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Erdõkezelés a természettel címmel hir-
dette meg Józwiak Bernard Kaán Károly
díjas erdõmérnök azt a rendezvényt,
melynek célja a folyamatos erdõborí-
tás elveinek és gyakorlati megvalósításá-
nak ismertetése volt. A program az »1% az
erdõkért« keretösszegbõl elnyert pályázati
támogatás finanszírozásában valósult
meg. Mindkét napon közel 60 résztvevõ
kísérte figyelemmel az elõadásokat, illetve
vett részt aktívan a konzultációkban, a vi-
tákban. A résztvevõk zalai erdészek, erdõ-
gazdálkodók és erdõtulajdonosok voltak.
Az állami és a magán erdõgazdálkodók
képviselõi egyaránt jelen voltak, illetve az
erdészeti hatóság munkatársai is képvisel-
tették magukat.  A Zala Megyei Erdészeti
Igazgatóság szakmai segítséget nyújtott a
program összeállításához, vezetéséhez.
Az eseményrõl a helyi televízió és a Zalai
Hírlap is beszámolt.

A szakmai rendezvényeket általában
úgy tervezik, hogy az elsõ napon (egy
napos program esetében délelõtt)
hangzanak el az elõadások, a második
napon (vagy délután) kerül sor a terepi
bemutatókra. Az elõadásokat figyelem-
mel kísérõ résztvevõk így a terepi prog-
ramszakaszban ismerhetik meg azokat
a gyakorlati eredményeket, amelyek az
elméleti megfontolásokat megalapoz-
zák, illetve az elõadók tapasztalatain
alapuló beszámolókat kézzelfoghatóvá
teszik. A zalai szervezõk most fordítot-
tak ezen a megszokott sorrenden. Az el-
sõ napon – a Kérdések Napján – terepi
bejárásra került sor, a második napon –
a Válaszok Napján – az elõadásokat
hallgathattuk meg. 

A Kérdések Napján tehát a terepi
szakasza zajlott a programnak, két jól
elkülönített erdõtömbben. Elõször egy
olyan erdõrészletbe látogattak a résztve-
võk, amely állami tulajdonban, a Zalae-
gerszegi Erdészet kezelésében van. Pa-
dár 8G erdõrészlet egy 70 éves elegyes
erdõ, vágásos üzemmódban, faanyag-
termesztési rendeltetéssel. Az erdészet
évtizedeken át, erdészgenerációkon át-
ívelõen, lelkiismeretesen dolgozott itt,
igazán „jól kezelt” erdõrõl beszélhetünk
tehát. Rendszeresen elvégezték benne
az esedékes gyérítéseket, a szükséges-
nek ítélt egészségügyi termeléseket;
ugyanakkor nem egységes az állomány.
Rendelkezik egy erdei fenyõvel gyen-
gén elegyes gyertyános lábazattal, van-
nak elegyes bükkös részei és van egy
száraz cseres-tölgyes állományrésze is a

dombtetõre felhúzódóan. Változatos
összetételû – elõre kijelölt – mintaterü-
leteket tudtunk tehát felkeresni, és az
egyes helyszíneken kérdéseinket meg-
fogalmazni. A kérdések alapvetõen
mindenütt ugyanazok voltak: milyen
beavatkozásokat kell vagy lehet elvé-
gezni ahhoz, hogy a 70 éven át vágásos
szemlélettel kezelt erdõt átalakítsuk ve-
gyes szerkezetû állománnyá, mely a fo-
lyamatos erdõborítást biztosítja.

Minden helyszínen vázoltunk egy elõ-
zetes tervet (inkább csak elképzelést) a
résztvevõknek. Elmondtuk, hogy a konk-
rét erdõszerkezet milyen cél(okat) tesz
szerintünk elérhetõvé és ezen cél(ok) elé-
rését milyen eszközökkel lehet megvaló-
sítani. Érdekes és hasznos konzultációk
alakultak ki, több esetben vitára is sor ke-
rült; minden résztvevõ igen aktív volt.
Lényeges hangsúlyozni azt a körülményt,
hogy a komolyabb viták nem a célok te-
kintetében alakultak ki, hanem a megva-
lósítás eszközeit illetõen. Alapvetõen
egyetértett minden hozzászóló abban,
hogy a folyamatos erdõborításra történõ
áttérés mindegyik helyszínen – a száraz
cseres-tölgyes oldalban is – megvalósít-
ható, a tervezett erdõszerkezet kialakítha-
tó. Az elérhetõ fafaj-összetétel kérdésé-
ben, még inkább az átalakítás lépéseit és
annak idõszükségletét tekintve azonban
maradtak nyitott kérdések. Mivel az elsõ
nap a kérdések napja volt, a cél is alapve-
tõen a kérdések megfogalmazása volt.
Több dologban született meg azonban a
válasz is, mint elõzetesen vártuk.

A terepi program második helyszíne
Nagykapornakon volt, a felkeresett er-
dõtömb Remetekert névre hallgat. Itt a
Zalaegerszegi Erdészet néhány éve
megkezdte a korábban vágásos üzem-
módban kezelt erdõ átalakítását. Az er-
dõterület bejárása igen hasznos volt.

Szenzációs kétnapos
tanfolyam és konferencia Zalában
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Kezdeti eredmények ugyanis már ta-
pasztalhatók, mindenki saját szemével
láthatta, hogy a kis erdõciklusra alapo-
zott lékgazdálkodás elindítja a vegyes
szerkezet kialakulását. Nem csupán a
bükk újul könnyedén, hanem a fényi-
gényes tölgy is bizonyítja életrevalósá-
gát. Hasznos volt ugyanakkor körbeba-
rangolni a területet azért is, mert így
végigkövethettük azt a tanulási folya-
matot, amelyet az erdészet szakemberei
végigjártak. Láttuk a kezdetben létreho-
zott mini-végvágott, tipikus vágástéri
gyomokkal teli felújítási területet; majd
eljutottunk odáig, hogy különbözõ mé-
retû és tájolású lékekben figyelhettük
meg a felújulási fázis kialakulását. A fel-
tett kérdések itt is elsõsorban arra vo-
natkoztak, hogy milyen idõtávlattal kell
számolni az átalakítási folyamatot illetõ-
en, illetve milyen irányban változik
majd az évtizedek során az elegyarány.
Élénk beszélgetéssel, vitával zárult a
nap; többen beszámoltak olyan saját ta-
pasztalatukról, amelyet a nap folyamán
látottak-hallottak alapján egészen más-
ként értékeltek, mint korábban. Ugyan-
akkor lehangoló, egyben a mai, kis ma-
gyar valóságba zökkentett vissza min-
ket a megtapasztalt vadkár. A ragyogó
újulatot agyonrágta a vad, több helyen
még a bükksás tövét is kiharapta. A kér-
dések napján ezért végül megfogalma-
zódott egy – egyelõre – megválaszolha-
tatlan kérdés is: hogyan lovagoljuk meg
a fellegeket, ha láncokkal a lábunkon
még gyalogolni se tudunk…? 

Nem csökkent az érdeklõdés a Vála-
szok Napján sem: a közel 60 fõ érdek-
lõdéssel várta, hogy az elõzõ napon
megfogalmazott kérdésekre választ
kapjon, illetve további kérdéseket
tegyen föl; valamint, hogy ismereteit
bõvítse. Az elõadók között országos is-
mertségû, a témában jártas „húzóne-
vek”, és kevésbé ismert, de tapasztalt
szakemberek egyaránt voltak. Elsõként
Gálhidy László, a WWF erdészeti refe-
rense történeti és nemzetközi áttekin-
tést adott a folyamatos erdõborítást biz-
tosító erdõkezelésrõl. Láthattuk, hogy
nem új, hanem hosszú ideje alkalma-
zott metodikáról van szó; és az is bebi-
zonyosodott, hogy a legkülönbözõbb
termõhelyi adottságú területeken mû-
velik sikeresen így az erdõket. Önma-
gában ez a körülmény cáfolja azokat az
elõítéleteket, melyek szerint csak 2-
3000 mm éves csapadékmennyiség
mellett és árnyéktûrõ fafajokból álló ál-
lományok alkalmasak a szálalásra.

Második elõadóként Standovár Tibor,
az ELTE TTK ökológusa kapott szót. Elõ-

adása egyfajta elméleti alapozó volt.
Olyan kölcsönhatásokról, erdõdinamikai
folyamatokról, a természetesség ismérve-
irõl szólt többek között, mely egyrészt ar-
ra világított rá, hogy mi történik a termé-
szetes erdõkben, másrészt az is kiderült,
hogy mely természeti folyamatokra tá-
maszkodhat a gyakorló erdész, amikor
átalakítást vagy szálalást végez.

Horváth Jenõ, az Õrségi Nemzeti
Park munkatársa már szûkebb hazánk-
ra: Zala megyére összpontosítva mutat-
ta be az erdõk természeti értékeit. Fel-
hívta a figyelmet az egyes erdõben élõ
szervezetek igényeire, az emberi be-
avatkozások hatásaira. Elõadását az
elõzõ napon készített fényképfelvéte-
lekkel is illusztrálta, információi ezzel
abszolút naprakészek voltak.

A negyedik és ötödik elõadó gyakor-
ló erdõgazdálkodó volt. Gyakorlati ta-
pasztalataikról számoltak be, és nagyon
fontos része volt mondandóiknak a
gazdaságosság kérdése is. 

Világhy András, a Zalaegerszegi Erdé-
szet mûszaki vezetõje ismertetésébõl két
dolog feltétlenül kiemelendõ: az egyik az,
hogy tölggyel is mûködik az átalakítás,
megfelelõen tájolt kisméretû lékben is
megindul a felújulás. A másik fontos do-
log az, hogy konkrét számokkal bizonyí-
totta, hogy nem ráfizetéses, és nem is ke-
rül többe, sõt: a felújítási költségek drasz-
tikus csökkenése miatt gazdaságosabb a
folyamatos erdõborítás melletti gazdálko-
dás a vágásosnál. Adatai mindenképpen
érdemesek arra, hogy egy szélesebb körû
vizsgálat alapját képezzék.

Nemcsák László az ország másik
csücskébõl, a vadregényes Zemplénbõl
érkezett Zalába, megosztandó tapaszta-
latait. Elmondta, hogy a faanyag érték-
növekedési lehetõségére vonatkozó
megállapításai alapján jutott arra az el-
határozásra, hogy szálalással és apró

bolygatásokon alapuló módszerrel ke-
zelje a saját tulajdonában álló erdejét.
Meggyõzõ beszámolója szerint tölgyes-
ben is sikerrel alkalmazza a módszert.
Mondanivalója súlyát növelte az a kö-
rülmény, hogy nem állami erdõben, ha-
nem a saját erdejében szakított a vágá-
sos gazdálkodással. Több alkalommal
hallhatók ugyanis olyan ellenérvek,
mely szerint persze, az állami erdõben
mindent lehet, bezzeg a maszek az nem
csinálja! Ezek szerint csinálja.

Végezetül technikai jellegû tudnivalók-
ra hívták fel az elõadók a figyelmet. Ja-
gicza Attila az Erdészeti Igazgatóság
munkatársa az átalakítás és szálalás ter-
vezésével kapcsolatos ismereteket kö-
zölte. Ezt követõen Bodonczi László, a
Regionális Fejlesztési Ügynökség mun-
katársa az aktuális, témához kapcsolódó
pályázati lehetõségeket ismertette. Per-
sze nem állta meg, hogy a Vend-vidéki
szálaló erdõkrõl ne ejtsen néhány szót,
de idõhiány miatt (az utolsó elõadó há-
látlan szerepe volt az övé) jobbára elõ-
adása eredeti témájánál kellett maradnia.

Természetesen nem úgy álltak fel a
résztvevõk a kétnapos rendezvény vé-
gén, hogy holnaptól mindenütt ezt a
módszert fogják alkalmazni, de ko-
moly, szemléletformáló hatása volt a lá-
tottaknak, hallottaknak. A szakközön-
ség, az elõadók, a szervezõk egyaránt
úgy ítélték meg, hogy a felkeresett hely-
színek kiválasztása, az elõadások tartal-
ma, nem utolsósorban a résztvevõk ak-
tivitása miatt rendkívül hasznos, jól si-
került; egyes vélemények szerint szen-
zációs volt a program. A korábban már
Zalában is megindult úton egy jókora
lépést haladtunk elõre. Mindenki várja,
ezért lesz még folytatás!

Horváth Iván
igazgató

Zala megyei Erdészeti Igazgatóság

Erdésznõk találkozója – 2010
Az erdésznõk idei találkozója a HM Budapesti Erdõgazdaság

Zrt.-nél lesz, Buják és Hollókõ környékén, 
szeptember 23-24-én (csütörtökön és pénteken).

Megtiltotta tegnap az Európai Parlament,
hogy területén illegális fakivágásból szár-
mazó termékekkel kereskedjenek. A kor-
látozás két év múlva lép életbe. 

Európában hatalmas mennyiségben
kereskednek olyan országokból szár-

mazó faipari termékekkel, amelyeknek
gyenge, korrupt kormányai vannak, és
ahol bûnözõk, valamint maffiózók vág-
ják ki – jelentõs környezeti károk árán –
az erdõket. 

(Magyar Nemzet)

Szálka az unió szemében




