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FRANK NORBERT

A természetközeli erdôgazdálkodás
erdômûvelési módszereinek kidolgo-
zása a Soproni-hegység területén

(Elôtanulmány)

A z utóbbi évtizedekben hazánk-
ban is erôsödô igény jelentkezik
az erdôk természetközeli kezelé-

sére. Ez az igény kiemelt a védett terü-
leten elhelyezkedô erdôk esetében,
melyek közül a Soproni-hegység erdei
mind természetvédelmi, mind erdôgaz-
dálkodási és oktatási szempontból a
vizsgálatok homlokterében állnak.

A Soproni Tájvédelmi Körzetet az
Országos Természetvédelmi Hivatal
1/1977. határozatával hívta életre [Taná-
csok Közlönye, 1977, 26(13):261–271].
A tájvédelmi körzet Sopron város,
Harka és Ágfalva községes közigazgatá-
si területén fekszik, területe 4904,8 ha,
ebbôl 4392,8 ha erdô; természetvédel-
mi törzskönyvi száma: 140/TK/77. A táj-
védelmi körzet rendeltetése többek kö-
zött a területen található erdei növény-
társulások védelme, fenntartása, az er-
dészeti szakoktatás és kutatás segítése,
valamint az üdülési és turisztikai igé-
nyek kielégítése.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdômérnöki Karának Erdômûvelés
Tanszéke a Környezetvédelmi Miniszté-
rium 1999. évi közcélú „c” keretében
meghirdetett II. Országos Környezettu-
dományi és Természetvédelmi Kutatási
Pályázatára e célok elérésére pályázatot
nyújtott be, mely sikeresen szerepelt
(nyilvántartási szám: 47).

A tájvédelmi körzet területén a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás keretén
belül a következô vizsgálatokat tervez-
zük elvégezni:

1. A hazánkban egyedülálló szálaló-
vágás-felújítási kísérletet 1937-ben Roth
Gyula professzor kezdte el, melyet az Er-
dômûvelés Tanszék munkatársai az
1990-es évek elején újra felvételeztek az
eredeti Roth-féle kísérlet alapelveinek
megfelelôen. A kísérlet célja többek kö-
zött egy hosszú idôtartamú természetes
felújítás (szálalóvágás), mely hazai viszo-
nyaink között csak a középhegységi
bükk és jegenyefenyves-bükk állomá-
nyokban alkalmazható. Az 1994/1995. év
telén végrehajtott bontás következtében
hatalmas mennyiségû újulat található a

területen, melynek további felszabadítá-
sa, illetve az egész erdôrészlet gondos,
szinte minden faegyedre kiterjedô keze-
lése indokolt. A több évtizedes kísérlet
eredményeképpen lehetôség nyílik azon
paraméterek megállapítására, melyek tel-
jesülése szükséges a szálalóvágás ma-
gyarországi alkalmazásához. Ezen ta-
pasztalatok birtokában képesek leszünk
(vagyunk) – a megfelelô szempontok tel-
jesülése esetén – a szálalóvágás kiviteli
terének elkészítésére.

2. A Soproni-hegység területén talál-
ható kisebb települések (Brennberg-
bánya, Hermes) környékén lévô erdô-
részek természetes felújítása mind öko-
lógiai, természetvédelmi, mind tájeszté-
tikai szempontból igen fontos feladat.
Az itt található erdôállományoknak egy
részét a lucfenyô pusztulása következ-
tében kitermelték, más részük még álló
középkorú, illetve idôs, túlnyomó rész-
ben bükk állomány. Természetes felújí-
tásuk megtervezésekor kiemelt figyel-
met kell fordítani a település környeze-
tének „esztétikai védelmére”. A pályá-
zat idôtartama alatt a természetes felújí-
táshoz szükséges támadóvonalakat, kö-
zelítô nyomokat, valamint az elsô ütem-
ben kivágandó törzseket kívánjuk kije-
lölni.

3. A tájvédelmi körzet területén az
alapító okirat szerint 35 erdôrészlet
(208,1 ha) fokozottan védett, ezek kö-
zül számos erdôrészlet évtizedek óta kí-
sérleti terület, mások viszont a hegységi
erdôtársulások karakterét meghatározó
nyugat-dunántúli acidofil tölgyesek,
acidofil gyertyános-tölgyesek. Mivel
ezen erdôtársulások hazánkban csak a
Fertô-Hanság Nemzeti Park területén
találhatók, így szükséges az állomá-
nyok fokozottan védetté nyilvánítása.
Munkánk során ezeket az erdôrészlete-
ket kívánjuk kiválasztani, illetve a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás kihívá-
sainak megfelelô természetes felújítá-
suk kidolgozását óhajtjuk elkészíteni.

4. Az Erdômûvelés Tanszék már
évek óta vizsgálatokat folytat az úgyne-
vezett minôségi csoportos gyérítés té-

makörben. A hagyományos gyérítések
során törekszünk a javafák és a vég-
használatig fenntartandó fák egyenletes
eloszlására, ezzel szemben a minôségi
csoportos gyérítés az egyes gyérítési
egységeket (biogruppok) önálló élet-
térként kezeli. Vizsgálataink célja an-
nak eldöntése, hogy mely állománytí-
pusok, fatermési osztályok alkalmasak
erre az eljárásra.

5. Erdeink felújítását az utóbbi idô-
ben az agresszíven terjeszkedô (inva-
zív) gyomok is akadályozzák, melyek
ellen a hagyományos védekezés nem
vezet eredményre, vagy olyan mértékû
ráfordítást igényel, amit az erdészeti
ágazat nem tud elviselni. A Calama-
grostis epigeios ellen a szuperszelektív
egyszikû irtókat, a Rubus fruticusus
agg. esetében pedig azokat a levélen
keresztül felszívódó hatóanyagokat kí-
vánjuk tesztelni, melyek rendkívül ala-
csony környezetterheléssel járnak és
nem perzisztensek. Emellett a kijuttatási
technológiában is keressük azokat a
módszereket, melyek egyrészt csökken-
tik a felhasználásra kerülô szermennyi-
séget, valamint lehetôvé teszik az elsod-
ródás- és csepegésmentes kezelést. E
két erdészetileg veszélyes gyom korlá-
tozásával a természetes felújítás lehetô-
sége nagymértékben növelhetô.

A természetközeli erdôgazdálkodás
elveinek kidolgozása után azt várjuk,
hogy a Soproni-hegység erdôállomá-
nyainak mind nagyobb része válik a ter-
mészetes állapothoz közelállóvá, ter-
mészetszerûvé.

A különbözô tájvédelmi körzetek,
nemzeti parkok, valamint védett terüle-
tek állapotáról, kezelésük irányelveirôl
az Erdômûvelés Tanszék az utóbbi kö-
zel 30 évben mintegy 20 kutatási jelen-
tést készített. A Tanszékünk a védett er-
dôk kezelési módszereinek kidolgozá-
sában folyamatos kutatómunkát végez,
melyek gyakorlati alkalmazási lehetôsé-
geit a Soproni-hegység Tájvédelmi Kör-
zet területén végzett feltáró munka után
a hasonló ökológiai adottságú és erdô-
állományú területeknél is ajánljuk.


