
bizony olyan kiterjedt szakértelmet kíván, amellyel az egyébként jól képzett szak
embereink sem mindig rendelkeznek. A z érintett tárgykört különben szakirodal
munk sem dolgozta még fel egységesen. 

Emelnünk kell fatömegbecslési munkánk színvonalát.. Ha ezt nem tesszük, 
akkor sok esetben a kelleténél pontosabban és így többet dolgozunk, vagyis becs
lésünk fölöslegesen drága lesz, sok esetben pedig olcsó lesz ugyan, de pontossága 
nem lesz kielégítő. Mindkét esetre népgazdaságunk fizet rá. A korszerű erdőbecslés
nek a jövőben nem szabad megtűrnie, hogy becsléseink pontossága tekintetében ho
mályban tapogatózzunk, hogy ennek következtében a megengedettnél nagyobb hi
bával dolgozzunk vagy pedig a szükségesnél pontosabb eredményeket érjünk el idő-, 
munka- és költségpazarlás árán. 

A pontossági követelménynek az erdő értékéhez kell igazodnia. Rossznövésű, 
szerfát alig szolgáltató gyertyán sarjerdő becslésében nagyobb hibahatárok enged
hetők meg, mint jó fejlődésű tölgyesben. A z előbbiben ejtett 10%-nál nagyobb hiba 
sem érintheti oly érzékenyen tervgazdaságunkat, mint az utóbbi becslésének 5%-os 
hibája. 

Szükséges, hogy mindig az adott eseteknek megfelelő becslési módszert alkal
mazzuk. Törzsenkénti becslést — mivel a legköltségesebb — csak akkor alkalmaz
zunk, ha próbateres becsléssel nem boldogulunk. Ennek megítélése az említett té
nyezők és azok összefüggésének ismeretében lehetséges. Többnyire csak akkor kell 
törzsenként becsülnünk, ha az állomány törzsszáma nem elég nagy. A próbateres 
becslés alkalmazásában a területi százalék megállapítása a legfontosabb. Ezt az át
mérő-adatok ismeretében a törzsszám alapján kell megállapítani. A tervezéshez kö
zelítő adatokat is jól felhasználhatunk, mert munkánk becslés-jellege ezt megengedi. 

Mivel a törzsszám sokkal jellemzőbb a becslés pontosságára, mint a terület, 
olyan új becslési módszerek kidolgozását is fontolóra kell vennünk, ahol a törzsszám 
az összehasonlítási alap, nem pedig a próbatér. Ha nagyobb választási lehetőségünk 
lesz eljárásaink között, a becslési munkát még gazdaságosabbá tehetjük. Ennek 
csak az lehet a módja, hogy a matematikai statisztikát, a valószínűségszámítást tesz-
.szük becslési megfontolásaink alapjává. A faállomány halmozati természetét, amely
ről Fekete Zoltán kitűnő Erdőbecsléstana igen részletesen értekezik (291—321. old.) 
használjuk fel arra, hogy munkánkat szakszerűbbé és gazdaságosabbá tegyük és 
ezzel sok munkaidőt és költséget takarítsunk meg. 

Remélem alkalmam lesz erre vonatkozó tanulmányaim eredményét közzé tenni. 
Egyelőre csak céljainkra és lehetőségeinkre kívántam rámutatni erdőrendezői és 
üzemi részlettervkészítési munkánknak ezen az egyre fontosabbá váló szakaszán. 

A természetes felújítás hozamfokozó hatásáról 
Y I B I T Y Á R P Á D 

erdőmérnök 

A természetes felújítás kérdése hosszú évtizedek óta foglalkoztatja az erdészet 
tudósait, kutatóit, valamint a gyakorlat szakembereit egyaránt. Ennek a problémá
nak a vizsgálata két táborba csoportosította a szakembereket. A z egyik tábornak 
hívei elsősorban a kitermelésnél mutatkozó gazdasági előnyei által vezérelve tör
nek lándzsát a tarvágásos üzemmód védelmében. A másik tábor - vállalva a több fi
gyelmet és nagyobb szakértelmet kívánó munkát, a természetes felújítás módszerét 
tette magáévá és tudományos vizsgálatok, valamint gyakorlati megfigyelések alap
ján igyekezett felsorakoztatni érveit álláspontjának védelmében. 

Ez a vita hazánkban az 1879. évi erdőtörvény megjelenése után vetett kiterjedt 
hullámokat és az egyes tudományos kutatási eredmények megállapításaitól függően 
váltakozó erőviszonyokkal folyik tovább még napjainkban is. 

A vita már gazdag, eredményekkel teljes múltra tekinthet vissza, s az eredmé
nyek a két módszer gazdasági szembeállításán túl, a biológiai kihatások egy részét 
is tisztázta. így a természetes felújítás híveinek azt az érvét, hogy a tarvágás követ
keztében a talajélet, a talajszerkezet és ezek folyományaképpen a talaj vízgazdál
kodása számottevően leromlik, dr. Fehér Dánielnek 1931-ben közzétett kutatási 
eredményed megcáfolták, sőt bebizonyították, hogy a tarvágások területén a levegő
vel való jobb ellátottság következtében a nitrifikációs folyamat gyorsul. Kielégítő a 
víztartalom is, mert a felverődő gyomok megakadályozzák a víz elpárolgását. Ahol 



pedig a talaj túlnedves és elsavanyodásra hajlamos, ott a tarvágás határozottan 
jótékonyan hat. A talaj levegőgazdálkodása is javul a tarolással, minek következ
tében a baktériumok több humuszt tudnak képezni. 

Miután dr. Fehér Dániel megállapításai tudományos méréseken alapulnak és 
annak értékét a külföldi tudósok is elismerték párhuzamosan végzett kutatásaik 
alapján, el kellett fogadnunk, hogy a természetes felújítás nem talajbiológiai 
probléma. 

Ez a megállapítás a tarvágásos rendszer híveinek kedvezett, de mégsem volt 
döntő jelentőségű. A vita tovább folyt és dr. Fehér Dániel is elismerte, hogy a tar
vágásokban felverődő buja vegetáció az oda kiültetett fiatal csemetéktől elvonja 
a tápanyagot és árnyékolásával is kedvezőtlenül befolyásolja azok növekedését. A 
gyökérkonkurrencia káros hatását is felismerte, valamint azt, hogy a szénsavgazdál
kodás tekintetében a természetes felújítás e lőnyösebb Ezekkel a megállapításokkal 
az újabb kutatások hatalmas csapást mértek a tarvágásra annál is inkább, mert 
ezekből azt a következetetést lehet levonni, hogy a tarvágásnak humuszt és bakté
riumokat termesztő hatása főként a gyomokra nézve kedvező, az erdőművelésnek 
abból semmi haszna nincs. Annak ellenére, hogy a tarvágás egyszerűsége, könnyű 
kivitele és ellenőrizhetése, jó talajbiológiai hatása a tarvágás létjogosultságát tá
masztja alá, Dániában, Németországban és Svájcban mégis nagy előrehaladást mu
tatott a természetes felújítás ügye és nálunk is mind szélesebb körben hódított tért. 

A talajbiológiai kérdések elvetése után a további viták során a természetes 
felújítás pártolói a tarvágás természetellenességére mutatnak rá. A tarolással egy
öntetűvé tett állományban a betegségek könnyen elharapódznak, súlyos károkat 
okozhatnak. A tarvágást követi a legeltetés az ott gazdagon felburjánzott fű miatt, 
s ez az elkopárosodás veszélyét hordja magában. A természetes felújítás ezzel szem
ben védi az erdei almot és megakadályozza a talaj elgyomosodását. 

A további irodalmi közleményekben és az azt követő vitákban most a termé
szetes felújítás különböző módozatai és azok gyakorlati keresztülvitele foglalkoz
tatta a szakembereket. Először a fokozatos felújítás vált általánosan ismertté. Ez 
még bizonyos fokig tarvágásos jellegű, azzal a különbséggel, hogy nem egyszerre, 
hanem három részletben történik a faállomány letermelése az előkészítő-, vető- és 
végvágás tagoltságában. Később a lékes-, csoportos-, szegélyezővágás és ezek több
féle variációja, majd a szálalóvágás és a szálalás különféle módozatai alakultak ki. 
Utóbbi a sokféle módszer legtökéletesebb formája. 

A gyakorlati erdőgazdálkodásban eddig már beigazolt és beigazolható előnyei 
miatt a magam mészéről szintén a természetes felújítást tartom a haladás útjának. 
Erdőterületeink nagyobb része dombos vidéken, hegyoldalakon, hegygerinceken fek
szik. A csapadék és a szél erodáló hatása közismert, mert elrettentő példaként áll
nak előttünk a homok-, föld- és sziklaikopárok százezer holdjai, amelyek a tarvágás 
és az azt követő legeltetéseknek következményei. Ha semmi más előnye nem lenne 
a természetes felújításnak, mint a talajerózió és ezzel kapcsolatos elkopárosodás 
megakadályozása, akkor is azt kell alkalmaznunk mindenütt, ahol arra lehető
ség van. 

Nagy jelentőségűnek tartom a természetes felújítást hazánk bükkös állomá
nyainak megmentésében, mert azok kiterjedése szemünk előtt fokozatosan csökken. 
Á bükk figyelemmel végzett előhasználatokkal és szakszerűen foganatosított terme
léssel természetes úton nagyon jól,felújítható. Nincs gond az erdősítésire, a sorozatos 
pótlásokra és a csemetéknek hosszú évekig tartó ápolására. A bükköt mesterségesen 
felújítani tarvágás után nem lehet, legfeljebb alátelepítéssel, de annak eredményei 
nem kielégítőek és messze lemaradnak a természetes úton létrejött állomány 
mögött. '. V 

Ebből a két szempontból a természetes felújítás közvetve hozamfokozó, az 
alábbiakban pedig annak közvetlen hozamfokozó hatásáról teszek említést, mert a 
szakirodalom ezt a témát nem hangsúlyozta kellőképpen. 

A természetes felújítás közvetlen hozamfokozó hatása akkor kezdődik, amikor 
a felújítás érdekében az állományt megnyitom. A nem életképes és hibás egyedek 
eltávolításával a tovább fenntartandó egyedeket segítem a fejlődésben és ezáltal 
nemcsak fatömeggyarapodást, hanem minőségd többletet is nyerünk. 

A szabadabb állásba került fák erőteljesebben növekednek, s a növedéket a 
szakirodalom ritkítási növedék néven tárgyalja. Ennek a ritkítási növedéknek a 
mennyiségét számszerűleg pontosan meghatározni nehéz, mert igen sok tényező be
folyásolja. Függ a talajtól, az állomány fafajától, korától, a ritkítás mérvétől és a 



termőhelyi klimatikus adottságoktól. A zárt állományok növedékével szemben a 
többletnövedéket 40—50%-ra tehetjük, ami, ha a természetes felújítás időtartamát 
a minimális 10 évre tesszük, akkor az alsó értékkel számolva is legalább 5—6 évi 
növedéktöbbletet jelent. Ennek magyarázatára később még visszatérek. 

Egy másik, talán legjobban érzékelhető hozamfokozó hatása a természetes fe l 
újításnak magában az újulatban rejlik. Amikor egy természetes felújítás befejezést 
nyert és az öreg állomány végvágásra kerül, akkor már alatta ott van az 1—-10 
éves, átlagosan 5 éves újulat. Ez ismét 5 évi növedéknyereséget jelent, s ehhez még: 
hozzá kell adni további 5 évet a tarvágással szemben, mert legalább ennyi időt vesz 
igénybe, amíg a mesterséges erdősítés még kedvező körülmények között is befeje-

Bükkállomány természetes újulattal (a „Magyar erdészet tíz éve" lény-
képkiúllításon díjat nyert kép, Kletz Károly felvétele). 

ződhet. Ennél fogva a természetes újulat magában is legalább tíz évi növedékkel. 
egyenlő hozamtöbbletet jelent a tarvágásos mesterséges felújítással szemben. 

Még egy fontos tényezőt kell megemlítenem, ami a természetes félújítás esetén 
nemcsak a mennyiségi, hanem a minőségi hozamfokozást is eredményezi: a szelek
tálás kérdését. 

Mesterséges felújítás esetén m 2 -ként legfeljebb egy csemetét ültetünk. Ez a rit
kán ültetett csemete is gyakran megsérül a vadrágás, fagy, legeltetés letaposás és. 
egyéb körülmények folytán, magával viszi a betegség csíráját, sőt közüle sok el is 
pusztul. A tisztítások és a gyérítések során legtöbb esetben nincs miből válogatni és 
a rosszak közül a kevésbé rosszat hagyjuk meg továbbnevelés céljára. A természetes 
újulatnál milliókból válogathatunk és módunkban van kiválasztani a legkiválóbb 
egyedeket továbbnevelésre. Ezek a kiváló egyedek több és jobb minőségű szerfát 



biztosítanak és ezáltal hozamfo.kozó hatásúak. A területegységre eső csemetemennyi
ség nagy tömege tehát nemcsak a talaj beárnyékolásával, a közvetlen besugárzás 
kiküszoDŐlésevei, az erozio megakadályozásával fokozza a természetes felújítás elő
nyeit, hanem azzal is, hogy a szelektálásra korlátlan lehetőségeket nyújt. Elemi ká
rok, vadrágás és emberi károsítás esetén is bőségesen marad csemete a felújítás 
biztosítására, hacsak kíméletlen termeléssel és közelítéssel tönkre nem tesszük azt. 
A hozamfokozásnak ez a minőségi emelése szerényen számolva is legalább 10 szá
zalékos szerfa-többletet jelenthet. 

Az említett hozamfokozó hatások alátámasztására röviden érintenem kell a fás 
növények táplálkozásának kérdését. A növények fajsúlyának átlag 80 százaléka a 
víz és 20 százaléka száraz anyag. A fa testének legnagyobb részét a szénhidrátok al
kotják, tehát az ezt felépítő három elem C, O, H a fás részek 98—99 százalékát te
szik ki. 

Ebből a rövid pár adatból látható, hogy a fa testének felépítésében igen nagy és 
fontos szerep jut a szénnek. A szenet a fa a levegőből veszi fel a levélen keresztül 
asszimiláció útján, míg a többit a gyökérzeten keresztül a talajból. Ebből következik, 
hogy a fa táplálkozásához nem elégséges a talaj tápereje, hanem éppoly fontos a 
légtér kihasználása is. Miután a szenet a fa a levélen keresztül veszi fel, nem lehet 
vitás, hogy-annál, több szenet, tud asszimilálni, minél nagyobb levéltömeggel, illetve 
levélfelülettel rendelkezik. Ebben leli magyarázatát a fentebb említett ritkítási nö-
vedék is, amit általában csak annak tulajdonítanak, hogy a fa a gyérebb állás miatt 
a talajból aránylag több táplálékot tud felvenni. Ezt a talajból nyert többlet-táplá
lékot csak akkor tudja a fá, felhasználni testének felépítésére, ha több szenet is tud 
felvenni hozzá. A több szén felvétele azáltal válik lehetővé, hogy a megritkított állo
mányban az egyes fák nagyobb koronát fejlesztenek, nagyobb lesz azok levéltömege 
és ezáltal annak asszimiláló felülete. A levélzeten keresztül megy végibe tehát a fa 
legfontosabb élettevékenységének, a táplálkozásnak számottevő része. A ritkítás kö
vetkeztében a levéltömeg és annak felülete 2—3-szorosára, sőt többszörösére is meg
növekszik, tehát 2—3-szor több szenet asszimilálhat és ezáltal lényegesen nagyobb 
tömeggyarapodást ér el. így hasznosítani tudja a talajból felvett nagyobb mennyiségű 
tápanyagot. 

Ugyanezzel, vagyis a talaj és légtér együttes kedvező kihasználásával magyaráz
ható az újulat gyors növekedése is. 

A mesterséges fejújítások esetén 1 négyzetméterre jutó 1 db csemetének 2—3, 
esetleg 5 levele van, ezzel szemben a természetes újulatból 50—100, sőt néha 400— 
500 darab csemete is jut 1 négyzetméterre, tehát átlagosan százszoros a levélfelület 
és százszoros mennyiségű szón asszimilálására képes, ami egyenes arányban áll a nö-
vedékkel is. Azt lehetne mondani, hogy a felvett sok tápanyag a talaj kizsarolására 
vezet. Ez azonban nem következik be, mert az alul maradt csemeték elpusztulásával 
az általuk felvett tápanyag visszakerül a. talajba, további táplálékot nyújtva a meg
maradt egyedeknek. A z élőfa részei közül a levél a leggazdagabb tápanyagokban, te
hát a talaj táperejét elsősorban a levéltömeg biztosítja. Az élő sejtek legnagyobb ré
szét képező N is a levélben és a fiatal hajtásokban található legnagyobb részben. A 
lehullott levél sok vizet tud tárolni. A csapadék 15 százalékát a levél, 40 százalékát 
a korhadó anyag és 45 százalékát az érett humusz fogja fel. Ezért nem szabad az 
erdőből a lombot és a vékony ágrészeket kivinni, mert ezáltal megfosztjuk a táp
anyagok jelentős részétől. A vastag faanyaggal lényegesen kevesebb tápanyagot vi
szünk ki az erdőből. 

A táplálkozás főbb tényezői: a tápanyag, víz, levegő, hőmérséklet, fény. A táp
anyag és a levegő kedvezőbb kihasználását — mint bizonyítottam — a természetes 
felújítás biztosítja előnyösebben. Kétségtelen, hogy a hő kedvező hatása szempont
jából is a természetes felújításé az előny, mert az anyafák védik meg a csemetéket a 
leperzseléstől és a fagytól. A vízgazdálkodás szempontjából is a természetes felújí
tásé az előny a nagyabb levéltömeg és annak víztároló képessége miatt. A légtér ki
használása ismét csak a természetes felújításoknál a legjobb. Ebből a szemszög
ből nézve a természetes felújítás legtökéletesebb módozata a szálalás, ahol 
1—100—200 évig minden korosztály képviselve van és a talajszinttől a fák 
30—35 méter magasságig kitöltik a légteret. Ezzel szemben tarvágás esetén rövidebb-
hosszabb időre megszakad az erdő élete és kihasználatlanul marad a talaj és a lég
tér is. 

A többtermelés a fák jó táplálkozásának -a függvénye s így nem lehet két
séges, hogy annak előfeltételét, a talaj jókarbantartását a sokkal nagyobb levéltö-



meg és a légtér jobb kihasználása folytán a természetes felújítás sokkal nagyobb 
mértékben biztosítja, mint a tarvágásos módszer. 

Végül még meg kéli említenem, bár a fent említett elnyökkel szemben kisebb 
jelentőséggel bír, a tisztítási és gyérítési faanyag kérdését. Nem szorul bizonyításra, 
hogy a természetes újulatból sokkal több tisztítási anyag kerül ki a csemeték nagy 
tömege folytán, mint a mesterséges fiatalosokból. Ezzel azonban mint faanyaggal 
ne számoljunk! Sokkal jobb, ha ott marad talaj-trágyázásra a tisztított területen, 
így sokkal több értéket képvisel a talaj javítása szempontjából a fent említettek 
alapján, mint annak faértéke. A bőséges természetes újulat azonban még a gyérí
tések első periódusában is érezteti hatását és itt már számottevő faanyagot és — a 
mesterségesen telepített állománnyal szemben — faanyagtöbbletet szolgáltat, ami 
már a népgazdaság szempontjából sem elhanyagolható érték. 

Mindezeket a hozamfokozó előnyöket összefoglalva nem túlzás, ha azt állítom, 
hogy a szakszerűen végrehajtott természetes felújításból keletkezett állomány hek
táronként 40—50 köbméterrel több fatömeget szolgáltat a népgazdaság számára, mint 
az azonos fanemekből mesterséges úton létesített állomány. Ez olyan hatalmas érték
többletet képvisel országos viszonylatban, hogy számításon kívül hagyni nem lehet 
és parancsolóan követeli, hogy mindazon területeken, ahol a talaj és klimatikus 
viszonyok erre lehetőséget adnak, a természetes felújítást alkalmazzuk. Nem kell 
félni attól, hogy a természetes felújítás gátolja az általunk legjobbnak képzelt ele
gyes állományok létesítését. A természetes felújítás ugyanis a legritkább esetben si
kerül 100 százalékra. Mindig maradnak üres foltok és a legnagyobb kímélet mellett 
is elpusztult részek, ahova bevihetjük a szükséges elegyfákat; nem várjuk be, hogy 
minden hibát a természet orvosoljon, hanem segítségre kell lennünk a természet 
munkájának az elérendő cél, a többtermelés érdekében. 

A hozamfokozásnak egyéb lehetőségei — nevezetesen az új területek erdősítése, 
gyorsan növő fafajok telepítése, rontott erdők átalakítása — mellett ki kell hasz
nálni a természetes felújításban lévő hozamfokozó erőt is, mert csak minden lehető
ség kiaknázásával érhetjük el célunkat: a több és jobb fát. 

Az akác jelentőségének kérdéséhez* 
O R T U T A Y P Á L 

erdőmérnök 

Az elmúlt év folyamán Keresztesi Béla A z Erdő hasábjain igen nagy jelentő
ségű programot adott az aikáctenyésztés terén. „Üj akácerdők telepítésének és a meg
lévők fatömegtermelése növelésének ma igen nagy jelentősége van" — mondja töb
bek között cikkében. Ehhez a két kérdéshez hozzászólni kívánok, mert, a megfelelő 
termőhelyen kívül, az új akácerdők telepítésének — beleértve az akác vágásterületek 
felújítását is — és a meglévő akácosok ápolásának a módjától függ, hogy az akác 
döntő mértékben járul-e hozzá a magyar faellátás javításához, sőt biztosításához, 
vagy sem?! 

Az akácot ritka hálózatban, elegyesen javaslom telepíteni előzetes teljes talaj
művelés mellett. Üj telepítésnél kat. holdankint 1400—1600 db-ot (ha-kint 2450— 
2900 db) kell ültetni, illetve sarjaztatásnál ennyire kell a törzsszámot lecsökkenteni 
már az első évben. Elegyes telepítés nyárral, tölggyel vagy erdei- és feketefenyővel 
történhet. A lassabban növő elegyfák hálózata lehet valamivel sűrűbb. A z elegyítés 
módját ki kell kísérletezni. A csemete legyen erős, hosszú gyökerű. 

A csemetéket az első év nyarán egyelni, felnyesni, a következő években a föl-
nyesést, tisztítást, gyérítést szükség szerint kell elvégezni úgy, hogy 

5 éves korban kat. holdankint ne legyen több 1.200 db törzs/ha-klnt 2090 db 
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A megtelepített fiatalost a záródásig feltétlenül kapálni kell. 
A gyérítést korán kell kezdeni, s mérsékelten és gyakran annak a szem előtt 

tartásával, hogy a mellmagassági átmérő évi növekedése állandóan átlag 1 cm ma-

* Megvitatás céljából közli a Szerk. Biz. 


