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CSÉPÁNYI PÉTER*

A szálalóerdõk
A szálalóerdõt a vastagsági csoportok
között meglévõ sajátos törzsszám- és fa-
térfogat-arányok jellemzik. A szálalóer-
dõben a faegyedeket általában négy vas-
tagsági csoportba soroljuk: I. utánpótlás,
II. vékony (aljfa, Schwachholz), III. kö-
zepes (középállomány, Mittelholz), IV.
méretes (fõállomány, Starkholz). Az elté-
rõ adottságok következtében létrejött
szálalóerdõk között a vastagsági csopor-
tok elkülönítésében finom különbségek
találhatók, azonban abban szinte minde-
gyik megegyezik, hogy a II., III., IV. vas-
tagsági csoport törzsszám és fatérfogat
adatait mérik fel. Az I. utánpótlás állo-
mányt, amely a legvékonyabb fákat tar-
talmazza, csak területben tartják nyilván.
Az alábbi modellek jól mutatják a szá-
lalóerdõk jellegzetességeit, azonban az
itt található arányok bizonyos határok
között változhatnak (Roth, 1935, Biehl-
Fritzlar, 2006):

A thüringiai lombos szálalóerdõk
modelljét részletesebben is érdemes
megismerni, hiszen a legközelebb áll-
hat a hazai lombos erdeink lehetséges
szálalóerdõ modelljeihez.

A szálalóerdõkben az élõfakészlet
kevesebb, mint az azonos termõhelyi
adottságokkal bíró, véghasználati kor
elõtt álló erdõkben, annak érdekében,
hogy a rendelkezésre álló víz-, fény- és
tápanyagforrások részben az erdõ fo-
lyamatos megújulását szolgálhassák.

A szálalóerdõk kialakítása
A fenti szálalóerdõ modellek elsõsor-
ban iránymutatásként érdekesek, mert

az adott területre alkalmazható helyi
modell a termõhelyi adottságok, a terü-
leten jelenlévõ fafajok, és az ökológiai
lehetõségek által behatárolt célok függ-
vényében a fõbb sajátosságokat meg-
tartva alakítható ki. Ilyen szempont pél-
dául, hogy mennyi holt faanyag felhal-
mozását tûzik ki célul, és hogy a gazda-
sági hasznosításra szánt legjobb minõ-
ségû faanyagot milyen vastagsági határ-
ig célszerû legtovább fenntartani.
Amennyiben 70-80 cm-es értékfákat ne-
velnek vagy a leendõ vastag holtfa
mennyiségét emelik, akkor az élõfa-
készlet és a vastagsági csoportok közöt-
ti tõszám és élõfakészlet-arányok eltér-

A természetközeli erdõgazdálkodás
és a szálalóerdõ

* Pilisi Parkerdõ Zrt. termelési fõmérnök

A természetközeli erdõgazdálkodás kritériumait legin-
kább kimerítõ Pro Silva alapelvek gyakorlati teendõit
nem lehet azonosítani a szálalóerdõ üzemmóddal, vi-
szont az is elmondható, hogy a Pro Silva alapelvek sze-
rinti folyamatos erdõborítást biztosító erdõgazdálkodás
egyik legfontosabb feltétele a szálalóerdõ mûködésének
megértése és kezelésének elsajátítása. A Pro Silva alapel-
vek alkalmazásuktól függõen jelenthetnek erdészeti filo-
zófiát, holisztikus szemléletet vagy gyakorlati útmutatót.
Sajátosságuk, hogy a modern ökológia gyakorlatba átvi-
hetõ ismereteit ötvözik a sokkal korábban kialakult szá-
lalóerdõ-kezelés fortélyaival és ennek következtében a
jelenleg ismert erdõgazdálkodási irányzatok közül a ter-
mészethez legközelebb álló erdõgazdálkodási gyakorla-
tot hirdetik. A Pro Silva alapelvei szerinti kezelés a termé-
szetes erdõkhöz közel álló erdõk kialakítását eredménye-
zi, amelyben a természetes folyamatokat az ember a lehe-
tõ legkisebb mértékben befolyásolja, és ha lehet, akkor
elõnyére, saját céljainak érdekében használja fel. Az egy-
korú állományok folyamatos borítású, természetes álla-
pothoz közeli erdõkké történõ átalakítása összetett fela-
datot állít a szakemberek elé. A beavatkozások célja egy-
részt az erdõállományok szerkezetének közelítése a ter-
mészetes erdõ szerkezetéhez (a szálalóerdõ-szerkezet se-
gítségével), vagyis õshonos fafajokból álló, vegyes korú
és mozaikos szerkezetû, elegyes szálerdõk kialakítása,
másrészt az erdõállomány ökológiai és ökonómiai érté-
kének növelése. Az ilyen elvek által kezelt folyamatos bo-
rítású erdõk megértésére, leírásukra, a velük történõ gaz-
dálkodásra leginkább a szálalóerdõkkel kapcsolatos is-
mereteket használhatjuk fel.

1. táblázat. A vastagsági csoportok elkülönítése
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nek attól az állapottól, amikor az érték-
fákra vonatkozó célátmérõ kisebb vagy
a holtfa mennyisége kevesebb.

Amennyiben kiinduló állapotban a
szálalóerdõ-szerkezet elérésére még
elég idõ áll rendelkezésre (pl. a közép-
korú erdõkben), az egyik fontos cél az
állomány legjobb adottságú törzsei (ér-
tékfák) helyzetének és növekedésének
biztosítása. A másik fontos cél a termé-
szetes újulat-csoportok megjelenésének
elõsegítése a szálalóerdõ szerkezet ki-
alakításának késedelem nélküli megkez-
dése érdekében (1. ábra). A nyitandó lé-
kek száma és nagysága függ a rendelke-
zésre álló idõszak hosszától (hány év
alatt alakítjuk ki a szálalóerdõ szerkeze-
tet), függ a visszatérési idõtõl (hány
évente térünk vissza beavatkozással pl.
1-5 év), és függ az optimális léknagyság-
tól is (mekkora lékméretnél optimális az
újulat betelepülése). Az utánpótlás állo-
mányt célszerûbb területben mérni (el-
lentétben a többi vastagsági csoporttal,

ahol törzsszám a mérvadó), ezért a fenti
alapon kiszámolható szükséges terület,
és levezethetõ a nyitandó lékek száma.

L lékek száma (db/ha),
I átalakítás idõtartama, vagy az át-

szálalási idõ (év),
f visszatérési idõ (év),
M optimális lékméret (m2).

Példa: 100 éves átalakítási idõszak
(I) esetén, ha a visszatérési idõ (f) 5 év,
és az optimális lék nagysága (M) 250
m2, akkor 2 db/ha 250 m2-es léket kell
nyitni az állományban.

A jelölés elvégzésekor az állomány
törzseit minõsíteni kell. A minõsítés so-
rán a törzseket értékfa, segítõfa és kivág-
ható fa osztályba soroljuk.

Értékfák
Értékfák alatt az adott ter-

mõhelyre jellemzõ fõfafaj és
(az elegyfafajok közül) a ne-
mes kemény lombos elegyfa-
fajok (pl: HJ, KJ, MK, CSNY,
BABE, KH, NH stb.) jó törzs-
minõséggel és fejlõdõképes,
arányos koronával rendelke-
zõ egyedeit értjük (2. ábra).
A törzsminõség meghatáro-
zásánál a termõhelytõl és az
átlagos magasságtól függõen
a törzs tõrésze, a legértéke-
sebb alsó szakasza (6-12 m) a
mérvadó. Az értékfák koro-
nafejlõdésén egyrészt a hori-
zontális, másrészt a vertikális
növekedést értjük. A hori-

zontális növekedés a korona vízszintes
vetületének átmérõ-növekedésével jel-
lemezhetõ. A vertikális növekedés
összefüggésben van a famagasság nö-
vekedésével, amely pozitívan befolyá-
solja a korona hosszát, ellentétben a
korona alsó részének elhalásával, a
törzs feltisztulásával, amely viszont ne-
gatív hatású. A famagasság növekedése
a fafaj és termõhely függvényében ala-
kul, és bizonyos idõ után lelassul
(amelyre nincs közvetlen befolyása a
beavatkozásoknak), azonban a korona
alsó részének elhalására az erdõnevelé-
si munkák a környezõ árnyalás szabá-
lyozásával már közvetlen hatást gyako-
rolnak. Amikor az ágtiszta értékes alsó
törzsrész hossza elér egy bizonyos ter-
mõhelyre és fafajra jellemzõ értéket, a
további feltisztulást lassítani kell, hogy
az élõ koronafelület számottevõen ne
csökkenjen. A szálalóerdõben az ideális
értékfa koronamagassága a fa magassá-
gának 40-50%-a, a korona átmérõje a
méretes fák esetében a mellmagassági
átmérõ 18-20 szorosa.

Az egyik legfontosabb tapasztalat az,
hogy az értékfák elhelyezkedése az er-
dõben nem egyenletes, hanem vélet-
lenszerûen szálankénti vagy csoportos
(Kató, 1989), ezért kerülni kell az
egyenletes hálózatra való törekvést.

Segítõfák
Az erdõben ökológiai és ökonómiai

szempontból egyaránt fontos faegyedek:
A termõhelynek megfelelõ kemény-

vagy lágy lombos elegyfafajok, ame-
lyek ökológiai szempontból képvisel-
nek kiemelkedõ értéket, árnyalják a ta-
lajt, segítik az értékfák fejlõdését, javít-
ják törzsminõségüket.

A fõfafajhoz tartozó, azonban gazdasá-
gi értékkel nem rendelkezõ fák, amelye-

2. táblázat. Különbözô szálalóerdô modellek

3. táblázat. A thüringiai nemeslomb szálalóerdôk modellje (Biehl - Fritzlar 2006)

1. ábra. A szálalóerdô és az egykorú erdô átmérôeloszlása
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ket más – elsõdlegesen az ökológiai – sze-
rep betöltése miatt nem szabad az adott
idõpontban eltávolítani az állományból.

Segítõfának minõsülnek az elszáradt
lábon álló fák, és a közvetett gazdasági,
ökológiai vagy esztétikai értékkel bíró
faegyedek (közvetett gazdasági érték
pl. az értékfák törzsárnyalása, ökológiai
érték az odvas fa, a nagyméretû matu-
zsálem, a szükségesnél ritkábban jelen-
lévõ elegyfa és egyáltalán a holtfa kép-
zõdéséhez szükséges fák).

Kivágható fák
Az erdõben ökológiai és ökonómiai

szempontból is nem kívánatos, illetve
kevésbé fontos faegyedek:

A termõhelyidegen, nem kívánatos
fafajok egyedei.

Az értékfák megfelelõ fejlõdését aka-
dályozó fák.

A termõhelynek megfelelõ fafajok
(fõfafaj, elegyfafaj) közül a gazdasági ér-
tékben nem növekvõ egyedek (már kul-
minált), kivétel a segítõ szerepet és az
ökológiai szerepet betöltõ faegyedek.

A lékek kialakításánál eltávolítandó
fák. Természetesen a lékek helyét úgy kell
megválasztani, hogy a beleesõ faegyedek
lehetõleg az elõzõekben leírt szempontok
szerint is kivághatóak legyenek.

Az átalakítás
A természetközeli állapot felé törté-

nõ átalakítás folyamatát, az egykorú vá-
gásos erdõ többkorú szálalóerdõvé tör-
ténõ alakítását Schütz (2001), négy kü-
lönbözõ szakaszra különíti el:

– A differenciálódás szakasza,
amelyben segítjük a fejlõdés szempont-
jából értékesebb állományszerkezeti
elemeket.

– A felújulás elõsegítésének sza-
kasza, ahol a fõ hangsúly az újulatcso-
portok megjelenésére és fejlõdésére he-

lyezõdik a térben és idõben váltakozva
elõidézett, kis és szabálytalan alakú lé-
kek megnyitásával. Természetesen a
meglévõ újulat-csoportokat fel lehet
használni, és ahol nem állnak elegendõ
mennyiségben rendelkezésre, ott az al-
kalmas foltokban elõ lehet segíteni
megjelenésüket.

– A változatos állományszerkezet
kialakításának szakasza, ahol a fõ cél a
szerkezeti elemek megfelelõ horizontális
és vertikális eloszlásának kialakítása. (A
különbözõ vastagságú és magasságú,
más-más méretcsoportba tartozó törzsek
mozaikos csoportjainak létrehozása.)

– A változatos állományszerkezet
fejlesztésének szakasza, amely a ki-
alakult csoportok, mozaikok vertikális
fejlõdésének biztosítását, az egyes szer-
kezeti elemek önállóságának megte-
remtését szolgálja. A szálalóerdõ jelleg-
zetes mozaikosságának, szerkezeti vál-
tozatosságának megõrzésén folyamato-
san õrködni kell, mert a lombos erdõk-
ben a magasabb törzsek csoportjai ké-
pesek újra és újra az újulat és a fiatalabb
törzsek csoportjai fölött bezáródni és
ezzel magassági növekedésüket és az
erdõ szerkezeti változatosságának ki-
alakulását megakadályozni.

Az egyes erdõfoltokban a szaka-
szok szigorúan egymás után következ-
nek, viszont egy adott erdõterületen a
különbözõ szakaszok foltonként elkü-
lönülve egyszerre jelen vannak. A je-
lölés során figyelembe kell venni a
fenti szakaszok hierarchikus egymásra
épülését.

A jelölés irányelvei
A beavatkozást inhomogén módon

kell végezni, törekedve, hogy a termé-
szetes erdõ szerkezetét fokozatosan kö-
zelítse meg, ügyelve a fenti szakaszok
tudatos megfigyelésére és alkalmazásá-

ra (3. ábra). Az értékfák növõterének
kialakítását el kell végezni, a terület
más részén – ahol értékfa nem található
– óvatosabb beavatkozások kívánato-
sak (differenciálódás szakasza). A faál-
lomány egyedeinek vastagsági differen-
ciálódását, egyrészt a domináns érték-
fák fokozottabb vastagodásának bizto-
sításával, másrészt vékonyabb törzsek
(pl. a második szintben lévõ faegye-
dek) meghagyásával kell elõsegíteni.

Erõsebb nyitás alkalmazható ott,
ahol felújulási lék létrehozására kerül
sor (felújítás szakasza), máshol a már
meglévõ újulatcsoportok területi kiter-
jedését és magassági fejlõdését kell biz-
tosítani (a változatos szerkezet kialakí-
tásának szakasza), vagy a korábbi újulat-
csoportokból kifejlõdött méretesebb fa-
csoportok további vertikális fejlõdését
kell megalapozni (változatos állomány-
szerkezet fejlesztésének szakasza).

a) Az értékfák fejlõdését leginkább a
növõtér kialakításával lehet biztosítani,
a koronafejlõdésüket zavaró fák eltávo-
lításával, akár szálanként, akár kisebb
csoportban helyezkednek el. A csoport-
ban álló értékfák koronáit egységes ko-
ronatérként kell tekinteni, amíg a tör-
zsek minõsége megközelítõen azonos,

2. ábra. Az értékfa ideális törzs és korona arányai (Ebert 1994).

3. ábra. Az átalakítás négy szakaszának be-
mutatása Schütz (2001) alapján
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és ennek az egyesített koronának kell
megfelelõ növõteret biztosítani.

b) A szálanként vagy kisebb csopor-
tokban szabálytalanul elhelyezkedõ ér-
tékfák körüli növõtér kialakítása eleve
egyenlõtlen beavatkozást fog eredmé-
nyezni, amelyet nem szabad feloldani a
többi területen az egyenletes hálózat ki-
alakításával. A talajra jutó fény és hõ
együttes szabályozása akkor optimális,
ha megfelelõ mennyiségû fény jut az ál-
lományba anélkül, hogy az állomány
belseje és a talaj jobban felmelegedne. A
sûrûbben meghagyott állománycsopor-
tok lezárják a fény útját és csökkentik a
belsõ légmozgást az állomány belsejé-
ben. A fõfafajok (bükk, kocsánytalan
tölgy) magjainak csírázásához, az elegy-
fafajok, a cserjék és a lágyszárúak féken-
tartásához ezek a körülmények ideáli-
sak. A sûrûbben hagyott foltokban a nö-
võtér szûkössége miatt a törzsek vasta-
godása is lassabb, így a megfelelõ növõ-
térrel rendelkezõ, gyorsabban vastago-
dó értékfákkal együtt az átmérõeloszlás
széthúzása jó hatásfokkal teljesíthetõ.

c) Alsó szintben lévõ törzset akkor le-
het kijelölni, ha az a termõhelynek nem
megfelelõ fafaj vagy további segítõ sze-
repet már nem tölt be, vagy például, a
természetes újulat vagy a vékonyabb tör-
zsek csoportjainak további fejlõdését
már számottevõen akadályozza.

d)  Olyan területeken, ahol nincs kö-
zelben értékfa, amelynek az érdekében
be lehetne avatkozni, és nem sérül az in-
homogén beavatkozás elve, ott más
egyedekbõl is ki lehet venni (pl. faanyag-
nyerés vagy lékek nyitása céljából). Kü-
lönösen igaz ez, ha a szálalóerdõ szerke-
zet kialakításához és a megfelelõ élõfa-
készlet kialakításához szükség van rá.

e) A segítõfák védelmére ügyelni
kell, mivel az állomány egyenletes meg-
bontását el kell kerülni. A segítõfák
megfelelõen árnyalják a talajt és az ér-
tékfák alsó értékes törzsrészét.

f) A gazdasági értékben kulminált és
különösebb ökológiai értéket és szerepet
nem képviselõ törzseket el lehet távolítani.

g) Meg kell becsülni az adott állo-
mányra jellemzõ átmérõeloszlást a vas-
tagsági csoportok szerint (vékony-kö-
zepes-méretes), és a beavatkozás során
az optimálisnak vélt modellnél népe-
sebb vastagsági csoportokba tartozó,
gyengébb minõségû fák kivételére kell
koncentrálni, amellyel segítjük a cél-
ként tekintett szálalóerdõ-szerkezet ki-
alakítását. A belenyúlás erélye, a kike-
rülõ fatérfogat általában az erdõrészlet-
ben adott gyakoriságú visszatérésnél
(1-5 év) az adott idõszak növedéke alat-
ti, és csak abban az esetben lehet ezt
meghaladni, ha az élõfakészlet na-
gyobb az optimálisnál.

Az átalakítás és a szálalás
ellenõrzése

A szálalóerdõben idõszakonként ellen-
õrizni kell, hogy a modellhez képest mi-
lyen jellemzõket találunk. Erre legin-
kább az ellenõrzõ eljárás ajánlható. A
modellt természetesen a terület adottsá-
gai és a kezelés alapján kell felállítani.
Idõszakonként i
próbateres felvé-
tellel (kisebb terü-
let esetén teljes fel-
vétellel) meg kell
állapítanunk, hogy
a modell jellemzõi-
hez képest a terü-
leten milyen átmé-
rõeloszlás és élõfa-
készlet található, és meg kell állapíta-
nunk a legutolsó idõszakra jellemzõ nö-
vedéket. Ezeket az adatokat alapul véve
a következõ idõszak tennivalói megter-
vezhetõek. Számítani kell arra, hogy a
növedék az átalakítás során idõszakról
idõszakra ingadozik.

Az adott területen a gazdálkodás cél-
jainak megfelelõ modellt meg lehet ad-

ni az optimális élõfakészlettel (esetleg
minimum és maximum értékekkel),
körlappal, és az egyes vastagsági cso-
portok törzsszám és fatérfogat arányai-
val, pontosabban az egyes átmérõkhöz
tartozó ideális törzsszámmal.

Összefoglalás
A szálalóerdõkben zajló folyamatokat át-
látva a szakember közelebb kerülhet a
természetes erdõk mûködésének megér-
téséhez. A Pro Silva alapelvek minél több
elemét alkalmazva a természetes erdõk-
höz legközelebb álló állapot kialakítása
érhetõ el. A minõségi csoportos gyérítés
arra a fontos felismerésre épít, hogy a jó
minõségû törzsek nem egyenletes háló-
zatban helyezkednek el az állományban
és így számottevõen megemeli a vég-
használati fatömeg értékét. Azonban a
korona horizontális kiterjedésének növe-
lésére kevésbé hajlamos fenyõkkel
szemben a lombos fafajok (különösen a
bükk) nagyobb mértékben képesek ko-
ronájuk fejlesztésével a záródásban ke-
letkezett rések kitöltésére akár idõs kor-
ban is. Emiatt a minõségi csoportos gyé-
rítés nem alkalmas a folyamatos erdõbo-

rítást biztosító erdõgazdálkodásra törté-
nõ átvezetésre, mert az eljárás célja más
és közben nem fordít figyelmet a megfe-
lelõ állományszerkezet kialakítására. Az
egyenletes állományszerkezetet valame-
lyest fellazítja ugyan, azonban nem elég-
gé és igen lassan, így az újulat folyamatos
betelepedése és növekedése is elmarad.
A javasolható eljárás a csoportos és az
egyedenkénti szálalás váltakozó alkal-
mazása, figyelemmel követve az átalakí-
tásnál javasolt szakaszokat.
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4. táblázat. A Mexikó-pusztai Pro Silva bemutatóterület modellje

Optimális élõfakészlet 330 bm3/ha (11 cm-tõl), és a legjobb törzsek 70
cm-ig is fenntarthatóak


