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Mottó:
„ A világ szekere rendes útján eljár. 
Ha felülünk, felvesz, ha maradunk

nem vár. –
Változik a világ! –„

Arany János

Amikor gyakornok voltam a hatva-
nas évek elején a 8-10 hektáros diósi
csemetekertben, 30-40 asszony, talaj-
elõkészítéskor egy traktor, ápolások-
ban két pár fogat dolgozott állandóan.
Késõbb még megértem, amikor a ka-
maz teherkocsikról nyugdíjba mentek a
rakodók és már csak „igazítók” dolgoz-
tak fel- és leterhelésnél. Az erdészetnél
évrõl évre csökkent a dolgozók lét-
száma, az élõmunkát kiváltották a
gépek. Eleinte még nem vizsgálta senki
sem a fogyasztást. A nyolcvanas évek-
ben az olajár „begyûrûzése” után, napi
figyelõlistára került az üzemanyagkölt-
ség és bár az erdészeket egyéb súlyos
gondok is gyötrik (pl. természetvédelmi
korlátozások, kínálati fapiac stb.), mára
egyértelmû, hogy az egekig szökõ ener-
giaár minden korábbi elképzelésünket
felülmúlja, többletköltsége gazdálkodá-
sunkat súlyosan terheli. Párul szegõdik
hozzá az élõmunka bérének és járulé-
kainak emelkedése. A vállalkozók egy-
re nagyobb része hagyja el az erdõt, mi-
után érdemleges haszna az embertpró-
báló munka után nem marad. Habnak a
tortára jön még az APEH és munkaügyi
vegetáció, akik a harminc fokban, szú-
nyog- és bögölyhadak között dolgozó
embereink „fekete munkáját” akarják
„kifehéríteni”.

Ezek a tendenciák már évtizedek óta
arra késztettek, hogy szakmai gondolat-
világom a kevesebb energiát és élõmun-
kaerõt igénylõ erdõfelújítási irányba te-
relõdjön, így az erdõ megújításának terü-
letére, azért mert a fahasználat ezen ke-
retei szûkösebbek. Az erdõ megújításá-
val kapcsolatban azonban szabadon le-
het ereszteni a fantáziát. Egy fontos
azonban, hogy a gyakorlatban kipróbált
módszernek pozitív legyen az eredmé-
nye. A legkézenfekvõbb természetesen
az „örökerdõ”-kezelés, ahol csak termel-
ni kell folytonosan a növedék mértéké-
ig. Korosztályos, mesterséges erdeink-
ben ennek azonban még számos akadá-
lya létezik (terméshiány, vadlétszám,
idegen-honos faállomány stb.), ezért a

mesterséges erdeinkben így más mód-
szerekhez kell folyamodnunk. Az elé-
rendõ cél a fiatal erdõ legrövidebb idõn
belüli záródása. Akkor tudjuk elérni, ha
a csemetét folyamatosan magassági nö-
vekedésre kényszerítjük, növõterének
kialakításánál pedig öröklött és leginten-
zívebb vegetációt jelentõ kör alakú ko-
ronafejlesztésre késztetjük. A magassági
növekedés kikényszerítésének eszköze
az oldalárnyalás. A megfelelõ záródású
vágásérett erdõ alatt lágy szárú növények
kismértékben fordulnak elõ, többnyire
az árnyékkedvelõk, amelyek a faállo-
mány kitermelése után látens állapotba
kerülnek. A besugárzott energia és fény
hatására a vágásterület vízgazdálkodásá-
nak változása mellett a lágyszárúak
szukcessziós fejlõdési folyamata indul
meg. Az elsõ reagálók az éves pionír
gyomok, közülük is legnagyobb mérték-
ben a pázsitfüvek. Ha a talajt megboly-
gatjuk, azonnal jönnek a mezõgazdasági
ruderáliák (acat, mályva, folyondárok,
beléndek stb.), a folyamat elõrehaladtá-
val a nedves vízgazdálkodás irányába át-
veszik az uralkodást az évelõ magas kó-
rósok, majd késõbb a félcserjék, a száraz
fokozatok felé a tarackos évelõk és a kú-
szó félcserjék: a szeder, iszalag. A cser-
jék megjelenésével ezután már a tanul-
tak szerint halad a szukcesszió az erdõ
fejlõdése során. A kezdõ években tehát a
mechanikai úton féken tartott gyomborí-
tás segítõje a csemeték oldalárnyalásá-
nak. Az oldalárnyalás folyamatos kény-

szer alatt tartja a csemetét, hogy a fény
felé haladjon növekedésében. Termé-
szetes újultban saját fajtársai kényszerítik
a szelekció során, mesterséges körülmé-
nyek között ezt a feladatot a gyomnö-
vényzettel kell elvégeztetni. Röviden ki-
térek a vegyszeres ápolás kérdésére is. A
csemetét körülvevõ növényzet vegysze-
res pusztítását lehetõleg kerüljük! Csak a
szélsõséges homoki termõhelyeken in-
dokolt, ahol minden csepp vizet a cse-
mete számára kell biztosítani! A vegyszer
elpusztítja a természetes gyomflórát,
amely a csemete életének kezdeti szaka-
szán kedvezõ hatású a növekedésére.
Ha nem így lenne, hogy újították volna
meg saját magukat az értékes erdeink a
természetes bolygatások után! Az el-
pusztított gyomok helyére azonnal bete-
lepülnek a felújítást ellehetetlenítõ
gyomféleségek (aranyvesszõ, alkörmös
stb.), az oldalárnyalás biztosítására a
gyomokat és az évek során fokozatosan
megjelenõ cserjéket, fás elegyet, mindig
a csemeték magasságába kell tartani a
növekedési erélyükhöz igazított gyako-
riságú kaszálással. Amikor a csemeték a
gyomnövényzet magassága fölé nõttek,
a cserjék és bevetõdött elegy, nemkívá-
natos fás egyedeinek visszanyakalását
kell elvégezni. A csemeték ugyanis az ál-
landó oldalárnyalás következtében fel-
nyurgulnak, törzsük szép ágtiszta, de a
fény felé törõ kis korona nem tud állé-
kony törzset nevelni. A visszanyakalt
cserje és faegyedek adnak megfelelõ tá-

Félúton az erdõk energia és élõmunka
takarékos megújítása felé!



242 Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 7-8. szám (2008. július-augusztus)

masztékot. A visszanyakalás mértéke a
csemeték koronájához igazodva azok
alatt 30-50 cm-re legyen, így megindul-
hat az intenzív koronafejlesztés. A
visszavágást addig kell ismételni, amíg
az újra sarjadó állomány a fõállományok
fölé már nem tud nõni. Termõhelytõl,
célállománytól, évjárattól, a kísérõ fás-
szárúak bevetényült egyedszámától füg-
gõen 2-3 visszavágási alkalom szükséges
a befejezési állapotig. Jó termõhelyen
évente, gyengébb termõhelyen 2-3
évente is elegendõ a visszavágás. A tõre
történõ visszavágást kerüljük! A felnyur-
gult csemeték elfekszenek, bókolnak.
Az erõs gyökérzetbõl a sarjak olyan erõ-
vel törnek fel, hogy egy év alatt a célál-
lomány egyedei fölé nõnek. A tuskósar-
jakat tõben 2-4 cm vastagságúra erõsö-
désük után nyár derekán a kaszálás vagy
sújtókéses visszaveretés helyett a tuskó
peremérõl fejsze fokával töressük le és
az újrasarjadás megszûnik! A magassági
növekedés kikényszerítését a fentiekkel
elértük. Az optimális növõtérhez a cse-
metéinket minél közelebb kell hoznunk
egymáshoz. A mesterséges felújításkor
ez a sortáv csökkentését jelenti. A ha-
gyományos, gyakorlatban alkalmazott 2-
3 m-es sortávolság esetén a fafajtól füg-
gõen a növõtér 1:2 - 1:5 oldalarányú tég-
lalap. A sorban egymás koronájában nõ-
nek a csemeték, míg a sorközt 5-10 éves
korukra növik be. A sortáv csökkentését
a gyakorlatban használt erõ- és munka-
gépszélességek korlátozzák. A talaj-elõ-
készítésben dolgozó 100-160 LE kategó-
riába tartozó traktorok fogyasztása 5-20
liter/üzemóra. Az egyéb munkákban al-
kalmazott közepes kategóriájú 80-100
LE-s traktorok a 240-250 cm-es sortávnál
is szakaszokban tapossák ki, vagy okoz-
nak sérülést a csemetéknek. A sortávol-

ság meghatározásánál teljesen sík terüle-
ten is 20-30 centiméteres tûréshatárt kell
biztosítani az erõ- vagy munkagép oldal-
szélességén felül a gép mindkét oldalán.
Az energia és élõmunka takarékosabb
felhasználása érdekében a fenti okok
miatt az alábbi technológiai változtatáso-
kat ösztönzöm és javaslom a felújításban
dolgozó munkatársaimnak.

A teljes talaj-elõkészítés elhagyása, a
talaj bolygatásának kikerülése vagy mi-
nimálisra szorítása.

Lehetõség szerint a csemete helyett
az erdõ makkról, magról történõ megú-
jítása mesterségesen is.

A vegyszerezés elhagyása.
Az ápolások mechanikai kaszálásra,

visszavágásra korlátozása.

Az utóbbi pont takarékos „növõtér
optimalizáló” megoldására a Gemenc
Zrt.-nél folyamatosan vezetjük be a
könnyû, 15-25 LE kategóriájú traktorok
alkalmazását a felújítások ápolásában.
Japán gyártmányú (KUBOTA, ISUZU,
YANMAR stb.) háromhengeres, folya-
dékhûtéses, négykerék-hajtású trakto-
rok, amelyeknek külsõ nyomszélessé-
gük 115-120 centiméter. A hozzá csatla-
koztatott háromponton függesztett, kar-
dánhajtású szárzúzó szintén 115-120
centiméter munkaszélességû. A trakto-
rok fogyasztása 0,8-1 liter gázolaj/üzem-
óra! Alacsony (mászó) sebességfoko-
zatban a csemete sora akár 10 centimé-
terre megközelíthetõ munkavégzés
közben. 

A sortáv 160-180 centiméterre csök-
kenthetõ, a növõtér 1:1,2 – 1:2,2 arány-
ra változik, a fiatalos korábban, 2-6 év
alatt záródik.

Kedvezõ tapasztalataink után ez év-
tõl minden erdészet rendelkezni fog
kistraktorral és a hozzáméretezett szár-
zúzóval.

Évtizedekkel ezelõtt sorra jelentek
meg egyre nagyobb gépek az erdõ-
ben és mindannyian azt hittük, ez
csak fokozódni fog. Ma már azt hi-
szem az erdõmûvelésben semmikép-
pen sem fog ez történni. Az energia és
élõmunka csökkentésére az erdõ meg-
újításában megtettük kezdõ lépésein-
ket, körülményeink kényszerítenek
arra, hogy a megkezdett úton tovább
kell haladni. 

Bodor László

A Kárpát Egyezményt aláíró országok
második találkozójára került sor Buka-
restben június 17-19. között. A megbeszé-
lésen a biológiai sokszínûség, illetve a tá-
jak sokszínûségének megõrzésére vonat-
kozó dokumentumot írtak alá a felek: en-
nek értelmében elkészül egy vörös lista a
Kárpát-medencei leromlott élõhelyekrõl
és veszélyeztetett fajokról. Emellett a do-
kumentumot aláíró államok vállalják,
hogy nem engednek be a Kárpát-meden-
cébe az itteni ökoszisztémától idegen nö-
vény- és állatfajokat. A közeljövõben
ugyanakkor kidolgoznak egy adatbázist a
hét tagállamban található állat- és nö-
vényvilágról, természetvédelmi területek-
rõl és természetes élõhelyekrõl, a külön-
bözõ állatfajok szaporodása érdekében

pedig átjárókat fognak kialakítani az
egyes országok között. – Az elkövetkezõ
három évre Románia veszi át a Kárpát
Egyezmény elnökségét – mondta el Koro-
di Attila környezetvédelmi miniszter, aki
Romániát képviselte a rendezvényen. Te-
kintettel arra, hogy a Kárpátok 40 százalé-
ka országunk területén található, illetve
arra, hogy 2 millió romániai a Kárpát-öve-
zetben él, Románia az állandó titkárságot
is ellátná, de errõl még nem született dön-
tés – fogalmazott. A Kárpát Egyezmény a
Kárpátok régiója védelmének és fenntart-
ható fejlõdésének egyik fõ eszköze. Az
egyezményt aláírói Románia mellett
Csehország, Magyarország, Lengyelor-
szág, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna.

(ForestPress)
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