
A NYÍRERDŐ Zrt. természetközeli tölgy 
gazdálkodása,

ennek a fahozamra várható hatása
„ A természetközeli erdőgazdálkodás alapvető jellemzője, hogy az 

erdővel kapcsolatos valamennyi emberi beavatkozás úgy igazodik a 
természeti törvényekhez, hogy egyszersmind megvalósítja az erdő
rendeltetésének megfelelő gazdasági vagy más elsődleges céljait. ”

Dr. Solymos R.



A XVII.-XIX. században a térség erdei kezdtek fogyatkozni

Okai:
- értékes faanyag,
- erdőfelújítással nem törődtek,
- a Tisza szabályozása, létrejönnek a víztől mentett területek, gátak
- legeltetés, állattenyésztés
- népesség szaporodása,
- intenzívebb földművelés.

Napjainkban az üzemterv szerinti tartamos erdőgazdálkodás 
erdőtörvényben foglalt kötelezettség ! Erdőterület nem 

csökkenhet !





Google Earth

2016.



„ Nincs új a nap alatt ”

Az erdőgazdálkodás több száz éves hagyományokon alapszik, 
alkalmazott tudományon alapuló gyakorlati feladatok megoldását jelenti.

( kísérletek, tapasztalatok )
A jövőben a természetvédelmi, környezetvédelmi szempontokat kell valamennyi 

erdőgazdálkodási feladat teljesítése során érvényesíteni.

Régi üzemtervekben természeti értékek kímélete  !

A szakma évtizedekkel az intézményesített természetvédelem előtt is tudta mi a teendő:
- használatok tilalma, száraz fa is csak engedéllyel  termelhető ki,
- akácosok átalakítása már 1966-tól,
- legeltetés tiltása.







Talajelőkészítés TRV után 



Új utakon – ( „próbálj meg  lazítani !”)











2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról

A törvény alapelvei

2. § (1) A fenntartható erdőgazdálkodás során, a fenntartható használat
követelményeinek megfelelve az erdei haszonvételek gyakorlása során 
törekedni kell az olyan módszerek alkalmazására, amelyek biztosítják, 
hogy az erdő(k) …………az erdővagyonnal való gazdálkodás folytán a 

jövő nemzedékei számára is fennmaradjanak.
(2) A fenntartható erdőgazdálkodás során a legfontosabb közérdekű feladat 
az erdők változatosságának megőrzése, az erdők fenntartása, felújítása és a 
védelmi, valamint közjóléti szolgáltatások biztosítása, melyek elvégzését az 

állam megfelelő eszközökkel biztosítja.





Evt. 10. § (1) Az egyes 
erdőtervezési körzetekben a 

védelmi és közjóléti 
rendeltetésű, a 7. § (1) 

bekezdés a), b) és c) pontja 
szerinti természetességű állami 
tulajdonú erdő területének az e 
törvény hatálybalépését követő

a) első körzeti erdőtervezést 
követően legalább egyötöd 

részén,

b) második körzeti 
erdőtervezést követően 

legalább egynegyed részén,

c) harmadik körzeti 
erdőtervezést követően 

legalább egyharmad részén,

az erdőterv határozatban 
foglaltak szerint, folyamatos 

erdőborítást biztosító átalakító, 
szálaló vagy faanyagtermelést 
nem szolgáló üzemmódokat 

kell alkalmazni.

(2) A védelmi és közjóléti 
elsődleges rendeltetésű, 7. § (1) 

bekezdés a), b) és c) pontja 
szerinti természetességű, állami 

tulajdonú erdőben a tarvágás 
tilos.



A NYA NYÍÍRERDRERDŐŐ ZRT. a SzatmZRT. a Szatmáárr--Beregi sBeregi sííkon kon 
( Feh( Fehéérgyarmati Erdrgyarmati Erdéészet )szet )

Az erdAz erdéészet, kszet, kéét jt jáárráás ters terüületletéén, 32 kn, 32 köözszsééghatghatáárban, rban, öösszesen 5423 hasszesen 5423 ha--on gazdon gazdáálkodik.lkodik.

EbbEbbőől: l: -- vvéédelmi rendeltetdelmi rendeltetééssűű, , 2644,0 ha2644,0 ha 48,8 %48,8 %

Natura 2000 Natura 2000 --es ves véédettsdettsééggűű 4949,1 ha4949,1 ha 91,2 %91,2 %

2 erd2 erdőőrezervrezerváátumtum 287,7 ha287,7 ha

ÉÉllőőfakfakéészletszlet 1.152.000 m31.152.000 m3



Táj és termőhely jellemzés

- A Szatmár-Beregi síkság az ország észak-keleti csücskében 
helyezkedik el.

-Hazánk folyóvizekben egyik leggazdagabb és egyben legváltozatosabb 
tája.

-Talajviszonyaira legjellemzőbbek a folyók általi hordalékon kialakult 
öntéstalajok.

- A táj átmenetet képez az Alföld és a Kárpátok előhegyei között.

- Az Alföld leghűvösebb és legcsapadékosabb területe.

- 600-650 mm/év , relatív páratartalom > 70 %.

- Nedves, hűvös erdők,  a környező hegyekből leereszkedő montán     
növényfajokkal és jégkorszaki reliktumokkal.

















Természetközeli erdőgazdálkodás
feltételei adottak:

- termőhelyi viszonyok ( erdőklíma ),

- természeti értékek sokszínűsége,

- állami vagyonkezelés,

- jól képzett szakmai háttér,

- szándék .



Alkalmazott módszerek [ Evt 2. § (1) ]
Fő cél: 

-változatos élőhelyi feltételek biztosítása, ezáltal a természeti értékek túlélési 
esélyének növelése

erdészeti és természetvédelmi elvárás:
termőhely álló, őshonos fafajú, elegyes, változatos korosztályú erdők létrehozása, 
folyamatos erdőborítás mellett

A természetvédelemnek sem lehet célja az erdőgazdálkodás teljes mellőzése:
„ …a természetes erdő konzerválása, rezervátumként való megőrzése helyett 
azoknak a természetes folyamatoknak a minél teljesebb megőrzésére kell 
törekedni, amelyek lehetővé tették e bonyolult életközösség kialakulását, azaz nem 
törekedhetünk az erdő aktuális állapotának változtatás nélküli megőrzésére, hanem 
a természetes folyamatok érvényesülésének feltételeit kell megteremtenünk.” (KVM )



Fokozatos felújítóvágás



I. bontóvágás
II. 3-4 év múlva végvágás



„Gyűrűs lékvágás”







Lékek „Ducskós erdő” Beregdaróc



Gelénes 2 A Gelénes  6 A

Gelénes 2A

Gelénes 6A

Google Earth

felülről



alulról



nyitott lék, gyűrűvel



porzó virág termő virág



Megjelent az újulat









Erdőkezelés védett természeti 
területeken:

Felújítás: természetközeli módon

Erdősítések ápolása:
- elegy fafajok kímélete

- adventív fafajok visszaszorítása      
kézi eszközökkel,

- élőmunka     igény,                                  
közmunkások foglalkoztatása

Nevelő vágások:
- helyes állományszerkezet 

kialakítása ,
- visszamaradó állomány kímélete, 

közelítőnyom hálózat,
- idősebb korban törekedés a 

makktermés fokozására ( felújítás 
alapja ),

- holt fa visszahagyása ( FSC, Etv. )



Erdőkezelés nem védett területeken 

- véghasználatok visszaszorulása ( ISO, FSC, Etv. )

- erdőfelújítás: 40 éve tuskózás nélküli   
technológia alkalmazásával 

( talajélet nem sérül )
-törekvés a víz visszatartására, a víz két irányú
mozgásának biztosítása

( meliorált úthálózat műtárgyakkal )   

-erdőfelújítás, erdőtelepítések :
csak  őshonos fafajokkal !

-közel 1000 ha erdőtelepítés  az elmúlt 30 évben

-ápolások, nevelővágások: nincs különbség

az elvek, módszerek 

AZ ERDÉSZEK IS UGYANAZOK  !



Az üzemszerű méretekben folyó felújítási módszerek állandó
finomítást igényelnek  

Első lépések 2002-2003 Bockerek

Az erdő is él, ehhez kell alkalmazkodnunk
Nincs csalhatatlan útmutatás
A helyi viszonyok alapos ismerete nélkülözhetetlen:

- van e természetes lékhez elegendő újulat, vagy ki kell alakítani ?

Minden egyes erdőrészlet más és más beavatkozást kíván:
- környező állományok magassága, zártsága, fafaj összetétele
- tölgy magoncok erőteljes fényigénye
- helyi fényviszonyok ( napsütéses órák száma )
- lék alakja,          kör, ~ellipszis,~ süveg,…
- nagysága d = egy vagy két fa hossz ?
- tájolás         É-D, ÉK-DNY
- vadlétszám ( kerítéssel , ~ nélkül )
- mesterséges kiegészítés (termőhely, makktermés függvénye )
- ápolás be kell-e avatkozni ?

Az üzemszerű méretekben folyó felújítási módszerek állandó
finomítást igényelnek  

Első lépések 2002-2003 Bockerek

Az erdő is él, ehhez kell alkalmazkodnunk
Nincs csalhatatlan útmutatás
A helyi viszonyok alapos ismerete nélkülözhetetlen:

- van e természetes lékhez elegendő újulat, vagy ki kell alakítani ?

Minden egyes erdőrészlet más és más beavatkozást kíván:
- környező állományok magassága, zártsága, fafaj összetétele
-- ttöölgy magoncok erlgy magoncok erőőteljes fteljes féényignyigéényenye
-- hhelyi felyi féényviszonyok ( napsnyviszonyok ( napsüüttééses ses óórráák szk szááma )ma )
-- lléék alakja,          kk alakja,          köör, r, ~~ellipszis,ellipszis,~~ ssüüveg,veg,……
-- nagysnagysáága ga d = egy vagy kd = egy vagy kéét fa hossz ?t fa hossz ?
-- ttáájoljoláás         s         ÉÉ--D, D, ÉÉKK--DNYDNY
-- vadlvadléétsztszáámm ( ker( kerííttééssel , ~ nssel , ~ néélklküül )l )
-- mestersmestersééges kiegges kiegéészszííttéés (terms (termőőhely, makktermhely, makkterméés fs füüggvggvéénye )nye )
-- áápolpolááss be kellbe kell--e avatkozni ?e avatkozni ?



Bizonyságul :

Eddigi szakmai munkánkat minősíti, hogy az általunk kezelt erdők 
mindegyike természetvédelmi szempontból is igen értékes:

- gazdálkodásunk során természeti értékeink nem sérültek,
- tudatos erdőgazdálkodásunkkal védett növények, állatfajok állományának 

fennmaradását elősegítjük, ( VTV, FTV ).
- ~ 288 ha  erdőrezervátum,
- erdeink, rétjeink, vizes   ( ex lege ) élőhelyeink védelmet jelentenek számos 

növény és állat ritkaságnak,
- „ Natura 2000 ” szinte  az erdészet egész területe.

Meggyőződésünk , hogy valamennyi az erdőért tenni akaró ember    a 
természet védelmét fontosnak érzi.

A rábízott erdővagyonnal szükséges gazdálkodnia . 

Nekünk ez a feladat: a hivatásunk !



Kitekintés a hozamokra:
A minapi nyártermesztés helyzetéről szóló konferencián hangzott el:
„Jelentős termelés-visszaesésre van esély a nemes nyárasoknál a következő tíz 
évben, mivel természetvédelmi célokból jellemzően hazai nyárral, illetve a gyenge 
adottságú területeken más fafajokkal váltják fel a nemes nyárasokat ” (U.Á.)
A természetközeli erdőgazdálkodás változást hozott a 1990. utáni 
erdőgazdálkodásban.

Az „átkos”-ban iparszerű, a tulajdonviszonyokat jól tükröző, nagy üzemi 
gazdálkodás folyt. Az 5 éves tervek elvárásai szerint ki kellett elégíteni a 
fafeldolgozó ipar szükségleteit. Tehát százezres, milliós m3 nagyságrendben került 
alapanyag a fafeldolgozók használatára, jelentős import mellett.
Pl. a 1990. előtt az erdészet kétszer ennyi fát hozott a piacra ~25-27 em3-t, míg 
napjainkban 12-15 em3-t.

Mint a törvényi szabályozásból is látszik, az állami területeken 
gazdálkodókat  az erdei biodiverzitás, az élővizek, a termőhely védelme, valamint  
a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében,  „nem ösztönzi” a gyorsan 
növő, nagy fatömeget adó fafajok termesztésére !
Ezek ugyanis nem őshonosak !  Pl.: NNY, FD

„akác hisztéria”
Szatmár-Beregi kocsányos tölgyesek felújítása során, a folyamatos erdőborítás, 
megvalósítása mellett  - mivel a felújítás jelentősen elhúzódik, — a hozamok is 
tolódnak, később jelennek meg. 

A tölgy lassan növő fafaj: van 100 éve arra, hogy 2-5 m3-esre növekedjen.
A feldolgozó iparnak nincs ennyi türelme várkozni, az alapanyag most kell, vagy 

legkésőbb holnap !



Fekete gólya



kétlevelű sarkvirág

mezei kardvirág



kockás liliomkockás liliom
Az év vadvirága 

2016-ban

kornis tárnics

fehér nárcisz csillag gomba



odvas keltike



tavaszi tőzike
berki 

szellőrózsa

kárpáti sáfrány

kárpáti sáfrány

berki szellőrózsa                         tavaszi csillagvirág



Köszönöm a figyelmet !


