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2012. június 25–30. között a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt., a Fertõ Han-
ság Nemzeti Park és a HM Budapes-
ti Erdõgazdaság Zrt. munkatársai
közös tanulmányúton vettek részt,
melynek keretében Németország-
ban a türingiai és a bajor tar-
tományban, Ausztriában pedig a
Stift Schläglben alkalmazott erdõ-
gazdálkodással ismerkedtek.

Ausztrián keresztül jutottunk el tü-
ringiai elsõ úticélunk helyére, egy Erfurt
melletti kisvárosba, Arnstadtba, ahol es-
ti megérkezésünk után a türingiai erdé-
szeti – túlnyomórészt a természetszerû
erdõgazdálkodás helyi sajátságairól és
közjóléti – feladatokról tájékoztattak
minket. Türingiában 36%-os erdõsült-
séggel rendelkeznek, a gazdálkodáshoz
szükséges bevételt egyrészt a gazdasági
tevékenységükbõl (elsõsorban fa-
anyagértékesítés), másrészt állami fi-
nanszírozásból (közjóléti feladatok) tel-
jesítik. Újdonság náluk, hogy 2012.
január 1-jétõl az addig együtt lévõ gaz-
dálkodási és hatósági feladatkörök kü-
lönváltak.

A terepi programok során elõször a
Hainach-Werratali Erdészethez men-
tünk, ahol jelenleg 6500 ha bükkösben
szálaló gazdálkodás történik. A térség-

ben az erdõbirtokosságoknak nagy ha-
gyománya van, vendéglátóink kb. 4500
ha birtokossági erdõt kezelnek. Az átla-
gos növedék 8,5 m3/ha, melybõl 6,6
m3/ha faanyagot termeltek ki, így élõfa-
készlet-felhalmozás történt a területen.
Céljuk a hektáronkénti 350 m3-es élõfa-
készlet beállítása. 

Érdekesség, hogy nem foglalkoznak
õz esetében kilövési tervvel, hanem
egyszerûen csak lövik. Németország-
ban – elmondásuk alapján – télen is lõ-
hetõ az õzbak, akár hajtásban is.

Az Erfurt-Willrodi Erdészet Siegelbach
kerületében terepi helyszínen a bükk szá-
laló erdõgazdálkodás ismertetés mellett
bükk törzskiválasztó gyérítés jelölését vé-

geztük. A gyakorlati jelölésnél mindenki
elmondhatta saját véleményét. Vendéglá-
tónk szerint a gyérítés során a vezérelv az,
hogy legalább 8-10 m hosszú ágtiszta tör-
zsû legyen a V-fa, ugyanis a fa magassá-
gának alsó 25%-ában van a fa értékének
80-90%-a és az elégséges növõtér biztosí-
tása miatt legalább 12 m-re kell egymástól
elhelyezkedniük.

A gyérítés jelölés után egy tavaly
végrehajtott szálalóvágást néztünk meg
a benne lévõ vadkár kísérleti parcellá-
val együtt. Fakitermelésükre jellemzõ a
hosszúfás munkarendszer forwarderes
közelítéssel. A vadkár mintaparcellán
kívül és belül, a könnyebb összehason-
lítás végett mesterségesen hegyi juhar
csemetéket ültettek, melynek nagysá-
gában szemmel láthatóan jelentõs elté-
rés volt, annak ellenére, hogy átlag 8
db/100 ha az õz terítéknagysága.

Türingia után Bajorországba a Bajor
Államerdészet Ebrachi Erdészetéhez
utaztunk, akik 17 100 ha területen gaz-
dálkodnak, melybõl 16 500 ha erdõ, az
élõfakészletük 305 m3/ha, a növedék
8,5 m3/ha, a kitermelés pedig 6,4 m3/ha.
60 fõ saját dolgozó van és sok vállalko-
zás tevékenykedik itt. A legfontosabb-
nak azt az alapelvet vallják, hogy az er-
dõ valamennyi funkciójának együttes
optimalizálása a cél, nem pedig csupán

egyetlen rendeltetés kiemelése. Éves
bevételük 5,5 millió euró, amely összeg
önmagáért beszél. A terepi helyszíne-
ken – elõször Handtalgrunban, majd
Burgebrachban – is hangsúlyozták,
hogy a természetszerûségnek és a fa-
anyagnyerésnek együttesen kell telje-
sülnie. E szemlélet jegyében bükkös er-
dõ szálalásának gyakorlati jelölését vé-
geztük. A 70 cm-nél vastagabb jó
minõségû törzsek biztosítják az árbevé-
telt, a vastag, de a csak tûzifának való
egyedekbõl pedig maradhat vissza a
természetnek is. A tölgy fafaj szálalása
nehezebb történet, ahol a bükk is jelen
van, ugyanis a bükk az idõ folyamán ár-
nyéktûrése miatt kiszorítja a tölgyet.  

Éppen ezért – a kívánatos elegyarány
és elegyfajok megtartása miatt – a szála-
ló erdõben is szükséges az ápolás, a jó
minõségû egyedeket kell segíteni, és az
un. biotóp fákat meghagyni. A kiszáradt
lucosok helyét – melyeket utunk során
láttunk – a jegenyefenyõ veszi át. A faki-
termelés túlnyomórészt vegetációs idõn

kívül történik, ezért sok erdei munkás
idény jelleggel dolgozik. A nyári idõ-
szakban sem tétlenkednek ezek az em-
berek, hanem mindenki próbálja a jöve-
delmét kiegészíteni. Erre jó példa a ben-
nünket borkóstolóra invitáló úr, aki 5 ha
szõlõt mûvel családi gazdaságában a fa-
kitermelési szezon „kipihenéseként”.

Bajorországból hazafelé Ausztriában,
a Stift Schläglben mûködõ apátsági er-
dõgazdálkodást tekintettük meg.

A folyamatos, színvonalas szakmai is-
meretszerzés mellett kulturális programra
is szakítottunk idõt, Erfurtban és Bam-
bergben egy-egy estés városnézéssel „hí-
gítottuk” a tömény szakmai programokat.

A tanulmányútról összefoglalva el
kell mondani, hogy a résztvevõk számá-
ra nagyon sok új, hasznos ismeretet
nyújtott, melyeket remélhetõen sikere-
sen fel tudunk használni a jövõben a ma-
gyar állami erdõgazdálkodás javára. 

Kép és szöveg: Török Imre
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
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