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Az utóbbi években a folyamatos erdõborítást megcélzó
erdõgazdálkodás mind a hazai, mind pedig a nemzetközi
erdészeti politika célpontjába került. Bár jellemzõen folyamatos erdõborítást biztosító üzemmódnak tekinthetõ
a szálalás, annak gyakorlati teendõit nem lehet teljesen
azonosítani a szálaló üzemmóddal (Csépányi, 2007).
A szálalás tudományos és gyakorlati hátterének és a témában
meglévõ eddigi ismereteinek a megítélése – számos kísérleti
terület és gyakorlati tapasztalat ellenére – vita tárgyát képezi
az utóbbi években. Mivel hazánkban valódi szálaló szerkezetû erdõ nem található, a szálalást – mint üzemmódot – a korábban vágásosan kezelt, egykorú erdõk átalakításával
kezdték el. Az említettek figyelembevételével, hazánkban jelenleg 65 161 hektáron (CZIROK – SZOLNYIK, 2013) található átalakító és szálaló üzemmódban lévõ erdõ, amelynek hosszú
távú célja a szálaló erdõ kialakítása.
Felmérésünk során arra kerestük a választ, hogy az üzemmódok bevezetése óta, milyen gyakorlati szakmai tapasztalatok, vélemények alakultak ki a hazai erdésztársadalomban.
Elsõ lépésben interjús vizsgálatot végeztünk: megkérdeztünk három, a gyakorlatban is dolgozó szakembert
(kettõ erdõmérnököt és egy erdésztechnikust), hogy a témában melyek azok a legfontosabb kérdések, amelyeket
érdemes és szükséges lenne feltenni a szakközönségnek.
Ezeket kiegészítettük a saját kérdéseinkkel és összeállítottuk a kérdõívet. Ennek három szerkezeti része volt: az
elsõ kérdéscsoport a demográfiai viszonyokra vonatkozott, a második kimondottan a szálalás sajátosságaira irányult, a harmadik pedig a szálaló és vágásos üzemmód
összehasonlítását firtatta. A kérdõív összeállításánál nem
vettük külön az átalakító üzemmódot, hiszen az csak átmeneti állapot, melynek végsõ célja a szálaló üzemmód.
Kérdõívünket elektronikusan küldtük ki. Különösen figyeltünk arra, hogy az ország minden részérõl, és lehetõleg kellõ tapasztalattal (legalább 10 éve a szakmában dolgozó szakemberek) rendelkezõ kollégák töltsék ki. (Megjegyezendõ: ha valaki akár 15 éve a szakmában van, és
pl. homoki nyárasok és akácosok erdõmûvelésével foglalkozik, az nem jelenti, hogy nagyobb tapasztalata van a
témában annál a gyakornoknál, aki néhány éve bükkös,
kocsánytalan tölgyes átalakító üzemmódú erdõtömbben
„lesi el” a több tapasztalattal rendelkezõ kolléga szakmai
fortélyait.) A kérdõíveket összesítettük, kiszûrtük a nem
kívánatos vagy hibás elemeket és feldolgoztuk az adatokat. Az így kapott eredményeket statisztikai módszerekkel elemeztük.
A téma idõszerûségét és a válaszadók nagyfokú érdeklõdését jelezte, hogy a válaszok rendkívül gyors ütemben
érkeztek. Összesen 225-en töltötték ki értékelhetõen a kiküldött kérdõívet. Az 1. táblázatban láthatók a megkérdezettek legfontosabb demográfiai viszonyai. Ezek közül ki
kell emelni, hogy a legtöbb megkérdezett több mint 10 éve
dolgozik a szakmában, és van szálaló üzemmódban lévõ
erdõ a gazdasági egységében. (Magyarországon összesen
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1. táblázat: A válaszadók adatai

kb. 1500 erdõmérnök végzettségû szakember dolgozik és
egy részük nem is az erdõgazdasági szférában (HORVÁTH,
2011), vagyis a megkérdezett 158 erdõmérnök ~10%-os
mintavételt jelent, ami statisztikailag megfelelõ (KOTLER –
KELLER, 2006).
A szálaló üzemmódra vonatkozó kérdések a 2. táblázatban olvashatók. Látható, hogy a válaszadók szerint a
faállományok közül egyedül a bükkösökben alkalmazható
egyértelmûen az eljárás. A többség szerint a szálalást az elsõdlegesen védelmi rendeltetésû területeken kell alkalmazni. Szintén többen vélik úgy, hogy a szálalás a faállomány leromlásához vezethet. A válaszok megosztottsága
jól mutatja, hogy Magyarországon még az erdészeti szakemberek körében sem alakult ki egységes vélemény az
üzemmód kapcsán.
A tanulmány legfõbb kérdésköre az volt, hogy a megkérdezettek a hagyományos vágásos vagy a szálaló üzemmódot tartják-e elõnyösebbnek. Az 1. ábra mutatja a két
üzemmód egyes sajátosságainak megítélését. Statisztikai
vizsgálataink szerint (5%-os szignifikancia szinten) a két
üzemmódról kialakult vélemények szignifikánsan különböznek (az összevetést két próbás T-teszttel végeztük). Az
üzemmódok megítélése független a szakmában eltöltött
évek számától, a válaszadó ágazaton belüli szférájától, a
két üzemmód gazdaságosságának megítélése pedig független attól, hogy a megkérdezettek üzemterületén vaneszálaló erdõ (kapcsolatelemzés, a Khi2számítása után a
Cramer-féle mutatóval). A szakemberek egyetértenek abban, hogy a szálalás ökológiai vonatkozásokban jelentõsen felülmúlja a vágásos erdõket, a gazdasági mutatókat (a
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2. táblázat: A szálaló üzemmódra vonatkozó általános kérdések

1. ábra 1: A szálaló és vágásos üzemmód összehasonlítása. (Értékelje 1-tõl 5-ig a szálaló és vágásos üzemmódot, 1=rossz, alacsony, 5=nagyon jó, kimagasló)

mány szerkezetének fenntartása miatt elengedhetetlenül
szükséges erdõnevelési beavatkozások költségei is.
Amennyiben pedig azt nézzük, hogy a szakemberek által
egyértelmûen az elsõdlegesen védett, vagy védelmi rendeltetésû bükkösökben volna célszerû az üzemmódot bevezetni, akkor hazánk jelenlegi területének nagyon kis részét
érintené az üzemmód. („Így a szálaló üzemmód tipikusan
az árnytûrõ bükkösök folyamatos erdõborítással kezelésének fõ iránya lehetne…”, In: CSÉPÁNYI, 2014). Az erdészeti
politikával kapcsolatban pedig egy kollégánk szöveges
megjegyzését idéznénk a kérdõívbõl: „Megint divatolunk,
mint a fenyvesítéssel, nyárasítással?”. Természetesen az is
érdekes kérdés, hogy ha elõdeink már több mint 200 éve kísérleteznek a módszer bevezetésével és alkalmazásával
(REININGER, 2010), akkor ez az üzemmód vajon miért nem
terjedt el napjainkra szélesebb körben. Mindezek alapján
kijelenthetjük, hogy a gyakorlati szakemberekre és a kutatókra vár e kérdések megválaszolása, hiszen az eddigi tapasztalataink még korántsem teljesek, és az eredményeink
számos új kérdést vetnek fel.
Köszönjük a kérdõívet kitöltõ minden kedves kollégánknak, hogy véleményükkel, válaszaikkal hozzájárultak kutatásunkhoz.

Felhasznált irodalom:

faanyag minõsége, mennyisége, munkaerõigény) tekintve
viszont alulmarad. Az eredmények egy részét a soproni,
Roth-féle szálalótömbben végzett kutatásaink során szerzett saját terepi tapasztalataink is alátámasztják (a törzsminõség romlása, a fakitermelés során keletkezett károk, a
lágyszárúak és gombák fajgazdagsága). A Roth-féle szálaló tömbben kezdték meg hazánkban elsõként a szálaló jellegû erdõszerkezet kialakítását (Koloszár, 2013), amelynek
a szerkezete napjainkra kezd hasonlítani a Prodan-féle elméleti szálaló erdõ szerkezetéhez. (MOLNÁR és mts., 2013)
Összességében megállapítható, hogy a szálaló üzemmóddal kapcsolatban számos téren nem alakultak még ki
egyértelmû vélemények. Az elmúlt néhány év gyakorlati tapasztalataiból azonban az is látható, hogy a szálalás során
nemcsak a rendszeres fahasználatok bevételei jelennek
meg, hanem a gazdasági eredményt rontó, de az erdõállo-
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