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A szálalás alapelvei 
Fenti címen jelent meg
Heinrich Reininer könyve,
mely  „a korosztályos erdõk
átalakítása”alcímet kapta. A
kiadó – HM Budapesti Er-
dõgazdaság Zrt. – jól idõzí-
tett, hiszen a folyamatos er-
dõborítás eléréséhez csakis
a szálaló üzemmódon ke-
resztül, annak alkalmazásá-
val juthatunk. Hatalmas fe-
ladat lehetett a kiadvány
szerkesztése, mert az olva-
só tapasztalhatja, hogy Ke-
resztes György és Dénes
Margit fõ célkitûzése a ma-

gyar viszonyokra való alkalmazhatóság volt, külhoni példák-
kal illusztrálva a témában elért eredményeket, módszereket,
követendõ feladatokat. Mint Keresztes György erdõmérnök ír-
ja a magyar kiadás elõszavában, ...„a külsõ társadalmi nyomás,
természetvédelmi törekvések erõsödése, valamint az erdõk
közlóléti használata iránt megnõtt igény-hatására fordult az
ezeket az elvárásokat kielégítõ erdõgazdálkodási formák fe-
lé....” A HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. már elõbb kezdemé-
nyezte program, mely 2003-ban fejezõdött be egybeesett a vi-
dékfejlesztési elképzelésekkel, melyhez szervesen alkalmaz-
kodott az erdõgazdálkodásuk elsõsorban Buják környékén.
(Errõl az Erdészeti Lapok is többször beszámolt.)

A mû elkészült de az alkotók nem pihenhetnek hiszen ah-
hoz hogy a szálalás a magyar erdõkben is létjogosultságot nyer-
jen, további feladatot ró a könyv megjelenésén fáradozóknak.
Az erdõmûvelõknek kell elsõsorban alaposan tanulmányozni-
uk a „szálalás Bibliáját”, bár kétségtelen, hogy az erdõkben fo-
lyó gazdálkodás valamennyi szegmensét alapvetõen érinti ez
az erdõnevelési módszer. ( Feltárás, gépek, ökonómia.)

A kiadvány végén az irodalomjegyzékben olvasható majd
kétszáz tétel is igazolja , hogy nem akármilyen mûrõl van
szó . A témában elõdeink sem szégyenkezhettek. Róth Gyu-
la az 1920 ban megjelent „A szálaló erdõk természetes felújí-
tásának elõkészítése” c., az OEE-ben tartott elõadásában írja.
„... könnyen megtaláljuk a nyitját annak, hogy miért ellenez-
te a tudományos kutatás a tarvágást és miért terjedt az mégis
a gyakorlatban. 

Mind a tarvágásnak, mind a természetes felújításnak meg-
vannak a maga elõnyei és hátrányai. A tarvágás elõnyei a ki-
használás, az értékesítés és az erdõrendezés terén érvénye-
sülnek és olyanok, hogy közvetlenül szembetûnõk, és azon-
nal csengõ pénzben jutnak kifejezésre hátrányai kevésbé
szembeötlõek, és a beható kutatás elõtt tárulnak fel csak tel-
jes nagyságukban. A természetes felújításnál viszont az elõ-
nyök nem oly szembetûnõek és csak a gondos kutató szem
látja õket teljes nagyságukban, hátrányai pedig éppen a ki-
használás és az erdõrendezés, valamint az értékesítés terén
nyilvánulnak meg, nagyon is szembetûnõek és a gazdaság
menetét határozottan nehezítik.”

De említhetnénk Jablánczy Sándor 1953-ban megjelent
kandidátusi értekezését is. (Külön tanulmányt érdemelne,
hogy a gondolatokat miért nem követte a gyakorlat.)

A könyv kapható a kiadónál. 
Pápai Gábor




