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Az Erdõhasználati és az Erdõmûvelési
Szakosztályok háromnapos tanulmány-
útján áttekintést kaptunk a Vajdaság er-
dõgazdálkodásáról.

A Vajdaság 175 ezer hektár erdejébõl
131 ezret a Vajdaság Erdõi Közvállalat
(Vojvodinašume) kezeli. A maradékon
a vízügy, a honvédség, az önkormány-
zat, a 22 hektár védett területen a ter-
mészetvédelmi hatóság és a mezõgaz-
dasági társulások osztoznak. A tarto-
mányban magánerdõ csupán 5,5 ezer
hektár – 3% – van.

Az erdõkezelés mellett mezõgazdasá-
gi területek beerdõsítésével is nagy tétel-
ben foglalkoznak. Az erdõtelepítésnek
nagy jelentõsége van. Ennek révén 6%-
ról 14%-ra emelték az erdõsültséget, de
még most is jelentõs számú községhatár-
ban 1% alatti az erdõsültség. 

A Vojvodinašume tulajdonosa a Vaj-
daság tartomány. A tulajdonosi jogokat
a tartományi parlament gyakorolja: ve-
zérigazgató kinevezése, üzemtervek,
éves gazdasági tervek, eredmény fel-
használása stb.

A kezelt terület tulajdonosa a szerb
állam. 

A közvállalat négy erdõgazdaságból
és egy vadászati üzembõl áll. 22 hektár
kivételével a természetvédelmi kezelést
is õk végzik. A vadászati jog mellett a tar-
tomány folyóinak és tavainak jelentõs te-
rületén a halászati jog is a közvállalaté. 

Jellemzõen saját dolgozók végzik a
fizikai munkát is, de alkalmaznak vállal-
kozókat is. Az 1800 dolgozóból 240 dip-
lomás (ebbõl 160 erdõmérnök), 490 kö-
zépszintû végzettséggel rendelkezik
(ebbõl erdész 270 fõ).

Az erdõfelújítást támogatja az állam, de
a támogatás nem fedezi a teljes költséget. 

Az erdõgazdál-
kodást és a termé-
szetvédelmi keze-
lést független er-
dészeti és termé-
szetvédelmi ható-
ság ellenõrzi.

Az erdõfelü-
gyeleti rendszer
sajátossága, hogy
nincsenek szank-
ciók. Van viszont
jogkörük arra,
hogy szükség ese-
tén az erdõgazdál-
kodó költségére
elvégeztessék a
nélkülözhetetlen munkákat. Az álta-
lunk megkérdezett állami erdészek
ilyen esetrõl nem hallottak. Náluk az
erdõfelügyelet nem korlátoz, csupán
az erdõgazdálkodó által készített ter-
veket bírálja el, és ellenõrzi azok vég-
rehajtását, szükség esetén szakmai ta-
nácsot ad. 

A természetvédelmi hatóság a védett
természeti értékek kezelését ellenõrzi.
A védett területeken három zónát alakí-
tanak ki. Az elsõben semmilyen, a má-
sodikban korlátozott, a harmadikban
korlátlanul végezhetõ a gazdálkodási
tevékenység.

Általánosan jellemzõ, hogy nincs te-
rületi és idõbeli korlátozás. 

Ismeretlen a „befejezett erdõsítés”
fogalom.

Az erdõrendezési feladatokat a köz-
vállalat látja el. Az üzemtervezés nyilvá-
nos. A lakosság és az önkormányzatok
tehetnek javaslatokat. Gazdálkodást
korlátozó javaslatok nem jellemzõek,
mert a lakosság maximálisan elfogadó

az erdõgazdálko-
dás iránt. 

* * *
A Magyarország

különbözõ helyei-
rõl utazókat a
Zombori Erdõgaz-
daság Bácskamo-
nostori Erdészeté-
nek vadászházá-
ban fogadta Ta-
kács Márta vezéri-
gazgató és kollé-
gái. Itt rövid tájé-
koztatást kaptunk
a közvállalatról,
annak mûködésé-
rõl és a helyi saját-

osságokról. Majd a reggeli után a Fruš-
ka gora hegységbe utaztunk. 

A Fruška gora Nemzeti Parkot 1960-
ban alapították. A természetvédelmi ke-
zelést és az erdõgazdálkodást a közvál-
lalat végzi. A fafajok 80%-a kocsányta-
lan tölgy, elegyes és elegyetlen állomá-
nyokban. Az állományok 75%-a sarj
eredetû. A korábbi nagyfokú emberi
behatások ellenére nagy a biodiverzi-
tás. Az itt megtalálható 1500 növényfaj-
ból 50 fás szárú.

A helyi kollégák a kocsánytalan
tölgy felújítását és a felújítási problé-
máikat mutatták be.

Jellemzõen egy bontás után végvág-
nak. A bontás után 70% alatti a fedett-
ség. Gondot okoz, hogy a tölgy ritkán
terem, aránytalanul sok a túltartott faál-
lomány, valamint a lágyszárúak elleni
vegyszeres védekezés tilalma. 

A vadkár nem jelentõs, de az õz által
okozott minõségi vadkárral már volt
problémájuk. A biodiverztás jegyében
tervezik a korábban kiirtott gím vissza-
telepítését.

A fakitermelési költségek és faárak
hasonlítanak a magyarországira. 

Az alkalmazott fakitermelési techno-
lógiák azonosak a magyarországiakkal,
de az erdei program során magyar er-
dészek számára különleges közelítési
lehetõséggel is megismerkedtünk. Itt
még alkalmazzák faanyag-közelítésre a
lovakat málhahordóként is. Egy lóra
300 kg fát raknak fel a málhanyeregre.

Szállásunk a szerémségi Mitrovica
melletti Morovici vadászházban volt. A
vadászház és a környezetét képezõ va-
daskert jelenleg a honvédség kezelésé-
ben van, de a minisztériumok profiltisz-
tításának eredményeként várható, hogy
átkerül a Vojvodinašume kezelésébe.

A Vajdaság erdõi közvállalatnál jártunk
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A Sremska Mitrovicai Erdõgazdaság
területén kaptunk részletes tájékozta-
tást az erdõrendezésrõl, természetvé-
delmi területek kezelésérõl és tanulmá-
nyoztuk a kocsányostölgy-gazdálko-
dást. 

A kezelt erdõkben 1863 óta készíte-
nek üzemterveket. Térinformatikai
szoftvert, terepi adatfelvevõt, elektro-
mos átlalót alkalmaznak. A méréseket
mintateresen végzik. A földnyilvántartá-
si térképek kapcsán megemlítették,
hogy még mindig kiválóan használha-
tók a monarchiabeli térképek. Az
üzemtervek szûrt adatai nyilvánosak, az
interneten elérhetõek.

Itt csak a vágásos erdõgazdálkodást
alkalmazzák, de Belsõ-Szerbia hegyvi-
dékein a bükkösöket és a jegenyefeny-
ves-bükkösöket szálalják is. 

A termõhelyi adottságok miatt ki-
emelten fontos a sûrûn szintezett tér-
képfedvény, hiszen a vízzel borítottság
meghatározza a tervezhetõ célállo-
mányt.

Évi 10 km új utat terveznek.
A jugoszláv utódállamokban tilos az

õshonos állományok tarvágása. Ezért
természetes (természetszerû) felújítást
kell alkalmazni a tölgyesekben. 

• A kocsányos tölgy minél egyenle-
tesebb kitermelhetõsége érdekében
nagy figyelmet fordítanak a maggaz-
dálkodásra. 1951 óta nyilvántartást ve-
zetnek a magtermésrõl. Mivel átlago-
san háromévente terem náluk bõsége-
sen a kocsányos tölgy, jó termés ese-
tén egy évre való makkot betárolnak.
Nyolc regisztrált magtermõ állomány-
ból és két plantázsból gyûjtetik össze a
makkot, amit a XXI. századi technikai
színvonalú létesítményükben hõkezel-
nek, csáváznak, majd hûtõben betárol-
nak. Az idén 170 tonna makk betárolá-
sát tervezik. A technológia színvonalá-
ra jellemzõ, hogy az egyéves betárolás
után sem csökken a csíraképesség 80%
alá. 

A tartamosság biztosítása mellett
fontos szempontjuk a helyi génállomá-
nyon belül erdõgazdaságilag kedve-
zõbb jegyekkel bíró csoport továbbsza-
porítása is. A bemutatott magtermõ ál-
lományban több magfa 20 méterig ág-
tiszta, hengeres törzsû volt. 

• A kocsányos tölgy program. Ezeket
az erdõket – az ipari forradalom hatásá-
ra – elõször a XIX. században termelték
le. Akkor ártéri keményfás társulások
voltak, de mára a – vízszabályozás miatt
– megváltozott a vízgazdálkodásuk. 

Jellemzõen 750x750 méteres szabá-
lyos hálózatban alakítottak ki erdõrész-

leteket. A felújításra nagy gondot fordí-
tottak, elõtérbe helyezték a kocsányos
tölgy (szlavón tölgy) elegyarányának
növelését.

• A felújítás Elsõ bontásként kiter-
melik az összes nem tölgy fafajt, kiirtják
a cserjeszintet. Ekkor kijelölik a 20-25
méterenkénti közelítõ nyomokat.

Két évig glifozáttal totális gyom- és
cserjeirtást végeznek. A visszamaradó
állomány záródásától függõen második
bontásra is sor kerülhet. Ilyenkor 50-
60%-ra is lebontják az állományt. Az el-
sõ bontás utáni második vagy harmadik
évben – megfelelõ makktermés híján –
teljes vagy részleges makkvetést végez-
nek. A vetéshez saját fejlesztésû füg-
gesztett vetõgépet használnak. A már
kijelölt közelítõ nyomon nincs mester-
séges makkvetés. A felújításokat kerí-
téssel védik. Eddig
csak vaddisznó el-
len védekeztek, de
a gím szaporodása
miatt mostantól
szarvas ellen is vé-
delmet adó ma-
gasságúra építik.

A kocsányos
tölgy újulatot két
évig Rubigánnal
permetezik.

A fakitermelés
vezérgépe a
forwarder. 

Pocok ellen, sa-
ját fejlesztésként,
D3 vitaminnal védekeznek. 

A nap folyamán – különbözõ korú
állományok bemutatásával – megismer-
tettek minket a felújítás és a nevelõ vá-
gások során kialakított állapotokkal. 

• Erdõrezervátum. A Mitrovicai Er-
dõgazdaság területén nyolc védett terü-
let található. Ezekbõl egyet már 1876-
ban védetté nyilvánítottak. A 10,7 hek-
táros területen 240 db kocsányos tölgy
található, melyek – két 60 éves példány
kivételével – 350 év feletti famatuzsále-
mek. Itt a magyar delegáció igen gyen-
gén vizsgázott a fekvõ fa köbtartalmá-
nak becslésébõl. A többség jelentõsen
alulbecsülte a 75 m3-es kidõlt tölgyet.
Tekintettel arra, hogy 350 év óta csak
két példány tudott felnövekedni, a ter-
mészetes megújulás hiánya miatt a ter-
mészetvédelmi hatóság már feloldotta
volna a védelmet, de a helyi erdészek
ragaszkodnak a további védelemhez, a
teljes háborítatlansághoz. A terület a
Száva árterén van. Több száz év óta vál-
tozásként legfeljebb a gyalogakác cso-
portos megjelenését lehet említeni. A

felújulás 350 éve tartó elmaradásának
okát a helyi kollégák sem ismerik. 

A Mitrovicai Erdõgazdaság Klenaki
Erdészetének területén nemesnyár- és
feketedió-állományok megtekintésére
került sor.

A nap folyamán a csemetekerti ki-
emeléstõl a fakitermelés utáni vágásta-
karításig bemutatták a nyárasokban al-
kalmazott technológiákat.

Mind felújításra, mind erdõtelepítés-
re saját csemetekertben elõállított gyö-
keres fûz- és nyárdugványt használnak.
Nyárból a korábbi sláger euramericana
klónok helyett a deltoides klónokat ré-
szesítik elõnyben. 25 éves korban 600
m3/hektár fatömeget produkálnak.

Az ültetést egy- vagy kétéves gyökeres
dugvánnyal végzik, 130 cm mélyre fúrt
gödörbe, 6x6 méteres vagy 7x7 méteres

hálózatban. Így elhagyják a gyérítést. Az
ültetést követõ hét évig intenzíven gon-
dozzák. Évente egyszer gyomirtóznak,
háromszor tárcsáznak, kétszer nyesnek. 

A fakitermelést processzorral végzik.
A vágástakarítást könnyen meg tudják
oldani, mert a lakosság még a nyár vá-
gáshulladékát is hajlandó saját célra
összetermelni. 

A szakmai program terepi részét fe-
ketediós állományok tanulmányozásá-
val zártuk.

A búcsú munkaebédre a Karakusa
vadászházban került sor, ahonnan
hosszas baráti beszélgetés után hazain-
dultunk Magyarországra.

Köszönet dr. Zorán Tomovic kollé-
gának a precíz, teljes szakmai áttekin-
tést adó program szervezéséért, Takács
Márta vezérigazgatónak és minden
vendéglátónak a baráti fogadtatásért.

Külön köszönet Blazsev Zsifko szak-
osztálytársunknak a tanulmányút le-
egyeztetéséért és a szakszerû tolmácso-
lásért.

Urbán Pál




