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A magyar erdõgazdálkodásban a
különbözõ társadalmi és gazdasági
változások, valamint a természetvé-
delmi elvárások erõsödése követ-
keztében elõtérbe került a termé-
szetközeli erdõgazdálkodás szüksé-
gessége, illetve a katonai területe-
ken egyes különleges rendeltetés-
bõl eredõ feladatok ellátását csak
folyamatos erdõborítással lehet biz-
tosítani. E feladatok megoldása a
szálaló üzemmóddal történõ keze-
léssel lehetséges, ezért kezdték el a
HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt.
szakemberei az Erdõgazdaság által
kezelt erdõk átalakítását szálaló
üzemmódúvá. A szakszerû szálalás-
sal történõ gazdálkodáshoz szüksé-
ges a megfelelõ elméleti és gyakor-
lati ismeretek megszerzése, ennek
érdekében 2007 óta az Erdõgazda-
ság által rendszeresen megszerve-
zett tanulmányutak keretében szá-
mos szakember (mintegy 70 ma-
gyar erdész 6 erdõgazdaságtól és a
felügyelettõl) ismerkedhetett meg a
németországi és ausztriai szálalóer-
dõk kezelésének módjával. Ebben
az évben is június 19. és 24. között
megszervezett egyhetes tanulmány-
úton a Budapesti és a Szombathelyi
Erdõgazdaság Zrt. szakemberei kö-
zösen vettek részt.

A tanulmányút keretén belül Türin-
gia területén Erfurt környéki erdõk, Ba-
jorországban az Ebrachi Erdészet által
kezelt erdõk, valamint az ausztriai Stift
Schlägl-i erdészet lucfenyves erdeinek

szálaló és átalakító üzemmódú kezelé-
sével ismerkedhettünk meg.

Az elsõ állomás Türingia volt, ahol az
erdészetvezetõk – Dr. Chris Freise veze-
tésével az Erfurti Erdészet (városi erdõk,
közjóléti, állandó borítottságú erdõgaz-
dálkodás), Dirk Fritzlar vezetésével a
Hainich-Werratali erdészet és Lutz Ei-
chorn vezetésével a Sondershauseni Er-
dészet (bükkös szálalóerdõk) – erdõgaz-
dálkodásával ismerkedhettünk meg. A
tanulmányút szervezõitõl meghívást
kaptunk és részt vehettünk a Német Er-
dészeti Tanács rendezvényének kereté-
ben az erfurti Kaisersaal-ban a tartomá-
nyi kormányzati fogadáson, ahol csapa-
tunkat a türingiai kormány erdészeti ille-
tékesei külön is köszöntötték.

A következõ állomás Bajorországban
volt az Ebrachi erdészetnél (szálalás
bükkösökben és tölgyesekben, fenyve-
sek átalakítása). Vezetõink voltak: Ul-
rich Mergner erdészetvezetõ, Gerd Hu-
ber szervizállomás-vezetõ, Rainer Neu-
mann kerületvezetõ erdész.

Az utolsó napon az ausztriai Stift
Schlägl-i Erdészetet látogattuk meg (a
Heinrich Reininger által ismertetett fe-
nyõgazdálkodás, jobbára szálalással),
vezetõnk Huber Katzlinger volt.

Vezetõinknek és a tanulmányút szer-
vezõinek a szakmai programok színvo-
nalas összeállításáért és levezényléséért
köszönettel tartozunk.

A fakitermelésrõl
A szálalás során célátmérõs fahaszná-
latot folytatnak, a faegyed akkor érik
meg a véghasználatra, amikor az adott

célátmérõt eléri. Ez a méret függ a fa-
fajtól, a termõhelytõl (jobb termõhe-
lyeken magasabb) és a választéktól
(minél értékesebb a választék, annál
nagyobb az átmérõ). Javafák érdeké-
ben végzik a fahasználatokat, felsõ ál-
lomány-szintben végzik a gyérítést, az
alsó szint feladata a törzsárnyalás és
talajtakarás a gyomosodás ellen. Az
újulat eredménye és nem célja a faki-
termelésnek. A kivágandó fák kijelölé-
se a kerületvezetõ erdész feladata. Ja-
vafa mindig csak a termõhelynek meg-
felelõ, vitális, jó törzsminõségû fae-
gyed lehet. A javafák számát az újulat
szempontjából kell meghatározni.
Bükkösökben 12-15 méteres tõtávol-
ságokkal 30-40 db javafát jelölnek
hektáronként, a fényigényes tölgy
esetében ritkább hálózatban 12-20
db/ha javafát. A lucfenyvesek árnytû-
rõbb újulata felett 8-9 méterenként jó-
val sûrûbben jelölnek javafákat.

Célállomány-típus megállapításánál
a természetes elõfordulást elõnyként
értékelik, csak a termõhelynek megfe-
lelõ fafajokat alkalmaznak, a lucfenyõ
alkalmazását aszály és széldöntés érzé-
kenysége miatt igyekeznek mellõzni.
Thüringiában inkább bükkösök létre-
hozására törekednek a tölgyesek meg-
tartása mellett, Bajorországban a lomb-
elegyes bükkösök létrehozására, vala-
mint a megfelelõ termõhelyeken – Né-
metországban és Ausztriában is – a je-
genyefenyõ-elegyes fenyvesek kialakí-
tása a cél.

A fahasználatok kivitelezése a vágás-
jelöléssel kezdõdik, a javafák és a ha-

Tanulmányút szálaló üzemmódban
kezelt erdõkbe

1. kép: Javafa és fejlõdõ újulatkúp bükkösben 2. kép: Lucfenyõ felújulása szélkár után
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gyásfák meghatározása az elsõ. Majd
meghatározzák a beteg, kiszáradt stb.
mindenképp eltávolítandó faegyede-
ket. Ezután a javafák megsegítése érde-
kében kivágandókat és végül a vágás-
érettséget (célátmérõt) elért faegyede-
ket jelölik ki. A jelölés minden esetben
jól láthatóan és részletesen történik, kü-
lön jelölve a közelítõ nyomokat, javafá-
kat, „biotopfákat” és kivágandókat. Ez
részben a munkafolyamatok könnyebb
elvégzése és ellenõrzése, részben a
közvélemény könnyebb tájékoztatása
érdekében történik.

A fahasználatok elvégzése „harvesz-
teres” vagy motorfûrészes technológiá-
val történik. Jellemzõen Németország-
ban drága az élõmunkaerõ, ezért a
„harveszteres” technológiát részesítik
elõnyben, csak az értékes választékot
adó kitermeléseket végzik motorfû-
résszel. Az Ebrach-i erdészetnél a költ-
ségek csökkentésére egy erdõrészlet-
ben több technológiát is használnak. Az
értékes faanyagot saját dolgozóik kiter-
melik és felkészítik, majd a kevésbé ér-
tékeset anyagot harveszterrel termelik,
a visszamaradó tûzifának alkalmas
egyedeket a lakossággal készíttetik fel,
ennek megfelelõen háromféle jelölést
alkalmaznak a vágásjelölések során.
Ausztriában fordított a helyzet, ott elsõ-
sorban a motorfûrészes technológiákat
részesítik elõnyben, mivel a „harveszte-
res” technológia drágább. 

A fahasználatok visszatérési ideje
változó. Elmondható, hogy több kisebb
mértékû fahasználattal kezelik erdeiket.
Türingiában a visszatérési idõ 3-6 év a
közelítõ-nyomok védelme érdekében
(hogy minél kisebb legyen az egy alka-
lommal leszállítandó faanyagmennyi-
ség), ugyanitt magánerdõkben 8 év, Ba-
jorországban általában 5 év. A Schlägl-i
Erdészetnél a területi alapon 6 részre

van felosztva az erdõterület, ennek
megfelelõen 6 év a visszatérési idõ.

A gazdálkodás minõségét, Magyaror-
szághoz hasonlóan, 10 évenként ellen-
õrzi a hatóság, mégpedig a hektáron-
kénti élõfakészlet változatlanságát ala-
pul véve.

Az erdõ feltártságáról
A közelítés a választék méretétõl és a
terepviszonyoktól függõen forwarder-
rel vagy markolós és csörlõs vonszoló-
val történik. A közelítõ nyomokat 20-30
méterenként (harveszteres technológiá-
nál) vagy 50 méterenként (motorfûré-
szes technológiánál) alakították ki.
Ausztriában üzemi térképen rögzített
közelítõnyom-hálózatot hoztak létre,
sûrûsége átlagosan 150 fm/ha.

A kitermelt fát erdészeti utakon
szállítják ki. Magas a feltártság, 30-35
fm/ha, a Schlägl-i Erdészetnél a nehe-
zebb terepviszonyok mellett ez 45
fm/ha nagyságrendet jelent. Az utak
nagy oldalirányú lejtéssel, domború
szelvénnyel készülnek, bevágásban
és töltésben is. Az útjaik egyébként
szelvényes földutak, általában teljes
szelvényben kõzúzalékkal burkoltak
(a padka is). Ez a szelvény jellemzõ
mind Németországra, mind Ausztriá-
ra. Az utak mellett a vízelvezetõ rend-
szer (árkok, folyókák) jól karban tar-
tott.

Az erdõmûvelésrõl
Az erdõ felújítása csaknem minden
esetben természetes úton történik a vá-
gásos üzemmódban kezelt részeken.
Ültetési munkára csak elegyítés során
kerül sor, amikor nem áll rendelkezésre
magszóró fa (elegyetlen lucfenyvesek
átalakítása során), ápolási munkát pe-
dig csak a fõfafajt veszélyeztetõ cseme-
ték visszaszorítása érdekében kell vé-

gezni (pl.: a bükk-konkurencia csök-
kentése a tölgy érdekében).

A csemeték legveszélyesebb károsí-
tója a vadállomány, elsõsorban az õz.
Ellene vadászattal, veszélyeztetett terü-
leten kerítéssel. illetve egyedi védelem-
mel védekeznek.

A fakitermelések során nagy
mennyiségû holt fát, és úgynevezett
„biotopfát” hagynak vissza a területen,
amelyet sosem termelnek ki, amelyek
számos rovar- és madárfaj számára ad-
nak élõhelyet.

A közjóléti feladatokról
Mindenhol nagy figyelmet fordítanak a
közvéleményre és arra, hogy a közjólé-
ti feladatukat az azt szolgáló erdõrészle-
tek minél jobban elláthassák. Több 100
km turista- és bicikliút kialakítása tör-
tént meg az elmúlt években az erdésze-
teknél. Az utak tájékoztató-táblákkal
vannak ellátva, amelyek az erdõgazdál-
kodásról, természetvédelemrõl, illetve
magáról a tájról szólnak, ahol a kirán-
duló elhalad. Türingiában a civil szerve-
zetekkel folyamatos kapcsolatot tarta-
nak fent és rendszeresen megszervezett
rendezvényeken tájékoztatják õket a
gazdálkodásról, az erdõk helyzetérõl.
Az Ebrach-i erdészetnél a tájékoztató
táblákon szerepelnek a kerületvezetõ
erdészek elérhetõségei, amelyeken bár-
ki kérdezhet az erdõvel kapcsolatos is-
meretek felõl. Az erdészek idõszakon-
ként fogadóórát tartanak a civilek minél
jobb tájékoztatása érdekében. A gazdál-
kodás során kisebb mértékû fakiterme-
léseket végeznek ezeken a területeken,
az ideálisnál nagyobb élõfakészletet
tartanak fent és fokozott figyelmet for-
dítanak a túra-útvonalak mellett találha-
tó veszélyes fák kitermelésére.

Urbán Tibor
mûszaki vezetõ, Uzsa

3. kép: Domború szelvénnyel kialakított erdei út 4. kép: Egyedi, vadkár elleni védelem




