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A következõ szavakkal fordult munkatár-
saihoz Josef Opletal erdõmérnök, az Álla-
mi Erdõk és Birtokok frissen kinevezett
igazgatója 1919. július 23-án, Beszterce-
bányán:

„E pillanatban, amikor összejöttünk
a közös munkához, azt tartom megfele-
lõnek, hogy kitûzzük azt a célt, amerre
szeretnénk haladni. Minden gondola-
tunk és tettünk vezérlõ csillaga legyen
szilárd akaratunk szorgalmasan dol-
gozni, az állami erdõk és birtokok
hasznára. A mi új államunk elvárja tõ-
lünk az objektív, tárgyilagos munkát…

Megtörténik, hogy a személyi cserék-
nél az új állást betöltõ hivatalnokok
egyoldalú bírálatnak vetik alá elõdei-
ket, sokszor igazságtalanul. Csak a
rossz oldalaikat és hibáikat látják - erõ-
sen hangoztatják, hogy minden más-
képp lesz és jobb lesz, mindenütt újítá-
sok, reformok kellenek. Ne kövessük el
ezt a hibát, mint szakemberek, legyünk
igazságosak az elõdeinkhez!  Valljuk
be, hogy az elõzõ igazgatás jó volt és
magyar kollégáink sok olyan intéz-
ménnyel rendelkeztek, amelyeket mi a
volt Ausztriában nélkülöztünk. 

Az Igazgatóság erdei tudomásom
szerint jó állapotban vannak - hálátla-
nok lennénk az elõdeinkkel szemben,
ha ezt nem ismernénk el. Semmilyen
emberi alkotás nem tökéletes, és ha-
zánkban nem találunk olyan erdõt
sem, amelyrõl ezt el lehetne mondani. 

Az erdõgazdaság folyamatos tevé-
kenység, a munkaszünet az erdõben a
hanyatlást jelenti. Folytassuk a munkát
azokon a meglévõ alapokon, melyeket
találunk - habozás nélkül, de nem el-
hamarkodottan. Tevékenységünk fõ te-
re az erdõmûvelés és az erdõvédelem,
mert az e téren elért sikerek szerint is-
merhetõek fel a haladó erdészek, amik-
nek szeretnénk megmaradni.”

(Opletal, J.: Moje pamìti II; Brno, 1951.)

Ezzel az idézettel kezdem a szlovák
erdészet bemutatását, mert tulajdon-
képpen ettõl kezdve íródik annak im-
már önálló története. 

Tovább visszamenni a múltba, gon-
dolom, nem szükséges – mert a régebbi
múlt idõszaka a magyar erdészek számá-
ra talán nem egészen ismeretlen.

Erdõk, erdõgazdálkodás
A  szlovákiai erdõk területe 1920-ban 1659
ezer ha volt, mára ez 1 932 ezer hektárra
emelkedett, ami az ország területének

39%-a (2006). 1920-ban az erdõk 20%-a
volt állami tulajdonban, amelyet a volt
kincstári erdõk és az uralkodóház birtokai
képeztek, és a békeszerzõdések alapján
kerültek a csehszlovák állam birtokába. 

Szlovákia területén – a parlament
egykori határozata értelmében – ér-
vényben maradtak a XXXI/1879. és a
XIX/1898. törvénycikkelyek, és azok –
kisebb módosításokkal – hatályosak
voltak egészen 1960-ig. 

Hatalmas károkat okozott az erdõk-
ben a kezdeti idõszak egyik miniszteri
rendelete (a 90/2708-1919 sz., ún. Šro-
bár-törvény), mely lehetõvé tette az ál-
latok legeltetését minden 20 év feletti
korú állományban (!).

Az állami erdészetnek szlovák terü-
leten öt igazgatósága volt – Beszterce-
bánya (Banská Bystrica), Liptóújvár
(Liptovský Hrádok), Zsarnóca (�arno-
vica), Tótsóvár (Solivar) és Árvaváralja
(Oravský Podzámok) – melyek kisebb-
nagyobb változásokkal fennmaradtak
1948-ig, még az önálló szlovák állam
idején is. Az igazgatóságokat erdésze-
tekre osztották fel, azokon belül pedig
erdõkerületek mûködtek. Amikor az
igazgatóságokat megszüntették, magu-
kat az erdészeteket emelték igazgatósá-
gi szintre. 

Ettõl kezdve szinte folyamatosak voltak
az átszervezések, 1960 hozta el az elsõ sta-
bil idõszakot. Megalakult a négy vállalati
igazgatóság: Bazinban (Pezinok) 20 erdé-
szeti üzemmel, Besztercebányán szintén
20 üzemmel, Zsolnán (Zilina) 24 üzemmel
és Kassán (Kosice) 32 üzemmel. Ezeken
kívül, önálló vállalatként mûködött Kista-
polcsány (Topolcianky) és a Magas Tátrai
Nemzeti Park (TANAP). Ebben az évben
lépett hatályba az új erdõtörvény is.

A rendszerváltásig az átszervezések már
csak „kozmetikai” jellegûek voltak, legin-

kább az üzemek és az erdészetek szintjén
jelentkeztek – mindez általában leépítése-
ket jelentett. Ekkorra már szinte minden er-
dõterület állami használatban volt.

A rendszerváltás után, az új gazdasá-
gi környezetben elõremutató kezdemé-
nyezések is mutatkoztak – elsõsorban
az üzemek önállósításával –, de a való-
di eredmények elmaradtak. 

1999-ben egy központosított, egysé-
ges állami vállalat gondolata vált valóra
– létrehozták a Lesy Slovenskej Repub-
liky (Lesy S. R.) nevû állami vállalatot. A
szervezet elsõ vezérigazgatója Bla�ej
Mo�ucha, a magyar erdészek köreiben
is jól ismert erdõmérnök lett. 

A vállalaton belül ma 26 erdészeti
üzem mûködik, az üzemek erdészetekre
és erdõkerületekre vannak felosztva –
csaknem ugyanolyan területi nagyság-
rendben, mint Magyarországon. A cég
jelenleg 1,1 millió hektár erdõterületen
gazdálkodik, amibõl 812 ezer hektár van
állami tulajdonban (ez az összes erdõte-
rület 41%-a). A fennmaradt részeket
szerzõdés alapján kezeli, vagy a még
rendezetlen (vissza nem igényelt és is-
meretlen) erdõtulajdont használja.

A rendszerváltás után visszaigényelt
(magánosított) erdõterületeken az állami
erdészeten kívül egyéb szervezetek, vala-
mint magánszemélyek is gazdálkodnak.

Mint Európában mindenütt, Szlová-
kiában is megnõtt a társadalmi igény az
erdõk védelmi és közjóléti szolgáltatásai
iránt. 1980-ban a gazdasági erdõk résza-
ránya még 80% volt, azóta folyamatosan
csökken, ma csupán 68 %. A védelmi –
elsõsorban természetvédelmi – rendelte-
tésû erdõk aránya napjainkban 17,0%, az
egyéb rendeltetésû erdõké 15%. 

Az utóbbi két évtizedben a gazdálko-
dási módok szerkezete is nagyon meg-
változott. A korábban szokásos, és csak-

A szlovák erdészet 1919-tõl napjainkig

Az erdôterület megoszlása 2006-ban, tulajdon szerint
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nem kizárólag használt tarvágásos mód-
szer háttérbe szorult. Míg 1990-ben a
véghasználattal érintett terület 85 száza-
lékán tarvágást alkalmaztak, ez a 2007-es
adatok szerint 31 százalékra esett vissza.
Elõtérbe kerültek az ernyõs felújítóvágá-
sok, arányuk elérte az 66% százalékot. A
szálaló üzemmód alkalmazásának ará-
nya megduplázódott – 3 százalékra nõtt. 

Napjainkban Szlovákia erdõgazdálko-
dását a természetes felújítások jellemzik.
Mindennek a mozgató rugója elsõsorban
az erdõfelújítási költségek csökkentése, és
csak másodsorban a tarvágás alkalmazá-
sának törvényben korlátozott lehetõsége.  

A tarvágásos gazdálkodási mód a szo-
cializmus éveiben terjedt el. Keretei között
könnyen bevethetõ volt az „olcsó” csörlõs
vonszolós, hosszúfás közelítési technoló-
gia – az LKT. Ezt követte a hosszúfa be-
szállítása a központi faraktárakba, itt tör-
tént a faanyag választékolása és értékesí-
tése. E módszer – elsõsorban a magas
szállítási költségek miatt és gyengébb mi-
nõségû faanyag esetében – nem elég ha-
tékony. 

A közelítés alkalmazott módszerei szé-
leskörûek. A legelterjedtebb közelítõ esz-
köz ma is a traktor és maga az LKT, ami
köztudottan hazai gyártmány. A lófogatos
közelítésre mindig nagy az igény. Ezt elsõ-
sorban a gyérítéseknél alkalmazzák, mivel
kíméletes, emellett viszonylag olcsó.  A
Szlovákiában kitermelt faanyag 6 százalé-
kát ma is lovakkal közelítik. Érdekesség-
nek számít, hogy egyes helyeken – példá-
ul a Polyánán, Szalatnya (Vrch. Slatina)
közelében – még ökörfogatokat is hasz-
nálnak. Ez szintén olcsó és kíméletes
megoldás lehet, emellett méretesebb állo-
mányokban is alkalmazható. Elterjedõben
vannak a drótkötélpályák (alkalmazásuk
aránya ma 8 %), ami az átlagos terepviszo-
nyok ismeretében valóban indokolt. 

Az utóbbi két évtizedben az erdõter-
vi fakitermelési lehetõség országosan
évi 5,2 millió köbméterrõl 7,2 millió

köbméterre nõtt. A lehetõségek idõsza-
kos növelését a jelentõs arányban lévõ
középkorú erdõk nagyobb növedéke
indokolja. Emellett az éves fakitermelés
volumene is folyamatosan növekedett,
1995-tõl – a kényszerû egészségügyi
termelések miatt – a megemelt üzem-
tervi lehetõséget is meghaladja. 

A lucos állományok jellemzõen bete-
gek, sok helyen pusztulóban vannak. A
probléma erdõvédelmi szempontból
óriási feladatok elé állítja a szlovák er-
dészeket, jelentõs gazdasági problémát
vetítve elõre.

A fakitermelést az utóbbi fél évtized-
ben alapvetõen meghatározzák a szél-
döntések és a szúfélék okozta károk. 

A kalamitásokkal érintett faanyag fel-
dolgozása egyre nagyobb erõket vesz
igénybe. Gyakran, sokszor indokolatla-
nul akadályozzák a munkálatokat a ter-
mészetvédelem hivatalai és a polgári
szervezetek, ezzel fokozva a károkat,
egyben a gondjainkat is.

Vadgazdálkodás
Napjainkban Szlovákia területén 1826 va-
dászatra jogosult szervezet – ebbõl 38 ön-
álló vadaskert és fácános – mûködik. A va-
dászterületek átlagos nagysága folyamato-
san csökken: 1990-ben még 3400 hektár
volt, ma alig haladja meg a 2400 hektárt.

Az állami erdészet 136 vadászterüle-
ten, összesen 512 ezer hektáron vad-
gazdálkodik, ami Szlovákia vadászterü-
leteinek 11,5 százaléka.

A vadállomány jelentõs részét az õs-
honos nagyvadfajok – az õz, a szarvas
és a vaddisznó – teszik ki, ezenkívül
elõfordul még a muflon és a dám. A fá-
cán, a fogoly és a mezei nyúl állománya
itt is csökkent. A ragadozók közül ismét
elterjedõben van a medve, a hiúz és a
farkas. Vadászatuk szigorúan szabályo-
zott – a nyilvántartás szerint 2007-ben
az engedélyezett 67 medvébõl 34-et,
ezenkívül 86 farkast lõttek ki. 

Jelenleg a törvényhozás új vadászati
törvényen dolgozik.

Oktatás és kutatás
A selmecbányai erdészeti fõiskola elköl-
tözése után Szlovákiának nem volt erdé-
szeti felsõoktatási intézménye. Dolgoz-
tak egy mûszaki fõiskola megalapításán
Pozsonyban (Bratislava), melynek része
lett volna az erdészeti fakultás – ezek vé-
gül csak tervek maradtak. A szlovák er-
dõmérnök-jelöltek Prágában (Praha)
vagy Brünnben (Brno) végezhették ta-
nulmányaikat. A csehszlovák parlament
egy 1937. évi törvényben jóváhagyta egy
mûszaki fõiskola megalapítását Kassán
(Kosice). A bécsi döntés miatt azonban
ez már nem valósulhatott meg, így a fõis-
kola Eperjesen (Prešov) és Turócszent-
mártonon (Martin) keresztül, végül Po-
zsonyban „kötött ki”, így – a szlovák mû-
szaki fõiskola részeként – ide került az
erdészeti fakultás is. 

1946-ban a fõiskola erdészeti és me-
zõgazdasági szakosztályából alakították
meg Kassán az Erdészeti és Mezõgazda-
sági Fõiskolát.

A fõiskola alapító rektorává Samuel
Kriska professzort nevezték ki. Késõbb,
1949-ben az erdészeti tanszéken belül
megszervezték a faipari szakosztályt. Ezen
az alapon alakult meg az 1952/53. tanév-
ben Zólyomban (Zvolen) az Erdészeti és
Faipari Fõiskola, így véglegesen kialakult
az erdészeti felsõoktatás szervezete.

Az egykori selmecbányai fõiskola
épületében erdészeti szakközépiskolát
alapítottak 1919-ben, tehát ez az intéz-
mény az idén 90 éves!

1919-ben a kutatóintézet is megújította
a mûködését Selmecbányán. 1947-ben
megalakult az Erdészeti Kutatóintézetek
Igazgatósága, melynek székhelyét 1964-
ben áthelyezték Zólyomba. Ezzel Zólyom
lett a szlovák erdészeti oktatás és a tudo-
mányos kutatás székhelye. Selmecbá-
nyán, a kutatóintézet felújított épületében
ma az Erdõvédelmi Szolgálat mûködik.

Íme, vázlatosan a szlovák erdészet
kialakulásának története, annak legfon-
tosabb fejezeteivel. Kollégáimmal
együtt örülnénk, ha még inkább felkelt-
hetnénk a magyarországi erdészek ér-
deklõdését a munkánk iránt! 

Írásommal szeretnék figyelmet irá-
nyítani az Országos Erdészeti Egyesület
140. Vándorgyûlésére is, melynek –
1864 és 1900 után immár harmadszor –
2009-ben ismét Selmecbánya ad ott-
hont, a szlovák erdészek nélkülözhetet-
len közremûködésével.

Bakay László
erdõmérnök, Szlovákia

A fafajok állományainak megoszlása változatos


