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EGYESÜLETI ÉLET

Az április 9-10-ére szervezett tanul-
mányút során a szálaló erdõgazdálko-
dás került a figyelem középpontjába.
A két nap alatt az Ausztriai Herceg Es-
terházy Magánalapítvány Lékai (Loc-
kenhaus) Erdõgazdasága és a HM Bu-
dapesti Erdõgazdaság Uzsai erdészeti
igazgatósága adott helyszínt a szála-
lás iránt érdeklõdõknek.

Az elsõ napon a lékai erdõgazdaságot
és gazdálkodást dipl. ing. dr. Martin
Pollak mutatta be Dénes Margit tolmá-
csolásában.

Az 1995-ben Esterházy Melinda her-
cegné által alapított Herceg Esterházy
Magánalapítvány – amelynek célja az
Eszterházy vagyon fenntartása és a csa-
ládtagok támogatása – mûködteti az er-
dõgazdaságot. A gazdálkodást az úgy-
nevezett profit-centerek, azaz önálló
költségvetésû, és eredmény-érdekeltsé-
gû, az „egy üzemegység, egy felelõs ve-
zetõ elvén” mûködõ egységek végzik. A
gazdaság a szaktanácsadói, vállalatirá-
nyítói tevékenység mellett fõképp er-
dõgazdálkodással foglalkozik, amely-
nek alapvetõ formája (a mi meghatáro-
zásaink szerint) a szálalóvágás, amelyet
bükkös és lucfenyves állományokban
tekinthettük meg. A fakitermelés alapja
a kerületvezetõ erdészek munkája, õk
jelölik ki a kivágandó faegyedeket. A je-
lölés legfontosabb irányelve, hogy min-
dig a kivágásra legjobban megérett, le-
gértékesebb választékot adó faegyede-
ket lehet eltávolítani. Ezt az állományok
és a termelhetõ választékok ismereté-
ben végzik, hosszú évek tapasztalatai
alapján.

Az erdõállományok átlag-fatömege
245 m3 /ha és 10,1 m3/ha az éves átlagos
növedék. Az erdõállomány 56,20%-ban
fenyõ- és 43,80%-ban lombos állomá-
nyokból áll. A termelést a lassú növeke-

dés és csekély geszt-elszínezõdés miatt
kitûnõ minõségû bükkrönk-anyag ese-
tében saját dolgozók végzik. Az értékte-
lenebb lombanyag, fenyõanyag kiter-
melése és a nevelõvágások elvégzése
vállalkozókra hárul. Kisebb mennyisé-
gû, kis értékû rostfát és tûzifát lábon ad-
nak el az arra igényt tartóknak. A terme-
lést rövidfás munkarendszerben végzik
a közelítés során esetlegesen keletkezõ
károk minimális szinten tartása érdeké-
ben. A készletezést az erdészeti utak
mellé végzik. A feltártság átlagosan 45,5
fm/ha a területen, amely elegendõ mér-
tékûnek ítélhetõ.

Az utak karbantartása az erdõgazda-
ság saját gépparkjával történik. Az állo-
mányok felújulása a vadkár elhárítá-
sával és a vadállomány szinten tartá-
sával történik természetes eredetû úju-
lattal. Erdõmûvelési tevékenységet nem
végeznek. Az állományok nevelõvágá-
sát, elsõsorban a fakitermelések során,
a fakitermelõk végzik, illetve a fadön-
téskor keletkezõ károk, amelyek szabá-
lyozzák az állományok egyedszámát a

feltörekvõ újulat-
ban.

A terepi túra után
jó étvággyal fo-
gyasztottuk el ebé-
dünket külföldi kol-
légáink meghívásá-
ra. Majd Uzsára
utaztunk, ahol más-
nap folytattuk prog-
ramunkat.

A nap kezdetén
Simon Sándor er-
dészeti igazgató
mutatta be a szála-

lás elsõ lépéseit Uzsán. Az elsõdleges
rendeltetés alapján a gazdálkodásnak ott
három célja van. A fatermesztési célú ál-
lományokban a természetközeli gazdál-
kodás, természetvédelmi területeken az
értékek megõrzése érdekében az álla-
pot folyamatos fenntartása, a talajvédel-
mi rendeltetés esetén a folyamatos nö-
vényborítás. A gazdálkodást átalakító
üzemmódban lehet végezni, fokozatos
felújító vágás, szálaló vágás, egészség-
ügyi termelések segítségével az állomá-
nyok korának és állapotának megfelelõ
módon, 3-5 évenkénti visszatérési idõ-
vel, a vállalkozók által vállalt fakiterme-
lési munkával.

A folytatásban a gyakorló szakembe-
rek egy kisebb fórumot tarthattak a gaz-
dálkodás konkrét lépéseirõl. Csikos Im-
re, az erdészet korábbi vezetõje is részt
vett a találkozón. Véleménye szerint
bükkösökben, cseresekben a makkter-
més miatt megfelelõ újulat fog rendelke-
zésre állni, azonban a tölgyek esetében a
termés nem szokott elégséges lenni,
ezért fokozott figyelmet kell fordítani a
felújításra. Az újulat esetében még nagy
gondot kell fordítani a cserjefajok (sze-
der, kökény, galagonya) konkurenciájá-
nak visszaszorítására és az anyaállo-
mány megfelelõ egyedszámának fenn-
tartására ugyanezen okból.

A nap végén a Keresztes György által
tervezett, a Nyugat-magyarországi Egye-
tem és a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt.
által fejlesztett EEk-01 típusú (erdészeti
elektromos) közelítõgép bemutatása kö-
vetkezett az erdészet udvarán. A gép telje-
sítménye, költségigénye még nem ismert.

Csikos Imre és Orbán Tibor
HM Budapesti H.Cs.

Tanulmányút Lékán és Uzsán

Erdészek az Uzsai erdészet területén


