrtörténeti jellemzõit mu-
tatta be. Ezt követõen a társaság „legu-
rult” a hegy lábához, ahonnan kis sétával
eljutottunk a Molnár-pincéhez. Ott a he-
lyi szokások szerinti borkóstolón vettünk
részt, enyhítve ezáltal a szomjúságunkat
és fokozva a fáradtság miatt lankadó
kedvünket. A helyi sajátossággal bíró
borfajták közül a hárslevelû, furmint és a
rizling a jókedvünket, a híres juhfark pe-
dig a fiatalságunkat fokozta.

A szakma nevében köszönjük a házi-
gazdák nagyszerû vendéglátását.

dr. Gaál György
erdõfelügyelõ


