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Erdeink fatermő képességének növelésére irányuló tevékenységünket alap
vetően két csoportba sorolhatjuk. A z elsőbe tartoznak azok az eljárások, ame
lyekkel kívülről szabályzzuk a teljesítménynövekedést (fafajok helyes meg
választása, nemesített szaporítóanyag használata, korszerű termesztéstechnika 
stb.). a második csoportba pedig az erdő belső álományszerkezet-tani törvé
nyeire épülő nevelővágások. Tekintettel arra, hogy egyrészt állományaink 
64" n-a a 40 évesnél fiatalabb korosztályba tartozik, másrészt a jelenlegi kon
cepciók szerint évente 6 ezer ha erdőtelepítésre és 20 ezer ha vágásfelújításra, 
összesen 26 ezer ha első kivitelű erdősítési munkára kerül sor, könnyen belát
ható, hogy erdőgazdálkodási tevékenységünk jelentős részét — a közeli és 
a távolabbi jövőben is — az erdőnevelési feladatok fogják képezni. > 

A z erdőművelési feladatok nagysága 

A z erdőnevelési feladatok teljesítését az utóbbi időben a szűkös munkaerő, 
a korszerű technikával együtt járó növekvő eszközérték és a kinyerhető 
vékonyfaválaszték értékesítési nehézségei között feszülő ellentmondások ala
posan megkérdőjelezik. A z elmúlt néhány év alatt különösen a gyérítési 
munkák mennyisége csökkent, éspedig elsősorban azért, mert az előhasznála-
ti fakitermelés általában vékony és alacsonyabb rendű választékait egyre na
gyobb bér- és. eszközköltségek terhelik. 

A z utóbbi évtizedben élénk szakmai viták folytak arról, hogy csökkenthető-e 
és milyen mértékben a nevelővágások száma. A z 1960. évben az összes fa
kitermelésen' belül a gyérítések f atömegaránya még 47,8° o volt. 1970-ben 
31,7" o, 1980-ban 28,4%. A nevelővágások területi nagysága hasonló tendenciát 
mutat. Kívülállók előtt talán úgy tűnhet, mintha a gyérítés nélküli erdőgaz
dálkodás felé tartanánk, de a kérdés sokkal bonyolultabb. Csökkenő munka
erő és növekvő költségek mellett sem lehet lemondani a fafeldolgozó ipar el
látásához szükséges előhasználati faanyag meghatározott mennyiségéről mint 
nyersanyagról. Ha nem a szerkezeti összetételt, hanem a nevelővágásokból ki
termelt faanyag mennyiségi számait vizsgáljuk (1. táblázat), akkor látható, 
hogy az előhasználatokból ténylegesen kitermelt faanyag mennyisége dinami
kusan, évi 8,2'Vo-kal nő. 

Szakmai vitában sokszor, felvetődik, hogy a nevelővágások területi csök
kenő trendje és az egységnyi területről kitermelt fatérfogat emelkedő mér
téke esetenként nem az élőfakészlet káros megcsapolását jelenti-e? A rendel
kezésemre álló irodalmi adatok — és Sa'i Emil részben még nem publi
kált adatait is felhasználva — megszerkesztettem az élőfakészlet alakulásá-



1. táblázat 
A fakitermelés összetétele használati módonként 

(valamennyi szektorban összesen) 

bruttó ezer m s 

Év Véghasználat 
ezer m? 

Gyérítés 
ezer m s 

Tisztítás 
ezer m : i 

Nevelővágás 
összesen 
ezer m3 

Összesen 
ezer m3 

1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 

2257 
1996 
2043 
2740 
4095 
4432 
5260 
5650 
6050 

753 
955 

1702 
1626 
1679 
1854 
1750 
1970 
2050 

116 
139 
168 
177 
222 
420 
390 
380 
400 

869 
1094 
1870 
1803 
1901 
2274 
2140 
2350 
2450 

3126 
3090 
3914 
4553 
5996 
6719 
7340 
8000 
8500 

nak az elmúlt 40 évben valószínű helyes értékét. Amint az ábráról látható, 
a másodfokú polinom az 1950 és 1980 között nagy pontossággal simul a ren
delkezésre álló adatokhoz. A z előretekintéshez a lineáris regresszió lenne al
kalmas. A z egyenlet alapján megvizsgáltam, hogy a nevelővágásokkal milyen 
mértékben vettük igénybe a mindenkori élőfakészletet (2. táblázat). A táblá
zat számsorait vizsgálva, a következő megállapítások tehetők: 

— a nevelővágásck során az élőfakészlet 0,7—l,23/o-át termeltük ki éven-
te; 

— az előhasználati faanyag csökkenése vagy szinten maradása többek kö
zött azt is jelzi, hogy nincs megfelelő fafeldolgozó ipari kapacitás vagy 
energiacélú hasznosítási lehetőség a vékonyabb faválasztékok további 
fogadására; , 

— az 50-es évek tűzifaellátási gondjai, a bányászati fa előteremtése (bánya
dorong, bányaféldorong stb.), a 60-as évek mezőgazdasági szerfás igé
nye, a farostlemez- és forgácslapipar nyersanyagigénye szorgalmazta a 
nevelővágások fokozott végrehajtását; 

— 1965—1970 között csökkent a tűzifafelhasználás, a belépő'faipari beruházá
sok anyagigényét a növekvő véghasználati és előhasználati fakitermelé
sek tűzifahányada kompenzálta, egyensúlyba került a kitermelés és a 
vékonyfa felvevő piac; 

— 1975 után a növekvő véghasználati fakitermelés, a csökkenő faipari be
ruházások, a faanyag elhelyezési gondjai (exportnehézségek) a nevelő
vágások halogatásához és mérsékléséhez vezettek; 

— kitűnik az élőfakészlet dinamikus emelkedésének trendje, amely nem 
indokolja a nevelővágások utóbbi években bekövetkezett csökkenését, 
ellenkezőleg, amennyiben mód nyílik további faipari beruházásokra, vagy 
megteremthetők az energiacélú hasznosítás feltételei, a jelenlegi szinten 
felül 400—500 ezer m 8 -rel növelhető a fakitermelés évi volumene a ne
velővágások révén. 

Hangsúlyozottan rá kell mutatnunk arra, hogy a csökkenő munkaerő függ
vényében az előhasználati fakitermelést gépesíteni szükséges. A korszerű gé
pesítéssel együtt járó nagy eszközértéket — a termelékenység jelentős növe
lése mellett is — az előhasználati faanyag csak akkor tudja elviselni, ha — 
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lehetőség szerint mind magasabb fokú — ipari feldolgozásra kerül. Tehát áz 
előhasználati fakitermelés gépesítése újabb fafeldolgozó ipari beruházásokat 
sürget — a fafeldolgozó ipari bázisok kialakítása pedig felveti erdőnevelési 
tevékenységünk intenzitásának differenciálását: 

— azokban a térségekben, ahol az előhasználati faanyag feldolgozására 
fogadó faipari üzemek vannak vagy adott a gazdaságos export lehető
sége, intenzív, rendszeres nevelővágások folytathatók, 

— ahol sem egyik, sem másik lehetőség nincs meg, ott a nevelővágásoknál 
szállítási távolságon belül — nincs mód, meg kell vizsgálni a kikerülő 
faanyag energiacélú hasznosítását, 

— ahol sem egyik, sem másik lehetőség nincs meg, ott a nevelővágásoknál 
a természetes vagy természetszerű, méretes faanyagot termelő erdőrészle
tek nevelővágásait kell előtérbe helyezni, és egyelőre minimális mérték
re kell szorítani a gyenge és közepes termőhelyen álló, minőségi válasz
tékot nem adó állományok nevelővágásait. 

A V I . ötéves tervidőszakban erdőterületeink közel egyharmadán folytatunk 
nevelővágásokat. A z éves területi előírások 31%-a növedékfokozó gyérítésre, 
40° o-a törzskiválasztó gyérítésre és 29%-a tisztításokra esik. A kitermelt fa
anyag mennyisége meghaladja a 11 millió m 3-t. 

Az erdőnevelési munkák racionalizálása 

Ha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a méretes értékfa termelésére 
kijelölt faállományokban a nevelővágásokra biológiai és állományszerkezetta-
ni szempontból a továbbiakban is szükség van, és a fafeldolgozó kapacitás 



2. táblázai 
Az előhasználati faanyag mennyisége az élőfakészlet százalékában 

A z élőfakészlet Előhasználati 
Év Élőfakészlet növekedése faanyag % 

ezer m 3 ezer m 3 ezer m3 

1950 121 300 869 0,716 o o 0,7 
1955 136 300 15,0 1094 0,803 o o 0,8 
1960 154 000 17,7 1870 1,214 ovi 1,2 
1965 174 500 20,5 1803 1,033 c o 1,0 
1970 197 700 23,2 1901 0,962 c o 1,0 
1975 223 600 25,9 2274 1,017 c o 1,0 
1980 252 300 28,7 2140 0,848 o o 0,8 
1985 283 700 31,4 2350 0,828 o o 0,8 

alapanyag-ellátása érdekében szükség van minél nagyobb mennyiségű elő
használati faanyagra, akkor mindkét esetben szembetaláljuk magunkat a mi
nél gazdaságosabb kitermelés kényszerével. Ezért minden erdészeti kultúrá
val rendelkező országban, ahol a fafeldolgozás színvonala magas és kapacitá
sa nagy, keresik a nevelővágások racionalizálásának és gazdaságos gépesíté
sének lehetőségeit. Ezek között a legfontosabbak: 

— az előhasználati fatömeg vékonyfa arányának csökkentése (minél későb
bi erdőnevelési beavatkozással), 

— az előhasználati fatömeg méreteinek növelése (széles induló sortáv, ki
sebb törzsszám és későbbi nevelővágás), 

—• a biológiai és technikai szempontok összehangolása, hogy a termelési 
folyamat gépesíthető legyen. 

A felsorolt feltételek megteremtése az erdősítéssel kezdődik. A termő
helynek — bizonyos határok között az erdőgazdálkodásban is módosítható — 
termőképességét bázisnak tekintve, tudomásul kell venni, hogy adott termő
helyen 

— csak meghatározott fafajok tenyészthetők, 
— ezek ésszerű költségráfordítás mellett csak meghatározott érték (válasz

ték) termelésére képesek, 
— ésszerű költségráfordítás és elfogadható megtérülés mellett csak meg

határozott korig tarthatók fenn. 

A termőhely tehát nemcsak a fafaj megválasztás változatait, hanem ezen 
belül — a termőhelyi jóság függvényében — a termelési célkitűzést (érték 
és tömeg) is meghatározza. 

A z erdőnevelési modelltáblák alkalmazása, az ésszerű táji differenciálás és 
gépesítési vizsgálataink eredményei adnak megfelelő biztosítékot nevelővá
gásaink további, dinamikus fejlesztéséhez, amely jelentősen hozzájárulhat 
mind a fafeldolgozó ipar növekvő nyersanyag-, mind a lakosság tűzifaigényé
nek fokozott kielégítéséhez. 


