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A projekt egyik fontos eredménye volt,
hogy világossá vált: az erdõkben a gaz-
dasági elvárások teljesítése mellett szük-
séges a közjóléti, kiemelten az ökotu-
risztikai célok kitûzése és megvalósítása
is, erre pedig a folyamatos erdõborítást
biztosító erdõgazdálkodás lényegesen
alkalmasabb, mint a vágásos. 

A következõ, a „szálaló” erdõgazdál-
kodás széles körû bevezetését célzó pro-
jekt terve ekkor körvonalazódott, és a
2005. évi kezdéssel vált valósággá (ami-
re lehetõség a második FAO-pályázat
megnyerésével és az Erdõrendezési út-
mutató 2004. évi módosításával adódott).

Hamar világossá vált, hogy ehhez az
erdõgazdálkodáshoz nem elegendõek az
ismereteink. A technikumban/szakközép-
iskolában és az egyetemen tanult sema-
tikus szálalási eljárások semmiféle tám-
pontot nem adnak az eddig vágásos
üzemmódban kezelt erdõk átalakítására. 

A Börzsönyben a Pilisben tett tanul-
mányutak ugyan sok szép és hasznos
példát mutattak, de ezek nem voltak
elegendõek az erdészek szemléletének
és gondolkodásmódjának megváltozta-
tására. Más utakat, más ismeretforráso-
kat kellett keresni. A sok ötletbõl vé-
gül egy maradt: Németország. Miért
éppen Németország?

Németországban már hosszú hagyo-
mánya van a szálaló erdõgazdálkodás-
nak. Az árnyéktûrõ fõfafajú erdõkben
– a legtöbb helyen – a szálaló üzem-
mód már évszázadok óta állandó, en-
nek köszönhetõen gyönyörû (és jelleg-
zetes) szálaló bükkösöket láthatunk
Németország közeli vidékein, Türingiá-
ban és Bajorországban. 

Itt az esetleg korábban tanult sema-
tikus szálalási eljárásoknak már nyoma
sincs, a természet irányít, a természet
szabja meg a lehetõségeket, amelyeket
az erdész – az elvárt hozamok és nye-
reségek érdekében – kihasznál.

A fényigényes, elegyes lomberdõk-
ben kissé más a helyzet, bár az öröker-
dõ eszméje már itt is teret hódított. A ta-
pasztalatok az elegyes lomberdõkben
csak 50-60 évre tekintenek vissza. Ezek-
ben az állományokban nem szabad tar-
vágást vagy felújítóvágást végezni már
mintegy 40 éve (Németországban a szá-
lalóvágást folyamatos borítást biztosító
erdõkezelésnek tekintik). 

A német erdészek így az elmúlt évti-
zedekben sok tapasztalatot szereztek az
örökerdõ-gazdálkodás terén, meggyõ-
zõdtek a szálalóelvek mûködésérõl, az

ilyen elvû erdõgazdálkodás nyereséges-
ségérõl, kidolgozták az átalakítás és el-
lenõrzés tudományosan is igazolt mód-
szereit.

Az elsõ utazást 2007 nyarán szervez-
tük Türingiába és Bajorországba, ame-
lyen a Budapesti Erdõgazdaság erdé-
szetvezetõi és erdészei vettek részt. Az
egyhetes úton az örökerdõ-gazdálko-
dást bemutató tömény program – Hai-
nich-Werratali Erdészet (Türingia) és
Ebrachi Erdészet (Bajorország) – mel-
lett jutott egy fél nap ökoturizmusra és
erdõpedagógiára is (Hainichi Nemzeti
Park és lombkorona-tanösvény).

A késõbbi évek során a Budapesti
Erdõgazdaság összes erdésze részt vett
ezen a tanulmányúton, sõt további öt
erdõgazdaság, valamint az ERTI, erdõ-
felügyelõségek, a NÉBIH/MGSZH-köz-
pont, a ForestPress, az FHNP összesen
mintegy 120 erdésze (sõt egy csíksze-
redai kolléga is).

Az utazások programja évrõl évre ki-
csit változik, az igények függvényében.
Az egyhetes út két napját általában az
utazás (kb. 1000 kilométeres autózás) ve-
szi igénybe. A szakmai program két nap-
ja a Bajor Államerdészet Ebrachi Erdésze-
ténél (Bayerische Staatforsten,
Forstbetrieb Ebrach) zajlik. A másik két
nap programját a Türingiai Államerdészet
Erfurti, Hainichi és/vagy Heldburgi Erdé-
szete (ThüringenForst, Fostamt Hainich-
Werratal, Erfurt-Willrode, Heldburg) ad-

ja. Az ötödik napon – többnyire – Stift
Schlägl apátságának korábban Heinrich
Reinger (az osztrák Pro Silva alapítója, a
Das Plenterprinzip címû könyv szerzõje,
amely A szálalás elvei címen jelent meg
Magyarországon) által vezetett erdészeté-
nek fenyves és bükkös szálalóerdeit nézi
meg az utazócsapat. Minden alkalommal
jut egy fél nap kulturális programra (Er-
furt, Wartburg, Bamberg) vagy más – ese-
tenként – szakmai látnivalók megtekinté-
sére is (KWF-Tagung, erdei iskola,
nemzeti park). A közjólét és az erdõpe-
dagógia mindegyik utazáson kapott egy
kis helyet, fél napot.
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Örörkerdõ-gazdálkodást tanulni
Németországban?

Mindig minden változik. A világ folyamatosan változik körülöttünk. Változnak az igények, 
változnak a feltételek és a lehetõségek is. Nekünk is folyamatosan változnunk kell.

A folyamatos erdõborítást fenntartó
erdõgazdálkodás igénye a Budapesti
Erdõgazdaságnál már a kilencvenes
évek közepén jelentkezett, de az ak-
kori jogi körülmények között nagyobb
kiterjedésben, például erdészeti mé-
retekben nem volt lehetõség a beve-
zetésére (esetleg csak kisebb terüle-
ten, „kísérleti jelleggel”). A változás
2003-ban érkezett az éppen befeje-
zett, FAO-támogatású vidékfejleszté-
si projekt utóhatásaként. 

Tudományos alapok (Fotó: Kovács Miklós)
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A programok tehát minden utazás
során az örökerdõ-gazdálkodás jegyé-
ben zajlottak. Itt tudtuk meg, hogy mi
a különbség az örökerdõ-gazdálkodás,
a szálalás, a célátmérõs fakitermelés és
az állandó borítottságot biztosító erdõ-
kezelés között. Nem egyszer került sor
arra, hogy a német kollégák „jelölési
gyakorlatot” szerveztek számunkra
azokon a helyeken (Ebrach, Hainich,
Erfurt), ahol a – szálalóállományokban
– a német erdészhallgatók is tanulják,
gyakorolják a jelölést.

A szocializmus hatása Németország-
ban már erõsen múlóban van, legaláb-
bis ami az erdõgazdálkodást illeti. Né-
metországban sem volt mindenütt
általános az örökerdõ-gazdálkodás az
elõzõ évtizedekben, részt vehettünk
olyan „jelölési gyakorlaton” is, ahol –
a nagyjából egyöntetû, TKGY-korú
bükkösben – az átalakítás elsõ lépése-
inek elveit és gyakorlatát sajátíthattuk
el. Mi itthon ennek a folyamatnak még
csak a kezdetén vagyunk.

Jelentõsen segítette a tanulmányutak
szervezését a Türingiai Erdészeti Egye-
sület (Thüringer Forstverein) és az OEE
Budapesti HM-csoportja között kötött

együttmûködési megállapodás, amely
a kölcsönös szakmai segítést és isme-
retátadást van hivatva szolgálni. Ma az

utazások már – legalábbis türingiai vo-
natkozásban – az egyesületi kapcsola-
tok égisze alatt történnek.

2016-ban a Bükki Nemzeti Park fel-
kérésére szerveztünk egy tanulmányutat
Bajorországba, kifejezetten a NATURA
2000-erdõkben történõ erdõgazdálkodás
gyakorlatának tanulmányozására. Az
utazás – a résztvevõk és a megbízók vé-
leménye szerint is – nagyon jól sikerült,
és hasznos volt.

A 2017. évi út szervezése folyamat-
ban van. Az utazásra várhatóan szep-
tember közepe után kerül sor, az eddi-
gi jelentkezések szerint mintegy 16-17
fõs létszámban. Ha nõ a jelentkezõk
száma, akkor két csoportban kell az
utazást megszervezni, a német kollé-
gák szerint a 15 fõs csoportok munká-
ja a leghatékonyabb az ilyen rendez-
vényeken/tanfolyamokon.

A magyar erdészet kezdeteit Wilckens
Henrik Dávid neve fémjelezte (aki

1795 és 1799 között erdészeti tanár volt
a türingiai Walterschausenben). Nem
áll tehát elõzmény nélkül az erdészeti
ismeretek átvétele a német erdészek-
tõl, nem is szégyen, hiszen az ottani
körülmények között ezek a tudomá-
nyok – szükségszerûen – elõbbre van-
nak néhány évtizeddel, ami az erdõk
életében csak pár pillanat. 

Az örökerdõ-gazdálkodás megértésé-
hez és megérzéséhez szükséges szemlé-
let elsajátítása sem jelent gondot, mivel a
magyar erdészek alapképzettsége nem
rosszabb a német kollégákénál, csak a
rossz beidegzõdéseket kell eltávolítani, a
tudás használatának módját, az ehhez
szükséges bátorságot és felelõsségválla-
lást kell megszerezni. Ehhez pedig a leg-
jobb módszer a mûködõ példák megis-
merése és a szakmai beszélgetések sora.

Keresztes György
okl. erdõmérnök

Jelölési gyakorlat, Hainich (Fotó: Zétényi Zoltán)

Kis lék szép újulattal, Heldburg (Fotó: Palák János)

Lombkorona-tanösvény, Hainich (Fotó: Keresztes György)




