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A 2002 óta a Pilisi Parkerdõ Zrt. Pi-
lisszentkereszti Erdészetének területén
kialakított Pilistetõi Örökerdõben a ter-
mészetközeli erdõkezelés és az ennek
megfelelõ vadgazdálkodás kapcsolata
látványos eredményeket produkált.
2008-ban a jól érzékelhetõ folyamatok
vizsgálata érdekében a Pilisi Parkerdõ
Zrt. megbízta a SZIE Vadvilág Megõrzé-
si Intézetét a jelenség tudományos igé-
nyû vizsgálatára. A fõ kérdés az, hogy
lehet-e a folyamatos erdõborítást bizto-
sító erdõkezelés során jobban harmoni-
zálni az erdõ és a vad kapcsolatát úgy,
hogy az erdõkezelõ számára is érzékel-
hetõ eredmények szülessenek. A töl-
gyesek esetében, mint korábban bemu-
tattuk, a szálalóerdõk kialakítása az
IpolyErdõ Zrt. Királyréti Erdészeténél a
nagyvad számára is változatosabb, érté-
kesebb élõhelyet teremthet; ami várha-
tóan kevésbé lesz sérülékeny és vadrá-
gásra érzékeny. De létezhet-e hasonló
konfliktuskezelési lehetõség a bükkö-
seinkkel történõ gazdálkodás során?

A kérdés vizsgálatához kiváló gazdál-
kodási és kutatási mintaterületet jelente-
nek a Pilisi Parkerdõ Zrt. Pilisszentke-
reszti Erdészetéhez tartozó Pilis-tetõi
bükkösök. Itt a mintavételezéseket a Pi-
lis-oldal Erdõrezervátum védõzónájában
2008. áprilisban, júniusban, júliusban és
októberben végeztük. Egy É-D irányú,
egy km hosszú mintavételi vonalat jelöl-
tünk ki, melyen idõszakonként egyszer
vettük fel az adatokat. A mintapontokat a
vonalon 10 m-enként jelöltük ki, ahol 50
cm-es magasságonként egy 50x50x30
cm-es téregységben 2 m magasságig fás-
szárú fajonként felmértük a kínált és a
megrágott hajtásvégek számát. Ezen min-
tapontokon jellemeztük a bükkcsemeték
elõfordulását 2x1 m-es területen és káro-
sítottságuk mértékét is. Ehhez a MÉM Er-
dészeti és Faipari Hivatala „Az erdei vad-
károk és azok értékelése” címû, 1987-
ben kiadott javaslata alapján vett kárfor-

mákat használtuk
(1.- ép csemete, 2.-
oldalhajtásán sérült
csemete, 3.- a ve-
zérhajtásán sérült
csemete, 4.- több-
ször, nagyobb mér-
tékben sérült cse-
mete, 5.- torz, élet-
képtelen csemete).
Minden idõszak-
ban a rágott hajtá-
sok átmérõje alap-
ján fajonként haj-
tásvégeket gyûjtöt-
tünk a tényleges kínálatot jelentõ bio-
massza tömegének meghatározására.

Az 1. ábrán az idõszakok közötti
csemeteszám változását láthatjuk. A
bükk átlagos csemetesûrûsége ha-
onként 29 000 és 45 000 között válto-
zott az egyes idõszakokban.

A négy idõszak alatt megvizsgált és ér-
tékelt 499 db bükkcsemete 95%-a károsí-
tatlan volt (2. ábra). A csemeték mind-
össze 4 %-a sérült a csúcsrügyén is (3.-, 4.
kategória). A csemeték fennmaradó 1,4
%-a csak oldalhajtásán sérült (2. kategó-
ria). Figyelemre méltó, hogy torz, élet-
képtelen csemetét egyáltalán nem talál-
tunk (5. kategória) egyik idõszakban
sem. A csemeték eloszlása a területen
igen egyenletes volt, a mintapontok ke-
vesebb, mint 10%-án nem találtunk cse-
metét. A szálalás kezdetekor elõször a
gyengébb minõségû törzsek eltávolítása
kezdõdött meg, ezért az újulat egyenlete-
sen betelepedett az állományok alá. A ki-
sebb lékek kialakítása a második beavat-
kozástól hangsúlyosabb, ekkor viszont az
újulat szinte min-
denütt jelen van.

A pilis-tetõi bük-
kös cserjeszintjé-
ben a bükk (Fagus
sylvatica), a magas
kõris (Fraxinus ex-
celsior), a szederfa-
jok (Rubus spp.) és
a hegyi juhar (Acer
pseudoplatanus)
fordult elõ számot-
tevõ mennyiség-
ben (3. ábra).

Egyes idõszakokban megtalálható
volt még a korai juhar (Acer platanoi-
des), a mezei juhar (Acer campestre), a
hegyi szil (Ulmus glabra), a vadkösz-
méte (Ribes uva-crispa), a közönséges
gyertyán (Carpinus betulus) és a gye-
pûrózsa (Rosa canina). Ezek a fajok al-
kotják az ábrán az „Egyéb” kategóriát.

A kínálatból a hajtásszámot tekintve
minden idõszakban a bükk fordult elõ
legnagyobb mennyiségben. Ez az áprilisi
69%-os arányról júniusra 60%-ra, júliusra
59%-ra csökkent, majd októberre 63%-ra
emelkedett, de minden idõszakban a kí-
nálat több mint felét biztosította. A bükk
mellett a magas kõris jelent meg nagyobb
mértékben a kínálatban, aránya idõsza-
konként 21-28%. A szeder és a hegyi ju-
har kisebb mértékben fordul elõ, de
összesen kb. 16-20%-át alkotja a hajtáskí-
nálatnak. Megfigyelhetõ, hogy minden
idõszakban, legnagyobb mennyiségben a
bükk szerepel a kínálatban, melyet a kõ-
ris, a szeder, végül a hegyi juhar követ. A
kínálatban, az idõ elõrehaladtával, a bükk
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1. ábra: Bükk csemetesûrûségének alakulása

2. ábra: Bükkcsemeték kártípus szerinti megoszlása (Σ 499 db)
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és a hegyi juhar aránya csökken, a szeder
és a kõris aránya növekszik. A kõris ese-
tében ez annak köszönhetõ, hogy 20
éves koráig nagyon intenzív a magassági
növekedése és gyakori a másodhajtás-
képzés is. Októberre ez megfordul, a
bükk aránya emelkedik és a szeder és kõ-
ris aránya csökken. Valószínûleg ebben
közrejátszik a vadállomány szelektív táp-
lálkozása, és az, hogy az árnyalás miatt
nagyobb a mortalitás a kõrishajtásoknál. 

A fajok biomassza alapján jellemezhe-
tõ kínálata igen nagy eltéréseket mutat a
hajtásvégben kifejezett kínálathoz képest.
A legszembetûnõbb különbség a bükk és
a kõris arányváltozása. Az áprilisi adatok
még a bükk magas arányát mutatják, a
kõris aránya nem éri el a 25%-ot. Ez júni-
usra megfordul. A kõris elérhetõ bio-
masszatömege és aránya is többszöröse a
nyári hónapokban, mint áprilisban. A kõ-
ris aránya júniusban 75%, júliusban 57%.
A szeder és a juhar aránya a számított bio-
massza alapján mindhárom idõszakban a
kínálat csekély hányadát biztosította és
arányaiban mindig kevesebb juhar volt,
mint szeder. Azonban a hajtásvég szerinti
kínálattal ellentétben a juhar és a szeder
aránya is növekszik áprilistól júliusig. Az
októberi biomassza-adatok nagy vissza-
esést mutatnak a növényevõ nagyvadak
által használható cserjeszint kínálatáról. A
szeder kínálta biomassza nem változik
lényegesen, de a bükk és a magas kõris
értéke jelentõsen csökkent. Októberben
is a kõris szerepelt nagyobb arányban a
bükkhöz képest.

A 4. ábrán biomasszában kifejezve lát-
hatjuk az összes kínálatot és az ehhez tar-
tozó rágás mértékét hektárra átszámolva.
Az elérhetõ összes biomassza idõszakról
idõszakra növekedett. Áprilisban (tél vé-
gén a Pilis-tetõn, lombfakadás elõtt) 1100
kg volt a növényevõ nagyvad fajok
számára elérhetõ biomassza hektáron-
ként! Ez az érték júniusra nem változott je-
lentõsen, de júliusban már 1800 kg/ha
volt. Az októberi adatok alapján a nagy-

vad által ténylege-
sen használható
táplálékkínálat 360
kg/ha-ra esik visz-
sza. Fontos megér-
teni, hogy ez nem
azt jelenti, hogy az
erdõterületen hek-
táronként 1500 kg
növényi anyag el-
tûnt! Hanem azt je-
lenti, hogy az õsszel
megtalálható növé-
nyi biomasszából
már csak jóval kisebb mennyiséget tesz ki
a növényevõk számára felhasználható
kedvezõbb minõségû táplálék. 

Mindemellett a biomassza-adatokból
kimutatható az összes rágott biomassza
rendkívül alacsony aránya (1-4%), mely
októberben 11 % körüli.

Áprilisban a bükk rágottsági aránya
rendkívül alacsony, nem éri el az 1%-ot
(0,48%), azaz csak minden 200. hajtás volt
megrágva. Ilyen alacsony rágottsági
arány mellett is az áprilisi összes rágott
biomassza 8,3%-át biztosította (hiszen a
teljes biomassza-kínálat 70%-a bükk!). A
szeder meglepõen magas, 46%-os rágott-
sági aránnyal szerepelt ebben a hónap-
ban, tehát gyakorlatilag minden második
szederhajtás meg volt rágva. A szeder ará-
nya a teljes biomasszában csupán 3%,
mégis a rágott biomassza közel felét a
szeder adta (44,7%)! A lerágott bio-
masszában elõfordult még kõris (8%) és
hegyi juhar (4%) is. A júniusi adatok alap-
ján már nincs sem bükk-, sem juharrágás.
A kõris aránya csökkent (0,7%) és a sze-
der rágottsága is visszaesett (11%) a saját
kínálathoz képest. Júliusban sem mutat-
ható ki bükk-, és hegyi juhar-rágás. A kõ-
ris (5,8%) és a szeder (6%) rágottsága is-
mét csökkent. Októberben is a szeder rá-
gottsági aránya volt a legmagasabb
(20,1%). A kõris 15%-os, a hegyi juhar
7%-os értékkel szerepelt ebben a hónap-
ban. Októberben ismét találtunk rágott

bükkhajtást, de a rágottsági aránya 0,18%
volt, meg sem közelítette az 1%-ot.

Mind a négy idõszakban elmondha-
tó, hogy a kínálatban csekély mérték-
ben megjelenõ szeder rágottsági aránya
a legnagyobb. A kínálatban megjelenõ
arányánál jóval nagyobb mértékû a rá-
gottsága, és igen fontos faj a területen.
Bükk és hegyi juhar fogyasztása a tél
végi, áprilisi és az õsz eleji, októberi
idõszakokra jellemzõ. A bükk hajtásvég
folyamatosan, nagy mennyiségben áll
rendelkezésre, ennek ellenére csak
áprilisban és októberben szerepel a rá-
gott fajok között és akkor is csupán
0,5% alatti rágottsági aránnyal. A kõris
folyamatosan és viszonylag nagy
mennyiségben kínál hajtásvéget és
mindhárom idõszakban 15% alatti rá-
gottsági aránnyal rendelkezik (5. ábra). 

Az általunk végzett hosszú távú kuta-
tás egyik legfontosabb alapkérdése volt,
hogy a természetszerûen kezelt erdõ-
tömbben a természetes újulat fejlõdése és
a vadállomány táplálkozása hogyan har-
monizálható. Vágásos erdõgazdálkodás
esetén a záródott egykorú erdõk alatt cse-
kély táplálék található. Ezzel ellentétben
jelenleg a bükkcsemeték becsült sûrûsé-
ge átlagosan 29-45 ezer db/ha. A többi
elegyfaj jelentõs biomasszájával együtt ez
akár 1100-1800 kg tömegû változatos táp-
lálékot biztosíthat hektáronként. Az egész
erdõterületet szinte egyöntetûen beborító

3. ábra: Kínálat megoszlása fajonként, hajtásvégben kifejezve (egy
hektárra normálva) 5. ábra: Rágottsági arány alakulása saját elérhetô hajtásvégekhez képest

4. ábra: Az elérhetô és a rágott biomassza változása (kg/ha)
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nagyszámú bükkcsemete pedig elegendõ
a természetes felújuláshoz is. A szálalás
során a beavatkozás nem egyenletes, ha-
nem szálankénti és csoportos szálalás
kombinációja. Ezzel szemben a csemeték
eloszlása majdnem teljesen egyenletes. A
szálalás kezdeti fázisában a faállomány
vertikális és horizontális struktúrája még
kevésbé változatos, azonban e változa-
tosság kialakulásához szükséges újulat
bõven rendelkezésre áll szinte a teljes te-
rületen. A mintavételi útvonalon (1 km,
100 mintapont) csak minden tizedik min-
tapont volt csemetementes. Tehát kije-
lenthetjük, hogy a természetesen megje-
lenõ újulat folyamatos jelenléte elõsegíti a
szálalóerdõ-szerkezet kialakulását. Ez
azért is fontos, mert olyan erdõk elérése a
cél, melyek folyamatos borítást biztosíta-
nak folyamatos haszonvételi lehetõség
mellett. 

Erdészeti szempontból a következõ ta-
nulságokat vonhatjuk le: A pilis-tetõi Örök-
erdõ tömbjét a Pilisi Parkerdõ 7 évvel eze-
lõtt állította át vágásosról szálaló üzem-
módra, amelyet 2007-ben kiterjesztett a
Fekete-hegy és Dobogó-kõ irányába is,
ekkor nyerve el 1559 ha-os nagyságát. Ez-
zel egyidejûleg a vadlétszám komolyabb
apasztását vezette be a területen, csök-
kentve a szarvasok, õzek, vaddisznók lét-
számát, és minimálisra redukálva a ko-
rábban nagyobb mennyiségben elõfor-
duló muflonokat. 

A szálalás bevezetésével a következõ
elõnyöket sikerült elérni. Az egyes terüle-
tekre 5 évente visszatérõ szálalás követ-
keztében az újulat nagy területeken meg-
jelent. Az újulat elegyessége – a hajtásvé-
gek elemzésébõl adódóan – az erdészeti
szempontokból is megfelelõ 70% bükk,
20% magas kõris, 5 % hegyi juhar, 5%
egyéb fafaj. A korábban hagyományos fel-
újítóvágások esetében a magas kõris és a
hegyi juhar visszaszorítása jelentõs ápolá-
si költségeket emésztett fel. Szintén prob-
lémaként vetõdött fel, hogy a záródott
egykorú bükkösök alatt fás szárú cserje-
szint nem volt található és ezért 2002-ig a
vad a terület egészéhez mérten sokkal ki-
sebb nagyságban – fõleg a erdõfelújítá-
sokban – talált megfelelõ táplálékot. Mos-
tani kép alapján nehéz elhinni, hogy ak-
koriban egy 1,8 hektáros hagyományos
erdõfelújításban a Pilis-tetõn a vadrágás
miatt egy erdõrészletet villanypásztorral
kellett megvédeni. A szálalóerdõ üzem-
módnak gazdaságilag versenyképesnek
kell lennie! A hagyományos gazdálkodás-
ban komoly költségeket emészt fel az úju-
lat ápolása és a vadkár elleni védekezés.
Vizsgálataink szerint a cserjeszintben
megjelenõ újulatnak a 95%-a teljesen ép,

azaz mindenféle károsítástól mentes volt!
Ilyen számú csemeténél a károsítottak
aránya elhanyagolható. A Pilis-tetõn tehát
a vad újulatban okozott károsítása jelen-
téktelen. Mindez azért figyelemre méltó,
mert a területen nem használnak kerítést
és egyéb vadriasztási módszereket. Ebbõl
több, a gyakorlati gazdálkodás számára
fontos következtetés vonható le. Egyrészt
kerítések nélkül is elérhetõ a természetes
újulat megjelenése mesterséges erdõsíté-
sek nélkül, és az újulat elegyarányát sza-
bályozó beavatkozásokra (pl. ápolás)
sincs szükség. Másrészt az erdõszerkezet
és az erdõkezelés átalakítása is az újulat-
ban – a hagyományos vágásos gazdálko-
dás során – általában fellépõ vadkár meg-
elõzésének egyik lehetséges, de nem
egyedüli megoldást nyújtó módszere. Ez
utóbbi felismerés sok erdészeti és tudo-
mányos szakirodalomból teljes egészében
hiányzik. Természetesen a vadlétszám
megfelelõ szintre történõ beállítása elsõd-
legességet élvez ebben az esetben is. A
kerítésépítés, az erdõsítés és az ápolási
költségek megtakarítása együtt komoly
(egy-egy erdészet esetében több tízmillió
forintos) gazdasági tényezõ. A bükkös
szálalóerdõben az elegyarányt szabályo-
zó, ápolás jellegû munkálatokat szinte
szükségtelen végezni. Azonban némely
esetben szükség lehet az újulat minõségét
javító beavatkozásra, amelyre azonban rit-
kán 5-10 évente (válogató ápolás) az úju-
lat minõségének függvényében részterü-
leten, a már komo1yabb magasságot (1,5-
2 m) meghaladó újulatcsoportokban ke-
rülhet sor. Ezekben a bükkösökben a –
megfelelõ szintre szabályozott – növénye-
võ nagyvad és a folyamatos árnyalás, bár-
milyen furcsán is hangzik, az elegyarányt
szabályozó ápolási munkák fõ végrehajtó-
ja, így költségmegtakarító tényezõ. Ugyan-
is a szálalóerdõben a folyamatos bontás és
az erdészeti ápolások elhagyása miatt a
folyamatosan megjelenõ újulattal olyan al-
ternatív táplálékot jelentõ fajok is jönnek
fel folyamatosan, melyek táplálék-minõ-
sége messze felülmúlja a bükkét. Ilyenek
a kõris- és a juharfajok, ill. a szedrek is.
Vizsgálataink szerint az elegyfajoknak (11
fajt határoztunk meg a vizsgálataink során
a cserjeszintben) a kínált és a rágott bio-
masszában is meghatározó szerepük van.
Utóbbi mutatja, hogy a növényevõknek
szükségük van rájuk, ráadásul, ha tehetik,
inkább ezt fogyasztják, mint a fõfafaj
egyedeit. Az ápolások elhagyásával a
bükk mellett olyan mennyiségben sikerült
alternatív táplálékot kínálni a növénye-
võknek, ami elvonta õket az egyébként
folyamatosan és jelentõs mennyiségben
megtalálható fõfafajtól és annak újulatától,

azaz elhanyagolható szintre csökkent a
minõségi erdei vadkár.

Eddigi eredményeink alapján a szálaló
üzemmód nagy területû alkalmazása lehe-
tõvé teszi olyan bükkös erdõterületek ki-
alakítását, melyekben a fõfafaj és más érté-
kes lombos elegyfajok természetes úton
felújíthatóak kerítésépítés, erdõsítés és
ápolás nélkül. Ezért kijelenthetõ, hogy
minden olyan bükkös klímához tartozó
termõhelyen, ahol a termõhelyi adottsá-
gok és a vadállomány megfelelõ szintje ezt
lehetõvé teszi, a szálaló üzemmód, mint
erdõkezelési rendszer, önmagában vadkár
megelõzési módszer. Ez azért is figyelem-
re méltó, mert miközben biztosítja a termé-
szetes felújulást és a minõségi fatermesz-
tést, elegendõ alternatív táplálékot nyújt a
növényevõ nagyvadak számára egész év-
ben, megtakarítva a téli etetési költségeket
is. A természetközeli erdõszerkezet és a fo-
lyamatos erdõborítás a jelentõs költség-
megtakarítás mellett kielégíti a természet-
védelmi és közjóléti igényeket is. 

Fontos tudni azonban, hogy bár az
erdõ és a benne élõ vadállomány kap-
csolata ilyen módon sokkal jobban
harmonizálható, mint a vágásos gaz-
dálkodás esetében, ez nem jelenthet
felmentést a felelõsség alól, hogy a vad-
állományt megfelelõ szintre kell beál-
lítani. Számítani kell arra is, hogy az
egykorú erdõk szálaló erdõvé alakítá-
sakor az elsõ 20-30 év során az újulat
nagyobb kínálatban van jelen, mint
korábban. A szálaló erdõszerkezet ki-
alakításának elõrehaladtával, az újula-
ti szintbõl kinövõ faegyedek és facso-
portok csökkentik ezt a kínálatot, jól-
lehet a vágásos erdõ minden helyzet-
ben több lehetõséget ad a táplálkozás-
ra. Az a szintû vadállomány jelenthet
minden esetben megoldást, amely
mellett a fõfafaj és a termõhelynek
megfelelõ elegyfafajok megfelelõ
arányban és minõségben történõ fo-
lyamatos megjelenése és fejlõdése
biztosítható. Természetesen ez idõrõl
idõre állandóan változik és az erdõke-
zelõ állandó figyelme, a folyamatok
dinamikus követése, értelmezése, a
szükséges beavatkozások megtétele új
kihívást jelent az ilyen típusú erdõk
kezelõi számára. 

A további részletekre kíváncsi olvasók
figyelmébe a témában korábban megjelent
és a közeljövõben megjelenõ írásainkat, ill.
a Vadvilág Megõrzési Intézet és a Pilisi Park-
erdõ Zrt. honlapját (www.vmi.info.hu,
www.parkerdo.hu) ajánljuk. 

Köszönjük a Pilisi Parkerdõ Zrt. és az
FVM (64395/2007) kutatásainkhoz
nyújtott támogatását.




