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10 év elteltével 2006-ban került sor
az újabb faállomány-felvételre és bon-
tásjelölésre.

A bontás szempontjai között elsõ he-
lyen az ideális szálaló szerkezet kialakítá-
sa szerepelt, melynek érdekében az idõs
erdeifenyõ faegyedek és az erdeifenyõ
felújulását erõsen zavaró lombfafajok eltá-
volítása a legfontosabb. A második bontás
utáni állapotot a 3. táblázat szemlélteti.

Ami a törzsszám méretcsoportokon
belüli eloszlását illeti, az a korábbiaknál
már lényegesen jobban megközelíti a
Prodan-féle ideális szálaló szerkezetet
(4. táblázat).

A legnagyobb probléma az ún. fiata-
los (0,5-2 m magas) és sûrûség életfázis
(2-5 m magas) gyér jelenléte, valamint az
erdeifenyõ újulatának teljes hiánya. En-
nek egyetlen kiküszöbölési módja az er-
deifenyõ folyamatos felújulásának – a
már említett talaj-elõkészítési módszerrel
történõ – elõsegítése. Nem kizárt az erdei-
fenyõ csemetével történõ alátelepítése
sem.  A terület bekerítésére és a talajfel-
szín felszaggatására csak a 2006/2007 te-
lén esedékes fahasználat után kerül sor.

Reményeink szerint a kísérlet pozitív
eredményei a szálaló üzemmód na-
gyobb területen történõ alkalmazásá-
hoz nyújtanak majd hathatós segítséget.

1. táblázat: A faállomány bontás elôtt 1996-ban

2. táblázat: A bontás elôtti fôállomány és az
ideális Prodan-féle faállományszerkezet

törzsszámainak méretcsoportonként össze-
hasonlítása 1996-ban

3. táblázat: A faállomány bontások után 2006-ban

4. táblázat:A bontások utáni fôállomány és
az ideális Prodan-féle faállományszerkezet
törzsszámainak méretcsoportonként össze-

hasonlítása 1996-ban

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. Vasvá-
ri Igazgatósága 2007-ben 9594,02 ha
összterületen, ezen belül pedig
8905,00 ha erdõterületen gazdálko-
dik. Az erdõk 30%-án tölgyeket, 9 %-
án csert, 6 %-án gyertyánt, 9 %-án
akácot, 39 %-án pedig fenyõket talá-
lunk. Mintegy 500 ha-nyi területet
foglalnak 100 évesnél idõsebb állo-
mányok. Az élõfakészlet 2,1 millió
m3, az évi folyónövedék  66 ezer m3. 

Az 1987-ben készült üzemterv a vég-
használat módját tekintve 100%-ban tar-
vágási elõírásokat tartalmazott. Az
1997-es erdõtervezés során jelentõs lé-
pés történt a természetes felújítások na-
gyobb mérvû alkalmazása érdekében,
mintegy 19%-os területi arányban.
2004-2005-ben elkezdõdött a Pro Silva
kísérletek kijelölése. 

A 2007. évi erdõtervezés elõkészítése
során döntés született 9 tömbben mint-

egy 1550 ha-nyi átalakító és szálaló
üzemmódú erdõ kialakításáról. A töm-
bök kijelölésének elõkészítését, az
egyeztetéseket a jogelõd Állami Erdé-
szeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósá-
ga végezte a Zrt. képviselõivel közösen. 

A döntéshez vezetõ utat, a tervezés
és végrehajtás fõ elveit az alábbiakban
közöljük (részben az Erdõrendezési Út-
mutató szerint):

Döntés az átalakító üzemmód
részbeni bevezetésérõl:

– Miért? Külsõ kényszer – a társa-
dalom egyre nehezebben viseli a tar- és
végvágásokkal járó hirtelen környezeti
változásokat. Gazdálkodói, tulajdo-
nosi kényszer – a mesterséges erdõ-
felújítás és az erdõmûvelés költségei el-
viselhetetlen mértékûek lesznek. A ki-
termelt faanyag értéke ugyanakkor így
növekedhet. Az átalakító üzemmódú,
majd szálalóerdõk várhatóan ökológiai-

lag stabilabbak, károsítóknak ellenál-
lóbbak lesznek. Természeti kényszer
– alkalmas helyeken az erdõ megújítja
önmagát, ez ellen nem szabad küzdeni
(még ha nem is az általunk elképzelt
legmegfelelõbb a megújulás fafaj-
összetétele, szerkezete). Szakmai
kényszer – többre vagyunk képesek a
tarvágás – felújítás – erdõnevelés ciklus
sablonos alkalmazásánál. 

Az üzemmódba sorolás távlati céljai:
Az egyenletes korú és szerkezetû er-

dõ átalakítása egy vegyeskorú, vegyes
szerkezetû erdõvé és ezzel az elõbbi
pontban felsorolt kényszerek feloldása.
(A hazai körülmények közt ehhez ~40-
70 év kell.) Az elõbbiekben felsorolt
kényszerek erejének csökkentésével az
erdészet nem átalakító üzemmódú terü-
letein egyelõre a hagyományos gazdál-
kodás folytatása – így a fokozatos át-
menet biztosítása.

Átalakító és  szálaló üzemmódú
erdõk tervezése



A természeti feltételeknek, adottsá-
goknak lehetõvé kell tenniük az
üzemmód alkalmazását: 

Az adott termõhely és az állomány
alkalmas legyen a természetes felújítás-
ra. A vadállomány nagysága ne halad-
ja meg a terület vadeltartó képességét
(ne tegye lehetetlenné fõleg a tölgy ter-
mészetes felújulását). Az érintett töm-
bök megfelelõ feltártságúak legyenek.
A kialakított gazdasági beosztás (tag,
erdõrészlet) határainak hosszú idõn ke-
resztül változatlanul kell maradniuk. Az
erdõgazdának, ill. szakirányítónak ma-
gas szintû erdõmûvelési ismeretekkel,
megfelelõ üzemi gyakorlattal rendelke-
zõ elkötelezett személynek kell len-

nie. Tömbönként az útmutató szerinti
kezelési tervet kell készíteni.

Az átalakító üzemmód területi egy-
ségei:

A Vasvári Igazgatóságnál ~1550 ha-
on, 9 db átalakító üzemmódú tömb-
ben 70-370 ha nagyságú összefüggõ er-
dõterület. A tömbösítés érdekében a
középkorúak mellett fiatal és idõs er-
dõk is kerültek az egyes egységekbe.
Az erdõrészletek itt is a gazdálkodás
alapegységei. Beosztásuk a 2007. évi
tervezés során akár összevonásokkal is
véglegesítendõ. Ritka kivétellel a mini-
mum 2,0 ha területet célozzuk meg,
ideálisnak a 10-20 ha közti nagyságot
gondoljuk. A tömbön belül lehetnek
szálaló üzemmódú erdõrészletek is, és
tömbön kívül a meglévõ adottságok
alapján átmenet nélkül szálalható erdõ-
részletek is kialakíthatók.

Az átalakító üzemmód alkalmazá-
sának célját tömbönként és erdõ-
részletenként világosan meg kell
határozni (minden esetben cél az
egyenletes hozamú faanyagterme-
lés a tömb szintû folyamatos erdõ-

borítás mellett, azaz még keletkez-
hetnek felújítási területek):

– Fatermelés (emellett egyéb funk-
ciók is jobban érvényesülnek):

• Minõségi (elérni kívánt célátmérõ
meghatározása).

• Vegyes (célátmérõre és mennyiségi
fatermelésre is).

• Mennyiségi (fõleg tûzi- és rostfa).
– Védelmi (védett is) rendeltetés

biztosítása faanyagtermelés mellett.
Üdülési, turisztikai funkció biztosí-

tása faanyagtermelés mellett.

Erdõkezelés a tervezés szintjén:
Alapvetõen a „hagyományos”, eddig

is ismert erdõfelújítási és fahasznála-
ti tervezés törté-
nik meg az üzem-
mód kívánta terve-
zési elvek mentén.
A vágásos üzem-
mód esetében
megszokott erdõ-
nevelési és erdõ-
felújítási szem-
pontok helyett a fõ
szakmai cél a ve-
gyes korú és szer-
kezetû szálalóerdõ
mielõbbi elérése.
Ennek érdekében
pl.: a sematikus er-

dõnevelési modellek helyett a csopor-
tos gyérítések, tarvágások és ernyõs
bontások helyett elnyújtott, csopor-
tos bontáson alapuló felújító, ill.
szálalóvágások tervezendõk. Bolyga-
tatlanul hagyott részek tervezése
esetén a fahasználattal érintett területet
csökkenteni kell. A gyérítések erélye
általában a megszokottnál nagyobb. A
tömbös kijelölési elv miatt olyan erdõ-
részletek is kerülhettek kijelölésre, me-
lyekben a tarvágás nem kerülhetõ el. A
tömbökben lévõ erdõsítések, fiatal er-
dõk kezelésekor a természetes ele-
gyedést, mozaikosságot figyelembe
kell venni, azt elõ kell segíteni.  Az át-
alakításra tervezett erdõrészleteket a
hagyományos módon, átlagadatokkal
kell leírni.  Meg kell határozni az erdõ-
részletek vágáskorát is. A véghaszná-
lati területek után erdõfel-újítási köte-
lezettség keletkezik. Az üzemmód ke-
retében a készletgondozó használat és
szálalás kivételével mindegyik hasz-
nálati mód tervezhetõ. A szöveges
megjegyzésben utalni kell a végrehaj-
tás módjára, melynek összhangban
kell lennie a kezelési tervvel. Tervezé-
si oldalról az elõírások hatósági kény-
szert csak a szükséges mértékben fog-

nak alkalmazni. A vadászat lehetõsé-
gét a szélesebb nyiladékok (10-12 m),
esetleg 0,3-0,5 ha-os tisztások kialakí-
tásával kell megteremteni (mivel üres
vágásterületek egyre kevésbé kelet-
keznek).

Erdõkezelés a végrehajtás szintjén
(ennek részletes kidolgozása természe-
tesen gazdálkodói feladat lesz, melyet a
kezelési tervben kell rögzíteni):

Idõs erdõk: részterületen TRV, tel-
jes területen FFB, FFV, SZV tervezése
történik. Egyedi, erdõrészlet mélysé-
gû döntések szükségesek. Törekedni
kell a SZV alkalmazására, melynek so-
rán a felújítási idõszak végén mintegy 5-
10%-nyi idõs fa szükségszerûen meg-
marad. A felújítóvágásokat és
szálalóvágásokat is a csoportos bontá-
sok elvén kell vezetni. Így elsõsorban a
meglévõ újulatcsoportok felett kell
kialakítani 500-3000 m2-es lékeket
(árnytûrõ fafajoknál a kisebbeket), me-
lyekben szükség szerint néhány árnya-
ló fa meghagyható. A köztes állomány-
ból a célátmérõt elért egyedekbõl ter-
melhetõ ki faanyag. A kialakítandó lé-
kek száma a felújítási idõszak hosszá-
nak függvénye. Erdeifenyõ esetében
meg kell próbálni az 1000-3000 m2-es
lékek (ebben az esetben SZV elõírás
mellett) vágását, melyekben az erdeife-
nyõ felújulását kell elõsegíteni (akár
vegyszerezéssel – a lombos fafajok
megmaradását lehetõvé tevõ dózissal).
A felújításokban is figyelembe kell ven-
ni a távlati célt; elegyesség, vegyes szer-
kezet. 

Középkorú erdõk: általánosan
csoportos jellegû gyérítések hajtan-
dók végre. Idõsebb erdõkben sok he-
lyen megfigyelhetõ a szép törzsek cso-
portos növekedése (biogrup), ennek
kialakulását fiatalabb korban nem sza-
bad az egyenletes hálózatra törekvés-
sel meggátolni. Ezen túl lehetõvé kell
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A Szombathelyi Erdészeti Zrt. 2007.
október 30-án tartotta immár ha-
gyományos erdészversenyét, amely-
nek helyszíne az Õrség volt. A szak-
mai rendezvény nyolcadik alkalom-
mal került megrendezésre. A részt-
vevõk a rendezõ erdõgazdaság négy
erdészetének (Szombathely, Szent-
gotthárd, Sárvár, Vasvár) csapatain
kívül a Pilisi Parkerdõ Zrt., az Ipoly
Erdõ Zrt., a Bakonyerdõ Zrt. és a
VMMgSZH Erdészeti Igazgatóság 5,
illetve 4 fõs csapatai voltak. Össze-
sen 36 fõ részvételével került lebo-
nyolításra a szakmai nap. 

A rendezvény célja az, hogy a szak-
mai ismereteket az erdészek körében
minél jobban elmélyítsük, illetve lehe-
tõséget adjunk arra, hogy a résztvevõk
verseny formájában is számot adjanak
tudásukról. Továbbá a verseny eredmé-
nyeinek figyelembevételével kerülnek
kiválasztásra az országos erdészverse-
nyen a Zrt.-t képviselõ kollégák. 

Az idei verseny három részbõl állt:

egyrészt húsz kérdésbõl álló tesztet kel-
lett kitölteni a résztvevõknek (erdõmûve-
lés, fahasználat, vadgazdálkodás témakö-
rökbõl), másrészt két különbözõ mintate-
rületen a versenyzõk jelöléssel kapcsola-
tos szakmai ismereteikrõl adtak számot.

Az elsõ parcellában – egy középkorú
bükkös-fenyves erdõrészletben – a jelölés
célja az volt, hogy a jelenlegi vágásos
üzemmódban ke-
zelt, nagyrészt ho-
mogén, egykorú,
kevés fafajjal ren-
delkezõ állomány-
ból, többkorú, ele-
gyes, mozaikos, dif-
ferenciált állomány-
szerkezetû  erdõ-
kép kerüljön kiala-
kításra. (Természe-
tesen több lépcsõ-
ben, amelynek elsõ
belenyúlását jelöl-
ték ki a versenyzõk,
segédanyag felhasz-
nálásával.)

A második mintaterületen egy 100 év
körüli bükkös-tölgyes állományban ha-
gyományos, fokozatos felújítóvágás  el-
sõ bontásának a kijelölése volt a feladat. 

A versenyzõk eredményeinek kiérté-
kelése számítógépes programmal tör-
tént, amelybe a résztvevõk teljesítmé-
nye is beépítésre került. 

Kronekker József, a társaság vezér-

tenni a felújulás megkezdõdését, az
elegyfák, töltelékfák betelepülését. Ezt
pedig csak egyenlõtlen belenyúlások-
kal lehet megtenni. TKGY esetén elsõ-
sorban a gyengébb, minõségileg kifo-
gásolható egyedeket kell kitermelni,
míg NFGY esetében elõfordulhat már
a célátmérõt elért egyedek kitermelése
is. Lombos erdõkben maradjon az er-
dõrészletben bolygatatlan, mintegy 5-
15%-nyi rész. A gyérítés során (az eset-
leg meglévõ újulat figyelembevételé-
vel) ki kell alakítani ha-onként 2-5 db
~1-300 m2-es (idõsebb erdõben és
fényigényes fafaj meglévõ újulat cso-
portjai esetén 500 m2-ig), sík vidéken

jellemzõen ÉNY-DK tájolású, durván
ellipszis alakú léket. 

Fiatal erdõk: az elegyesség kiala-
kulását elõ kell segíteni, változatos
szerkezetre kell törekedni (eseten-
ként, pl.: tisztításnál fiatal EF-esekben
hektáronként 1-3 db 50-100 m2-es terü-
letrõl a fenyõt el is kell távolítani). Ki-
sebb csoportokban meghagyható a
nyír, rezgõnyár is. 

Általában a nem kívánt fafajok
(A, BL) betelepülése ellen védekezni
kell, alapvetõen a fény-árnyék viszo-
nyok szabályozásával, de esetenként
vegyszeres vagy mechanikus beavatko-
zásokkal is. Hasonló eljárások válhat-

nak szükségessé egyszer-egyszer a sze-
der visszaszorítása érdekében.

Várt eredmények:
Az ember mielõbb szeretné látni

munkája eredményét, de az értékelés-
sel várjunk legalább éveket! Ne általá-
nosítsunk, mindig erdõrészleteket érté-
keljünk és az adatokat összesítsük töm-
bökre. Ne várjunk azonnali eredménye-
ket! Kedvezõ tapasztalatok esetén a kö-
vetkezõ ciklusban az üzemmód területe
bõvíthetõ, ellenkezõ esetben csökkent-
hetõ is (tömbökre differenciáltan).

Balogh Csaba
erdõtervezési igazgatóhelyettes

Erdészverseny az Õrségben

Folyik a jelölés az elsô mintaterületen


