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AZ ERDŐÁLLOMÁNYOK 
KORSZAKI MINŐSÍTÉSE 

TANASZI GYÖRGY 

Ma nincs olyan átvételi (minősítési) rendszer, amely az erdőgaz
dálkodás mesterséges beavatkozásait egy-egy műveletsor (tisztítá
sok stb.) befejezése után elbírálná; tehát megvizsgálná, hogy a 
beavatkozások hatására az állományok oly irányba fejlődtek-e, 
azt az eredményt produkálták-e, amelyet a gazdálkodó el kívánt 
érni. Jelen tanulmány ezen kérdés megoldására tesz javaslatot. 

A z erdő életében részben a természetes kiválasztódás folyamata, részben pe
dig az erdőgazdálkodás mesterséges beavatkozásai (ápolások, majd srEvelővá-
gások) érvényesülnek. Ez utóbbiak az erdősítési korszakban általában évenként 
— esetenként többször is egy évben — majd az állomány korosodása függvé
nyében mind ritkábban, de az erdő egész élete folyamán visszatérnek és annak 
fejlődését pozitív vagy negatív irányban mindenféleképpen befolyásolják. 

A természetes kiválasztódás •— nevezhető öngyérülésnek vagy mortalitásnak 
is — jellemző az erdőre: a gyenge, kedvezőtlen helyzetű és tulajdonságú fák 
elpusztulnak, ugyanakkor a kedvezőbb viszonyok között lévők megmaradnak. 
A folyamat azonban általában nem a legértékesebb erdőállományt produkálja, 
mivel az egyes fafajok növekedési erélye változó: függ magától a fafajtól, az 
eredettől és még sok egyéb tényezőtől is. Előfordulhat, hogy az értéktelenebb 
elnyomja és „kiöli" az értékesebbet, a sarj a mageredetűt stb. 

A z erdőművelők az erdő értékének növelése és a bővített újratermelés előse
gítése érdekében a természetes kiválasztódást mesterségessel, az öngyérülést 
gyérítéssel cserélték fel és megteremtették ezáltal az erdő célszerű nevelésének 
hathatós eszközét, ugyanakkor feltárták a faanyag-nyerésnek addig kiaknázat
lan forrását is. 

A z előre meghatározott és következetesen végrehajtott beavatkozásokkal biz
tosítható, hogy a hosszú termelési ciklusban az á l l o m á n y a megkívánt irányban 
fejlődjék és a kitűzött cél megvalósuljon. Ha a mesterséges beavatkozásokból 
néhányat nem, avagy megkésve, esetleg nem a megfelelő szakszerűséggel haj
tanak végre, veszélybe kerülhet a kitűzött cél megvalósítása. Ez vissza nem 
fordítható, avagy csak igen nehezen korrigálható. 

A z elmondottak indokolják az elképzelést, amelynek lényege, hogy a kitű
zött cél érdekében az erdőállományokat bizonyos korszakonként minősíteni 
szükséges. A minősítés során megállapításra kerül, hogy a vizsgált korszakban 
az előírt belenyúlásokat időben és szakszerűen elvégezték-e, a talált állapot az 
állomány fejlődése szempontjából megfelelő-e és milyen munkálatokat kell el
végezni a következő korszakban. 

A z állománygazdálkodás minősítésére az erdő élete folyamán általában négy 
esetben kerül sor: 

— az e r d ő s í t é s e k korszaka után, 
— a t i s z t í t á s o k korszaka után, 



— a t ö r z s k i v á l a s z t ó gyérítések korszaka után, • , • > 
— a n ö v e d é k f o k o z ó gyérítések után. 

A z erdőállományok korszaki minősítését bizottság kell végezze, melynek tag
jai között az erdőfelügyelő vezető szerepét biztosítani indokolt. A minősítés 
megállapításait jegyzőkönyvben rögzítsék, melyből 1—1 példány az erdőfel
ügyelőé, az erdőgazdálkodóé és az illetékes erdőtervezési irodáé legyen. A z első 
kettő azon erdőterv-példányok tartozéka, amelyek nyilvántartása vezetve van, 
az „Iroda" pedig az erdőterv következő megújítása alkalmával a jegyzőkönyv 
előírásait érvényesítse. 

Az állományminősítés és az erdőtervezés 

A korszaki minősítés jegyzőkönyvében a tervezett korszakban esedékes mun
kálatok naptári évre rögzítve vannak, tehát az erdőtervező az érvényességi idő
re a belenyúlásokat egyértelműen elő is tudja írni. Előfordulhat azonban, hogy 
a minősítési jegyzőkönyv hosszabb időszakra tervezi az egyazon jellegű mun
kálatokat és azokból az erdőterv lejárta utánra is maradna. (PL: a jegyző
könyvben előírt három növedékfokozó gyérítésből csak kettő „fér bele" — az 
esedékességi évek alapján — a készülő erdőtervbe.) 

Meg kell oldani tehát, hogy a korszaki minősítési jegyzőkönyv előírásainak 
folyamatos érvényesítését az erdőtervezési iroda biztosítsa, azaz a jegyzőkönyv 
mindaddig „éljen", amíg abból az utolsó tervezett belenyúlás az erdőtervben 
előírásra nem kerül. 

A rendszernek szinte elengedhetetlen velejárója lenne, hogy az erdőtervben 
— a minősítési jegyzőkönyv analógiájára — ugyancsak megtervezésre (és elő
írásra) kerüljön a beavatkozás utáni, tehát a kialakítandó állomány is. (Sajnos, 
az új erdőtervezési útmutató ismételt javaslatok ellenére sem foglalkozik ezzel 
az elképzeléssel.) 

Azonosítási okokból az erdőtervben mind a tervezésnél, mind a nyilvántar
tásoknál indokolt, hogy a műveletek sorszámmal is jelölve legyenek. (Pl . : 
T K G Y - 2 = második törzskiválasztó gyérítés.) 

Az állományminősítés és a műszaki átvételek 

Jelenleg az erdőfelügyelőség közbejöttével tulajdonképpen a következő „bi
zottsági" átvételek vannak: 

. 
— elsőéves erdősítések, 
— állomány alatti erdőfelújítások, 
-— befejezett erdősítések, 
— befejezett erdősítések ápolása, 
— ötéves felülvizsgálat, 
—• elegyarányszabályozó tisztítások, 
— törzakiválasztó gyérítések, 
— növedékfokozó gyérítések, 
— véghasználatok, 
— egyéb, a jelen tanulmány szempontjából érdektelen átvételek (közjóléti 

létesítmények stb.) 
Ezen átvételekre az a jellemző, hogy tulajdonképpen „meo-jellegű" átvételek, 

tehát a munkákat azok befejezésekor minősítik, szakmailag elbírálják és elfo
gadják, avagy nem. 



Bizonyos fokig már korszaki minősítés jellegű a befejezett erdősítések átvé
tele, — mivel a folyamatban lévőket nem az erdőfelügyelőség veszi át —, de 
még inkább korszaki a befejezett erdősítések ötéves felülvizsgálata, amikor már 
bizonyos „várakozási idő" elteltével kell elbírálni a kialakult fiatalost, minősí
teni és megengedettnél nagyobb minőségromlás esetén kártérítés befizetése 
iránt intézkedni. 

Ha nem is bizottsági, mégis korszaki állományminősítésként fogható fel az 
erdőtervek megújítása, amikor a tervező ugyancsak egy bizonyos korszak er
dőgazdálkodási beavatkozásait veszi számba — mint az erdőterv előírásainak 
teljesítését — és leírja a talált állapotot, majd előírja az erdőterv érvényességi 
idejére esedékes munkálatokat is. Mivel azonban a beavatkozásokkal kialakí
tandó állapotot nem tervezte meg, a talált állapotot ebből a szempontból nem 
is tudja elbírálni. Továbbá: a tervezés és a leszámolás egyaránt sablonosán az 
erdőterv érvényességi idejéhez igazodik, tehát az sem kizárt, hogy ugyanazon 
részletben kétféle jellegű munka is előírásra kerül. 

A z erdőállományok korszaki minősítésének lényege, hogy a fenntebb felso
rolt négy korszak az állomány életének teljesen elkülöníthető négy részéhez 
igazodik. Ezeket a részeket a beavatkozások kimondottan eltérő jellegei és cél
jai választják el egymástól. Új korszakba átlépni csakis az elmúlt korszak tel
jes értékű elemzése, elbírálása és minősítése után lehet. 

Az állományminősítések időpontja 

A z eddigiekből következik, hogy bizonyos „várakozási időnek" is el kell tel
nie az utolsó belenyúlás és a minősítés között, mivel az erdőállomány nem azon
nal reagál a mesterséges beavatkozásokra. Fiatal korában általában kevesebb, 
később mind több esztendőre van szükség, hogy fejlődésével a minősítőt a he
lyes megállapításokhoz hozzásegítse. 

A korszaki minősítés tehát sohasem az utolsó munka átvételekor történjék, 
hanem a következő korszak első belenyúlása tervezésekor, pontosabban: a be
sorolásakor. Azaz az erdősítési korszak minősítésének időpontja az állomány 
első elegyarányszabályozó tisztításra történő besorolásakor, a tisztítási korszaké 
az első törzskiválasztó gyérítésre történő besorolásakor — és így tovább — ese
dékes. Ez az. elképzelés egyúttal meghatározza az erdőállományok korszaki mi
nősítési munkáinak tulajdonképpeni első lépését is: egy meghatározandó idő
ponttól kezdődően a korszaki első munkálatok (első tisztítás, első törzskiválasztó 
gyérítés, stb.) besorolásakor az érintett részlet korszaki minősítését is el kell 
végezni. 

Modelltáblák 

A z erdőállományok korszaki minősítése az állomány pillanatnyi állapota és 
az erdőnevelési modelltáblák egybevetésével történik, tulajdonképpen a mi
nősítésre kerülő állományt a megfelelő modelltáblába kell sorolni. 

A modelltáblákat a „Főbb állományalkotó fafajok erdősítési hálózata és er
dőnevelési modellje (Budapest, 1975.)" című kiadvány tartalmazza, éspedig a 
következő fafajokra: KST, K T T , CS, B, K O N Y , O N Y — 1 . típus, O N Y — 2 . típus, 
„1—214" 2. típus, F R N Y — S Z N Y , MÉ, EF, FF, LF, A (utólag jelent meg). 
A modelltáblák adatsorairól tudni kell, hogy azok — a véghasználat kivételé
vel — mindig a megnevezett beavatkozással létrehozott állapotot, a f ő á l l o m á n y 
t é n y e z ő i t rögzítik! Tájékoztató jellegűek, az ERTI numerikus fatermési táblái 
alapján készültek. 



A. korszaki minősítésekhez az elméleti alapon összeállított modelltáblákat — 
mint tájékoztató segédeszközöket — jóknak fogadjuk el mindaddig, amíg a 
gyakorlat azok használhatóságát vagy használhatatlanságát el nem dönti. (Le 
het, hogy a mai gyakorlat teljesen eltér az elmélettől?!) Ugyancsak jóknak fo
gadjuk el a két-három főfajú, elegyes állományokra is (cseres-tölgyes stb.). 
A modelltáblákat tehát tájékoztató segédeszközként lehet csak használni, az 
adatait a minősített állomány adataival inkább kölcsönös ellenőrzési célzattal 
egybevetni, tehát jó értelemben vett ,,merészebb szubjektivitással" sorolható be 
az állomány a megfelelő modellbe. 

Lehet, hogy mindez kissé pontatlan és meghatározatlan alapnak tűnik ilyen 
— évtizedekre szóló — munka beindulásához. Ne feledjük azonban, hogy a 
modelltáblák a gyakorlatban tulajdonképpen nem terjedtek el, használhatósá
gukról általános érvényű bírálatot mondani nem lehet. Különösen áll ez az 
egyes erdőgazdasági tájak vonatkozásában. Összesen 53 modelltábla áll rendel
kezésünkre és miután két egyforma részlet nincsen, nem is képzelhető el, hogy 
bármely részlet is egyértelműen besorolható bármely modelltáblába. 

A szakmai előrelépést mérlegelve a korszaki minősítésben mutatkoznak bi
zonyos előnyök és használhatósági szempontok. Bízunk abban, hogy az eljárás
ban mások is látnak „fantáziát". A z induláshoz viszont csak a jelzett modell
táblák állnak rendelkezésre. 

A modelltáblák tökéletesítése 

A modelltáblákat tehát a mai gyakorlattal egybe kell vetni, „be kell járat
ni", finomítani és tökéletesíteni, egyúttal a hiányzókat pótolni kell. 

A modelltáblák adatsorai a főállomány tényezőit rögzítik, éspedig az elegyet
len főállományét. Nincs tehát modelltábla azokra az esetekre sem, ha a főállo
mány két (vagy több) főfafajból áll. Ezen eset különleges, de mégis igen gya
kori változata, hogy az erdősítési korszakban az egyes fafajok különböző mér
tékben újulnak fel és a természetes úton bőségesen felújult értéktelenebb fa
faj között elszórtan megjelent (vagy mesterségesen bevitt) értékesebb fafaj ele-
gyéből kellene felnevelni a legértékesebb véghasználati állományt. Mivel a nö
vekedési erélyek ez esetben igen gyakran célkitűzéseinkkel ellentétesen hatnak, 
intenzív szelektálásra van szükség a kívánt elegyarány kialakításához. (Nagy 
mennyiségű CS-újulatban kevés K T T . ) Ilyenkor a K T T modelltáblában előírt 
törzsszámhoz viszonyítjuk a meglévő tölgy egyedek darabszámát, — mintha a 
CS nem is volna jelen —, illetve a CS fafajból tölgy-hiány esetén kell felven
ni annyit, hogy az összes törzsszám adja ki a KTT-modelltáblákon előírt törzs
számot. A 80%-os engedmény itt is alkalmazható. 

A modelltáblák tökéletesítésére vonatkozó igény természetesen továbbra is 
fennáll. Azok teljes körre történő kidolgozását intézményesíteni kellene, mivel 
az erdőfelügyelet, de az erdőtervezési irodák kapacitását is messze meghaladja 
a feladat nagysága. 

A megoldás felé vezet talán az az elképzelés, hogy az E R T I dolgozza ki az 
adatfelvétel elméletét (rendszerét), ossza szét a feladatokat és szervezze meg 
az adatáramlást és -feldolgozást. A z erdőfelügyelőségek feladata lenne a bele
nyúlásokat követően az állományokat leírni, a szükséges adatokat felvenni, 
hogy a természetben talált állapot a megfelelő modelltáblával egybevethető 
legyen, a szükséges módosításokat, „finomításokat" el lehessen végezni, továb
bá a hiányzó modelltáblák is elkészülhessenek. A meglévő modelltáblákat az 
E R T I állította össze, ezen az alapon illetékes azok módosítására, kiegészítésére 
is. A z erdőfelügyelők helyismerete, gyakorlata, a nyilvántartott munkák és ez 



alapján a megfelelő mintaterületek kijelölése, mind olyan körülmények, ame
lyek ezt a szervezetet alkalmassá teszik az adatfelvételi munkák elvégzésére. A 
szervezet munkaköri feladatait meghaladó többletmunka természetesen indo
kolttá teszi annak külön díjazását is. 

A korszaki minősítések 

A z egyes korszakok, amelyekre vonatkozóan az erdőállományokat minősíteni 
kell, továbbá a minősítések időpontja az előzőkben meghatározásra kerültek. 

Minden korszaki minősítés a talált állapot megismerésével, a vonatkozó mű
veleti előírások és azok teljesítésének számbavételével kezdődik, majd az állo
mány leírása — azaz a minősítéskori állapot rögzítése — és megfelelő modell-
táblába sorolása után bírálatot kell mondani az elvégzett munkálatokról és a 
talált állapotról. 

A megfelelő modelltáblát a fafaj (ok) és a fatermőképesség betűjeleinek fel
tüntetésével egyértelműsíteni kell, pl.: K T T / B . 

„Érdekessége" a korszaki minősítési eljárásnak, hogy az időpontjára kialakí
tandó állományra vonatkozó előírást — a tervezett állapotot — szinte sohasem 
az előző minősítési jegyzőkönyvből lehet majd megtudni. A két minősítés kö
zött általában megújításra kerül majd az erdőterv és elvileg az erdőtervező 
lenne köteles a minősítési jegyzőkönyv előírásait folyamatosan érvényesíteni az 
erdőtervben. Ezzel együtt járna a beavatkozással kialakítandó állomány meg
tervezésének kötelezettsége, ami a jelenlegi erdőrészlet-lapon is megoldható 
lenne! 

Visszatérve magára a korszaki minősítésre, a részlet modelltáblába sorolása 
után naptári évekre megtervezhető már a szükséges belenyúlás — akár csak a 
„lépésenként" kialakítandó elegyarányok feltüntetésével. A korszak utolsó be
lenyúlásával létrehozni kívánt állapotot azonban a modelltábla adatsora összes 
szükséges jellemzőivel elő keli írni. A növedékfokozó gyérítési korszak rninősí-
tésekor az erdőfelújítás befejezéskori állapotát célszerű megtervezni. 

A számszerű tervezési adatok után kerül sor a végrehajtási utasításra (javas
latra). A jelenlegi és a megvalósítandó állomány összetétel, valamint a már kö
zel 30 éves ERDŐNEVELÉSI U T A S Í T Á S örökérvényű útmutatása alapján a 
minősítők részletes előírásokat adnak a végrehajtás során követendő eljárások
ról, technológiákról. 

* *  * 
A szakszerűen végrehajtott nevelővágásokkal bizonyosan megvalósul a ki

tűzött cél is: a legértékesebb faegyedekből álló és fafaj-összetételű, maximális 
összfatermést biztosító véghasználati állomány. Várhatóan az erdőrészlet fe l 
újítása is — akár mesterséges, akár természetes úton történik majd — kevés 
problémát fog okozni. Ha hosszú évek következetes munkájával sikerült a nagy 
értéket létrehozni, nem szabad hagyni, hogy az utolsó fokozatban azt a hozzá 
nem értés, a nemtörődömség, avagy a pillanatnyi haszonvágy tönkretegye. Ezért 
is indokolt az erdőfelügyelet részéről részletes szakmai javaslatokat adni a vég 
használat lebonyolítására, hogy azokkal is elősegítse a bővített újratermelést... 

A jövőre nézve felbecsülhetetlen lehet a korszaki minősítések értéke abban, 
hogy a távlati elképzeléseket rögzíti, azok folyamatosságát biztosítja és az állo
mányjellemző adatokkal, valamint a választott modelltáblával egyértelműen 
meghatározott célállomány kialakítása érdekében „lépésről lépésre" előírja a 
szükséges tennivalókat. A z erdő élete általában hosszabb mint a kezelő szak
emberé, e módszerrel viszont az utód bármikor át tudja venni a stafétabotot és 
probléma nélkül ott folytathatja, ahol elődje abbahagyta. 


