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A folyamatos erdõborítást biztosító
természetközeli erdõgazdálkodási
módszerek iránti szakmai és társa-
dalmi igény ösztönzõleg hat a nem
vágásos erdõkezelési üzemmódok
elterjedésére. Ennek is köszönhetõ,
hogy jelenleg a folyamatos erdõbo-
rítást biztosító erdõkezelési üzem-
módok összterülete hazánkban
már mintegy 20.500 ha, melyben
kiemelt szerep jut a szálaló és átala-
kító üzemmódoknak. 

A szálalás fogalma nem, az átala-
kító üzemmódé viszont magyará-
zatra szorul: elsõdleges szakmai cél-
ja az addig vágásos üzemmódban
kezelt erdõ szálaló üzemmódra való
áttérésének megvalósítása. 

Az átalakító üzemmód során törté-
nõ erdõgazdálkodás tervezése, a gaz-
dálkodás gyakorlati megvalósítása és
ellenõrzése komoly szakmai kihívás
elé állítja mind az erdõgazdálkodót,
mind pedig az erdõrendezést. 

Kitûnõ példa erre a Monostora-
páti Erdészet szálaló üzemosztályai-
ban folyó tervezési és gazdálkodási
tevékenység.

A vágásos – korosztályos – erdõ
átalakítása szálaló erdõvé

Az átalakítással kapcsolatban a követ-
kezõ kérdésekre kell választ találnunk:

Milyen korban lehet elkezdeni?
Célszerû a magzókor kezdetén elin-

dítani az átalakítást, de már elõbb is le-
het beavatkozásokat végezni az átmérõ
differenciálásra és az állomány geneti-
kai tulajdonságainak javítására.

Milyen módszereket lehet alkalmazni?
Kb. 70 évig egy jól elnyújtott csoportos

felújítóvágást (szálalóvágást) alkalma-
zunk, aminek végén az idõs állomány 20-
40 %-át állva hagyjuk. Ez az állomány
óhatatlanul minõségromlást szenved a
késõbbiekben, viszont szükség van a kor-
szerkezet széthúzására, az újulat biztosí-
tására, illetve a további vastagfa-hozamra.
További 70 év szükséges a valódi szálaló
szerkezet kialakításához, mely idõszak-
ban készletgondozó szálalást végzünk.

Mennyi idõt igényel az átalakítás?
Azt lehet mondani, hogy a magzó-

korba jutáshoz szükséges idõ kétszere-

sét, azaz 140 évet, ui. ekkor már feltöl-
tõdtek a korfokok 0-140 évig, és nem-
csak az újulat, hanem a vastagfa-hozam
is folyamatosan biztosított. Ezt követõ-
en készletgondozó szálalást végzünk és
csak a növedéket termeljük ki.

Hogyan lehet ellenõrizni?
Az ellenõrzõ eljárás során vizsgálni kell 
– az újulatviszonyokat, 
– az utánpótlás-állomány mennyiségét

és minõségét, 
– a vastagsági csoportok ideálishoz vi-

szonyított törzsszámát és fatérfogatát, 
– a növedék-hozadék viszonyokat, 
– az élõfakészlet minõségének javulá-

sát, illetve azt, hogy 
– átmérõ osztályonként biztosított-e az

állandó fatérfogat, amely feltétele a
stabil vastagfa hozadéknak.

A szálaló kezelési terv felépítésének
bemutatása a Monostorapáti Erdé-
szet szálaló üzemosztályainak terve

alapján
A Monostorapáti Erdészet területén há-
rom tömb lett kijelölve szálalásra, mely-
bõl kettõ az Agár-tetõn, egy pedig a
Boncsos-tetõn a Monostori erdõben ta-
lálható. Mindegyik terület vulkánikus
eredetû alapkõzeten helyezkedik el, így
az elõforduló genetikai talajtípusok ran-
ker, illetve agyagbemosódásos barna er-
dõtalaj. Az üzemosztályok északi kitett-
ségben 200-400 m, déli kitettségben 400-
500 m magasságok között találhatók

Természetes erdõtársulások
– Hegy és dombvidéki bükkösök

(Daphno laureolae - Fagetum) extra-
zonálisan.

– Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
(Querco petraeae - Carpinetum).

Az átalakítás folyamata és várható
idõtartama

Jelenleg mindegyik üzemosztály faállo-
mányai 60-80 év közöttiek. Ezekben az
erdõrészletekben még kevés a célátmé-
rõt elért egyed, elsõként célszerû csak a
beteg, rossz genetikai tulajdonságú fá-
kat kitermelni, majd differenciálni kell
az átmérõeloszlást is. Körülbelül 20-30
év múlva számíthatunk arra, hogy a fa-
kitermelések nagy részét a célátmérõt
már elért egyedek adják. Mivel a faállo-
mányok közel egykorúak, elkerülhetet-

len lesz bizonyos számú fa túltartása,
melyek kivágását amennyire lehet, el
kell nyújtani, hogy megfelelõ minõségû
utódállomány nõjön fel. Ahogy a felsõ
szintbõl fogynak a fák, egyre több he-
lyen indul növekedésnek a fiatal állo-
mány. Az egykori lékek közepén erõ-
sebb egyedek fejlõdnek, a széleken
gyengébbek. Mindegyiknek meg van a
szerepe az erdõben. 

Amikor az immár szálaló szerkezetû
utódállományból anyaállomány lesz, és
a folyamatos magtermésekbõl újra meg-
induló természetes felújulással elindítják
az utánpótlás-állomány kifejlõdését, ak-
kor ez a második generációs utódállo-
mány már valódi szálalóerdõvé válik. 

Az átalakítás idõtartama attól függ,
hogy az egykorú erdõ, amelybõl kiin-
dultunk, mennyire volt homogén. Az it-
teni adottságok között 100-130 év kell
ahhoz, hogy a szálalóerdõ szerkezete
kialakuljon. Az átalakítási idõszakban
az erdõtömbbe évenként kell belenyúl-
ni, de az azonos nyilvántartási egysé-
gekbe (erdõrészletek) csak 5 évenként
szabad visszatérni (szünetelõ szálalás).
Az átalakítás megkezdése bármilyen
korban történhet, de legkedvezõbb a
már tartós magtermést adó, de még fia-
tal állományokban.

Az átalakítási idõszakban a fakiter-
meléseknél az értékmaximumukat
elért, elsõsorban a célátmérõ fölötti fae-
gyedeket kell kitermelni, illetve azok-
ban a vastagsági csoportokban kell
csökkenteni a törzsszámot, amelyek-
ben a vágásos erdõ átmérõeloszlás gör-
béje a szálaló erdõ görbéje fölött halad,
de csak olyan mértékig, hogy az erdõ-
szerkezet ne lazuljon fel túlságosan, az
erdõklíma ne sérüljön.

A használatok során alkalmazandó
általános irányelvek

– Az átalakítási idõszakban azokban
az erdõrészletekben, ahol a fák még
nem érték el a magzókor kezdetét,
szálanként kell a kitermeléseket
elvégezni abból a célból, hogy az át-
mérõeloszlást minél jobban differen-
ciáljuk és a fák átlagos törzsminõsé-
gét javítsuk.

– Az átalakítási idõszakban azon erdõ-
részletekben, ahol a fák már elérték a
magzókort és magtermés várható, ott
az erdõgazdálkodó a megfelelõ köze-

Állandó erdõborítottságra való
átalakítás tervezése és ellenõrzése
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lítési hálózat kialakítása után inkább
elnyújtott, ellipszis alakú lékeket ter-
meljen ki az erdõállományból. A lék
alakját kismértékben befolyásolja a ki-
tettség és a lejtésviszony is, de legjobb
a közel észak-dél irányba nyújtott lék.
A lékek egy-másfél fahossz hosszúak,
és fél fahossz szélesek legyenek indu-
láskor, valamint a lékek közötti távol-
ság minimum kétszeres famagasság
legyen. Ha az árnytûrõ fafajok felúju-
lásának akarnak kedvezni, akkor a lék
végleges területe 400-500 m2, ha a fé-
nyigényeseknek, akkor 800-1000 m2

között legyen. A lékek bõvítését úgy
kell megoldani, hogy a megjelent úju-
latfolt megerõsödése és belõle a léket
idõs korára kitöltõ néhány fa felnöve-
kedése biztosítva legyen. A lékeket
kezdetben olyan helyeken kell kijelöl-
ni, ahol minõségileg gyengébb cso-
portok állnak. Lékeken kívül szálan-
ként csak a beteg vagy a célátmérõt
elérõ egyedeket vehetik ki.

– A fedettség (az állomány záródása,
az újulatot is beleértve) nem csök-
kenthet 70% alá (ideálisan 100 %).

– A lékekben kialakuló utánpótlás-
(tartalék) állományt sûrûn kell tarta-
ni, hiszen ezekbõl pótlódnak a kivá-
gott fák. Az egy-egy lékben fejlõdõ
újulatcsoportból csak annyi fára van
szükség, amennyi a léket benövi
idõsebb korára, ez ideális esetben 1-
2 értékes fát jelent. Beavatkozást
csak akkor végezzünk, ha a lék kö-
zepén lévõ néhány értékes egyedet
böhöncös, rossz alakú faegyed ve-
szélyezteti. Ezeket a beavatkozáso-
kat a lékhez közeli egyéb munkála-
tokkal egyidejûleg elvégezhetjük.

– A betegség miatt elhaló faegyedek
csak akkor távolítandók el az állo-
mányból, ha a fertõzés tovább ter-
jedhet és várhatóan komoly károkat
okozhat. Néhány elhaló és elhalt fa
hasznos a jól mûködõ erdei öko-
szisztémának, ezért minimum az élõ-
fakészlet 5%-a körüli (álló és fekvõ,
vastag és vékony) õshonos holtfa
megtartására kell törekedni.

– A társuláshoz nem tartozó termõ-
helyidegen vagy idegenhonos fafajo-
kat szükség szerint vissza kell szorí-
tani, az agresszíven terjedõket el kell
távolítani.

– Kitermelések során az utánpótlás-
(tartalék) állományra maximális vé-
delem vonatkozik. Csak a lombhul-
lást követõen, fagyos, száraz idõ-
szakban – lehetõleg hóborítás mel-
lett – szabad dönteni, közelíteni. Kö-
zelíteni csak a kijelölt utakon szabad. 

– Abban az esetben, ha forwarder nem
áll rendelkezésre, akkor az értékmeg-
õrzõ hossztolást a tõ mellett kell elvé-
gezni, és választékban, illetve válasz-
tékrakatban kell közelíteni.

– Az erdei munkásokat ösztönözni és
kötelezni kell a lehetõ legkímélete-
sebb eljárások alkalmazására.

– A vadállomány nagyságát folyamato-
san a szálalni kívánt terület vadeltar-
tó képességének minimumában kell
tartani. A vadat a jelentkezõ vadkár
esetén vissza kell szorítani.

A gazdálkodó adatfelvételi és ter-
vezési kötelezettségei

A kezelési terv készítésének alapját az
üzemterv állapotfelvételi, térképészeti
alapadatai és tervelõírásai szolgáltatják,
amelyeket a gazdálkodó egészít ki a te-
vékenység célját, módját, mértékét, tér-
beli rendjét, ütemezését szolgáló ada-
tokkal.

Az erdõrészletekhez törzslap és
nyilvántartási lap tartozik. A törzsla-
pot minden erdõrészletre a szálalás
megkezdése elõtt kell kitölteni. A
nyilvántartást a gazdasági céltól füg-
gõen kétféleképpen lehet vezetni:

1. Gazdasági cél a meghatározott
minõségû vastagfa (célátmérõ) termelé-
se egyenletes hozammal, a folyamatos
felújulás biztosítása mellett:

A gazdálkodónak az ellenõrzõ felvé-
telt az elsõ beavatkozás utáni 5 éven
belül kell elvégeznie. A fõállománynál
(15 cm feletti átmérõvel rendelkezõ
egyedek alkotják) az átmérõ-eloszlást, a
törzsszámot és a fatömeget minden er-
dõrészletben körös próbával vagy tör-
zsenkénti felvétellel kell meghatározni
és a nyilvántartásban 5 cm-es átmérõ-

osztályokban kell rögzíteni. A fatömeg
meghatározásához a famagassági görbe
szerkesztésének szabályai szerint fama-
gasságot kell mérni. Az 1,3 méternél
alacsonyabb állomány esetében az
összterületre vonatkozó borítást kell
becsülni. Az 1,3 méternél magasabb és
15 cm-nél kisebb mellmagassági átmé-
rõjû állományelemek esetében pedig az
összterületre vonatkozó záródást kell
becsülni. Vizsgálni kell az egyes erdõ-
részletek egészségi állapotát is.

Törzsenkénti felvételt csak a 3 hektár-
nál kisebb erdõrészletekben célszerû vé-
gezni, az ennél nagyobbakban körös
mintavétel javasolt. A mintaköröket az
állomány egész területén egyenletesen
elosztva kell kijelölni. A körök közép-
pontját állandósítani kell, hogy a követ-
kezõ ellenõrzõ felvételt ugyanott lehes-
sen elvégezni. A mintakörök elhelyezke-
dése a szálaló üzemosztály teljes terüle-
tére fektetett 100x100 méteres rácshálón
alapul. Az elsõ felvétel során ennek a há-
lónak a rácspontjaiban kell a mintakörö-
ket felvenni, majd a késõbbi felvételek-
nél – ha az állomány szerkezete megkí-
vánja – a hálót egyszerû módszerekkel
70x70, majd 50x50 méteresre lehet sûrí-
teni. A mintakörök területe 3 ár nagysá-
gú (9,77 m sugarú kör) legyen. Az elvég-
zett fakitermelési beavatkozásokat a
nyilvántartási lapon rögzíteni kell.

2. Gazdasági cél a vegyes választékú,
egyenletes hozamú faanyagnyerés folya-
matos erdõborítás mellett vagy a talajvé-
delmi rendeltetés biztosítása és a vegyes
választékú faanyagtermelés egyenletes
hozam és folyamatos erdõborítás mellett.

A gazdálkodónak a nyilvántartásban
csak a kitermelés m3 összesen sorát kell
kitölteni. Ellenõrzõ felvétel során pedig
a tartalékállományra vonatkozó borítást
és záródást célszerû rögzíteni. A kiter-
melhetõ fatömeg mennyiségének meg-
határozásához a 10 évente készülõ er-
dõtervben számított folyónövedék az
irányadó. A 100x100-as felvételi minta-
pontok sûrítésére a késõbbiekben
ezekben az állományokban csak akkor
van szükség, ha a gazdasági célt meg-
határozott minõségû vastagfa- (célát-
mérõ) termelésre változtatjuk.

A második ellenõrzõ felvétel idõ-
pontjáról a gazdálkodó és az erdõfelü-
gyelõ közös megegyezés alapján dönt,
figyelembe véve az állomány szerkeze-
tét, a belenyúlásokat, az újulatot, illetve
azt, hogy mikor szükséges a törzs-
számeloszlás ismerete. A két felvétel
között akár 20-30 év is eltelhet.

Kürtösi András
erdõfelügyelõ

Kerületvezetõ erdészek
figyelem!

Az Erdészeti Lapok szerkesztõsége
kéri a kerületvezetõ kollégákat, hogy
aki megõrizte szolgálati naplóját, jut-
tassa el a szerkesztõségbe. Szeret-
nénk ezekbõl a feljegyzésekbõl kivo-
natolni, és a tanulságos, érdekesebb
eseményeket, megfigyeléseket köz-
readni. A naplókat természetesen
visszajuttatjuk a feladónak. Ha fény-
másolatot kapunk az is alkalmas a
szerkesztésre. Megkülönböztetett fi-
gyelemmel várjuk  idõs erdészek fel-
jegyzéseit. 

A szerkesztõség


