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ságszámba menõ hatszög keresztmet-
szetû kõorgonákhoz, amelyek megszi-
lárdult andezit lávaömlések. Ez a jelen-
ség bazalt tanúhegyek formájában
ismert, azonban andezitömlés igen ke-
vés van a világon. A másik látványos-
ság a kõtengermaradvány. A terméket-
len, kisebb-nagyobb sziklákból álló
kõtenger ma is mozog, a felületén lát-
ható mohabevonat mutatja, hogy az
egyes kövek állandóan forognak. A lát-
vány páratlan, a szakosztályrendez-
vény résztvevõi megnézhették a tipi-
kus cserháti tájat, emellett az elõzõ
szakmai állomáshely erdõtagjában ki-
alakított lékek is jól megfigyelhetõk
voltak. (A béri látványosságról bõveb-
ben az Erdészeti Lapok 2013. áprilisi
számában olvashatunk, Nagy László
tollából.)

A harmadik megálló a Buják 30 er-
dõtagban volt. A javafákra alapozott er-
dõkezelést Vaspöri Ferenc erdõgazdál-
kodási osztályvezetõ mutatta be.
A Buják 30 A erdõrészlet kocsánytalan
tölgy fõfafajjal rendelkezik, átlagos ko-

ra 72 év, szálaló üzemmódban van. Az
elõzõ évek gazdálkodási gyakorlatának
megfelelõen hektáronként átlagosan
két lék található benne, az állomány
tulajdonképpen egyszintes. Az erdõ-
részletben a közelítõ nyomok, a java-
fák és a kivágandó fák kijelölése meg-
történt. A nyomok számozásra
kerültek, így a bennük lévõ fatömeg
külön vehetõ számba. 

Az erdõtervben lévõ fahasználati le-
hetõség alacsony kivágandó fatömeget
ír elõ, ennek következtében a terüle-
ten lévõ közelítõ nyomok kevesebb
mint felét tudták létrehozni, illetve a
köztük lévõ területrészeken található
kijelölt fákat eltávolítani. Az aktualizált
erdõterv szálalás esetében csak az el-
múlt két év növedékét jeleníti meg fa-
használati lehetõségként. Czirok Ist-
ván, a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
jelen lévõ tisztviselõje elmondta, hogy
ez egy adatbázis-kezelési probléma,
amirõl tudnak, és a megoldás is meg-
van rá. Eszmecsere bontakozott ki az
állomány egészségi állapota miatt a

több évtizedes fenntarthatóságára vo-
natkozóan. Amennyiben az elképzelés
nem tud megvalósulni, a fokozatos fel-
újítóvágással történõ kezelésre késõbb
vissza lehet térni.

Ezután a bujáki Selyem-réten elköl-
tött terepi ebédet követõen a hivatalos
program lezárult. A szakmai rendez-
vény értékeléseként elmondható, hogy
a folyamatos erdõborítás megvalósítá-
sára bükkös és cseres állományokban
szép példák vannak. 

Tölgyfõfajú állományok esetében
egyelõre senki nem birtokolja a „bölcsek
kövét”, azonban elmondható, hogy az
ország számos részén hasonlóan gon-
dolkodó erdészek mûhelymunka kere-
tében saját elképzelés szerint dolgoz-
nak. A rendezvény gondolatébresztõ
lehet, amely a hasonló elkötelezettségû
kollégákat munkájuk továbbfolytatására
vagy új utak keresésére serkentheti.

Csór Attila
erdészeti igazgató, Bujáki Erdészet,

Budapesti Erdõgazdaság Zrt.
Kép: Urbán Pál

MÛHELYMUNKA / EGYESÜLETI ÉLET

Erdészeti Lapok CLII. évf. 9. szám (2017. szeptember)

Az OEE Balassagyarmati Helyi cso-
portja 2017. május 3-án tartotta meg
szokásos ülését az Ipoly Erdõ Zrt. köz-
pontjában. A konferencián a NAIK Er-
dészeti Tudományos Intézet Soproni
Állomásának kutatói mutatták be ak-
tuális kutatásaikat.

A konferencia kezdetén Tóth Gábor
gazdasági és termelési vezérigazgató-
helyettes köszöntötte a résztvevõket,
majd Varga Zoltán, a Kemencei Erdé-
szet vezetõje, a Helyi Csoport titkára
konferálta fel az elõadókat. 

A NAIK Erdészeti Tudományos In-
tézet Soproni Állomásának kutatói há-
rom különbözõ osztályt képviseltek: az
Ökológiai, Ökonómiai és Nemesítési
osztályt. A rendezvényen négy elõadás
került bemutatásra, melyek a különbö-
zõ témakörök aktuális kutatásairól szá-
moltak be.

Elsõként dr. Führer Ernõ Új erdésze-
ti klímaosztályozás címû elõadását
hallgathatták meg a jelenlévõk. Az el-
múlt egy-két évtized kutatási eredmé-
nyei, de a gyakorlati tapasztalatok is
azt mutatják, hogy a klíma igen dina-
mikusan változó termõhelyi tényezõ,
amit az erdészeti termõhelytipológia
alkalmazása során a jövõben messze-
menõkig figyelembe kell vennünk.

Ezért az éghajlat jellemzésénél és új er-
dészeti értelmezésénél nemcsak a fafa-
jok elterjedésére, hanem olyan erdé-
szeti aspektusokra is tekintettel kell
lennünk, mint például az egyes fafajok
növekedési vagy vízhasznosítási tulaj-
donságai. A fatermesztés produkció-
biológiai (öko-fiziológiai) alapjainak fi-
gyelembevételével tehát egy olyan
erdészeti szárazsági mutató (Forestry
Aridity Index – FAI) bevezetését java-
soljuk, amellyel konkrét meteorológiai
adatokra építve egzakt módon lehet az
erdészeti klímaosztályt meghatározni,
és akár egy erdõrészlet vagy egy táj klí-
majellemzését elvégezni.

Ezt követõen dr. Schiberna Endre és
Mertl Tamás elõadása következett
A magán-erdõgazdálkodásról ténysze-
rûen címmel, melyben beszámoltak a
magán-erdõgazdálkodással kapcsola-
tos legújabb kutatási eredményekrõl,
valamint az erdõk tulajdoni szerkeze-
tének vizsgálatáról, melynek során
egyes régi feltételezéseket sikerült
megerõsíteniük, másokat cáfolniuk. Ki-
tértek az erdõgazdálkodás minõségi
jellemzõire, például a hátralékos erdõ-
felújítások utóbbi években tapasztalha-
tó emelkedésének elemzésére.

A harmadik elõadásban dr. Szabó
Orsolya egy helyi – a Dejtári Cseme-

tekertben elvégzett – kísérlet eredmé-
nyeirõl számolt be Tápanyag-után-
pótlás fásszárú energetikai ültetvény-
ben címmel. A fahamu és szerves
trágya ültetvényre (talaj és növényzet)
gyakorolt hatásán keresztül a vizsgá-
lat kiterjedt az energetikai célú faül-
tetvények létesítésének technológiai
lépéseire, megmaradási eredményes-
ségére, a hozamra, tápanyag-ellátott-
ságra, a tápanyag-utánpótlás techno-
lógiai lépéseire, valamint a megtérülési
számításokra.

Utolsóként Juhász István tartotta
meg igen nagy érdeklõdést kiváltó
elõadását a Tûzifasarangok fotometri-
kus felmérése és kiértékelése címmel.
A vizsgálat célja, hogy a sarangolt mé-
teres tûzifaválaszték esetén alkalma-
zott sarangméret (1 m × 1 m × 1,75 m)
milyen valós tömör fatérfogatot tartal-
maz. Az elõadás a fenti kérdés meg-
válaszolásával, illetve a valós fatérfoga-
tot befolyásoló tényezõk vizsgálatával
foglalkozott. Az eredmények rávilágí-
tottak a méteres sarangolt tûzifa-kész-
letezés szisztematikus hibáira, anomá-
liáira.

Az elõadásokat szakmai eszmecsere
követte, valamint további együttmûkö-
dések lehetõsége is felmerült ezen a
tartalmas és remélhetõleg hagyományt
teremtõ délutánon.
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