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Á T F O G Ó MELIORÁCIÓ 
AZ ERDŐGAZDASÁGBAN 

DR. SÓLYMOS REZSŐ 

Az erdők jobbá tétele: meliorációja, céltudatos és átfogó erdő
gazdálkodási tevékenység útján valósítható meg. A tágabb értelem
ben vett erdőgazdasági melioráció magába foglalja az adott termő
helynek, valamint a termőhely hasznosításának, az erdészeti ne
mesítésnek és a szaporítóanyag-termelésnek, valamint az erdő
nevelésnek a továbbfejlesztését, színvonalának a javítását. Mindezt 
a társadalmi szükségleteknek megfelelően, az adott kor legmaga
sabb szakmai ismereteinek és technikai lehetőségeinek felhasználá
sával kell megoldani. Ezekre vonatkozóan nyújt a tanulmány rövid 
helyzetelemzést és javaslatokat. 

A z ember természeti környezetének fontos alkotórésze az erdő, amelynek lé
nyeges alakítója maga az ember. Joggal foglalkozunk ma már az erdővel, mint 
antropobiogeocönózissal. A z építő jellegű alakítás: az erdőgazdálkodás, fő fel
adata az erdők meliorációja, jobbá tétele annak érdekében, hogy mind jobban 
kielégítsék a társadalmi igényeket. Ezek az igények a népesség szaporodásával, 
a gazdaság fejlődésével változnak. 

A z emberiségnek az erdőre kiható első fejlődési szakaszában az ember irtotta 
az erdőt, hogy a felégetett területen az élelmét megtermelhesse. A z elmúlt 
évszázadok folyamán a világ erdőterülete mintegy felére csökkent. Nyugat-
Európa erdősültsége az utóbbi évezredben 70%-ról 25%-ra esett vissza. A ko
rábbi évszázadok természetes erdeinek féktelen kitermelése hazánk tájait is 
alapvetően megváltoztatta. Mai erdeink kivétel nélkül az emberi termelőtevé
kenység hatására jöttek létre. 

Amióta az erdők területének növelésére, fafajösszetételének kedvező kialakí
tására, végeredményben a materiális és immateriális hasznának a legkedvezőbb 
szintre való emelésére törekszünk, azóta végzünk folyamatos meliorációt az 
erdőgazdálkodásban. Komplex probléma megoldását jelenti tehát a tágabb 
értelemben vett erdőgazdasági melioráció. Ennek jelene és a jövőt illető köve
telményeknek a lehetőségekkel való egybevetése széles körben foglalkoztatja 
erdészeti szakembereinket. 

Erdeink jelenlegi helyzetének legfontosabb meghatározója az, hogy hazánk 
területének 18%-át borítják, élőfakészletük meghaladja a 250 millió m 3-t, 
területük az 1,65 millió ha-t. A z őshonos fafajok közül a tölgy az erdőterület 
20%-át, a cser 11%-át, a bükk és a gyertyán 6—6%-át foglalja el. Felfelé kere
kítve tehát, az erdőnek közel 40%-át a természetes erdőtípusok alkotják. A 
mintegy 60%-os részaránnyal szereplő kultúrerdők jelentős részét a mező
gazdasági művelésre alkalmatlan területéken végzett erdőtelepítések és a ron
tott erdők fafajcserével történt felújításai teszik ki. I lyen értelemben az erdő
gazdasági melioráció eredményének is tekinthetők. Mindezek ellenére, a ko 
csánytalan tölgy 55%-a, a cser 43%-a, a bükk 21%-a és a gyertyán 54%-a 
sarjeredetű, ami ezen a téren a kívánatosnál kedvezőtlenebb állapotra utal. 



A z elmúlt három évtizedben végzett, közel félmillió ha-os erdőtelepítés, vala
mint az összes erdősítés 1 millió ha-t meghaladó területe, az erdők szabályos 
korosztálymegoszlását alaposan módosította. A fafajgazdagság némileg mérsék
lődött ugyan, ennek ellenére, Európa erdeihez viszonyítva, hazánk erdeire még 
mindig a sokfafajúság a jellemző. Ez megfelel az ökológiai adottságainknak, bár 
közei sem jelenti az ökológiai potenciál legkedvezőbb hasznosítását. A meliorá
ciónak ezen a téren jelentős lehetőségei vannak. 

A z erdőgazdaságban lehetséges és tervezett komplex melioráció áttekintése 
során két, alapvető termelési eszközt a termőhelyet (termőtalajt) és a faállo
mányt (élőfakészletet) kell alapul venni. 

A termőhely az optimális állapot megközelítésének érdekében végzendő erdő
gazdasági melioráció alapja. Utat mutat a talajjavításhoz, meghatározza a fafaj
választás lehetőségeit, valamint az erdőnevelést és a vágáskort. Kiemelt szem
pont a talaj természetes vagy elérhető termőképességének a legkedvezőbb 
hasznosítása, a termőképesség tartamos fenntartása és lehetőség szerinti növelé
se mellett. A termőképesség megőrzésén túlmenően, annak növelésére viszony
lag szerény lehetőségeink vannak. Kiterjedtebb műtrágyázásra alig gondolhatunk. 
A melioráció legnagyobb lehetőségét a talaj vízháztartásának javítása, valamint 
a fafajösszetétel és a faállomány-szerkezet helyes kialakításával, a humusz ked
vezőbbé tétele jelenti. 

A műtrágyázás szerény lehetőségeit elsősorban a csemetetermelésben, vala
mint az intenzív nyár- és fenyőtermesztés érdekében kell hasznosítani. 

A jövő erdőgazdasági meliorációját segíti elő a hazánkban alkalmazott er
dészeti termőhelyértékelés. Változatos termőhelyi adottságaink miatt ez a klíma
viszonyokra, a hidrológiai adottságokra és a genetikai talajtípusokra épül. Mind
ez végeredményben elősegíti a komplex meliorációnak a termőképesség fenn
tartását és javítását illető megvalósítását. A bükkös, a gyertyános—tölgyes, 
a kocsánytalan tölgyes és cseres, valamint az erdős sztyepp klímára bontva 
az erdőgazdasági melioráció irányelveit és feladatait jobban lehet konkretizálni. 

A faállományok javítása az erdőgazdasági komplex meliorációnak a termő
hellyel együtt a legfontosabb területét jelenti. A faállomány termelési eszköz 
és egyúttal a munka tárgya is. A legfontosabb alkotórészét képezi az erdei 
ökoszisztémának, amelyre jellemző az önszabályozó képesség, valamint a kör
nyezettel való dinamikus egyensúly kialakítása. Ez a természetes erdei öko
szisztémákban a legkedvezőbb. Tekintettel arra, hogy a kultúr-ökoszisztémák 
erdeinknek mintegy 60%-át alkotják, a reájuk jellemző labilis egyensúlyi hely
zet és kisebb önszabályozó képesség miatt, törekedni kell a legkisebb egyensúly
zavar megelőzésére is. Ilyen értelemben véve a preventív erdővédelmi intézke
dések meliorációként is felfoghatók. A z erdő ökológiai és életközösségi jellegét 
tehát az eddigieknél jobban figyelembe kell venni. Hasznosítani kell a ter
mészetes erdők „biológiai automatizációját", önszabályozó képességét. A z így 
megtakarított erőket a gazdasági célok miatt kialakított kultúrerdők mérsé
keltebb önszabályozó képességének pótlására kell fordítani. 

A természetes erdők fenntartása érdekében a természetes erdőfelújítás jelen
legi helyzetét a legsürgősebben meg kell javítani. A z éves erdőfelújításoknak 
alig 10%-át alkotja a természetes újulat. Ezt az eredményt legalább a három
szorosára kell növelni. Abban az esetben, ha rövid időn belül elfogadható ja
vulást nem tudunk elérni, le kell mondanunk a természetes erdőkben rejlő 
számtalan előnyről és fel kell készülni a kultúr-ökoszisztémák arányának nö
vekedésére. Súlyosabb degradáció megelőzése miatt hatékony gazdasági intéz
kedésre van szükség. Sok helyen jellemző az 1. ábrán látható elgyertyánosodás 
a természetes felújításokban. 



1. ábra. Elgyertyánosodás a természetes tölgyfelújításban 

A mesterséges erdősítések kiemelt feladata a helyes fafajmegválasztás, amit 
alapvetően a termőhely határoz meg. A 2000-ig várható erdősítések eredménye
ként 6%-kal nő a fenyők és 3%-kal a nyarak részaránya, csökken a cseré, 
az akácé és a gyertyáné, egyenként 2—2,5%-kal, továbbá a tölgyé és a bükké 
1—1% körüli értékkel. A fakitermelési lehetőség a jelenlegi 7,4 millióról mint
egy 9,5—10 millió m 3-re növekszik. 

Erdeink fafaj összetételének javításához fontos tényezőül szolgál a szaporító
anyag-termelés meliorációja. Kiindulóalapnak a nemesítés fejlesztését kell te
kinteni, örvendetes, hogy ma már államilag elismert, nemesített fenyő-, nyár-
és akácfajtáink vannak. Magtermelő plantázsokkal rendelkezünk. Hiányzik 
azonban az őshonos fafajokkal kapcsolatos eredmény. A magtermelő állományok 
örökzöld témáját kell mielőbb megoldani. A legkiválóbb, 40—50 éves tölgyesek 
és bükkösök erőteljes gyérítésével kell a jövő alapját megteremteni, a kezelési 
utasítást elkészíteni és azt betartani. A legkiválóbb fák koronáját a 2. ábrán 
látható szabad állásba kell hozni. A makktermés helyzete a vágásforduló csök
kenése miatt is a vágásérett állományokban számos területen bizonytalanná vált. 

A nemesített vetőmag takarékos felhasználása, az erdősítési technika, a 
munkaerőhelyzet és egyéb szempontok miatt is kell javítani csemetetermelé
sünket. A hagyományos módszerek mellett gyorsabban kell növelni a félinten-
zív és az intenzív termelési eljárások arányát. A burkolt gyökérzetű csemeték 
előállításának közismert előnyei közül ritkán emelik ki a csemetekezelés gondjait. 

A nemesített, kiváló minőségű szaporítóanyag a jövő állományának meg
határozó tényezője. Irodalmi adatok szerint a nemesítéstől 10—20%-os fa-
tömegtöbbletet, illetve minőségi javulást várhatunk. A jó minőségű csemete 



2. ábra. A MÁ-ok legkiválóbb egyedei- 3. ábra. Az őshonos lombos fafajok ne-
nek kellő időben szüksége van a szabad mesítését is szorgalmazni kell; kiváló 

állásra (KTT) cser anyafa 

egyúttal előfeltétele a kívánt színvonalú erdősítéseknek, amelyek eredményes
ségét ezúton legkevesebb 10—15%-kal lehet javítani, őshonos lombos fafajaink 
nemesítéséhez kiváló egyedek nyújtanak alapot. Cser anyafa látható a 3. ábrán. 

Az erdősítések talaj-előkészítésével újabb meliorációs lehetőségek kínálkoz
nak. A termőhely függvényében az eddigieknél jobban kell differenciálni 
a tuskózás, a forgatás, a teljes és a részleges talaj-előkészítés alkalmazását. 
A költség- és a munkaerő-takarékosságon túl, a talaj szerkezete és a humusz 
alakulása egyaránt javítható a helyes talaj-előkészítés útján is. A z erózióra 
külön ügyelni kell, mert a vágásterületek 40%-a, az erdőtelepítések 15—20%-a 
15%-nál nagyobb lejtésű terület, ahol erőgépeket alkalmazni nem lehet. Ezek 
alkotják az összes erdősítési feladat (pótlásokkal együtt) 46%-át. 

A z ültetési hálózat megnövekedése miatt a technológiai fegyelem betartásá
nak fokozott jelentősége van. A z eredménytelen erdősítések pótlására egyre 
kevesebb a lehetőség. Végül is a megmaradási százalék csökkenése az új erdő 
minőségének romlásához vezet, ami a kívánt meliorációval ellentétes folyamat. 

Sok szó esik napjainkban a fakitermelés növelésének a lehetőségeiről. Hang
súlyozottan ki kell emelni, hogy amíg a megfelelő szaporítóanyag és a befejezett 
erdőfelújítás előfeltételei nem állnak rendelkezésre, a vágásterületeket nem 
helyes növelni. Ha ennek az elvnek a megvalósításától eltekintenénk, az erdő
gazdasági melioráció helyett degradáció következne be. A melioráció az erdő
művelésnek az eddigieknél gyorsabb fejlesztése esetén lesz eredményes. A z 
országnak fára van szüksége. Több fát termelni csak akkor lehet, ha az első 
előfeltételt, az erdőművelés korszerűsítését megoldjuk. 

Az erdőnevelés az erdősítések befejezését követően, a melioráció leghosszabb 
távú lehetőségét jelenti. A z erdő életének a 9/10 részében a nevelővágások 
útján lehet megoldani azokat a feladatokat, amelyek a legnagyobb fa termés, 



a legjobb minőség és a legtöbb értek megtermeléséhez, az erdők immateriális 
hasznának a kellő szintre való emeléséhez szükségesek. 

A z erdőnevelés eszközei a nevelővágások és a nyesés. A tisztítások és a gyé
rítések irányelveit és módszereit tekintve, egyaránt jelentős volt az átalakulás 
az elmúlt időszakban. A z egykori, „korán, gyakran, mérsékelten" e lv feltehető
en jól igazodott a természeti követelményekhez. A gazdasági élet szabályozó 
hatása és az előfeltételek módosulása miatt ma már egyre jobban érvényesül 
a „későn, ritkán, erősen" elv a nevelővágásokat illetően. 

A meliorációs célokat a megváltozott viszonyok mellett elsősorban a termé
szetes és a kultúrerdők kettéválasztása és ezek nevelési irányelveinek célszerű 
meghatározása, valamint gyakorlati megvalósítása útján lehet elérni. Kedvező 
a helyzet a megfelelő összetételű természetes faállományokban. A termőhely 
és az adott fafajok viszonyának ismeretében, gondos felügyelet mellett, számos 
olyan, természetesen felújított fiatalos lehetséges, ahol kisebb előtisztítások k i 
vételével 25—30 évig sem kell az állományba beavatkozni. Erre mutat példát 
a Lajos-forrási tölgynevelési kísérletnek a 4. ábrán látható kontrollparoellája. 
Ezeknek az állományoknak az önszabályozó képessége, a természetes kiválasz
tódásban rejlő előny segíti a faállomány további javítását. Ilyen esetben az 
erdőnevelés fő feladatai a törzskiválasztó gyérítésekkel megoldhatók. A növe
dékfokozó gyérítések erélyét a vágáskor felé haladva, fokozatosan csökken
teni kell. 

Nehezebb és alaposabb beavatkozást igényel a kultúrerdők nevelése. Itt 
a természetes kiválasztódás elősegítéséhez több emberi munkára van szükség. 

4. ábra. A Lajos-forrási ko-
csánytalantölgy-nevelési kí
sérlet kontrollparcellája, 22 

éves korban 



A véghasználatok idejére kell elérni a lehető legnagyobb fatömegű és lehető 
legjobb minőségű állományt. Ezen túlmenően, a véghasználatra érett állomány 
sikeres felújításának előfeltételei jelentik az erdőgazdaságban alkalmazott me
lioráció teljes körű megvalósítását. 

Az erdészet szerepe változó világunkban (Forestry, 1976. 1. szj 

Érdekes adatokat közöl a fenti címen megjelentetett tanulmányában D. R. Johns-
ton, a Bri t Erdészeti Kutatóintézet igazgatója. Fejtegetései az erdészet és a fa, 
valamint egyéb erdei szolgáltatások jelen és jövőbel i szerepével foglalkoznak. 

A v i lág összes erdeje megközelí tően 3800 mill ió ha, ami a föld felszínének kb. 
egyharmada. A 3800 mil l ió ha-ból 1000 mil l ió nem záródott, szavannával párosuló 
erdő, alacsony élőfakészlettel. Különböző okok miatt a záródott, rendszeres fakiter
melésre alkalmas erdők egy részét sem tudják hasznosítani, mive l megközelí thetet-
lenek, vagy nem gazdaságos bennük a fakitermelés. A z a helyes, ha 2500 mil l ió ha, 
fahasználatra alkalmas erdővel számolunk, vagy legalábbis ennyi a potenciálisan 
termékeny erdőterület. A mesterséges, ember létrehozta erdőterület nagysága 100 
mil l ió ha-ra becsülhető, ami az összes erdőknek 2,6%-a, a zárt, produktív erdőknek 
pedig 3,6%-a. Ha a jelenleg élő népességet 4000 mill ióra becsüljük, akkor a zárt 
erdőkből egy főre 3/4 ha esik, az összes erdőből pedig kb. 1 ha. 

A z erdők eloszlása a vi lágon rendkívül egyenlőtlen. A zárt, produktív erdők 
legnagyobb része Dél-Amerikában, Észak-Amerikában és a Szovjetunióban található. 
Nagy egyenlőtlenség van a fejlett és fej lődő területek között a fenyőerdők kiter
jedését illetően. A fenyvesek 90%-a a fejlett, mérsékelt övezetű országok területén 
helyezkedik el, míg a nem fenyvesek 70%-a a fejlődő térségekben, többnyire a tró
pusokon található. Jelentős területek vannak Észak-Afrika, Ázsia és Kína területén, 
amelyek alig erdősültek, holott a népességnek mintegy harmada itt él. 

A v i lág erdővagyonának változásáról kevés megbízható információ áll rendel
kezésre. Európában, Észak-Amerikában növekszik az erdőterület, de biztosra vehe
tő, hogy a v i lág egészén az erdőterület csökken. Ez elsősorban az erdők degradá
lódásával, pusztulásával jár együtt, ami a trópusi területeken divatos váltógazdál
kodással, legeltetéssel, túlhasználattal és tűzifahasználattal van összefüggésben. A 
F A O vezetőinek szubjektív becslése alapján évente a v i lág erdőterülete több mil 
l ió ha-ral csökken. 

A vi lág erdeinek összes élőfakészletét 350 000 mil l ió m3-re becsülhetjük. Ez olyan 
kocka köbtartalmának felel meg, amelynek éle 7 k m hosszú. Ennek a fatömegnek 
kereken l/3-a fenyő, 2/3-a lombos fa. A zárt erdők átlagos élőfakészlete 110 m3/ha, 
míg a ligetes, nem zárt erdőké 30 m 3 /ha. A vi lág erdeinek növekedési potenciálját 
Patterson tanulmányozta. Ar ra a megállapításra jutott, hogy a tartamos termesztési 
potenciál évente 19 000 mil l ió m?, a jelenlegi vágásoknak mintegy nyolcszorosa. 
A jelenlegi növedékpotenciál különféle eszközökkel, elsősorban a nemesítés és erdei 
táperő-gazdálkodás, ültetvényszerű intenzív gazdálkodás révén, mintegy 50%-kal 
emelhető. Ha a fa nem megújítható nyersanyagforrás lenne, mint az olaj vagy 
bányászati termékek, és a vi lág összes fáját ki kel lene használnunk, akkor a fo 
gyasztás jelenlegi mértékével számolva is, 140 évig elegendő készlet áll rendelkezé
sünkre. Ezért úgy tűnik, hogy belátható időn belül nem annyira a fa fizikai hiánya, 
mint inkább hozzáférhetetlensége, ökonómiai, politikai és pénzügyi nehézségek, 
szállítási költségek és a fafelhasználás technológiai nehézségei okozzák a fakészlet 
racionális kihasználásának gondjait. Nehéz lenne a jelen időpontban a fa félhaszná
lása iránti igényeket előrevetíteni és prognosztizálni. Néhány é v v e l ezelőtt általá
ban a cement, az alumínium és az acél korszakát jósolták, manapság legalább 
ennyi biztonsággal lehet a fa korszakát is előrejelezni. 

A fa árának emelkedési tendenciája megközelí tően hasonló az olajéhoz, az éves 
ingadozások ellenére, mintegy év i 1,5%-os emelkedéssel lehet számolni. Fenti adatok 
érdekesen világítják meg szakmánk jövőjét , a lehetséges felfutást. Nyi lvánvalóan 
e g y ország adottságain belül ettől el térő tendenciák is érvényesülnek, azonban 
ezeket, miként napjainkban erősen tapasztalhatjuk, alig tudjuk kivonni a vi lág
tendenciák hatása alól. 

(Ref . : Dr. Szodfridt I.) 


