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A TÖLGYESEK TERMÉSZETES 
FELÚJÍTÁSA 
A NYOLCVANAS ÉVEKBEN 

DR. SZAPPANOS ANDRÁS 

A tölgyek leggazdaságosabb felújítási módja a magról történő 
természetes felújítás. Költségigénye a mesterséges felújítás költ
ségeinek 30—50%-a. A generatív felújítási mód aránya a véghasz
nálati területeken ennek ellenére nem nő, bár az így felújított 
faállományok szerkezeti, fatermesztési, fatermési, ökológiai, szak
ember nevelési, környezetvédelmi előnyeivel minden erdész tisz
tában van. Az arány javulása csupán a közepes-bő makktermé
sek utáni néhány esztendőre jellemző, majd rövidebb-hosszabb 
időre ismét visszaesik. A helyzet javításához intézkedések szüksé
gesek. 

A generatív felújítás arányváltozásainak objektív oka tölgyeseinkben a rit
kán bekövetkező elégséges makktermés, illetve az ezt kiváltó abiotikus és bio-
tikus károsítások, melyek a legígéretesebbnek induló makktermést is teljesen 
meghiúsítják. A z objektív okok részleges kivédésére ma már vannak lehető
ségek, ezek azonban igen költségesek. A z ideálisnak tartott faállományszerke
zetre, mint lehetséges elhárító tényezőre itt nem gondolok. 

A szubjektív okok következménye az erdő — mint ökoszisztéma — belső 
ökológiai egyensúlyának felborulása, mely mindenekelőtt a faállományok és a 
nagyvad-állomány díszharmóniájára vezethető vissza. Csupán arra lennék kí
váncsi, hogy ez a régóta tartó egyensúlyhiány meddig tartható fent? A szubjek
tív okokhoz tartoznak ugyanakkor mindazok a műhibák, amelyeket szükségből 
erdész szakemberek követnek el a tölgyesek generatív felújítása során azzal, 
hogy nagyfokú türelmetlenséggel viseltetnek az erdő biológiájának törvényei, 
törvényszerűségei iránt. A z erdő, mint objektív biológiai jelenség általános 
funkcionálása szempontjából ui. ma mind nagyobb elentmondást szül a terv
gazdálkodással szabályozott társadalmi igény, mely szerint a népgazdaságnak 
évről évre többé-kevésbé azonos fafaj összetételű, térfogatú és értékű fára van 
szüksége. Ennek a társadalmi igénynek a teljesítéséhez azonban — minthogy 
nincs összhangban az erdő biológiájával — társadalmi erőforrásokra van szük
ség. 

Az ország faanyagellátása a jövőre nézve a faállományok, többek közölt a 
tölgyesek tökéletes felújításával alapozható meg — kizáróan. A tölgytermesz
tésben a bővített újratermelés alapja a faállományok természetes felújítása 
magról (kocsánytalan tölgy), vagy a nemesített, genetikailag értékesebb szapo
rítóanyaggal végzett mesterséges felújítás (kocsánytalan, kocsányos tölgy). V i 
szont ez utóbbiból sajnos ma még kevés áll rendelkezésre. 

A tölgyesek nevelővágásainak biológiai elvei az 1956-ban kiadott Erdőneve
lési Utasítás óta nem változtak. Ami változás mégis bekövetkezett, az a beve
zetett technika szükségszerű velejárója. Kérdés, hogy ez a technika harmonizál-^ 
az erdővel? Több jel is arra utal, hogy nem egészen. 



Alacsony a tölgyesek vágásérettségi kora. Ezt a népgazdaság faanyagszükség
letének hazai kielégítése határozza meg, ellenkező esetben a nagy faimport 
miatt a népgazdaság teherviselése véges. Mindkét körülmény korlátja a vágás
érettségi korok nagymérvű növelésének. Limitáló tényező még a faállományok 
sarj eredete, egészségi állapota, és termőhelyeik jósága is. 

A természetszerű tölgyerdők, illetve azok faállományai csodálatos ökoszisz
témák (dendroszisztémák), mert önfelújulásra képesek. Ennek az autoregene-
rációnak az irányítására, szabályozására az erdész-szakemberek egyértelműen 
felkészültek. De mitévők legyenek akkor, ha intézkedéseikben kénytelenek f i 
gyelmen kívül hagyni az erdő biológiáját, az ember-csinálta kényszerűségek 
hatása alatt? A valamit—valamiért elve az erdőfelújításban maradék nélkül 
érvényesül. 

A nemestölgyek faanyaga nagy nemzeti kincs. Megmentésére, gyarapítására 
eredményes intézkedések történtek és történnek. Jó minőségű, értékes iparifa-
választékaik egyre keresettebbek. A kocsánytalan tölgy természetes felújításá
nak aránya átlagosan 30% körül van az első kivitelben. A véghasználati terü
let 70%-át mesterségesen kell felújítani. A befejezés időpontjában viszont 
romlik az arány a természetes felújítás terhére. A mesterséges felújításhoz, és 
az elkerülhetetlen pótlásokhoz szaporítóanyag szükséges elegendő mennyiség
ben, ráadásul egyenletes évi megoszlásban. A z igény teljesítése szinte kizárt 
dolog, a nagy fluktuációk kiküszöbölésére viszont van lehetőség. 

A mesterséges felújítás és a vele járó munkafolyamatok sok fizikai munkát 
igényelnek. Csakhogy a fizikai munkások száma tovább csökken, s a csökkenés 
az 1980-as évtizedre valószínűsíthető. Létszámuk már ma nem egy üzemben 
elégtelen, nem szólván a minőségi jellemzők (kor, nem, stb.) negatív tenden
ciájáról. Minthogy sokan az infrastruktúrában keresnek munkát, napjainkra 
előállt az az eset, hogy például az erdőfelújítást nincs kivel elvégezni. A ko
csánytalan tölgyesek — mert elsősorban róluk van szó, és nem a csertölgyről 
— kedvezőtlen domborzati viszonyai erősen korlátozzák, a terület túlnyomó 
részén pedig kizárják a gépesítési lehetőségeket a technikai felkészültség, fel
szereltség mai szintjén. Általában véve a fatermesztés gépesítése a messze j ö 
vőre nézve sem lesz olyan szinten megvalósítható, mint az a mezőgazdaság
ban már megvalósult. 

A M É M — M T A Erdészeti Bizottsága erdőművelési albizottsága 1984. novem
ber 9-én tárgyalta a bükkösök, a kocsánytalan tölgyesek, kocsányos tölgyesek és 
a cseresek felújításának helyzetéről, állományaik állapotáról, és a fejlesztés le
hetőségeiről Murányi János és általam írott elemzést. A z idevágó kérdések
ben az albizottság megállapította, hogy az élő valóság folyamányaként meg
nőtt a befejezetlen erdősítések területe, felborult az egyensúly a belépő köte
lezettség és a befejezett területek között, nőtt az átfutási idő, nőtt a sarjról 
történő felújítás, és nőtt az üres vágásterület. Elmaradtak a kívánatos mérté
kű makktermések, kevés a szaporítóanyag. Nagyok az aszály okozta eredmény
telenségek, és nagyok a vadkárok. A z erdőfelújítás a legtöbb vállalatnál vesz
teséges. A technológiai fegyelem nem kielégítő. 

A még reálisabb képhez tartozik, hogy a kocsánytalan tölgyesek élőfakészlet-
szegények — az I., I I . fatermési osztályban 50 éves kortól. A I I I . fatermési osz
tály fakészlete megfelel a fatermési tábla értékeinek. A IV., V. , V I . fatermési 
osztályokban viszont magasabb az élőfakészlet a fatermési tábla adatainál. Ez 
a tény sajnos arra utal, hogy az erdőgazdasági vállalatok, és az erdőgazdálko
dást folytató más szervek — országos átlagban — túlbontják a kedvező ter
mőhelyeken tenyésző, ennélfogva értékesebb állományaikat. Ennek okai kö-



zött szerepel a nyereséges gazdálkodásra orientáló kényszer, azaz a jobb mi
nőségű fák kitermelése. A jelenség mindenképpen káros a tartamos és bőví
tett újratermelésre és kedvezőtlen ökológiai viszonyokat teremt a faállomá
nyok magról történő természetes felújításához. 

A vázolt viszonyok között elért eredményekért, és a meglévő problémák 
megoldásáért az erdésztársadalom eddig is rendkívüli erőfeszítéseket tett. 
Szakmailag már-már képtelenségnek számító felújítási-termesztési eljárások
hoz folyamodott, s mindezt elsősorban önerőből tette. A jövőben ugyanezt már 
nem tudja megtenni. A meglévő feladatok végrehajtásához — a mai anakro
nisztikus viszonyok között — társadalmi erőforrásokra van szükség, és nem
csak a célcsoportos beruházások esetében! A z erdő társadalmi tulajdon. Mate
riális és immateriális szolgáltatásaival az egész társadalmat, annak széles 
értelemben vett jólétét szolgálja. A mai restriktív gazdasági viszonyok mellett 
viszont mind nehezebben tudja a közjólét szolgálatát magára vállalni. 

A tölgyesek természetes felújításának a problémái korántsem teljesek a fen
tiekben. Rajtuk kívül még számos más is van. A magam részéről azonban eze
ket kívántam megemlíteni, minthogy' alapvetőeknek tartom őket. 

A helyzet megjavítására teendő intézkedések tézisszerűefi a következők: 

1. Az üzemtervekben véghasználatra besorolható L, II., III. fatermési osztás 
lyú faállományok vágásérettségi korát — minőségüktől és egészségi állapotuk
tól függően — erőteljesen emelni kell. A minőségi, nagy értéket képviselő fa-
termesztésnek ez az egyik alapfeltétele. A vágáskorok növelése a biztonságo
sabb makkterméseket is szolgálja. 

2. Az üzemtervekben a VI. fatermési osztályú faállományokat — alternatív 
megoldásként — ki kell vonni a hozamszabályozásból. Eddig ez.nem így történt. 
Az ilyen faállományokban előírt fatérfogatot az erdőgazdálkodó szervek álta
lában nem termelték ki, de ennek ellensúlyozására a jobb termőhelyeken vé
geztek fahasználatot, véghasználatot. A z ezeken a termőhelyeken megtermett 
fatérfogattól persze nem lehet eltekinteni. A gazdálkodó szervek teherviselő 
képességétől kell függővé tenni a gyenge minőségű, kis értékű faállományok 
felújítását, esetenként fafajcserés átalakítását. 

3. A természetes felújítási eljárások közismertek. Ezek alkalmazásához 
a fényigényes kocsánytalan tölgyesek esetében is hosszabb felújítási időtarta
mokat kell tervezni. Az időtartam a makktermés évétől számítva maximálisan 
15 év lehet — a kedvező vízgazdálkodású termőhelyeken. 

4. A felújítási időtartam az erdőrészlet átlagos, relatív vízgazdálkodási foká
nak függvénye, amint erre 1967-ben rámutattam, és azóta is tanítom az egye
temen. A z időtartamot természetesen más tényezők is determinálják azzal a 
tartalommal, amit publikáltam. A z egyvalamely bő, illetve elégséges makkter
mésből származó újulat hasznosítására nincs más megoldás, minthogy a ter
mészetes felújítást, illetve annak időtartamát tervezni kell! A fiatalabb sarj
erdők magról történő természetes felújulása esetén indokoltak a vágáscserék. 

5. A mai körülmények alapulvételével a keskeny, 15 m-nél nem szélesebb 
ugrósávos, vagy kulisszás tarvágások alkalmasak a terület természetes felújí
tására akkor, ha a vadkár teljesen kizárt. Egyenletes újulatra bontani viszont 
csak ernyős felújítóvágással lehet. Tölgyesek esetében a csoportos, vonalas, sze
gélyes és a kombinált eljárások általában nem alkalmazhatók hazai viszonya
ink között, legfeljebb ritka kivétellel. Ez utóbbi eljárásokat a kocsánytalan 
tölgy újulatának többé-kevésbé egyenletes megjelenése — akár szórványos
közepes makktermésekből — kizárja. 



6. A tölgyesek esetében nem alkalmazhatók a hosszú felújítási idővel járó 
szálálóvágásos eljárások. Ezek alkalmazhatóságát a tölgyek fényigényessége és 
újulatuk megtelepdésének törvényszerűségei ugyancsak kizárják. A tévedések 
elkerülése érdekében hangsúlyozom, hogy a terminus technicus pontos hasz
nálata itt perdöntő! 

7. A természetes újulat a legtöbb esetben pótlásra szorul. Elégségesnek tar
tom a 3-—5 db/m2 életképes újulat meglétét a természetes felújítás megindí
tására. A sokat hangoztatott „kefesűrű" újulatra nincs szükség, mert ha ilyen
re várnánk, vajmi ritkán újíthatnánk fel a faállományokat természetes úton. 
A pótlások elvégzésére csemetekerti szaporítóanyagra van szükség. Esetenként 
méretes szaporítóanyagra. A makktermések elmaradása miatt a folyamatos 
csemeteellátás érdekében elkerülhetetlen a szaporítóanyag több éven keresztül 
történő tartalékolása a csemetekertekben azzal az eljárással, amit korábban 
közreadtam. 

8. A szaporítóanyag-termesztés bázisai a magtermelő állományok. Ezeket a 
rendszeres makktermések érdekében intenzív nevelővágásokban, és fokozott 
növényvédelemben kell részesíteni — akárcsak a legféltettebb kertészeti kultú
rákat. A kialakításukra és kezelésükre vonatkozó javaslatainkat publikáltuk. 

9. Meg kell oldani a tölgyek vegetatív szaporítását akár hajtáskultúrákkal, 
akár meriklónos eljárással. A magtermelő állományok a tömeges nemesítést, a 
vegetatív és a mikroszaporításos lehetőség a klónnemesítést szolgálja. Eszköze a 
bővített újratermelésnek. Egyúttal mérsékelni hivatott a makktermések kiesé
séből adódó szaporítóanyag hiányt. 

10. Meg kell szüntetni a vágásérettséghez közel álló faállományokban ed
dig véghezvitt falbontásokat, túlgyérítéseket. Véghasználatot csak akkor sza
bad megkezdeni, ha a terület (erdőrészlet) természetes felújítása magról — a 
legtöbbször elkerülhetetlen pótlásokkal együtt — biztosított. Erős mértékű 
záródás-bontással tilos a tölgyeseket előkészítővágás címén véghasználni. 

11. Fellazult a technológiai fegyelem. Ennek oka a fizikai-munkaerő hiány is. 
A hiány pótlására nem történt megfelelő mértékű műszaki fejlesztés. A hiányt 
kiküszöbölendő speciális gépekre, és szelektív, szuperszelektív vegyszerekre van 
szükség. A kívánatos műszaki fejlesztést a vállalatok ma saját erőből megol
dani nem tudják. 

12. Megnyugtatóan rendezni kell az erdei vadkárok égetően fontos kérdését. 
A jelenlegi nagyvadállományt le kell apasztani olyan szintre, amit a faállomá
nyok biológai adottságai még megengednek. A z elsődlegesen fatermesztést foly
tató erdőgazdasági vállalatoknál a fatermesztés elsőbbségét biztosítani kell. És 
ezt ki is kell mondani. A faállományok biológiai tulajdonságait, a biológiai el
veket mindenáron érvényesíteni kell az erdőfelújítás életfázisában. A vadvé
delmi kerítések építése célravezető ugyan — ha a bekerített terület elfogad
ható nagyságú —, de költségnövelő tényező. 

13. Rendkívül fontosnak tartom az üzemtervek részletes és szigorú revízió
játnak bevezetését, az ún. ötéves revíziót. A z üzemtervtől eltérő és engedély 
nélküli fahasználatot szankcionálni kell. 

14. A tölgyesek természetes, vagy mesterséges felújítása során érvényesített 
mindenfajta intézkedésben az erdő biológiájának elsőbbséget kell biztosítani. 

A köztulajdonban lévő erdő ún. közjóléti funkcióinak, szolgáltatásainak ma
radéktalan ellátásához elengedhetetlen a tartamosság biztosítása. Ez a termelő
szférát tekintve annyit jelent, hogy a véghasználati fahozamok éves fluktuá
ciójával kell számolni a jövőben. És ha el akarjuk kerülni a költséges — helyen
ként fafajcserével járó —, nagy nehézségekkel kapcsolatos mesterséges tölgy-



felújításokat, a következményekkel szembe kell néznie az ágazat vezetésének, 
a vállalatoknak, de a népgazdaságnak is. A z erdő társadalmi jelentőségére való 
tekintettel éppen a társadalomnak kell jóindulatú megértést és támogatást ad
nia azonknak a szerveknek, vállalatoknak, amelyek irányításán, illetve gazdál
kodásán áll, vagy bukik egyik legfontosabb életkörnyezeti elemünk, az erdő 
sorsa. Ezzel függ össze az a sok kritikai észrevétel is, amely éppen az erdő fel
újításával kapcsolatos. De ehhez azt is tudni kell, hogy amit az erdészek a kö
rülmények adta kényszerítő szükségből a társadalom javára tesznek, azt a le
hetséges variánsok többoldalú mérlegelésével végzik •— legjobb tudásuk sze
rint. Felkészültségük pedig az ún. élenjáró nemzetek között is a legelső helye
ken van. 

A GYORSANNÖVŐ F A Á L L O M Á N Y O K SZEREPE AZ ERDŐÁLLOMÁNY 
GAZDÁLKODÁS ÉS A FAELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉBEN 

DR. SÓLYMOS REZSŐ 

A z erdők termékei és szolgáltatásai iránt folyamatosan növekszik a társada
lom igénye, az erdő és a fa szerepe az egész világon egyre fontosabb. Kiemel
ten érvényes ez Európára, ahol az erdők sokoldalú hasznosítása rendkívül 
gyorsan bővül és ezzel együtt nő a társadalom figyelme az erdők állapota és 
jövője iránt. Kontinensünk 567 millió ha területéből 181 millió ha-t foglalnak 
el erdők és fásítások. A z erdők többségének — mintegy 78%-ának — elsődle
ges rendeltetése a fatermelés. Földrészünkön 421 millió m 3 -nyi vastagfát ter
melnek ki, s ennek 64%-a fenyő. Ez közel 3 m3/ha fakitermelést jelent a gaz
dasági erdőkre vonatkozóan. A fenyőrönk hiánya évente közel 3,6 millió m 3, a 
lombos 2,5 millió, s ezt más földrészről kell behozni. 

Magyarországon az elmúlt négy évtized folyamán az erdők fejlesztése, a fa-
ellátás javítása nemzetközileg is elismerésre méltó eredményekkel valósult meg. 
Annak ellenére, hogy jelenleg 45%-kal több erdőnk van mint a második világ
háború befejezésének idején volt és a fakészletünk a fakitermeléssel együtt 
több mint a kétszeresére emelkedett, az erdőben és a fában egyaránt az átla
gosnál szegényebb országok közé tartozunk. A világ 30%-os, Európa 29%-os 
erdősültségével szemben nálunk az ország területének a 18%-át foglalják el az 
erdők. Ezek az ország faellátásának az 52%-át fedezik, amihez hozzá kell még 
számítani a 3,5 milliárd Ft-ot meghaladó, éves faexportot. Gondjainkat sajnos 
nem oldja meg a faellátás terén az sem, ha erdeink területe majd eléri az ez
redforduló táján a 2 millió ha-t. Termőhelyi adottságaink miatt erdeink fafaj
összetétele és a faigények szerkezete számottevően különbözik egymástól. A két 
világháború között számottevő javulást nem hozhattak sem Kaán Károlynak, 
sem a többi kiváló erdésznek a törekvései, mert az erdő- és fahiányt a kedve
zőtlen tulajdonviszonyokon kívül a mérhetetlen szegénység is tetőzte. 

Alapvető változás a felszabadulás után következett be. A z ötvenes években 
már folyamatosan növekvő lehetőség nyílott az erdők területének növelésére, 
fafaj összetételének javítására és a gyorsannövő fafajok termesztésének, majd 
feldolgozásának a fejlesztésére a faellátási gondok javítása érdekében. Ezek 
eredményeinek is tekinthető az élőfakészlet, a növedék és a fakitermelés gyors 
növekedése. A magyar erdészet időszerű feladatai közé tartozik ma is a hely-


