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DR. RÉDEI KÁROLY

Bevezetés
A nevelõvágások erdõmûvelési (szelek-
ciós) és gazdasági (értéknövelõ) jelen-
tõsége szakmai körökben közismert.
Szakszerûen elvégzett nevelõvágásokkal
a visszamaradó faállomány értéke és állé-
konysága jelentõs mértékben növelhetõ,
ugyanakkor az erdõmûvelés sokat vita-
tott kérdése, hogy nevelõvágásokkal a
faállományok összes vagy korszaki
összes fatermése (vagy annak növedéke)
növelhetõ-e.

A nevelõvágásoknak a fatermésre gya-
korolt hatását az erdészeti kutatás már
több mint 100 éve vizsgálja. A XX. század
második felétõl kezdõdõen külföldön és
hazánkban is számos erdõnevelési  (gyé-
rítési) kísérletet állítottak be (1, 2, 4, 5). A
kísérletek egy része azonban – külön-
bözõ okok miatt – értékelhetetlenné vált,
illetve megsemmisült. Az értékelhetõ kí-
sérletek viszont lehetõséget adnak bizo-
nyos általánosító következtetések levoná-
sára, amelyek az erdészeti gyakorlatot is
érintik és a jövõbeni kutatásoknak is rész-
ben irányt szabnak.

A következõkben bemutatásra
kerülõ akác erdõnevelési kísérleti sor
14 évet átfogó – mely idõintervallum az
akácosok átlagos vágásérettségi korá-

nak közel felét jelenti – felvételi adatso-
rai megerõsítettek néhány alapvetõ állí-
tást a nevelõvágásoknak a faállomá-
nyok fakészletére (korszaki összes fa-
termésére) és minõségére gyakorolt ha-
tásával kapcsolatosan.

A vizsgálati hely bemutatása 
A háromparcellás (egy kontroll, két ke-
zelt) erdõnevelési kísérletet egy 22 éves
akácosban létesítettük a Pusztavacs 201 E
erdõrészletben. Az erdõrészlet termõ-
helytípus-változata: erdõssztyepp klíma,
többletvízhatástól független, humuszos
homok, középmély termõréteg, homok.
A faállomány fatermési osztálya: III.
(Rédei,1984). Törzsenkénti faállomány-
felvételeket 22, 27, 32 és 36 éves korban
végeztünk, így 14 éves idõintervallumot
tudtunk értékelni. A kísérleti jellegû nö-
vedékfokozó gyérítéseket az elsõ faállo-
mány-felvételt követõen, 22 éves korban
végezte el az illetékes erdészet. A gyérí-
téskezelések a következõk voltak: I. par-
cella: 770 db/ha (kontroll), a II. parcellá-
ban a fõállomány törzsszáma 550 db/ha
(akácosok erdõnevelési modellje, 1984
alapján), a III. parcellában pedig 400
db/ha (megközelítõleg a kontroll faállo-
mányrész törzsszámának 50 %-a).

A legfontosabb faállomány-szerke-
zeti és fatermési tényezõk meghatáro-
zásánál a famagassági-görbés, illetve a
V=G*HF alapösszefüggésre épülõ szá-
mítási eljárást alkalmaztuk.

A fák magasság szerinti osztályozá-
sára négy (kimagasló, uralkodó, közbe-
szorult, alászorult, fa), míg az erdõne-
velési faosztályozás során ugyancsak
négy osztályt (javafa, segítõ fa, kivágan-
dó fa, kiszáradt fa) használtunk. A
törzsminõség meghatározása során a
következõ osztályozást alkalmaztuk:
egyenes, egészséges törzs (1), enyhén
síkgörbe, egészséges vagy kisebb mér-
tékben károsodott törzs (2), sík-
és/vagy térgörbe, maradandóan káro-
sodott törzs (3), száradófélben lévõ
vagy már elszáradt törzs (4). A törzs-
minõség-értékek törzsszámmal súlyo-
zott számtani átlagából határoztuk meg
az ún. faállomány-minõségi jelzõszá-
mot, amely lehetõséget adott a
nevelõvágások nyomán bekövetkezett
minõségi változások objektív mérésére.

A nevelõvágásoknak a fatermés ala-
kulására gyakorolt hatásának elemzésé-
re részben új, a hazai szakirodalomban
kevésbé alkalmazott táblázatos leveze-
tési módszert alkalmaztunk.

A nevelôvágások hatása az akácállo-
mányok hozam- és értékváltozására

Táblázat. Akác erdônevelési kísérleti sor fatermési és faállomány-minôségi adatai 22 és 36 éves kor között (Pusztavacs 201 E) 
FTO: III. (Rédei, 1984)

Tényezõk Parcella száma   

I.  (kontroll)  II. III.
1. Induló fakészlet a nevelõvágás elvégzése elõtt (m3/ha) 182,1 244,3 219,4

– a kontroll %-ában 100,0 134,2 120,5  
2. A nevelõvágások során kiemelt fatérfogat (m3 /ha)     0,0 64,0    77,6  
3. A fõállomány (kontrollnál az egészállomány) törzsszáma 770,0 550,0 400,0

– a kontroll %-ában     100,0    71,4 51,9  
4. Fa- (élõfa-)készlet az elsõ nevelõvágás elvégzése után (m3 /ha) 177,9 180,3 141,8  
5. 14 évvel az elsõ nevelõvágás elvégzése után (m3 /ha)

– élõfakészlet 276,4 260,2 226,9
– a kontroll %-ában 100,0 94,1 82,1
– száradék (m3/ha) 11,1 12,3 6,3
– fakészlet (élõfakészlet+száradék) (m3/ha) 287,5 272,5 233,2
– a kontroll %-ában 100,0 94,8 81,1

6. Élõfakészlet-változás 14 évvel az elsõ nevelõvágás elvégzése után (m3/ha) 98,5 79,9 85,1
– a kontroll %-ában    100,0 81,1 86,4  

7. Korszaki összes fatermés (m3/ha) 287,5 336,5 310,8
– a kontroll %-ában 100,0 117,0 108,1  

8. Korszaki összes fatermés átlagnövedéke (m3/ha/év) 7,5 6,6 6,5
– a kontroll %-ában 100,0 88,0 86,7  

9. Faállomány-minõségi jelzõszám
– 14 évvel a nevelõvágás elvégzése után 2,17 1,96 1,68
– a kontroll arányában 1,00 0,90 0,77
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Következtetések
A növedékfokozó gyérítéseknek az
adott faállományrészek korszaki összes
fatermésére, valamint a faállomány-
minõségre gyakorolt hatásával össze-
függõ számításokat a táblázatban fog-
laltuk össze. 

A bemutatott akác erdõnevelési sor
alapján a növedékfokozó gyérítések-
nek a  korszaki összes fatermésre gya-
korolt növelõ hatása a vizsgált kor-in-
tervallumban nem mutatható ki. A
különbözõ erélyû nevelõvágások ab-
szolút értékben nem növelték a korszak
végi összes fatermés mennyiségét a
kontrollhoz viszonyítva. A nevelõvágá-
sok elõtti fakészlet-arányok (a kontroll
%-ában) ugyanis a vágással érintett faál-
lomány-részek esetében mindenkor
alatta maradtak a korszak végi összes
fatermés kontrollhoz viszonyított %-os
értékeinek. A kísérleti adatok alapján a
korszaki élõfakészlet mennyiségi válto-
zására sem voltak növelõ hatással a
nevelõvágások. 

A korszaki összes fatermés átlagnö-
vedék-értékek alakulása ugyancsak

egyértelmûen jelzi, hogy az elvégzett
nevelõvágásoknak nem volt korszaki
összes fatermést növelõ hatása. Nem
valószínûsíthetõ továbbá, hogy bármi-
lyen ütemezésû és erélyû nevelõvágás-
sal a korszaki összes fatermés jelen-
tõsebb mértékben (5 %-ot meghaladó-
an) növelhetõ lenne.

Gyérítési korú akácosokban gondos,
egyedi válogatáson alapuló nevelõvágá-
sokkal a faállományok minõsége jelen-
tõsebb mértékben fokozható. A bemuta-
tott kísérletben az erre utaló faállomány-
minõségi jelzõszám 10-23 %-kal haladta
meg a kontroll faállomány-rész vonatko-
zó értékét. A nevelõvágások hatása dön-
tõen tehát a faállományok értéknöveke-
désében nyilvánult meg.

A nevelõvágásoknak a faállományok
fatermésére gyakorolt hatásának vizsgá-
lata hosszú idõtartamú komplex kutatási
feladat, amelynek ökológiai, fatermési és
ökonómiai vonatkozású részterületei ma
még önmagukban is csak részben feltár-
tak. Ezért az ilyen irányú kutatásokat fel-
tétlenül folytatni kell.

Summary
The studies concerning the effect of
tending operations on the yield and
value of black locust (Robinia pseudoa-
cacia L.) stands shown that the incre-
ment thinnings carried out in a long
term thinning trial did not affect the
periodic total yield of the stands, how-
ever, their quality indicator could be
increased by 10 to 23 %.
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Dr. Bán István régi jó barátom – „Az
erdei vadkár és a gímszarvas Ma-
gyarországon” címmel – az Erdé-
szeti Lapok novemberi számában
cikket jelentetett meg. A cikk meg-
állapításaihoz csupán egyetlen ész-
revételt teszek, mivel az, az erdõ és
vad örökzöld témájában alapvetõ
félreértésre adhat okot. 

A vitatott megállapítás:
„A bükk és tölgy esetén is a makk

tönkremenetelét elsõsorban a kiszá-
radás és a fedetlen makk megfagyása
okozta. A magoncok pusztulását mindkét
esetben legnagyobb mértékben a közvet-
len és közvetett vízhiány okozta (aszály-
kár, gyomborítottság). A vadkár mind-
összesen 1 % alatti érték. A mintaterü-
leteken jelenlevõ szarvas, vaddisznó, õz
és nyúl károkozása tehát a törvény által
elviselhetõnek fogalmazott 5 % alatti kor-
lát alatt van. A makkveszteség pedig,
amit az erdészeti hatóság szöveges mér-
legbeszámolói a vadnak tulajdonítanak,
vizsgálódásaim és megfigyeléseim szerint
legkevésbé a vadnak, sokkal na-
gyobb mértékben a környezeti ténye-
zõknek tulajdoníthatók.”

A természet az utódlás vonatkozásá-
ban általában óriási rátartással dolgo-
zik, egy jól sikerült természetes felújí-

tásban a csemeteszám akár százezres
nagyságrendet is elérhet. Ennek ellené-
re, a megtermett makkmennyiségnek
valóban csak kis százalékából lesz
erdõ, de a többi sem vész kárba, mivel
ezt a fogalmat a természet nem ismeri.
A „fölös makkmennyiség” valahol be-
épül a táplálékláncba. A makk sorsát
illetõen Bán kolléga diagnózisa helyes
lehet, de az abból levont következtetés
– a vadkár bagatellizálása – vélemé-
nyem szerint téves. Mert nem az a lé-
nyeg, hogy a vad a makknak csak cse-
kély százalékát fogyasztja el, hanem
az, hogy az adott területen élõ vad
mennyisége az erdõ felújuló képességét
blokkolja-e? Bán kolléga megfigyelései
nem adnak magyarázatot arra a jelen-

ségre, mely az ország számos pont-
ján felállított 10x10 méteres minta-
területen észlelhetõ, ugyanis egyet-
len tényezõ kizárásával döbbene-
tes különbség alakul ki. Amíg kerí-
tésen belül buja vegetáció tenyé-
szik, addig kerítésen kívül szinte
„sivatag” van. A kerítés pedig a fel-
újulásra ható tényezõk közül csu-
pán a vadat zárja ki. Végül kíváncsi
lennék arra, hogy a vad által elfo-
gyasztott makk mennyiségét Bán
kolléga hogyan mérte? (A mellékelt

fotót Csóka György kolléga bocsátotta
rendelkezésemre.)

Bartha Pál
ny. vezetõ fõtanácsos

Részlet a Funtineli boszorkány
c. Wass Albert mûbõl

(1. kötet, 169. old.)

Csak a fák színes ruhája kopott egyre!
Elõször a juhar hullatta le nagy, ujjas le-
veleit, melyek fényes-barnák voltak, s
olyan súlyosak, hogy koppantak, mikor
földet értek. Aztán megkopaszodtak az
égerek. Kis, szürkévé güzsörödött leve-
leiket elkapta a patak, s vitte zúgva, sus-
torogva tovább…

Észrevétel Dr. Bán István cikkéhez


