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A tanulmány címe kívülállók számá-
ra egy alapvetõ ellentmondást sejtet:
miért kell kísérletezni a szálaló
üzemmóddal egy szálalóerdõben? A
kérdésre a választ a beavatottak tud-
ják:  a szálalóerdõ kifejezés ma már
nem illik rá arra szentgyörgyvölgyi
(Zala megye) erdõtömbre, amely 50
évvel ezelõtt még jól képviselte azt
az erdõalakot, amely egy sajátos er-
dõhasználat következtében alakult
ki, s amely erdõalak napjainkban
már nyomokban is alig lelhetõ fel
ebben az erdõben. Hogy milyen volt
ez az erdõalak, hogyan alakult ki, és
miért szûnt meg, az a hazai erdész-
körökben jól ismert, de mások ré-
szére célszerûnek tartunk néhány
soros tájékoztatást.

A szentgyörgyvölgyi szálalóerdõ haj-
dan arról volt nevezetes, hogy ebben az
erdõtömbben az erõsen fényigényes er-
deifenyõ állományaiban is sikerült a
többkorú, többszintes szálaló szerkezet
kialakítása és fenntartása. Hogyan volt
ez lehetséges?

– Az ún. „kisparaszti” tulajdonú er-
dõkben legeltetés és alomszedés folyt,
így az erdei tûavar-takaró folyamatos
eltávolításával az erdeifenyõ magja ide-
ális csírázási lehetõséghez jutott, ugyan-
akkor a jószág csak a felverõdõ lomb-
csemetéket és a lágy szárú növényeket
legelte,

– a táj erõsen csapadékos, humid jel-
lege miatt az erdeifenyõ az árnyalást lé-
nyegesen jobban elviselte, mint szára-
zabb körülmények között,

– mindezek következtében olyan
elegyetlen erdeifenyõ-állományok ala-
kultak ki, amelyekben a faegyedek
szinte minden korosztálya egymás mel-
lett kis területen – szálanként és csopor-
tosan – a legkülönbözõbb méretekben
megtalálható volt. 

Az 1950-es évektõl a legeltetés és az
alomszedés megszûntével az erdeife-
nyõ felújulási feltételei nagymértékben
romlottak, nem így a lombfafajoké,
amelyek lassan uralkodóvá váltak. A
mai középkorúnál idõsebb faállomá-
nyokban a második koronaszintet már

kizárólag lombfafajok alkotják, a vastag
avartakarón – ráadásul fény hiányában
– az erdeifenyõ nem képes felújulni.

Az erdeifenyves-faállományok fenn-
tartása hosszú távon csak mesterséges,
vagy igen rövid idõtartamú természetes
fokozatos felújító vágásokkal érhetõ el. 

Az erdõgazdálkodásnak és a termé-
szetvédelemnek azonban közös célja,
hogy megpróbálkozzék az ökológiai ér-
telmû folyamatos erdõborítást biztosító,
elegyes, de erdeifenyõ dominanciájú
szálaló szerkezet kialakításával, ame-
lyet természetesen nem az erdõtalajt kí-
méletlenül pusztító legeltetés és alom-
szedés visszaállításával kíván elérni.
Még mielõtt ez a közös szándék a gaz-
dálkodás üzemi szintjén megkezdõdött
volna, a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Erdõmûvelés Tanszéke 1995-ben
elhatározta, hogy 20 éves szünet után
folytatja, illetve újraindítja azt a kísérleti
munkát Szentgyörgyvölgyön, amelyet
még Roth Gyula a XX. század elsõ felé-
ben kezdett el, s amelyet Majer Antal
1975-ig irányított. 

Az elszórtan még fellelhetõ szálaló
szerkezetû erdõfoltokat csak úgy lehet-
ne az utókor számára megõrizni, ha az
erdei avart rendszeresen eltávolítanánk
a talajról, illetve a lombcsemeték szá-
mát jelentõsen ritkítanánk.

Az egyik ilyen kisebb erdõfolt a
Szentgyörgyvölgy 12 A erdõrészletben
található, ahol egy 1 ha-os kísérleti par-
cellán (1. kép) az erdeifenyvesek  szála-

lási lehetõségeinek vizsgálata 1995-ben
kezdõdött meg, jelen kutatás keretében
– a kísérlet folytatásaként - 2006-tól a
szálaló szerkezet kialakítása és az erdei-
fenyõ természetes felújulási feltételei-
nek biztosítása az elsõdleges cél. A
szentgyörgyvölgyi erdõtömböt az Õrsé-
gi Nemzeti Park (megszüntetésével ma
a Fertõ-Hanság Nemzeti Park része)
szálaló üzemmódra kívánja átalakítani,
ezért a kísérlet kiemelkedõ fontosságú.

A szálaló szerkezet kiindulópontjá-
nak leginkább megfelelõ 1 ha-os par-
cellán 1996-ban megtörtént az elsõ faál-
lomány-szerkezet-felvétel (1.táblázat),
a bontás kijelölése és végrehajtása .

A faállomány a bontás elõtt egy
olyan kétszintes erdõ képét mutatta,
amelynek felsõ szintjét méretes erdeife-
nyõ, míg alsó szintjét csoportosan felve-
rõdött erdeifenyõ, illetve zömében töl-
gyekbõl álló lombos faegyedek uralták.
Az újulat gyakorlatilag hiányzott. A faál-
lomány-szerkezetet összehasonlítottuk
a Prodan-féle ideális szálaló szerkezet-
tel (2. táblázat), az eltérés jelentõs.

A fahasználat során elsõsorban a fel-
sõ szint közepes erélyû megbontására,
és az alsó szintben lévõ lombfafajok
visszaszorítására törekedtünk, emellett
eltávolíttattuk a beteg, száradó faegye-
deket is. 

A bontástól a szerkezetjavításon túl
az erdeifenyõ tömeges felújulására szá-
mítottunk, amely azonban nem követ-
kezett be.
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10 év elteltével 2006-ban került sor
az újabb faállomány-felvételre és bon-
tásjelölésre.

A bontás szempontjai között elsõ he-
lyen az ideális szálaló szerkezet kialakítá-
sa szerepelt, melynek érdekében az idõs
erdeifenyõ faegyedek és az erdeifenyõ
felújulását erõsen zavaró lombfafajok eltá-
volítása a legfontosabb. A második bontás
utáni állapotot a 3. táblázat szemlélteti.

Ami a törzsszám méretcsoportokon
belüli eloszlását illeti, az a korábbiaknál
már lényegesen jobban megközelíti a
Prodan-féle ideális szálaló szerkezetet
(4. táblázat).

A legnagyobb probléma az ún. fiata-
los (0,5-2 m magas) és sûrûség életfázis
(2-5 m magas) gyér jelenléte, valamint az
erdeifenyõ újulatának teljes hiánya. En-
nek egyetlen kiküszöbölési módja az er-
deifenyõ folyamatos felújulásának – a
már említett talaj-elõkészítési módszerrel
történõ – elõsegítése. Nem kizárt az erdei-
fenyõ csemetével történõ alátelepítése
sem.  A terület bekerítésére és a talajfel-
szín felszaggatására csak a 2006/2007 te-
lén esedékes fahasználat után kerül sor.

Reményeink szerint a kísérlet pozitív
eredményei a szálaló üzemmód na-
gyobb területen történõ alkalmazásá-
hoz nyújtanak majd hathatós segítséget.

1. táblázat: A faállomány bontás elôtt 1996-ban

2. táblázat: A bontás elôtti fôállomány és az
ideális Prodan-féle faállományszerkezet

törzsszámainak méretcsoportonként össze-
hasonlítása 1996-ban

3. táblázat: A faállomány bontások után 2006-ban

4. táblázat:A bontások utáni fôállomány és
az ideális Prodan-féle faállományszerkezet
törzsszámainak méretcsoportonként össze-

hasonlítása 1996-ban

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. Vasvá-
ri Igazgatósága 2007-ben 9594,02 ha
összterületen, ezen belül pedig
8905,00 ha erdõterületen gazdálko-
dik. Az erdõk 30%-án tölgyeket, 9 %-
án csert, 6 %-án gyertyánt, 9 %-án
akácot, 39 %-án pedig fenyõket talá-
lunk. Mintegy 500 ha-nyi területet
foglalnak 100 évesnél idõsebb állo-
mányok. Az élõfakészlet 2,1 millió
m3, az évi folyónövedék  66 ezer m3. 

Az 1987-ben készült üzemterv a vég-
használat módját tekintve 100%-ban tar-
vágási elõírásokat tartalmazott. Az
1997-es erdõtervezés során jelentõs lé-
pés történt a természetes felújítások na-
gyobb mérvû alkalmazása érdekében,
mintegy 19%-os területi arányban.
2004-2005-ben elkezdõdött a Pro Silva
kísérletek kijelölése. 

A 2007. évi erdõtervezés elõkészítése
során döntés született 9 tömbben mint-

egy 1550 ha-nyi átalakító és szálaló
üzemmódú erdõ kialakításáról. A töm-
bök kijelölésének elõkészítését, az
egyeztetéseket a jogelõd Állami Erdé-
szeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósá-
ga végezte a Zrt. képviselõivel közösen. 

A döntéshez vezetõ utat, a tervezés
és végrehajtás fõ elveit az alábbiakban
közöljük (részben az Erdõrendezési Út-
mutató szerint):

Döntés az átalakító üzemmód
részbeni bevezetésérõl:

– Miért? Külsõ kényszer – a társa-
dalom egyre nehezebben viseli a tar- és
végvágásokkal járó hirtelen környezeti
változásokat. Gazdálkodói, tulajdo-
nosi kényszer – a mesterséges erdõ-
felújítás és az erdõmûvelés költségei el-
viselhetetlen mértékûek lesznek. A ki-
termelt faanyag értéke ugyanakkor így
növekedhet. Az átalakító üzemmódú,
majd szálalóerdõk várhatóan ökológiai-

lag stabilabbak, károsítóknak ellenál-
lóbbak lesznek. Természeti kényszer
– alkalmas helyeken az erdõ megújítja
önmagát, ez ellen nem szabad küzdeni
(még ha nem is az általunk elképzelt
legmegfelelõbb a megújulás fafaj-
összetétele, szerkezete). Szakmai
kényszer – többre vagyunk képesek a
tarvágás – felújítás – erdõnevelés ciklus
sablonos alkalmazásánál. 

Az üzemmódba sorolás távlati céljai:
Az egyenletes korú és szerkezetû er-

dõ átalakítása egy vegyeskorú, vegyes
szerkezetû erdõvé és ezzel az elõbbi
pontban felsorolt kényszerek feloldása.
(A hazai körülmények közt ehhez ~40-
70 év kell.) Az elõbbiekben felsorolt
kényszerek erejének csökkentésével az
erdészet nem átalakító üzemmódú terü-
letein egyelõre a hagyományos gazdál-
kodás folytatása – így a fokozatos át-
menet biztosítása.

Átalakító és  szálaló üzemmódú
erdõk tervezése


