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Reggel a vépi erdõ kavicsos üzemi útján találkoztunk. Elsõ-
ként Bakó Csaba, a helyi csoport elnöke köszöntötte az ér-
deklõdõ tagtársakat és munkatársakat, külön a zalai kollégá-
kat. Örömét fejezte ki, hogy a téma iránt egyre nagyobb az ér-
deklõdés (elõzetesen több mint 50 fõ jelezte részvételi szán-
dékát). Röviden ismertette Vas megye, valamint a Szombathe-
lyi Erdészeti Zrt. erdeinek üzemmódok szerinti megoszlását. 

A házigazdák nevében Monostori Miklós erdészeti igazgató
üdvözölte a jelenlévõket, majd bemutatta a Sárvári Igazgatósá-
got. A 2010-tõl érvényben lévõ erdõtervben már 1250 hektár át-
alakító üzemmódú erdõt terveztek. Az igazgatóság 5 éve kezdte
az elsõ átalakító üzemmódú erdõkezelést, melynek eddigi
eredményeit az erdészeti hatóság szakembereivel értékelték.
Ahol szépen alakul az átalakítás és szükséges további beavat-
kozás, ott újabb fahasználati lehetõséget terveztek, ahol pedig

kezelhetetlenné vált a gyom, gyertyán, akác, esetleg bálványfa
konkurenciája, módosították az erdõrészletek üzemmódját. 

Az igazgató után Horváth Gábor, a helyi csoport titkára rö-
viden ismertette a szakmai nap programját, menetrendjét,
majd átadta a szót a tapasztalatcsere fõszervezõjének, Balogh
Csabának.  A Vas Megyei Kormányhivatal Földmûvelésügyi
és Erdõgazdálkodási Fõosztály osztályvezetõje elmondta,
hogy a Sárvári Igazgatóságon a gazdálkodó javaslatára a tele-
pülésekhez közeli, a turisták által sûrûbben látogatott, továb-
bá a valamilyen természeti, kulturális értéket magában fogla-
ló erdõkben történt átalakító üzemmód tervezése. Mivel az
erdészetben nincs védett terület, nem indokolt az átalakító
tömbök növelése, újabbak kijelölése. Megemlítette, hogy át-
alakító üzemmódban bármelyik használati mód tervezhetõ a
korábban vágásos üzemmódban kezelt erdõk folyamatos er-
dõborításba történõ átvezetéséhez. Tarvágás, felújítóvágás az
idõs állományok esetén indokolt, majd az utódállomány ne-

velése során kell kialakítani a folyamatos erdõborításra jel-
lemzõ változatos kor- és állományszerkezetet. Fiatalabb állo-
mányoknál a tisztításon, gyérítéseken, végül szálalóvágáso-
kon keresztül közelíthetjük meg a szálalóerdõhöz hasonló ál-
lapotot, ahonnan már csak egy lépés a szálalás. 

Szikrázó napsütésben sétáltunk be a rozsdabarna avarral
borított nyiladékon a Vép 23 A és 24 A erdõrészletekhez, ahol
a közepes termõhelyen lévõ, jelenleg 72 és 79 éves cseresek-
ben az elsõ – átalakító üzemmódnak megfelelõ – csoportos
jellegû növedékfokozó gyérítés eredményeit tekintettük meg.
Balogh Csaba bevezetõjében elmondta, hogy a vépi átalakító
tömb középkorú cseres részleteiben a cserre és gyertyánra
alapozott tûzifatermelés a cél. Véleménye szerint az értékes
faanyagot létrehozó tölgyesek kezelésére korlátozottan alkal-
mas az átalakító üzemmód. Késõbb ismertette az erdõtervi leí-
ró lap szöveges megjegyzésében szereplõ elõírást, amely sze-
rint az elsõ gyérítés során elsõsorban a lékek kialakítása a fel-
adat, hektáronként 1-3 db 2-400 m2-es léket kell kialakítani
(különbözõ méretben és eloszlásban, de a lékek közti távol-
ság minimum 1,5 fahossz).  A második gyérítés alkalmával a
már meglévõ újulatcsoportok felett a lékek tovább növelhe-
tõk, de szükség esetén hektáronként további 1-2 kisebb (100-
200 m2) lék is kialakítható. A lékekben cserjeirtás szükséges, a
gyertyánt kell visszaszorítani. A köztes állományban csopor-
tos gyérítés végzendõ. A következõ erdõtervezéskor ezek az
erdõrészletek szálalóvágás elõírást fognak kapni.

A gyérítés jelölése az elõírásoknak megfelelõen történt
2011-ben és 2012-ben, a meglévõ, korábbi makktermésbõl
származó újulatra alakították ki a lékeket. Barancsi Zoltán ke-
rületvezetõ erdész elmondása szerint a megtekintett erdõrész-
letekben a fahasználatok óta nem végeztek ápolási tevékeny-
séget. A szakmai napra való tekintettel néhány lékbõl kivágták
a gyertyánsarjakat, magoncokat, ezáltal könnyen megláthattuk
az átlagosan 20-50 centiméter magasságú cser újulatot. 

Az ápolás kapcsán kérdésként felmerült, hogy szükséges-e
a lékek teljes ápolása, mert így tálcán kínáljuk a vadnak a cse-
metéket. A következõkben a hallottakkal, látottakkal kapcso-
latban közlöm Dénes Károlynak, a Vasvári Erdészeti Igazgató-
ság fõerdészének, a Pro Silva Hungaria alelnökének vélemé-
nyét: „Az erdõtervezõnek a törvény szerint lehetõsége van a
következõ erdõtervezésnél szálalóvágást elõírni, de ennek
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A folyamatos erdõborítás gyakorlata 
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A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és az OEE Szombathelyi He-
lyi Csoportja 2015. november 6-ára szervezett tapaszta-
latcserét a Sárvári Erdészeti Igazgatóság területére a fo-
lyamatos erdõborítás felé vezetõ erdõkezelés eddigi gya-
korlati tapasztalatainak a bemutatására. 
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több hátránya van az átalakító üzemmódhoz képest: felújítá-
si kötelezettség keletkezik, 10% elegyességet kell létrehozni,
elindul az erdõfelújítás ideje, jelentõs költség keletkezik. Cél a
szálalóerdõ, a szálaló szerkezet kialakítása. Véleményem sze-
rint nem változtatnám meg az átalakító üzemmódot, folytat-
nám az erdõ további átalakítását. Kétszer (5 évenként) lékek
közti gyérítést hajtanék végre a felsõ szintben, a második ko-
ronaszint kímélésével. Az állományban jelentõs számban je-
len lévõ szép alakú kocsányos tölgy törzsek megsegítésével kí-
vánom elérni, hogy a tölgy is teremjen, így az elegyesség ter-
mészetesen jöhet létre. A lékeket nem bõvíteném, a felsõ szint-
bõl bejutó oldalfény biztosítaná az újulat további fejlõdését. A

jó alakú, szép kocsányos és kocsánytalan tölgy törzseket kü-
lön megjelölném, ezek lehetnek a késõbb kialakítandó lékek
kiindulópontjai, illetve ezek tudnának idõvel értékes, jó minõ-
ségû rönköt adni a gazdálkodó számára. A területet feltár-
nám 40 méterenként közelítõnyom-hálózattal. Ez a jövõben
állandó lenne, lehetõség nyílna modern fakitermelõ eszkö-
zökkel (pl.harveszter) a kíméletes munkákra.”

Átautóztunk a következõ helyszínre, ahol egyik erdõrész-
letben a gazdálkodó, a másikban az ERTI kutatói által kiala-
kított lékeket tekinthettünk meg. Mindkét részletben szépen
fejlõdõ cser újulatcsoportokat figyelhettünk meg. A Vép 33 C-
ben szálalóvágás keretében nagyobb méretû (500-1000 m2)
lékek létrehozását írta elõ az erdõterv, amelynek következté-
ben helyenként elszaporodott a gyertyán és a szeder. 

A NAIK ERTI nevében Kámpel József, valamint Kollár Ta-
más tudományos segédmunkatársak köszöntötték az érdek-
lõdõket, ismertették kutatásaikat a témakörben. A Vép 32 D
erdõrészletrõl elmondták, hogy 2010-ben véletlenszerûen ki-
választott helyeken, négy különbözõ tájolásban elhelyezve,
három ismétlésben, kisméretû lékeket jelöltek ki. A fahaszná-
lati elõírás növedékfokozó gyérítés volt. A meglátogatott er-
dõrészletben a korábbi makktermések következtében már a
lékek kialakítását megelõzõen is nagyszámú volt az újulat. 

Más erdõrészletekben, ahol azonos kísérleti infrastruktúrát
alakítottak ki, a véletlenszerû kiválasztás miatt olyan helyen
is nyitottak léket, ahol nem volt jelen újulat. Több erdõrész-
letben a lékek magbeszóródását és felújulását vizsgálva meg-
állapították, hogy ha a léknyitáskor nincs jelen megfelelõ
mennyiségben a kívánt újulat, a gyomosodás, valamint a
gyorsan fejlõdõ sarjak, nemkívánatos elegyfák és cserjefajok
miatt késõbb nehezebben tud megjelenni. 

Viszont a lék szélén álló fák alatt folyamatos a szaporítóa-
nyag utánpótlása. Tapasztalataik szerint kiemelten fontos le-

het a léknyitások elõkészítése és a lék helyének az újulat fi-
gyelembevételével történõ megválasztása. Az újulat-felvéte-
lezések során megállapították, hogy a lék közepe felé az idõ
múlásával egyre kevesebb lesz a csemeteszám, a lék szélén
viszont növekszik a folyamatos magbeszóródásnak köszön-
hetõen. Az újulat mérete – Szappanos András korábbi kuta-
tásaival megegyezõen – az anyaállomány gyökérzetének el-
szívó hatása miatt a lék szélétõl a közepe felé növekszik. A ta-
lajnedvesség is nõ a lék közepe felé, ez is hozzájárul a kúp-
forma kialakulásához. A lékekben a többletfény és -hõ hatá-
sára gyorsabb a tápanyagok feltáródása is. 

A lékeket övezõ kísérleti parcellák (50x50m) faállományát
Field-Map terepi adatrögzítõ segítségével térképezték fel, így
a léknyitások hatásait faegyedszinten képesek nyomon kö-
vetni. Méréseik igazolták, hogy a lékszéli fák nagyobb növe-
déket tudnak produkálni a köztes állományban lévõkhöz ké-
pest, továbbá a lék szélén lévõ egyedek koronájának jobb fej-
lõdése növeli a magtermést, de ehhez legalább két-három év-
nek el kell telnie. 

A vad által az újulatban okozott károsítás nem volt számot-
tevõ, az elegyes lékekben inkább a magas kõris, gyertyán
elegyet fogyasztották. A 2011. tavaszi lékvágások óta mind-
össze egy alkalommal (2015) vágták le a gyertyán- és csersar-
jakat. A szerencsés körülmények közötti léknyitás hatása a jó
újulattal rendelkezõ lékek közepén a 3 méter magasságú
cseregyedeken mutatkozik meg. A szemben lévõ Vép 33 C
részletben az ugyanabban az évben történt fahasználat óta
szintén tavaly történt elõször ápolás, az újulat magassága a
lék közepén 1 méter körüli. Ebben az állományban jóval erõ-
sebb a gyertyán alsószint, ezért is lehet több gyertyánsarj és
magonc, amik visszavethetik a cser fejlõdését.

A vépi erdõtömb csereseinek megtekintése után a Farkas-
erdõ felé vettük az irányt. Az erdõtömb északi, Rózsáskertnek
nevezett részén közjóléti létesítményeket hozott létre a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. Balogh Csaba ismertette az átala-
kító tömb tervezésének folyamatát. 

Ezen a részen a közjóléti szolgáltatások miatt az üzemi
út mellett húzódó erdõrészleteket átalakító üzemmódban
tervezték és parkerdõ elsõdleges rendeltetést kaptak. A
Bejcgyertyános 4 F egy keskeny erdõrészlet, amelyben a
kocsánytalan tölgy a fõfafaj, bükk és cser eleggyel. Nyugat-
ról végvágott erdõrészletek határolják. 2010-ben szálalóvá-
gás történt benne, azóta két alkalommal volt ápolás a lé-
kekben. Itt a szegélyhatás miatt szépen fejlõdõ kocsányta-
lan tölgy, bükk újulatot tekintettük meg. Az üzemi út túlol-
dalán már nem ilyen kedvezõ a kép. A Bejcgyertyános 5 E
kocsánytalan tölgyes-cseres állományában korábban kiszá-
radt a gyertyán alsószint, melynek következtében az erdõ
foltokban megnyílt, a képe egy csoportos-foltos szálalóvá-
gáshoz hasonló lett. 2013-ban szálalóvágás történt a rész-
letben, melynek hatására a korábban meglévõ gyertyán és
mezei juhar újulat erõre kapott, esélyt sem adva a tölgynek.
Az átalakító üzemmódú erdõk ötéves felülvizsgálata során
a 7,30 hektáros erdõrészletet megosztották. A keleti része
visszakerült vágásos üzemmódba, míg a nyugati része,
amely magában foglalja a közjóléti létesítményeket, park-
erdõ céllal szálalás elõírást kapott. Ebben az esetben az
utánpótlás-állományban minden hazai lombos fafaj elfo-
gadható, még a gyertyán is.

A csodálatosan színes õszi erdõben pár száz métert autóz-
va értük el következõ helyszínünket, ahol 120-130 éves ko-
csánytalan tölgyesek szálalóvágással történõ átalakításának a
kezdeti eredményeit figyelhettük meg. 
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A Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. és az Országos Erdészeti
Egyesület Gyõri Erdõgazdasági Helyi Csoportja Talajtanos
Szakmai Napot szervezett 2015. november 12-én a Han-
ságban. 

A Talajok Nemzetközi Éve alkalmából rendezett programon
társaságunk szakemberein kívül a NÉBIH (erdészeti hatóság)
és a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság képviselõi is
részt vettek. Meghívott terepi „elõadónk” dr. Kovács Gábor
egyetemi docens volt, a Nyugat-magyarországi Egyetemrõl,
aki nemcsak a katedrán, hanem a mindennapi gyakorlat föld-
szagú, gumicsizmás valóságában is képes nagyszerûen közve-
títeni a termõhely-ismerettani tudnivalókat. 

A rendezvényen részt vett Balsay Endre nyugalmazott er-
dészeti igazgató is, aki a Hanság múltjának nagy ismerõje (a
Fejezetek a Kapuvár környéki erdõk történetébõl címû könyv
szerzõje). Az általa elmondottakon keresztül pillanatfelvéte-
lek helyett évtizedes folyamatokat ismerhettünk meg az

egyes helyszíneken. Bedõ-díjas kollégánk egy 1934-es, Ester-
házy-uradalomból származó üzemtervet is magával hozott,
ami a távolabbi múltba engedett bepillantást. 

A talajokat állandó külsõ tényezõnek szokás tekinteni, és
ez emberi léptékkel mérve általában így is van, de a tõzeges
talajok esetében néhány évtized alatt is jelentõs változások
mehetnek végbe. A Hanságban ma is zajlanak ilyen folyama-
tok – sajnos többnyire kedvezõtlen irányban. 

Az elmúlt 60 évben a tõzegréteg vastagsága évente fél cen-
timéterrel csökkent a térségben. Ennek megfelelõen a talaj-
vízszint ugyanilyen ütemben kerül közelebb a felszínhez,
ami egyes helyeken már nagyon komoly problémát okoz a
fafajválasztásban. A tapasztalatok szerint a nemes nyárak vi-
selik a legjobban a tartós elöntést (ráadásul intenzív anyag-
cseréjükkel nagyban elõsegítik a vízszint csökkenését),
szemben a természetvédelem által favorizált égerrel. 

Egyes területeken a mélyforgatás mesterséges talajokat
hoz létre, felszínre kerül a meszes, dunai kavicsos alapkõzet,
alatta található egy vékony tõzeges, kotus réteg. Ahol az ere-
deti termõréteg túlzottan elvékonyodott, ott a mélyforgatással
lehet valamelyest javítani a talaj szerkezetén.  A vízfolyások
közelében talajkombinációk is elõfordulnak, például a Répce
öntésterületén az eredeti tõzeges, kotus láptalajon a rendsze-
res elárasztás komoly hordalékréteggel gazdagította a fel-
színt, így itt ma már az öntéstalaj jelleg a meghatározó.  

A nap során hat állomáshelyet látogattunk meg, hat talaj-
szelvény-gödröt elemeztünk. Az idõjárás kedvezõ volt, má-
just idézõ napsütés kényeztette a résztvevõket. A programot
a házigazda Kapuvári Erdészet jóvoltából ízletes ebéd zárta a
Rókatói Vadászházban. 

Iványi Ákos
titkár, OEE Gyõri Erdõgazdasági HCs

Talajtanos szakmai nap a Hanságban

Horváth István kerületvezetõ erdész beszélt az elvégzett
munkákról. A Bejcgyertyános 10 D-ben 2011-ben szép újulat-
csoportokra bontva végezték el a szálalóvágást. Azóta kétszer
ápolták meg a lékeket, vágták le a gyertyánt és a tuskósarja-
kat. Az erdõterv szöveges megjegyzése szerint, a gyertyán
foltszerûen elfogadható ott, ahol a fahasználat elõtt 3-4 méter
magas újulatcsoport volt belõle. A kontrasztot szépen láthat-
tuk az egyik lékben. A lék szélén lévõ sûrû gyertyán foltban
semmi más fafaj nem maradt meg, viszont a lék folyamatosan
ápolt részén szépen fejlõdik a tölgy újulat. 

Átsétáltunk a 7 C részletbe, ahol azt tudhattuk meg, hogy
2011-ben az õszi fakitermelés elõtt módosítani kellett a ko-
rábbi jelölésen, mivel az idõs állomány alatt lévõ cérnavé-
kony tölgy újulat a nyáron a lisztharmat károsítása miatt telje-
sen elpusztult. Ezért a lékekben meghagytak néhány nagy
koronával rendelkezõ fát, amelyek alatt láthattuk az 1-2 éves
újulatot, valamint az idei makktermést. Az erdõrészletben
2011 óta egyszer ápolták a lékeket. A 11 F erdõrészletben egy
gyönyörû kocsánytalan tölgy újulatkúpot figyelhettünk meg,
amelynek közepén már a 2 métert is meghaladták az egye-
dek. A 2011-ben történt szálalóvágás során 1000-1500 m2

nagyságú lékeket nyitottak az újulatfoltok felett. A léket egy
alkalommal ápolták, mivel a gyertyán újulat nem volt számot-
tevõ. A magas egyedszámnak és az egyedek nagy méretének
köszönhetõen a tölgy újulat érdekében több ápolás már nem
szükséges. A nagy egyedszám és a megfelelõ fénymennyiség

hatására történõ akadálytalan növekedés következtében a
vad károsítása nem okozott gondot. 2016-ban a lékek óvatos
bõvítésével folytatják a szálalóvágást, hogy a lékek szélén lé-
võ újulat is akadálytalanul fejlõdhessen.

Utolsó programpontként a Káld-hidegkúti vadászház mel-
lett található „Õserdõnek” nevezett 1,21 hektáros Káld 15 B
erdõrészletet tekintettük meg, amelyet a Farkas-erdõ régi ké-
pének emlékeként hagytak meg a bajor erdészek az 1800-as
évek végén. A részlet azonban mára egy vágásos erdõ képét
mutatja. A több mint 140 éve nem kezelt erdõben a 245 éves,
legelõerdõbõl visszamaradt, alacsony törzsû, ágas-bogas töl-
gyek alatt felverõdött a gyertyán, aminek következtében a
nyír, boróka, fagyal lassan eltûnik az erdõrészletbõl.

A nap zárásaként a Szombathelyi Erdészeti Zrt. jóvoltából
egy finom ebéd mellett megbeszélhettük a tapasztaltainkat,
megoszthattuk véleményünket egymással.

A Szombathelyi Helyi Csoport nevében köszönjük a házi-
gazda Sárvári Erdészeti Igazgatóság munkatársainak a prog-
ram megszervezését, Balogh Csaba tagtársunknak a folyama-
tos erdõborítás témakörében töretlen lelkesedéssel végzett
ismeretterjesztõ tevékenységét, valamint az ERTI munkatár-
sainak, hogy megosztották velünk kutatásaik eddigi eredmé-
nyét.  

Szöveg: Horváth Gábor
titkár,OEE Szombathelyi HCS 
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