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A Pro Silva nagyrendezvény témája
a különbözõ üzemmódok gazdasá-
gosságának vizsgálata, valamint a
Parkerdõnél tíz éve üzemi méretek-
ben bevezetett folyamatos borítást
biztosító erdõgazdálkodás eredmé-
nyeinek bemutatása volt. A 2012.
szeptember 20-21-i konferencián
közel 100 fõ, közöttük egyetemi ok-
tatók, kutatók, hegyvidéki erdõgaz-
daságok dolgozói, erdészeti hatóság
dolgozói, magán erdõgazdálkodók,
a hivatásos természetvédelem vala-
mint civil szervezetek képviselõi
vettek részt. A kétnapos rendezvé-
nyen tíz elõadás és négy különbözõ
helyszínen megrendezett terepi
program foglalkozott a folyamatos
erdõborítással.

Gõsi István, a Pilisi Parkerdõ Zrt. ve-
zérigazgató-helyettesének és Horváth
Iván, a Pro Silva Hungaria elnökének
megnyitó beszéde után Varga Béla ké-
pes beszámolóját láthattuk a Pro Silva
franciaországi nagyrendezvényérõl. A
délelõtt folyamán Csépányi Péter a fo-
lyamatos borítást biztosító erdõgazdál-
kodás 10 éves helyi eredményeit mutat-
ta be. Jelenleg közel 4600 ha szálaló és
4200 ha átalakító üzemmódú erdõt ke-
zel a Pilisi Parkerdõ, ami a 7100 ha fa-
anyagtermelést nem szolgáló üzemmó-
dú erdõvel együtt mindösszesen közel
16 000 ha folyamatos erdõborítást jelent. 

Mészöly Károly összegezte azokat a ta-
pasztalatokat, amelyekre a folyamatos er-
dõborítást biztosító – kiemelten a szálaló
– üzemmódú erdõk tervezése során tet-
tek szert. A Pilisszentkereszti Erdészetnél
a szálaló, a Visegrádi Erdészetnél az átala-
kító, a Budapesti Erdészetnél a faanyag-
termelést nem szolgáló üzemmód került
túlsúlyba a 2011-es erdõtervezés során. A
szálalótömbök bevetésével változott az
erdõrészlet-beosztás (erdõrészletek ke-
rültek összevonásra), így az átlagos rész-
letnagyság 14 ha lett. Ezzel párhuzamo-

san ki kellett alakítani a közelítési irányo-
kat és a készletezõ helyeket. 

Dr. Veperdi Gábor az élõfakészlet-
és a növedék-meghatározás folyamatos
erdõborítású területeken alkalmazott
módszerét mutatta be. A Pilisi Parkerdõ
területén így történik a növedékmegha-
tározás. A szálalóerdõben a biológiai
felsõmagasság függvényében modellek
alapján határozható meg az optimális
élõfakészlet. Tízévente, hektáronként
500m2 területû mintakör segítségével
történik a fakészlet felvételezés. A fatér-
fogat számítása egyváltozós fatérfogat
függvénnyel (szilv) történik. A függ-
vénnyel az erdészeti nagytáj, a fafaj és a
vastagsági métercsoportokban meg-
adott átmérõadatok segítségével szá-
mítható a hektáronkénti fatérfogat.
Nincs szükség így a sok hibalehetõsé-
get magában rejtõ magasságmérésre. 

A bevezetõ elõadások után a Buda-
pesti Erdészet hárs-hegyi szálalótömb-
jét tekintettük meg. Az elegyes ko-
csánytalan tölgyesben a tölgy megjele-
nése az újulatban és fiatal fák kis cso-
portjaiban is megfigyelhetõ. Beigazoló-
dott, hogy 540 mm éves átlagos csapa-
dék esetén is van arra lehetõség, hogy a
kocsánytalan tölgyet szálalóerdõben
kezeljük. Ennek bizonyítéka az ígéretes
tölgy újulat és a rudas méretû tölgy cso-
portok egyidejû jelenléte az idõs töl-
gyek uralta erdõben. Az újulatfoltok
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ápolására minimális mértékben szük-
ség lehet, a beavatkozások során elsõd-
legességet élvez a tölgyek megsegítése.
A budapesti erdõk az ország legna-
gyobb látogatottságú parkerdei, az ant-
ropogén zavarás hatására kevesebb a
területen a vad, így nem szükséges az
újulatcsoportok bekerítése.  

A délután folyamán a visegrádi Erdei
Mûvelõdés Házában folytatódtak az
elõadások, itt a folyamatos erdõborítá-
sú erdõkezelés módszertana után az
ökonómiai értékelés került elõtérbe.
Dr. Schiberna Endre elméleti naturális
modellek segítségével hasonlította
össze a vágásos és a szálaló üzemmódú
erdõgazdálkodás gazdaságosságát.
Megállapította, hogy azonos hozamok,
bevétel és költségviszonyok esetén a
szálaló üzemmód annuitása (ugyana-
zon idõszakra vetített járadéka) maga-

sabb az erdõrészlet (kisbirtok) szintjén,
de a különbség mértékét jelentõsen be-
folyásolja a kamatláb. E modellek vizs-
gálatából azt a következtetést vonta le,
hogy erdõtömb, vagy üzemi szinten –
feltételezve a szabályos állapotot (sza-
bályos koreloszlást) – a szálaló üzem-
mód nem elõnyösebb. Elmondta, hogy
a szálaló üzemmód ökonómiáját üzemi
szinten elsõsorban a jelenleg vitatott
hozamok, bevételek és költségek fog-
ják meghatározni.

Az elméleti elemzést követõen Csór At-
tila (Pilisi Parkerdõ Zrt. Valkói Erdészet) és
Világhy András (Zalaerdõ Zrt. Zalaeger-
szegi Erdészet) mûszaki vezetõk és Csé-
pányi Péter fõmérnök a gyakorlati tapasz-
talataikat, számításaikat osztották meg.
Csór Attila elõadása a Valkói Erdészetnél
néhány területen bevezetett „örökerdõ”
elvek eredményeirõl szólt. A zárt erdõk
klímaviszonyainak határán lévõ cseres ál-
lományok esetében a hagyományos erdõ-
felújítás módszereinek kudarcai miatt

(erõs pajorkár, aszálykár) vezették be bi-
zonyos területeken az átalakító üzemmó-
dot. A tarvágással vagy a hagyományos fe-
lújítóvágással összehasonlítva ezekben az
erdõrészletekben gazdaságilag is kedve-
zõbb az „örökerdõ elvek” alkalmazása, hi-
szen az újulatot a meglévõ magtermõ fák
védelme és az elegyesség miatt kevésbé
veszélyeztetik a biotikus és abiotikus ká-
rok. Világhy András bemutatta, hogy a Za-
laegerszegi Erdészet területén az eddigi
adatok alapján a hektáronkénti átlagos
korszaki jövedelem magasabb az átalakító
üzemmódú erdõk esetében, mint a vágá-
sos üzemmód esetén, de rámutatott arra,
hogy csak hosszútávú vizsgálatok vezet-
nek helyes megállapításra.

Csépányi Péter a Pilisben a vágásos
és szálaló üzemosztályokból (2. fater-
mési osztályú bükkösök) származó
tényadatok elemzése és jövedelmezõ-

ségük összehason-
lítása során arra a
következtetésekre
jutott, miszerint a
szálaló üzemmódú
erdõk nemcsak er-
dõrészlet, hanem
erdõtömb szintjén
(üzemi szinten)
sem jelentenek
rosszabb gazdasá-
gi alternatívát.

A délutáni blok-
kot Dr. Kovács Esz-
ter, a gödöllõi Szent
István Egyetem
Környezetgazda-
ságtani Tanszékén

tanító közgazdász elõadása színesítette az
erdõk által nyújtott ökoszisztéma szolgál-
tatásokról és ezek pénzbeli kifejezhetõsé-
gérõl. Bemutatta, hogy az erdõk lehetsé-
ges teljes értéke sokkal nagyobb annál,
amit jelenleg pénzügyileg mérünk. A jö-
võben vélhetõen ezek a pénzben most
nem mérhetõ értékek, mint a természeti
értékek, biodiverzitás, kikapcsolódás, táj-
képi jelentõség, kulturális szolgáltatások
egyre fontosabbak lesznek. Dr. Kovács
Eszter együttmûködésre kérte az erdésze-
ket az ebbéli a kutatások folytatásában.
Az elõadásokat kérdések és hozzászólá-
sok követték.

Péntek reggel Zambó Péter vezéri-
gazgató köszöntõ szavait követõen a
Pro Silva Hungaria ünnepélyesen meg-
koszorúzta Dr. Madas László emlékö-
vét. Madas László szakmai munkássága
jelentõsen hozzájárult a természetköze-
li és a közjóléti erdõgazdálkodás kiala-
kulásához, fejlõdéséhez. A koszorúzás
után, az általa 58 évvel ezelõtt megkez-

dett folyamatos erdõborítású erdõkeze-
lés eredményét láthattuk, a helyenként
már kialakult szálalóerdõ szerkezetet.
Dr. Madas László ígéretes fái bebizonyí-
tották, hogy a bükk megfelelõ termõhe-
lyi körülmények között 100 éves korán
túl is töretlenül növekszik. 

Ezután a Pro Silva bemutató területét
és a legnagyobb összefüggõ szálalóer-
dõ-tömböt, a Pilistetõi Örökerdõt tekin-
tettük meg. Csépányi Péter hangsúlyoz-
ta, hogy a szálalás mûveléséhez – a ma-
gasan képzett erdészeken, profi fakiter-
melõ vállalkozókon kívül – megfelelõ
szervezeti felépítés is kell. Ez erdõ-
gondnoki rendszert jelent, ahol a fa-
használati és az erdõmûvelési feladatok
egyazon szakember kezében vannak. A
folyamatos erdõborítást biztosító gaz-
dálkodáshoz a szó legnemesebb értel-
mében vett erdészre van szükség. A
gazdálkodói hozzáállásban fontos,
hogy a területen élõ generációk hosszú-
távú érdekeit mind gazdasági értelem-
ben, mind a biodiverzitás megõrzésé-
nek terén vegyük figyelembe. A jelölés
és a kijelölt fák döntése a legfontosabb
szakmai „mozzanatok”, amelyek meg-
határozzák és híven tükrözik az erdõ-
gazdálkodás lényegét (az erdõ szerke-
zete, jövõbeni genetikai állománya, az
értékkihozatal és még sok minden más
itt dõl el). Csépányi Péter a jelölésnél fi-
gyelembe vett szempontokra is kitért.
Fontosnak tartja emellett, hogy a vadál-
lomány száma ne haladja meg az erdõ
vadtûrõ képességét. Végszóként az er-
dõ ökológiai és gazdagági értékeinek
megõrzésére hívta fel a figyelmet, hi-
szen az erdõre a következõ generációk-
nak is szükségük lesz.
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