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TÓTH SÁNDOR FERENC

Mesterséges erdôk és
kezelésük

A japán erdôterület 41%-a, vagyis több
mint 10 millió hektár ültetvényszerû
erdô. Ezen erdôk fele a háború alatt és
az azt követô idôszak erdôirtásainak
helyén került telepítésre.

Japán gazdasági megerôsödésével az
élômunkaerô-igényes fatermesztés és
erdôgazdálkodás költségessé vált. A 60-
as évek derekától amerikai nyomásra li-
beralizálták a fakereskedelmet, ami az
olcsó importfaanyag térhódításához ve-
zetett. Hazai faanyagra nem lévén már
szükség, a 70-es évektôl kezdôdôen a
telepítések területe hirtelen csökkenni
kezdett. 1997-ben már csak 37 000 ha-t
ültettek el (1. ábra). 

Ahogy haladunk dél fele a szigeteken,
egyre nagyobb arányban találunk ültet-
vényszerû erdôket. Ennek oka elsôsor-
ban ott keresendô, hogy a japán kultúra
Honsú sziget déli részérôl indult fejlôdés-
nek, és a japánok csak a 19. század dere-
kán kezdték el benépesíteni az északi te-
rületeket (Tóhoku, Hokkaidó). Ezzel
párhuzamosan indult meg az erdôk leter-
melése és magántulajdonának kialakulá-
sa. Ennek tudható be az is, hogy a mai
napig is csak elenyészô mértékben talá-
lunk magánerdôket Japán északi felén,
illetve az erdôirtásoknak is többnyire a
meleg mérsékeltövi erdôk estek áldoza-
tul. Hasonló földrajzi analógia figyelhetô
meg az ültetvényszerû erdôk és a magán-
erdôk vertikális eloszlásában is; alul a
magán-, illetve a mesterséges erdôk, kö-
zépen a közösségi, felül pedig az állami-
, illetve a természetes erdôk összponto-
sulnak a tengerszint feletti magasság sze-

rint.
Az erdôtelepítések durván 90%-a tû-

levelû fafajokkal történik. 1998-ban a
legfontosabb fafajok a következôk vol-
tak: hinoki (Chamaecyparis obstusa)
40%, szugi (Cryptomeria japonica)
31%, karamatsu (Larix kaempferi) 7%,
egyéb Pinus fajok 1%, egyéb tûlevelû
fajok 12% és egyéb lombos fafajok 9%.
A 80-as évek derekáig a szugi nagyobb
jelentôségû volt (kép), de mertl
könnyebben helyettesíthetô import fa-
fajokkal, mint a sokkal értékesebb fa-
anyagú hinoki, ezért ez utóbbi jelenleg
a „favorit”. Nem véletlenül láthatjuk, fô-
ként állami területeken, bontott szugi-
állományok alátelepítéseiben is.

Mindkét fafajt
széles körben tele-
pítették egész Ja-
pánban Hokkaidó
kivételével. A
szugi inkább az
alacsonyabb fek-
vésû, nedvesebb
területeket, mé-
lyebb termôrétegû
talajokat kedveli,
míg a hinoki a hu-
muszban szegé-
nyebb talajú, szára-
zabb hegyvidéki
termôhelyeken nö-

vekszik a legjobban. A karamatsut –
fényigényes ma-gashegységi faj lévén –
leginkább Honsú hegyvidékein ültették.
A hinoki-val együtt remekül újul napsü-
tötte, mine-rális talajfelszíneken, ahol ki-
sebb az egyéb növényfajok által gerjesz-
tett kompetíció. Az egyéb tûlevelüek kö-
zül a megjelenésében és ökológiai igé-
nyeiben a mi erdei fenyônkhöz hasonlí-
tó akamatsut (Pinus densiflora), a ten-
gerpartokon honos kuromatsut (Pinus
thurnbergii), a hokkaidói Abies sachali-
nensis, Picea jesoensis, és végül a lomb-
levelûek közül két tölgyet, a Qu. serrata
és Qu. acutissima fajokat érdemes meg-
említeni.

A fenti fafajok mindegyike ôshonos
a szigeteken, exótákkal nem találkoz-
hatunk Japánban. Bár próbálkozások
az 50-es és 60-as években voltak ugyan
Pinus, Eucalyptus, Acacia, Populus és
egyéb fajokkal. 

Jelenleg (1998) is a legkomolyabb
erdôtelepítési tényezô, a területarányt
tekintve, a magánszektor (71%), míg a
fôleg természetes- és véderdôkkel gaz-
dálkodó állam csak csekély mértékben
járul hozzá ehhez a feladathoz (11%). A
erdôsítések maradék 18%-áért egy álla-
mi beruházásból létrejött szervezet fele-
lôs (Midori-sigen-kódan), ami állami
pénzbôl, de fôleg magánterületen, me-
zôgazdasági mûvelésre amúgy alkal-

Japán erdeirôl és erdôgazdálkodásáról
2. rész

Intenzíven kezelt szugi-telepítés (a háttérben lévô idôsebb állomány már nyesés után), Nara-
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1. ábra. Fakitermelések és erdôtelepítések éves területe a II.
világháború után (1955-1995)
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matlan területeken tevékenykedik meg-
bízásos formában.

A két legfontosabb fafaj, a szugi és a
hinoki gazdálkodása vidékenként elté-
rô sémájú. Ahol a kedvezô termôhelyi
adottságok és a megfelelô erdônevelési
eljárások egyaránt jelen voltak, ott „hí-
res” erdôgazdálkodási körzetek alakul-
tak ki. Ilyenek például a Yosino-szugi
vagy a Tóno-hinoki, melyek hasonló
terminusok a mi „zalai bükkös” elneve-
zésünkhöz.

A szugit 2500-4000 darab, a hinokit
3000-5000 darabos hektáronkénti tô-
számmal ültetik és körülbelül 60 éves
korban általában végvágják ôket. Van-
nak kivételek is persze, mint például
Yosino vidéke, ahol a szugit 80-100
éves korában kezdik el letermelni, és
ültetése is az átlagosnál magasabb
(8000-10 000 db/ha) tôszámmal törté-
nik. Az ültetést követôen évente egy-
szer vagy kétszer ápolják az állományt,
körülbelül 6 éves koráig. Ezt követi a
tisztítás (dzsobatsu), amit csak akkor
végeznek el, ha a természetesen feljövô
fafajok növekedésében akadályozzák a
célfafajt. Miután a mellmagassági átmé-
rô elérte a 6-7 cm-t (ez kb. 10 éves kor-
ban következik be), megkezdôdik a
nyesés, aminek célja a minél jobb törzs-
alak kialakítása. A nyesést évente vég-
zik el, egészen addig, amíg az ágtiszta
törzs el nem éri a 6-8 m-es magasságot,
ami általában 2-5 nyesés után várható.
A telepítésért, ápolásért, tisztításért és
nyesésért állami támogatás igényelhetô.

A gyérítést 20 éves kortól, 3-5-ször
végzik el, mindaddig, amíg a törzsszám
el nem éri a kb. 700 darabot. A szugi ese-
tén 25, a hinoki esetén pedig kb 35 éves
korig, 2-3-szor elvégzett nevelô jellegû
gyérítés (hoiku-kanbatsu) elvégzésére is
állami támogatást vehet fel a tulajdonos,
csakúgy, mint nálunk a törzskiválasztó
gyérítés esetében. Mivel a letermelt fa-
anyag kiközelítésének és elszállításának
költségét már nem fedezi a felvehetô ál-
lami támogatás, ezért a faanyag az erdô-
ben marad (japánul ezt az erdônevelési
eljárást ezért kiriszute-nek is nevezik,
ami annyit jelent, hogy „kivág és el-
dob”). Az ezt követôen elvégzett gyéríté-
sek viszont már hasznot hozhatnak tulaj-
donosának. Értük, a mi növedékfokozó
gyérítésünkhöz hasonlóan, támogatás
már nem jár. Kijelölésekor a vezérlô
szempont a faanyag leendô eladhatósá-
ga, illetve felhasználhatósága, mint azt a
japán elnevezés is mutatja; rijó-kanbat-
su, azaz felhasználói gyérítés.

A végvágást 60 éves korban megkezd-
ve, egy vagy több lépésben hajtják végre.

A méretesebb faanyag nyerése céljából
azonban, a yosinoi példához hasonlóan,
a vágáskort egyre inkább magasabbra tol-
va (80-100 év, vagy akár még tovább),
gyakrabban gyérítve (6-8-szor), egy in-
tenzívebb gazdálkodási sémát alkalmaz-
nak. A kiközelítés általában kötélpályával
történik, bár a helikoptert is egyre gyak-
rabban használják már meredekebb te-
repviszonyok esetén (pl. Yosino). Mind a
szugit mind a hinokit mesterségesen,
kézzel ültetik komoly terepelôkészítés
után. A szugi egyszerûsített erdônevelési
modelljét az 1. táblázat mutatja.

Itt érdemes megjegyezni, hogy Ja-
pánban az erdôgazdálkodással kapcso-
latos munkákat, a terep meredeksége
és szabdaltsága miatt, nagyon nehéz
g é p e s í t e n i ,
ami szintén a
költségek nö-
v e k e d é s é t
vonja maga
után.

Miután a je-
lenlegi faültet-
vények dur-
ván felét a há-
borút követô
20-25 éves
idôszakban te-
l e p í t e t t é k ,
ezért az állo-
mányok igen
nagy része ma
gyér í téskor-
ban van. A ja-
pán erdôgaz-
dálkodásban a
l e g n a g y o b b
aktuális prob-
léma ezen ál-
l o m á n y o k
k e z e l e t l e n -
sége.

A külföldrôl
behozott fa-
anyag túlsúlya
miatt a hazai
erdôgazdálko-
dás jövedel-

mezôsége csökkent, munkaerôbázisa
gyakorlatilag megszûnt. Az erdészeti
ágazatban dolgozók a jobb munka- és
anyagi körülményeket biztosító harma-
dik szektorban vállaltak munkát, ami
hozzájárult egyes vidéki területek el-
néptelenedéséhez és a városok túlzsú-
foltságához. Az a nagyon kevés tulajdo-
nos, aki továbbra is részben az erdôbôl
szeretne megélni, azzal a nehézséggel
kerül szembe, hogy nincs kivel elvégez-
tetnie az igen kézimunkaerô-igényes és
gyakran veszélyes erdei munkákat.

A gyérítetlen állományok besûrûsöd-
tek, felnyúrgultak és elöbb vagy utóbb, az
amúgy is nagy problémát jelentô tájfun
vagy hó károsításának áldozataivá válnak.

(folytatjuk)

1. táblázat. A szugi általános erdônevelési modellje

Állománykor Erdônevelési eljárás Törzsszám

0 Telepítés/ültetés 3000

1-6 Ápolás 3000

15-20 Nyesés 3000

21-30 Gyérítés (nevelô) 1400

31-40 Gyérítés (felhasználó) 1000

41-60 Gyérítés (felhasználó) 700

60- Végvágás 0




