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Néhány szó az elkövetkezõ évek
erdõtelepítéseirõl

Az Erdészeti Lapok legutóbbi számában
leközöltük az FVM és a MEGOSZ közötti
megállapodás szövegét, ami arról szólt,
hogy a Minisztérium a 2006. támogatási
évre beérkezett erdõtelepítési kérelmek
esetében – amennyiben azok az elõírá-
soknak megfelelnek – eltekint a ponto-
zástól és engedélyezi jóváhagyásukat. Er-
re az idõszakra vonatkozóan több mint
19 ezer hektár erdõtelepítési kérelmet
nyújtottak be, ebbõl elsõ körben a Mi-
nisztérium 15 ezer hektárra adott keretet,
vagyis a kettõ közötti különbséget a 2007-
2013. évi erdõtelepítésre szánt források
terhére lehet majd megvalósítani. Hozzá
kell tenni azt is, hogy az uniós társfinan-
szírozott erdõtelepítési támogatások a szi-
gorodó közösségi jogszabályok szerint

2007-tõl kezdõdõen már jóval kevésbé
elõnyös feltételek mellett vehetõk igény-
be, mint 2004-2006 között. Elõrelátható-
lag a kivitelezés bekerülési költségének
csupán 70%-át állja majd az unió a koráb-
bi 100% helyett és a különbözetet az
erdõtelepítõnek saját forrásból kell bizto-
sítani. További tervezett szigorítás az is,
hogy a jövedelempótló támogatás futam-
idejét átlagosan öt évvel csökkenteni fog-
ják. Az elõbb leírtak azt valószínûsítik,
hogy a szigorítások hatására az
erdõtelepítési kedv valószínûleg csök-
kenni fog, azonban tudomásunk szerint
ennek mértékére vonatkozóan jelenleg
nincs sem helyi, sem országos szinten
elõzetes korrekt számokat adó felmérés. 

Egy dolog mindenesetre biztos, neve-
zetesen az, hogy az erdészeti szaporító-
anyag-termelõknek nagyon fontos az

elõzetes igények legalább helyi szinten
történõ felmérése, amihez nyilván jó se-
gítséget adhatnak országos szintû szak-
mai, társadalmi szervezeteik és az adott
térségben tevékenykedõ föld- és erdõtu-
lajdonosok, valamit az erdõtelepítések
kivitelezésében sokszor jelentõs szere-
pet játszó erdészeti integrátorok is. Úgy
tûnik, hogy a 2006-os periódusban bizo-
nyos fafajokból (pl. hazai nyárakból)
jelentõs hiány mutatkozott országszerte,
jövõre és az azt következõ években ez a
tendencia megfordulhat és esetleg nagy
mennyiségû fölösleg keletkezhet a sza-
porítóanyag-piacon. 

A fenti – talán nem mindenki számá-
ra ismert – kiegészítõ információkkal
szeretnénk segíteni az erdészeti szapo-
rítóanyag-termelõk jövõbeli munkáját. 

MEGOSZ vezetõsége

Szaporítóanyag-termesztõk figyelmébe

Szalafõ Vas megyében, az Õrség nyu-
gati szélén, a szlovén határ mellett
fekvõ község. A szalafõi erdõkbõl 187
ha, korábban állami tulajdonú erdõt
kezel a tulajdonosi közösség. Az
erdõhöz kárpótlás útján jutottak a tu-
lajdonosok, jelenleg mintegy 280 ma-
gánszemély (közös tulajdonuk a Sza-
lafõ 076 hrsz-ú erdõ). Az erdõgaz-
dálkodást közös képviselõ útján gya-
korolják, a képviselõ László Gyula he-
lyi lakos, szakmai irányító Mihály Jó-
zsef nyugdíjas kerületvezetõ erdész
(korábban is e terület erdésze). Az ál-
talunk kezelt erdõkben korábban vá-
gásos erdõgazdálkodás folyt. Mivel az
Õrségi Nemzeti Park védett erdeiben
dolgozunk, próbálunk a természetvé-
delmi elvárásoknak is jobban megfe-
lelõ gazdálkodási módszereket alkal-
mazni. Ez a gyakorlatban a tarvágás
helyett a régi paraszti szálalás módsze-
réhez történõ fokozatos visszatérést je-

lenti. Ez természetesen nem megy
azonnal, a fokozatos átalakítást azon-
ban el kell kezdeni. Az elsõ kísérleti
beavatkozásunk a Szalafõ Õserdõ
erdõrezervátum védõterületén lévõ két
erdõrészletben indult. Errõl adunk tá-
jékoztatást ezzel a szakmai összeállí-
tással. 

1. Milyen erdeink vannak?
A Csörgõszerrõl Ny-ra, a szer és a szlo-
vén országhatár között találhatók erde-
ink. Ezek zömében fenyvesek: legna-
gyobb arányban az erdeifenyõ fordul
elõ, de sok a lucfenyõ is (utóbbiak mes-
terséges erdõk), a lombos fafajok fõként
elegyként fordulnak elõ, közülük a ko-
csányos- és kocsánytalan tölgy, a bükk
és a gyertyán aránya mondható jelentõs-
nek. Korösszetételük is változatos: nagy
kiterjedésû fiatalosok mellett középkorú
és öreg erdõrészek is vannak.

A kísérleti beavatkozások a Szalafõ

71/A erdõrészletben indultak. A részlet
területe 4,6 ha, gyertyános-tölgyes klí-
ma, mély termõréteg, vályogon kiala-
kult, pszeudoglejes barna erdõtalaj jel-
lemzi. Ez az erdõ fafaj-összetételében
és állományszerkezetében is igen válto-
zatos képet mutat. Uralkodó benne az
erdeifenyõ, mellette kisebb arányban
öreg kocsányos tölgyek és bükkök ta-
lálhatók, szálanként lucfenyõ, rezgõ-
nyár és nyír is van. Az öreg erdõ alatt
egy jóval fiatalabb, jellemzõen bükkbõl
álló 2. koronaszint található (néhány
gyertyán és lucfenyõ is elõfordul). A fi-
atalabb bükkszintet alátelepítéssel hoz-
ták létre. Az erdõrészlet érdekessége
még a középtájt húzódó „futóárok-
rendszer”, melyet katonai-határõrizeti
céllal készítettek. 

Az erdõrészletet fõbb üzemtervi ada-
taikkal is bemutatom táblázatban. Az
üzemterv szerint vegyeskorú állomány
(± 5-15 év).

Természetközeli erdõgazdálkodás
egy õrségi magánerdõben

jelzõ sz. elegyarány kor záródás magasság átmérõ törzsszám fatérfogat  
(m) (cm) (db/ha) (m3/ha)

EF 1 68 78 80 22 32 220 204  
KST 1 24 88 80 24 38 40 60  
B 1 8 78 80 23 40 20 27  
B 4 100 38 15 11 9 640 24  
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2. A folyamatos erdõborítást biz-
tosító erdõkezelés elindítása

Az itteni erdõt a korábbi évtizedekben
szokásos vágásos üzemmódban kezel-
ték, és tarvágással tervezték kitermelni.
2003-ban az új üzemtervezés során az
erdõrezervátum védõzónája és a  termé-
szetvédelmi szabályok miatt (a termé-
szetvédelmi törvény értelmében itt a
nemzeti park védett területén tarvágást
csak a nem õshonos, és természetes úton
fel nem újuló erdõkben szabad végezni)
a korábban tervezett tarvágást elvetették,
és kísérleti jellegû szálalóvágást írtak elõ
a hatóságok, mellyel a tulajdonosok is
egyetértettek. A szálalóvágás olyan mód-
szer, melynek során az öreg erdõt foko-
zatosan, mintegy 30- 50 (60) év alatt ter-
melik ki, miközben a természetesen
megjelenõ fiatal erdõ (az újulat) fokoza-
tosan megerõsödik és átveszi az idõs
erdõ helyét. Vagyis tarvágásmentesen ki-
termeljük az idõs fákat. Ezzel a módszer-
rel a II. világháború elõtt évszázadokon
át gyakorolt õsi üzemmódhoz, a szálalás-
hoz közelítünk az erdõkezeléssel. Míg
õseink tapasztalati tudásuk szerint kezel-
ték az erdõt, és igényeik szerint vágták a
fát, elõfordult a „rablószálalás” is. A jó
gazda azonban inkább gyarapította
fatõkéjét, minthogy „meglopta” volna sa-
ját erdejét. A tulajdonosok a jó gazdákat
tekintik mintának, ezenkívül tudomá-
nyos alapon és tervszerûen gazdálkod-
nak, így erdeik leromlása kizárt, sõt javu-
lása várható, gazdasági és ökológiai
szempontból egyaránt. A jó minõségû
törzseket tartjuk fenn, figyelünk az ele-
gyességre, és az élõvilágnak értékes
egyes fákat kíméletben részesítjük (nagy
koronájú, szabálytalan fákat, és az odú-
nak alkalmas lágy fafajokat is tudatosan
meghagyunk). A régi, rossz bei-
degzõdéseket, elnevezéseket (pl. gyom-
fák, rontott erdõ) is igyekszünk kivenni
szótárunkból, mert a természetben
mindennek megvan a helye és a szerepe. 

Az erdõrészlet alkalmas erre a
szálalóvágásra, mert a kétkorú (öreg és
fiatal) erdõbõl elsõsorban az idõs, érett
faanyagú egyedeket vesszük ki, mi-
közben a fiatal bükköket „felszabadít-
juk”, vagyis a fölöttük lévõ öreg fákat
eltávolítva, a fiatalokat fényhez juttat-
juk. A munka közben nem a teljes
erdõrészlet egyenletes bontását céloz-
zuk meg, hanem éppen ellenkezõleg,
elõre kiválasztott csoportokat jelölünk
ki, ahol erõsebben vágunk, hogy ott a
fiatal fákat segítsük, illetve ahol még
nincs újulat, annak telepedését
elõsegítsük. A természetes erdõ is
ilyen csoportos dinamikát mutat (egy-

egy öreg fa kidõlésekor keletkezõ fol-
tokban jelenik meg az újulat).  Újulatot
elsõsorban a bükktõl és a tölgyektõl
várunk, erre a koruk és nagy koroná-
juk miatt jó esély van. Az erdeifenyõ
újulat megjelenéséhez – annak fény-
igényessége miatt – nagyobb csopor-
tokban kell erõteljesebb bontást vé-
gezni (ez most csak néhány helyen
van, a jelenlegi bontás tapasztalatai
alapján fogjuk a következõ 5-10 év
múlva tervezett vágást végezni). Va-
gyis maximálisan a természetes folya-
matokra alapozzuk gazdálkodásunkat.

A fakitermelés tervezésekor többszö-
ri bejárás során választottuk ki a kivá-
gandó fákat, melyeket festékkel kijelöl-
tünk. A jelölés során – a csoportos
szemlélet mellett – messzemenõkig fi-
gyelembe vesszük a következõket:

– az érett törzseket bátran ki lehet
vágni (fõként a vastag erdeifenyõket)

– ahol van fiatal állomány, ott annak
segítésére, felszabadítására kell töre-
kedni

– sérült, beteg, görbe törzsek kive-
hetõk, de

– maradjanak lágylombos fák (rez-
gõnyár, nyír) az odúlakó madaraknak
és nagy koronájú, szabálytalan egye-
dek.

Az üzemtervi elõírás korábban tarvá-
gás volt, jelenleg szálalóvágás 345
m3/ha kitermelési elõírással. A részlet-
ben 2005. januárjában kitermeltek 290
m3 fát, ebbõl 266 m3 erdeifenyõ volt. A
belenyúlási erély 63 m3/ha (20 % volt). 

A fakitermelést, különösen a fadön-
tést és a darabolt fa közelítését fokozott
gondossággal kellett elvégezni, hogy a
visszamaradó fák ne sérüljenek. A dön-
tés során az álló fák ugyanis letörhet-
nek, a rönkök vonszolása közben az
élõ fák kérge megsérülhet, ami korha-
dáshoz vezethet, ezért ezeket el kell ke-
rülni. A fakitermelést irányított döntés-
sel végezték. A faanyag tõ melletti dara-
bolása után rövidfás közelítéses techno-
lógiát alkalmaztak. Az elõközelítést kis-
méretû traktor végezte a közelítõutakra,
ahonnan traktor vontatta kihordósze-
relvény végezte a közelítést és a kiszál-
lítást. A fakitermelõk jól képzett szak-
munkások voltak, akik igényes felada-
tokat is képesek megoldani. Az alsó
szint kímélete fontos feladatuk volt,
melyet kiválóan megoldottak. Amint
megfigyelhetõ, az elvégzett munka szé-
pen sikerült, a fiatal bükkök közül csak
nagyon kevés sérült meg.

A szomszédos 71/B erdõrészletben
is hasonló szemléletû, ún. készletgon-
dozó gazdálkodást vezetnek be.

3. Az alkalmazott módszer
elõnyei, összegzés

Összességében a tulajdonosok gazdasá-
gi-pénzügyi céljai (hogy ti. az érett fa-
anyagot kitermeljék és értékesítsék) e
módszerrel is elérhetõk. A módszer
nagy elõnye számunkra, hogy hosszabb
távon is fakitermelési lehetõséget és ez-
által jövedelmet biztosít (ha tarra vágták
volna idén az egész erdõrészletet, akkor
hosszú évtizedekig nem tudnának vas-
tag, értékes fához jutni). Kiemelendõ,
hogy a most megkezdett kísérleti
szálalóvágás 30-50 éve alatt a meglévõ,
visszahagyott, vastag fákra rakódik a
növedék (vagyis a fennmaradó fák „híz-
nak”), és nem a pálcika méretû fiatalos,
mint tarvágás után. Az is bizonyított,
hogy az ilyen módszerrel kezelt „nyitot-
tabb” (kisebb záródású) erdõben, mivel
a felsõ szintet alkotó, idõsebb fák koro-
nái több fényhez jutnak, nagyobb növe-
dék képzõdik, mint a teljesen zártan tar-
tott, vágásos erdõben. 2005- ben termé-
szetesen kevesebb faanyagot termelhet-
tek ki, mintha tarvágást végeztek volna,
(kb. a fatömeg 20 %-át), de a fenmaradó
rész sem vész el, hanem gyarapodik.
Ugyan a fakitermelés költségesebb volt
(kb. 30 %-kal magasabb így a fajlagos
költség), mert  fakitermelõ vállalkozói
díja nem a tarvágásnak, hanem egy nö-
vedékfokozó gyérítésnek megfelelõ,
ami kb. ennyivel magasabb. De a tarvá-
gás utáni erdõfelújítás hatalmas költsé-
gei teljes mértékben elmaradnak, így
gazdaságilag is kedvezõ ez az erdõ-
kezelés.  5-6 év múlva pedig már újra jö-
vedelemhez juthatunk egy újabb „bon-
tásból”. 

Nem utolsósorban a tarvágás összes
hátrányát megelõztük (talaj kiszáradá-
sa, vágáshulladék égetése, gyomoso-
dás, klíma megváltozása, durva tájseb,
erdei élõlények élõhelyének megszû-
nése, azok pusztulása), és módszerünk-
kel hozzájárultunk a természetvédelmi
célok megvalósulásához is, az erdõre-
zervátum megóvásához, valamint az
Õrségben nem kis számú turista elvárá-
sainak is jobban meg tudunk felelni. 

A szomszédos Vendvidéken, illetve a
határon túl Szlovéniában és Ausztriában
a mai napig fennmaradt kis- és törpe
erdõbirtokokon nem merült feledésbe a
régi szálalás módszere. Ott jól tanulmá-
nyozható a folyamatos erdõborítást biz-
tosító (tarvágásmentes) erdõ. Nemcsak a
kísérleti, bevezetési szakaszt láthatjuk,
hanem az évszázadok alatt üzemszerûen
mûködõ szálalás is megfigyelhetõ.

Reméljük, hogy e bemutatónk is
hozzájárul e természetkímélõbb mód-
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szer elterjedéséhez, és minél több ma-
gánerdõ-gazdálkodó tér át a folyamatos
erdõborítást biztosító erdõkezelési eljá-
rásokra.

Úgy gondoljuk, hogy ez az erdészhi-
vatás legfõbb kihívása: egy erdõt úgy
kezelni, hogy a természetet mintázva
elegyessé és többkorúvá tegyük és köz-
ben faanyag-nyerési és gazdasági célja-
ink is megvalósuljanak. Érdeklõdéssel
olvasunk minden ehhez kapcsolódó tu-

dományos írást, legutóbb éppen ez EL-
ban megjelent szálalóvágásról szóló
cikket (Csépányi-Madas-Koloszár).

4. Egyéb tevékenységek
A folyamatos erdõborítást biztosító
erdõkezelést célzó projektünkbe integ-
ráltunk kiegészítõ tevékenységeket is.
Fõleg a 71/a  erdõrészletben található
nagy mennyiségû hulladékot  össze-
gyûjtöttük és hivatalos lerakóba szállí-

tottuk. Továbbá a projekt része volt 2 tá-
jékoztató tábla elkészítése is, melyet az
erdõrészlet szélén helyeztünk ki. Ennek
szövege képezte a mostani cikk alapját,
térképekkel, ábrákkal kiegészítve.

Ez a fejlesztés az Európa Terv kere-
tén belül, a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Célelõirányzat támogatásával való-
sult meg 2005. évben.  

Bodonczi László 
erdõmérnök, szakmai tanácsadó

Nyáron az erdélyi hegyek között kó-
száltam. Az erdõket jártam ottan. Er-
délyben jobbára még azok az erdõk
vannak meg, amiket maga az Isten ülte-
tett. Micsoda erdõk! Micsoda mesékbe
illõ rengetegek! Bizony van ott olyan
hely is bõven, amelynek a földjét ember
lába nem taposta még. És mintha szent
volna az ilyen hely. Azt érzem benne,
hogy a föld nemcsak az emberé.

Milyen különös érzés: egyedül lenni
a vadonban! A fák itt az urak. Az ember
csak bogár. A csöndesség mély és ár-
nyékos. Az ég felhõtelen, világoskék és
napsugaras.

Az erdõ földje puha volt ottan. Az Al-
földön vannak ilyen követlen, irmes
földek. És mégis egy helyen óriás szik-
lakõ magasodott elém. Olyan volt, mint
valami fekete torony: négy-öt öl magas
legalább is. Ez a kõ nem a földbõl nõtt
ki. Micsoda kéz lehetett az, amely ide
dobta! Óriások nincsenek ma már. Pe-
dig ezt csak óriás vethette ide. Tündé-
rek sem hordanak követ éjjelenkint a
levegõben. Pedig ez, mintha úgy hullott
volna alá. Az erõt, amely ide tette, nem
ismerem. A kõ maga itt van.

Valami negyven lépésnyire ettõl a
sziklakõtõl egy alig araszos erecske
kigyózik át a tisztáson. Puha pázsit sze-
gélyezi mindenütt, s a kövér fûbõl elõ-
csillognak a vízivó virágoknak, (a gó-
lyavirágnak meg az arannyal-versen-
gõnek) fényes, sötétzöld levelei.

Leheveredtem.
És a fejemet a karomra nyugasztva,

beleméláztam az õserdõ isteni csöndes-
ségébe.

És elaludtam.
Akkor veszem észre, hogy egy

szörnyü nagy egérszinü valaki ül velem
szemben a szikla tövén. Ember is, nem
is. Inkább hasonlít valami emberileg ülõ
fehér oroszlánoz. Az arcába belelóg a

sörénye meg a szemöldöke. Látni lehet
rajta, hogy ideje végét élõ aggastyán.

A mesék világába kerültem. Az ilye-
nen akkor is megdöbben az ember, ha
a maga szemével látja. Csak ámulok és
bámulok. Nézem, csodálom a temérdek
testü embert, akit a természet még tán
az õsvilágban szült, amikor még a föld
erõtõl duzzadott.

Kábult vagyok és erõtelen. Úgy ér-
zem, mintha valami halálos betegség-
bõl eszméltem volna fel. Mozdulnék:
nincs erõm. Ahogy körül akarok tekin-
teni, látom, hogy én is csak olyan fa va-
gyok, mint a többi.

Fa vagyok. Merev, hóval belepett
óriás. Négy girbegörbe karom az égnek
mered. Lábaim a földbe vannak nõve.
Látok, és nem tudom, mivel. Érzek, és
nem tudom, hogyan.

– Fa voltam-e mindig?
Ezen tünõdöm. Minta ember voltam

volna ezelõtt. Mozgó, barázdált-hom-
loku, puhatestû ember. Nem: ez csak
álom volt. Fa vagyok. Álló, gondok nél-
kül való, érzéketlen kérgü fa. Állok
mozdulatlanul és nézem az eget, a na-
pos, csillagos, az örökkévaló végtelen
mindenséget.

De íme megemeli a fejét a velem
szemben ülõ csodálatos valaki, és fuj
egyet, mint az ébredõ állat szokott. Ez
a fúvás elhat hozzám. Gyökérig bor-
zongató hideg fuvallat. Nem is múlik
széjjel, hanem tovább száll és bejárja
az egész erdõt. S növekedik,
erõsödik, néhány perc mulva suhogó
széllé hatalmasodik, s felcsapong a
felhõkig, s beszáguldozza az egész
mindenséget.

Az erdõn egy barna árnyék vánszor-
gott által. Valami eltévedt, szegény em-
ber. Szûrbe volt öltözve meg csizmába.
A hóna alatt puskát vitt. A hátán tarisz-
nyát. A szél megállitotta és dulakodott

vele. Le akarta teperni. Az ember küz-
dött és erõlködött. A nyakát összehúz-
va, nagy innal-kínnal botorkált tovább,
s eltünt elõlem, mintha mégis csak a
szél fujta volna tovább. Farkasok tutul-
tak elõtte, utána.

A hideg az úr.
Minden élõ megmerevedik és elalél

a szorításától. Én se vagyok különben.
A téli álomnak ólomfátyola nehezedik
reám. Nem küzdök ellene.

Végre egy napon tiszta és könnyü az
ébredésem. A hó még itt van, de az
égbõl langygyal ömlik már a napsugár.

A kerek erdõtisztáson mozdulni lá-
tom egy tojásdad halmát a hónak. Moz-
dult-e valóban, vagy csak a szemem
képzelõdött?

Nézem a tél királyát. Hogy összeag-
gott, mióta nem láttam! Az orcáján ol-
dalt húzódik a ráncok hálója, amint ag-
gódva fordítja a szemét az égre. Hiába
erõlködik most már, hogy hideget
fujjon. A lehelet csak a szakálát, baju-
szát lenegteti meg s elvész az átenyhült
levegõben.

A tisztás közepén újra megmozdul a
hó és feltúrósódva omladozik széjjel va-
lami ébredezõ erõtõl.

Ekkor a napnak sugárzáporában egy
csodálatosan bájos valaki jelenik meg.
Egy acsaszárnyú leány. A teste átlátszó
arany, s a ruhája olyan valami fínomság,
mint a nyári rekkenõ hõségben remegõ
levegõ. Földi ember szeme aligha lát-
hatja a páraszerü finomságot.

Oh mi kedves nekem ez ifju ember
arca! Megismerem õt, noha eltávozott.
Õ a mi királyunk. Õ a magasságbelinek
földi kormányzója. Õ veti a fát, a virá-
got, a füvet. Õ védi az erdõ állatait az
embertõl. Az ég felé terjeszti a kezét: és
süt a nap. A föld felé fordítja a tenyerét:
és húll a harmat. Ahol õ jár, ott virulás
van és boldogság.

Tavaly nem ezen a helyen ébredt.
Mikor elém jött, már akkor piros volt,
mint az almavirág. A kezében vékonyka
fûzvesszõ suhogott. A vesszõn ezüst-
gombokként ragyogtak a barkák. Meg-

Gárdonyi Géza

Álom az erdõn.


