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Az OEE Pest Megyei Magánerdõ-gazdálkodási Csoportja és a
Magán-erdészeti Szakosztály tagjai szálaló erdõgazdálkodási
bemutatón vehettek részt a Pilisszentkereszti Erdészet erdõte-
rületein.

Csépányi Péter, a Parkerdõgazdaság termelési és termé-
szetvédelmi fõmérnöke tartott elõadást a szálaló üzemmód
elveirõl, és mutatta be annak gyakorlati megvalósítását négy
különbözõ erdei helyszínen.

A részletes tájékoztatón megtudhattuk, hogy a szálalást
alapvetõen a jobb termõhelyi adottságokkal rendelkezõ bük-
kösökben és tölgyesekben lehet alkalmazni, ahol a természe-
tes felújítás egyébként is sikeres lehet.

A szálalás jellegzetessége, hogy a véghasználat és az erdõ-
felújítás nem egy rövid, néhány éves idõszakot ölel fel, ha-
nem a végtelenbe nyúlik, és mindig – kb. 5 évente – vissza-
téréssel történhet fakitermelés, és a természetes felújulás is
folyamatossá válik.

A megvalósíthatóság speciális feladata a feltártság megte-
remtése, a közelítõ utak, vagy inkább a „közelítõ ösvények”

kijelölése és kialakítása, amelyet nagy teljesítményû traktorok-
ra szerelt, kalapácsos szárhúzóval „tolatva” végeznek el, kita-
karítva az akár 10-15 cm átmérõjû, útba esõ fákat is.

Ezeket a közelítõ utakat 5 évente célszerû karbantartani,
de ezt a munkát a szálfában történõ közelítés maga is
elvégzi.

A feltártság mellett a vad védelme és a vadkár megelõzése
is fontos szempont. A vad védelmét a folytonossá váló, ve-
gyes korú erdõ jó búvóhelyei és a gazdag táplálékkínálat je-
lenti, a vadkárt pedig ugyanez az adottság mérsékeli, sõt a
szarvasok besegítenek a bükkös- és tölgyesfelújításokban
megjelenõ nemkívánatos fafajok, a kõrisek és a juharok
visszaszorításában is, lévén, hogy ezen fafajok rügyeit, illetve
hajtásait elõszeretettel rágják le, ezzel is csökkentve, illetve
megszüntetve a természetes felújítások jelentõs ápolási költ-
ségeit.

Furcsa fogalommal is meg kellett ismerkednünk, hogy „az
újulat nem szempont”, mivel nincs egyidejû felújítási kötele-
zettség, és errõl a gyakorlati tapasztalatok is meggyõzhettek
bennünket, mivel az öreg, jó makktermõ bükkfák változatos
eloszlású hálózata következtében szinte tenyérnyi hely sem
maradt, ahol ne lett volna elégséges, sõt sûrû a vegyes korú
újulat.

A kivágandó faegyedeket egyedi törzsértékeléssel választ-
ják ki. Mivel az újulat és bizalmi elvként a kereskedelmi vá-
lasztékigény sem szempont, így a fõ rendezõ elv az egyes fa-
törzsek várható fejlõdése és élettartama, a folyamatos vegyes-
korúság jövõbeni képének elõrevetítése. Ez igazi erdészfela-
dat, hiszen amit most vágnak, azt a dédapáik ültették, és amit
most õk alakítanak ki, azt az unokáik (is) fogják hasznosíta-
ni, végtelenítve ezzel az erdõk korát és a nemzeti vagyon
élettartamát is.

Mivel „az újulat nem szempont”, ezért az idõszakos dönté-
si kárt sem kell kínosan mérlegelni, mert az újulat itt úgyis
mindig regenerálódik, és elég, ha a fakitermelõk a kialakított

Fája vörösesbarna, gesztje felé sötét-
barna, néha rajzolatos, sûrû, igen ke-
mény, szilárd és szívós, ruganyos, fi-
nom, rövid rostú. Tükörsimára lehet fé-
nyezni, és ez a fényes felület nagyon
tartós, a pácokat jól felveszi. Általában
rendkívül tartós fa. A gesztkorhadás
csak a nagyon idõs példányokat támad-
ja meg. Betegségek élete folyamán nem
nagyon támadják meg. A napsütés és a
hideg fiatal korában, nyolc-tízedik élet-
évéig, veszedelmesek rá. A hideg külö-
nösen ártalmas rá, fõleg ha nagyon so-
kat nyesik. Szigorú télen ráadásul még a
gímszarvas, dámvad és õz, valamint a
mezei nyulak és az üregi nyulak is na-
gyon rájárnak, leveleit, hajtásait lerág-
ják, ami különösen az alig felcsepere-
dett újulatra veszélyes. Ez a körülmény
az oka annak, hogy a tiszafa az erdõk-
ben nem túl gyakran fordul elõ.

Habár a tiszafa nem tartozik a leg-
fontosabb erdei növények közé, még-

sem érdemli meg, hogy az erdészek ke-
vés figyelemben részesítsék, mert érté-
kes és hasznos fa. Fáját az asztalosok,
esztergályosok, hangszerkészítõk és
más, finom famunkákkal foglalkozók
nagyra becsülik, mert a fényezést firnisz
(kence) nélkül felveszi, ami aztán ép-
pen olyan tartós, mint a festék. Feketé-
re lehet pácolni, amikor még a fajsúly
tekintetében is az ébenfával lesz egyen-
lõvé. Mivel a tiszafa a németországi õs-
erdõkben valamikor bõségesen volt ta-
lálható, azért – feketére festve – német
ébenfának is nevezték. Az asztalos asz-
talokat, szekrényeket, nyeleket, dobo-
zokat és más hasonló házi eszközöket
készít belõle, mert szép barnán erezett
felülete igen tetszetõs külsõt kölcsönöz
neki, azonkívül rendkívül tartós is. Az
esztergályos sakkfigurákat készít belõ-
le, továbbá pipaszárakat stb. A hang-
szerkészítõ harántfuvolák, oboák, fa-
gott és más hangszerek készítésére

használja. Azonkívül Németország né-
mely vidékén, így például Salzburgban,
Bajorországban sörös- és boroshordó-
kat készítenek belõle. A lõpor feltalálá-
sa elõtt szívóssága és ruganyossága
miatt íjakat és számszeríjakat készítet-
tek belõle. Egyébként a tiszafa a legré-
gebbi idõktõl kezdve abban a gyanú-
ban áll, hogy mérges növény. Francia
orvosok legújabb kísérleteinek alapján
mérges volta továbbra is gyanús.

Már Theofrastus megjegyezte, hogy
a tiszafa levelei a kérõdzõ állatokra ve-
szélytelenek, tehát tûit a tehenek, bir-
kák, kecskék minden veszély nélkül fo-
gyaszthatják, a lovak azonban mind le-
veleitõl, mind bogyóitól elpusztulnak.
Azt, hogy leveleinek és bogyóinak fo-
gyasztása emberre nézve milyen veszé-
lyes, néhány szomorú haláleset bizo-
nyítja, ami mind a tiszafa mérges voltát
támasztja alá.

Dr. Bartha Dénes

Szálaló erdõgazdálkodás 
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feltáró utak felé döntik a fákat, ahonnan a legallyazott törzse-
ket már viszonylag könnyen ki lehet közelíteni az erdei rako-
dókra.

A 10-15 cm alatti oldalágak általában az erdõterületen ma-
radnak, amelyek elkorhadva az erdei talajok humusztartal-
mát gazdagítják.

A tölgyesekben a szálaló üzemmód kérdése kicsit össze-
tettebb, hiszen az indító bontóvágás után a tölgyújulat nap-
fényt kap ugyan, de a talaj is nedvesedik, elõsegítve ezzel a
kõrisek és juharok elterjedését, a vaddisznók pedig feleszik a
makkot, így azután a kisebb-nagyobb foltok induláskori be-
kerítése ajánlott.

A szálalás elterjesztésében a pilisiek úttörõ feladatot vállal-
tak, hiszen az elviekben ismert, de a gyakorlatban nem alkal-
mazott gazdálkodási mód olyannyira új volt, hogy még
üzemtervi elõíráskód sem volt, és a vágásérettségi kort is csak
a 990-es technikai számmal tudták jelölni.

A szálalás bevezetése óta a Pilisszentkereszti Erdészet te-
vékenységének jövedelmezõsége a támogatásoktól függetle-
nül is jelentõsen javult, ezért ezt az erdõgazdálkodási módot
az erdõgazdaság minden erre alkalmas erdejében bevezették
vagy a bevezetését tervezik.

A részt vevõ kollégák számára kellemes volt az idõ, sokat
tanultunk és jó ellátásban volt részünk, így azután dr. Balázs
István, a Magánerdõ csoport és a Szakosztály elnöke jó érzés-
sel köszönhette meg mindannyiunk nevében ezt az igen
hasznos és tanulságos szakmai napot.

Dr. Czerny Károly

„Igazi” erdõvé változott az egri Ér-
sekkert a „2011 Az erdõk nemzetkö-
zi éve” alkalmából rendezett I. Erdé-
szeti nyílt napon. Az EGERERDÕ Zrt.
elsõsorban az óvodásokkal és általá-
nos iskolásokkal szerette volna meg-
ismertetni a cég tevékenységét. 

Dr. Jung László vezérigazgató és Ha-
bis László polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd Horváth László
kormánymegbízottal közösen elültették
az év fáját, egy tiszafát.

Ezután a gyerekek birtokukba vehet-
ték az Érsekkertet, ahol kilenc állomá-
son vártuk õket. A növények leveleinek
és terméseinek megismerése után a ma-
dárhangok felismerésében tehették pró-
bára tudásukat. A különbözõ állatok
preparátumainak és trófeáinak megte-
kintése mellett vadászkutyákat simogat-

hattak. A rovarokkal való ismerkedés leg-
izgalmasabb része a szorgos méhek be-
mutatása volt egy valódi méhkaptárban.

Az erdész mun-
kájából munka
közben lehetett
megfigyelni az ap-
rítógépet, az LKT-t,
de forwardert, ra-
kodógépet és hasí-
tógépet is bemutat-
tunk a kihagyhatat-
lan motorfûrészek
mellett. A mellék-
haszonvételek kö-
zül teákat, lekváro-
kat, szörpöket és a

legkülönfélébb erdei gyümölcsöket lehe-
tett megkóstolni. Megmutattuk azt is, me-
lyek a legfontosabb szabályok kirándulás
közben, hogyan rakjunk tüzet, és mi
mindenre kell figyelni az erdõben. 

Mintegy 1500 óvodás, általános isko-
lás és középiskolás vett részt az Erdésze-
ti nyílt napon, így becsléseink szerint a
családokkal, szülõkkel és a többi látoga-
tóval együtt több mint 2000-en jöttek el.
Ahogy dr. Jung László a köszöntõjében
mondta, lefordíthattuk az erdõ különle-
ges, nemzetközi nyelvét magyarra. Hi-
szen „amikor a tölgyet kivágják, az egész
erdõ visszhangzik az esésétõl, de száz
makkot vet csöndben egy észrevétlen
szellõ” (Thomas Carlyle).




