
Magyarországon a folyamatos erdõ-
borítást biztosító természetközeli
erdõgazdálkodási módszerek iránt
növekvõ társadalmi igény tovább
ösztönzi a nem vágásos erdõkezelé-
si üzemmódok térhódítását. Ezek
közül jelentõs szerep jut az erdésze-
ti igazgatás által kiemelten támoga-
tott – az erdei ökoszisztémában le-
játszódó önszabályozó természeti
folyamatokra alapozó – szálaló és
átalakító üzemmódoknak, mivel az
így kezelt erdõk védelmi és közjólé-
ti funkcióik mindegyikét magas
szinten képesek a gazdálkodás mel-
lett is betölteni. 

Az elmúlt években a szálaló – a
rendszeres, és az erdõ folyónövedéké-
hez igazodó mértékû fahasználatokkal
(szálalás) történõ erdõkezelés, amely-
nek során az erdõnevelési és a vég-
használati/erdõfelújítási idõszakok
nem különülnek el egymástól –, és az
átalakító üzemmódban – melynek el-
sõdleges szakmai célja a vágásos
üzemmódról a szálaló üzemmódra va-
ló áttérés – kezelt erdõterületek aránya
a vágásoshoz viszonyítva tovább növe-
kedett. Korlátozó tényezõként szerepel
az a tény, miszerint a folyamatos erdõ-
borítást biztosító üzemmódok csak ab-
ban az esetben alkalmazhatók, ha a ter-
mõhelyi és erdõállomány-viszonyok
azt lehetõvé teszik. 

Az Országos Erdõállomány Adattár
adatai alapján 2004-tõl mintegy 8350 ha
szálaló, 2005-tõl pedig 12 150 ha átala-
kító üzemmód került bevezetésre a kör-
zeti erdõtervezés során. Jelenleg a fo-
lyamatos erdõborítást biztosító erdõke-
zelési üzemmódok összterülete eléri a
20 500 ha-t. 

Az alábbiakban az adatok további
feldolgozása során szerzett tapasztala-
tokat és értékeléseket szeretnénk köz-
readni és megosztani.

Az 1. ábrán a szálaló és átalakító
üzemmódok összterületét tüntettük fel
évenkénti bontásban. A kimutatás sze-
rint az évenként tervezett szálaló üzem-
mód minden egyes évben meghaladta
az 1700 ha-t. Az átalakító üzemmódban
tervezett területek összege  stabilan

4000 ha körüli értéket mutatott az egyes
tervezési években.

Fontos kiemelni, hogy a nem vágá-
sos üzemmódba tervezett területek
nem oszlanak el egyenletesen vala-
mennyi megyei erdészeti igazgatóság
között (ez érthetõ is a különbözõ adott-
ságok – klíma, termõhely, faállománytí-
pus – miatt).

Éppen ezért az egyes igazgatóságok
ezen két üzemmódba tervezett területe-
inek összesített adatai meglehetõsen
változatos képet mutatnak. A 2. ábra
igazgatóságonként és évenként mutatja

be a folyamatos erdõborítást biztosító
üzemmódokban tervezett területeket. A
sávozott oszlopok minden esetben a
szálaló, míg a sötét oszlopok az átalakí-
tó üzemmódok területi értékeit szemlél-
tetik. Három igazgatóság esetében (So-
mogy, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar me-
gyei MgSZH EI) ezen üzemmódok egyi-
kébe sem történt besorolás a vizsgált
idõszak alatt.

Tovább vizsgálva és az igazgatósá-
gok erdõtervezési részlegeinek tervezé-
si adatait összesítve a különbségek job-
ban szemléltethetõk (3. ábra). Azoknál

Egyre nagyobb teret nyer hazánkban a
folyamatos erdõborítású erdõkezelés

1. ábra. A szálaló és átalakító üzemmódba tervezett területek (ha) évenkénti és összesen bontásban

2. ábra. A megyei MGSZH Igazgatóságok által tervezett szálaló és átalakító üzemmódok adatai az
Országos Erdôállomány Adattár alapján
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az erdõtervezési részlegeknél, ame-
lyeknél kis területen volt igény ezen
üzemmódok tervezésére (többnyire az
50 ha alatti tömböket alkotó erdõrészle-
tek esetében) inkább a szálaló üzem-
módot preferálták. Ennek fõ oka lehet a
szálalást lehetõvé tevõ megfelelõ faállo-
mány és korosztályviszonyt mutató te-
rületek országos szintû aprózódása,

mozaikossága. Az egri, és váci erdõter-
vezési részleg esetében elsõsorban
nagy területû, összefüggõ területi egy-
ségek kialakítása történt.

Az 1. táblázatban azoknak a körze-
teknek és erdészeteknek a felsorolását
tettük meg, amelyeknek a 2004-2007.
közötti tervezési idõszakban a szálaló
és/vagy átalakító üzemmódban terve-

zett területe meghaladta (nem egybe-
függõen) az 500 ha-t. Ezekre a Fõvárosi
és Pest megyei, a Veszprém, Vas, Zala
és Heves megyei MgSZH Erdészeti
Igazgatóságán került sor.

Az Országos Erdõállomány Adattárból
származtatott, a szálaló üzemmódba ter-
vezett erdõterületek faállománytípusaira
vonatkozó adatok szerint megállapítha-
tó, hogy a szálaló üzemmódban az árny-
tûrõ fafajok alkotta állományok bírnak a
jelentõsebb területtel, így a bükkösök, a
bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgye-
sek, valamint a gyertyános-bükkösök. Az
átalakítással érintett erdõterületek faállo-
mányát zömében cseresek és kocsányta-
lan tölgyesek (kocsánytalan tölgyes-cse-
res, cseres-gyertyános-kocsánytalan töl-
gyes, cseres-kocsánytalan tölgyes) alkot-
ják. A 2. táblázatban  a szálaló és átalakí-
tó üzemmód alapján folytatott erdõkeze-
lési módszerrel érintett tizenöt legna-
gyobb területtel bíró faállománytípust
mutatjuk be. Az Országos Erdõállomány
Adattár (2008. november 14-ei állapot)
adatai szerint a mintegy 8350 ha szálaló
üzemmódból mindössze 1347 ha (16%)
található magántulajdonban, a 12 150 ha
átalakító esetében pedig ez az arány 7 %,
ami csupán 820 ha-t jelent. A 4. ábra a
magántulajdonú erdõkre tervezett nem
vágásos üzemmódok megyénkénti elosz-
lását szemlélteti, rendre szálaló és átala-
kító üzemmód sorrendben.

Az átalakító és a szálaló üzemmódok
tervezésében a gazdálkodói akarat játsz-
sza a fõszerepet, mivel enélkül eredmé-
nyes és szakszerû munka a folyamatos
erdõborítással kezelt erdõkben nem
várható el.

3. ábra. A szálaló és átalakító üzemmódok összesített területei (ha) a Megyei MGSZH Erdészeti
Igazgatóságok erdôtervezési részlegeinél

1. táblázat. Tervezési egységek 500 ha-t meghaladó szálaló 
és/vagy átalakító üzemmódba tervezett területtel

2. táblázat. A szálaló és átalakító üzemmód 15 legnagyobb területtel bíró faállomány típusa
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A 2004-2007 közötti erdõtervezési
évek adataiból kimutatható,  hogy a
szálalás 74 %-a, míg az átalakító üzem-
mód 89 %-a védett természeti területen

lévõ erdõkben került tervezésre. A nem
védett területeken történõ elõírásokra a
közjóléti funkciót is ellátó üdülõterüle-
teken, parkerdõkben, valamint víztáro-

zók környezetében került sor. Ugyan-
akkor, mind gyakrabban fordul elõ az
az eset, hogy a viszonylag kis területtel
bíró magángazdálkodó maga kéri az er-
dõterületére az üzemmód-váltást, fa-
használati elõírásként pedig a szálalást.
Ezeknek az eseteknek a gyarapodása
két okra vezethetõ vissza. Az egyik az
ún. „háztáji-gazdálkodás” gyakorlásá-
nak kívánalma, ami köztudottan azt je-
lenti, hogy az erdõgazda csak saját fel-
használásra szeretne termelni, általában
csak annyit, amennyit az adott évben
saját céljaira felhasznál. A másik ok,
hogy a szakszerû szálalás folytatása so-
rán nem keletkezik felújítandó üres vá-
gásterület, így a hagyományos vágásos
üzemmóddal szemben jelentõs felújítá-
si és ápolási költség takarítható meg. 

Megítélésünk szerint a nem vágásos
üzemmódok arányának növekedése vi-
tathatatlan jele a természeti folyamatok-
ra alapozott erdõgazdálkodás térnyeré-
sének, mely tendencia a jövõben várha-
tóan tovább erõsödik.

4. ábra. A szálaló és átalakító üzemmódba tervezett magántulajdonban lévô erdôk eloszlása
megyénként
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Tisztelt Kollégák!
A mai nehéz gazdasági körülmények között megnõtt a tehetséges és rászoruló hallgatók, az erdõmérnöki oktatás
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