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DR. KOLOSZÁR JÓZSEF

A szálalóvágás olyan erdôfelújítást cél-
zó eljárás, amelynek idôtartama 30–60
év, s eredménye egy olyan erdôalak,
amelyben az állományalkotó faegyedek
kor- és méretbeni különbsége a felújítás
idôtartamától függ. Külföldi példák és
hazai tapasztalatok egybehangzóan bi-
zonyítják, hogy Magyarországon
szálalóvágásra csak a bükk fôfafajú ál-
lományok, s közülük is elsôsorban a
montán bükkösök alkalmasak.

A Soproni-hegység területén a bükk
(Fagus sylvatica) térfoglalása – az erdé-
szeti üzemtervek alapján – a következô:

• 1984: 7,6%
• 1994: 10,9%.
Ezzel szemben a Soproni Hegyvidék

Erdôgazdasági Tájban a bükkös és a
gyertyános-tölgyes klímazónák meg-
oszlása az alábbi:

• gyertyános-tölgyes klíma: 66,5%
• bükkös klíma: 33,5%.
A meglévô bükkösök általában idôs

korban is elegyesek, ôshonos elegyfaja-
ik a kocsánytalan tölgy (Quercus
petraea s. l.), gyertyán (Carpinus betu-
lus), ritkábban hegyi juhar (Acer
pseudoplatanus), kislevelû hárs (Tilia
cordata), valamint a Soproni-hegység
területén nem ôshonos fafajok: lucfe-
nyô (Picea abies), vörösfenyô (Larix
decidua) és az erdeifenyô (Pinus
sylvestris).

A bükkösök zöme a gyertyános-bük-
kös (Cyclamini purpurascetis-
Fagetum), kisebb része a mészkerülô-
bükkös (Galio rotundifolio-Fagetum)
természetes erdôtársulásokba sorolható,
amelyek szárazabb típusai (Melica uni-
flora, Carex pilosa, Luzula luzuloides,
Aira flexuosa, Vaccinium myrtillus)
nem alkalmasak hosszabb idôtartalmú
felújítóvágásra, így a szálalóvágásra sem.

A Soproni-hegység két nagyobb
bükkös erdôtömbjében folytatunk, illet-
ve indítunk szálalóvágásos kísérleteket:

1. Asztalfô
2. Hermes domb

1. Asztalfô
A Soproni-hegység bükkösei közül nö-
vénytársulási szempontból különleges
helyet foglal az Asztalfô környéki úgy-
nevezett „Roth-féle” szálalóerdô. Az er-
dôben egymás mellett fellelhetôk a
gyertyános-bükkös, a mészkerülô-bük-

kös és a jegenyefenyves-bükkösre jel-
lemzô növények (pl. Carex pilosa,
Luzula luzuloides, Festuca altissima,
Festuca drymeia), szálanként elôfordul
a jegenyefenyô (Abies alba), egészsé-
ges és természetes úton is jól újul a luc-
fenyô. A terület különlegessége még az,
hogy gyakori a bükk szórványos makk-
termése. Ilyen körülmények között be-
igazolódni látszik Roth Gyula feltevése,
miszerint az Asztalfô bükköse alkalmas
a hosszú idôtartamú szálalóvágásos fel-
újításra.

Roth Gyula 1936-ban kezdte meg kí-
sérleteit a mai Sopron 178, 179, 180,
181, 182-es erdôtagok, akkor 60 év kö-
rüli 77 ha nagyságú lucfenyô elegyes
bükkösében. A kísérlet célja a szegélyes
és kombinált (vonalas-csoportos)
szálalóvágás hazai lehetôségének vizs-
gálata volt. Roth professzor a területen
22 támadóvonalat tûzött ki, s kijelölte
az elsô bontást is. A háború miatt a bon-
tásra nem került sor, az ismételt jelölés
1947-ben, majd az elsô törzsenkénti fel-
vétel is csak 1953-ban történt meg. Az
1961-ben megépült feltáró út lehetôvé
tette a bontások megkezdését, amelye-
ket több-kevesebb rendszerességgel
1974-ig folytattak. Roth Gyula halála
után (1961) Majer Antal, az Erdômûve-
lés Tanszék vezetô professzora 1968-tól
vezette a kísérleteket. Sajnos az elha-
nyagolt és rendszertelen kezelés követ-
keztében – részben az állományok el-
öregedése és rendszeres újulat hiányá-
ban – több erdôtag (178, 180, 181) al-
kalmatlanná vált a kísérlet folytatására.
Különbözô okok miatt (faanyag-tartalé-
kolás, természetvédelmi moratórium)
1974-tôl 1995-ig a területen az egész-
ségügyi termeléseken kívül a kezelések
szüneteltek. Az Erdômûvelés Tanszék
1990-ben elhatározta a kísérletsor felújí-
tását. Ekkor már csak a 182-es tag és a
179/A erdôrészlet állományai mutatták
azt a képet, amely a szálalóvágás folyta-
tására alkalmasnak tûnt. 1991–93 között
körös mintavétellel megtörtént a faállo-
mány felvétele. 1994–95-ben a 182-es
tagban, majd 1998-ban a 179/A erdô-
részletben kijelöltük a bontás során ki-
vágandó faegyedeket. A kedvezô hóvi-
szonyok lehetôvé tették 1995–96 telén a
182-es tagban a munka elvégzését. A
bontás utáni években annyira erôteljes-

sé vált a bükk felújulása és a fiatalabb
korosztályok növekedése, hogy 1999-
ben újabb bontást jelöltünk ki, amelyet
a Tanulmányi Erdôgazdaság Rt.
1999–2000 telén végre is hajtott a 23,1
ha nagyságú erdôtagban. A 179/A erdô-
részletben 1999–2000 telén ugyancsak
megkezdôdött a munka, amelyet azon-
ban a gyors hóolvadás következtében
fellépô közelítési nehézségek miatt fél-
be kellett szakítani.

Az elvégzett munkák eredményei:
Sopron 182/A,B (23,1 ha)
1991-ben az állományban szála-

lóvágásra utaló képet csak a 17-es, 18-
as és 19-es támadóvonalak szûk kör-
nyéke mutatott, a támadóvonalak kö-
zötti, valamint 15–17-es kijelölt támadó-
vonalak közötti idôs állományrész csak-
nem teljes záródású volt, eltekintve né-
hány kisebb újulatfolttól. A teljes erdô-
tagra vonatkozó faállományszerkezeti
tényezôk ezt jól szemléltetik (l.
táblázat).

A hektáronkénti élôfakészlet (600
m3/ha) 88%-át a 37 cm-nél (P4-tôl) vas-
tagabb faegyedek fatérfogata tette ki,
ugyanakkor a fiatalabb korosztályok
(P1–P3) törzsszám és fatérfogat szerinti
elegyaránya elhanyagolható volt. Az
újulat- és sûrûségszint faegyedeinek
száma igen alacsony, és térbeli eloszlá-
sa sem szabályos. Az 1995/96 telén vég-
rehajtott bontás célja a felújult csopor-
tok további felszabadítása és a záródott
állományrészek megbontása volt. A
bontás erélye elég nagy volt, hektáron-
ként 105 m3/ha faanyag kitermelésére
került sor, amely a törzsszám 15%-os
csökkenését (316-ról 269-re) eredmé-
nyezte.

A már ismert okok miatt végrehajtott
újabb bontás erélye az elôzônél valami-
vel gyengébb volt (V%=12,7%; 66
m3/ha; N%=8,5%, 23 db/ha), s elsôsor-
ban a méretes, túlkoros fák kitermelé-
sére korlátozódott (l. táblázat). Az állo-
mány becsült élôfakészlete még így is
454 m3/ha, törzsszáma pedig 246 db/ha
(csak a 7 cm-nél vastagabb faegyedek
figyelembevételével). Az anyaállomány
végvágása – az újulás erélyétôl és a fia-
talabb állományrészek növekedési eré-
lyétôl függôen – 2–3 lépésben 10–15 év
alatt válhat esedékessé.

A szálalóvágás alkalmazásának 
lehetôségei a Soproni-hegységben
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Sopron 179/A (7,6 ha)
Az erdôrészlet faállományszerkezeti

szempontból nem egységes. Szálaló szer-
kezethez hasonló képet csak az egykori
22-es támadóvonal mentén húzódó állo-
mányrész mutat, az erdôrészlet zöme egy-
szintes, záródott idôs bükkös (gyér újulat-
tal), illetve nyugati szegélye elegyes
(bükk, vörösfenyô, lucfenyô, hegyi juhar,
kislevelû hárs, gyertyán, kocsánytalan
tölgy), ugyancsak egyszintes erdô
(nemeslomb újulattal). Az 1992-ben be-
csült élôfakészlet 636 m3/ha, míg a törzs-
szám (7 cm felett) 549 db/ha volt. Az állo-
mány ilyen paraméterek mellett csak ne-
hezen állítható be a szálalóvágásra, s ak-
kor is csak úgy, ha az anyaállomány vég-
vágását szinte a biológiai vágáskorig ki-
nyújtjuk. Elsô – 1998-ban meghatározott –
célunk a bükk és a lucfenyô felújulási fel-
tételeinek javítása és a fiatalabb állomány-
foltok felszabadítása volt. Ennek érdeké-
ben 2000-re a kb. 700 m3/ha-ra „hízó” állo-
mányt bontásra jelöltük ki (V=76 m3/ha,
N=46 db/ha). A bontás végrehajtása után
2001-tôl a felújulás robbanásszerû megin-
dulását várjuk, s ennek függvényében ha-
tározzuk meg a további kezeléseket.

Eddigi tapasztalataink:
• az utóbbi, erôteljesebb bontá-

sok hatására fokozódott a makkter-
més, és rohamos növekedésnek in-
dultak a felszabadított fiatalabb ál-
lományfoltok,

• a gyertyán érdekes módon
nem zavarja a bükk felújulását, s
gyomkonkurencia sem jelent meg
számottevôen,

• a bükk mellett kiválóan újul a
lucfenyô is, de tartós árnyalásban el-
pusztul,

• az állomány alkalmasnak lát-
szik a szálalóvágásos felújításra.

2. Hermes domb
Tanszékünk 2000-ben a Hermes
domb 152 A, B és 153 B, C erdôrészle-
tek alkotta erdôtömb 97 éves elegyes

bükkösében állított be vonalból kiin-
duló szegélyes, illetve vonalas
szálalóvágásos kísérletet. A területen
4 támadóvonalat tûztünk ki (az egyik
É–D irányú fônyiladék).

A támadóvonalak kitûzésének szem-
pontjai:

• a 153/B, C erdôrészletekben a már
1–3 m magas „újulat” lehetôség szerint
mielôbbi felszabadítása,

• a 153/B, C erdôrészletekben lévô
erdei gyalogút mentén helyenként
megjelent újulat felszabadítása feltétle-
nül indokolt, s a gyalogút mind támadó-
vonalként, mind közelítônyomként fel-
használható,

• a 152/A, B erdôrészletekben alig
található újulat, ezért a támadóvonal ki-
alakításánál ezt a szempontot, valamint
a faanyag közelítésének lehetôségeit
kellett figyelembe venni,

• mindkét erdôtag határán lévô ún.
fônyiladék kiválóan alkalmas a faanyag
közelítésére, valamint az erdôszegély-
hatás következtében, a helyenként
megjelent újulat lassú, fokozatos felsza-
badítása szükséges.

A támadóvonalak nyomán 4 méter
széles pásztát vágatunk. Ennek célja
egyrészt egyfajta szegélyhatás megte-
remtése, másrészt a kitermelendô fa-
anyag közelítésének megkönnyítése. A
támadóvonalak mentén mindkét irány-
ban (kivéve a mûúthoz legközelebbi tá-
madóvonalat, ahol csak a hegy felôli, te-
hát az úttól távolabbi részen történik
majd a bontás – 1-1 fahossz (20–25 m)
szélességben a már megjelent újulat
mennyiségétôl függôen – kijelöltük az
elsô bontás során kikerülô faegyedeket
úgy, hogy a bontás erélye a támadóvo-
naltól a zárt állomány felé haladva foko-
zatosan csökken. A 31,8 ha nagyságú te-
rületrôl a kikerülô faanyag mennyisége
nem jelentéktelen: 1180 m3 (36 m3/ha).

A támadóvonalak mentén a kijelö-
léskor e következô szempontokat kellett
figyelembe venni:

• a 153/B, C erdôrészletekben a
már 1–3 m magas újulat felszabadítá-
sa és a támadóvonaltól távolabb lévô
törzsek kiközelítése is megoldható
legyen,

• a fenti erdôrészletekben elôfor-
duló száraz, acidofil gyertyános-ko-
csánytalan tölgyesek (Luzulo-
Carpinetum) társulás-fragmentumo-
kat érintetlenül hagytuk,

• az egész területen helyenként
csoportosan vagy szálanként elôfor-
duló feketefenyôt (Pinus nigra) a le-
hetôségekhez mérten kivágásra je-
löltük,

• az idôs kocsánytalan tölgyek
(Quercus petraea s.l.), madárcse-
resznye (Cerasus avium), barkó-
caber-kenye (Sorbus torminalis),
mezei juhar (Acer campestre), he-
gyi szil (Ulmus glabra) egyedek
nem kerültek kijelölésre, még akkor
sem, ha egészségi állapotuk ezt indo-
kolta volna,

• a lucfenyô (Picea abies) beteg,
idôs egyedeit kivágásra jelöltük, azon-
ban az egészséges, de növekedésben
igen visszamaradt egyedeit kíméltük.

Az elsô bontást követôen az újulat fel-
verôdésének függvényében 2–5 év múl-
va a bontás folytatódik a már érintett te-
rületen, illetve újabb 1-1 fahossz széles-
ségben az érintetlen állományban. A fel-
újítás addig tart – elôreláthatólag 20–30
év –, ameddig a támadóvonalak közötti
idôs állományrészek teljes egészében fel
nem újulnak. Ezzel a módszerrel elérhet-
jük azt, hogy a gerinctôl a völgy felé ve-
zetett felújítóvágás következtében a
völgy felôli („határos”) állományrész
végvágása lesz az utolsó.

Bár a bükk térfoglalásának növelése
indokolt a Soproni-hegységben, felújí-
tási eljárásai közül a legkevésbé alkal-
mazható a szálalóvágás, amely viszont
feltétlen kívánatos a lakott területekkel,
utakkal és vízfolyásokkal határos erdô-
tömbökben.

1. táblázat. A 182-es erdôtag beavatkozás elôtti és utáni átmérô-eloszlása

D1,3 Beavatkozás elôtt  Beavatkozás után Beavatkozás elôtt Beavatkozás után
PRODAN (1996) (1996) (2000) (2000)
osztályok 
(cm) N (db/ha) V (m3/ha) N (db/ha) V (m3/ha) N (db/ha) V (m3/ha) N (db/ha) V (m3/ha)

0–6,9 7181 0,00 – – – – – – 
7–14,9 69 3,90 65 3,85 65 – 65 – 
15–24,9 49 14,68 48 14,52 48 – 47 – 
25–36,9 52 51,76 47 47,79 47 – 44 – 
37–50,9 73 184,90 56 148,79 56 – 48 – 
51–69,9 67 295,13 50 257,26 50 – 41 – 
70– 6 49,78 3 22,87 3 – 1 – 
Összesen 316 600,14 269 485,08 269 520 246 454 


