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NYUGAT-NÉMETORSZÁGI 
T A P A S Z T A L A T O K A BÜKKÖS 
GAZDÁLKODÁSBAN SZAPPANOS ANDRÁS— 

SZODFRIDT ISTVÁN 

Ez év májusában tíznapos szakmai tanulmányutat tehettünk az 
NSZK-beli Göttingenben. Ebből az alkalomból módunk volt bük
kösök nevelésének tanulmányozására. Két figyelemreméltó eljárást 
láttunk, melynek ismertetése hasznos lehet az itthoni szakközönség 
részére is, gondolatokat ébreszthetnek és ösztönzést adhatnak a 
próbálkozásokra. Mindkét eljárás magyar származású kollégák 
gondozásában van. 

Bükkösök természetes felújítása talaj előkészítéssel Dimitri Lyubomir hes-
seni erdészeti kutatóintézeti osztályvezető irányításával folyik, míg a bük
kösök minőségi csoportos gyérítési eljárását a göttingeni egyetem üzemgazda-
ságtani tanszékén oktató Kató Ferenc professzor dolgozta ki és fejleszti. A két 
eljárást az alábbiakban röviden ismertetjük. 

Bükkösök természetes felújítása talajelőkészítéssel 

Közismert, hogy a hazai bükkösökben, de más országokban is, a makkter
més időszakosan jelentkezik, s a lehulló makkból sem lesz mindig megfelelő 
minőségű újulat. A jó gazda módjára gazdálkodó szakember ezért úgy jár el, 
hogy a makktermés maximális mértékben hasznosuljon, azaz elegendő meny-
nyiségű és minőségű újulatot hozzon létre. A cél érdekében a bükkmakk fo
gadására talajelőkészítést végeznek az állomány alatt abban az esztendőben, 
amikor makktermés jelentkezik. A talaj előkészítés lényege az, hogy talajmű
velő gépekkel az avartakarót, vagy a talajt borító lágyszárú növényzetet a 
terület 50—70%-án leforgatják úgy, hogy nyers ásványi talaj kerüljön a fel
színre. A tapasztalatok szerint ilyen körülmények között kedvezőbbek a csí-
rázási feltételek, és kefesűrű újulat jelenik meg (1. ábra). 

A talajelőkészítést kétféle módszerrel végzik; makkhullás előtt közvetlenül, 
vagy az eljárást kiegészítve a lehullott makkot a talajba dolgozzák. A hes-
seni tapasztalatok szerint az utóbbi megoldás nem adott megfelelő eredményt. 
Költségkímélés, és a gépek talajszerekezetet romboló hatásának elkerülése cél
jából ezt a megoldást már nem alkalmazzák. A talaj előkészítést október ele
jéig, a tömeges makkhullás megkezdéséig végzik. Kezdetben kézi talajelőké
szítéssel próbálkoztak úgy, hogy a területet göröngyösre kapálták. Ez azon
ban igen költséges művelet volt . A tárcsás kultivátorokkal végzett felszíni 
talajművelés is igen jó eredményekre vezetett. Hasonlóan jó eredményt kap
tak a talaj marással is. A kísérletekben TTS 35 jelű finn pásztahúzó ekével 
dolgoztak, alkalmazták a finn tányéros marót (TTS 35 HJ), valamint a spe
ciális Rdumfix III. talajművelő gépet, végül kipróbálták a mezőgazdasági 
mélylazítót is. A z egyes géptípusokra vonatkozó jellemzők a táblázat sze
rintiek : 



1. ábra. Talajélőkészítés 
után tökéletesen felújult 

bükkös 
(Fotó: Szappanos A.) 

Munkagép Időigény Teljesítmény Költség 
típus munkaóra/ha ha/munkaóra DM/ha 

TTS 35 1,10 0,9 120 
TTS 35 HJ 1,25 0,8 200 
Mélylazító 1,60 0,6 120 
Ráumfix III. 
speciális tárcsák 2,50 0,4 300 

A talajművelő eszközök erőgépszükséglete 70 k W . A gépi talaj előkészítés 
sikerrel alkalmazható azokon a helyeken, ahol a terepviszonyok a gépek moz
gását lehetővé teszik. 

Bükköseink természetes felújításának elősegítésére meg kell kísérelni a tel
jes, vagy részleges talaj előkészítést különböző tárcsás talaj megmunkáló gé
pekkel. Erdőtípusaink erősen fejlett, sűrű, lágyszárú növényzetére, más er
dőtípusokban a vastag avartakaróra, illetve a magaskórós vegetációra való 
tekintettel csak nehéztárcsás talajműveléstől várhatunk eredményt. A z eddi
gi próbálkozásokat (pl. bakonybéli erdészet) terepi felvételekkel kell értékel
ni és fejleszteni. Talaj előkészítésre — a költségcsökkentés avagy a felesle
ges munka ellenőrzése érdekében — csak a makktermés évének őszén, szep
tember végén, októberben kerüljön sor. A hazai ökológiai viszonyok között 
meg kell kísérelni a makkhullás előtti talajelőkészítést — javítva a talaj 
makkbefogadó viszonyait, de éppen a tanulmányozottól eltérő körülmények 
miatt ki kell próbálni a makktermés talajbaforgatását is egy menetben, a 
makkhullás után. A kísérletek objektív értékelhetőségére a területek vad el
leni védelmét is meg kell oldani (kerítés építés). A talajművelés átmeneti
leg javítja a termőhely v íz - és levegőgazdálkodását. Ezzel kedvezőbb körül
ményeket nyújt a makk csírázásához, az újulat megtelepedéséhez, növekedé
séhez, fokozza életképességét. Gondolni lehet a műtrágyák felhasználására is 
az újulat növekedésének gyorsítása céljából. 



A bükkösök minőségi csoportos gyérítése 

Kató, F. professzor, mint erdész-közgazdász vizsgálja a bükkállományo-
kat és három csoportba sorolja azokat: 
— A j ó . minőségű faegyedek száma nagyon kevés. Ezekben az állományok

ban semmiféle gyérítési eljárással nem lehet minőségi javulást elérni. 
— A jó tulajdonságú fák tömegesen fordulnak elő. Ezekben nem kell vál

toztatni a hagyományos gyérítési elveken. 
— A jó minőségű (hosszú, tiszta törzsű) fák kisebbségben vannak meg az ál

lományban, területi eloszlásuk pedig szabálytalan, mintegy csoportos. A z 
ilyen jellegű bükkösök az általánosak, az első két csoportba tartozók v i 
szont inkább kivételesek (2. á b r a ) . 

A z eljárás a fatermesztési a természetes kiválasztódás eredményeként lét
rejött kimagasló és uralkodó szintű faegyedekre alapozza. A fákat öt magas
sági osztályba sorolja. Vastagodásukat mellmagassági átmérőfokonként vizs
gálja. A csoportos (2—4 db) területi eloszlást megtartja, és nem törekszik a 
többé-kevésbé egyenletes hálózat kialakítására. A z egyes fák, illetve faállo
mányok növekedésmenetét magassági osztályonként differenciáltan vizsgálja 
és értékeh. A nevelés tárgyaként a csoportokat tekinti, de nem hagyja fi
gyelmen kívül a csoportokban növő faegyedeket sem. A csoportokat neveli 
úgy, hogy életterüket növeli a csoportok közötti faegyedek kivágásával. Ügy 
találta, hogy az 1., 2. magassági osztályba tartozó fák rendkívül életképesek, 
s a sűrűbb állás ellenére mellmagassági vastagodásuk nem csökken (legalább
is lényegsen nem). A faegyedek a csoport számára adott növőteret intenzíven 
hasznosítják. 

A csoportokat addig nem bontja meg, amíg a kitermelésre kerülő fák mé
retei nem érik el az ökonómiai számításokkal megállapított méreteket. A vas
tagodás menetét, mértékét ötévenként ellenőrzi (kontroll módszer). A min
taterületek kör alakúak, 0,25 ha nagyságúak. Amint a kitermelendő fák 



mintegy belenőttek a magasabb értékű választékokba, vagy a kezdeti válasz
tékok értékét nagyobb méreteikkel a kívánt szintre növelték, a gyérítést kö
zepes erélyű beavatkozással végrehajtja. A csoportos jelleg a törzskiválasz
tó gyérítésű állományokban, és az első növekedésfokozó gyérítések alkalma
zásával — a korral összefüggésben — jobban érvényesül. A növekedésfoko
zó gyérítések második felében — 90 év fölött — a csoportos jelleg fokoza
tosan megszűnik, függően a csoportok távolságától, i l letve csoporton belül 
az egyes fák távolságától. 

A z eljárás a gyérítések időpontjának ökonómiai alapokra helyezésével már 
az előhasználat során is lehetséges maximális nyereséget (erdőjáradékot) 
szolgáltatja. 

A kísérleti munka 1967 óta folyik. A z eltelt 18 év igazolta a szerző fel
tételezését. A z eljárást — mint ajánlást — felvették az alsó-szászországi erdő
nevelési irányelvekbe. Bevezethetőségét vizsgálják a svéd erdészek is. 

A z eljárást a szerzője: Begründung der qualitativen Gruppendurchforstung 
címen 1973-ban könyvalakban is publikálta. 1975 óta mi is tanítjuk az erdő
műveléstanban. 

A z eljárással többet kellene foglalkoznunk a hazai faállományok (és nem
csak a bükkösök) nevelésében, s kezdeti lépésként legalább kísérletileg. Hi
szen a faállományok jó tulajdonságú fáinak nagyrészt csoportos megjelené
se nálunk sem ismeretlen jelenség. 

A fakitermelés Kanadában 
nagyszámú magánvállal
kozónak ad kenyeret. A ké
zi motorfűrésszel dönött 
szálfát Timberjack csuklós 
traktorok közelítik a rako
dóra. A 10—20 emberrel 
dolgozó kisvállalkozónak 
5—6 közelítő traktora, 
ugyannyi teherautója és sa
ját gallyazó processzora 

lehet 



A gallyazó és daraboló processzor szállításra előkészített anyagát önjáró daru rak
ja a szuper-széles, 20 tonnás teherautóra. A hosszúfás szerelvény esetenként 

200 km-t is utazik míg elér a felhasználóhoz 

KANADA TÜNEDEZŐ ERDŐVAGYONA 

Kanada erdészeti nagyhatalom. Erdőipara a világ termeléséből 14 száza
lékkal részesül, egyben a világ legnagyobb faexportőre. A z iparág egymillió 
embert foglalkoztat. A 340 millió hektárnyi erdőterületből 196 millió hektár 
tekinthető gazdasági erdőnek. Mégis, közéleti és politikai viták örökzöld té
mája az aggodalom, hogy az erdőfelújítás nem megfelelő kivitele miatt az 
ezredfordulóra a világ második legnagyobb erdővagyonával rendelkező or
szágban fahiány várható. 

A hetvenes évek végéig az erdőgazdálkodás Kanadában gyakorlatilag egyet 
jelentett a fakitermeléssel. A z erdőterület legnagyobb része (90%) állami tu
lajdonban van, állami erdészeti vállalkozás azonban nincs, így a kitermelés 
és feldolgozás területbérletek formájában magánvállalatok kezében van. 

A tulajdonviszonyok miatt az állam (illetve a tartományok) feladatának 
tekintik a felújítás, ápolás finanszírozását, ami saját szervezet hiányában 
óriási gondot jelent. Mivel a fakitermelés zöme még ma is érintetlen őser
dőkben folyik, a rendelkezésre álló pénzalapok nagyobb részét maga a fel
tárás viszi el, és a fennmaradó keret egyszerűen nem elegendő az erdőfel
újítás hatékony végrehajtásához. A jelenlegi feszült gazdasági helyzetben a 
tartományi kormányok nemhogy bővítik, hanem inkább tovább csökkentik 
a ráfordításokat a költségvetési hiányok fedezése érdekében. 

A z erdőművelési munkák finanszírozása elsősorban politikai problémát j e 
lent: a 4—5 éves választási időszak perspektívájára beállított parlamenti de
mokrácia egyelőre képtelen megbirkózni az erdőgazdálkodás hosszú távú 
gondjaival. Ez az állapot néha egészen különös helyzeteket teremt. Így pél 
dául 1929 és 1934 között a szövetségi kormány a tartományok erdőfelújítási 
tevékenységét 80 millió dollárral támogatta. Ugyanebben az időszakban 430-
millió dollárt fordított több fejlődő ország erdőtelepítéseinek segélyezésére. 


