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Az úrbérrendezés idején 1871 körül
nagyobb erdõterületeket irtottak ki, ami
az erdõterület csökkenéséhez vezetett,
késõbb azonban visszaállt az eredeti álla-
pot. Nagykapornak Zala megye egyik leg-
erdõsültebb helysége volt és hosszú idõ
távlatában is megmaradt ez az állapot.

Riedl Ödön erdõmester 1866-ban
már erdõrészenként becsülte meg és
minõsítette is a fafajokat. Eszerint min-
denütt elegyes erdõk voltak igen válto-
zatos fafajjal és korösszetétellel. A ko-
csánytalan (csüggõ, csupros) és a ko-
csányos tölgy vezetett a fafajok közül,
de mindenütt elegyesen található gyer-
tyán, bükk, cser és szelídgesztenye. A

második fõ fafaj a bükk, mely zömmel
az erdõrészek északi és a hidegfekvésû
oldalaiban volt, szintén elegyesen, se-
hol sem elegyetlenül. A fiatalosok közt
jelentõs arányt képeztek a bükkösök,
de a fenyõ is jelentõs helyet foglalt el. 

Mindenütt magról kelt csemetékrõl ír
Riedl Ödön, de mezõgazdasági köztes-
ként megemlíti a tölgymakkal felújított
területet is.

A legfontosabb talán, hogy egyes ré-
szeken a 10 évestõl 60 évesig minden fa
megtalálható. A Geszterédtõl északi irány-
ban lévõ, valamint a Városhegy és Nagya-
páti közti erdõ is ilyen korállományú. Itt
érhetõ tetten a szálaló erdõgazdálkodás!

Az 1810 óta folyó fakitermelések után
mindenütt jó állapotú fiatalosok voltak.

1773-ban készült az a legrégebbi tér-
kép, ahol már pontosan elkülönítették
az apátsági erdõket a többi mûvelési
ágtól. Itt még egybefüggõ erdõtömbök
vannak, és itt-ott látni kiirtott erdõket. A
késõbbi Alsóerdõ akkori neve Boldog-
asszonyháza puszta, mely a török idõk
elõtt lakott hely volt. Az egész erdõ-
tömbben Ivánföldén vannak kisebb ir-
tások és egy csöppnyi a Remetekert-
ben, ahol a remete is lakott. Összessé-
gében 60-70% lehetett az erdõk aránya.
A Baldolson-háza erdõt ábrázolja az
1786-1790 körül készült térkép és a fel-
mérés szerint 1701 hold 888 négy-
szög?öl volt a területe Ez az elsõ kimon-
dottan erdõtérkép, készítõje Joseph Bat-
stiber mérnök.

1780-ban három, 1810-tõl már hét er-
dõõr vigyázta az apátsági erdõket. Az
õrzésen kívül a szakmai munkákat is õk
irányították. Az apátsági erdõket az
1808-ban készített erdõgazdasági tér-
képre vezetett kihasználási sorrend sze-
rint 1854-ig 90 éves fordában kezelték.
Az évente kijelölt vágások a piros betû-
vel jelölt osztagokon belül voltak. 

A természetes felújítást úgy alkal-
mazták, hogy az évi vágásokban min-

1. Tölgygazdálkodás, folyamatos erdõborítás

Lenti vagy Lenthi, (Nempthi), ma-
gyar mezõ város, Zala vmegyében:
637 kath., 12 ref., 8 zsidó lak. Kath.
paroch. templom. Termékeny határ-
ját a Kerka vize gyakran elönti. Szõ-
lõhegye és igen szép makkos erdeje
van. Feje egy uradalomnak, mellyet
csakugyan a Bánffyak birtak, de
most b. Eszterházyt esmeri urának.

Kapornak (Nagy), magyar m. v. Zala
vmegyében, erdõkkel és szõlõhegyek-
kel körülkeritve, ut. post. Egerszeg.
Lakja 988 kath., paroch. templom-
mal. Földjei csak közép termékenysé-
güek. Apátursága 1216-ban alapita-
tott a sz. benedekiek számára, s hite-
les levéltára is volt; jelenleg ismét jö-
vedelmes apátság, s õ felsége világi
papoknak szokta adományozni. (Fé-
nyes Elek: Geographiai szótár, 1851.)

Év 1784 1857 1895 1914 1930 1935 1963 

Erdõ (kh) 2300 2390 1972 1950 1950 1948 2290

(%) becsült 53 54,8 43,5 43,0 43,0 43,4 50,5 

„Adatok a Nagykapornaki Apátság erdõirõl 1770-1880

* A kiadványban közölt erdészettörténeti be-
számolók a Bedõ Albert-díjas szerzõ, Sza-
kács László tudományos jellegû kutatásai-
ból valók, egyes részei rövidesen tudomá-
nyos kiadványban is megjelennek, további-
akban – forrás: Szakács László.
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den 50 lépésre kocsányos
tölgy vagy bükk magfákat
hagytak meg, melyeket a be-
erdõsítés után vágtak ki.

1852-ben Gyõry Lajos mér-
nököt kérték fel az apátság
erdeinek felmérésére. Oszt-
rák mintájú részletes erdésze-
ti utasítást (Instruction) ka-
pott. Alsóerdõt 1852-ben 78
erdõrészre osztották. Minden
részt megszámoztak, és az
ebben elõforduló fafajokat,
jellel rajzolták a térképre. Az
apátsági erdõkben az üzem-
terv kezdeti csíráját, a szakszerû erdõ-
gazdálkodás kezdetét láthatjuk.

1854-tõl a felújításokra sok munkát
fordítottak. Az elõhasználat alkalmával,
a tisztításkor vették ki a meghagyott
magfákat, a gyérítéskor pedig a betola-
kodott gyomfákat, a rekettyét, rezgõ-
nyárt, nyírt és gyertyánt. A tulajdonos
mellékhasználatként a legeltetést és a
makkoltatást gyakorolta. Az apátságnak
az erdõkbõl származó bevétele 1810-
1834 között az összes bevétel 20-40%-a
körül mozgott. A faértékesítésen kívül a
makkoltatás, legeltetés és a gubacssze-
dés is jelentõs jövedelmet hozott. 

Megállapíthatjuk, hogy e kritikus
idõszakban a Nagykapornaki Apátság
erdõi nem csökkentek számottevõen és
minõségileg is a legjobbak közt voltak
Zala megyében. A szakszerû erdõgaz-

dálkodást elsõk közt vezették be a me-
gyében.” *

Tölgygazdálkodás és az átalakító
üzemmód szerinti erdõkezelés

A kiválasztott helyszín Nagy-
kapornak község határában
található. A település XII. szá-
zadban alapított bencés apát-
sága a középkorban hiteles
hely volt. Sokszor tartották itt
a megyei közgyûléseket és a
törvényszéket is. A törökkel
vívott harcok idején az épüle-
tet végvárrá alakították át. Az
erõsen megrongálódott erõs-
séget 1702-ben lerombolták,
majd az apátsági épületet a
XVIII. század közepén ba-
rokk stílusban újjáépítették.

A bemutató súlyponti részét a Zalae-
gerszegtõl keletre, mintegy 20 km-re
fekvõ erdõtömb adja, ahol a társasá-
gunk területére esõ három erdõrezervá-
tum egyike is megtalálható. 

Rövid sétát tettünk az erdõrezervá-
tum magterülete mellett, majd betekin-
tést nyerhettünk a védõzónában 2006-
ban megkezdett folyamatos erdõborí-
tást biztosító erdõkezelési eljárásokba
is. Itt megismerhettük az átalakító
üzemmód szerint folytatott erdõkezelés
eddig elért eredményeit és az azokból
levonható következtetéseket. Nagyka-
pornak 25G erdõrészletben kocsányta-
lan tölgyes, Nagykapornak 24B erdõ-
részletben pedig tölgyelegyes bükkös
állományban követhettük nyomon az
elvégzett munkákat és a felújulás folya-
matát. 




