
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. 
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AZ ERDŐNEVELÉS OKTATÁSA 
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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-



rozó és uralkodó fák nemcsak az erdő egész életközösségével állnak köl
csönhatásban, hanem a környezettel is, és jellemző az is, hogy állandó vál
tozásnak kitettek. A z erdei ökoszisztéma-szemlélet dinamikusan, azaz állandó 
változásában szemléli a faállományt. Helyzeti tényezőinek elemzése az erdő
fejlődés stádiumain túl az időszakosan visszatérő faállomány-változás élet
szakaszainak ismeretére alapozza az erdőnevelés eljárásait. A három nagy 
fejlődési kort növekedési szakaszok alapján további életfázisokra bontjuk, és 
erdőnevelési eljárásait ehhez szabjuk. A nevezéktan egységes használatára er
dőművelési terminológiai szabványt létesítettünk. 

A faállomány-szerkezet az erdőnek, mint rendszernek strukturális jellemző
je. Részben az egyszerű, egytényezős adatok alkalmazásával, részben az ösz-
szetett, többtényezős állományszerkezeti jellemzők bevezetésével segít bizto
sabbá tenni beavatkozásainkat. 

A természetes kiválasztódásra alapott eljárások bevezetése, az ún. bioló-, 
giai automatizáció alkalmazása messzemenő racionalizálási lehetőséget kínál. 
A természet erői, ha azok az erdőművelési érdekek irányába hatnak, messze
menően felhasználhatók erdeink sokoldalú rendeltetésének fokozására. A bio
lógiai és ökonómiai szempontok mellett a technikai adottságok is befolyásol
ják az erdőnevelési munkákat. Hazánkban ezért a fontosabb fafajok állo
mánynevelési teendőit a fentiek figyelembevételével négy csoportba sorol
juk — válogató, sablonos, átmeneti és mértani eljárásokat oktatunk. 

A z erdőnevelés oktatása során a hazai üzemi gyakorlat bemutatása mellett 
gondot fordítunk arra, hogy a terepi adatfelvételekkel és elemzésekkel a fe j 
lesztés, a racionalizálás lehetőségeire is rámutassunk. A nevelővágások haté
konyságának fokozásakor mind a biológiai-szociológiai, mind a technikai és 
ökonómiai tényezők komplexére figyelmet fordítunk. 

Erre a célra a főbb fafajaink állományaiban hosszú időtartamú erdőnevelési 
kísérleti sorokat állítottunk be. Már 1962 és 1968 között hozzáfogtunk az erdő-
műveléstani tanszék, illetve az 1947-ig az ehhez a tanszékhez tartozott Erdészeti 
Kutatóintézet által 1926—28 között létesített és a I I . világháború alatt elhanya
golt erdőnevelési kísérleteinek rekonstrukciójához. Összesen 22 erdőterületen, 
mintegy 300 ha-on rendeztünk be az utóbbi másfél évtized alatt több keze
lés es és ismétléses, hosszú időtartamú erdőnevelési kísérleti parcellákat. 

A kísérleti területek kialakítása, kezelése, adatainak felvétele és értékelése 
során hallgatóink a terepi gyakorlat közben működnek közre, s így közvet
lenül nyernek beható ismeretet az állománynevelésről. 
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