
2022. március 24-én az OEE Erdõmû-
velési Szakosztályt a Mecsekerdõ Zrt.
látta vendégül. A bemutatott szakmai
témakörök a következõek voltak:
örökerdõ és átmeneti üzemmódok ter-
vezése, referenciaterületek, Logset
géplánc alkalmazási lehetõsége örök-
erdõkben és gyérítésekben.

Ripszám István vezérigazgató köszön-
tõje után a Mecsekerdõ üzemtervezési
csoportjából Simon Márton erdészeti
tervezõ, az örökerdõ-, az átmeneti és
a faanyagtermelést nem szolgáló
üzemmódnak megfelelõ erdõrészletek
kiválasztási szempontjairól tartott tájé-
koztatót. Prezentációjában részletesen
bemutatta a fejlesztés alatt álló „ME-
FA” (Mecseki Funkció Analízis) dön-
tés-elõkészítést segítõ programmodul-
jukat, amely során az erdõtervezési
körzetek üzemmódjainak okszerû ki-
választása támogatható a tervezés stra-
tégiai folyamatában.

Az üzemmódok pontozásos kivá-
lasztási rendszerének eredményeként
az örökerdõ-üzemmódot a jelenlegi
16,8%-ról 18,5%-ra, összességében a
nem vágásos üzemmódokat pedig
22%-ra tervezik emelni. A pontozásos
alapú kiválasztásnál – az erdõállomány
és termõhelyi jellemzõk mellett – fon-
tos szempont az erdõrészlet felé meg-
fogalmazódó szolgáltatási funkciók
(rendeltetés) súlyozott megjelenésének

értékelése, illetve a vonalas és a köz-
jóléti létesítmények megléte mellett, a
természetvédelmi szolgáltatás érvénye-
sülésének kötelezettsége is.

Az örökerdõ-üzemmódba tervezett
erdõrészleteket elsõsorban a közép ko-
rosztályból választják. Az örökerdõ-
üzemmódra alkalmasságot nemcsak er-
dõrészlet léptékben vizsgálják, hanem
a célszerûen kialakítható kezelési töm-
bök szintjén is megvizsgálják a para-
metrizált pontozási feltételrendszer kri-
tériumait teljesítõ részletek térbeli
elhelyezkedését, generált térképréte-
gek segítségével. A területekrõl drón-
nal nagypontosságú terepmodellt is
készítettek, ami nagyban segíti a feltá-
rás térképi tervezését.

Dr. Varga Tamás erdõmûvelési és
természetvédelmi osztályvezetõ az
alapadatok és az erdõtervezés fontos-
ságára hívta fel a figyelmet. Fontos
minden erdõtervi adatot felülvizsgálni,
a szükséges módosításokat elvégezni.
Csak valós adatokra alapozva lehet jó
erdõtervet készíteni. Örökerdõ-üzem-
módnál a fafajonkénti körlapok válto-
zását is követni kell.

Az erdõtervi elõkészítésnél minden
félnek – így a természetvédelmi keze-
lõnek is – kötelessége maximálisan tel-
jesíteni az adatszolgáltatást. Valós ada-
tok, természetvédelmi monitoring
adatok és természetvédelmi célállapot
adatok kellenek, hogy megtervezhetõ-

ek legyenek a célállapot eléréséhez
szükséges feladatok.

Felhívta a figyelmet a Natura 2000
fenntartási tervek gazdálkodói vélemé-
nyezésének fontosságára. Kiemelte,
hogy már léteznek olyan jogszabályok,
amelyek által a Natura 2000 fenntartási
tervek javaslatai kötelezõ elõírásként
kerülnek be az erdõtervekbe.

Partos Kálmán vezérigazgató-he-
lyettes kiemelte, hogy céljuk az erdé-
szetek számára minél részletesebb és
kidolgozott adatokat, módszereket
szolgáltatni. Ehhez alakítottak ki refe-
renciaterületeket, melyeket a terepen
is bemutattak. Kiemelten kezelik a
holtfa nyilvántartását, amire külön mo-
nitoringot is alkalmaznak. Az erdõ je-
lenlegi állapotának megértéséhez is-
merni kell a történetét is.

Elsõ terepi helyszín a Pécsváradi Er-
dészethez tartozó Magyaregregy 51D
erdõrészlet volt. Nagy Attila erdészetve-
zetõ néhány adattal bemutatta a nagy-
részt védett és NATURA 2000 területen
gazdálkodó erdészetet. Jellemzõen meg-
újulásra képes õshonos erdõállomá-
nyaik vannak, de a felújítás érdekében
intenzív vadászat szükséges. A nagy tu-
ristaforgalom ellenére a vadászatok
eredményeként a vaddisznó állományát
sikerült csökkenteni. A sok fafajú, ele-
gyes erdeiken belül a tölgy aránya 30%,
amit az intenzívebben felújuló fafajok
miatt nehéz fenntartani.
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Új üzemmódok, gyakorlati tapasztalatok a
gazdálkodásban

A Mecsekerdõ Zrt.-nél járt az Erdõmûvelési Szakosztály

1. kép. Terepi bemutató a Pécsváradi Erdészet területén
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Dr. Molnár Dénes erdõgondnok ki-
emelte, hogy az örökerdõ jelölését úgy
kell a kerületvezetõ erdészekkel elsajátít-
tatni, hogy annak lássák a kollégák az ér-
telmét. Csak megfelelõen motivált erdé-
szekkel célszerû ezt az üzemmódot
bevezetni és mûködtetni. Ezt Merk István
kerületvezetõ erdész is megerõsítette.

A bemutatott erdõrészlet a legtöbb
szempontból alkalmas referenciaerdõ-
nek (nagy kiterjedés, árkokkal szab-
dalt, változatos termõhelyi adottságú
faállomány).

Itt minden 12 cm mellmagasság fe-
letti faegyedet felmértek, majd hektá-
ronként 1,5 db körlap felállással is
megmérték a fatömeget. A két mérés
különbsége elenyészõen kicsi, amely
alátámasztotta a mintavételezés pon-
tosságát. Megközelítõen esésvonal
irányban kijelölték a közelítõnyom há-
lózatot is. Ezeket 25–30 méterenként,
négyméteres szélességgel tervezték,
hogy harvesteres kitermeléshez is al-
kalmasak legyenek. A szélesség elsõ-
sorban a forwarderes közelítéshez
szükséges. 

Az útmutató szerint elkészítették az
örökerdõfenntartási tervet. A 18 fafajú
erdõrészletben 9 fafajból jelöltek java-
fákat és habitat fákat, átlagosan 2
m3/egyed térfogattal. Örökerdõ elsõ je-

lölésénél a kivágandó fatérfogat 20%-a
a közelítõnyomból kerül ki. Minden fa-
fajból van holtfa is. Így az állomány
1/3-ára került valamilyen jelzés. A ja-
vafa átlagátmérõit és az elegyarányo-
kat felállási pontonként is ábrázolják.
Az örökerdõ elsõ jelölése jelentõs
munka, de a kikerülõ fatömeg is több
az egyébként növedékfokozó gyérítés-
ként kitermelendõénél.

Következõ referenciaterület megis-
merési helyszín a Magyaregregy 52A
erdõrészlet. A „véghasználati korú” er-
dõrészletet 2009 óta átalakító üzemmód-
ban kezelik. Itt 50 méteres rácshálóban
állandósított központú mintakörökben
minden évben felmérik a növekményt,
elvégzik a lábon álló fa választékolását
és relatív értékkel beárazzák az éves nö-
vekményt.

A mérések egyértelmûen alátá-
masztják, hogy a nagyobb koronájú fa-
egyedeknek nagyobb a növekménye
is. A javafák éves értéknövekményét
táblákon fel is tüntetik. A mérés pon-
tosságának növelése érdekében a java-
fákon felfestett gyûrûvel jelzett helyen
végzik a mérést.

Az erdõrészlet a tölgy és a bükk ha-
tártermõhelyén van. A termõhely eny-
hén savanyú, ezért a gyertyán nem, vi-
szont a bükk agresszíven terjeszkedik
az újulati szintben, aminek következ-
tében a tölgy visszaszorul. A tölgy ér-
tékfákat is érdemes ritka állásban tar-
tani, de az érték 90%-át adó alsó
egyharmad törzsszakaszt meg kell vé-
deni a további hajtásképzéshez alkal-
mas fénytõl. Ezt itt az agresszíven ter-
jeszkedõ bükk újulat el tudja végezni.
A 2021-ben az aszály miatt az eddig
mért évek közül a legalacsonyabb nö-
vedék volt mérhetõ.

Bekerített területen vizsgálják a ma-
gára hagyott tölgy újulatot és vizsgál-
nak tölgy érdekében végzett beavatko-
zást is. A tölgyet a nagyobb
megvilágítású részen segítik, de itt a
szedernek is kedveznek a fényviszo-
nyok. A jelenlévõk részérõl felvetõdött
az erdõ megújuló képességét nem aka-
dályozó nagyvadlétszám elérhetõségé-
nek kérdése.

Ebéd után a Sásdi erdészetnél Logset
harvesterrel és forwarderrel kivitelezett
törzskiválasztó gyérítéseket mutattak be
a vendéglátók, Bagdán Levente erdé-
szetvezetõ és Schrem Gábor fahasznála-
ti osztályvezetõ kalauzolásával.

A korábbi években kapacitáshiány
jelentkezett a nevelõvágásokban, en-
nek mérséklésére vásárolta a Mecsek-
erdõ Zrt. a Logset típusú harvesztert

2020-ban, és azóta alkalmazzák a már
korábban is használt Logset forwarder-
rel párba állítva. Ma már az éves faki-
termelési volumen közel 1/5-ének ter-
melése harvesterrel történik, ennek
felét saját géppel végzik. Az új techno-
lógia bevezetése és finomhangolása fo-
lyamatos odafigyelést és szervezést
igényel, mivel a géplánc felváltva dol-
gozik a Zrt. erdészeteinél. Eddigi ta-
pasztalataik alapján a gyérítésekben
így olcsóbban tudnak termelni, mint
hagyományos technológiával, de eh-
hez szükséges az erdõrészletek alapos
szûrése a gondos munkaszervezés.
A harveszterrel elvégzett gyérítések ál-
lományképe megfelelõ, a tõ- és törzs-
sérülések aránya minimális.

Köszönet a vendéglátóknak a kivá-
lóan szervezett, tartalmas programért!

Szöveg és kép: Urbán Pál elnök,
OEE Erdõmûvelési Szakosztály

2. kép. Relatív értékkel beárazott éves nö-
vekmény jelölése 

3. kép. Törzskiválasztó gyérítési gépbe-
mutató a Sásdi Erdészetnél
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