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CSEPREGI IMRE–DR. KOLOSZÁR JÓZSEF

A természetközeli erdôgazdálkodás er-
dômûvelési eljárásaival szemben egyre
inkább igényként jelenik meg a szabá-
lyosság (térbeli rendre való törekvés)
mellôzése az erdônevelés során.

Az igényt indokoló érv szerint az
érintetlen erdô faállományában a fák el-
helyezkedését illetôen semmiféle sza-
bályosság sem fedezhetô fel, azt elsô-
sorban a termôhely változatossága ha-
tározza meg.

A XX. században több erdész-kutató
és gyakorlati szakember próbálkozott
olyan erdônevelési módszerek kidolgo-
zásával, amelyek közelítenek az erdô
természetes életfolyamataihoz, nélkülö-
zik a szabályos térbeli rendet, s ugyan-
akkor a minôségi faanyagtermelést is
biztosítják.

Közülük a legismertebb és leginkább
elterjedt két módszer a célátmérôs és a
minôségi csoportos gyérítés.

A célátmérôs (Zielstärke Nutzung)
gyérítés lényege az, hogy a faegyedek
térbeli elhelyezkedésüktôl függetlenül
kitermelésre kerülnek, ha elértek bizo-
nyos vastagsági méretet (célátmérô), il-
letve kivágják azokat is, amelyek gyen-
ge növekedésük miatt ezt a vastagságot
várhatóan sohasem fogják elérni. A tér-
beli rendet illetôen csak arra ügyelnek,
hogy a faállományban nagyobb lékek,
üres foltok ne keletkezzenek. Az elsô
célátmérôs beavatkozásra a szálas élet-
fázisban kerül sor, addig válogató gyé-
rítéssel dolgoznak. A módszer elsôsor-
ban az ún. plasztikus fafajok állomá-
nyaiban alkalmazható. Létjogosultságát
két okkal magyarázzák (Reininger,
1989):

– nem minden fafaj esetében érde-
mes a túl nagy méret elérése, mivel az a
faipari feldolgozást megnehezíti, vagy a
faanyag kitermelését és szállítását
aránytalanul megdrágítja,

– az idô elôtt túl nagy méreteket el-
érô fák betegségre, károsításokra fogé-
konyabbak, így további „hízlalásuk”
kockázatos.

A módszert Németországban fejlesz-
tették ki az 1960-as években.

A minôségi csoportos gyérítés is né-
met kutatók (elsôként Heck, 1898) ne-
véhez fûzôdik. Ôk hívták fel a figyelmet
arra, hogy az erdôben a legjobb növe-
kedésû faegyedek a termôhely mozai-
kosságát követve kisebb-nagyobb cso-

portokban jelennek meg, nem zavarva
egymás növekedését idôsebb korban
sem. Megfigyeléseik alapján dolgozta ki
Kató Ferenc 1973-ban a róla elnevezett
módszert, amelynek lényege az, hogy
az erdônevelés során a pozitív szelekció
nem az egyes javafák, hanem a javafa-
csoportok érdekében történik. A csopor-
tok közötti állományrészekben inkább
negatív szelekció történik. Kató (1990)
bebizonyította – a négyzetes- és három-
szögkötést, illetve a véletlenszerû elosz-
lást összehasonlítva –, hogy mindegyik
eloszlásnál, hasonló törzsszám esetén,
megvan a fák szükséges élettere. Az
egymáshoz közel álló jobb növekedésû
fák nem a véletlen mûvei, ugyanis szá-
mukra is rendelkezésre áll a szükséges
növôtér. Véleménye szerint a jobb nö-
vekedéshez nem szükséges a törzs köz-
pontos elhelyezkedése.

Kató kísérleteinek helyszíni tanulmá-
nyozása után az Erdészeti és Faipari
Egyetem Erdômûvelés Tanszéke 1991-
ben a Soproni-hegység bükkös és ko-
csánytalan tölgyes faállományaiban kí-
sérletet állított be a módszer hazai alkal-

mazási lehetôségeinek vizsgálatára. Né-
hány év múlva kiderült, hogy a fényigé-
nyesebb kocsánytalantölgy-faállomány-
ban már rudas korban felbomlanak,
vagy ki sem alakultak a csoportok, míg
a bükkösben az egy csoporton belüli jó
növekedésû faegyedek nem zavarják
egymást.

Tanszékünk a HM VERGA Rt. támo-
gatásával és együttmûködésével 1995-
ben kapott lehetôséget arra, hogy a ha-
gyományos (válogató), a célátmérôs és
a minôségi csoportos gyérítés összeha-
sonlítására egy faállományon belül kí-
sérletet állítson be. A kísérlet helyszíne
a Zirc 7 D erdôrészlet 78 éves elegyet-
len bükköse, amelyben három, egyen-
ként 50 x 50 m nagyságú parcellát tûz-
tünk ki. A parcellák fontosabb faál-
lományszerkezeti jellemzôit a táblázat
szemlélteti.

A táblázat adataiból látható, hogy a
2. parcella alacsonyabb törzsszámától
és valamivel nagyobb átlagos mellma-
gassági átmérôjétôl eltekintve a többi
tényezô értékei között számottevô elté-
rés nincs.

Új gyérítési eljárások elsô hazai
tapasztalatai

Faállományszerkezeti tényezôk változása
7 vegetációs idôszak (1995. február – 2001. október)

Jellemzôk 1995 gyérítés elôtt 1995 gyérítés után 2001 (85 év)

Minôségi csoportos gyérítés
N (db/ha) 532 280 280
H (m) 26 28 29
D1,3 (cm) 32,3 37,7 38,4
G (m2/ha) 43,7 31,3 32,4
V (m3/ha) 659 502 561

Válogató gyérítés (kontroll)
N (db/ha) 448 272 272
H (m) 25 28 30
D1,3 (cm) 34,9 38,7 40,2
G (m2/ha) 42,9 32,0 34,5
V (m3/ha) 670 524 590

Célátmérôs gyérítés
N (db/ha) 504 348 348
H (m) 26 27 29
D1,3 (cm) 32,7 35,3 36,7
G (m2/ha) 42,5 34,0 36,8
V (m3/ha) 662 536 598

II. fatermési osztály
N (db/ha) - - 395
H (m) - - 29
D1,3 (cm) - - 33,4
G (m2/ha) - - 34,7
V (m3/ha) - - 558
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Az egyes parcellákon a gyérítést a
következô szempontok szerint végez-
tettük el (lásd táblázat):

1. parcella: minôségi csoportos
gyérítés

A beavatkozás elsôsorban a csopor-
tokon belüli és azok között lévô véko-
nyabb faegyedek kivételére szorítko-
zott (a kivágott törzsek 80%-ának mell-
magassági átmérôje kisebb volt az átla-
gosnál).

A nevelôvágás eredményeként a
törzsszám 44%-kal, a fatérfogat 24%-
kal, a körlap pedig 28%-kal csökkent.

A faállományban nagyobb fedetlen
foltok nem keletkeztek.

2. parcella: válogató gyérítés
A beavatkozás itt is a gyengébb nö-

vekedésû faegyedeket érintette erôtel-
jesen (a kivágott törzsek 78%-ának ki-
sebb volt a mellmagassági átmérôje az
átlagosnál). A nevelôvágás során a
törzsszámot 37%-kal, a fatérfogatot
22%-kal, a körlapot pedig 25%-kal
csökkentettük.

3. parcella: célátmérôs gyérítés
A kezelés tervezése során a célátmé-

rô-tartományt 46-55 cm-ben határoztuk
meg, így kivágattunk minden 45 cm-nél
vastagabb és 25 cm-nél kisebb mellma-
gassági átmérôjû fát (a kivágott törzsek
74%-a az átlagos mellmagassági átmé-
rônél vékonyabb méretû volt). A be-
avatkozás a törzsszámot 27%-kal, a fa-
térfogatot 19%-kal, a körlapot pedig
20%-kal csökkentette.

A nevelôvágások óta hét vegetációs
idôszak telt el, amikor ismét megvizs-
gáltuk a parcellák faállományszerkezeti
tényezôit.

Mindhárom parcella faállományára
jellemzô, hogy az erôteljes gyérítések
hatására nagy folyónövedék – a parcel-
lák számozásának sorrendjében 8,4- 9,4-
8,9 m3/ha/év – képzôdött. Lényeges kü-
lönbség az egyes kezelések hatására nem
keletkezett. A lombsátor a 7 év alatt telje-
sen záródott mindhárom parcellán.

Érdekes jelenségre figyelhetünk fel,
ha a három parcella faállomány-
szerkezeti tényezôit összehasonlítjuk a
bükkösökre Mendlik (1980) által kidol-
gozott erdônevelési modell adataival (II.
fatermési osztály 85 éves életkor, l. táblá-
zat). Megállapítható, hogy mindhárom
parcella törzsszám-adatai jelentôsen el-
maradnak a modell számértékeinél, míg
a fatérfogat értékei valamivel meghalad-
ják azokat. A jelenség oka a bükk ún.
„plaszticitásában” keresendô – esetünk-

ben az alacsonyabb törzsszámhoz na-
gyobb mellmagassági átmérôk tartoznak.

A további kezelések elôrejelzéséhez
célszerû megvizsgálni a parcellák faál-
lományainak mellmagassági átmérô
megoszlását, illetve annak változását (l.
ábra) is. A gyérítés óta eltelt idôszakban
a törzsszám egyik parcellán sem csök-
kent, így a mellmagassági átmérôk vál-
tozását akár törzsenként is lehetne érté-
kelni, ehelyett azonban érdemes azt
vizsgálni, hogy a különbözô kezelések
hatására a vastagodás mértéke eltérô-e?

A faállomány nagy méreteire való te-
kintettel a 40 cm-nél vastagabb törzsek
arányának változását érdemes össze-
hasonlítani: a mi-
nôségi csoportos
gyérítéssel kezelt
parcellán a beavat-
kozás után az
arány 27% volt,
amely 7 év után
31%-ra nôtt. A ha-
gyományos válo-
gató gyérítés hatá-
sára az arány 31-
rôl 37%-ra módo-
sult. A legnagyobb
változás a célátmé-
rôs gyérítés hatásá-
ra következett be:
13-ról 28%-ra.

Ez nem azt je-
lenti, hogy fatermé-
si szempontból a
három eljárás haté-
konyságát sorrend-
be lehetne állítani,
erre egy ismétlés
nélküli kísérlet elsô
tapasztalatai még
nem elegendôk. Az
viszont figyelemre
méltó, hogy a szok-
ványostól eltérô új
gyérítési módszerek
egyelôre nem mu-
tatnak rosszabb
e r e d m é n y e k e t ,
mint a hagyomá-
nyos válogató gyé-
rítés.

A kísérlet továb-
bi folytatását illetô-
en célunk kettôs.
Mivel a faállomány
várható vágás-
érettségi kora 120
év, el kell dönte-
nünk, hogy a
felújítóvágás meg-
kezdése elôtt szük-

ség van-e további növedékfokozó gyé-
rítésekre. Jelenleg úgy tûnik, hogy nincs
– a célátmérôs gyérítéssel kezelt parcella
kivételével, ahol a törzsszám elég magas
(a másik kettôhöz képest), s ahol 3-5 év
múlva a 45 cm-nél vastagabb törzsek
száma a jelenlegi 16 db/ha-ról kb. 44
db/ha-ra fog emelkedni.

Ezen a parcellán ezt követôen a gyé-
rítés jelleg fokozatosan bontóvágás jel-
legûvé válik úgy, hogy elôször 10, majd
5-5 évenként – az újulat megjelenését is
követve – kivágásra kerülnek a célát-
mérô tartományba benövô faegyedek.

A hagyományos és a minôségi cso-
portos gyérítést reprezentáló faállomá-

A parcellák faállományainak mellmagassági átmérô eloszlása
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nyok véleményünk szerint több nevelô-
vágást – alacsony törzsszámuk miatt –
már nem kaphatnak, a további esedé-
kes fahasználatok már a felújítást célzó
bontóvágások lesznek.

Tisztában vagyunk azzal, hogy kísér-
letünkbôl messzemenô következteté-
sek még nem vonhatók le, szerény ta-
pasztalataink közlésével az erdôgazdál-
kodók, a gyakorlati erdômûvelôk fi-
gyelmét szeretnénk felhívni, s talán kér-
ni is ôket az új eljárások üzemi méretû,
gyakorlati kipróbálására, majd tapaszta-
lataik közlésére.

Összefoglalás
A szerzôk három különbözô gyérítési
eljárás hatását vizsgálták egy bükkös ál-
lományban 78-85 éves kor között. 

A kísérlet elsô eredményeként meg-
állapították, hogy a minôségi csoportos
gyérítés, hagyományos válogató gyérí-
tés, és célátmérôs gyérítés közel azonos
hatást gyakorolt a faállomány fatermési
tényezôire. 

A kísérlet folytatásához kérik a ha-
sonló erdôkezelési eljárásokkal foglal-
kozó szakemberek, kutatók vélemé-
nyét javaslatait. 

Zusammenfassung
Die Verfasser untersuchten die Auswir-
kungen drei verschiedenen Durchfor-
stungsverfahren in einem Buchenwald
im Alter 75-85 Jahre.

Unter ersten Ergebnissen feststellten
Sie dass die qualitative Gruppendurch-
forstung, die herkömliche Durchforst-
ung und die Zielstärkennutzung auf die
Faktoren der Volumenleistung der
Beständen fast gleiche Wirkungen
ausüben.

Für die Fortsetzung der Versuche bit-
ten die Verfasser um die Meinungen,
Vorschlägen der mit änlichen Verfahren
sich beschäftigen Fachmänner.
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Az erdészeti információs rendszer
fejlesztése (PHARE Projekt) téma-
körben tartott sajtótájékoztatót az
Állami Erdészeti Szolgálat. Dr.
Nyujtó Ferenc kabinetfônök, a pro-
jekt Irányító Testületének elnöke
ismertette a programot. (Lásd Erd.
Lapok 2002. dec. szám.) Richard
Lammel projektvezetô és Reinhard
Ferchland csatlakozási tanácsadó
válaszoltak a feltett kérdésekre.

A program célja:
A magyarországi erdészeti ágazat jogi

és intézményi hátterének átalakítása az
EU követelményeinek megfelelôen, va-
lamint a statisztikai, a nyilvántartási és az
információs rendszer korszerûsítése.

A várható eredmények:
1. Ahol szükséges, javaslatok új vagy

módosított, EU-konform szabályzatok
kidolgozására a program által lefedett
területeken.

2. Az érintett fô eljárásokat az ÁESZ
keretén belül az EU-szabványok figye-
lembe vételével fejlesztik tovább.

3. Az ÁESZ jelenlegi, hagyományos
információs rendszere stratégiájának és
struktúrájának fejlesztése.

4. Térinformatika alapú információs
rendszer fejlesztése, különös hangsúlyt
fektetve az alábbi területekre:

– erdôleltározás,
– erdôtervezés,
– erdészeti hatósági feladatok,
– az erdészeti finanszírozási és támo-

gatási rendszer.
5. Adatkapcsolatok létrehozása az

ÁESZ és a partnerek között.
6. A képzési tervek és programok el-

készítése, lebonyolítása.
Kérdésre válaszolva megtudtuk azt

is, hogy az EU-n belül az állami és a ma-
gánerdôk aránya a tagországok belü-
gye, tehát Magyarországot sem fogja
nyomás érni a jelenlegi arányok meg-
változtatásával.

A sajtótájékoztatót dr. Csóka Péter
ÁESZ fôigazgató projektvezetô irányí-
totta.

* * *

A TANÁCS 1999. május 17-i
1257/1999/EK RENDELETE az Európai
Mezôgazdasági Orientációs és Garan-
ciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidék-
fejlesztési támogatásról, valamint egyes
rendeletek módosításáról, illetve hatá-
lyon kívül helyezésérôl.

VIII. FEJEZET
ERDÔGAZDÁLKODÁS

29. cikk
1. Az erdôgazdálkodás támogatása

hozzájárul a vidéki térségekben az er-
dôk gazdasági, ökológiai és társadalmi
szerepének a fenntartásához és fejlesz-
téséhez.

2. A támogatás egy vagy több alábbi
célkitûzést segít elô:

– a fenntartható erdôgazdálkodás és
az erdészet fejlesztése,

– az erdészeti erôforrások megóvása
és javítása,

– az erdôsített térségek kiterjesztése.
3. A támogatás csak magánszemé-

lyek, azok társaságai vagy önkormány-
zatok és azok társaságai tulajdonában
levô erdôk és területek vonatkozásában
adható. Ez a korlátozás nem vonatkozik
a 30. cikk (1) bekezdésének hatodik
fordulatában megállapított intézkedé-
sekre.

4. A támogatás hozzájárul a Közös-
ség és a tagállamok által nemzetközi
szinten vállalt kötelezettségek teljesíté-
séhez. Nemzeti vagy alacsonyabb szin-
tû erdészeti programokon, vagy azok-
kal egyenértékû olyan intézkedéseken
alapul, amelyek figyelembe veszik az
európai erdôk védelmérôl szóló minisz-
teri konferenciák által kidolgozott köte-
lezettségvállalásokat.

5. A Tanács 1992. július 23-i, a Közös-
ség erdôinek tûz elleni védelmérôl szóló
2158/92/EGK rendeletének* rendelkezé-
sei szerint nagy vagy közepes erdôtûz
kockázatú térségekként besorolt terüle-
tekre vonatkozóan a jelen rendelet alap-
ján javasolt intézkedéseknek meg kell fe-
lelniük a tagállamok által a 2158/92/EGK
rendelet rendelkezései szerint elôterjesz-
tett erdôvédelmi terveknek.

30. cikk
1. Az erdôgazdálkodási támogatás

egy vagy több alábbi intézkedésre vo-
natkozik:

EU-csatlakozás

Pannónia nyár csemete külön-
bözô méretekben kapható.

Ár megegyezés szerint.
Szállítás megoldható.

Hanság Faiskola
Kapuvár

Tel.: 30/975 8235
(* HL L 217. szám, 1992. 07. 31., 3. o. A

308/97/EK rendelettel (III. I. 51. szám, 1997. 02.
21., 2. o.) módosított rendelet.)


