
Érdekesek azok az adatok is, amelyek a nevelővágások megoszlását mutat
ják. Fontos tevékenységnek tartják az elegyarányszabályozó tisztítást a Szolnok
megyei, a Cserháti, a Börzsönyi, a Vértesi, a Mátrai, a Magasbakonyi és a Dél
zalai Erdőgazdaságban; ugyanakkor a növedékfokozó gyérítések a Tolnamegyei, 
a Délsomogyi, a Keszthelyi, a Balatonfelvidéki, a Zemplénhegységi, a Nyírségi 
Erdőgazdaságban csaknem elérik, vagy meg is haladják az 50%-ot. 

Az adatgyűjtés határozottan bebizonyította, hogy az erdőgazdaságokban a 
vizsgált időszak alatt előfordult még tervszerűtlenség és szakszerűtlenség a neve
lési tevékenységben, főleg a tisztítás terén. Kitűnik ugyanis, hogy az erdőrészle
tek nagy részében évenként visszatérnek a teljes vagy részleges területre mini
mális belenyúlási eréllyel, ugyanakkor a vizsgált összes terület 12%-át nevelő
vágással egyáltalán nem érintik. Jellemző még az is, hogy az egyáltalán nem 
nevelt erdőrészletek száma közel 4 ezer s ezek zömben kicsinyek, 0,20—1,00 ha 
közötti területnagyságúak, s ezekben az erdőgazdaságok előszeretettel elhagyják 
a nevelő munkát. Kitűnik továbbá az is, hogy az egyáltalán nem nevelt erdő
részleteket az erdőgazdasági felügyelők 50%-ban túl sűrűnek, vagyis sürgős neve
lővágást igénylőnek minősítették (3. táblázat). 

Jelenleg kapacitás hiányában nincs mód a 95 község — átlag 70—80 erdő
részletének —• részletes, mindent kielemző értékelésére (ez hosszabb munkát 
igénylő feladat). A jelenlegi értékelés általános képet kíván adni szakembereink
nek, utalva arra, hogy a jövő erdőállományainak minőségi fenntartása, illetőleg 
a minőség állandó javítása érdekében nagy súlyt kell helyezniük a nevelővágá
sokra, főleg az elegyarányszabályozó tisztításra és törzskiválasztó gyérítésre. 

A z erdőnevelési üzemi minta- és ellenőrző területek 
elemzésének gyakorlati eredményei 

IFJ. B Í K Y A L B E R T 

Tíz éve végezzük az erdőnevelési üzemi minta- és ellenőrző területek létesí
tését, valamint értékelését. Ezt a munkát az Országos Erdészeti Főigazgatóság 
49/1956. számú Erdőnevelési Utasítása indította útjára, majd a 116-259/1961. OEF 
számú utasítás adta meg mai formáját. 

Ezek az utasítások több olyan célt tűztek ki, amelyek megvalósítása egész 
erdőgazdálkodásunkban jelentősen éreztetné hatását. 

Ezek a célok a következők: 

1. A szakszemélyzet továbbképzése 
2. A ma alkalmazott nevelővágások erélyének, az előhasználati fatermés meny-

nyiségének megállapítása 
3. A tudományos kutatómunkának adatokkal való támogatása 
4. A nevelővágások végrehajtásával járó előnyök, és ezek elmaradásával járó 

hátrányok megismerése 
5. A főállománytípusok táji növekedési menetének levezetése 
6. Az erdőnevelési eljárások továbbfejlesztése 

A feladatok megoldásához szükséges adatgyűjtő munka az erdőgazdaságok, 
Uletve az erdészetek feladata, míg a kiértékeléssel az Erdészeti Tudományos Inté
zetet bízta meg az OEF. 



Ez a tanulmány az 1964-es és az 1965-ös év adatainak értékeléséről tájékoz
tat, ugyanakkor számot ad arról, hogy kilenc év munkája mit valósított meg a 
kitűzött célokból. 

Az első célt, a szakszemélyzet továbbképzését — úgy gondolom — sikerült 
elérni. Külön meg kell említeni a ,,V"-fa jelölések jó hatását is. Ez az erdei tér
benlátást, s emellett az egyedi válogatás fokozottabb érvényesülését segítette elő. 
A szakszemélyzet továbbképzése természetesen nem lezárt dolog. A fejlődés 
állandó folyamat, amellyel lépést kell tartani. 

A ma alkalmazott nevelővágások erélyét, az előhasználati fatermés mennyi
ségét az üzemi minta- és ellenőrző területek kiértékelése alapján meg tudjuk 
adni országos szinten. Az 1. táblázat főállománytípusonként, fő területcsoporton
ként, nevelővágásonként az 1957—63-as és az 1964—65-ös évekre tartalmazza a 
belenyúlási erélyt. 

Az elegy arány szabályozó tisztítások esetén a síkvidéki gyertyános tölgyesek 
kivételével (itt csak négy adatunk volt) mindenütt jelentősen nőtt a nevelővágás 
mértéke. Külön ki kell emelni az akácosokat, bükkösöket és a dombvidéki erdei
fenyveseket, ahol 6—8%-os volt a növekedés. Ez az utóbbi évek racionalizálási 
törekvéseinek hatását tükrözi. 

1. táblázat 

Belenyúlási erély % főállománytípusonként, tő területcsoportonként, 
nevelővágásonként az 1957—63-as és az 1964—65-ös évekre 
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Főállomány típus Fő terület 
csoport 

db% db% v % v % v % v % 

dombvidék 25,2 32,8 22,9 22,4 18,6 19,0 
síkvidék 28,6 32,6 21,4 24,6 19,0 — 
dombvidék 15,0 15,3 14,6 14,5 — — 
síkvidék 19,5 32,8 20,3 — 16,5 — 

— 29,1 34,9 26,2 29,3 21,2 28,3 

dombvidék 28,5 30,5 25,5 24,7 19,0 17,6 
síkvidék 32,4 25,5 20,2 — 13,2 — 

dombvidék 28,5 30,7 22,9 23,1 18,9 19,4 
síkvidék 29,8 32,6 22,0 20,8 18,8 19,2 

— 35,3 — 24,7 — 10,0 — 

— 20,0 — 12,5 — 16,0 — 

— 29,3 31,7 24,8 24,1 20,3 18,6 

dombvidék 35,4 43,5 20,0 18,4 20,6 — 
síkvidék 33,0 39,0 21,4 20,4 17,6 16,6 



Az elegyarányszabályozó tisztításokban a területek számával súlyozott bele-
nyúlási erély országosan: darabszázalékban 33%, fatömegszázalékban 27%. Aká
cosokban, erdeifenyvesekben, nyárasokban 10—13%-kal nagyobb a darabszám 
szerinti, mint a fatömeg szerinti erély. Ezekben a főállománytípusokban tehát a 
szükséges böhönckiszedés mellett elsősorban az alászorult és közbeszorult egye
dekre terjed ki a fakitermelés. Mivel a legfényigényesebb fafajainkról van szó, 
helyeselni kell ezt a szemléletet. Az alászorultak nem életképesek, jelenlétük meg
nehezíti a fakitermelést. Ugyanakkor a fokozott belenyúlási erély miatt fel kell 
hívnunk a figyelmet a javafa jelölteknek már a tisztítási korban való megsegíté
sének szükségességére. 

A bükkösök, gyertyános-tölgyesek, tölgyesek esetében a darabszám szerinti 
nevelővágási erély alig nagyobb a fatömeg szerintinél. A tisztítás tehát a felső 
szintben is kellő mértékű. 

Általánosságban megállapítható, hogy az elegyarányszabályozó tisztítások 
erőssége az üzemi minta- és ellenőrző területeken megfelelő és „közepes" nagy
ságú. 

A törzskiválasztó gyérítésekben, ellentétben a tisztításokkal, a belenyúlás 
nagysága fatömeg-százalékban kimutatva az 1957—63-as és 1964—65-ös idősza
kokra azonos. Súlyozott átlagértéke 24%. Legerősebb a belenyúlás a bükkösök
ben. Ezek gyors koronafejlesztéssel hálálják meg a nevelővágásokat. 

A növedékfokozó gyérítéseknél is hasonló a helyzet. A két időszak mellék
állománya százalékosan azonos. Csak a bükkösöknél nőtt a nevelővágások erős
sége. 

A gyérítésekről megállapíthatjuk, hogy a minta- és ellenőrző területeken 
„gyenge", a bükkösök esetében „közepes" erősségűek. 

Ezek után vizsgáljuk meg, hogy milyen eredményt ad az erdőnevelési üzemi 
minta- és ellenőrző területeken kijelölt gyérítés és az országos átlag összehason
lítása. Az országos adatokat Halász Aladár szerkesztésében megjelent „Faellátá-
sunk helyzete és fejlődése" (Budapest 1966) című könyvből vettük. Az országos 
statisztika szerint értékelésünk két évében az egy hektárra eső gyérítési fatömeg 
22,5 m 3 volt. A minta- és ellenőrző területeken ennek majdnem a kétszeresét 
jelölték vágásra (2. táblázat). De ha a százalékos adatok segítségével a gyérítési 
korú állományok országos élőfakészletéből számítom ki a mellékállomány fatö
meget, és ezáltal kiejtem a minta- és ellenőrző területek jobb termőhelyét, akkor 
is 33 m : i-t kellene kitermelni. 

Nyugodtan állíthatjuk tehát, hogy káros következmény nélkül átlagosan 
30 m?-re emelhetjük a hektáronkénti gyérítési fatömeget. Ez koncentráltabb fa
kitermeléshez és anyagmozgatáshoz, olcsóbb, gazdaságosabb fahasználati mun
kára vezet. Ugyanakkor elősegítené azt is, hogy az értékesebb törzsekre rakódjon 
le a növedék. Ha országosan a jövőben is a jelenlegi évenkénti gyérítési terület
tel számolhatunk, akkor átlagban 9 évenként térünk vissza a nevelővágással 
ugyanabba az erdőrészletbe. Kilenc évenként pedig bátran kivághatjuk majdnem 
másfélszeresét a mai gyérítési fatömegnek. 

A 2. táblázat az összes és a kivágandó fatömegátlagértéket tartalmazza, az 
1. táblázattal azonos bontásban. Ezzel érzékeltetni akartuk mennyiségben is, hogy 
milyen készletből mennyit termelnek ki. Részletesebb lebontást (tájcsoport, kor
osztály, fatermési osztály szerint) még a 9 év adatainak felhasználásával sem 
végezhetünk, mert a kezdeti évek gyakran hibás és csak 50% alatti adatszolgál
tatása következtében nem rendelkezünk ehhez kellő számú adattal. 

A táblázatban talán kicsit meglepő a bükkösök 104 m : l-es növedékfokozó gyé
rítése. Ezt az adatot 30 parcella átlagaként kaptuk. A dombvidéki feketefenyve-



2. táblázat 
Kivágandó- és összes-fatömeg adatok főállománytípusonként, fő területcsoportonként, 

nevelővágásonként az 1964—65-ös évekre 

Főállomány típus Fő terület
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szabályozó 
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22 

36 
74 

29 225 — 
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síkvidék 
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19 
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síkvidék 

15 
15 

61 
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Síksági ligeterdők — — — — — — — 

— — — — — — — 

Nyárasok —- 18 62 49 190 47 256 

Akácosok dombvidék 
síkvidék 

11 
11 

35 
44 

22 
22 

116 
108 28 171 

— 19 71 37 157 53 247 

sekre nézve csak 4, illetve 6 adatunk volt, a síkvidéki gyertyános-tölgyesekre 
pedig 4, ezért nem egyenlítődhetett ki a szélsőségesen alacsony érték. 

Az erdőnevelési üzemi minta- és ellenőrző területek létrehozásának harma
dik célkitűzése a tudományos kutatómunkának adatokkal való támogatása volt. 
Erről az OEF 32/1957. számú utasítása intézkedett. Azóta Főhatóságunk lehető
séget adott az Erdészeti Tudományos Intézetnek, hogy önállóan létesített kísérleti 
területekre alapozza kutatásait. Erre szükség volt az üzemi parcellák olykor kétes 
értékű adatai, a kis parcellaméretek és a felvételezők nem egyöntetű szemlélete 
miatt is. Kiegészítő és ellenőrző adatként azonban komoly segítséget jelentenek 
az üzemi parcellák adatai mind az erdőnevelési, mind a fatermési kutatásban. 

Az első adatfelvételeket elsősorban a meglevő fatermési tábláink ellenőrzé
sére tudjuk használni, de készülő tábláinkat is ezzel ellenőrizzük. Fatermési táb
láink fa tömeg-görbéi közé berajzoltuk az üzemi mintaterületek fatömegadatait 
úgy, hogy az egész állomány és a főállomány fatömegértékét egy egyenessel ösz-
szekötöttük. Jó fatermési táblák esetén az egész állomány I. fatermési osztályá
nak felső határgörbéje fölött elvileg adatunk nem lehet. (Függ ez természetesen 
az állomány eddigi kezelésétől is.) Az ábrákról az első 50 évre az alábbiak állapít
hatók meg: 



1—6. ábra. Az üzemi minta- és ellenőrző területek fatömegadatai a megfelelő fatermési 
táblák fatömeg szórásmezejébe felhordva. I / —Vllf — I—VII. fatermési osztályok fa
állományának fatömeg középgörbéi. Ie — I. fatermési osztály egész állományának fa

tömeg középgörbéje. Abszcissza: életkor (év); ordináta: fatömeg (m3) 

a) A Fekete-féle akác fatermési tábla fatömegértékei az első 5 évben kicsit 
alacsonyak, másutt jók. 

b) A Fekete-féle bükk fatermési tábla 20 évig már jelentősebben becsül alá, 
magasabb korra jól alkalmazható. 

ej A Fekete által készített tölgy tábla csak kocsánytalantölgyre jó (kocsány-
talantölgy-állományok adataiból is készítették), kocsányostölgyre és cserre 
új fatermési táblák szerkesztése kívánatos, 

cl) A Solymos-féle ERTI erdeifenyő fatermési tábla fa tömeggörbéit fatermési 
osztályonként is jól követik adataink. A határgörbékből kilógás nincs. 
A 4. és 5. célt csekély számú visszatérés miatt egyelőre nem értük még el. 



A 6. cél, az erdőnevelési eljárások továbbfejlesztése, az első öt részeredmé
nyeiből folyamatosan teljesülhet. 

Az erdőnevelési és faterméstani kutatásban gyors eredményeket felmutatni 
nem lehet. Évtizedek következetes munkája szükséges a nagy eredmények eléré
séhez, amelyek átalakíthatják egész erdőművelési szemléletünket. Az erdőneve
lési üzemi minta- és ellenőrző területek is ennek a munkának fontos részei. 

Jl. Benu nPAKTHMECKHE PE3YJIbTATbI AHAJ1H3A JlECOBOACTBEHHblX V-lETHblX 
H KOHTPOJIbHblX ilJIOIIJAriOK 

M3 p y ö o K yxoAa n p o q n c T K a 3a nocneflHHe 7 jieT npeBMCHJia Ha 3—8% npope>KHBaHHe. 
M3 p y ö O K yxoAa MHTeHCHBnocTb npoMHCTKH 3a nocneAHne 7 jieY B 0 3 p o c n a Ha 3—8%, npope>KHBaHHe Ha-

XOAHTCH B TaKOM > K e COCTOÍíHMM KaK H npe>KAe, T O A b K O B GyKOBblX Haca>KAeHHHX He3HaMHTe/TbHO B03P0CA0. CpeA-
huPí o0"beM ApeBecHHbi OT npope>KHBaHHH cocTaBJineT 22,5 M3 n a 1 ra, 3TO KOJIHHCCTBO weJiaTeübHO AOBCCTH AO 
30 M 3. A H a . l H 3 TaK>Ke AaeT B03M0>KH0CTb npOKOHTpO/lHpOBaTb n p a B M A b H O C T b T a Ö J l H H 3anaca APeBeCHHbl. OTe-
MecTBeHHbie TaoJiHUbi n o OexeTe M IflOHMOiu-y MOHÍHO MCnojib30BaTb cooTBeTCTByioinHM oöpa30M. CneAOBa.no 
Öbl COCTSBHTb HOBbie TaÖJIHUbl AJIH AVÖa aBCTpHÍÍCKOrO H MepeuiMaToro. 

Ifi. Búky A.: DIE PRAKTISCHEN ERGEBNISSE DER A N A L Y S E VON MUSTER- UND KON-
TROLLPARCELLEN FÜR WALDPFLEGE 

Solange die Eingriffsstárke der Pflegehiebe in den letzten sieben Jahren bei den Reinigungen 
um 3 bis 8% zunahm, blieb sie bei den Durchforstungen unverandert; nur bei den Buchenwáldern 
zeigíe sich ein geringer Anstieg. Der mittlere Durchforstungsanfall betrágt 22,5 fm ha, es ware seine 
Erhöhung aul 30 fm erwünscht. Die Analyse ermöglichte auch eine Überprüfung der Richtigkeit 
der Ertragstafeln. Die heimischen Tafeln von Fekete und Sólymos habén sich als richtig erwiesen. 
Für die Zerr- und Stieleiche ist die Herstellung neuer Tafeln nötig. 

A vágásérettsé g vizsgálata tölgyesekbe n 
DR. B O R S O S Z O L T Á N 

Megfigyeléseim alatt álló idős kocsánytalantölgy fáink életük újabb évtizede 
alatt ismét bizonyíthatták vastagodási képességüket. Többnek 100 éves kora után 
már ez volt a harmadik, néhánynak a negyedik ajándékba kapott évtizede. Állo
mányaik a hazai gyakorlatban annyira megszokottá vált 90—100 éves vágásérett
ségi kort túlélve ma sem mutatják az elöregült erdők képét, pedig a 30—50 éves 
bükk, gyertyán alsószintből kiemelkedő tölgyek kora már nincs messze a 150 
évtől. A törzsükből mellmagasságban Pressler-fúróval vett csapok is azt bizo
nyítják, hogy évgyűrűvastagságuk 120—130 éves kor után sem csökken any-
nyira, hogy növedékük ne lenne számottevő. Ennek vizsgálatára irányuló kuta
tásaimból az alábbiakban néhány felvételt és elemzést közlök. 

A vizsgálat helye és ideje: Vas—Zalai Hegyhát erdőgazdasági táj, Vasi— 
Hegyháti tájrészlet, Bejegyertyános községhatár, 29—30 tag. Felvétel 1967 tava
szán, lombfakadás előtt. 

Állománytípus: szórtan, helyenként csoportosan álló 130—140 éves kocsány
talantölgy hagyásfák 30—50 éves bükk, gyertyán alsószint fölött. 

Termőhelyi adottságok: szagosmügés gyertyános tölgyes; savanyú hordalé
kon kialakult, jól vályogosult, 120 cm vastag termőrétegű, agyagbemosódásos 
rozsdabarna erdőtalaj; 200 m tengerszint feletti magasságban, enyhén hullámos, 
max. 5% lejtéssel. 

A múlt gazdálkodásának ismertetése: Elődeink a sok érett, elgyertyánosult 
tölgyesből kiválogatták azokat az állományokat, melyekben hektáronként leg
alább 20 db ,,hagyásfák:'-nak alkalmas tölgyet találtak. Jó gyertyános tölgyesek 
nem álltak rendelkezésükre, ezért csak néhány erdőrészletben tudtak 50 db-nál 
több tölgyet hagyni. A túltartásra jelölt állományokban 90—100 éves korban fel
újítóvágást alkalmaztak, melynek során a gyertyánt természetes úton újították 
fel, a bükköt mesterséges alátelepítéssel vitték be a visszamaradt hagyásfák alá. 

http://CneAOBa.no

