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A majd hetenként megjelenő természetvédelmi rendelkezések sietve próbál
ják menteni hazánk természeti kincseit. A legtöbb szakembernek valószínű fel 
sem tűnt, hogy a szentgyörgy-völgyi szálalóerdő is védett lett; közel 2000 ha-
on tájvédelmi körzet (10/1976. OTvH-határozat.) Még kevésbé ismert, hogy itt 
az őrségi fenyves táj jellegzetes képének és természeti értékeinek megmenté
sén túl, egy igen sajátos erdőgazdasági mód, a „paraszti szálalás" fenntartá
sa a fő célkitűzés. Ilyen szempontból egyedülállóak az itt védett erdeink. 

A terület magvát az a 428 ha kísérleti terület adja, amelyet az erdőműveléstani 
tanszék már két évtizede kezel, 1975 őszén pedig helyszíneltük a környező te
rületekkel együtt, majd szakvéleményünk segítségével született meg a védetté 
nyilvánítás. A kísérleti terület adatairól szólnak Palotai (1956, 1967) cikkei. A z 
első híreket Pechtol (1954), Roth (1954), Róka (1954), Neuwirth (1955), Ott 
(1956), Jablánczy (1956) és Barabits (1959) közléseinek köszönhetjük. 

A terület klímazonális erdőtársulása, a kissé podzolosodó, mélyen pseudo
glejes barna erdőtalajokon, az acidofil gyertyános—bükkös (Luzulo—Fagetum), 
amely a terület 76%-át borítja. Csak a hegylábak és hajlatok lejtőhordalék 
erdőtalajain alakultak ki gyertyános—kocsányostölgyesek (Querco—Carpine-
tum), 21% részvételi aránnyal. A területen szórványosan az azonális erdőtár
sulásokat a patak menti égeresek ( 2%) és a szekunder erdeifenyvesek ( 1%) 
adják. 

1. ábra. Keskeny sávokban a kisbirtokok szerint, ma is eltérő az erdő szerkezete 



A z Örségnek erre a dombos, erdős tájára a X I I . században őrálló családokat 
telepítettek, akik később kisnemesi ranggal, elaprózódás folytán, 1—20 kh er
dőbirtokon gazdálkodtak. A második világháború előtti évszázadokban zömmel 
váltógazdálkodást űztek; az erdőt kitermelték, a nyers talajt felszántották, 
amely pár évig jó termést hozott. A pseudoglej talajok tavaszi vízpangása el
len öles sávok összeszántásával, barázdával védekeztek. Ezek nyomai a mai 
erdőkben szinte mindenütt megtalálhatók. A savanyú talaj néhány év múlva 
azonban elszegényedett, elvizesedett, elmohásodott, illetve elfüvesedett; ezt 
izután addig legeltették, amíg elsősorban a pionír erdeifenyő, a nyír és a rez-
gönyár segítségével, az „előerdó" kezdeti társulásaként, az erdő számára visz-
sza nem hódította. 

A falvaktól távolabbi erdőket csak szálalgató termeléssel, alomszedéssel, és 
legeltetéssel hasznosították. A z eredmény közel azonos, a leromlás azonban 
csak a lombelegyes erdeifenyvesig, a terület szukcessziósorának átmeneti foko
zatáig jutott el, minthogy a tarolt területeken is ma már ez a „közbenső erdő" 
a leggyakoribb faállományalak. A terület „tetőzőerdő" fokozatát a bükkelegyes 
erdeifenyvesek képviselik. Csak a községektől igen távol találunk eredeti, 
csak lómbfák alkotta „záró", zónális társulásokat, gyertyános—bükkösöket 
vagy gyertyános—tölgyeseket. 

A z államosítás után az erdők kezelésére elődeink először a valódi szálalást, 
majd az átmeneti szálalást ajánlották. Ezek nem váltak be. Ma a szálalás 
csoportos, sok helyen a régi parcellák miatt vonalas készletgondozásos alakjá
nak kialakításán dolgozunk. 

A szálalás messzemenően állomány szerkezeti kérdés. A tartamos és optimá
lis fatermesztés elérésére, valamint a környezet- és természetvédelem érdekei
nek biztosítására tartós, elegyes, több korú és több szintű állományszerkezetet 
kell kialakítani. A jelenlegi helyzet felmérésére, s természetesen a biológiai és 
ökológiai sajátosságok meghatározására kilenc kísérleti parcellát rögzítettünk. 
Ezek adatainak elemzése után szukcessziós stádiumonként döntöttünk a további 
kezelésről. 

A zárótársulás bükkösét és gyertyános—tölgyesét a bükk és a tölgy érték-
fatermesztésre kell beállítani. Újítható természetes úton; az erdeifenyőt, még 
helyesebb lucfenyőt mesterséges úton csoportosan lehet elegyíteni. A fenyő-
elegy nemcsak a fatermesztési produktumot, hanem a fenyves táj ápolását 
is elősegíti. 

A mellékelt táblázat adatainak összehasonlítása alapján egyértelmű, hogy az 
optimális fatermesztés, de a tartósság és a tájképi szépség szempontjából is, 
a tetőzőerdők stádiumát a bükkelegyes erdeifenyveseket kell előnyben része
síteni. Vágáskorban ezek 6—8 m-enkénti hálózatban, a felső szintben erdeifenyő
vel elegyes lomberdők; általában vastag avarral borítottak, s így nem kedvez
nek a pionír erdeifenyő, hanem a lombfák felújításának. 

A közbenső erdőalak igen sok fokozata fordul elő területünkön. Inkább 
az erdeifenyő visszaszorulása, a lombfák felső szintbe törése jellemzi az állo
mányszerkezetet. Feladat a nevelővágások során megfelelő arányt és előnyt 
biztosítani az erdeifenyőnek; az alsó szintből néhány értékes bükk és tölgy 
felső szintbe hozásával tehetjük értékesebbé a faállományt. A felújítás során 
az erdeifenyőnek az előzőhöz hasonló nehézségekkel kell megküzdenie. 

Ma már kevés az elegyetlen erdeifenvő előerdő. mert az elmúlt évtized
ben helyesen lombbal alátelepítették és a szukcessziót segítették ezekben az 
állományokban. A nevelővágások során is helyes a bükkelegyes erdeiíeny-



Szentgyörgy-völgyi „szálalóerdő " kísérleti parcelláinak adata i (1975 . X I . ) 

Kis. Tag, 
parc. erdő Fa N En Di,a H G V Ey 
je le részlet faj db % cm m m2 m3 % 
R. I. 12 a Ef 460 60 25,3 11,9 23,1 229,9 92 
„Előerdő" B 80 10 12,2 7,7 0,9 5,5 2 

ksT 184 24 9,8 6,0 1,4 7,6 3 
egyéb 44 6 1,0 7,6 3 
összes: 768 100 20,9 11,7 26,4 250,6 100 

I. 11 a Ef 312 30 31,6 21,3 24,5 276,3 78 
„Közbenső e rdő" B 48 5 18,7 14,4 1,3 12,4 4 

ksT 576 55 11,8 25,3 6,3 51,9 14 
egyéb 108 10 1,9 15,7 4 
összes: 1044 100 20,4 14,7 34,0 356,3 100 

V I . 7 a Ef 176 32 44.0 26,2 26,8 343,1 69 
„Te tőző erdő" B 312 57 22,7 19,5 12,7 150,1 30 

egyéb 64 11 0,7 6,3 1 
összes: 552 100 30,4 21,0 40,2 499,5 100 

V I I . 24 a B 312 72 28,1 20,6 19,3 231,9 76 
„ Z á r ó e rdő" Gy 104 24 22,2 18,8 4,0 46,2 15 

egyéb 16 4 1,9 26,9 9 
összes: 432 J00 27,3 20,3 25,2 305,0 100 

vesék kialakítása felé vezetni a fejlődést. Kis mohás foltjain aránylag még 
szép erdeifenyő-újulatokkal találkozunk. 

Erdőművelési szempontból jelentős gond tehát a lomberdő társulásokban az 
erdeifenyő életlehetőségének biztosítása. Nem véletlen, hogy az idős állomá
nyok kitermelése után fokozódik az ellombosodás. A lomb avartakarón a pio
nír erdeifenyő szárnyas magja nem jut a talajhoz, nem tud csírázni, vagy a már 
megjelent csíracsemetét temeti maga alá az avar. Sokan az erdeifenyő mes
terséges telepítését javasolják. Ez sem megoldás, mert a károsítok — az Evet-
riától a vadfélékig — hihetetlenül teszik tönkre a telepítéseket, míg a termé
szetes újulat alig szenved. A z erdeifenyő csak megfelelő, a régi paraszti vál
tógazdálkodáshoz és a legeltetéshez közelálló, azt utánzó erdőművelési mód
szerekkel tartható fenn. A z évszázadok alatt felgyülemlett humuszt sem szabad 
megsemmisíteni, hanem át kell menteni a faállomány jobb növekedése, a na
gyobb fatömegproduktum érdekében. Ezért tiltunk olyan drasztikus módsze
reket, mint a tűz vagy a vegyszer felhasználását. 

A z erdeifenyő természetes felújításának biztosítására az erdőben több mód
szerrel kísérletezünk: 

Lékes—vonalas szálalóvágás bevezetése a térbeli rend, a gépesítési lehető
ség, a fényigényes erdeifenyő és az árnytűrő bükk, gyertyán biológiai igényei
nek kielégítésére alapoz. Vonal menti lékekben 30—50 m, kezdjük a terme
lést, majd az újulat érdekében folytatott vágásokkal, újabb lékek kivágásá
val és végül a kialakult sávok letermelésével fejeződik be a véghasználat. A 
íelújítás időtartama 20—50 év. 





3. ábra. A természetes erdöfejlődés lombosodást mutató közbenső erdő szakasza 



4. ábra. 15 éves alátelepítésből származó luc- és duglászfenyők igen jól növekednek 

A z ugrósávos kis tarvágásos természetes felújítóvágással is próbálkozunk. 
A kisbirtokosok parcellái egyébként is kelet—nyugati, kedvező irányban fek
szenek, s így esetenként 30—60 m sávok kivágásával kezdhetünk véghasz
nálatot. Különösen megfelelő talaj-előkészítés után várható, hogy az oldalak 
erdeifenyői betelepítik a sávokat, a lombfák pedig a megfelelő lombelegyet. 

A z egész terület faállományának megbontásával dolgozó ernyős felújítást, 
iiletve szálankénti szálalást csak igen kis területen folytathatunk. 

A kitermelés az avar takaró megszaggatásával jár, s a közelítés többnyire 
az erdőtalajt felsebzi annyira, hogy alkalmas a pionír erdeifenyő csírázására is. 
Ha nem. kis traktor vontatta ekék, tárcsák őszi talaj-előkészítése után a szom
széd állomány erdeifenyőinek kora tavaszi szárnyas magjával telítődik a te
rület, mint ma is a szántókon és a kimohásodott legelőkön azt tapasztaljuk. 
A z árnytűrő lombelegyet a visszahagyott sáv állománya biztosítja, bár né
hány rudaskori fenyves bükkmakk-alátelepítése is eredményesnek bizonyult. 

A szentgyörgy-völgyi szálalóerdőben folyó két évtizedes munka tapasztala
ta, az erős ellombosodás és a kívánatos erdeifenyő fenntartásának nehézsége 
arra int -bennünket, hogy a természet-, illetve tájvédelem nem jelentheti az 
erdők magára hagyását, hanem az erdő- és faállomány-fejlődés, a felújulási 
készség igazi, elmélyült ismeretet kíván, magas fokú tájszépészeti érzéket, 
igen fáradságos és türelmes erdőművelési tevékenységet követel. 


