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A börzsönyi károk túlnyomó többsége az Ipoly Erdõ Zrt.
Kemencei Erdészetének területén következett be, közel 330
hektáron. A károsodott területek több mint felén teljes dõ-
lés keletkezett, jellemzõen bükkösökben, de jelentõs volt az
úgymond bontásszerûen dõlt és tört állományok aránya is.
A fiatal állományok jellemzõ kárformája a lehajlás és a törzs-
törés volt.

A károsodott faanyag összetermelésére nagy vállalkozói
kapacitást vettünk igénybe, és különféle technológiákat
(kötélpálya, csörlõs és markolós vonszolók, harveszter,
forwarder, valamint lovas közelítés) alkalmaztunk. A 2015
februárjában kezdõdött kárfelszámolás keretében, 2017
áprilisáig több mint 110 ezer nettó köbméter faanyagot ter-
meltünk ki.

2015 nyarán – a fakitermelés elõrehaladásával párhuza-
mosan – megkezdõdött a szükséges pótlások felmérése,
tervezése. Emellett szisztematikus adatfelvétel is zajlott,
amely a jégkár által sújtott területek – elsõsorban teljes dõ-
lések – újulatviszonyairól adott jellemzést. A vizsgálat ala-
pot szolgáltatott ahhoz, hogy további felmérésekkel együtt
képet kapjunk az újulat mennyiségi, minõségi változásai-
ról, azok okairól, továbbá segítséget nyújtott a pótlások,
ápolások tervezéséhez. Horváth Soma jelentéseibõl (2015.
nyár, 2015. õsz, 2016. õsz) – az erdõmûvelési munkák vo-
natkozásában – az alábbiak emelhetõk ki:

A károsodott területen található újulatban az elsõ évtõl
(2015) kezdve egyértelmûen a bükk dominanciája mutat-
kozott (71%), ami a 2013-as jó makktermés öröksége. A gya-
koribb elegyfajok a magas kõris (13%), gyertyán, hegyi és
korai juhar voltak. Az újulatban a 2016-os vegetációs idõszak

végén felvett adatsorokban jóval nagyobb arányt foglalt a
magas kõris, mint a kiinduló állapotnál (44%). A 2016-os fel-
vételezés adatai alapján az újulat általános mennyiségi
csökkenése tapasztalható, ugyanakkor a kellõ reprezenta-
tivitással mintázott területekrõl származó adatok azt mutat-
ják, hogy az érintett erdõrészletek többségében egyelõre
nem szükséges további pótlás tervezése, az erdõsítés befe-
jezési kritériumait (csemeteszám) tekintve. A mennyiség
csökkenését elsõsorban a faanyag közelítése okozta, má-
sodsorban a vágásnövényzet intenzív növekedése emelhe-
tõ ki. A közelítési technológiák közül a csörlõs vonszolás
okozta a legkevesebb kárt a talajban, a harveszteres és a
kötélpályás termelés területegységre vonatkozatott talaj-
bolygatása hasonló mértékû volt. Meglepõ, hogy a cseme-
teszám-csökkenésben nem játszott komolyabb szerepet a
2015-ös száraz nyár, az aszály nem tett jelentõs kárt a bükk-
csemetékben. A területeken gyors ütemben jelenik meg a
szeder, a lágyszárúak közül pedig a nadragulya és a nagy
csalán elõretörése tapasztalható.

A 2015 tavaszán elvégzett felmérés közel 160 hektárt érin-
tett, ahol a jégkár utáni kiinduló állapot felvétele volt a cél
a fás és lágyszárú növényzet szempontjából. A felvételezést
2017-ben és 2018-ban évente tervezzük elvégezni, majd ezt
követõen 2 éves visszatérésekkel a tisztítási kor eléréséig.
Ezáltal jól nyomon követhetõ lesz a jégkárosítás utáni erdõ-
állomány fejlõdése.

Az elõzetes becslések és mérések birtokában tervezhetõvé
vált a jégkáros területek pótlásához szükséges erdészeti sza-
porítóanyag minõsége, mennyisége. A pótlandó területek
összességét a szélesebb közelítõnyomok és a természetes
módon csemetehiányos részek adták.

Az erdõsítések túlnyomó többségénél csemetével végez-
tünk pótlást. 2015 õszétõl 2017 tavaszáig több mint 400 ezer
csemetét ültettünk jégkáros területeken, fõként bükköt, ki-
sebb mértékben kocsánytalan tölgyet és elegyfajokat (ma-
dárcseresznye, hegyi juhar). Jóval kisebb volumenben, de
magvetést is végeztünk: kocsánytalan tölgy, bükk és hegyi

SZAKMAI MINDENNAPOK

Erdészeti Lapok CLII. évf. 6. szám (2017. június)

Erdõmûvelési munkák tervezése és kivitele-
zése a Börzsöny jégkár sújtotta területein

A 2014. december elején hullott csapadék országszerte
jelentõs károkat okozott az erdõállományokban. A Bör-
zsöny északi részein álló erdõk országos viszonylatban is
a jégkárokkal legsúlyosabban érintett területek közé
tartoztak. A rendkívüli káreseményt nagy volumenû faki-
termelési, majd erdõsítési munkák követték.

Harveszteres termelés

Bükk csemetével pótolt terület
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juhar fafajokkal. Így a természetes újulat kiegészítéseként
közel 70 hektáron végeztünk pótlást, hét erdõmûvelõ csapat
bevonásával.

A talaj-elõkészítés során azokon a részeken vált lehetõvé
padkák készítése, ahol az újulathiányos rész nagyobb, egy-
befüggõ területen helyezkedett el. Padkát alkalmaztunk to-
vábbá a tölgymakkvetéseknél, a sorok késõbbi könnyebb
követhetõsége, az ápolás megkönnyítése végett. Az erdõsí-
tendõ területek nagy részén azonban csak tányérozás jöhe-
tett szóba, az üres foltok és közelítõnyomok, valamint a na-
gyobb ágak és a tõdarabbal visszahagyott gyökértányérok
mozaikos elhelyezkedése miatt. (A gyökértányérok tõdarab-
bal való visszahagyására munkavédelmi szempontból volt
szükség.)

A munkák elvégzése során ezek a körülmények tovább
nehezítették a Börzsönyben egyébként sem könnyû terepi
viszonyokat. A tányér készítésénél a csapadékvíz visszatar-
tása volt a fõ cél, különösen a meredekebb részeken. A gyom-
konkurencia visszaszorítása elhanyagolható szempont volt,
hiszen a bükkös anyaállomány talajszintjére kevés fény ju-
tott, a dõlés bekövetkezése után pedig az egymáson fekvõ
törzsek árnyalták a talajt egészen a faanyag össztermeléséig.
A harveszterek, illetve forwarderek szélesebb nyomaiban
végzett pótlás során igyekeztünk a csemetéket a nyomok
széleire és nyomvályúk közé ültetni. Egyrészt a kevésbé
tömörödött, kevésbé lehordott termõrétegû talajba
könnyebben lehetett elhelyezni a szaporítóanyagot, más-
részt a nyomok esésvonal vagy azzal közel párhuzamos irá-
nyú futása magában hordozta azt a veszélyt, hogy zápor, zi-
vatar esetén a nyomok megvezetik a hirtelen lezúduló, nagy
mennyiségû csapadékvizet, így kimosva a nyomokba ülte-
tett csemetéket.

Az erdõsítések kivitelezését nehezítõ körülményként ér-
tékelhetõ a Kemencei Erdészet alacsony szintû feltártsága is.
A Rakottyás-völgyben, az egyik erdõrészlet kötélpályás ter-
melésének végéhez közeledve vetõdött fel az ötlet, hogy a

kötélpálya az erdõmûvelés szolgálatába is állítható lenne; a
tartókötélen futó pályakocsi lefelé kitermelt faanyagot, felfe-
lé pedig csemetével rakott zsákokat szállított volna, megspó-
rolva ezzel a szaporítóanyag idõigényes feljuttatását a mere-
dek völgyoldalon. Erre a mûveletre nem került sor.

A Kemencei Erdészet jégkáros területeinek erdõsítését
idén tavasszal befejeztük. Az elültetett, illetve a vetett mag-
ból kikelt csemeték nagy része életképes, az esetlegesen
felmerülõ biotikus (pl. vadkár) és abiotikus (pl. aszály) ká-
rok függvényében további pótlások elvégzésére lehet
szükség. Az erdõsítéseknél mindig kérdésként merülhet
fel, hogy az eltérõ adottságú termõhelyrõl származó szapo-
rítóanyag hogyan állja meg a helyét új otthonában. Továb-
bi gondolkodásra késztet, hogy az új környezet adottságai
nem tekinthetõk állandónak, figyelembe véve a klímavál-
tozást. A felmerülõ kérdésekre az elkövetkezõ évek, évti-
zedek fognak választ adni. A vizsgálatban segítségünkre le-
het, hogy két erdõrészletben GPS segítségével bemérésre
kerültek a csemetével beültetett foltok, így a késõbbiekben
is lehetõség nyílik a pótolt és a természetes úton megjele-
nõ csemeték elkülönítésére. Rögzítettünk továbbá 2 db
5000 m2 és 1 db 2500 m2 területû kontrollparcellát, ahol
egyáltalán nem végeztünk pótlást a természetes folyama-
tok vizsgálhatósága céljából.

A jégkár által érintett területeken az esetleges pótlások
mellett végzendõ legfontosabb tevékenység az ápolások
elvégzése lesz. Bár a szeder és a lágyszárú vágásnövények
jelenléte jelentõs mértékû, jelenleg az érintett erdõrészletek
nagy részén még nem mutatkozik olyan mennyiségû aljnö-
vényzet, amely indokolná az ápolások azonnali megkezdé-
sét. Ezért a felújítások figyelemmel kísérése mellett leghama-
rabb az idei vegetációs idõszak második felében válhat
szükségessé a munkák megkezdése. A munkaterületek
– átlagosnál nehezebb – körülményeirõl az erdõsítések rész-
letezésénél már beszámoltunk. Az ápolások technológiai kö-
vetelményeit az újulat mennyiségébõl és összetételébõl, a
vadállomány jelenlétébõl és az idõjárási viszonyokból álló
kapcsolatrendszer fogja kialakítani.
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Kocsánytalan tölgy makkvetés

A Rakottyás-völgyben található újulat mennyisége 2016 õszén


