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Az Ipoly Erdõ Zrt. szeptember 11-én
látta vendégül az OEE Erdõmûvelési
Szakosztályát. A rendezvény témája a
„Természeti károk, természetes boly-
gatások a Börzsönyben” volt, melynek
bemutatása során különbözõ idõpon-
tokban keletkezett szél- és jégtörése-
ket, illetve azok kárfelszámolás utáni
állapotát néztük meg. A szakmai prog-
ram során északról déli irányban ha-
ladva átkeltünk a Börzsönyön, érintve
a Kemencei, Diósjenõi és Királyréti Er-
dészeteket.

Királyházáról indulva, a Kemencei Er-
dészet Rakottyás-völgyi tömbjében
2014 decemberében keletkezett jégká-
rosítást és annak kárfelszámolását te-
kintettük meg. A jegesedés mértékére
jellemzõ, hogy az ág esetenként átmé-
rõjének tízszeresére hízott a felrakódott
jégtõl. 

Varga Zoltán erdészetve-
zetõtõl és kollégáitól részle-
tes tájékoztatást kaptunk a
8300 hektáros, teljes terüle-
ten védett (94% védett, 6%
NATURA 2000) Kemencei
Erdészet gazdálkodásáról,
vadászati és közjóléti tevé-
kenységérõl. A feltártság
igen gyenge, 3,6 fm/ha. 1100
hektár átalakító és 980 hek-
tár faanyagtermelést nem
szolgáló üzemmódú erdõte-
rületet kezelnek. Fafajaikban
elsõsorban a bükkös és
gyertyános-tölgyes klímának
megfelelõ õshonos fajok do-
minálnak.

A tavalyi jégkárosítás mértéke az er-
dészet ötévi fakitermelésének felel
meg. A károsodott faanyag kitermelése
még folyamatban van, annak ellenére,
hogy az Ipoly Erdõ Zrt. jelentõs fakiter-
melõ kapacitást csoportosított át. Ven-
déglátóink kiemelték, hogy az erdésze-
ti és természetvédelmi hatóság, vala-
mint a természetvédelmi kezelõ gyors
ügyintézése és pozitív hozzáállása nagy
segítség volt az érdemi kárfelszámolás
megkezdéséhez.

A jégkároknak három fõbb megjele-
nési formáját mutatták be. Ezek: a „vég-
vágás jellegû” dõlések, a „bontás jelle-
gû” dõlések és a fél hektárnál nem na-
gyobb területû foltos megdõlések, töré-
sek. Az elsõ két kármegjelenés faanya-

gának összetermelése után a szokvá-
nyos erdõmûvelési eljárásokkal bizto-
sítható a terület fedettsége. A még rész-
ben álló és élõ fákkal jellemzett, meg-
dõlt foltokban némi polémia keletke-
zett a további teendõkrõl. 

A felújítás (felújulás) vizsgálatát már
a jelenlegi kiinduló állapot mintavételes
felmérésével elkezdték. Hektáronként
egy darab ötszáz négyzetméter területû
körben becsülik a természetes újulatot,
ezen belül öt négyzetméteren tételesen
számolják is a magoncokat. Várhatóan -
némi pótlás után - a korábbinál jelentõ-
sen elegyesebb állományok fognak lét-
rejönni. A fakitermelések befejezése
után a visszamaradt holtfát is felmérik.   

Továbbhaladva a tanulmányúton, át-
tértünk a Diósjenõi Erdészet területére.
Itt a Verebes-kaszálón álló kopjafánál
megemlékeztünk Sándor Géza egykori
erdõfelügyelõrõl. Zanati László erdé-

szetvezetõ részletesen méltatta szakmai
tevékenységét, többek közt a természe-
tes felújítások sikere érdekében tett, az
erdészetet is segítõ erõfeszítéseit. 

A tisztás szélén álló tompakaréjú ju-
harról megtudtuk, hogy vélhetõen a 19.
században Vinkovciból ideköltözött – a
horvát erdészek által is elismert – Kuz-
ma Gyula erdõgondnok munkássága
révén kerülhetett a mai helyére.

A Diósjenõi Erdészetnél fontos fafaj
a vörösfenyõ, amit irodalmi adatok sze-
rint már a 18. századtól ültettek. Fája
mindig is a legértékesebb volt. Csónak-
hoz, malomtengelyhez való minõségû
rönkjét árverésen értékesítették. Mára, a
természetvédelmi státusz miatt, csupán
megtûrt fafaj lett. 

A Foltán-kereszt melletti ötszáz hek-
táros, átalakító üzemmódú erdõtömb-
ben a 2010. évi szélkárok utáni erdõfelú-
jítást mutattak be a vendéglátók. A bükk-
csemetével kivitelezett pótlás sikerült,
emellett az elegyes természetes újulat is
eléri a sikerességhez szükséges tõszá-
mot. Bár téli idõszakban kevés vad tar-
tózkodik ebben a magasságban, a felújí-
tásokban mégis tapasztalható vadkár.    

A nap utolsó terepi színhelyei a Ki-
rályréti Erdészet Szokolya községhatá-
rában lévõ, Szénpatak-völgyi erdõ-
tömbjében voltak.  Különbözõ idõpon-
tokban keletkezett károsításokat köve-
tõ állapotokat jártunk be. A 1996.,
1999., 2001., 2010. évi szél- és jégtöré-
sek utáni terepi képekbõl kaptunk átte-
kintõ keresztmetszetet. Az 5100 hektá-
ros Erdészet teljes területe nem vágásos
üzemmódban van a 2007. évi üzemter-
vezés óta. Az átállásra vonatkozó dön-

tést hosszas egyeztetés, gaz-
dasági számítás elõzte meg.
Bár rövid távon a vágásos
üzemmód fenntartása jöve-
delmezõbb, a nagy mennyi-
ségû kalamitás miatt a távla-
tilag tervezhetõ hozamok
csökkennének. Irodalmi
adatok alátámasztják, hogy a
korábbi évtizedekben is jel-
lemzõ volt erre a területre a
nagy volumenû kalamitás.
Az 1925. évi széldõlés utáni
egykorú állományokat érték
a legnagyobb mértékben az
utóbbi húsz év károsításai. A
nem vágásos üzemmódok
révén nem csak az erdõmû-

velési költségek minimalizálhatók, de –
a változatosabb kor- és fafajösszetételû
állományok állékonysága miatt – hosz-
szú távon kiegyenlítettebb lehet a faki-
termelés is. Ruff János erdészetvezetõ
tapasztalatai szerint a mozaikosabb ál-
lományokban a jegesedés is kisebb
mértékû. A fakitermelés zömét egy fa-
magasságnyi lékes szálaló vágásban és
a korábban károsodott, felújult foltok-
ban megmaradt anyafák szálalásával
végzik.      

A magas színvonalú és tanulságos
programért köszönet illeti az Ipoly Erdõ
Zrt. vezetését és a három vendéglátó er-
dészet szakszemélyzetét. 
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