
munkára alkalmas szakembereket neveljen. A folyamatosan változó gazdasági 
viszonyok megkövetelik szakembereinktől a gyors felismerőkészséget, az új 
feladatokra való átállás képességét. Ezért olyan sokoldalúan képzett szakembe
rek kibocsátása a törekvésünk, akik az életben az új és folyamatosan változó 
feladatokat meg tudják oldani. Egyes területeken a mélyebb ismeretek meg
szerzését a posztgraduális képzésben biztosítjuk. A szakmunkásképzésben 
ugyancsak törekvésünk, hogy a dolgozók az ágazaton belül két vagy több 
szakmát is elsajátítsanak. Ily módon kívánjuk elérni az oktatás útján, hogy 
az ágazatban a fejlesztési feladatokat is megoldani képes, innovatív beállított
ságú szakember végezze munkáját. 

A z oktatásnak fontos feladata, hogy a hazai kutatás számára is jól felké
szült szakembereket neveljen. A z ágazatban dolgozó kutatóknak meghatározó 
szerepük van a fejlesztésben. A kutatásnak három fontos követelményt kell 
kielégítenie, nevezetesen: 

— az ágazat távlati célkitűzéseivel összhangban a megvalósításhoz szük
séges kutatási-fejlesztési eredményekkel kell hozzájárulni az ágazati cé
lok tudományos megalapozásához és eredményes megvalósításához; 

— a kutatásnak meg kell előznie az ágazati stratégiai célkitűzéseket és tu
dományos alapokat kell biztosítani a távlati célok megalapozásához; 

— az eddig elért kutatási eredmények mielőbbi gyakorlatba történő beve
zetésével biztosítania kell a jelenlegi és a rövid távú fejlesztési, és ezen 
keresztül a gazdasági feladatok eredményes megoldását. 

SÓLYMOS REZSŐ 

AZ ERDŐNEVELÉSI KUTATÁS 
MAGYARORSZÁGON 

A második világháborút követően, a magyar erdőgazdálkodás Európa szá
mos más országához hasonló, nehéz feladatok előtt állt. Egy évtizedes munks. 
után lehetett csak arra gondolni, hogy a meglevő erdőket rendszeresen ne
veljük. A z átfogó kutatásnak is hiányoztak korábban az előfeltételei, csak 
az ország felszabadulása után nyílt lehetőségek sorozata a kísérletezésnek. 
Ezt ismerte fel Fekete Zoltán professzor, aki a bükkállományok fatermésének 
és szerkezetének vizsgálatára az első, rendszeresen kiválasztott és állandó
sított, hosszúlejáratú kísérleteket létrehozta. Látta azonban azt, hogy a kísér
letek következetes végzéséhez a szervezeti keretek hiányoznak. Ismételten 
sürgette ezért a szervezeti, anyagi és szellemi tényezők megteremtését. Külö
nösen az erdőrendezésben jelentkezett igény az erdők nevelésének, fatermé
sének és az egyes fák fatérfogatának pontosabb meghatározására. Sali Emil 
ezt egyértelműen megfogalmazta, majd hatékonyan támogatta az e témakör
ben folyó kutatásokat. Magyar János vizsgálatok sorozatát vezette az erdő
rendezők közreműködésével a fő állományalkotó fafajok valóságos hazai ter-



mőhelyi szórásmezejének meghatározása érdekében. A z üzemtervi adatokra 
épülő megállapításai még a korábbi sürgetéseknél is nagyobb erővel ösztö
nözték a hazai kutatások ez irányú fejlesztésének beindítását. A kitermelhető 
fatömeg, az elő- és a véghasználatok aránya, az üzemtervi előírások és a 
valóság közötti jelentős különbségek egyaránt széles körű szakmai vita témái 
voltak az ötvenes évek folyamán. 

Ilyen előzmények után tette közzé az OEF az ..Erdőnevelési utasítás"-t,. 
1956-ban. Ezt Keresztesi Béla irányításával az akkori OEF nagy tapasztala
tokkal rendelkező szakembergárdája készítette. A tapasztalatok gazdagsága 
ellenére sem tudta azonban ez a kitűnő utasítás hosszabb ideig azokat a 
szakmai igényeket kielégíteni, amelyek valójában éppen ezen utasítás gya
korlati alkalmazásának eredményeként keletkeztek. A z alapvető gondot há
rom tényező hiánya jelentette: 

— Nem volt ismeretes az egyes fafajok növekedésének menete és ennek 
megfelelően nem is lehetett a tisztítások és gyérítések optimális idő
pontját megállapítani. 

— Nem áltak rendelkezésre adatok a nevelővágások erélyének megálla
pítására. A z enyhe, a közepes avagy az erős gyérítés gyakorlatilag az 
egyes szakemberek felfogásától függően mást és mást jelentett. 

— Hiányoztak a kísérletek, a hosszabb időszakot felölelő adatsorok, ame
lyek alapján a különböző tisztítások és gyérítések erélyének a főállo-
mány további növelésének, a pozitív és a negatív válogatásnak, a „ V " -
fák számának és jelölésének irányelveit kellően ki lehetett volna mun
kálni. 

Mindezek a hiányok egyre sürgetőbbé tették a hosszú lejáratú erdőnevelési, 
faállomány-szerkezeti és fatermési kutatások szervezetének és az egész or
szágra kiterjedő hálózatának a létrehozását. 

A kutatási előfeltételek megteremtése, a legfontosabb feladatok 

Csak 1961-ben kerülhetett sor arra, hogy az Erdészeti Tudományos Intézet
ben rendelkezésünkre állhassanak a kutatási szervezetnek, majd a kísérleti 
bázis megteremtésének az előíeltételei. A z első feladat a kutatás programjá
nak kidolgozása és metodikájának meghatározása volt. Ennek során erdeink 
akkori és jövőbeli várható- fafajmegoszlását, valamint az egyes fafajok, illet
v e faállománytípusok termőhelyre alapozott erdőgazdasági jelenlőségét te
kintettük meghatározó alapnak. Abban az időben a gyorsan növő nyarak 
és a fenyők termesztése a fejlesztés kiemelt célja volt, ezért e fafajok a ku
tatási programban az 1960. évi térfoglalásuk arányánál nagyobb szerepet 
kaptak. 

A kutatási programban előfeltételként határoztuk meg a hazai fafajok 
egyes fáinak vizsgálatát, amelyben az új fatömegtáblák szerkesztése, az egyes 
fák átmérő-, körlap-, magassági és fatömeg-növekedési menetének és növe-
dékének meghatározása szerepelt. A fatömegtáblák szerkesztésében, az egyes 
fák alakviszonyainak vizsgálatában Sopp László rendelkezett a legnagyobb 
tapasztalatokkal, ezért ő kapta feladatául valamennyi hazai fafaj fatömeg-
tábláinak elkészítését. 

A kutatás szervezeti keretén belül fafajonként, faállománytípusonként osz
tottuk meg a feladatokat azért, hogy az általános erdőnevelési és faterméstani 
ismereteken túl speciálisan az egyes fafajokra szakosodjanak kutatóink. Ezek 
alapján a bükk témafelelőse Birck Oszkár és Márkus László lett, amelyet ké-



sőbto Mendlik Géza vett át, a tölgyé Kiss Rezső és Bogyay János, amelyet 
Béky Albert folytatott, a cseré Márkus László, majd Kovács Ferenc, a gyertyá
né Béky Albert, a ^kőriseké Kovács Ferenc, a nyaraké Szodfridt István, majd 
Halupa Lajos, az akácé Faragó Sándor, majd Rédey Károly lett. A z erdei-, a 
fekete- és a lucfenyő kísérletek felelőse Sólymos Rezső volt 1961—1983 kö- • 
zött. az egzótafenyőké egy ideig Hurkai Lajos. Magyar Pál és Tállós Pál 
termőihelyi, erdőtársulási és kísérletlétesítési munkában vett részt. A felso-
rotakon kívül hosszabb-rövidebb ideig számos erdőmérnök kapcsolódott a 
munkába. Kiemelkedő szerep jutott az erdésztechnikusoknak és segéderőknek, 
akik közül több mint két évtizede vesz részt a munkában Horváth Imréné, 
továbbá a törzsgárda tagja Török Miklós és Juhász György. 

Az egyes fák növekedésének menetét, fatömegtényezőinek a kor és a ter
mőhely szerinti alakulását az előbbiekben felsorolt kutatók fafajonként még 
az 1960-as évek folyamán törzselemzések útján határozták meg. így vált 
lehetővé először, hogy a fafajok növekedési menetét és az egyes nevelővágá
sok időpontját az adott cél függvényében összhangba hozzuk. 

A hosszú lejáratú erdőnevelési, fatermési kísérletek bázisának létrehozása 

A faállományok nevelésének, szerkezetének és fatermésének kutatásához 
nélkülözhetetlenek voltak az egyes fák növekedési menetének tényezői. A 
nemzetközi gyakorlatban ekkor már 80—100 éves múltra tekintettek vissza az 
egykori Oroszországban és Németországban létesített, hosszú lejáratú kísérle
tek, amelyek a faállományok kutatását szolgálták. Minket sem kellett meg
győzni abban az időszakban arról, hogy a magyar erdészeti kutatásnak ezt 
a hiányát sürgősen pótolni kell. 

A kísérletek metodikáját még 1961 folyamán összeállítottuk és a Magyar 
Tudományos Akadémián megvitattuk. 1962-ben már az első erdőnevelési kí
sérleti soron, a pilisi Lajos-forrás mellett országos bemutatót tartottunk. 

A z első kísérletek létesítése során arra törekedtünk, hogy azonos faállomány
típusok különböző korú faállományaiból közel azonos termőhelyeken válasz-
szuk ki a teljes vágáskort felölelő, úgynevezett növekedési sorokat. A meg
levő faállományok adottságaihoz természetesen kénytelenek voltunk igazodni. 
Ott, ahol lehetséges volt, ötparcellás erdőnevelési kísérleti sorokat létesítet
tünk, egyenként 0,25 ha-os parcellákkal. Ezeket védősávval láttuk el, és ben
nük a kontrollparcellán kívül a talált körlapösszegekhez viszonyítva végez
tük a különböző erélyű nevelővágásokat. Kevesebb lehetőség esetén két par
cella létesítésével is meg kellett elégednünk, amelyek közül az egyik kontroll-, 
a másik kezelt parcella lett. Más lehetőség nem lévén, esetenként egy par
cellát is létesítettünk ha a növekedési sor valamelyik korcsoportjához egyéb 
minta nem volt található. 

A hatvanas évek közepétől kezdődően már a kísérletek metodikájának a 
továbbfejlesztését is elkezdtük. A hetvenes években csak több ismét leses, 
a korszerű kísérlettervezésnek megfelelő, a matematikai statisztikai értékelés, 
a számítógépek alkalmazásához igazodó kísérleteket létesítettünk. A parcellák 
méreteit egyidejűleg 0,1 ha-ra csökkentettük. 

Kezdettől fogva végeztük újraerdősítések és vágásfelújítások alkalmazásá
val olyan kísérleti soroknak a kialakítását, amelyek az erdősítéssel, a külön
böző ültetési hálózatok vizsgálatával, majd a tisztítások racionalizálásával is 
összefüggtek. Különösen nagy lendülettel folytatódott ez a munka a hatvanas 
évek második felétől, amikor a körlapösszegtartás mellett elsősorban a törzs
számtartásra, a mindenkor lábon tartandó optimális törzsszám meghatáro-



Faállomány-felvétel előkészítése Bakon, a lucfenyő kísérleti területen 

zására és a hozzá kapcsolódó fatermési és állományszerkezeti tényezők leveze
tésére törekedtünk. 

Kísérleteinkhez kapcsoltuk a tisztítási, gyérítési technológiák, a gépesítés, 
valamint az ökonómiai tényezők vizsgálatát is. A racionalizálásra vonatkozó 
törekvéseink eredményeként számos bemutató terület szolgált a gyakorlat szá
mára mintául a gépesített tisztítási, gyérítési technológiák kialakításához. 

Valamennyi kísérleti területen kezdettől fogva célkitűzésünk volt az erdei 
biomassza volumenének és szerkezeti összetételének mérése. Mindvégig az 
összesfa térfogatával dolgoztunk. Ujabban a xylometrálásokkal együtt a súly
mérést is bevezettük a vastag-, a vékony- és az összesfára, a levélzetre és a 
gyökérösszegre vonatkozóan is. így vált lehetővé, hogy az erdeifenyő-állomá
nyokra a hagyományoson kívül súly szerinti fatermési táblákat is szerkesz-
szünk. 

A z elmúlt 22 év folyamán az ismertetett célok- és módszereknek megfelelő
en, az egész ország területén sikerült a hosszúlejáratú erdőnevelési, faállo
mány-szerkezeti és fatermési kísérleti hálózatot kiépíteni. Ez a kísérleti bázis 
több mint 2500 parcellából áll, összes területe eléri a 800 ha-t. Hozzá csatla
kozik az erdősítési ültetési hálózatokra, valamint az erdőnevelési technológiai 
kísérletekre vonatkozó, 300 ha terjedelmű és közel 900 parcellát magába 
foglaló terület. 

Az erdőnevelési és fatermési kutatások fontosabb eredményei 

Eredményeink közül időrendi és fontossági sorrendben a következőket eme
lem ki: 



Fatermési táblák 

A hazai fő állományalkotó fafajok elegyetlen, egykorú faállományaira v o 
natkozóan új fatermési táblák készültek, amelyek országos érvénnyel tartal
mazzák a fő-, a mellék és az egész állomány, valamint az összes fatermésnek 
összes fára vonatkozó fakészlet-, növedék- és faállomány-szerkezeti adatait. 
A korábbiakban Schwappach, majd Greiner tábláiban csak a főállomány vas
tag fájára vonatkozóan találhattunk adatokat. 

A z új fatermési táblák összeállításához a kísérleti területek első felvételé
nek adatait használtuk fel arra törekedve, hogy a főállomány meghatározá
sakor érvényesüljenek az adott időszak korszerűnek tartott erdőnevelési 
irányelvei. így kívántuk az első számszerű kiigazítást ezen keresztül is meg
adni a gyakorlat számára. A z új fatermési táblák faállomány-típusonként a 
következők: 

Bükk: Mendlik Géza — Birck Oszkár 
Bükkös-tölgyes: Mendlik Géza 
Gyertyán: Béky Albert . 
Gyertyános kocsánytalan tölgyes: Béky Albert 
Kocsányos tölgyes: Kiss Rezső 
Vörös tölgy: Birok' Oszkár 
Kőris: Kovács Ferenc 
Cser: Hajdú Gábor — Kovács Ferenc 
Akác: Faragó Sándor — Halupa Lajos — Kiss Rezső — Rédey Károly 
Uemesnyárak: Halupa Lajos — Kiss Rezső 
Fűz: Palotás Ferenc 
Éger: Adorján József — Hajdú Gábor 
Erdeifenyő: Sólymos Rezső 
Erdeifenyö, súly szerinti: Sólymos Rezső 
Feketefenyő: Sólymos Rezső 
Lucfenyő: Sólymos Rezső 
Duglászfenyő: Harkai Lajos 
Vörösfenyő: Tuskó László 

Valamennyi fatermési táblát a gyakorlat azonnal átvette, az üzemtervezés
ben ma már csak ezeket alkalmazzák. Fatermési tábláink tulajdonképpen az 
1960—1970-es éveket megelőző erdőnevelés eredményeként létrejött erdőknek 
akkori állapotát jellemzik. 1960 óta fokozatosán törekedtünk az újabb erdő
nevelési eljárásokra, amelyek ma már a gyakorlatban élnek és természetszerűen 
más a hatásuk a faállományokra, mint a korábbiaknak volt. 

Erdőnevelési modelltáblák 

A különböző erdőnevelési, faállomány-szerkezeti és fatermési kutatások so
rán az egyik felől törekvésünk az volt, hogy az egész erdőnevelést átfogó 
rendszerben számszerűen felépítsük és a várható fatermés függvényében 
differenciáljuk. Ennek megfelelően dolgoztuk ki a fatermesztés egész idő
szakára modelltábláinkat. A modelltáblák tartalmazzák fatermési csoporton
ként a mindenkor fenntartandó faállomány jelenleg optimálisnak tartott 
főbb adatait a különböző tisztítások, gyérítések és a véghasználatok idősza
kára vonatkoztatva. A nevelővágások előírása szempontjából nem a kort te
kintettük elsőrendű tényezőnek, hanem a magasság függvényében azt a törzs
számot, amelyet a termelési cél elérése, a kedvező növekedés érdekében 
az adott termőhelyű állomány adott korában fenn kell tartani. Természeté



sen a törzsszámon kívül megadtuk e táblázatokban a lábon maradó faállo
mány átlagos magasságának és átmérőjének, valamint a fakészletének is az 
adatait, kiegészítve ezt az átlagos törzstávolság méretével, ez a gyakorlati 
alkalmazás megkönnyítését szolgálja. 

Jelenleg összesen 18 féle faállománytípusra van erdőnevelési modelltáb-
lánk. Szerzőik azonosak a fatermési táblák szerzőivel. A táblákat kiegészítik 
az újabban készítettek, a termelési cél szerintiek, amelyekben az adatokat a 
méretes értékfa és a nagy tömegű rostalapanyag termelési célja szerint tovább 
differenciáltuk. 

Erdőnevelési irányelvek 

A kutatási eredmények második átfogó sorát az erdőnevelési irányelvek 
jelentik, amelyeket az elmúlt évben fejeztünk be és várhatóan még ez év 
folyamán átadunk a gyakorlat számára. Ezek az elegyetlen és az elegyes fa
állományokra vonatkozóan egyaránt tartalmazzák mindazon erdőnevelési fel
adatokat és e feladatok teljesítésének módszerét, amelyeket jelenlegi ismere
teink szerint a leggyakoribbnak tartunk. 

Erdőnevelési technológiák, a nevelővágások racionalizálása 

A technikai fejlődés, a munkaerőhelyzet és az ökonómiai szempontok egy-, 
aránt megkövetelték, hogy a biológiai alapokkal együtt a technológiák fe j 
lesztési lehetőségeit is kutassuk, törekedve az egész termelési folyamat racio
nalizálására. A z egykori „korán, gyakran, mérsékelten" elv helyébe nálunk 
is a „korán, ritkábban, erősebben" lépett, majd a hálózati és egyéb racionali
zálási kísérletek eredményeként kimondhattuk, hogy van lehetőség adott ese
tekben a „későn, ritkán, erősen" elv körültekintő alkalmazására is. 

Időközben új gépek sora segítette a nevelővágásokkal kapcsolatos kísérleti 
munkát is. Hamarosan állást foglaltunk amellett, hogy Magyarországon első
sorban a kisebb gépek alkalmazhatók az erdőnevelésben. A természetszerű 
erdőkben a kombinált technológiákat javasoltuk, amelyek a szelektív és 
a sematikus eljárások előnyeit egyesítik magukban. Sematikus eljárások al
kalmazására csupán az ültetvényszerű nemesnyár nevelésben tettünk javasla
tot. A szelektív eljárásokat a hegyvidéki és őshonos erdők és a magtermelő 
állományok nevelési technológiáiban javasoltuk alkalmazni. 

Racionalizálási kutatásaink eredményeként mintegy 20—30° o-kal csökkent 
a nevelővágások élőmunkaigénye, megteremtettük a gépesítésnek a faállo
mányban szükséges előfeltételeit és a fatermesztés egészét tekintve mintegy 
10—15%-os költségcsökkenést irányoztunk elő. . 

Az erdei biomassza hasznosítása 

Kutatásaink szerint az összes fatermésnek mintegy 40%-a el ©használati fa-
tömegként kerül ki az erdőből. E fatömeg mennyiségének pontosabb előrejel
zésével, méreti és szerkezeti megoszlásának megadásával segítjük elő nyers-
anyagkénto hasznosítását. Kezdeti stádiumban vannak azok a kísérletek, ame
lyek az éves hajtások és a levélzet takarmányozásra való felhasználására irá
nyulnak. 

* 
A z ismertetett eredmények csupán szemelvényszerű áttekintését adják az 

elmúlt 22 év során e témakörben végzett kutatásoknak. Ezt a munkát kiegé
szítik az Erdészeti és Faipari Egyetemen Majer Antal vezetésével elsősorban 



Az erdőnevelési kísérletek Lajos-forrási emlékoszlopánál 

oktatási céllal készített kísérletek, amelyek Csesznák Elemér és Szappanos 
András munkásságához fűződnek. 

A nemzetközi kapcsolatok szerepe mindvégig jelentős volt. A IUFRO főbb 
munkacsoportjában számos ülésen ismertettük eredményeinket és módszere
inket, hogy ez úton is bírálat alá vessük a kutatásokat. A z európai lucfenyő-
gyérítési kísérletekbe való bekapcsolódásunk metodikailag jelentett számunk
ra előrelépést. Fontosnak tartjuk, hogy időnként külföldi szakértők előtt is be
mutassuk kísérleteinket. A szomszédos és távolabbi országokból évről évre 
több kutatóval együtt elemeztük az eddig végzett munkát és szükség szerint 
fejlesztettük az alkalmazott módszereket. 

A jövő lehetőségei és feladatai 

A jövőre nézve egyértelmű feladat a létrehozott kísérleti bázis kezelése és 
fenntartása, amelynek révén az idő múltával hatványozottan növekszenek az 
eredmények és fokozódik azok megbízhatósága is. 

A z erdőnevelésben folytatni kell a termelési cél szerinti eljárások, technoló
giák fejlesztését, a modelltáblák folyamatos korszerűsítését. A biológiai ala
pok a nemesített fajták alkalmazásával bővülnek, ezek a racionalizálás to
vábbi lehetőségeit ígérik. A természetes erdőkben fokozottan törekszünk a 
természeti erőknek a céljaink szerinti jobb hasznosítására. Ezek a célok egyre 
szélesednek és a fatermesztés tartamosán gazdaságos megoldásán kívül a jóléti 
erdőgazdálkodás széles körére, a szolgáltatások felé irányulnak. Mindez az 
erdőnevelési kutatástól is újabb feladatok megoldását igényli. 

A faterméstanban elérkezett az ideje, hogy mintegy negyed század" múl
tán, a faállományviszonyok változása miatt a fatömegtáblákat, az egyes fák 
alakviszonyait felülvizsgáljuk. Ezt a növedéktáblák különböző összeállítása 



és a fatermési táblák folyamatos aktualizálása kell. hogy kövesse. Ma már 
adottak az előfeltételei annak, hogy a fatermési, a növedék, a faállomány
szerkezeti megállapításokat matematikailag megfogalmazzuk és a matemati
kai statisztika módszereinek, alkalmazásának körét bővítsük. 

A faállományok értékelésére kidolgoztunk egy értékelőszámot, amely több 
tényező figyelembevételével teszi lehetővé az egyes állományok és az egész 
fatermesztés eredményeinek értékelését. Itt az ideje, hogy ezt a gyakorlatba 
bevezessük és szükség szerint továbbfejlesszük. 

MAJER A N T A L 

AZ ERDŐNEVELÉS OKTATÁSA 
MAGYARORSZÁGON 

Jelentős évfordulóhoz érkezett a magyar erdészeti felsőoktatás. A z elmúlt 
napokban ültük kezdetének 175 éves jubileumát. A z első professzor, Wilkens 
Henrik Dávid „Erdészettan" című előadásának 1815-ben, Selmecen írt jegy
zete igazolja, hogy kezdettől fogva fontos szerepet kapott az erdőnevelés. 
A második rész a fatenyésztést szolgálja. Ennek során a bükkösökbén 40, a 
tölgyesekben és egyéb fafajok, még a fenyők állományaiban is 30 évenként 
ír elő „gyérítő vágást". Meglepő, hogy ezt a tevékenységet már biológiai okok
kal is magyarázza. 

Később Illés Nándor (1871), Vadas Jenő (1896), Roth Gyula (1935) erdő
műveléstanai egyre fokozottabb figyelmet szentelnek a fiatal erdők ápolásá
nak és tisztításának, illetve a középkorú állományok, a rudasok és szálasok 
átérd ölesének, illetve gyérítésének. Roth biológiai szempontból értékeli a fá
kat és önálló törzsosztályozást vezet be. Ehhez igazítja a választót mottó 
szerint az ún. válogató. jellegű beavatkozást. Eszerint a felső szintbe nyúl be a 
javafák érdekében, ugyanakkor segíti az alsó szintet. Tanításával messzeme
nően segítette annak a korszerű erdőnevelési utasításnak a megalkotását és 
bevezetését, amelyet a főhatóság 1956-ban adott ki. Előírásai többé-kevésbé 
ma is érvényesek és forradalmi módon irányítják az erdőnevelés munkáit. 

Napjainkban az erdőművelés eljárásainak oktatási anyagában a gerincet 
az erdőnevelés adja. A z állománynevelés elvi alapjainak elmélyült ismerete 
az alábbiakon nyugszik: 

— az erdők környezeti rendszer szemléletén (silvo-ökoszisztéma). 
— az erdő szukcessziós változásának, valamint a faállomány növekedésének 

és fejlődésének életszakaszaihoz kötődésén, 
— a faállomány-szerkezet vizsgálatán és a fatermesztés javításán, 
— s a természetes kiválasztódás jelenségének a mesterséges kiválasztás 

során való figyelembevételén. 

Ma a faállományt az erdei ökoszisztéma alapvető építőelemének, lényeges 
részrendszerének, dendroszisztémának tekintik. Ennek értelmében a meghatá-


