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Az Erdômûvelési és az Erdôhasználattani
Szakosztályok szokásos évi közös tanul-
mányútjukon 2003. május 6-9. idôszak-
ban Szlovéniában jártak. Az érdekes szak-
mai tanulmányúton nemcsak szakosztály
tagok vettek részt, de a részvénytársasá-
gok delegálásában más egyesületi tagok
is, összesen 50 fô. A vendéglátónk a
Slovenian Forest Service (az ottani ÁESZ)
Celjei Erdészete volt. Kulturális program-
ként a celjei várat (a Hunyadiakkal ellen-
séges Cillei-család ôsi fészkét) és Zice
karthausi kolostor romjait néztük meg. A
Celjei-medencét erdôs hegyek veszik kö-
rül, melyekben a város törekszik erdôtu-
lajdonhoz jutni, hogy a közjóléti funkciók-
nak minél szélesebb teret biztosíthasson.

A szlovéniai erdôgazdálko-
dásról általában

Az országnak az erdôleltár éves állapota
szerint 1 135 000 hektár erdeje van, amely
56%-os erdôsültségnek felel meg. Ezzel
Finnország mögött a második legerdôsül-
tebb ország Európában. Mûholdfelvéte-
lek elemzése szerint az erdôsültség már
elérheti a 60%-ot, s még ez is folyamato-
san nô, mely elsôsorban a mezôgazdál-
kodásra alkalmatlan felszíni formákból és
talajokból következik. Az erdôgazdálko-
dást a Slovenian Forest Service szervezi és
irányítja. Az 1994 óta mûködô szervezet a
nálunk megszokott erdészeti igazgatási
teendôkön túl az állami erdôgazdaságok
tevékenységének bizonyos részét és a
magánerdô-gazdálkodás szakirányítását
is ellátja. Mindezek mellett vezeti a nyil-
vántartásokat, erdôleltározást, éves terve-
zést, erdôértékelést, termôhelyfeltárást,

tájtervezést végez, felelôs az erdôkárok
megelôzéséért, az erdei utak fenntartásá-
ért. Az állami erdôkben a munkát kivite-
lezô vállalatok végzik hosszú távú szerzô-
dések alapján. Az erdôk 70%-a különféle
bükkös erdôtípusból áll, 4-4%-ot borít je-
genye- és feketefenyô, 1%-ot lucfenyô,
11%-on találhatók tölgyesek, a fennmara-
dó 10%-on lombfafajok osztoznak. Az át-
lagos élôfakészlet 234 m3/ha, mely a II.
világháború után folyamatosan növeked-
ve érte el ezt az értéket. Az állami erdôk
aránya csupán 20%, a magánerdôké 80%.
A magánerdôkben az egyéni tulajdon a
jellemzôbb, nem az osztatlan közös. A
magánerdô-tulajdonosnak az éves terv
ingyen készül, ez is az állam szolgáltatása.
Minden 10 cm átmérôt meghaladó fát a
kerületvezetô együtt jelöl a tulajdonossal. 

A természetszerû erdôgaz-
dálkodásban alkalmazott

módszerek
A természetszerû erdôgazdálkodásban
alapelv a természet dinamikájának meg-
értése, felhasználása. Mesterséges erdôsí-
tést általában csak a katasztrófák után al-
kalmaznak. Az erdônevelésben cél az
adott területre legjellemzôbb fafajösszeté-
tel kialakítása. Vallják, hogy nem szabad
a gazdálkodási módszereket túlságosan
beskatulyázni. Legáltalánosabban a cso-
portos szálalóvágást alkalmazzák, de
szükség szerint végeznek szegélyvágást,
szálalást, mikro tarvágást, egyszerû
felújítóvágást is. Tiszta módszerek az álla-
mi erdôkben és a nagyobb magánerdôk-
ben fordulnak elô, a kis magánerdôkben
a kombinációk a jellemzôk. Jól érzékel-

hetô volt, hogy erdôgazdálkodásuk nem
vergôdik a túlszabályozottság és a kate-
góriákba gyömöszölés fogságában.

Az erdô és a vad viszonyában szemlé-
letük szerint nem az a lényeg, mekkora
vadállomány van a területen, hanem ha
nô a kár (ezt 5 mx5 m-es mintaterülete-
ken  kétévenként mérik), növelik a kilö-
vést. A becsült vadlétszámot nem tartják a
vadlétszám-szabályozás fontos elemé-
nek. A vadgazdálkodásban 10 éves ter-
vek és éves tervek készülnek.

Terepi bemutatók
Csoportos szálalóvágás bükkös állo-
mányban Vitanje mellett Smolnikban

Egy-egy erdôrészletben a csoportos
szálalás megkezdésekor és folytatása
során a terület feltárásának koncepciója
és a megjelenô újulatfoltok függvényé-
ben hoznak döntést a szakemberek. Az
egy-egy évben véghasználatra kerülô
csoportok mérete egy fahosszal jelle-
mezhetô, 15-30 méter, kivételes eset-
ben 60 méter. Mindehhez persze na-
gyon jó feltártság kell. A hosszú távon
fenntartandó térbeli és idôbeli rendet
elôre kell látni, tudni kell, hol lesznek a
közelítô nyomok. A meglátogatott erdé-
szetnél 125 fm/ha a közelítô nyomok
sûrûsége. A különbözô korú, már fel-
újult csoportokat összekapcsolják az
utolsó véghasználatok. A faanyag (lá-
bon száradt és élô) 3-5 %-át hagyják visz-
sza az erdôben.

Érintettünk egy körülbelül 0,5 hektáros
korábban viharkáros foltot is. Ezt nem ül-
tették be, hiszen hamarosan magától is
felújul. Már most jelentkeztek a bükk és
luccsemeték. Magukra nézve megállapí-
tották, hogy az erdészek sajnos sok eset-
ben türelmetlenek. Az a rendezô elvük,
hogy csak a legjobb termôhelyen érde-
mes az elemi károk helyét beültetni, mint-
egy gyorsítva a fatermesztési folyamatot.

200 éves gyertyános-kocsányos töl-
gyes-égeres sík vidéki maradványer-
dô Prezigal határában

A tájra egykor jellemzô, ma már alig
fellelhetô erdôtípust a helyi önkormány-
zat helyezte védelem alá. Kiesô haszna
miatt kompenzációt fizet az erdôtulajdo-
nosnak. Itt is süllyed a vízszint, erôs a nit-
rifikáció, idônként legeltetnek, tehát fel-
újítási problémák jelentkeznek. Pedig lát-
tunk az állomány alatt többéves tölgy-
újulatot is. Viszont az erdô szélén mély
árok viszi el az egyébként fontos többlet-
vizet.

Szlovéniai tapasztalataink



Erdészeti Lapok CXXXVIII. évf. 7-8. szám (2003. július-augusztus) 233

Szálaló lucos-jegenyefenyves-bükkös
magánerdô Nazarje határában

A szálalás a szlovén kollégák vélemé-
nye szerint is nagyon kifinomult és bo-
nyolult feladat, ezért nem túl gyakran al-
kalmazzák. Viszont szálalással kis terüle-
ten is (3-5 hektár) lehetôség nyílik tarta-
mos erdôgazdálkodásra. A farm gazdáját
mint mintaszerûen erdôgazdálkodó gaz-
dát mutatták be. Az udvarán lévô, ma már
néprajzi értéknek számító, több mint 200
éves pajta gerendázatából hajdani faóriá-
sokra lehetett következtetni. De most is
büszkén mutatta meg erdeje legnagyobb
és legöregebb fáját, mely egy méretes je-
genyefenyô volt.

A szálalás elvi alapjait az erdô belsejé-
ben egy ottani erdôtervezô kolléga vezet-
te fel. A szálaló erdôkre 250 mx250 m ál-
landó hálózat rácspontjaiban készítenek
felvételt. Itt mindent mérnek, ami 10 cm
átmérô fölötti. Esetenként és szükség sze-
rint a módszert növedék ellenôrzéssel is
kombinálják (növedékfúró). A szálalás
során kiveendô fákat nem a célátmérô,
hanem a jó állományszerkezet kialakítása
szerinti szükségesség alapján határozzák
meg.

A bemutató helyszínén mi is láthattuk,
hogy a természetes újulat, ha nincs ele-
gendô többletfénye, ernyô alakú lesz. Ha
kap egy kis többletfényt, „futók” lesznek
az újulat egyedei, megkezdik a gyors ma-
gassági növekedést. Ahol túl sok a vastag
fa a felsô szintben, ott a fiatalok fejlôdése
blokkolódik, nem alakulhatnak ki futók.
Csekély állékonyságuk miatt a hótörések
elsôsorban ezeket szokták érinteni. 

A szálaló erdôkben az erdônevelés so-
rán minden egyes fát külön értékelnek.
Ennek során a rendezô elv: a helyes szá-
laló erdô szerkezet és forma beállítása és
az értékes fák kitermelhetôségének meg-
teremtése.

A szálalás szlovén kollégák által emlí-
tett hátrányai: csak a hosszan árnytûrô fa-
fajokra (B, LF, JF) tudják alkalmazni,

nagy a feltártság igény, könnyebb, ha a
terep sík. Szakszerûtlen fakitermelés
nyomán sérülhet a fiatal állomány. Állan-
dóan dolgozni kellene az erdôben, de az
alacsony faárak miatt a tulajdonosi kör
elveszti az érdeklôdését. Így a szabályos
szálaló állományokban szakaszos szála-
lás alakulhat ki.

Gazdálkodás egy havasi 
völgyben

Magashegységi farmgazdálkodást láthat-
tunk a Karavankák és a Szavinjai-Alpok
között, a Rinka-vízeséshez vezetô Logars-
ka-dolinában. A völgy 1977 óta védett. A
helyi birtokosok kapták meg a lehetôsé-
get, hogy a területet társult gazdálkodás-
ban kezeljék, s egyben ôk valósítják meg
a természetvédelmi kezelést is. Vezetôjük
az ott lakó helyi erdész. 10 000 hektáron
560 lakos él a havasi völgyben. A magas-
hegységi farmgazdálkodás 40 farmon fo-
lyik, melyek 110-140 hektár nagyságúak.
A többi szikla, sziklafal, nem mûvelhetô
terület. A tulajdonosi közösség tagja az is,
akinek esetleg csak kilométer magas csu-
pasz sziklafala van. Fô tevékenységük az

erdôgazdálkodás és a turizmus. Az utób-
bi 50 %-kal nagyobb jövedelmet ad, mint
az erdôgazdálkodás. Energiaszükségletü-
ket fából fedezik. 650 szálláshellyel ren-
delkeznek. A bevételeik belépôdíjból,
szállásdíjból képzôdnek. Természetvé-
delmi szempontból legfontosabb a forga-
lomszabályozás. A késôbbiekben a völ-
gyön belüli mozgást is saját jármûveikkel
akarják megoldani. Mezôgazdasági ter-
mékeiket közvetlenül a látogatóknak ad-
ják el, mert a nagy-és kiskereskedelmi ár-
réssel már nem volnának versenyképe-
sek. Módszereik továbbfejlesztéséhez a
mintát az osztrák Alpokból veszik.

Összefoglalva megállapíthattuk, hogy
a szlovén erdészek és erdôtulajdonosok a
nálunk megszokottnál kevesebb stresszel
élik meg mindennapjaikat. Úgy tûnik,
csak az erdôfenntartás kötelezettségének
kell megfelelniük. 

Hasznos és érdekes tanulmányutunk
házigazdája Robert Hostnik erdômérnök
kolléga volt, a Celjei Erdészet vezetôje. A
vele való kapcsolatfelvétel lehetôségét és
a tanulmányút elôkészítését Csépányi Pé-
ternek köszönjük.

Bús Mária


