
BARANYA TÁJI ERDŐGAZDÁLKODÁS 

M O S O N Y I GÉZA 

Természetszerű erdőgazdálkodás 
az erdőrendező oldaláról 

A pécsi Erdőtervezési Iroda működési területe 994 000 ha, 
amely Baranya és Tolna megyét teljes egészében, a gemenci Erdő-
és vadgazdaság Bács-Kiskun megyében lévő négy erdészetét, va
lamint Somogy megyében néhány község állami erdeit öleli fel. 

A működési területből 181 400 ha az erdő, amely 18,2%-os 
erdősültséget jelent. 

Az erdőterületek tagolódása - a kárpótlás és a tagi részarányok 
szétosztásának regisztrálása előtt - az alábbi: 
erdőgazdasági erdők 112 000 ha 
egyéb állami erdők 14 000 ha 
termelőszövetkezeti erdők 54 000 ha 
Összesen: 181 400 ha 

A gazdasági erdők mennyisége 154 000 ha, a védelmi erdők 
22 600 ha-t tesznek ki, a szociális és egyéb rendeltetésű erdők 
területe 54800 ha. 

Földrajzi szempontból az Iroda a legváltozatosabb körülmények 
között végezheti munkáját. Munkaterületünk a Mecsek hegységtől 
a Zselici dombvidéken, a Tolnai löszhátakon és homokvidéken ke
resztül a Duna és a Dráva ártérig tart. 

A fafajösszetétel hasonlóan változatos képet mutat. 
Fafaj: T B CS GY A EKL NY ELL FE egyéb és üres 

% 17 5 9 8 24 6 8 7 9 7 
Ezek a körülmények, adottságok mutatják meg, hogy milyen 

súlyú feladatokkal kell megbirkóznia a pécsi Erdőtervezési Irodá
nak akkor, amikor a működési területén a természetszerű erdőgaz
dálkodás elveinek maximálisan megfelelő erdőtervek összeállítá
sán munkálkodik. Ugyanakkor ezeknek az erdőterveknek végre-
hajthatóknak is kell lenniük, hiszen a végrehajthatatlan terv mit 
sem ér, így bizonyos gazdasági megfontolásokat is szem előtt kell 
tartanunk az erdőtervek elkészítésekor. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy a faállományviszonyok milyen felada
tokat rónak az Irodára, azt látjuk, hogy a természetes keménylom
bos-állományok közül a 
bükkösök 6% 
gyertyános tölgyesek 8% 
tölgyesek 17% 
cseresek 9% -ot 

tesznek ki, a szintén természetes vegetációnak minősülő lágy
lombos-állományok közül a 
hazai nyár 2% 
fűz és egyéb lágylomb 6% 

részarányt foglalnak el. Az összes természetes lombállomány 
48%-ot tesz ki, természetes fenyőállomány nincs sem a megyében, 
sem a működési területen. így a kultúrerdők aránya 52%, amely 
megítélésem szerint rendkívül magas. A kultúrerdők - melynek 
megoszlása a következő: akácosok 26%, fenyvesek 10%, egyéb 
keménylomb 9%, nemesnyár ások 7% - aránya különösen akkor 
tűnik magasnak, ha tudomásul vesszük, hogy az Iroda területén 
az erdőgazdálkodásnak olyan ősi területei vannak, mint a Mecsek, 
a Zselicség nyúlványai, a Duna és a Dráva árterülete (leendő nem
zeti park), vagy a Baranya-Somogy-Tolnai dombság. 

Ezek az adatok azok, amelyek az Irodánál dolgozó valamennyi 
tervező vállára kétféle felelősséget rónak, feladatot határoznak 
meg: egyrészt a 48%-nyi természetes-természetszerű állomány 
arányának fenntartása, másrészt a kultúrerdők átalakítási lehetősé
geinek feltárása, megtervezése. 

Az általánosan megfogalmazott feladatokon belül néhány kér
dés, mellyel az erdőtervezőnek munkája során szembe kell néznie: 

- azt feltételezve, hogy a természetszerű gazdálkodás egyik pil
lére az erdőfelújítás, lényeges szempont a véghasználat módjának 
helyes meghatározása. Alapelvként leszögezhető, hogy tarvágással 
kezelhetők a kultúrerdők, tarvágásos felujitóvágás tervezhető a 
KTT-, KST- és Cs-állományokban és fokozatos felújítóvágást kell 
előírni a B- és GY-T-állományokban. 

A szálalóvágás első lépései megtehetők a GY-T és B üdülő- és 
véderdőkben. Természetesen a fenti elhatárolások nem lehetnek 
merevek, hiszen a véghasználati mód meghatározásánál olyan té
nyezők is szerepet játszanak, mint az állomány egészségi állapota 
vagy a termőhely. 

- A véghasználati móddal szoros összefüggésben van az opti
mális vágásérettségi kor meghatározása. Tekintettel arra, hogy az 
elmúlt időszak talán olyan megfontolásból, hogy az elvárásoknak 
megfelelő véghasználati fatérfogat bizto-sítható legyen, a szüksé
gesnél alacsonyabb vágásérettségi korokat állapított meg, az erdő
tervek megújítása során megfelelő kritikával vizsgáljuk a korábbi 
erdőterv ezen adatát Ennek eredményeként az utóbbi években, 
különösen a felűjítóvágással kezelt állományokban 5-10 évvel 
megemelkedett az átlagos vágásérettségi kor. 

- A természetszerű állományok részaránya növelésének eszköze 
a fafajcsere vagy szerkezetátalakítás. Az a megoldás, mely szerint 
a gazdálkodónak két változatból van lehetősége választani az er
dősítést illetően, nem kedvez a természetszerű erdőgazdálkodás 
eszméjének. Tapasztalatom szerint rendkívül kevesen élnek azzal 
a lehetőséggel, hogy a levágott kultúrerdők helyén természetszerű 
állományokat hozzanak létre. Ez alól kivételt csak a fenyvesek 
felújítása képez, de az idős fenyvesek részaránya területünkön ala
csony. Talán ha a pénzügyi elszámolási rendszer fokozottan pre
ferálná a természetszerű állományokat létrehozó felújításokat. De 
ha a kassza üres...? 

- Az előbbi gondolatokkal mutat összefüggést napjaink - az 
erdőrendezést is megmozgató - jelensége, az erdögazdálkodókösz-
szetételének megváltozása. Az állami erdőbirtokok kezelőit felváltó 
gazdálkodó szervezetek érthetően elsősorban a gazdasági megfon
tolásokat helyezik előtérbe. Annak érdekében, hogy az ökonómia 
és az ökológia ezeken a területeken egyensúlyba kerüljön, szak
mailag támadhatatlan, következetes erdőtervezésre és felügyeletre 
van szükség. A kárpótlás során - annak intézményét nem támadva 
- az erdők felaprózódásának lehetünk tanúi, amely szintén nem 
kedvez sem a tartamosságnak, sem a természetszerű erdőgazdál
kodásnak. 

A Fagazdasági Országos M . r v A B 

Szakmai Szövetség * r^T 
megtartotta tisztújító Gazdasági 
közgyűlését, mely szerint KAMARA 
Elnök: 

Czebei Sándor erdőgazdálkodó, 
erdőtulajdonos; 

Alelnök: 
Sodar Pál vezérigazgató Kecskemét, 
Telegdy Pál ERDOSZÖV elnök Monor 

Az elnökség tagjai: 
Cserép János vezérigazgató Miskolc 
Horváth Ferenc vezérigazgató h. Nagykanizsa 
Fejes Dénes vezérigazgató h. Eger 
Cémesi József vezérigazgató h. Kaposvár 
Szálkai György irodavezető h. Érdért Rt Bp. 
Kenyeres Pál ügyvezető ig. Szeged 
Halász Gábor főigazgató Budapest 
Balsay Miklós vezérigazgató Székesvehérvár 

Munkájukhoz sok sikert kívánunk. 



Az ágazat vezetésének minél gyorsabban meg kellene határoz
nia azokat a formákat, feltételeket, intézményeket, melyek bizto
síthatják ezen erdők szakmai kézbentartását, a gazdálkodói érde
kek fenntartása mellett. 

- A természetszerű erdőgazdálkodás meghatározó tényezője az 
állományok egészségi állapota, a termőhely megváltozása. Néhány 
fafajt kiemelve: a fenyvesek egészségi állapotának romlása termé
szetszerű gazdálkodáshoz vezeti az erdőgazdát, mivel fenyvesek 
helyén számos, a termőhelynek jobban megfelelő Gy-T vagy Cs-
állomány jött létre az utóbbi években. Negatív jelenség viszont a 
KTT hervadásos tünetegyüttese vagy a KST alól elvezetett talajvíz 
nyomán végrehajtott tarvágás és a megváltozott körülményeknek 
megfelelő fafajú felújítás. 

- Területünkön érdekes fafaj (és természetesen az egész Zseli
cségben) az ezüsthárs. Mivel a megye É-ÉNY-i részének Őshonos, 
állományalkotó fafaja, nem zárkózunk el megfelelő körülmények 
között az EH célállomány kialakításától sem, annak érdekében, 
hogy Európa egyetlen génbankja továbbra is fennmaradjon. 

- A vadállomány nagysága, a vadkár mennyisége, a termé
szetszerű erdőgazdálkodás tervezésére nincs befolyással. A dolog 
természeténél fogva a természetes vadeltartó képesség szintjén tar-

tott nagyvadállomány az erdőben elviselhető károkat okoz csupán. 
Amennyiben a vadállomány nagysága ezt meghaladja, a megoldás 
adminisztratív, illetve technikai jellegű, a szakmai megfontolásokra 
nem szabad, hogy hatással legyen. 

- A természetszerű erdőgazdálkodás tervezésében egyik segí
tőnk a természetvédelem. Tekintettel arra, hogy azonos célokért 
küzdünk, kézenfekvő megoldás az állandó élő kapcsolat, a kezelési 
utasítások és erdőtervek egyeztetése, az erdőtervezés részvétele a 
védettségi eljárásokban. A gondok is közösek, nevezetesen: a ter
mészetvédelem alatt álló területeken fekvő kultúrerdők kezelése, 
egyrészt szakmai, másrészt financiális oldalról. 

Összegezve: a fenti kisebb-nagyobb súlyú gondolat, problé
makör foglalkoztatja jelenleg erdőtervezőinket, akiknek első
rendű feladata - a szakmai és adminisztratív utasítások maxi
mális betartása mellett - olyan erdőtervek összeállítása, me
lyek lehetőséget, keretet biztosítanak valamennyi erdőgazda 
részére, hogy a természetszerű erdőgazdálkodás elveinek meg
felelően kezelhesse erdeit Remélem, hogy a jövőben a taglalt 
szakmai kihívásoknak megfelelve, mind több korrekt, megva
lósítható, a természetszerű erdőgazdálkodás elveit megjelenítő 
erdőtervet fogunk adni az erdőgazdák kezébe. 

SZONYI JÁNOS 

A természetszerű erdőgazdálkodás gyakorlata 
a Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnál 

A természetszerű erdőgazdálkodás szükségességéről és előnyei
ről az utóbbi években egyre többször esik szó. Ez a téma változó 
eréllyel ugyan, de folyamatosan végigkíséri az erdőgazdálkodás 
történetét. Az előnyök ismerete ellenére is gyakran kihasználatla
nul hagyjuk a természet adta lehetőségeket. Sajnos a termé
szetszerű gazdálkodásnak egyre több olyan objektív akadálya is 
van, amelyek ellen erdészeti eszközökkel nem tehetünk semmit. 

Nagyon eltérőek a lehetőségek termőhelyi és faállományi adott
ságok terén is, de nem kisebbek a különbségek a gazdálkodó nagy
ságából és szakértelméből adódóan sem. A természetszerű erdő
gazdálkodás még a nyereségérdekeltségű vállalatoknál is nagyobb 
teret kaphatna bizonyos kompromisszumok árán. 

Ennek az átfogó témának csak azokkal a részleteivel foglalko
zom az alábbiakban, amelyekben a Mecseki EFAG-nál az utóbbi 
időben gyakorlati előrelépés történt. 

A fokozatos felűjítóvágás előtérbe helyezése mindenképpen a 
természetszerű erdőgazdálkodás felé tett lépés. 

A nagy gépek, mint az erdő gyakran emlegetett ellenségei, mára 
már gazdasági okokból kiszorulóban vannak. A termelési kapacitás 
egyenletes kihasználásának szükségessége is átértékelődik a rugal
masabban alkalmazkodó vállalkozói réteg megjelenésével. Azon
ban az évek közötti kiegyenlítéstől sajnos a továbbiakban sem te-
kmthetünk el. 

A jelenleg érvényben levő üzemtervi előírásaink alapján vég
használati teriiletünknek közel 40%-a kezelendő fokozatos felújító 
vágással. Ezen a területen termeljük a véghasználati fatömeg mint
egy 45%-át. A tervezés felelősségét növeli, hogy az érintett erdő-
részletekben az átlagos ha-kénti fatömeg több mint 460 bruttó m , 
ami 30%-kal magasabb a tarvágással kezelt területek véghasználati 
fatömegénél. 

Tekintettel arra, hogy a fahasználat tervezhetőségét a fokozatos 
felújító vágással kezelhető, azaz kezelendő erdőkben is biztosítani 
akarjuk, ezekre az állományokra az alábbi tervezési rendszert ve
zettük be. 

Minden olyan erdőrészletről, amelynek felújítása természetes 
úton is megoldható, egy törzslapot veszünk fel. A felvételi lap 
tartalmazza az üzemtervi területadatokat és a használati előíráso
kat 

Gyakran előfordul, hogy az előírástól szakmai okok miatt el 
kell térni. A tölgyesekben és a bükkösökben előforduló száradás 

gyakran okoz olyan zaródáshiányt amelynek következtében a fel
újítás megkezdése elodázhatadan. De előfordul több erdőrészletnél 
az is, elsősorban a régebben készült üzemterveknél, hogy tarvá
gásra kijelölt állományt sorolunk át a természetes úton felújítandó 
állományok közé. Más esetben pedig a bontóvágásra tervezett 90-
100 éves tölgyesek, bükkösök egy részében csak növedékfokozó 
gyérítést végzünk, mert az előző évtizedekben a gyérítések elma
radtak, a törzsszám rendkívül magas, az átmérő alacsony. Fontos, 
hogy az előírások szem előtt tartásával az állomány jelenlegi ál
lapota alapján döntsünk a fahasználatról, annak idejéről és a fel
újítás módjáról. 

Ezért a munka a jelenlegi állapot felvételével kezdődik. A fel
vétel során célszerű alrészleteket kialakítani. Ekkor már azokat a 
szempontokat is követjük, amelyeket majd várhatóan a Felügyelet 
is megkíván. Az alrészlet lehetőleg ne legyen 2 ha-nál kisebb, de 
az egyidőben végvágásra kerülő terület lehetőleg ne haladja meg 
az 5 ha-t a 10 ha-t pedig semmi esetre sem. Az alrészlethatár 
kialakításánál a többi általános szempontnak is érvényesülnie kell. 
Pl. ekkor le kell választani a nagyon meredek, sekély termőrétegű 
területet védelmi rendeltetésűvé, vagy turistaház melletti területet 
kivonni a fatermesztési cél alól stb. 

Minden erdórészletről részletes térképvázlat készül, amelyen az 
eltérő állománytípusok, a felújult foltok, tervezett alrészlethatárok 
vannak bejelölve. Ezt a vázlatot és az állapotfelvételt a kerületve
zető erdész végzi, a műszaki vezető ellenőrzi. A végzendő felada
tokat együtt határozzák meg. 

Az állapotfelvétel már az alrészletekre történik. A természetes 
újulat felvétele független attól, hogy az E-lapon mi szerepel, eset
leg nincs is E-lap. 

Az alrészletben végzendő feladatokat alapvetően két szempont 
határozza meg. 

A meglévő újulat érdekében szükség lehet további bontásra és 
nem hagyható el az ápolás. Egy-egy részben felújult alrészletben 
a kiegészítést is el kell végezni az egységes kezelhetőség érdeké
ben. 

A másik feladatmeghatározó szempont a tervezett végvágás ide
je. Itt kötjük az első jelentős kompromisszumot Az állomány 
egészségi állapota, de még a hozamszabályozás is szükségessé te
heti a végvágás tervezését természetes újulat hiánya esetén is. Több 
olyan területünk is van, ahol természetes felújulást biztosító makk-



termés még egyáltalán nem volt. Ekkor mesterségesen pótoljuk, 
amit a természet nem adott meg. 

A tervezett végvágás időpontjától visszafelé számolunk, és mes
terséges alátelepítést vagy vetést tervezünk. Ez utóbbi célszerű
ségét csak a vadkár veszélye vonhatja kétségbe, illetve a makk 
hiánya teheti lehetetlenné. 

Az állomány alatti kiegészítés esetén is mindig tervezünk ta
lajelőkészítést. Természetesen Ígéretes makktermő évben a terve
zéstől függetlenül is végzünk talaj előkészítést a lehulló makk be
fogadására, aminek elsősorban lejtős területen van nagy jelentősé
ge. 

Az ápolás tervezésekor az érintett alrészlet teljes területére újuk 
elő az ápolást. 

A megjegyzés rovatban kell a talajelőkészítés és az állomány
kiegészítés módját meghatározni. 

Egy rövid példával szemléltetem a fentieket: A KŐvágótöttös 1 
B erdőrészlet 9,4 ha-os, 110 éves mageredetű állományának 37%-a 
B, 38%-a KTT, 18%-a Cs és 7%-a Gy. Agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj, gyertyános-tölgyes klíma, átlagos lejtfok: 15. 

Az üzemterv szerint 1990-ig kellett volna a végvágást elvégez
ni, de a magas törzsszám és a megfelelő egészségi állapot lehetővé 
tette a vágásérettségi kor felemelését. 

Az alrészletek kialakításának általános szempontjai szerint há
rom alrészlet került kialakításra. Egy 80%-ban bükkös, 75%-os 
záródású 3,5 ha-on felújult területen 1,5 ha azonnali állományki
egészítéssel lesz a B/l alrészlet. Ennek végvágását 1996-ra tervez
zük. A B/2 alrészlet végvágása 3 évvel később lesz. Itt még re
ménykedünk természetes újulatban, de ha az 1996-ig nem jelenik 
meg, akkor mesterséges állománykiegészítést végzünk. A B/3 al
részletben az állományt egy turistaház érdekében „örökre" fenn
tartjuk, szükség esetén egészségügyi termeléssel. Amennyiben 
egészségügyi állapota jelentékeny mértékben leromlik, a másik két 
alrészlet sorsára jut. 

Éves véghasználati lehetőségünk 550-600 ha, ebből adagosán 
200-250 ha a felújítóvágással kezelt terület. Az az 1500 ha, amely
ben jelenleg bontást, állomány alatti felújítást végzünk, 6-7 évre 
teszi szükségessé a tervezést. A tervezés során figyelmbe vehetjük 
az egészségi állapot változását, a várható szaporítóanyag igényt és 
alapadattal rendelkezünk a fahasználat tervezéséhez. 

Az 1500 ha azonban a valóságban módosul, hiszen tölgyeseink 
felújítási ciklusa 2-5 év, bükköseinkben viszont 10-15 év. További 
módosítást hoz az a tény, hogy jelentős területeket célszerű kivonni 
a végvágás alól elsődleges rendeltetés módosítása miatt, illetve a 
szálaló vágás (nem szálalás) kisebb területen ugyan, de bevezet
hető. Ez a módosulás azonban a tervezhetőséget nem gyengíti, 
hiszen éppen a részletes középtávú tervezés által válik mindez ki
számíthatóvá. Az állapotfelvételt minden évben meg kell ismételni 
függeüenül attól, hogy kötelező műszaki átvétel elő van írva vagy 
sem, és a változásokat figyelembe véve készül el a következő évi 
terv. 

Változás nemcsak az adott állományban történhet, hanem a vá
gásbesorolás is változhat, részben más állományok egészségi álla
potváltozása miatt, részben kereskedelmi igények kielégítése érde
kében. Az utóbbi szempont pusztán szakmai megítélés alapján ki
fogásolható, de a gazdálkodó nem hagyhatja figyelmen kívül. A 
legkisebb szakmai hibát akkor követjük el, ha a már felújult állo
mányok végvágását igazítjuk 1-2 évvel az igényekhez, mintsem 
hivatkozva a piac igényeihez való alkalmazkodásra, minden előké
szítés nélküli tölgy vagy bükk állományokat sorolunk be tarvá
gásra. 

A természetszerű erdőgazdálkodáshoz minden bizonnyal na
gyobb türelemre és kevesebb vadra lenne szükség. A türelem és 
a gazdasági megélhetés kényszere egymás ellen dolgoznak. Azon
ban, ha előrelátó tervezéssel elérjük, hogy tölgyes és bükkös ál
lományainkban jellemzően csak akkor végzünk végvágást, ha az 
állomány alatt már megtelepedett, életképes újulat van, már nagy 
lépést tettünk előre. A vadkár csökkentése pedig napi feladat. 

Sajnos pénzügyi oldalról vizsgálva nemcsak piaci-tervezési, ha
nem szabályozási elvek is nehezítik a fokozatos felújítás melletti 
egyértelmű kiállást. Hiszen a járulékfizetési kötelezettség azonos, 
függetlenül attól, hogy tarvágásból vagy a rendkívül nagy fegyel
met, általában többletköltséggel járó technológiát megkövetelő 
bontásból, végvágásból származik a fa. 

A természetszerű erdőgazdálkodásnak sarkalatos pontja a meg
feleld szaporítóanyag biztosítása. Egyik legfontosabb törekvésünk, 
hogy ellenőrizzük a területünkön történő makkgyüjtést. Makkter
mő állományainkban pedig lehetőleg saját dolgozókkal az erdész 
jelenlétében történjen gyűjtés. Az ilyen módon ismert származású 
makkot csemetekerti felhasználás esetén a vásárolt makktól elkü
lönítetten kezeljük és vetjük. 

A legkiválóbb kocsányos és kocsánytalan tölgy, valamint kőris 
állományaink fáinak oltványaiból plantázst létesítettünk annak re
ményében, hogy a makktermés ciklikussága miatti kiesést ne vá
sárolt, gyakran ismeretlen, de mindenképp idegen származású 
makkal kelljen pótolnunk. 

Az új számítógépes erdőművelési tervezési rendszer, amelyet 
1994-től alkaknázunk, nem tekinthető egyértelműen a termé
szetszerű erdőgazdálkodás részének. Minden erdőrészletre külön 
naturális és pénzügyi terv készül időbeni ütemezéssel, lehetőleg a 
vállalkozó, vagy a saját brigád megnevezésével. Ezt a tervet a 
műszaki vezető a kerületvezetővel közösen készíti és egy példányt 
a kerületvezető is megkap. A munka elvégzése után a tény rögzí
tését is ebben a rendszerben kell elvégezni. Ezzel a tervezési-nyil
vántartási rendszerrel nemcsak az ellenőrzés válik tényszerűbbé, 
de a tő mellett dolgozók is konkrétabban értékelhetik saját mun
kájukat, több év eltelte után olyan elemzésekre nyílik mód, amely 
az erdőfelűjítási munka gazdálkodási részének jobb megismerésé
hez, célszerűbb elvégzéséhez vezet. A természetes és a mesterséges 
felújítás pénzügyi összehasonlíthatósága tényszámokon fog alapul
ni. Bizonyosak vagyunk abban, hogy tevékenységünk részletesebb 
megismerése is segíteni fogja döntéseinket, erősíteni fogja elköte
lezettségünket a természetszerű erdőgazdálkodás mellett 

O 
Hetvehelyi Erdészet által fokozott felújítóvágásra tervezett er-

dórészletek: 
KŐvágótöttös 1 B 
község tag rész 
teljes terület: 9,4 ha 
eredeti állomány tip.: B-KTT-Gy 
Felújítási kötelezettség alá vont terület: 2,4 ha. 

ÜZEMTERVI ELŐÍRÁS ERDÉSZETI TERV 
haszn mód ha ha év év 

NFGY 
TRV 
FVB 9.4 - -
rw 9.4 6.5 96. 99. 
Rend vált 1.4 

Amennyiben szükséges (egyelőre elméletileg) alrészletek ala
kítandók ki, és azok állapota, és az azokbani teendők az alábbiak: 

1/ÁOAPOT 2/FELADAT 
1/alrészlet 
sz 
2 /év 

1/ter ha 

2/talajolók 
ha 

1/legut. 
bontás éve 
2/áll.kieg. 
ha 

l/áll 
tip. 
2/fafaj 

1/terv. 
végv. éve 
2/ápclás 
ha 

1/újulat 
2/MEGJEGYZÉS 

1/alrészlet 
sz 
2 /év 

1/ter ha 

2/talajolók 
ha 

1/legut. 
bontás éve 
2/áll.kieg. 
ha 

l/áll 
tip. 
2/fafaj 

1/terv. 
végv. éve 
2/ápclás 
ha 1/ter. 1/mér. 

1/ B 1 
2/ 94. 

5,0 
l í 

1992. 
15 

B—KTT 
KTT 

1996. 
5.0 

3.5 20-30 cm 
tánvérozás. ültetés 

1/ 1/B2 
2/ 96. 

3.0 
3.0 

1992. 
3.0 

KTT 
KTT-B 

1999. 
term.újulattol függően 

1/ 1/B3 
V 

1.4 1992 KTT-B-CS -
turistaház. védelem 




