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Ezen a vizen 
es ezen a réten 

hallható az erdö szívverése 

Adalbert Stifter

A Plöckensteini tó fölött, a sziklafalban álló obeliszk felirata, 
elyet 1876-ban emeltek a megbecsülés jeléül a Cseh-erdó kôltojének, 

Adalbert Stiftemek.



ELOSZÓ

A múlt évszázad erdómuvelésének három legfóbb eredménye az erdei termóhe- 
lyek feltérképezése, a vadkár enyhítése és az erdofeltárás.

Áttorést jelentettek elöször is a talaj- és termóhelykutatás nagy eredményei, ame- 
lyek a termóhelyek osztályozásával, majd a termóhely-térképek osszeállításával eló- 
segítették a visszatérést a termóhelyre illó fafaj megyálasztásához és az elegyes er- 
dökhöz. A természetes fafajôsszetételü erdók garantálják a flora és a fauna természe- 
tes fajgazdagságát és az erdótalaj egészségét*1’.

Az élohelynek megfelelö erdógazdálkodás kedvezó hatásaként -  statisztikailag is 
kimutatható módon -  jelentkezik erdeinkben a fenyófélék korábbiakban túlzott ará- 
nyának visszaesése, de az elegyfafajok aránya nôvekedést mutat. E sikerekhez hozzá- 
járult a vadlétszám csôkkenése és a lombos faanyag piacának kedvezó alakulása is.

Elhamarkodottság volna azt gondolni, hogy az elegyes erdók egyre gyakoribb 
telepítése és a természetes felújítás önmagukban kimerítik a „termeszetközeli erdo
gazdálkodás" fogalmát. E fogalom csak a vágásterület nélküli gazdálkodással lehet 
teljes.

A harmadik pont, az erdófeltárásnak az erdómüvelést nagymértékben segító sze- 
repe, amelyet az ismert mondás magyaráz meg, amely így hangzik: „Az  útépítés er- 
domuvelés". Nagy melléfogás lenne azonban az intenzív erdofeltárás elónyeit csu- 
pán abban látni, hogy a fakitermelö- és faanyagszállító gépek számára jól megköze- 
líthetóvé teszi az erdöt, hozzáférhetóvé a kitermelt faanyagot, ezáltal gyorsítva a fel- 
dolgozó üzemekbe való juttatását is. Az erdök gazdálkodási célú feltárása ennél töb- 
bet kell, hogy nyújtson, méghozzá az eddigi, hagyományos használati módokon túl- 
mutató, kíméletesebb erdohasználat lehetoségét.

A szálalógazdálkodás alapelveinek megfelelöen torténó -  a faegyedekre egyen- 
ként koncentráló -  fahasználat összhangban van az erdöben zajló természetes folya- 
matokkal és azok szabályszerü lefolyásával. A természetes folyamatok szabad érvé- 
nyesülése magában hordozza a természetes felújítás alkalmazási lehetoségének ál- 
talánosságát, és a nevelóvágásokat nélkülozo gazdasági erdó képe jelenti a csúcsot. 
A mennyiségi termeléstol a minoség irányába torténo elmozdulás az erdogazdálko- 
dást a szerfanevelés magasabb szintjére juttatja és a hozama is jobb. A szálalás ön- 
magában oldja meg az erdóállomány stabilitásának eddig megoldatlan problémáit, 
mivel tagoltabb, szerkezetileg gazdagabban szervezodött erdöt eredményez. Ez az 
erdeinkben természetes módon kialakuló fafajôsszetétel és állományszerkezet a sta- 
bilitás döntö és tudományos szempontból is leghangsúlyosabb kôvetelménye, 
amely kellö mértékben csak a szálalógazdálkodás alapelveinek alkalmazásával va- 
Iósítható meg.

Az ókori egyiptomiak mondása, amely szerint „Az út maga a cél", az erdogazdál- 
kodásra -  a rendkívül hosszú termesztési ciklusok miatt -  minden más ágazathoz ké- 
pest fokozottan érvényes, s a legfóbb cél a jelenben, hogy a szálalás alapelvei szerint 
járjuk az utat.
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