
ERDÉSZETI LAPOK 
A Z O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T L A P J A 

ALAPÍTVA: 
1862-ben 

Főszerkesztő: 
PÁPAI GÁBOR 

1993. 
JÚNIUS 

CXXVIII. évfolyam 

A tartalomból 
Rendkívül megtisztelő volt, hogy a 

hullámtér témakörben előadással 

képviselhettem az erdésztársadalmat. 

161. oldal 

A természetszerű erdőművelés a 

természetvédelem leghatékonyabb eszköze 

166. oldal 

Az erdőgazdálkodás, mint veszélyforrás 

177. oldal 

Kombinált fatömegbecslés 

186. oldal 

Teljes védelem - erdőművelési érdékbői 

189. oldal 



Erdészeti Lapok 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

folyóirata 
CXXVIII. évfolyam 6. szám 

(1993. június) 
HU ISSN 1215-0398 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Tagjai: Agócs József, 
Apatóczky István, dr. Balázs István, Barátossy Gábor, dr. 
Bartha Dénes, Bolla Sándor, dr. Bondor Antal, Bús Mária, 
Gencsi Zoltán, dr. Gőbölös Antal, Gyöngyössy Péter, dr. 
Kárpáti László, Kertész József, Kovács Gábor, ifj. Páll Mik
lós, Pápai Gábor (a bizottság elnöke), Rakk Tamás, Sántha 
Antal dr. Sonnevend Imre, dr. Szikra Dezső, dr. Szodfridt 
István, Varga Béla. 

FŐSZERKESZTŐ: PÁPAI GÁBOR 

TERVEZŐSZERKESZTŐ: SÁGI MARGIT 

Szerkesztőség: 1027 Budapest, Főu. 68. 
Telefon: 2016-293 

Felelős kiadó: az OEE elnöke. 
Kiadóhivatal: OEE, 1027 Budapest, Fő u. 68. 
Telefon: 2016-293 

Nyomdai munkák: Pilisi Állami Parkerdőgazdaság nyomda
üzeme, Budakeszi. Felelős vezető: Hegyi Ferenc. 
A kézirat lezárva: 1993. május 25. 

Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkéz
besítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a posta hírlap
üzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HE-
LIR), Budapest, XIII., Lehel u. 10/a. — 1900 — közveüenül 
vagy postautalványon, valamint átutalással, a HELIR 215— 
96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Egyes szám ára: 30 - Ft. 
Előfizetés fél évre: 180,- Ft, egész évre: 360,- Ft. Megjelenik 
havonta. Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv- és Hírlap 
Külkereskedelmi Vállalat, 1389 Budapest, Pf.: 149. 
Az évi előfizetés ára: 10 USD 

C 0 Í E P 1 A H K E 

T . ü a n n : HaTyparaicTUHecKoe jieco-
BOflCTBO B noííMe HHJKHerO 
J Ü J H E L H 

3 . $Küep : JlecoBOflCTBO, ocHOBaHHoe 
Ha 3KOJiorrai , noBHniaeT 
CTaŐHJEbHOCTB 

H . T O T : MeTOfl KOMŐHHHpoBaHHoro 
yqeTa JipeBecHoro 3 a n a c a 

161 

166 

186 

TARTALOM 
ERDŐMŰVELÉS 

Dr. Papp Tivadar: A természetszerű 
erdőgazdálkodás lehetőségei az 
Alsó-Duna-hullámtér erdeiben 161 
Dr. Mátyás Csaba: Az Alsó-Duna-ártér változása 163 
Dr. Boda Zoltán - dr. Kolonits József: Vegyszeres 
gyomirtás az erdőgazdálkodásban 163 
Dr. Führer Ernő: Az ökológiai alapú erdőművelés 
növeli erdeink stabilitását 166 

ERDŐRENDEZÉS 

Csóka Péter - Szepesi András: Az ENSZ/EGB „ICP 
Forest Programme Task Force" IX. ülése elé 170 
Othmar Griess: Van jövője az erdőrendezésnek? 174 

TERMÉSZETVÉDELEM-KÖRNYEZETVÉDELEM 

László Péter: Atomkatasztrófák és a közép-európai 
erdei makroökoszisztémák 
Dr. Bartha Dénes: Veszélyeztetett növényfajok és 
az erdőgazdálkodás 
Somogyi Ilona Csilla: A növényvilág 
sokféleségének megőrzése 
Tóth Zoltán: Gondolatok a zuzmókról 
Cebe Zoltán: Kórházak biológiai védelme 
fitoncidokkal 

A HÓNAP KÉRDÉSE 

Purger Zoltán: Kell-e nekünk őserdő? 

FAHASZNÁLAT 

Takács László: Néhány gondolat az erdők 
értékel hctőségéről 
Tóth István: Kombinált fatömegbecslés 
Lakatos József: Beszámoló a keménylombos 
faalapanyag cellulózipari hasznosítása érdekében 
végzett kísérletekről és azok eredményéről 

VADGAZDÁLKODÁS, VADÁSZAT 

Dr. P. Burschel: Vadkármegelőzés 
Reményfy László: A muflonról... 

KÖNYVESPOLC 

EGYESÜLETI HÍREK 

CONTENTS 

Papp. T.: Nature-like silviculture in the flood-plain 
of the Lower Danubc 
Führer, E.: Silviculture based upon ccology increase 
the forest stability 
Tóth, I.: Combined method of the stand volume 
estim ation 

INHALT 

Papp, T.: Naturnahe Forstwirtschaft auf dem 
Überschwemmungsgebiet der Unteren-Donau 
Führer, E.: Der ökologisch begründete Waldbau 
steigert die Stabilitat der Walder 
Tóth, I.: Kombinierte Holzvolumen-Taxaüon 

176 

177 

179 
180 

182 

183 

184 
186 

187 

189 
190 

192 

192 

161 

166 

186 

161 

166 
186 



DR. P A P P TIVADAR 

A természetszerű erdőgazdálkodás lehetőségei 
az Alsó-Duna-hullámtér erdeiben 

A Magyar Hidrológiai Társaság 1993. február 26-27-én a 
Duna jövője címmel Esztergomban kongresszust szervezett, 
melynek célja egy átfogó vizsgálat és állapotfelmérés beindí
tása a Duna teljes hazai szakaszán, továbbá konkrét ajánlások 
megtétele az elkövetkező fél évszázadra. 

Rendkívül megüsztelő volt számomra, hogy a hullámtér 
témakörben előadással képviselhettem az erdésztársadalmat. 
Hogy a szervezők valóban komplex módon gondolkodtak, ezt 
igazolják a kogresszus témakörei is: 

1. Környezetvédelem, környezetgazdálkodás 
2. A Duna élővilága 
3. A hullámtér 
4. Szennyvízelhelyezés 
5. Folyószabályozás, árvédelem 
6 . Duna menti melioráció 
7. Vízellátás 
8. Hajózás 
9. Energiatermelés 
10. Üdülés, sport, turizmus 
11. Hazai és nemzetközi jog 
Úgy vélem, talán nem érdektelen a téma közkinccsé tétele, 

de még izgalmasabb behelyezni azt abszolút „vizes" környe
zetbe. 

A gemenci EVAG területén végzett erdőtervezések jelen
tették az alapját, valamint okát is annak, hogy előadásom az 
Alsó-Duna hullámtéri erdőterületeire korlátozódott, mert ezt 
ismerem erdőrészlet-mélységben. A közelmúlt időszakának 
éppen az ár- és hullámtéri erdőkkel kapcsolatban erősen vi
tatható, szakmai kérdést érintő politikai döntései (lásd: mora
tórium a fokozottan védett természetvédelmi elsődleges ren
deltetésű erdőterületeken) ugyanis meggyőztek arról, hogy 
ilyen horderejű kérdésekben nyilatkozni és dönteni csak tö
kéletes terepi és tárgyi ismeretek birtokában lehet. Itt kell 
megemlítenem magánvéleményként, amennyiben az erdésze
ti ágazatot érintően - az erdészet feje felett - politikai döntést 
hoz valaki szakmai kérdésben, akkor az a tisztességes, ha a 
kinyilatkoztató nyilvánosan felmenti a szakembereket dönté
sének általa be nem látható következményei alól! 

A fentiek előrebocsátása után vonuljunk le az Alsó-Duna 
Bogyiszló-Mohács közötti szakaszára, ismertebb nevén a 
gemenci-bédai erdőtömbökbe. Itt is egy fontos megjegyzés 
kívánkozik előtérbe: 

Méltaüanul kevés figyelmet kapott ez az ökológiailag leg
alább annyira veszélyeztetett és rendkívül értékes terület Bős-
Nagymaros árnyékában. 

Es most nézzük a tényeket: 
A már jelzett Dunaszakasz árvízvédelmi töltések közötti 

összes területe 18 492,5 ha, amelyből erdőterület 15 470,2 ha. 
Rendeltetés szerinti megoszlása az 1. ábrán, korosztályelosz
lása a 2. ábrán látható. A fafaj megoszlását, pontosabban a 
lágy lomb esetében az állománytípusokat a 3. ábra mutatja. 

A fafajösszetétel indokolja azt a tényt, hogy a terület faál
lományainak 70%-a az Í^ÍO éves korosztályokba esik. Az 
állománytípusok eloszlását tekintve a hosszú termesztési cik
lusú keménylombos természetszerű erdők aránya 40% 

Gazdasági erdő 
12 428,2 80% 

Természetvédelem 
2379,9 15% 

2. ábra 
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(14% T, 14% MK, 1% A, 7% FD,4% Ek). Következésképpen 
60% a rövid vágásfordulójú lágylombos állományok aránya, 
amelyből 27% NNY, 16% Fű, 17% HNY. Mint a bevezetőm
ben említettem, ezt az adottságot helyezzük valós környezet
be és ebből az alapállásból elemezzünk tovább. 

A hullámtéri erdők tenyészetének meghatározó tényezője 
a víz, esetünkben a Duna-vízállás. Miként viselkedett a Duna 
az elmúlt közel 170 évben, azaz 1824-től kezdve napjainkig? 
A múlt századi időpont a Duna-szabályozás kezdete. A kelle
mesen kanyargós Duna-meder az árvízvédelem és a hajózás 
kiemelt érdekcinek megfelelően szabályozásra kerüli, mely
nek folyamán: 

1. A Szekszárd és a déli országhatár közötti szakaszon a 
meder hossza 49,9%-kal rövidült! 

2. Azonos vízhozam mellelta folyás sebessége felgyorsult. 
3. A nagyobb sebesség évi 1,32 cm/év medermélyítéssel 

járt együtt (Dr. Lovász György. 1972). 
4. 1880-1960 között a mcdermélyüléssel együtt a Duna 

középvízszintje is 1,5-2 méterrel süllyedt, és tart napjainkban 
is. 

5. Ehhez kapcsolódóan a parti 500-1000 méteres sáv ka
pilláris zónájából is eltűnt a talajvíz. 

„Eredménye" 
1. A part menti füzesek 8-10 éve száradnak! 
2. A középmagas cs magas fekvés gyakorlatilag nem kap 

vízclönlcst. A magassági fekvések 1-2 fokkal szárazabbakká 
váltak, csökkentve ezáltal a nyárasok termőhelyét a kocsá
nyos tölgy javára. 

3. A Iciszapolódott holtágak csak viszonylag rövid idejű, 
650-750 cm-es (bajai vízmérce felett) elöntést kapnak. 

4. Az évek folyamán ezek a holtágak szinte teljesen kiszá
radtak, bennük sasos vegetáció alakult ki. 

5. Az cutrofizáció (emlékezzenek tisztelt Olvasók, a kiliti 
tározónál cz napi téma volt!) itt már 20 eve mindent tönkre
tett! 

Kérdem cn ezek után tisztelt Kollégák! Kit érdekelt ez a 
téma eddig? Meg kell mondjam, hogy a vízügyi szakem
bereket egyáltalán nem, dc sajnos az erdészeket sem kellő 
mértékben. Tény, hogy éppen a gemenci erdőtömbben az 
erdőgazdálkodásnak vollcgy másik „fafajpoliükai" tényezője 
is. Ez pedig a nagyvadállomány. Jelentett cz problémákat az 
erdőfelújításokban az újra termelt állományok minőségében? 
Kár lenne tagadni. Sőt! Dc lény az is, hogy 1990-től kezdő
dően a megkezdeti radikális létszámapasztás 4-5 év múlva 
kézzelfogható eredményeket hozhat. Megítélésem szerint cz 
a probléma a lcgkczclhctőbb. 

A teljesség kedvéért az előadás kapcsán is szólnom kell 
az erdőgazdálkodás-természetvédelem kapcsolatáról a foko
zottan védett területeken. Napjaink egyik legizgalmasabb kér
dése a régióban. A már említett vízgazdálkodás, az ebbő! 
eredő termőhely változások folytán jogosan vetődnek fel, fő
ként a moratórium kapcsán a következő kérdések: 

1. Meddig mehet el a természetvédelem az erdőgazdálko
dás korlátozásában a hullámtérben? 

2. Milyen esélyei vannak a hidrológiai viszonyok további 
romlása esetén őshonos fafajaink (KST, MK, HNY) vissza-
hozatalának a nemes nyár által elfoglalt területekre? 

3. A térségben valójában milyen lehetőségei vannak a 
természetszerű erdőgazdálkodásnak? 

Véleményem szerint már a felvetődő kérdések is jelzik, 
hogy itt nem egyetlen ágazat gondjairól van szó. Konkrétan 
fogalmazva a megoldás jóval túlnőtte az erdészeti ágazat 
határait, itt már „csapatjátékra" van szükség az erdészet, a 
vízügy és a természetvédelem közölt. 

Megvan ennek a lehetősége? Most úgy vélem, megvan! Ezt 
igazolja az „Erdőgazdálkodás - Természetvédelem" rendez
vénye, valamint a „Duna jövője" ankét is. Melyek a legfon
tosabb teendők? 

Vízgazdálkodás területén 
A beiszapolódott fokok kotrással történő kitisztítása, az 

élővízi kapcsolat megteremtése végett. 
A rendkívüli módon leapadt vízszintű holtágak medrének 

tisztítás jellegű mélyítése, amelynek célja a teljesen vízálnem-
eresztő, szinte teflonbevonat minőségű mederfenéknek oldal
víz számára átjárhatóvá tétele. Ezt a munkát már a középmély 
fekvéstől kezdve kell végezni. 

Az előbbi, két kisebb beavatkozás sikere csak 650-750 
cm-es, bajai vízmérce feletti vízállásnál jelentkezik. Valójá
ban a gyökérzet számára a víz elérhetetlen. Ezért bármilyen 
eretnek is a gondolat, de az Alsó-Duna gemenci részén 
vissza kell duzzasztani a vizet. Semmilyen más megoldás nem 
hozhat tartós eredményt a rendkívül nagymérvű medermélyü
lés miatt, amennyiben a hajdani kedvező vízgazdálkodási cs 
ennek megfelelő fatenyészcü viszonyokat el akarjuk érni. 
Ennek - megítélésem szerint - már nincs meg a reális esélye. 

A természetvédelem és erdőgazdálkodás korrekt szakmai 
együttműködésének feltétele az egyeztetett, a szakmai kívá
nalmaknak megfelelő kezelési utasítás, költségelemzés és a 
felmerülő többletköltségek azonnali finanszírozása. 

És ekkor még csak elindultunk! Ezért az sem véletlen, hogy 
Visegrád után áprilisban a PRO SILVA csoport a gemenci 
hullámtéri erdőkkel ismerkedik. 

FELHÍVÁS 
Az Agrárpiaci Rendtartásról szóló 1993. évi VI . törvény vonatkozik a 9 4 - 1 , 94-2 , 94-3 erdészeti termékekre is. Ugyanezen törvény 

alapján a Rendtartás irányításával, működésével kapcsolatos egyes hatásköröket a miniszter és a tárcaközi bizottság mellett a 
terméktanácsok látják el. A terméktanácsok miniszteri elismerésének rendjét a 11/1993. (II I . 24.) FM rend elet tartalmazza. 

A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség, az Országos Erdészeti Egyesület, a Faipari Tudományos Egyesület és a MOSZ Erdészeti, 
Faipari és Vadgazdálkodási Országos Választmánya ezúton felkéri mindazon gazdálkodókat, vállalkozókat és ezek érdekképviseleteit, 
hogy jelezzék részvételi szándékukat a létrehozni tervezett 

ERDÉSZETI TERMÉKEK TERMÉKTANÁCSÁBAN. 
Ennek célja az, hogy az erdészeti termékeket illetően elősegítse a termelés, forgalmazás és felhasználás koordinálását. A tanács 

minden piaci szereplő számára nyílt, és a működési költségeket illetően a résztvevők megfelelő tehervállalása alapján önfenntartó. 
Kérjük, hogy az Erdészeti Termékek Terméktanácsában részvételre vonatkozó szándéknyilatkozatokat- ami fizetési kötelezettséget 

nem jelent- 1993. június 15-ig az érdekeltek a FAGOSZ titkárságára (1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15.) eljuttatni szíveskedjenek. 



Rendhagyó doktori disszertációt 
adott bc az EFE Erdőmémöki Karára 
Tóth Imre ismert és elismert bajai erdő-
mú'vclő kollegánk. 

A rendkívül gazdag életműre alapo
zó, mintegy 150 oldalas tanulmány egy
fajta vallomás cs szakmai végrendelet 
egy ártéren eltöltött erdészpályáról. Ki
tér az ártéri viszonyok ismertetése mel
lett az ártéri gazdálkodás minden csín-
jára-hínjára is, nem feledkezve meg a 
táj- cs természetvédelem szempontjai
ról sem. 

A disszertációból megtudhatjuk, 
hogy a szerző nemcsak az Alsó-Duna-
árlér ökológiai és vegetációs viszonyai 
alakulásának figyelmes elemzője, ha
nem az egykori „Gabcsikovo-Nagyma-
ros erőműrendszer" titkosított erdészeti 
szakvéleményének készítője is volt. 

Az alapvetően visszatekintő, me
moár jellegű írásnak közvetlen aktuali-
lást kölcsönöz az a körülmény, hogy 
napjainkban az ártéri erdők sorsa politi
kai témává vált. 

Különösen tanulságosak a fafajösz-
s/.clétcl változásával kapcsolatos adatai 
a „sztálinista nemcsnyárasítás" vádjá
val szembesítve. Az egykori leírások, 
üzemtervek elemzése alapján megálla
pítható, hogy 120 évvel ezelőtt a bajai 
ártéri erdők több mint 70%-át fűz- és 
nyárállományok borították. Nyomon 
követhető az is, hogy a tölgyesek nagy 

részét a Duna szabályozása után, az ár-
mentesített oldalra került és kivágott 
tölgyesek csereterületeként, mestersé
gesen hozták létre. Szlavóniai makkal a 
századforduló utánig nagy telepítést 
kampányok voltak. 

Pandúron 1923 és 1978 között az 
alábbi fafajarány-eltolódások követ
keztek be: a tölgy aránya 85-ről 68%-ra, 
az akácé 6,2-ről 2,3-ra, a szileké 19,2-
ről 1,7%-ra csökkent, viszont a kőris és 
egyéb kemény lombfáké 5,9-ről 10,8%-
ra, a nyaraké 44,2-ről 57,4%-ra emelke
dett, míg a füzesek területe nem válto
zott (15%). Megdöbbentő a szilek 
visszaszorulása a szilfavész következ
tében. Helyüket nyarak, kőris és juhar 
foglalták el. 

A pörbölyi erdészet háború utáni 
adatait elemezve (1959-1991) megálla
pítható, hogy a tölgy aránya 13,1 %-ról 
17,3%-ra nőtt. A feketedió és a kőris 
aránya 21 %-ról 24,2%-ra emelkedett, 
ugyanakkor a szil és akác együtt 5%-
kal, 1,1 %-ra csökkent. Tehát a kemény
lombos fafajok aránya összességében 
emelkedett. A „nemcsnyárasítás" első
sorban a feketenyár, a feltöltődött füze
sek és kismértékben a fehérnyár kárára 
történt. 

Más kérdés természetesen az ősho
nos génkészletben bekövetkezett válto
zás, valamint az advenü'v amerikai kőris 
és zöldjuhar térnyerése. Ezek a folya

matok florisztikai és genetikai szem
pontból egyaránt kedvezőtlennek minő
sülnek. 

Befejezésül kiemelném még az 
1881-1990 közötti hidrológiai változá
sok elemzéséből a következőket. A víz
rendezések következtében nőtt az ár
hullámok magassága, lefutásuk ideje 
azonban rövidült. Megnőtt viszont az 
igen alacsony vízszintállások időtarta
ma. Összességében a talajvízmélységet 
meghatározó középszint 100 év alatt 
117 cm-t csökkent. Ez természetesen a 
medermélyítéssel és a jelenlegi aszá
lyos csapadékjárással is összefügg. 

Havi átlagokat figyelembe véve a 
vízszintcsökkenés a tavaszi-kora nyári 
időszakban kisebb mértékű, ősszel 
(szeptember-október) viszont a 150— 
180 cm-t is meghaladja. Egyáltalán nem 
meglepő tehát, hogy vízigényes ártéri 
fafajaink rendre súlyos károsodást mu
l a tná , még mederközeiben is. 

Tóth Imre munkája a felsoroltakon 
kívül még sok más erdőművelési, ne-
mesítési „csemegét" tartalmaz, számta
lan olyan aprónak látszó, de fontos 
megfigyelést is, amelyekre csak hosszú 
évek küzdelmes gyakorlata taníthat 
meg. Az írás a szerző korábbi tanul
mányaival összeszerkesztve megérde
melné a közreadást, szélesebb szakkö
zönségünk okulására. 

Dr. Mátyás Csaba 

DR. BODA ZOLTÁN - DR. KOLONITS JÓZSEF 

Vegyszeres gyomirtás az erdőgazdálkodásban 
korszerű herbicidek alkalmazásával 

Összefoglalás 

Az erdőgazdaságoknak mind nagyobb terhet jelent az erdősí
tésekhez szükséges csemeték megtermelése, valamint az erdőfel
újítások, erdőtelepítések több éven át történő ápolása. Különösen 
a csemetekertek és csemelések, erdősítések erdőápolási munká
ihoz, legnagyobb „ellenségünk", a gyom visszaszorításához -
elsősorban anyagi fedezet hiánya miatt - mind nehezebb a szük
séges munkaerőt és a megfelelő technikát biztosítani. Ezen az 
égető problémán próbálunk enyhíteni a tartós hatást nyújtó her
bicidek erdőápolási munkákba történő bevezetésével. 

A vizsgált vegyszerhaló anyagok kiválasztásánál a hatásos 
alkalmazhatóságon kívül fontos szempont volt a kömyezetkímé-
lés és a gazdaságosság. Az ismertetésre kerülő korszerű herbici
dek segítségével kiegészíthető a gyakorlatban már jól bevált 
készítmények hatásspektruma. Bevezetésükkel nemcsak az ápo

lások biztonságát, a munkák intenzitásának fokozását, minősé
gének javítását, hanem a tartós hatás megteremtésén keresztül 
50-60%-os költségmegtakarítást is elérhetünk. 

1. Bevezetés 
Az erdőfelújítások, erdőtelepítések elsődleges célja a gazda

ságilag fontos fatermelés folyamatosságának elősegítése. A cse
metéket csemetekertben folyamatosan, kiültetés után pedig több 
éven át, azok záródásáig, ápolni kell. Igaz ugyan, hogy az erdő
gazdaságokba egyre több gép vonul be, ezek azonban rendkívül 
drágák, bizonyos talaj- és terepviszonyok között nem alkalmaz
hatók. Az erdőterületek legnagyobb része viszont éppen ezekre 
a mezőgazdaságilag nem művelhető, meredek, lejtős területekre 
esik. Ezért hazánkban is előtérbe került a vegyszeres gyomirtás, 
amely egyes esetekben teljesen pótolja a növényápolás gépi-kézi 
munkáját, legtöbbször pedig annak hathatós kiegészítő része. 

Az Alsó-Duna-ártér változása 
(egy életműről írt disszertáció tükrében) 



A herbicidek és arboricidek hatásától a vegyszeres erdőapo-
lások során elvárható fontosabb kívánalmak: 

- legyenek környezetkímélők, nagy szelektivitással és széles 
hatásspektrummal; 

- hatástartamuk általában egy vegetációra, illetve őszi és 
tavaszi fenofázisra terjedjen ki, kivéve az arboricideket, ame
lyekkel tartós hatás érhető el; 

- kívánalom továbbá, hogy a kezelések folyamán a készítmé
nyeknek ne legyen áttételes káros hatása a szomszédos növény
kultúrákra. 

Ezért vált szükségessé a korábban elterjedt klór-triazinok: 
Buvinol (Aktinit PK + klorinol), Aktikon (Aktinit PK), Hungazin 
(Aktinit PK), Atrazin (atrazin) stb., valamint a hormonbázisú 
szerek: Dikonirt (2,4-D), Dikotex (MCPA), Banvel (dikamba), 
Trifenoxi-100 (2,4,5-T-izoamilészter) stb. szűkebb alkalmazá
si területre való szorítása, vagy használatának betiltása (Trifeno-
xin-100). Egyes gyomnövények a klór-triazinokkal szemben 
ellenállóak, toleránsak. így pl. a betyárkóróErigeron canadensis 
L.), a galajfélék (Galium spp.), és a kenderkefűfélék (Galeopsis 
spp. L.) 

2. Vizsgálati hely, anyag és módszer 
Az elvárt követelményeknek eddigi megfigyeléseink alapján 

a következő korszerű herbicid-arboricid készítmények feleltek 
meg: Acenit 50 EC - Alirox 80 EC - Anelirox 80 EC - Fusilade 
S - Gallant 125 EC - Garlon 3 A - Glean 75 DF - Glialka-Goal 
2 E - Lontrel 300 - Lucenit 80 WP - Muronit 500 EC - Velpár. 

Ezek közül részletesen az Acenit 50 EC, Anelirox 80 EC, 
Gallant 125 EC, Garlon 3 A, Glean 75 DF, Goal 2 E, Lontrel 300, 
Lucenit 80 WP, Muronit 500 EC hatásának vizsgálati eredmé
nyéről számolunk be. 

A vizsgálatokat csemetekertekben (Kál, Bogács, Alatka, Dej-
tár) 

kisparcellás viszonyok között 1,00 - 10,0 m2-en 
félüzemi viszonyok között 0,5 - 1,0 ha-on 
üzemi viszonyok között (erdősítésekben) 1-10 ha-on 

(MEFAG, IEFAG, VEFAG), általában négyszeres ismétlés
ben végeztük. 

Az iránydózisok és a szerre vonatkozó előírások alkalmazása 
az engedélyokirat szerint történt. 

A variánsok beállítása és az értékelések egy-egy készítményre 
és kombinációra vonatkozóan általában 5 évet vesznek igénybe 
(így a gyomnövények és fafajok fenofázisai, a talaj kötöttsége, 
humusztartalma, a hatástartam és mechanizmus, a hatásos dózis 
stb. szerint). 

Az értékelések százalékosan és ennek megfelelően a nemzet
közileg elfogadott EWRC (Europen Weed Research Council)-
skála alapján folyamatosan történnek. (Kitűnő, 100-99%-os her-
bicidhatás és semmi vagy igen enyhe, 0-1%-os fitotoxicitás 
esetén az EWRC értéke = l-es és 2-es.) 

Az ismertetett készítményeknél csak azok a gyomnövények 
kerültek felsorolásra, melyekre az EWRC értéke 1-2, azaz 98% 
feletti hatásfokot adtak. 

3. Eredmények 
3.1. A készítmény neve: Acenit 50 EC 

Hatóanyaga: 50% acetoklór 
Alkalmazott hatásos dózis: 4-5 l/ha 
Fafaj neve: fenyő és lombos fafajok 2. éves és idősebb cseme
téi, valamint nyár- és fűzfélék dugványozására 
Hatásspektrum: magról kelő egyszikű és egyes kétszikű gyo
mok 
Gyomnövények: SET sp., ECHCR, RAPRA, SINAR 
Fenofázis: nyugalmi állapotban, tavasszal 
Ajánlható kombinációk: Acenit 50 EC - 5 l/ha 
+ Malorán 50 WP - 1,5-2 kg/ha 

Nyár és fűz kivételével: 
Acenit 50 EC - 5 l/ha 
+ Lucenit 80 WP - 0,8 - 1,0 kg/ha vagy 
Acenit 50 EC - 5 l/ha 
+ Aresin - 2 kg/ha 
(50% monolinuron) 

3.2. A készítmény neve: Anelirox 80 EC 

Hatóanyaga: 36% EPTC + 36% butilát + 8% AD-67 
Alkalmazón hatásos dózis: 7-9 l/ha 
Fafaj neve: fenyőfélék, lombos fafajok és akác 
Hatásspektrum: magról kelő egy- és kétszikű gyomok 
Gyomnövények: ECHCR, DIGSA, SETGL, AGRRE, RAPRA 
Fenofázis: Praesowing (6-8 cm mélyen bedolgozni) vetés 
előtt 4-6 héttel 

3.3. A készítmény neve: Gallant 125 EC 

Hatóanyaga: 125 g/lhaloxifop 
Alkalmazott hatásos dózis: 4 l/ha 
Fafaj neve: LF, EF, FF 
Hatásspektrum: magról kelő és évelő egyszikű gyomok 
Gyomnövények: ECHCR, DIGSA, SETGL, AGRRE 
Fenofázis: posztemergens (kihajtott állapotban) 
Ajánlható kombináció: Gallant 125 EC - 4 l/ha 
+ Goal 2 E - 2 l/ha 
(egy- és kétszikű gyomok irtására) 

3.4. A készítmény neve: Garlon 3 A 

Hatóanyaga: 44,4% triklopyr 
Alkalmazott hatásos dózis: 50%-os (1:1 arányú) vizes 
szuszpenziója a tuskók friss vágáslapján a háncs kenésére; 
15-20%-os hígítású permetlével a be nem párosodott cserjék, 
kihajtott gyökér- és tuskósarjak kérgen át való permetezésére, 
esetenként levélen át is 
Hatásspektrum: fák és cserjék, tuskók és hajtások 
Gyomnövények: RUBUS, ROSCA, PRUSP, CRATA, 
ROBPS, QUERO, CAPBE 
Fenofázis: egész vegetáció alatt 

3.5. A készítmény neve: Glean 75 DF 

Hatóanyaga: 75% klórszulfuron 
Fafaj neve: LF, EF, FF 
Hatásspektrum: kétszikű gyomok levélen és talajon át történő 
eltávolítására 
Gyomnövények: CHEAL, GALTE, ANTAR, POLPE, 
SENVU, CIRAR 
Fenofázis: a fenyők nyugalmi állapotában, rügyben, ősszel 
Ajánlható kombináció: Glean 75 DF - 15-20 g/ha 
+ Glialka-121/ha 
(20% glifozát) 
(egy- és kétszikű gyomok irtására) 

3.6. A készítmény neve: Goal 2 E 

Hatóanyaga: 240 g/l oxifluorfen 
Alkalmazott hatásos dózis: 1-2 l/ha 
Fafaj neve: LF, EF, FF, VF.DF, JF 
Hatásspektrum: magról kelő kétszikű gyomok 
Gyomnövények: CHEAL, POROL, AMARE, POLYG, 
SISYM 
Fenofázis: preemergensen és posztemergensen 
Ajánlható kombináció: Goal 2 E - 2 l/ha 
+ Gallant 125 E C - 4 l/ha 
(egy- és kétszikű gyomok irtására) 



N e u e W e i n i g - A u t o m a t e n , 
d i e i h r e r K o n k u r r e n z s c h l a f • 
l o s e N á c h t e b e r e i t e n . 
Weinig eröffnet Ihnen 
neue Wege, Ihre Arbeit 
viel schneller zu tun, 
bessere Oberfláchen zu 
erreichen und wirtschaft-
licher zu arbeiten. Produ-
zieren Sie statt einfacher, 
billiger Ságeware höher-
wertigere Halbfertigpro-
dukte. Bereiten Sie mit 
Weinig Ihrer Konkurrenz 
schlaflose Náchte, bevor sie 
es mit Ihnen tut! Ausfuhr-
liche Beschreibungen liegen 
béreit, wie diese Automaten 
sich von den Maschinen 
unterscheiden, mit denen 
Sie bisher noch arbeiten 
müssen. Bitté 
anfordern. 

r. 

m w e i n i g 
b i e t e t m e h r 

An Michael Weinig AG, Postfach 1440, D-97934 Tauberbischofsheim, 
Telefon (0) 9341/86-0,Telefax (0) 9341-7080 
Bitté senden Sie mir informat ionen über.. . 

( } Prof imat 23, 
^ ^ d e r 230 m m breit hobelt oder prof i l iert ,bei dem 
Breite und Dicke des werk-
stücks und derVorschub 
noch schneller einzustel-
len sind, der sicherer zu 
bedienen ist. Der durch 
ergonomisches Design 
und kompakté Bauweise 
überzeugt. 

O Prof imat 45, 
der moderné Weinig Alleskönner f ür alle, die ihr 

Produkt Holz deutlich 
auf w e r t e n wollen. Für Be-
tr iebe, die von 25-450 m m 
Arbeitsbreite hobeln und 
prof ilieren wollen. Für 
alle, die eine robuste 
und bedienerf reundliche 
Hobel- und Kehlmaschine 
suchen. 

O Unicontrol 6, 
der unschlagbare Fensterprofi , m i t dem ich in 

einem Bruchteil der bisherigen Zeit ablángen, 
schlitzen, lángsprof ilieren, 
Clasleisten austrennen, 
ausriBfrei umfrásen und 
Sprossen fer t igen kann. 
Mit dem sich mein Aus-
stoR vergröBert und 
auch Kleinserien lukrativ 
werden. 

Firma: 

Ort: 

StraBe: 

Telefon: Zustandig:. 



3.7. A készítmény neve: Lontrel 300 

Hatóanyaga: 300 g/l 3,6-diklór-pikolinsav 
Fafaj neve: LF, EF, FF, B, tölgyfélék 
Hatásspektrum: évelókétszikű gyomok szelektív irtása 
Gyomnövények: CIRAR, PAROF, POLYG 
Fenofázis: posztemergensen, kihajtott állapotban lévő fafajok 
kezelésérc 

3.8. A készítmény neve: Lucenit 80 WP 

Hatóanyaga: 80% diuron 
Alkalmazott hatásos dózis: 0,8-1,0 kg/ha 
Fafaj neve: LF, DF, EzF, B, tölgyfélék és lombos fafajok su-
hángjai 
Hatásspektrum: magról keló kétszikű gyomok 
Gyomnövények: ERICA, GALTE, AMARE, GAL spp. 
Fenofázis: nyugalmi állapotban, 2. éves és idősebb korban 
Ajánlható kombináció: a Muronit 500-nál kerül ismertetésre 

3.9. A készítmény neve: Muronit 500 EC 

Hatóanyaga: 300 g/l acetoklór + 200 g/l klórbromuron 
Alkalmazott hatásos dózis: 6-10 l/ha 
Fafaj neve: LF, DF, EzF, B, tölgy-, nyár- és fűzfélék 
Hatásspektrum: egy- és kétszikű, magról keló gyomok 
Gyomnövények: AMARE, CHEAL, ECHCR, DIGSA, ERICA 
Fenofázis: fenyő és lombos fafajok 2. éves és idősebb cseme
téinél nyugalmi állapotban, míg a tölgy-, nyár- és fűzféléknél 
vetés, illetve dugványozás után preemergensen 
Ajánlható kombináció nyugalmi állapotban: 
fenyőknél: Muronit 500 EC - 6-8 l/ha 
+ Lucenit 80 WP - 0,6-1,0 kg/ha 
lombos fafajoknál: Muronit 500 EC - 8-10 l/ha 
+ Lucenit 80 WP - 1-2 kg/ha 
Tölgyfélék vetésénél, nyár- és fúzfélék dugványozásánál 
Lucenit 80 WP nem alkalmazható! 

4. Az eredmények megvitatása 
A vizsgált készítmények felhasználása a szaporítóanyag és 

telepítések kezelésekor a megfelelő talajmechanikai munkákkal 
kombinálva eredményes és üzemi alkalmazásra javasolható. A 
készítmények és a leírt kombinációk hatásosak az egy- és kétszi
kű gyomnövények irtására. Az új posztemergens készítmények 
a vegetációs periódusban is felhasználhatók, szelektív eredményt 

adnak. A korszerű herbicidek gyakorlatba történő bevezetéséhez 
általában a műszaki feltételek adottak. 

5. Veszélyesebb (vizsgált) gyomnövények jegyzéke 
Rövidítés Latin név Magyar név 
AGRRE - Agropyron repens L. - Tarackbúza 
AMARE - Amaranthus retroflexus L. - Szőrös disznóparéj 
ANTAR - Anthemis arvensis L. - Parlagi pipitér 
CARBE - Carpinus betulus L. - Közönséges gyertyán 
CHEAL - Chenopodium album L. - Fehér libaparéj 
CIRAR - Cirsium arvense L. - Mezei acat 
CRATA - Crataegus L. - Galagonya 
DIGSA - Digitaria sanguinalis L. - Pirók ujjasmuhar 
ECHCR - Echinochloa crus-gallt L. - Közönséges kakaslábfű 
ERICA - Erigeron canadensis L. - Betyárkóró 
GAL spp. - Galium spp. L. - Galajfélék 
PAROF - Parietaria qfficinalis L. - Falgyom 
POLYG - Polygonum spp. L. - Keserűfűfélék 
POLPE - Polygonum persicaria L. - Baracklevelű keserűfű 
POROL - Portulaca oleracea L. - Kövér porcsin 
PRUSP - Prunus spinosa L. - Kökény 
QUERO - Quercus spp. L. - Tölgy félék 
RAPRA - Raphanus raphanistrum L. - Repcsényretek 
ROBPS - Robinia pseudo-acacia L. - Fehér akác 
ROSCA - Rosa canina L. - Gyepűrózsa 
RUBUS - Rubus spp. L. - Szederfélék 
SENVU - Senecio vulgáris L. - Közönséges aggófű 
SET spp. -SetariaP.B.L. - Muharfélék 
SETGL - Setaria glauca P.B. (L.) - Fakó muhar 
SINAR - Sinapis arvensis L. - Vadrepce 
SISYM - Sisymbrium L. - Zsomborfélék 

Kultúr fafajok jegyzéke 
Rövidítés Magyar név Latin név 
DF - Duglászfenyő - Ppseudotsuga menziesi FRANCO 
EF - Erdeifenyő - Pinus silvestris L. 
EzF - Ezüstfenyő - Picea pungens (L.) KARST. 
FF - Feketefenyő - Pinus nigra ARN. 
JF - Jegenyefenyő - Abies alba MILL. 
LF - Lucfenyő - Picea abies (L.) KARST. 
VF - Vörös fenyő - Larix decidua MILL. 
A - Fehér akác - Robinia pseudo-acacia L. 
B -Bükk - Fagus silvatica L. 
T - Tölgyfélék - Quercus spp. 

D R . F Ü H R E R E R N Ő 

Az ökológiai alapú erdőművelés 
növeli erdeink stabilitását 

Erdeink szemmel látható jegyek (levélvesztés és elszíne
ződés, ágelszáradás) alapján is megítélhető egészségi állapot
romlásában az abiotikus és biotikus tényezők egyaránt szere
pet játszanak. Ezek hatása a földrajzi elhelyezkedéstől és a 
termőhelyi viszonyoktól függően hol egymást erősítve, hol 
pedig egymást gyengítve érvényesül. Ezért az erdészeti kuta
tás égetően fontos feladata az erdőkárok okainak meghatáro
zása és az ok-okozati összefüggések egyértelmű feltárása. 
Ennek ismeretében tudunk olyan ágazati szintű döntések elő
készítésére javaslatot tenni, a gyakorlatban olyan erdőműve
lési eljárások bevezetését szorgalmazni, melyek következetes 

megvalósításával a tartamos erdőgazdálkodás feltételeit és 
állományaink stabilitását megőrizhetjük, adott esetben javít
hatjuk. E cél eléréséhez nem elegendő az erdészek ilyen 
irányú törekvése, hanem össztársadalmi összefogásra, a ha
tártudomány-területek képviselőinek jó szándékú segítségére 
is szükség van. 

Az ökoszisztéma-szemlélet fokozatos fejlődésével és tér
hódításával szorosan összefüggő tartamos erdőgazdálkodás 
ma már nem csupán 

- az erdők materiális javainak (élőfakészlet, növedék) tar
tós biztosítását (Hartig, 1795), 



- az crddk területének megtartását és emelését {Cotta, 
1804), 

- az erdő és a termőhely termőképességének (védelmi 
funkció) megőrzéséi (Kasthofer, 1846), 

- az erdő értéktermelő képességének fenntartását (Borgg-
revve, 1884), 

- az erdő szociális funkcióinak (munkahelyteremtő, köz
jóléti szerep stb.) hosszú távú teljesülését (Dieterich, 1939), 
hanem az. erdő ökológiai szemléletű megközelítéséből adódó
an az erdei ökoszisztéma, annak légnemű, folyékony és szi
lárd fázisú anyagforgalmának, a benne élő állat- és növény
fajok, valamint ezek termőhelyükkel kialakított kapcsoaltai 
sokféleségének megőrzését és fenntartását (Ulrich, 1987), 
vagyis az ember erdőhöz való viszonyát, az ember és az erdő 
közötti kapcsolatrendszer milyenségét (Gártner, 1991) jelen
ti. Ezért az erdészeti tevékenységről alkotott össztársadalmi 
kép helyes kialakítására a jövőben az eddiginél jóval nagyobb 
figyelmet kell fordítanunk (televízió, rádió, sajtó, nevelés). 

Az erdő stabilitásának problémája 
A termőhelykutatás során tisztázódott a termőhelyi ténye

zők szerepe, valamint a fák és állományaik növekedésére és 
fejlődésére gyakorolt hatásuk {Járó, 1972). A termőhelyi 
tényezők, a klíma, a talaj és a hidrológiai viszonyok jellemzik 
azokat a feltételeket, egyben megszabják azokat a korlátokat 
is, melyek között természetesen kialakult és mesterségesen 
létrehozott erdőtársulások és faállományok egyes fái bizo
nyos vitalitással, az állományok, a populációk pedig bizonyos 
stabilitással rendelkeznek. 

Természetesen az egyes fák vitalitását a környezed adott
ságok mellett a genetikai tulajdonságok is befolyásolják. Eze
ket pedig a fafajmegválasztással alapvetően és hosszú terme
lési időszakra behatároljuk. 

Tehát a termőhelyi viszonyokhoz igazodó fafajmegválasz
tás az egyesfafajok vitalitása és az erdőtársulások stabilitása 
szempontjából döntő jelentőségű, ezért erdőgazdálkodásunk
nak meghatározó és központi tevékenysége. 

Vitalitás fogalmán a gyakorlatban - attól függően, hogy 
mely szakterület szemszögéből határozzuk meg - mást és 
mástértünk (Dimitrij, 1991 a). 

Az erdész-botanikusok a növekedés tulajdonságai, a fater-
méses szakemberek a növekedés erélye és mértéke oldaláról 
közelítik meg. Akkor tartanak egy fát vitálisnak, ha annak 
teljesítőképessége, szervesanyag-produkciója nagy. Az erdő
védelemmel foglalkozó szakemberek (patológusok) vitális
nak azokat a faegyedeket nevezik, amelyek különböző bioti-
kus és abiotikus károsítással szemben ellenállóak. A kettő 
együtt a legritkább esetben érhető el, hiszen jó és erőteljes 
növekedés laza szövetű fát eredményez, ami viszont az ellen
álló képesség csökkenéséhez vezet. A vitalitás fogalmán tehát 
a fák azon képességét értjük, melynek segítségével a külön
böző körülményekhez - genetikailag meghatározott életrit
musukkal - optimálisan alkalmazkodni tudnak (Dimitrij, 
1991 b). Amíg a fák vitalitása fiziológiai tulajdonság, addig a 
fák stabilitása az erdészed gyakorlatban inkább fizikai érte
lemben érvényesül. Erdőben az egyes fák stabilitását azok 
vitalitása mellett sok egyéb tényező is befolyásolja. E ténye
zők közül fontosak az alaki és állományszerkezeti tulajdon
ságok. 

Az egyes fák stabilitását erdőneveléssel jelentős mértékben 
javíthatjuk. Egy jó növekedésű és a biotikus károsítókkal 
szemben ellenálló egyed - azaz egy vitális fa - akkor rendel
kezik megfelelő stabilitással, ha pl. az állékonysága (magas
ság és átmérő viszonya) magas, megfelelő horizontális és 
vertikális irányú gyökérzete van, és így tovább. Vagyis egy 
faállomány stabilitásának előfeltétele az, hogy az állomány 
megfelelő szerkezetű legyen, és egyes egyedei nagy vitalitás
sal és stabilitással rendelkezzenek. Egy ökoszisztéma, egy 
erdőtársulás stabilitását pedig a további tényezők (pl. mikro
organizmusok megfelelő működése, optimális humuszképző
dés stb.) egyenkénti és együttes érvényesülése, az ökoszisz
téma fejlődési dinamikája és stádiuma is befolyásolja (Majer, 
1989). Az elmondottakból következik, hogy ahol a termőhe
lyi viszonyok megengedik, a fafajmegválasztás és erdőneve
lés folyamán nagyobb figyelmet keli indítanunk: 

- az ökológiai szemlélet érvényesítésére, 
- a termőhelyi adottságok, valamint azok várható és előre 

jelzett változásának igen alapos megismerésére, 
- a stabilitást elősegítő állományápolásra és védelemre, 

valamint 
- a megfelelően megválasztott állománykímélő használat

ra. 
Az említett célok biztos gazdasági háttér mellett erdész 

szakembereink magas színvonalú ökológiai-erdőművelési is
mereteken nyugvó türelmes tevékenységével érhetők csak el. 
Sajnos ma még az erdő materiális haszna és az erdőgazdálko
dás eredményessége ennek feltételeit nem teremti meg. Éppen 
abban bízunk, és kérjük a társadalom, a közvélemény, a 
szomszédos tudomány- és szakterületek (botanikusok, ökoló
gusok, természet- és környezetvédők) képviselőinek közre
működését, hogy az erdőgazdálkodásban az ökológiai alapo
kon nyugvó erdőművelés célkitűzései és elvei messzemenő
kig érvényesülhessenek. 

Új célkitűzések és időszerű feladatok 
az erdőművelésben 

Az erdőművelés azon emberi tevékenységek közé tartozik, 
amely a múlt bázisára épülve a jelen gyakorlatával és célki
tűzéseivel a jövő erdőképét hozza létre. Ebből adódóan az 
erdők mai állapota a korábbi (távoli és közeli) behatások 
eredménye, mai kezelésük a jelenlegi erdőművelési gyakor
latot tükrözi, és ennek hatása csak később, évtizedek elteltével 
mérhető le. 



Az ökológiai körülményekben bekövetkezett gyors, sok 
esetben drasztikus változások (vízrendezés, üvegházhatás, 
légszennyeződés) és azok előre nem várható hatása kérdéses
sé teszik fatermesztésünk hatékonyságát, gazdasági szem
pontból fontos fafajaink biztonságos termesztését. Ezzel egy 
időben az erdő egyéb funkciói, elsősorban környezet-, termé
szetvédelmi és közjóléti szerepe, egyre nagyobb jelentőségű
ek lesznek. Mindkét okból kiindulva - hasonlóan mint a 
közép-európai országokban (Heyder, 1986, Kohlstock, 1991, 
Ottó, 1991,Thomasius, mS.Weidenbachetai., 1989,1992) 
- szükséges erdőművelésünk céljait és feladatait átgondolni, 
ha indokolt, újból meghatározni. E vonatkozásban, tekintettel 
a társadalom erdővel szembeni elvárásaira, megfontolandók 
a következő szempontok: 

LJ Erdeink természetes változatosságának, biológiai diver-
zitásának megőrzése, ezen keresztül magas ökológiai sta
bilitás elérése elsőrendű erdőművelési követelmény. 

Az erdészeti tájakra jellemző természetszerű erdőtársulá
sok fenntartása, területük növelése alapvető érdekünk. Úgy
nevezett tájidegen - azaz nem őshonos és exóta fafajok alkal
mas termőhelyre telepítése növeli a táji sokszínűséget, az 
erdőtársulások (állománytípusok) sokféleségét, egyúttal haté
kony eszköze a gazdálkodás és teljesítőképesség fokozásának 
is. Nagy területű elegyetlen állományokat e fafajokból azon
ban ne hozzunk létre. A fafajok és erdőtársulások sokfélesége 
mellett ügyeljünk a genetikai változatosság megtartására. A 
helyi és táji, vagyis az őshonos fafajok és állományaik egyes 
típusainak megőrzése a legfontosabb feladatunk. Termé
szetesen nem következik ebből az, hogy a több generáción 
keresztül végrehajtott genetikai szelekció (származási körzet) 
előnyéről a jövőben le kelljen mondanunk. 

Végül a sokféleség és változatosság magában foglalja az 
egyes erdészeti tájakra jellemző, más és más ökológiai alapo
kon nyugvó erdőművelési gyakorlat (felújítás, vágástípus 
stb.) tájankénti megőrzését is. 

ö A minőségi fatermesztés (termelési cél) érdekében a ter
mőhelyek termőképességének megtartása és fokozása 
fontos erdőművelési követelmény. 

Tisztázandó, hogy mely fafajok termeszthetők egyáltalán, 
és melyeket érdemes a termőhely és a teljesítmény szerint 
elsősorban termeszteni. Alapvető igény, hogy a termőhely 
potenciális termőképességét optimálisan hasznosító fafajú és 
állományszerkezetű célállományokat alakítsunk ki. Ezek az 
állományok szolgálhatják a fatermelés hosszú távú bizton
ságát úgy, hogy a termőhely termőképessége ne csökkenjen. 
A termőképesség optimális hasznosítása nem engedi meg a 
termőhely maximális hasznosítását (ültetvényszerű erdőgaz
dálkodás helyett természetszerű), de azt sem, hogy a termő
hely termőképessége hosszú távon kihasználatlan maradjon 
(rontott erdők). 

Tekintettel az ökológiai és biológiai adottságokra, a faál
lományok vágáskorát az értékesebb választékok termelése 
végett emelni kell, ezáltal a fák legértékesebb, idősebb korban 
képzett növedékét is hasznosíthatjuk. 

ö Az erdők stabilitása lényeges szerepet játszik az erdő 
védelmi és rekreációs funkciójában, ezért megőrzése és 
fokozása elsőrendű feladat. 

Tartamos, tervszerű és kíméletes (állomány, termőhely) 
erdőgazdálkodást csak ökológiai és állományszerkezeti 

szempontból stabil erdőkkel lehet folytami. A termőhelytí
pus-változatokra épülő fafajmegválasztással és intenzív ápo
lással, neveléssel létrehozott elegyes, lehetőség szerint több
szintes állományok ezt a célt messzemenőkig szolgálják. Er
dészeti szempontból azonban nemcsak a szálankénti elegyes-
ségre kell gondolnunk, hanem az erdőtömbön és erdőrészle
ten belül a csoportos elegyítésre is. A korai és erős belenyú
lások lehetővé teszik a korona-törzs arány (h/d) megfelelő 
kialakítását, egyben az állomány optimális elegyességét és 
vertikális tagolódását eredményezik. 

A gazdálkodás folyamán mindenképpen meg kell tarta
nunk lombos állományaink fajgazdagságát. Bükköseinkben, 
tölgyeseinkben a kísérő fafajokat, a kőriseket, juharokat, hár
sakat, a gyertyánt, a cseresznyét fel kell karolni, és mind a 
felső, mind pedig az alsó szintben elegyíthetjük ezeket. Ha
sonlóképpen javasolható bükkösökbe - a termőhelyi viszo
nyoktól függően - fenyőfélék, erdei- és vörösfenyő, valamint 
luc elegyítése. A kísérő fafajok felkarolása nem okoz különö
sebb többletfeladatot. Fontos, hogy az állományápolások köz
ben kíméljük azokat. Sajnos eddig kevés figyelmet szentel
tünk ökológiai szempontból fontos szerepükre a talajfeltárás
ban, a humuszképződésében és egy fajban gazdag rovarfauna 
megőrzésében. 

ö A természetesfelújítás arányának növelése erdőművelési 
tevékenységünk kiemelt célja. 

Elsősorban az őshonos, lassan növő fafajú állományokban 
(bükkösök, gyertyános tölgyesek és tölgyesek) szükséges a 
magról történő természetes felújítás arányának fokozása. Ez
zel a biológiai változatosság, a stabilitás és a termőképesség-
fenntartás követelményeinek egyaránt eleget tehetünk. A 
nagyvad magas létszáma, az erdők egészségi állapotromlása, 
a termőhelyi tényezők kedvezőtlen irányú változása a termé
szetes felújítás eredményességét sajnos csökkenti, illetve 
gondosabb és türelmesebb szakmai tevékenységet követel. A 
magtermő fák védelme alatt elvégzett felújítás nemcsak öko
lógiai, hanem gazdasági szempontból is előnyös lenne. Ezzel 
a legértékesebb, időskori ritkítási növedék is hasznosíthatóvá 
válna. A hazai termőhelyi viszonyok mellett viszonylag rövid 
ideig tartó felújításra (ernyős felújítóvágás) van csak lehető
ség, az újulatnak pedig minél előbb meg kell jelennie, meg 
kell erősödnie a nagymértékű gyomosodás miatt. Ahol a 
sikeres természetes felújítás nem végezhető el, ott az alátele-
pítéses felújítóvágást célszerű előnyben részesíteni a tarvá
gással szemben. Ezzel az anyaállomány mikroklimatikus vé
dőhatását is hasznosíthatjuk. 

D A minőségi fatermesztés megköveteli az ápolások és gyé
rítések szakszerű elvégzését. 

A szakmailag jól megtervezett, lehetőleg korai és erős 
belenyúlások az állományok minőségét és stabilitását, ele
gyességét és szerkezetét, produktivitását, a ráfordítások és 
hozamok nagyságát alapvetően meghatározzák. Mindenkép
pen szükséges az előhasználatok arányának (50%) emelése. 
Az egyes gyérítési modellek és a javafák kiválasztása éssze
rűsíti és megkönnyíti a gyérítések kivitelezését. 

LJ Az erdő károsodásának elkerülése, illetve csökkentése 
szakmai tevékenységünk fontos része. 

A termelésből és a közelítésből adódó károk gyakran a 
hiányos szervezésre vagy gondatlanságra vezethetők vissza. 
A jobb ellenőrzés és szakmai felkészültség, valamint a minő-



ségi munka anyagi elismerése e vonatkozásban is hatékony 
javulást eredményezhetne. 

Kevés figyelmet fordítottunk eddig a nagyméretű, igen 
nagy súlyú közelítőgépek talajtömörítő, ezen keresztül gyö
kérzetkárosító hatására. Ezek hátrányait gazdasági szempont
ból kimutatni nagyon nehéz. A felső talajrétegben a tömörö
dés hatására lejátszódó kedvezőtlen fizikai és kémiai tulaj
donságok miatt azonban ezen károk a jövőben mindenképpen 
kiküszöbölendők. 

Az elmúlt 10-15 évben az erdőművelés sikerességét legin
kább a túlzottan elszaporodott nagyvadállomány kártétele 
csökkentette. Ezért elkerülheteüen az opümális - még elvi
selhető mértékű vadkárt okozó - vadlétszám meghatározása, 
az állománynak erre a szintre történő apasztása. 

A környezeti viszonyokban mutatkozó kedvezőtlen válto
zások, elsősorban a termőhely vízgazdálkodásának rosszab
bodása, adott körülmények között a levegőszennyeződés des
tabilizáló hatása ellen erdőművelési beavatkozásokkal véde
kezni sajnos jelenleg nem lehet. Az ökológiai adottsághoz, 
vagyis a változó termőhelyi viszonyokhoz igazodó termé
szetszerű erdőgazdálkodással azonban a kedveződen hatások 
némileg csökkenthetők. 

Cl A természetszerű erdőművelés a természetvédelem legha
tékonyabb eszköze, ezért megvalósítására mindenképpen 
törekednünk kell. 

A természetes állapotnak megfelelő, fajban gazdag, több 
szintű és összetett szerkezetű erdő sok esetben egyedüli élet
terc a ritka növény- és állattársulásoknak. Ebből adódóan ezen 
erdők fenntartása és gondos ápolása egyúttal hatékony termé
szet- és környezetvédelem is. Ezért a védelem szempontjából 
sokkal ésszerűbb és eredményesebb a nagy területen megva
lósítandó természetszerű erdőgazdálkodás, mint a kis terület
re korlátozódó természetvédelmi koncepció (tájvédelmi kör
zet, rezervátum stb.) érvényesítése. A természetszerű erdő 
mai felfogásunkban eltér a természetes, ember által nem, vagy 
csak részben kezelt erdőtől, mert benne a természetes erdő-
társulás fafajai mellett, ahhoz eredendően nem tartozó, idegen 
(vendég) fafajok is előfordulhatnak. A természetszerű erdők
ben ezen fafajok elegyedésének mértéke és formája, az erdő 
szerkezetének megváltozása azonban csak olyan mértékű le
hel, hogy az a termőhely termőképességét tartósan ne csök
kentse, és az erdő egészségi állapotát, illetve stabilitását ne 
veszélyeztesse. 

A szakszerűen kezelt természetszerű erdő nemcsak ellenál
lóbb a káros környezeti hatásokkal szemben, nemcsak több és 

jobb minőségű faanyagot szolgáltat, hanem a jóléü és szociá
lis funkciók ellátására is alkalmasabb. Ezért ma az erdészektől 
sokszor számonkért szálaló erdőgazdálkodás - a többszintes 
és elegyes állományok mindenáron történő létrehozása, az 
ápolások és gyérítések, valamint a tarvágásos üzemmód ará
nyának csökkentése - az esetek többségében, mint ahogy erre 
már mások (Majer 1986, Koloszár, 1992) is szakmai érvekkel 
rámutattak, ökológiai szempontból sem indokolt. 

Legfontosabb szakmai feladataink 

Az erdőkárokkal összefüggésben mintegy 15 éve megkez
dett igen intenzív vizsgálatok az ökoszisztéma-kutatások szá
mára is fellendülést jelentettek. Sajnos azonban több igen 
fontos kérdés, így: 

- a különböző fafajú erdei ökoszisztémák szerkezete és 
működése, 

- a természetes regenerálódás folyamatai, 
- a stabilitás és szervesanyag-képzés összefüggése, vala

mint 
- az ökoszisztémában lejátszódó természetes folyamatok

hoz igazodó erdőművelési beavatkozások vonatkozásában 
még további ismeretekre van szükségünk (Heinsdorfés Hqff-
mann, 1992). 

A konkrét gyakorlati feladatok magas szakmai követelmé
nyeknek megfelelő ellátásához elengedheteden: 

- a termőhelyu'pus-változatokra épülő fafajmegválasztási 
irányelvek korszerűsítése, illetve újbóli meghatározása. Ez 
figyelembe veszi a megváltozott ökológiai viszonyok (vízren
dezés, klímaváltozás, levegőszennyeződés) hatásait is; 

- az ökológiai alapokon nyugvó, természetszerű erdőmű
velés megvalósítása. Az ilyen erdőművelés nem kötött szabá
lyokon, nem sablonszerűén végrehajtott gazdálkodáson alap
szik, hanem tudományos eredményekkel alátámasztott bioló
giai és ökológiai ismeretek birtokában a helyi adottságokhoz 
és termőhelyi viszonyokhoz igazodó, szabadon, a szakmai 
felkészültségtől függően megválasztott beavatkozásokat al
kalmaz; 

- a gyakorlat, az oktatás és a kutatás ökoszisztéma-szem
léletű gondolkodásának megerősítése és a felmerülő szakmai 
problémák egymás munkáját segítő közös megoldása. 

A vázolt feladatok megvalósításával az erdészek a társada
lom bárm inemű kihívásának és elvárásának mind a fatermesz
tés, mind pedig a természet- és környezetvédelem terén 
messzemenőkig eleget tudnak és fognak is tenni. 

(A hivatkozott irodalom 
a szerzőnél megtekinthető.) 

Az Európai Közösség tagállamai 1987óta azonos módszerekkel vizsgálják az erdők egészségi állapotát (16x16 
km-es nemzetközi rácsháló), és minden évben összevetik az adatokat 

1990-ben ez a felmérés kiszélesedett öt másik európai ország részvételével: Ausztria, Csehszlovákia, Magyar
ország, Lengyelország, Svájc. A kár mérése, becslése a lombozat sűrűségének, természetellenes elszíneződésé
nek és a termőhely (pl. talaj) vizsgálatán alapszik. Az 1990-es mérések szerint az Európai Közösség tagállamaiban 
a fák 15,1%-a (defolizáció) károsultnak tekinthető. 

A közép-európai országokban ez az érték több, mint kétszerese az előbbinek, azaz 35,3%. 
A legnagyobb arányú károkat Lengyelországban, Csehszlovákiában és Németország bizonyos részein ta

pasztalták. 
A lombozat sűrűségében bekövetkező negatív változások a tűlevelűek esetében valamivel nagyobbak (Ny-

Európa 15,4%, Közép-Európa 38,4%), mint a lomblevelű fáknál (Ny-Európa 14,9%, Közép-Európa 25,5%). 

(Forest Health Report, 1991. Ref.: Csépányi Péter) 




