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2016. július 13—16. között a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.
15 fõs csapata Türingiában járt tanulmányúton a tartomá-
nyi erdõgazdaság, a ThüringenForst meghívásából.

Az elsõ nap nagy részét a mintegy 800 kilométeres utazás töl-
tötte ki, délután érkeztünk Bad Frankenhausenbe. A szállás-
hely elfoglalása után az egyik helyi fõ látványosság, a
Kyffhäuserdenkmal, a német fejedelemségek egyesítése és a
franciák fölött aratott 1871-es gyõzelem emlékére épített mo-
numentális emlékmû meglátogatásával kezdõdött a hivatalos
programunk.

Este házigazdáink diaképes elõadásban mutatták be a Né-
metország közepén elhelyezkedõ, 34 százalékos erdõsültsé-
gû Türingia erdõgazdálkodásának rendszerét. A Thüringen-
Forst szervezete a tartomány teljes erdõterületén, mintegy
550 ezer hektáron látja el az alsó szintû erdészeti hatóság fel-
adatait, emellett erdõgazdálkodóként 200 ezer hektár saját er-
dõt kezel. Utóbbi tekintetében önfenntartó (kb. 70 millió eu-
ró éves bevétellel), míg a hatósági és egyéb közcélú tevé-
kenységek költségeit a tulajdonos minisztérium fedezi (kb.
30 millió euró értékben).

Természetvédelem az erdõkben
A második napon a Sondershauseni Erdészetet látogattuk
meg, ahol 55 alkalmazottal 14 000 hektár saját és 4000 hektár
közösségi, illetve privát erdõt kezelnek. Az erdészet bemuta-
tása után elõadást hallgattunk meg a tartományi erdõgazda-
ság természetvédelmi tevékenységérõl. Alapelvük, hogy elé-
be mennek a társadalom ilyen irányú igényeinek, hogy alakí-
tói maradhassanak a folyamatoknak. Ez eddig elég jól sike-
rült, pl. az erdõk vonatkozásában õk készíthetik (a természet-
védelemmel jóváhagyatva; magánerdõnél a tulajdonos véle-
ményét is kikérve) a Natura 2000-es területek kezelési tervét,
de az utóbbi idõkben a zöldek egyes képviselõi megpróbál-
ják átvenni a kezdeményezést, és egyre újabb követeléseket
fogalmaznak meg. A fõbb témakörök, amelyekkel mostaná-
ban foglalkoznak az erdész szakemberek:

• a Natura 2000-es területek kezelése,
• az erdõk kivonása a gazdálkodásból,
• természetvédelmi tevékenység az egykori NDK-NSZK ha-

társáv értékes, többnyire beerdõsült természeti területén.

Tölgyesek felújítása
Az elõadás után terepi bejárás keretében gyõzõdtünk meg
arról, hogy a türingiai kollégák miként kezelik, illetve újítják
fel tölgyeseiket. Egy 145 éves, egy 155 éves és egy 180 éves
állományban egymás után láthattuk a lékek kialakításának
és bõvítésének folyamatát. 

A termõhely a tölgy számára közel ideális, bár az éves
csapadékmennyiség csupán 5-600 mm, a hazainál alacso-
nyabb nyári hõmérséklet mellett ez éppen elegendõ. Álta-
lában kétévente van annyi makktermés, hogy mindet a kör-
nyékrõl összegyûlõ vaddisznóállomány sem tudja megen-
ni, sõt a taposással valószínûleg még hozzá is járulnak a
makk egy részének optimális mélységbe juttatásához. Ilyen
körülmények között kerítésre nincs szükség, vadászat vi-
szont folyik, tavaly télen például 100 vaddisznót ejtettek el
egyetlen napon a kb. 100 vadásszal és 50 kutyával megren-
dezett vadászat során. (Egész télen kb. 350 disznó került te-
rítékre.)

Az orkántól az örökerdõig
Megtekintettünk egy kevésbé jól sikerült hagyományos (tar-
vágás utáni) erdõfelújításnak tûnõ területet is, amelyrõl kide-
rült, hogy a 2007. évi Kyrill nevû orkán, majd az azt követõ
szúkárosítás késõi következménye. A kárláncolat miatt több
mint 100 hektáron kellett erdõsíteni. Ahol lehetett, a termé-
szetes újulatra (fenyõk, juharok, nyír, madárberkenye, hárs)
támaszkodtak. Az üresen maradt terület egy részén hagyomá-
nyos módon, 8000 db/ha csemeteszámmal (2,5 x 0,5 m háló-
zattal) erdõsítettek, egy másik részén pedig csoportos rend-
szerben 2500 db/ha (10 méterenként 5 x 5 db) tölgyet ültet-
tek. Az eredmények felemásak, a hazai gyakorlatból ismert
problémák zöme ott is felmerült. A nehézségek megerõsítet-
ték a német kollégákat abban a meggyõzõdésükben, hogy
ahol csak lehet, a Dauerwald (örökerdõ, tartós erdõborítás)
elvét kövessék a gazdálkodás során.

Ebéd után végigjártuk a Rathsfeldi Erdei Iskola szálláshe-
lyét, oktatótermeit, mûhelyeit és megismerkedtünk az évente
2000 diákot fogadó intézmény mûködésével. Az erdõpeda-
gógiai program része az általános iskolák tanrendjének, az
erdészet pedig kedvezményes áron biztosítja az ellátást, ezért
tavasztól õszig (a 6 hetes nyári szünet kivételével) gyakorla-
tilag folyamatos a kihasználtság.

Tanulmányút Németország zöld szívében
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Erdõterületek kivonása a gazdálkodásból
Délután egy karsztosodó gipsz alapkõzeten álló idõs bükkös-
ben tettünk gyalogtúrát a Kyffhäuser-hegységben. A dombor-
zati viszonyok miatt nehezen megközelíthetõ, lassanként ki-

ritkuló állományt a helyi természetvédõk õserdõnek gondol-
ják, holott biztosra vehetõ, hogy a környezõ települések lakói
a múltban onnan fedezték a faigényüket és állataik õszi-téli ta-
karmányát.  

Ezt támasztja alá a szemlátomást sarjeredetû ikertörzsek
nagy száma is. A terület geológiai, botanikai és zoológiai
szempontból egyaránt érdekes és értékes, ezért az erdészet
kivonta a gazdálkodásból. 

A német szövetségi kormány évekkel ezelõtt döntött úgy,
hogy az erdõterületek 5 százalékán be kell szüntetni minden
gazdálkodást, hogy akadálytalanul érvényesülhessenek a ter-
mészeti folyamatok, és idõvel õserdõk alakulhassanak ki. Mi-
vel ezt a magán- és közösségi erdõkben nem lehet kikény-
szeríteni, így a tartományi (állami) erdészeti társaságok kény-
telenek jóval nagyobb (általában 10 százalék körüli) arány-
ban felajánlani területeket erre a célra.

Mintaprogram a természetvédelem és a 
közgazdaságtan metszéspontjában

A harmadik napon a „Hohe Schrecke” tájegységben megva-
lósuló különleges természetvédelmi nagy projektet ismertük
meg a kivitelezõ DAVID természeti alapítvány képviselõnõje,
Gerlinde Straka jóvoltából. A német (szövetségi) Környezet-
védelmi Minisztérium által finanszírozott program három
szinten valósít meg területi védelmet:

• nagy területû rezervátumok létesítése (a gazdálkodás
teljes beszüntetésével),

• kisebb területû „öregfás szigetek” meghagyása a gazda-
sági erdõkben (100 hektáronként 5 hektár),

• „élõhely-fák”1 kijelölése és egyedi védelme egyenletes
eloszlásban.

Negyedik elemként, a fenti védettségbõl kimaradó erdõk-
ben természetközeli gazdálkodást folytat a ThüringenForst.

A program része a rendkívül alapos fajfelvétel és állandó
monitorozás, aminek köszönhetõen ritka gomba-, madár-,
denevér- és rovarfajokat fedeztek fel az érintett területeken.
Jó példa erre az irhabogarak közé tartozó, Türingiában 100
éve kihaltnak hitt Trox perrisii (németül Knochenglanzkäfer
vagyis csontfényû bogár), amely kifejezetten õserdei relik-
tumfajnak számít. 

Ez a különleges korhadéklakó rovar rendszerint csak év-
százados bükkfák törzsében található, a fekete harkály által
készített odvakban találja meg az életfeltételeit, de csak ak-
kor, ha ott a harkályt követõen erdei kuvik, kék galamb, majd
nagy pele vagy mogyorós pele is lakott egy idõre. Ez a lánco-
lat képes ugyanis biztosítani számára, hogy az üregben a kor-
hadó fatörmelék között a megfelelõ tollak, szõrök és csontok
is rendelkezésére álljanak.

A „Hohe Schrecke” kezdeményezést a közgazdasági szá-
mításokon alapuló, korrekt kártalanítás teszi igazán egyedivé
és példamutatóvá. A természetvédelmi érdekbõl feláldozan-
dó faanyag valós piaci értékén túl megfizetik a gazdálkodás-
ból kiesõ terület talajjáradékát is. Az élõhely-fák esetében az
érintett faegyedek koronavetületével és az elkorhadás prog-
nosztizált idõtartamával számolnak, a végleges területkivo-
nás esetén pedig az örökös talajjáradék kezdõértékét hatá-
rozzák meg. Közérthetõbben: kiszámolják, mekkora összeget
kellene betenni ma a bankba ahhoz, hogy annak az infláció
feletti éves kamata2 egyenlõ legyen a talaj éves hozamával.

Visszatérve az elméletbõl a gyakorlatba, a területkivoná-
sért közepes termõhelyek esetében mintegy 10 ezer euró/ha,
az élõhely-fákért 400-600 euró/fa kártérítési összegeket fizet-
nek úgy, hogy a terület tulajdonjoga, a vadászati joggal együtt
a földtulajdonosnál marad. Ilyen feltételekkel a magánerdõ-
gazdálkodók is részt vesznek a programban.

Mintagazdaság ideális viszonyok között 
Ebéd után a több mint 500 éves erdõgazdálkodási múltra
visszatekintõ Hatzfeldt-Wildenburg család néhány éve vásá-
rolt türingiai erdõbirtokára kirándultunk, és felejthetetlen
ízelítõt kaptunk, miként érvényesülhet egyszerre az elõre-
mutató ökológiai szemlélet és a kõkemény magántulajdo-
nosi érdek. A gazdaság mûködését dr. Franz Straubinger
ügyvezetõ mutatta be, aki egy hagyományos erdészeti igaz-
gató, egy örökké aktív menedzser, valamint egy végtelen-
ségig precíz és egyértelmû Excel-táblázat tulajdonságait öt-
vözi magában.

A gazdaság összesen 15 ezer hektár erdõt kezel az ország
három tartományában, évente ennek ötödén folyik fakiter-
melés, másik ötödén pedig ápolás, ültetés, útjavítás. A felada-

1 Az „élõhely-fák” legalább 30 cm törzsátmérõjû, nagyjából ép koroná-
val rendelkezõ, élõ faegyedek, melyeket teljes elkorhadásukig fenn-
tartanak, védenek.

2 Felvethetnénk, hogy ma 0% körüli a kamat, de ne felejtsük el, hogy a
számokat az „idõk végezetéig” terjedõ idõszak átlagos értékeként kell
meghatározni. Ahogy az évente hullámzó mezõgazdasági hozamok-
ból is kialakul egy viszonylag stabil földbérleti díj, úgy a reálkamatok-
nak is létezik egy 2-3% körüli hosszú távú átlagos értéke, amivel a szá-
mítások elvégezhetõk.
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tok ilyen koncentrálása a hatékony, termelékeny munkavég-
zést szolgálja, mint minden más is a szervezet felépítése és a
munkaszervezés terén. 

A terület hat és fél erdészkerületre oszlik. Az általunk meg-
látogatott, legkisebb, de egyben legértékesebb, 600 hektáros
lombos erdõtömböt egy vállalkozó erdész irányítja, napi 4
órás munkának megfelelõ díjazásért. Könnyen kiszámítható,
hogy a fõleg fenyveseket kezelõ, alkalmazásban álló erdé-
szek átlagos kerületnagysága 2400 hektár. A munkák túlnyo-
mó részét vállalkozókkal végeztetik, emellett hat erdei szak-
munkás alkalmazottjuk van. Utóbbiakat igény szerint, rugal-
masan mozgatják az egyes munkahelyekre. 

Minimális bürokrácia, maximális racionalitás
A szervezet irányító személyzete: 1 ügyvezetõ, 1 irodavezetõ
(egyben kereskedõ), 1 és ½ fõ könyvelõ, 1 számlázó (egyben
a szerzõdések ügyintézõje), 1 ingatlan-ügyintézõ, 1 turisztikai
ügyintézõ, 1 titkárnõ. Az utóbbi 4 fõ csak részben szolgálja az
erdõgazdálkodást, ugyanis kiegészítõ tevékenységként tûzifa-
alapú távhõszolgáltatással, kegyeleti erdõvel, természetvé-
delmi kompenzációs tevékenységek értékesítésével, lakóko-
csiparkkal, kemping-üzemeltetéssel, szálláshely-szolgáltatás-
sal és mobilház-lakóparkkal foglalkoznak. 

Az ezekbõl származó bevétellel az állandó költségeik 45-50
százalékát képesek fedezni, ami nagy szabadságot tesz lehe-

tõvé számukra a faanyag-értékesítésben. Rossz fapiaci viszo-
nyok között kevesebb fát termelnek ki, kedvezõ kereslet ese-
tén pedig többet! Nincs termelési kényszer, nincs bázisszemlé-
let, csak az ésszerû gazdasági érdek számít. A jobb idõszakok
kiemelkedõ bevételébõl tartalékot képeznek a késõbbiekre.

Az éves fakitermelés kb. 50 ezer m3 körüli az erdõgazda-
ságnál. A faanyag legnagyobb részét helyben értékesítik az
erdészek, a vevõkkel való elõzetes egyeztetéstõl a számlázá-
sig és a fuvar intézéséig mindent egy személyben végeznek. 

Alapelv, hogy mindenki „teljes munkát végez”, azaz senki
nem ad át részfeladatot a kollégájának. Az erdészeti vállal-
kozókat, fuvarosokat és a vevõket egyaránt ismerik, így ellen-
õrzés csak szúrópróbaszerûen történik, alapvetõen a bizalom
légköre hatja át az üzletet, amit arrafelé nem szokás kockára
tenni. Falopás elvétve fordul elõ. 

Érdekek átlátható rendszere
Az erdõmûvelés során, az ötévente visszatérõ fahasználatok-
kal igyekeznek mindenütt többszintes, elegyes, kevésbé zárt
állományszerkezetet kialakítani. Ez nem csupán ökológiailag
stabilabb a monokultúráknál, hanem azt is biztosítja, hogy az
erdõ bármikor (pl. szélvihar után) képes legyen magától fel-
újulni, külön ültetési és ápolási költségek nélkül. 

E célhoz igazítják a vadászatot is, ami egyszerûen annyit
jelent, hogy az idényben minden lõhetõ vadat puskavégre
kerítenek, amire alkalmuk adódik. A vad akadályozó ténye-
zõ az erdõgazdálkodás ezen vegytiszta rendszerében, ennek
megfelelõen kezelik. 

A terepi bejárás során megismerkedtünk a 30-60-90-es sza-
bállyal, amely kimondja, hogy a törzsek alsó 30 százalékán
található az értékesíthetõ fatömeg 60 százaléka és az érték 90
százaléka. Ezt szem elõtt tartva, megpróbálják a növedéket a
legértékesebb fafajú és törzsalakú fákra „irányítani”, azaz az
elõhasználatok során a V-fákat zavaró, szorongató faegyede-
ket távolítják el. A többletfényhez jutó koronák a törzsre ra-
kódó többletnövedékkel hálálják meg ezt a gondoskodást.  

Végezetül Straubinger úr nagyon személetesen foglalta
össze tevékenységük lényegét: „Az örökerdõ azt jelenti, hogy
minden évben akarunk fát kitermelni, minden évben aka-
runk ápolni, minden évben akarunk vadászni – és minden
évben akarunk pénzt keresni.”

Üdítõ élmény volt hallani, hogy valaki ilyen nyíltan és
õszintén felvállalja, miszerint a piacgazdaságban az erdõgaz-
dálkodás céljaihoz magától értetõdõen hozzátartozik a meg-
élhetés biztosítása is. Akkor, egy pillanatra mindannyian
ugyanazt érezhettük: nincs ebben semmi szégyellnivaló.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy ez a mintaszerûen fel-
épített, irigylésre méltóan tiszta és áttekinthetõ rendszer a ha-
zainál jóval rugalmasabb erdõtörvény és a miénknél jóval
egyszerûbb tulajdonosi elvárások mellett jöhetett létre. 

Kirándulásunk negyedik, záró napján idegenvezetõ kalau-
zolásával ismerkedtünk a tartományi fõváros, Erfurt múltjá-
val, végigsétálva a csodálatos, történelmi hangulatot idézõ
belvárost.

Tanulmányutunkról nagyszerû élményekkel, hasznos
szakmai tapasztalatokkal gazdagodva tértünk haza. Kedves
házigazdáinknak, különösen Uli Klüßendorf erdészeti igaz-
gatónak, dr. Andreas Niepagen felügyelõségvezetõnek, vala-
mint Achim Ramm minisztériumi osztályvezetõnek ezúton is
köszönjük a tartalmas programot és a vendégszeretõ, meleg
fogadtatást.

Iványi Ákos,
okl. erdõmérnök, Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.




