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A sorozat elsô témája a természetes erdô-
felújítás szervezeti korlátainak tárgyalása
után sort kell keríteni arra a kérdésre is,
hogy az erdészeti szabályozás hogyan já-
rul hozzá a természetes felújítás gyakor-
latban történô szélesebb körû alkalmazá-
sához.

Az erdôfelújításokkal kapcsolatos sza-
bályozás kiemelkedôen fontos eleme a
gyakorlat kedvezô irányú befolyásolásá-
nak. Az ágazati irányítás ezzel az eszköz-
zel nyilváníthatja ki leginkább szakmai el-
várásait, ezzel gyorsíthatja a kedvezô irá-
nyú folyamatokat, és ellensúlyozhatja
azokat a rövid távú gazdasági érdekeket,
amelyek a természetes felújítás ellenében
hatnak.

Az erdôsítések nyilvántartási rendsze-
re (E-lapok elszámolási rendszere) elsô-
sorban a tarvágásos mesterséges felújítást
tudja követni könnyen és a valóságnak
megfelelôen. A meglévô szabályozáshoz
olyan nyilvántartás készült, amely a kü-
lönbözô határidôknek, a kifizetett támo-
gatásoknak a nyomonkövetését oldja
meg elsôsorban. A fokozatos felújítások a
valóságban a tarvágásnál jóval bonyolul-
tabbak, és az adott erdôrészleten belül
évrôl évre sok változás történhet.

Elôfordulhat, hogy egyes részletekben
van egy éppen befejezett, egy folyamat-
ban lévô végvágott, és egy állomány alat-
ti terület is. A különbözô években
részvégvágott területek szintén külön cél-
állományként történô nyilvántartása ne-
hézkessé teszi a foltokban megjelenô úju-
latra nem egyszerre és nem egyenletesen
végrehajtott fokozatos felújítások elszá-
molását, mivel a végvágott részterületeket
különbözô célállománysorban kell leírni,
ha különbözô évben kerültek letermelés-
re. A szerkezetátalakításkor az idôs állo-
mányban lévô sarj eredetû vagy a termô-
helynek nem megfelelô fafajú állomány-
rész átalakítása esetén az elszámolást kü-
lön célállománysorral kell levezetni az E-
lapon.

Az erdôtörvény és a természet védel-
mérôl szóló törvény is korlátozza a vég-
használatok területi kiterjedését, illetve
közvetlenül vagy közvetett módon támo-
gatják azokat a természetközeli erdôgaz-
dálkodási módszereket, amelyek az egy-
korú állományok szerkezét több kisebb-
nagyobb, különbözô korú csoportokra

bontják. A fentiekbôl következik, hogy az
erdôrészletek eddig megszokottabb állan-
dósága az elkövetkezô évtizedekben gyor-
suló mértékben csökkenni fog.

A fenti problémára egyszerû válasz ad-
ható, hogy az erdôrészleteket bontsuk
meg, amely megoldás lehet egy olyan er-
dôgazdálkodási egységnél, ahol a termé-
szetes felújítás csak néhány részletben fo-
lyik. Azonban, ahol az erdôfelújításban a
fokozatos felújítóvágás aránya magasabb,
például 50-70%, ott a nyilvántartás jóval
bonyolultabb.

Az erdôleírás és erdôtervezés hazai
gyakorlata is az egykorú erdôalak leírá-
sára alkalmas igazán. Sokkal kevésbé
felel meg a vegyeskorú állományok leírá-
sára és elôírásaik megtervezésére. Erre a
problémára szintén választ jelenthet az
erdôrészletek megbontása.

Személy szerint mind az erdôsítések
nyilvántartása, mind az erdôtervezés ese-
tén szerencsésebbnek, a gyakorlat részére
üdvösebbnek tartanám az erdôrészek ál-
lományrészekre bontását. Így megmarad-
hatna az erdôterületek régi, jól megszo-
kott beosztása. Ellenkezô esetben a vál-
toztatások miatt nehéz lesz felderíteni az
egyes állományrészek elôéletét, és a
rendkívül értékes, sok munkával össze-
gyûjtött adattári információk pontossága,
(felhasználhatósága szakmai és ökonómi-
ai értékelésekre, utókalkulációkra) az
adott terület vonatkozásában csökkenni
fog. Az erdôgazdálkodásban fontos, hogy
a területek beosztása egyszerre szolgálja
és támogassa az állományok elôéletének
felderíthetôségét, és a modern, ter-
mészetközeli erdôgazdálkodási módsze-
rek alkalmazását. Tehát legyen egy olyan
beosztás, amely viszonylag állandó (tag,
erdôrészlet), ellenben azon belül legyen
olyan beosztás is (állományrészek),
amely lehetôséget ad a rugalmasságra.
Egyébként a természetközeli gazdálkodá-
si módszerek szélesebb körû elterjedése
valószínûleg magával hozza ezt a fejlesz-
tési igényt, de igaz ez fordítva is, a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás elterjedé-
sét megkönnyítené a rugalmasabb, fino-
mabb állományrészenkénti erdôleírás és
tervezés.

A természetes felújítás és más ter-
mészetközeli erdôgazdálkodási módsze-
rek alkalmazásának további alapvetô fel-

tétele a megfelelô részletességû, szintvo-
nalas térképek használata. A hagyomá-
nyos ernyôs felújítóvágások esetében a
tízezres, más egyenlôtlen bontáson ala-
puló felújítóvágásoknál és a szálalóvágá-
soknál az ötezres szintvonalas térképet
tartom a munkák egyik nélkülözhetetlen
támogató eszközének. A terepen történô
tájékozódás alapját jelentô szintvonalas,
nagyobb méretarányú (ötezres, tízezres)
térképek hiánya megnehezíti a gazdálko-
dó feladatát. Találtam egy nagyon idevá-
gó idézetet, amelynek megállapítását kü-
lön kiemeli az, hogy a szóban forgó
könyv eredeti német nyelvû kiadása
1952-ben történt:
„A 3.sz térképen kívül (1:100 000),

amelyen már rajta vannak a szintvona-
lak, az 1. (1:5000) és 2 sz. (1:25000) tér-
képeket minden körülmények között el
kell látni szintvonallal, mivel a terep ala-
kulása nagyon jelentôs, sok esetben erdô-
mûvelés szempontjából a mértékadó ter-
môhelyi tényezô. Teljesen érthetetlen,
hogy sok nagy intézmény a mai napig is
lemond a terepalakulatok ábrázolásá-
ról.” Hermann Krutzsch: Erdôk megújítá-
sa (fordította dr. Madas László)

A természetes felújítás és a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodási módsze-
rek támogatásának talán legfontosabb
eszköze a jól eltalált támogatási rendszer.
Minél mélyebbek a különbségek például
a normatív támogatásoknál a természetes
mag eredetû felújítások javára, annál in-
kább olvad a rövid távú érdekek gazdasá-
gi fontossága, amelyek persze hosszútá-
von negatív következményeket akkumu-
lálnak. A természetközeli erdôgazdálko-
dási módszerekre (pl. szálalóvágásra) tör-
ténô átállás hosszú távon ható döntés,
mindenképpen bizonyos mértékû lemon-
dást jelent, türelmet kíván a gazdálkodó-
tól. Ennek a folyamatnak a segítése, támo-
gatása megsokszorozza a pozitív hozzáál-
lást tanúsító gazdálkodók eltökéltségét.

A természetes felújítás és annak to-
vábbfejlesztését jelentô természetközeli er-
dôgazdálkodási módok elterjedése tehát
nemcsak a gazdálkodók szándékain mú-
lik, jelentôs (gyorsító vagy lassító) szere-
pük van ebben a gazdálkodás alapfeltét-
eleit jelentô szabályozási rendszereknek
és más támogató eszközöknek.
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