
Gyérítési rendszerünk és az üzemtervi előírások 
a nyilvántartások tükrében 

F Ö L D E S K Á L M Á N 

A Délzalai Állami Erdőgazdaság területén folyó évben esedékessé vált üzem
tervi revíziós és záró jegyzőkönyvek alapján vizsgálatot végeztem az elmúlt 11 
év gyérítéseiről. A vizsgálat lehetővé teszi, hogy üzemtervi nyilvántartások alap
ján bírálat tárgyává tegyük gyérítési rendszerünket és üzemterveink előírásait. 

A vizsgálat jellemző az erdőgazdaságra. 
a) A vizsgált 23 revíziós- vagy zárójegyzőkönyves község határában fekvő 

állami erdőterület 13 534 ha, ami az erdőgazdaság területének 48%-a. Ezen belül 
arányosan van képviselve minden tájegység és tájrészlet. 

b) Az átlagos erdőrészlet-nagyság 7,5 ha s a vizsgált területen 7,8 ha. 
cj 9056 ha gyérítésre (halmozott 9990 ha-ra) terjed a vizsgálat s ez a gyé

rítési korban levő állományok cca 50%-át teszi ki. 
dj Az elmúlt 10 évben gyérített 18 466 ha-on 610 925 m 3 előhasználati fatö

meget nyertek, azaz 33 m 3-t ha-ként. A vizsgált területen ez 36,2 m 3/ha. 
e) Minden gazdasági évi munka és minden korosztály arányosan szerepel. 
Gyérítési rendszerünk és üzemterveink előírásai közti kapcsolat vizsgála

tára 1149 erdőrészlet gyérítésére találtam bejegyzést, melyek összevont adatai 
a következők: 

1. táblázat 

Üzemtervezési és gyérítési 
kategóriák 

Erdőrészletek Üzemtervi 
tervezés Foganatosítva 

Üzemtervezési és gyérítési 
kategóriák száma területe Fatömeg m 3 /ha Fatömeg m 3 /ha 

db ha m 3 m 3 

1. Egyszeres üzemtervi területi 
tervezés ós egyszeres végre-

633 4962 150 598 30,6 195 328 39,3 

2. Kétszeres üzemtervi területi 
tervezés és egyszeres végre-

362 3161 100 178 32,0 119 555 37,5 

3. Kétszeres üzemtervi területi 
tervezés és kétszeres végre-

154 933 31 400 33,5 46 748 49,7 

Mintaterületi gyérítés összesen . 1149 9056 282 176 31,2 361 631 39,8 

1. Általában 11 év átlagában 27%-kal több előhasználati fatömeget termel
tek ki, mint amennyit üzemterveink előírtak. Az adatokat gazdasági évenként 
csoportosítva az átlagtól ± eltéréseket a 2. táblázat tartalmazza. 

Az összeállításból látható, hogy 1958—59. évig üzemterveink tervezése na
gyobb volt mint a gazdasági végrehajtás. 1959—60. évtől viszont meghaladta az 
üzemtervi tervezést. Gyakorlatilag tehát az 1959—60. gazdasági évtől számítha
tó munkaterületünkön a „pozitív gyérítés" érvényrejutása. Az ötvenes években 
az erdőgazdaságot az üzemtervi előírások teljesítésére — a vágható fatömeg ki
termelésére •—• kellett biztatni, azóta mérsékletre kellett ösztönözni. Az előbbi 
megállapítást tükrözik az összes kitermelések adatai is, amelyeket az 1956—57 g. 



Gazdasági 
évben végzett 

gyérítések 
átlaga 

Üzemtervi 
tervezés 

Foganato
sítás 

A gyérített 
állományok Gazdasági 

évben végzett 
gyérítések 

átlaga m 3 /ha 
terület 

arányos 
fatömeg 
arányos 

Gazdasági 
évben végzett 

gyérítések 
átlaga m 3 /ha 

átlagkora: év 

1956/57 32,6 17,2 61 74 
1957/58 25,8 18,1 49 49 
1958/59 30,4 30,9 55 59 
1959/60 25,8 33,6 44 49 
1960/61 30,5 39,1 49 52 
1961/62 28,5 45,7 48 53 
1962/63 30,6 43,2 45 46 
1963/64 30,2 40,5 50 57 
1964/65 34,4 43,5 54 60 
1965/66 31,6 41,0 53 59 
1966/67 34,4 40,3 55 59 

évtől a 3. táblázatba állítottam össze az üzemtervi nyilvántartás és mérlegbeszá
molók alapján a változás évéig. 

3. táblázat 

Gazd. év 
Gyérítés Véghasználat 

Gazd. év 
ha m 3 m 3 

1956/57 1937 33 735 47 804 

1957/58 2231 42 078 54 944 

1958/59 1873 42 933 40 788 

1959/60 2156 60 989 34 659 

1960/61 1985 72 644 47 906 

A 2—3. táblázat bizonyítja, hogy üzemterveink a felvétel és jóváhagyás 
utáni években az előrehaladást tükrözték s megtervezték azt az előhasználatot, 
amit a faállományfejlődés törvényszerűségeit rögzítő ismeretes fatermési táblák 
is ajánlanak a legkedvezőbb összfatermés elérésére. Egy évtized erdőóvó óva
tosságával végzett ápolóvágások (erély- és jellegtelenek) után a pozitív gyérítési 
elv hangoztatása nélkül is felgyűlhet olyan kitermelendő mellékállomány, ami 
a második tízéves időszakban az üzemtervi tervezés feletti előhasználati fatö
meg kivágását teszi lehetővé. Helytelen, ha valaki figyelmen kívül hagyja a 
megelőző ápolóvágás időbeli távlatát s a kitermelhető fatömeg ismeretében rend
kívüli növedékre következtet s azt következményeivel is érvényesíteni akarja. 
Az üzemtervi ajánlás felett nyerhető fatömeg nem mindig az üzemtervet készítő 
erdőrendező hibájára vezethető vissza. 

Az üzemtervekben maradandó formában 10 évre lerögzítik a felvételkor 
konstatált, az egységes utasításban kifejtett népgazdasági célnak megfelelő ter
vezéseket. Ha a gyérítést az utolsó években végzik, akkor átlagosan annyiszor 
3—4 m3/ha-ral több a mellékállomány, mint ahány évvel túl vagyunk a félidő-



szakon. További változást ad egy bizonyos évjáratú üzemtervek felett, ha a fel
vétel után válik közhasználatúvá olyan szakmai irányzat, melyet az üzemterv 
felvételékor az erdőrendező nem ismerhetett. Ilyen például az 1959. évnél koráb
bi felvételű üzemtervek esetében a pozitív gyérítési szemlélet általános térhódí
tása. A revíziók során voltak üzemtervi előírások is, melyeket túlteljesítettek a 
szakszerűen elvégzett ápolóvágás végrehajtásával , de voltak olyan községek, 
ahol az erdőrészletek egész soránál •— több ezer m 3 előhasználati fatömeg m e l 
lett — az erdőrendező előírása és a z üzem szakszerű foganatosítása között erdő
részletenként az eltérés csak 2—8 m 3 , azaz gyakorlatilag különbség nem volt (pl. 
Vö lgy i L . : Kiscsehi). 

2. A vizsgálati adatokat korosztályonként is csoportosítottam. Itt sem tettem 
fafajmegkülönböztetést , mert az nagyon megnyúj taná e tanulmány terjedelmét. 
A korosztályonként bontott — s azon belül átlagos korfokra számított — élő-
használati adatokat a 4. táblázat tartalmazza. Ezt kiegészítettem — csak esz
mei összehasonlítás kedvéért — a Fekete Z . bükk III. fto.-ban a kerek k o r f o 
kokban kimutatott mel lékál lománnyal . 

4. táblázat 

Korosztály 
Átlagos 
korfok 

Gyérített 
terület 

Üzemtervi 
tervezés Foganatosítás 

Fekete 
Z. B . I I I . 

tho. 

év ha m 3 m 3 / h a m 3 m 3 / h a m 3 / h a 

11—20 17 285 5 097 17,8 7 862 27,6 25,0 

21—30 26 1609 31 133 19,3 50 017 31,1 40,0 

31—40 35 1898 51 237 27,0 64 897 34,2 45,0 

41—50 46 1294 41 830 32,2 50 058 38,5 45,0 

51—60 55 1236 39 522 32,0 50 033 40,4 44,0 

61—70 66 1164 41 288 35,4 52 136 44,7 41,0 

71—80 74 780 35 564 46,5 39 826 51,0 39,0 

81—90 85 635 27 997 44,0 39 215 62,0 37,0 

91—100 93 155 8 508 54,9 7 587 48,9 35,0 

Összesen: — 9056 282 176 309,1 361 631 378,4 351,0 

Atlagok: 49 — — 31,2 — 39,8 39,0 

A z adatokból megállapítható, hogy gyérítési rendszerünk a korral növekvő 
mel lékál lomány kitermelését produkálta s az ide vonatkoztatott üzemtervi e lő
írások is ezt a jelleget mutatják. Ez szemben áll pl. Fekete Z . b ü k k fatermési 
tábláiban kimutatott mel lékál lomány újraképződési megállapításával, s vizsgálat 
szerint a kitermelhető mel lékál lomány közel lineárisan nő a korral. 

3. 154 erdőrészietet (933 ha-t) találtam, amelyben kétszer végeztek gyérí-



tést a vizsgált időszakban s üzemterveink is kétszeri ápolóvágásra tervezték. 
Ezen erdőrészletek alapadatait az 5. táblázatba foglaltam az első gyérítés éve 
szerint csoportosítva. 

5. táblázat 

Korosztály 
Átlagos 
korfok 

Gyérí
tett 

terület 

Üzemtervi ter
vezés kétszeri 

beavatkozásra 

Foganatosítás 
Össze

sen 
Vissza

térési idő Korosztály 
Átlagos 
korfok 

Gyérí
tett 

terület 

Üzemtervi ter
vezés kétszeri 

beavatkozásra 
' első [ második 

Össze
sen 

Vissza
térési idő Korosztály 

Átlagos 
korfok 

Gyérí
tett 

terület 

Üzemtervi ter
vezés kétszeri 

beavatkozásra 
gyérítésnél 

Össze
sen 

Vissza
térési idő Korosztály 

év ha m 3 | m 3/ha m 3 m 3 m 3/ha év 

1. Első gyérítéssel 1956/57—1959/60. évek közt érintett erdőrészletek: 

11—20 17 91 2 522 27,8 2 090 1 468 39,1 5 

21—30 26 261 6 576 25,2 5 592 6 170 45,1 6 

31—40 33 90 2 581 28,7 1 935 2 817 52,8 6 

41—50 46 57 2 588 45,0 1 193 1 829 53,0 6 

51—60 53 35 1 382 39,4 600 1 168 50,5 7 

61—70 64 57 3 708 65,1 2 012 2 589 80,6 5 

71—80 72 13 657 42,7 550 474 78,8 8 

1. Összesen: 34 604 20 014 33,2 13 972 16 515 50,2 6 

2. Első gyérítéssel 1960/61 után érintett erdőrészletek: 

11—20 16 12 242 20,2 377 344 59,1 5 

21—30 27 160 5 170 32,2 3 859 3 069 43,3 5 

31—40 34 107 3 980 37,0 3 590 1 994 52,0 4 

41—50 44 38 1 424 37,6 1 296 837 56,0 6 

51—60 56 5 270 54,0 252 142 78,8 6 

61—70 67 7 300 42,9 276 235 73,0 3 

2. Összesen: 32 329 11 386 34,5 9 650 6 611 46,4 5 

1 + 2. Mind
összesen : 33 933 31 400 33,5 23 622 23 126 49,7 6 

Az összesített adatokból látható, hogy az első gyérítésben 23 622 m 3 előhasz-
nálatot nyertek, a második gyérítés során 23 126 m 3-t termeltek ki ugyanazon 
területen. Az egyezőségnek ellentmond az első belenyúlás évei szerinti csopor
tosítás. Amíg az 1959—60. év előtt először gyérített 604 ha-on kitermelt 13 972 
m 3-rel szemben 16 515 m 3-t nyertek a pozitív gyérítés éveire eső második gyé
rítésnél, azaz 19%-kal többet, addig ott, ahol az első gyérítés is a pozitív gyérí
tés éveiben volt, 45%-kal csökkent a kitermelt fatömeg. Látható, hogy 1959—60. 
évig a gyérítések erélytelenebbek voltak, mint azóta. A bekövetkező erélyesebb 
belenyúlással az adatok szerint kitermelést nyert a felhalmozódó előhasználati 



tartalék s az újabb erdőápolások kisebb fa tömegükkel már majdnem az üzem
tervi előírások szintjére estek vissza. A második gyérítésre az üzemtervileg ter
vezett lf 386 : 2 = 5693 m 3 átlagra másodszor 6611 m 3-t termeltek ki, azaz már 
csak 16 u/ 0-kal többet. A kétszer gyérített 933 ha kicsi ahhoz, hogy végérvényesen 
következtetéseket vonjunk le, de figyelemre méltó, hogy a „pozitív gyérítéssel" 
kitermelt előhasználati tartalék után az ápolóvágásokkal kitermelhető fatömeg 
nem növelhető tartósan. 

4. Az előhasználati átlagokat egybevetettem az általános fafaj statisztikából 
számított élőfakészlettel (6. táblázat). Az összeállítás birtokában meghatároz
hatjuk az előhasználati hányadot az adott korokban, ez 9,8—33,6%. Az erdő
gazdaság területének 80%-án magas vágásérettségű kemény lombfafaj található. 
Az előhasználatok összegéből ezért következtethetünk ezek összfatermésére, 100 
éves korra, ami 500 m 3 főállomány és 378,4 m 3 összes előhasználat figyelembevé
telével 878 m 3-re tehető. Az előhasználati hányad az összfatermés 43,1%-a. 

6. táblázat 

Á t l a g o s 
g y é r í t é s i 

k o r f o k 
É l ő f a k é s z l e t E l ő h a s z -

n á l a t i á t l a g 

E l ő h a s z -
n á l a t i 

h á n y a d 

é v m 3 m 3 0/ 
/o 

17 82 27,6 33,6 

26 132 31 ,1 23,5 

35 185 34,2 18,4 

46 240 38,5 16,0 

55 290 40 ,4 13,9 

66 351 44,7 12,7 

74 395 51,0 12,9 

85 455 62,0 13,6 

93 500 48,9 9,8 

Összefoglalás: 

Az adatgyűjtés segítségével a következő tapasztalatok szűrhetők le: 
1. A Délzalai Erdőgazdaság előhasználataiban a területarányos átlagkornál 

átlagosan 4 évvel magasabb a fatömegarányos átlagkor. 
2. Az üzemtervi előírások ajánlott gyérítési fatömegénél átlagosan 27%-kal 

termeltek ki többet ha-onként. 
3. A korral emelkedik az előhasználati fatömeg a vizsgálatba eső átlag 93 

éves korig, a kulminációs kor az irodalomból ismert 40—60 év helyett hosszabb 
időszakra — 50—90 évre tevődött át. 

4. Az előhasználat mennyisége a gyérítés évében átlagosan meglevő élőfa-
készletnek 9,8—33,6%-a. Erdeink átlagos összfatermésének 43,1%-át tette ki az 
elmúlt időszak előhasználati részaránya s ez közepes mértéket jelez. A közepes 



erélyű gyérítés viszont az éves vágástervekben 11 év átlagában az összes haszná
latnak 53,1%-át adta. 

5. Ha gyérítési rendszerünk adataival s az általános fafajstatisztika atlagai
ból következtetjük a vizsgált állományok összfatermését, az átlagosan arra mu
tat, hogy az erdőgazdasági erdőket itt a II. fatermési osztállyal lehetne jellemez
ni, illetve annál csak árnyalattal gyengébbek. 

6. Üzemterveink 10 éves távlatra a kétszeri gyérítésre tervezett 3161 ha 
85%-át a 21—60 éves korosztályokban irányozták elő. A végrehajtás 81% volt. 
A tervezők és végrehajtók köztj szemléletbeli összhangra lehet, ebből következ
tetni. 

7. A kétszeresen gyérített erdőrészletekben (934 ha) az átlagos visszatérési 
idő 5 ev volt. Mivel a mintába felvett 9,056 ha-ból 10,3^/n-on végezték el eddig a 
kétszeri gyérítést, a következő években — a megfigyelt tendencia alapján — 
mind nagyobb területtel kerülnek be ismétlések. Az erdőgazdaság átlagos visz-
szatérési idejét 6—8 év között várom kialakulni. 

8. A kétszer gyérített erdőrészletekből az 1960 előtt először érintettekből 
másodszorra még 19%-kal magasabb fatömeget termeltek ki, mint először 6 éves 
visszatérési idő mellett. Az 1960 után gyérített erdőrészletekből másodszorra 
már 45%-kal kevesebbet nyertek, mint először 5 éves visszatérés mellett. E ten
dencia a „pozitív" gyérítés fatömegnyerő-értelmének múlása mellett azt is jelzi, 
hogy nevelővágásaink időarányos végzése mellett 5—8 év múlva eltűnik az el
térés az üzemtervi ajánlások és végrehajtások között, s az újabb felvételű üzem
tervek előírásain áll be az egyensúly. 

9. A vulgárisan értelmezett „pozitív gyérítés" fogalom időszakos, csak a 
múlt óvatosságával szemben felel meg annak a tartalomnak, melyet alatta ma ál
talánosan értünk. Rendszeresen kezelt erdőkben fatömegtöbblettel nem jár. Je
lentősége osztályozó és növőtérképző tartalmában élő, de többlettermelő hiva-
tottsága mulandó. 

10. Felvetődhet a kérdés, hogy az előhasználati tartalék kitermelése csök-
kenti-e az erdőgazdaság éves előhasználati lehetőségét. Erre ma azt a választ tu
dom adni — mintabeli és mintán kívüli ismereteim alapján —, hogy az éves ki
termelhető kontingens a „pozitív" gyérítés elvégzése után sem fog csökkenni, de 
a jelenlegi előhasználati szint tartásáért nagyobb területet kell majd gyéríteni. 
Ugyanis a kortól függő 4—10 éves visszatérési idő ma még nem valóság, csak 
az összes gyérítendő területen felszámolt tartalékok kitermelése után válik azzá. 
A jelenlegi 1900—2100 ha évi gyérítéssel szemben 2400—2700 ha évi gyérítés 
szolgáltatja majd a jelenleg kialakult előhasználati kontingenst. Ezzel viszont 
beáll a visszatérési idő kedvezőbbé válása. E folyamat bekövetkezését már a har
madik ötéves terv záró éveire várom. Eredménye lesz, hogy a jövőben nem kép
ződik annyi száradék, mint amilyen jelenleg van felszámolás alatt. Az ötvenes 
évek előhasználati tartalékolása visszahatásában 20—22 000 m 3 száradék érték
tel enedését okozta. 

t>endem K.: PE>KHM nPOPEWHBAHHft H nPÊnMCAHHH OTrX03riJlAHOB 
ű a H H b i e oprxo3njiaHOB H BeAOMcreíí BeaeHHfl x o 3 f l f í c T B a K)>KHO-3ajiaHCKoro jiecxo3a 3a HCTeKLUHe 11 JICT 

no3BOji«K)T flaTb oueHKy no npoMOKyTOMHOMy nojib30BaHHK). MHTeHCHBHOCTb npope>KHBaHHfl BooGme cpenHjifl. 
npopoKHBanne, CMHTaeMoe B HacTOfuuee BpeMH , , n o 3 H T H B H b i M " , HBnneTCH no cyTH Rtna TOJibKO Bbino-niienMeM 
nponyineHHbix paHbine npope>KHBannH. ripn coOjriOAemiH nacTonmero pa3iuepa nojib30BanMH, n/iomanb, non-
jiOKamafl n p o p o K H B a n w o , yBcnimMBaeTCH. ripn STOM coKpaineHHe nepHOAa BMemaTcrcbCTBa ocBo6o>KAaeT j i e o 
X03 OT yoblTKOB H3-3a cyxocToeB. 

Földes K.: UNSER DURCHFORSTUNGSSYSTEM UND DIE PLANZIFFERN DER FORSTWIRT-
SCKAFTLICHEN BETRIEBSPLANE IM SPIEGEL DES VOLLZUGSNACHWEISES. 

Die Uberprüfung der Betriebspláne und Vollzugsnachwelse für 48% der Fláche des Staatlichen 
Forstwlrtschaftsbetrlebs Délzala ermöglicht die Beurteilung der Vornutzungstátigkeit der vergan-
genen 11 Jahre. Die Durchforstungen erfolgten i. alig. mit einer mittleren Eingriffsstarke. Die 
heute als „positiv" beurteilte Durchforstung ist eigentlich nur die Ersetzung der früher versaum-
ten Durchforstungen. Das Haltén des gegenwartigen Durchforstungskontigentes ermöglicht in der 
Zukunft die Ausdehnung der Durchforstungsfláchen. Die Verkürzung der Rückkehrzeit wird da-
her im StFB zur Vermeidung eines bedeutenden Trocknissani'álls führen. 


