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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Tavaly novemberben az Erdészeti La-
pok is beszámolt a karintiai kormány-
hivatal erdészeinek magyarországi ta-
nulmányútjáról. Az akkori program
egyik vendéglátója, a Kisalföldi Erdõ-
gazdaság Zrt., illetve az OEE Gyõri Er-
dõgazdasági Helyi Csoportja idén nyá-
ron viszonozta a látogatást az osztrák
kollégáknál.

Az elsõsorban erdõfelügyeleti és terve-
zési hatósági feladatokat ellátó Tartomá-
nyi Erdészeti Igazgatóság meghívására
nyolcfõs csapattal indultunk karintiai ta-
nulmányutunkra. Kisbuszunkkal július
13-án este érkeztünk meg a Völkermarkt
melletti szálláshelyre. Vendéglátóink szí-
vélyesen fogadtak bennünket, ajándék-
csomaggal és vacsorameghívással ala-
pozták meg a jó hangulatot.

Másnap az erdészeti szolgálat képvi-
selõi nagy vonalakban bemutatták a ka-
rintiai erdészeti hatóság mûködését,
amely jelentõsen eltér a hazaitól. A ha-
tározathozatal–ellenõrzés–számonké-
rés–bírságolás gondolatköre kevésbé
hangsúlyos, helyette a tanácsadás, tájé-
koztatás, oktatás, a magánerdõ-tulajdo-
nosok érdekeit szolgáló pályázati prog-

ramokban való részvétel a meghatáro-
zó. Röviden: segítõ hozzáállással pró-
bálják megelõzni a gondok kialakulá-
sát. Természetesen mindez a hazainál
komolyabb személyi és anyagi feltéte-
lek mellett lehetséges.

Elsõ szakmai programként a Graz és
Klagenfurt között megépülõ, 130 kilo-
méter hosszú Koralmbahn vasútvonal
miatti erdõterület-kivonást és annak
kompenzációs munkáit tekintettük
meg. A Baltikumot Itáliával összekötõ
vasútvonal 5,4 milliárd euróból épül,
elõreláthatólag 2019-ig. A völkermarkti
körzetben 150 hektár erdõt kellett fel-
számolni az építkezés miatt. A magas
(60% fölötti) erdõsültség és a nélkülöz-
hetõ mezõgazdasági területek hiánya
miatt nem erdõtelepítést kért kompen-
zációként a hatóság, hanem az erdõ-
szerkezet átalakítását.

A megtekintett terület kavicsos alapú
síkság (közepes magasságban), illetve
részben dombvidék. Az erdõsítések fa-
faja a 2. világháborút követõ idõkig
szinte kizárólag a lucfenyõ volt, gyor-
san nõtt, viszonylag könnyû volt a fel-
nevelése, hamar megtérült a létesítés
költsége, ez lett a kenyéradó fa. Napja-

inkban egyre súlyosabb szúkárok sújt-
ják ezeket az elegyetlen állományokat,
így a vasútépítés miatti területvesztésért
cserébe, lomb-elegyes erdõszerkezet
kialakítását tûzték célul. Állami terüle-
tek hiányában a magántulajdonosokat
kellett meggyõzni, hogy eltûrjék a szá-
mukra ingyenes átalakítást, amelynek
eredményét nem változtathatják meg,
sõt e tényt az ingatlan-nyilvántartásba
(a tulajdoni lapjaikra) is feljegyezték. 

A bemutatott 21 hektáros kompenzá-
ciós területrõl a beteg, illetve széldöntött
és széltörött fákat eltávolították, az üres
foltokban pedig „csoportos erdõsítést”
hajtottak végre. Egyedi törzsvédelemmel
ellátott, 60-80 centiméteres tölgy-, gyer-
tyán- és egyéb lombos csemetéket ültet-
tek a kialakult lékekbe, 2000 db/ha sûrû-
ségben. Közben természetes úton is
megjelent a kocsánytalan tölgy, bükk,
erdeifenyõ, hárs, nyír, ezeket is igyekez-
tek támogatni. Egyes részeket a nálunk
megszokott módon, egyben kerítettek
körbe. A program megvalósítására pá-
lyázatot írtak ki, melyet egy tervezõ iro-
da nyert meg, de a munkákat továbbad-
ta alvállalkozóknak. Az ellenõrzést az er-
dészeti hatóság végzi. 

Érdekességként bemutatták az erdé-
szeti hatóság nyomkeresõ kutyáját, me-
lyet a karanténlistán szereplõ két káro-
sító (Asian Longhorn Beetle / Anoplopho-
ra glabripennis és Citrus Longhorn
Beetle / Anoplophora chinensis) szagá-
nak felismerésére képeztek ki a drog-
keresõ kutyákhoz hasonlóan. A kutyát
importszállítmányok fa csomagolóa-
nyagának, rakodólapjainak az ellenõr-
zésére használják, kitûnõ eredménnyel.  

A program a szlovén határ közvetlen
közelében, Eisenkappel térségében
folytatódott. Az 1000 méternél maga-
sabban elterülõ hegyvidéki területen
2000 milliméter csapadék jellemzõ, így
a lucfenyõ jól érzi magát. Szúkár csak
elvétve fordul elõ. Arrafelé az erdõbir-
tokok nagyobbak, ráadásul fahozamuk
is jelentõs, amelybõl meg lehet élni. Ki-
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alakult egy jól mûködõ birtokszerkezet,
amelynek keretében az erdészeti vállal-
kozói kör viszonylag kis távolságban
mozogva, egész évben talál munkát.  

Az erdészeti vállalkozások egyik fõ
gondja, hogy az osztrák lakosság szinte
egyáltalán nem hajlandó az erdészeti
munkára, így ezeket a feladatokat – be-
leértve a nagy értékû gépek irányítását is
– külföldiekkel, elsõsorban bosnyák és
szerb munkavállalókkal kell elvégeztet-
ni. A terepviszonyok miatt az útépítés
elengedhetetlen, megfelelõ feltártság
nélkül az erdõgazdálkodás lehetetlen

volna. A faanyagot legnagyobb részben
kötélpályán közelítik (általában 600 mé-
ter távolságig). A helyszínen megismer-
hettük az egyik magánerdészet szakirá-
nyítóját és az egyik alkalmazottakkal
mûködõ erdõgazdasági vállalkozót.

A hegyvidék után egy alacsonyab-
ban fekvõ dombságot tekintettünk
meg Völkermarkt térségében, ahol né-
hány évtizede lombos fajokkal végez-
tek erdõfelújítást pótló telepítést. A ko-
rábbi legelõt fõleg hegyi juharral és
magas kõrissel ültették be. Sajnos a kõ-
ris-hajtáspusztulás gombája néhány év
alatt óriási kárt okozott, így ma a juhar
értékfatermelés a cél. A magántulajdo-
nú birtokot bevonták egy mintaterület-
hálózatba, ahol azt mutatják be a nagy-
közönségnek, hogy miként fejlõdnek
egyes fafajok az erdészeti szakembe-
rek által javasolt szabályos beavatko-
zások hatására. A mintaterületeken ki-
választott fákat ötévente pontosan fel-
mérik, és fejlõdésüket táblázatba vi-
szik, illetve diagramon ábrázolják. A
modelltáblák adatait tájékoztató kiad-
ványokban közlik. A kísérleti területek
a klímaváltozás hatásainak vizsgálatát
is szolgálják.

A bemutatott területen a Franciaor-
szágból átvett Q-D módszert alkalmaz-
zák az állománynevelésre. Q-szakasz
(Qualifizierung ≈ kiképzés, minõsítés):
A fiatal állományt sûrûn tartják, csupán
a zavaró böhöncöket törik vissza vagy
gyûrûzik körbe (a fa eltávolítása nél-
kül). Ilyen viszonyok között a fák gyor-
san felnyurgulnak 8-10 méter magasra,
hosszan ágtiszta törzsekkel. A szakasz
elnevezése a természetes ágtisztulás és
differenciálódás folyamatára utal.

D-szakasz (Dimensionierung ≈ vasta-
gítás): Kiválasztják a potenciális V-fákat,

majd azok körül eltávolítják a szoronga-
tó, zavaró egyedeket. Ágnyesést a fama-
gasság egynegyed részéig végeznek. Ké-
sõbb véglegesen kiválasztják a V-fákat
és azok fejlõdését támogatják a koroná-
jukba lógó faegyedek eltávolításával. Ez
nagyban elõsegíti a kiválasztott példá-
nyok gyors koronafejlõdését, ami az ág-
tiszta törzsek gyors vastagodását idézi
elõ. A célátmérõ 50-70 centiméter.

Július 15-én átköltöztünk a Villach
melletti Gödersdorfba. Az erdészeti ható-
ság helyi erdõmérnöke bemutatta a villa-
chi körzetet, ahol az erdõket a lakosság
különbözõ csoportjai veszik igénybe (sí-
elõk, nyári túrázók, futók, kerékpárosok,
siklóernyõsök, vadászok, természetvé-
dõk). Különösen kényes kérdés, hogy a
hatóság milyen egyensúlyt talál az egyes
érdekcsoportok igényei között.

Ottjártunk elõtt néhány nappal óriási
jégesõ és vihar pusztított a vidéken. A
golflabda nagyságú jégdarabok az er-
dõben is jelentõs károkat okoztak, fel-
mérésük akkor még nem zárult le.  Fõ-
leg töréskárok, de néhány széldöntés is
elõfordult a jellemzõen lucos állomá-
nyokban. A távolból is jól kivehetõ ká-
rosodott foltokat „szúfészkeknek” ne-
vezik, és ennek megfelelõen kiemelten
kezelik a felszámolásukat. 

Ezután megtekintettük a stiegerhofi
mezõgazdasági szakmunkásképzõ isko-
lát, ahol eredetileg csak fakultatívan,
most viszont már a kötelezõ tananyagba
építve, erdõgazdálkodási ismereteket is
tanítanak. A térség erdõsültsége 70% kö-
rüli, ezért a helyi gazdák szinte mind-
egyikének van erdeje is, sõt általában
több az erdejük, mint a mezõgazdasági
területük. Az iskola célja, hogy elsõsor-
ban a helyi kisbirtokosok gyerekeinek
megmutassák a mezõgazdaság minden
szóba jöhetõ ágát – a közvetlenül értéke-
síthetõ tovább feldolgozott termékek (pl.
sajt és húskészítmények) készítésével
együtt. Így a kisebb birtokú családi gazda-
ságok is lehetnek önállóan életképesek.

Korábban a lakosság bankként te-
kintett az erdõre: amikor pénzre volt
szükségük, kivettek belõle, amennyi
kellett. Meg akarják mutatni nekik,
hogy az erdõ tartós jövedelemforrás is
lehet. A folyónövedék rendszeresen ki-
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vehetõ, minden hátrány nélkül. Nagy
hangsúlyt fektetnek a biztonságos, ba-
lesetmentes munkavégzésre, sõt az er-
gonómiai szempontokra (pl. helyes
testtartás) is. Az erdészeti képzés a kö-
vetkezõ területekre tér ki: fakitermelés,
erdõápolás, értéknövelõ beavatkozá-
sok (pl. nyesés), erdõbecslés, faanyag-
mozgatás (traktorral, kötélpályával, ló-
val), erdõfejlesztési terv készítése.

Az iskola tanmenete 3 éves, heti 35-
36 óra oktatással, ami gyakorlatilag
egész napos, bentlakásos képzést je-
lent. Az intézményhez kollégium is tar-
tozik. A tanórák kétharmada szól a me-
zõgazdálkodásról, egyharmada pedig
az erdõrõl. A gyakorlati foglalkozások a
teljes oktatás egyharmadát teszik ki.

Délután megtekintettük a Wörthi-tó
körüli erdõket, majd felmentünk a Pyra-
midenkogelbe, a világ legmagasabb, fá-
ból épült kilátójába. A legfelsõ kilátóte-
rasz 70,6 méter magasan van. A koráb-
bi vasbeton kilátó lebontása után ko-
moly faipari (és erdészeti) lobbitevé-
kenység eredményeként választották ki

a rétegelt-ragasztott faanyag tartószerke-
zetû építmény tervét. A különleges for-
matervezésû kilátó a korszerû faanyag-
hasznosítás egyik legjobb iskolapéldája
és egyben „élõ” reklámhordozója.

Másnap Hermagor térségébe utaz-
tunk az Osztrák Államerdészet (ÖBF)
által kezelt erdõkbe. Elsõként ott is a
helyi erdõk sajátosságait ismertették
meg velünk. Az erdõsültség azon a vi-
déken 90% körüli, a lucfenyõ a legjel-
lemzõbb fafaj. A jelentõs mennyiségû
csapadék (1800 mm fölött) miatt a szú-
kár nem számottevõ, de arra ügyelni
kell, hogy a széltõl és a hótól sérült fá-
kat idõben kitermeljék és elszállítsák. A

meredek terepviszonyok miatt elenged-
hetetlen az alapos erdõfeltárás. 

Az osztrák erdõk 15%-át kezelõ álla-
merdészet egyetlen részvénytársaság-
ként mûködik. Az állami tulajdonos a
mintegy 800 000 hektáros kezelt terüle-
tért (melynek egy része nem erdõ) kb.
20 millió euró vagyonkezelõi díjat szá-
mol fel, osztalékként pedig további 20-
30 millió eurót von el az elvárt nyere-
ségbõl. Ezek az összegek a költségve-
tésbe folynak, legnagyobb hányaduk
soha, semmilyen formában nem tér visz-
sza az erdõbe. Emiatt az osztrák álla-
merdészeti kollégák nagyon erõs pénz-
ügyi nyomás alatt, feszített munkatem-
póban dolgoznak.

Egy szakaszon elsétáltunk a 6,6 kilo-
méter hosszú, 4 óra alatt bejárható, egé-
szen az olasz határig vezetõ Garnitzen-
klamm geoösvényen. A szurdokot he-
lyenként 150 méter magas sziklafalak
övezik. Ezek kétharmadát a hegység-
képzõ erõk hozták létre, alsó harmadu-
kat pedig a völgy mélyén folyó patak
vízeróziós munkája alakította. A szur-

dok kõzettani szempontból rendkívül
érdekes, az erdõgazdálkodás viszont
gyakorlatilag megoldhatatlan.

Ezt követõen továbbutaztunk az álla-
mi erdõkbe, a meredek, hegyi út alap-
jait hadifoglyok építették az elsõ világ-
háborúban. Megtekintettünk egy hibá-
san indított felújítóvágást, ahol a széltö-
rés évrõl évre tovább bontja az idõs ál-
lományt, majd bemutatták a károsodott
területek felmérésére szolgáló kézi
GPS-készülék mûködését. Megszemlél-
tünk egy olyan területet is, ahol 1-2 mé-
teres átmérõjû lucfenyõ, jegenyefenyõ
és bükk törzseket termeltek ki a közel-
múltban.

A hegygerinc alatt elértünk egy éppen
a befejezéséhez közeledõ útépítéshez. A
szakasz 1,6 kilométer hosszú és 3,5 méter
széles, meredeksége 770 méter hosszban
12%-os. Az alapkõzet zömmel mészkõ és
dolomit, kisebb részben fillit és pala. A
sziklás hegyoldalban két fõ dolgozott  a
lánctalpas markolóval és a robbantásokat
elõkészítõ kõzetfúró géppel. A nagyobb
sziklákat robbantották, a kisebbeket a
markoló bontotta el, így készült az út
alapja. A kanyarokba 40-60 centiméter át-
mérõjû csõátereszeket illesztettek a vízle-
folyás biztosítására. Ahol félõ volt, hogy a
nagyobb esõzések vize nem tud lefolyni
az átereszen, az útfelszínbe „gázlót” épí-
tettek, hogy a víz ezen bukjon át, ne pe-
dig hosszában erodálja végig a pályát. Az
úttest gödreit olyan kövekkel egyenget-
ték ki, melyet a helyi kõzet mélyrobban-
tásával apróztak fel. Végül a teljes felszín
5 centiméter vastag zúzottkõ-borítást kap,
majd vibrációs hengerrel tömörítik a felé-
pítményét. A költségkeret 50 000 euró. 

Délután ellátogattunk a térség legna-
gyobb fafeldolgozó vállalkozásához, a
Hasslacher Norica Timber üzemébe,
Sachsenburgba. A vállalat 10 éve folya-
matosan növekszik, mára 7 telephelyén
mintegy 1 millió köbméter fenyõt dol-
goz fel évente, kb. 900 dolgozóval. A
társaság jogelõdjét 1901-ben alapítot-
ták, 1960-ban 40 ezer m3, 1996-ban 130
ezer m3 kapacitással mûködött. Ezután
felvásárlásokkal és jelentõs banki hite-
lekkel fejlõdött tovább a vállalkozás.  

A 300-400 fõt foglalkoztató sachsen-
burgi üzem – mely egyben a cégcsoport
központja is – lenyûgözõ adatokkal büsz-
kélkedhet: kb. 600 ezer m3 éves alap-
anyag-feldolgozás, 35 Mühlböck szárító-
kamra (egyenként 100-350 m3 befogadó-
képességûek), 200 ezer m3/év szárított fa-
anyag, napi 25 teherautónyi apríték, 43
ezer m3 alapanyag a rönktéren…  

Az alapanyag 90%-át 100 kilométe-
res körzetbõl szerzik be. Termelésük
90%-ban lucfenyõre alapul, mellette 7%
jegenyefenyõt, valamint egy kevés er-
dei- és egyéb fenyõt dolgoznak fel. A
beérkezõ anyagot fémkeresõvel átvizs-
gálják, kérgezik, utána kamerás-szoft-
veres módon felmérik, ez adja a vásá-
rolt mennyiség hiteles értékét. A mérés
módszerét külsõ hatóság hitelesítette,
és idõközönként újra ellenõrzi. Ezután
átmérõ szerint – centiméterenként (!) –
külön tároló rekeszekbe válogatják szét
a rakományt. A rönkteret vízzel perme-
tezik a kékülést okozó gomba ellen. A
vastagabb anyagot szalagfûrészen, a
„vékonyabbat” síkforgácsolóval és kör-
fûrészekkel bontják tovább.
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Hulladék nem keletkezik, a teljes fa-
anyagot hasznosítják, a leesõ szélekbõl
hézagléc készül, a forgácsból pellet, az
egyéb hasznosíthatatlan részekbõl pe-
dig energetikai apríték. A megtermelt
hõ- és elektromos energia egy kb. 50
ezer lakosú város szükségletét képes
fedezni. Méretébõl adódóan, a cégcso-
port rendkívül erõs piaci pozícióval
rendelkezik, az árakat jelentõsen befo-
lyásolni képes. Nem hivatalos informá-
cióink szerint alkalomadtán él is erõfö-

lényével, mind a vételi, mind az eladási
piacain. Az üzem szemlátomást a minél
tökéletesebb hatékonyságra és munkai-
dõ-kihasználásra törekszik. A rönkhasí-
tó szalagfûrész lapjai például mindkét
oldalról fogazottak, hogy a rönkkocsi
visszafelé mozgatása se legyen holtidõ.
A csarnokokban alig néhány ember
dolgozik, szinte minden automatizált.

A telephelyhez rétegelt-ragasztott
tartókat gyártó üzem is tartozik. Mivel a
bemenõ anyag egyöntetûbb, a terme-

lés jobban automatizálható, így a fûré-
szüzemnél kevesebb ember dolgozik
itt. Gyalulás, hossztoldás, enyvezés, ré-
tegezés, préselve ragasztás, hibajavítás,
csatlakozó végek kialakítása, csomago-
lás mûveletsora alakítja ki a 10-20 mé-
teres (vagy hosszabb) végterméket. A
120 ezer m3 kapacitású üzem kb.
120x80 méteres csarnokában 6-8 mun-
kást láttunk dolgozni. Náluk készült a
több mint 70 méter magas Pyramiden-
kogel kilátó tartószerkezete is.

Az üzem meglátogatása kiváló befe-
jezése volt az erdészeti tanulmányút-
nak. Az erdõ egyik legfontosabb ren-
deltetése a „gazdag nyugaton” is az,
hogy környezetbarát, megújuló nyersa-
nyaggal lássa el az ipart. 

Vendéglátóinknak, az egyes állo-
máshelyek elõadóinak ezúton is kö-
szönjük a tartalmas programot, a rész-
letes szakmai tájékoztatást és általá-
ban a szívélyes, baráti fogadtatást.
Külön köszönjük a Landesforstdirek-
tion két munkatársának, Hubert Küg-
lernek és Hornok Ritának, hogy a ta-
nulmányúton végig kísérték a csapa-
tunkat.

Iványi Ákos, erdõmérnök
Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK / ERDÉSZ SZEMMEL

Eredeti hazája Kína középsõ és észak-
keleti része. Ott 1000 m tengerszint fe-
letti magasságig hatol fel. Európába
parkfaként hozták be 1751-ben. Rend-
kívüli vitalitással rendelkezik. 

Korán, már 8 évesen elkezdi teremni
lependékterméseit. A felszín közelében
messzire terjedõ gyökerébõl is intenzí-
ven sarjad. Új hajtásai a fagyra érzéke-
nyek, a klímaváltozás tehát számára
akár kedvezõ lehet és segítheti a terje-
dését. Elsõsorban a laza szerkezetû tala-
jokat kedveli, kevésbé tápanyagigé-
nyes. A romtalajokon, sziklagyepek-
ben, vályogon, sõt épületeken is megte-
lepszik. Allelopátiás tulajdonságánál
fogva hihetetlenül leszûkíti a vele társu-
lásra alkalmas fajok számát.

A mechanikai eltávolítás hatására
gyökérsarjai még intenzívebben terjed-
nek. A rápermetezett és felszívódott
vegyszerek jó részét a gyökérnóduszo-
kon keresztül kiereszti, addig elhal, de
a lecsapolódáson kívüli gyökérzóna
annál intenzívebben sarjad. A fiatal
egyedek és sarjak permetezéssel,

lomb-, illetve kéregkenéssel, az idõ-
sebb egyedek törzsinjektálással kezel-
hetõk.

Összehasonlítva a közellenségnek
kikiáltott parlagfûvel a következõ meg-
állapításokat és javaslatokat tehetjük:

• A parlagfû kizárólag rom-, és boly-
gatott minerális talajfelszínt nyújtó élõ-
helyen él meg. A természetes, és/vagy a
felszínt jól borító növénytársulásokban
nem jelenik meg, illetve a természetes
vegetáció visszaállításával kiszorul. Ez-
zel szemben, talán a zárt bükkösök ki-
vételével a bálványfa minden élõhelyen
megjelenhet, és azt a maga számára ala-
kíthatja.

• Egerben az elsõ behurcolt pél-
dányt a várban Gárdonyi Géza tisztelet-
beli sírjára ültették. Ezt az „õst” szeren-
csére a Gárdonyi-emlékév kapcsán el-
távolították, de utódai már meghódítot-
ták a Kis Egedet, ott vannak a Berva-
völgyben, a bükkaljai kaptárköveknél,
és még sorolhatnám. Gyorsan terjed
vasutak, utak mentén. „Díszlik” a viseg-
rádi várban, az Alföld homokbuckáin,

az ország temetõiben, és még sorolhat-
nám.

• A környezet- és természetvédelem-
nek, az erdészetnek illõ lenne összefog-
ni, hogy e fafaj legalább olyan ellen-
szenvnek örvendjen, mint a parlagfû, és
ez jogszabályokban kifejezõdjön.

• Elõször talán törölni kellene az erdõ-
sítést és fásítást alkotó fa- és cserjefajok
jegyzékébõl néhány invazív fajjal együtt.

• De legalább olyan fontos lenne kö-
telezni az ingatlantulajdonosokat az egye-
dek eltávolítására, ugyanúgy, mint a par-
lagfû esetében.

Garamszegi István
erdõmérnök

Gondolatok a mirigyes bálványfáról
Természetes növénytársulásaink egyik legnagyobb kihívója 


