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A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és a Vas
megyei MgSZH Erdészeti Igazgatóság
szakmai napot szervezett 2008. június
11-én az átalakító üzemmódú erdõk fa-
használatának tervezésével és végrehaj-
tásával kapcsolatban. A rendezvény
helyszíne a Zrt. Vasvári Erdészeti Igaz-
gatóságának szajki, nádasdi és körmen-
di erdõtömbje volt. A szakmai nap
résztvevõi a térség gazdálkodói közül a
Szombathelyi Erdészeti Zrt., a Kisalföldi
Erdõgazdaság Zrt., a KAEG Zrt., a TAEG
Zrt., és a Zalaerdõ Zrt. szakemberei vol-
tak. Az MgSZH vas megyei és gyõr-sop-
ron megyei munkatársai teljes létszám-
mal megjelentek, továbbá a szervezet
központja is képviseltette magát. Az Õr-
ségi Nemzeti Park és a természetvédel-
mi hatóság is magas szinten jelen volt a
rendezvényen. Összesen 83 fõ részvé-
telével zajlott a Szakmai Nap. 

A rendezvény elõzménye az volt,
hogy a Szombathelyi Erdészeti Zrt. erdé-
szeteinek új üzemtervezése kapcsán
2008. január 1-jétõl elsõként a Vasvári
Erdészeti Igazgatóságra új erdõterv ké-
szült. A tervezés során több erdõtömb-
ben cca. 1500 hektár erdõ átalakító
üzemmód szerint került üzemtervezésre,
alapját képezve a folyamatos erdõborí-
tásra alapozott erdõgazdálkodásnak. 

A nap reggelén Bakó Csaba, a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. erdõgazdálkodási
igazgatója és Orbán Lajos, a Vasvári Er-
dészeti Igazgatóság erdészeti igazgatója
köszöntötte a résztvevõket. Ezt követõ-
en Balogh Csaba, a Vas Megyei MgSzH
Erdészeti Igazgatóságának igazgatóhe-
lyettese tartotta meg bevezetõjét, mely-
nek rövidített tartalma a következõ:

Elõzmények:
1970-80-as években Magyarország

magánerdeinek 90%-a az Õrségben és a
Vendvidéken volt. A kezelés tarvágás
nélkül történt. 

Az 1997-ben életbe lépett új erdõtör-
vény alapján készletgondozó használat
lehetõsége is tervezhetõvé vált. Vas me-
gyében 1998-tól 3720 ha-on alkalmaz-
ták az üzemtervekben a készletgondozó
használatot, melynek jelentõs része a
paraszti szálalást fedi le. Ezen túl, fõleg
az Õrségben, kb. 3000 ha érintett terüle-
ten szálalóvágások is mûködnek magán-
erdõkben, amelyek szintén a paraszti
gazdálkodást hivatottak kezelhetõvé
tenni. Késõbb lehetõvé vált a vágásos és
faanyagtermelést nem szolgálókon túl a
szálaló és átalakító üzemmódok alkal-
mazása is.

Az elmúlt évtizedekben az állami er-
dõgazdálkodásban is jelentõs változta-
tások történtek. Így pl. a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. Vasvári Erdészeti Igazga-
tóságának üzemtervi elõírásai az alábbi-
ak szerint változtak: 

1987 – 100% TRV; 
1997 – 81% TRV, 19% FF;  
2007 – 54% TRV (ennek 48%-a akác,

23%-a fenyõ és nyár), 39% FF,  7% SZV,
+149 ha-on szálalás és 1438 ha-on átala-
kító üzemmód.

A szakmai nap célja nem az itt elkez-
dett átalakító munka értékelése (azzal
várni kell legalább egy erdõtervi ciklust
- türelem), hanem annak a bemutatása,
hogy a szervezõk itt a Nyugat-Dunántú-
lon hogyan képzelik az átmenetet egy
másfajta, a természet erõit jobban ki-
használó és azokat tiszteletben tartó er-
dõgazdálkodásra.

A kísérleti fázison az ügy már túllé-
pett, Vas és Gyõr-Sopron megye erdõ-
gazdálkodóinál 6315 ha-on már meg-
történt, ill. elõzetes megállapodás van
az átalakító üzemmód bevezetésére.
Meg kell jegyezni, ha elfogy a türelem
(elrontjuk a munkát), van visszatérési
lehetõség a vágásos üzemmódba is, és
újra lehet kezdeni a folyamatot. 

Fontosnak tartunk néhány alapfo-
galmat tisztázni: 

1. Gazdasági erdõben az üzemmód
alkalmazásának célja olyan részletszintû
erdõállapot elérése, ahol hosszú távon
biztosított az egyenletes gazdaságos fa-
anyagtermelés és az erdõ megújulásá-
nak költségtakarékos biztosítása olyan
természetközeli erdészeti gazdálkodási
módszerekkel, amelyek alkalmazása a

Szakmai Nap Vas megyében
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faállományok fõ állapotjellemzõit tekint-
ve hirtelen változást nem eredményez
(két jellemzõ paraméter: felsõ szint záró-
dása, átlagkor). Ezen túl minden esetben
az erdõk védelmi és üdülési, turisztikai
funkcióinak jobb érvényesülését is szol-
gálja az üzemmód bevezetése. Az esetek
többségében azonban ekkor is érvényes
az elõbb leírt mondat.

2. A gazdálkodási alapegység to-
vábbra is az erdõrészlet.

3. Vannak az üzemmód bevezetésé-
nek feltételei:

Természeti feltételek: kellõen feltárt,
megújulásra képes erdõállomány alkal-
mas termõhelyen, és elviselhetõ vadál-
lomány (különösen az erdei õzre kell fi-
gyelni).

Gazdálkodási feltételek: szándék és
akarat, a tudás megszerezhetõ.

4. Állami erdõkben a kijelölés mini-
mum 50 ha-os tömbökben, emiatt kü-
lönbözõ korú erdõk kerülhetnek beso-
rolásra. Ezek három csoportra osztha-
tók, melyekben a fõ feladatok eltérõek: 

Fiatal erdõk: elegyességet, változatos
szerkezet kialakulását kell elõsegíteni. Ha
van, maradjon meg rövidebb életû lágy
lomb is (10-30% pl.: NYI, RNY, KFÛ). Itt-
ott erõsebben kell belenyúlni, másutt ke-
vésbé, de érintetlen részt nem kell még
hagyni. Elegyetlen fenyõben ha-onként
1-2 db 50-100 m2-es foltban az összes fe-
nyõt kivágni. Az erdõszegélyt nem sza-
bad megbontani! A folyónövedéknél jó-
val kisebb a kitermelés intenzitása.

Középkorú erdõk: az átalakítás elsõ
fázisában egy erõsebb beavatkozás
kell, általában az elsõ tervciklusban egy
alkalommal. Késõbb kell áttérni az 5
évenkénti, finomabb munkára. 

Az elsõ durvább belenyúlásra a vál-
tozatos, foltosan bontottabb jellegû (lé-

kes) állományszerkezet alapjainak vi-
szonylag gyorsabb kialakítása miatt van
szükség. Csoportos gyérítéseknek ne-
vezzük ezeket. Fõ jellemzõik: részleten-
ként 5% körüli érintetlen foltot kell
hagyni, egyben, valamely jól megfog-
ható helyen. Itt késõbb sem vágunk ki
semmit, száraz fát sem. Aztán: ha-on-
ként 2-5 db 100-500 m2-es léket kell ki-
alakítani. A köztes állományban az ár-
nyalást nem szabad túlságosan meg-
bontani, de a felsõ szintbõl is kell ter-
melni. Akác, bálványfa terjedése ellen
fel kell lépni, de az újulatot általában
nem ápoljuk. A folyónövedék körüli a
kitermelés nagyságrendje.

Idõs erdõk: Vvéghasználat történik és
felújítási kötelezettség keletkezik. Tar-
vágás is lehet, itt az utódállományt kell
alakítani. A fokozatos felújítóvágás az
újulat megjelenésének függvényében
csoportos bontással történik. TRV és FF
esetén hagyásfacsoporto(ka)t mindig
kell hagyni. Itt az álló és fekvõ száraz fa

is meghagyandó. Ha lehet, csoportos
szálalóvágást kell tervezni. Ez tulajdon-
képpen egy legalább 30-40 évre elnyúj-
tott felújítóvágás, aminek a végén 10%
körüli idõs fához már nem lehet és nem
is érdemes hozzáférni. Így az átvezetés
viszonylag gyors lehet. Az újulatot álta-
lában ápolni kell. A folyónövedéket je-
lentõsen meghaladó a kitermelés.

A bevezetõt követõen a Hosszúpe-
reszteg 7A cseres erdõrészlet gyérítési ter-
vezésének, a munka jelölésének és vég-
rehajtásának ismertetése következett.

A résztvevõk hat kiscsoportban, ve-
zetõk irányításával tekintették meg az
erdõrészletet, ahol a gyérítés a terület
felén már végre volt hajtva. Így mód
nyílt azonnal a jelölést és a végrehajtás
után kialakult képet összevetni. 

Rövid séta után a Hosszúpereszteg
4B erdõrészletben egy cseres csoportos
szálalóvágás jelölésének megtekintése
következett.

Autóba szállást követõen a Szajki-tavak
strandbejáratánál lévõ parkolóba men-
tünk át. Innen gyalog közelítettük meg a
Hosszúpereszteg 26A – Pro Silva váromá-
nyos területként kezelt – erdõrészletet,
ahol Bakó Csaba ismertette a Zrt. témához
kapcsolódó eddigi tevékenységét.

Ebéd után az igazgatóság nyugati te-
rületeire utaztunk, elõször a nádasdi Al-
másd erdõtömbjébe. Itt a Nádasd 4A
gyertyános–kocsánytalan tölgyesének
szálalóvágási tervezését és jelölését,
végrehajtását ismertette Balogh Csaba
és Török Imre. A részletet két csoport-
ban tekintettük meg, majd a nyiladékon
megállva összevetettük a látványt a Ná-
dasd 1D hagyományos bontóvágása
után kialakult képpel. 

Az utolsó állomás a Körmend 2D er-
dõrészlet 112 éves kocsányos tölgyese
volt. A megelõzõ idõszakokban két
erõteljes gyérítés történt, melynek ha-
tására több csoportban embermagas
kocsányostölgy-újulatcsoportok ala-
kultak ki. Ezekre alapozva szálalóvá-
gás tervezése történt, a tervidõszakban
kétszeri belenyúlással. Az állomány a
fokozatosan kialakult naposabb körül-
mények hatására nem fattyúhajtáso-
dott, egészségi állapota kifogástalan. A
tömbben (Tilalmas) a tölgy vágásérett-
ségi kora 120-140 év között van. Sajnos
a részlet alaposabb megtekintését a
közben megérkezett erõteljes zivatar
megakadályozta.

A résztvevõk és szervezõk sikeresnek
értékelték a rendezvényt, amelynek az
õsz folyamán folytatása következik. 

Kép és szöveg: Balogh Csaba 
Bakó Csaba


