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Az 1970. évi mérlegadat szerint a Szegedi Állami Erdőrendezőség faállomány -
hyal borított területének 17%-a, 13 587 ha fenyőerdő. Korosztály-megoszlása: 
1—10 éves 9567 ha, 11—20 éves 2295 ha, 21—30 éves 447 ha, 31—40 éves 633 
ha, 41—60 éves 581 ha, 61—80 éves 64 ha. A z 1970 óta eltelt két év alatt 6093 
ha erdőfelújítást és erdőtelepítést végeztek a gazdálkodók, melynek becslésünk 
szerint mintegy további 70%-a szintén fenyőerdősítés. Ez az első korosztály 
területét mintegy 4000 ha-ral megnöveli s az egész területet 19%-ra emeli. 
Ha Békés megye egész faállománnyal borított területét levesszük — miután 
fenyő ott gyakorlatilag nincsen — a fenyőerdővel borított terület Csongrád 
és Bács megyékben 23,5%-ra emelkedik. 

A Duna—Tisza közén két fenyőfajnak, az erdei- és feketefenyő termesztésé
nek van és lesz igen nagy jelentősége. A felújítások, a parlag területek beerdő-
sítése túlnyomó részben e két fenyőfajjal történik, és jelentős fejlődés vár
ható a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területek beerdősítése esetén is 
(ez a terület kb. 10 000 ha lehet). Figyelembe véve, hogy az erdősítések során 
alkalmazott fafajok túlnyomó része fenyő, és várhatóan 15—20 év múlva az 
összes erdőterület 50—60%-a fekete- és erdeifenyő lesz, a korszerű fenyőter
mesztés elveinek reális érvényesítése az üzemtervezés egyik legfontosabb fel
adatává lett. 

HOGYAN ÉRVÉNYESÜL A KORSZERŰ 
FENYŐTERMESZTÉS AZ ÜZEMTERVEKBEN? 

Az erdőrendezés az erdőt a faanyagszolgáltatáson túl összes járulékos köz
vetett és közvetlen hasznával együtt szemléli. Alapvetően — de nem mereven 
— szétválasztja gazdasági és egyéb erdőkre. A fő cél az erdő által nyújtott 
lehetőségek maximális kihasználása úgy, hogy az erdő sokirányú értéke növe
kedjék a biológiai egyensúly fenntartása mellett. 

Alapvető feladat először térben rendezni a fenyőtermesztésre alkalmas terü
leteket. Belterjes nagyüzemi fatermesztés csak akkor lehetséges, ha a gazda
ságosság feltételei biztosítottak. Ahhoz, hogy gazdaságosan lehessen fenyőt ter
meszteni, a korábbi üzemtervezési és gazdálkodási szemléletet módosítani kell 
— a túlzottan elaprózott, előnytelen alakú, kis területű erdőrészleteket a le
hetőséghez képest össze kell vonni. A z elkerülhetetlenül alkalmazott és alkal
mazandó gépeket gazdaságosan csak így lehet kihasználni. A z erdőrészletek 
számának csökkentése az éves tervek és nyilvántartások adminisztrációs mun
káit is jelentősen csökkenti. 

Az erdők ökonómiai osztályozása az erdőrendezés következő feladata. Hogy 
az adott részleten gazdaságos-e a fatermesztés, azt vitás esetben a termőhely
feltárás dönti el. A küszöb alatti állományokat, ill. azokat a gyenge talajtípu-



sokat, melyeken a fenyőtermesztés nem üti meg a kívánt mértéket, az intenzív 
gazdálkodásból kivonjuk és azok egyéb rendeltetésűek lesznek. Megjegyzem, 
hogy a küszöb alatti állományok jóléti értéke, környezetre való hatása itt a 
Duna—Tisza közén rendkívül nagy jelentőségű, így fenntartásuk és gondozá
suk feltétlenül szükséges, és a korszerű fenyőtermesztés alapelveit bizonyos 
mértékben itt is érvényesíteni kell. A z erdő ökonómiai osztályozása az eddigiek 
során azt bizonyítja, hogy e mostoha termőhelyi viszonyok között az erdei-
és feketefenyő (talajhiba kivételével) úgyszólván mindenütt, de legalábbis az 
erdőterület 90—-95%-án gazdaságosan termeszthető. Így a jövőben arra kell 
vigyázni, hogy a termőhely és a vegetáció egyensúlya érdekében, fenyves mo
nokultúrák elkerülése végett a termehelyfeltárás kiemelje azokat az erdőrész
leteket, amelyek lombfa termesztésére alkalmasak, és el kell követni mindent 
annak érdekében, hogy azokon lomberdők létesüljenek. 

A korszerű fenyőtermesztés a megfelelő vágáskor alkalmazását követeli. Vi
tatott kérdés ennek a mértéke. A megadott optimális vágásérettségi korok ál
talános vélemény szerint kissé magasak. A gyakorlati élet, az állományok egész^ 
ségi állapota, az állományok érték- és tömeggyarapodásának erős visszaesése 
alacsonyabb vágásforduló alkalmazását teszi szükségessé. így jelenleg 50 éves 
vágásfordulót alkalmazunk — kisebb-nagyobb eltérésekkel. A Duna—Tisza kö
zén erdei- és feketefenyőből I. osztályú vastagfát nem tudunk termeszteni, de 
— és ez a döntő — az időegység alatt rendkívül magas fatömeghozam érhető 
el. így a vágáskornak a legnagyobb fatömeghozam ideje kell, hogy az alapja 
legyen. Pillanatnyilag nincs baj ezen a téren, hiszen a fenyőállományok zöme 
olyan fiatal, hogy az adott vágásfordulóban az ismételt üzemtervezések min
den veszély nélkül módosíthatók. A z üzemtervezés a vágásérettségi kor meg
állapításában az elmondottakból indul ki, és az erdőgazdálkodó egység hosszú 
időn keresztül egyenletes leterhelése érdekében szükség szerint átmeneti vá
gásérettségi korokat is alkalmaz. 

A korszerű fenyőtermesztésnek fontos feltétele az élőfakészlet, a tömeggya
rapodás pontos meghatározása, az adott és a véghasználati korban. Ennek fel
tétele a korszerű, az erdőgazdasági tájegységnek megfelelő fatermési tábla, 
amely híven követi a fiatal kortól a véghasználatig az adott fatermési, illetve 
termőhelyi osztályt, mert hosszú távra aktualizált erdőállapotot meghatározni 
reálisan csak így lehetséges. Rendkívül nehéz feladat ez, hiszen a sokféle erdő
művelési eljárás, különböző telepítési hálózat jelentős befolyást gyakorol az 
állomány szerkezetére és bizonyos mértékig növekedési szakaszaira is. Jelen
leg a Sólymos-féle fatermési táblát alkalmazzuk. A z összehasonlító mérések azt 
bizonyítják, hogy ez a fatermési tábla közelíti meg legjobban a valóságot. 

Adot t kor és magasság függvényében szisztematikus eltérés mutatkozik, ami 
azt jelenti, hogy az országos fatermési tábla fatömegadata kb. 10%-kal maga
sabb a ténylegesnél, tehát módosítható. A vágásérettségi korig azonban az ál
lomány fatermési osztálya változik. Bizonyos korig -— általában a törzskivá
lasztó gyérítésig — nem, de a későbbi korokban ugrásszerű csökkenés tapasz
talható, és így jön létre az, hogy fiatal korban sok a jó és a közepes fatermő-
képességű állomány, idős korban jó már alig akad, bár a termőhely azonos 
maradt. A z üzemtervezés számol ezzel a ténnyel, de jó lenne, ha az alapadatok 
módosításával a jövőben ezt a bizonytalanságot is ki lehetne küszöbölni. 

A z előzőekből kitűnik, hogy a fatermési táblát jó l alkalmazni csak akkor le
het, ha az erdőművelési eljárások sokrétűségét sikerül közös nevezőre hozni 
és biztos alapokat teremteni. Fahasználati előírások közös nevezőre való ho
zása csak akkor sikerülhet, ha fatermési osztályonként a termőhely optimális 



kihasználása mellett meghatározzuk bizonyos korszakokban, fatermési osztá
lyonként az optimális növöteret, illetve törzsszámot. 

A korszerű fenyőtermesztés alapvető feladata, hogy kellő időben és mérték
ben hajtsa végre a szükséges erdőművelési munkát. A z üzemtervezés az állo
mány ápolásától függően sürgősségi sorrendet állapít meg, s ezt rögzíti az 
üzemtervben. így bizonyos mértékben megkönnyíti az erdőgazdálkodó mun
káját és áttekinthetőbbé teszi az időbeli tervezést, az éves tervek elkészítését. 

Figyelembe véve azt, hogy a kezelő szerv gazdaságos ténykedése akkor biz
tosított, ha az előhasználatok számát és a visszatérések számát csökkentjük, 
az egy alkalommal kitermelhető fatömegét növeljük oly mértékben, hogy az 
állomány egészséges fejlődése és a maximális hozam biztosított legyen. A k o 
rábbi üzemtervek előhasználati előírásai igen mérsékeltek voltak, az akkori 
szemléletnek megfelelően. A gyakorlat — szakmai szempontból helyesen — 
sokszor az előírt fatömeg többszörösét termelte ki. A z erdei- és feketefenyő a 
tisztítás és törzskiválasztó gyérítések során az erőteljes belenyúlást tűri, a 
gazdasági szemlélet pedig megköveteli . A fő cél, a véghasználati korú főállo-
mány adott, és ennek érdekében történik a fahasználati előírás. 

Tisztítások során a gazdasági erdőkben általában a törzsszám 30—50%-át 
érinti egy-egy belenyúlás, a visszatérés idejét az állomány jósága határozza 
meg. Minél értékesebb az állomány, annál intenzívebbek az erdőművelési elő
írások. Érdekességképpen megemlítem, hogy a Bugaci Erdészetben az előző 
tervidőszakban 1 ha-on az előírt tisztítási fatömeg 2 m 3 /ha volt, míg a most 
elkészült üzemtervben ez a szám jelentősen megnőtt, 12 m 3 /ha lett. 

A gyérítések során a kitermelhető fatömeg fokozatosan csökken, egy-egy be
lenyúlás azonban még eléri az összes fa, ill. a törzsszám 25—30%-át. A törzs
kiválasztó gyérítések még nagyon kevés területet érintenek. A visszamaradó 
fák ebben a korban érik el legnagyobb növekedésüket. A cél az, hogy a leg
jobb egyedeken jö j jön létre ez a gyarapodás. A z erdőrendezés csak a mére
teket képes megadni, a kivitel szakszerűsége dönti el, hogy milyen állapotba 
kerül az állomány. 

Az üzemtervezés gyengébb termőképességű állományokban, alacsony záró
dás esetén, ha a növedékfokozó gyérítés az állományra kellő hatást nem gya
korolhat, erdőnevelési munkát nem ír elő. Megfontolás tárgyát képezi a 15—20 
m : ! alatti fatömegű előírás is. Alapelvként alkalmazzuk, hogy a véghasználati 
fatömegét elkésett, kellően nem indokolt gyérítésekkel nem csökkentjük. Ez azt 
jelenti, hogy a vágásérettségi kor előtt 10—15 évvel az erdőnevelési munkákat 
befejezettnek tekintjük akkor is, ha a vágáskor 50 év. Természetesen sok té
nyező befolyásolja még az üzem tervezőt az előhasználatok tervezésekor, a fő 
cél és mérték a termőhely és az állomány egyensúlyának biztosítása, a b ioló
giai egyensúly fenntartása és a legnagyobb fahozam elérése véghasználaii kor
ban. 

Az erdőrendezés fontos feladatának tartja az erdő sokoldalú hasznosítását. Az 
üzemtervekben fel kell tárni azokat a jelentős mellékhaszonvételeket, amit az 
erdő, jelen esetben a fenyvesek nyújtanak, vagy nyújthatnak a környezeti ha
tás és biológiai egyensúly fenntartása mellett. Fel kell tárni azért is, hogy a mű
szakilag kevésbé értékes faanyag termelését gazdaságossá tegyék. 

Korábbi rendeletek az Alföldön a gyantászást tiltották, ma már rendsze
resen gyantásznak, az időtartam több év is lehet, és az állományokban romlás 
nem észlelhető. Másik, igen jelentős mellékhaszonvételt jelent az illóolaj tar
talmú fenyőtű termelése, értékesítése. A z üzemtervekben a jövőben kellő ta
nulmányozás után fel kell tüntetni a várható fenyőtűhozamot, hogy e fontos 
nyersanyag feldolgozását tervszerűen, megalapozottan lehessen elvégezni. 



A z erdőfelügyelet ellátása területünkön sajátos feladattal bővül az erdőtele
pítési célcsoportos állami beruházások nagysága miatt. A z egész ország ez irá
nyú tevékenységének mintegy 25%-a esik ide. Ennek megfelelő fontosságot és 
jelentőséget is tulajdonítunk neki. 

Nézzük meg ezután, melyek a fenyőtermesztés terén mutatkozó feladatok, 
amelyek az erdőfelügyeletet érintik. A z üzemtervi előírások megtartásának 
ellenőrzése során vegyük sorra a magtermeléstől kezdve a véghasználatig be
zárólag az egyes műveletekkel kapcsolatos tennivalókat. 

A fenyőmagtermelés alapjai a jövőben az országos fenyőmagtermelő ültet
vények, plantázsok lesznek. Addig, amíg ezek nem adnak elegendő vetőmagot, 
addig a szükséges fenyőcsemete előállításához helyi állományokból kell a ma
got gyűjteni. A z üzemtervi időszakon belül az erdőfelügyelet kell, hogy szo
rosan együttműködve az erdőgazdaságokkal ennek az igen fontos kérdésnek 
gyakorlatában a besorolásoknál ezt figyelembe vegye. A kitermelési előírások
tól a távlati célok megvalósításáért alkalmasint el kell térni emiatt. 

A fenyőcsemete-nevelés további bázisa a kijelölt fenyőkertekben folyó cse
meteneveles. A z erdőrendezőségeken keresztül országosan biztosította a főható
ság azokat a szükséges eszközöket, amelyekkel a biztonságos nevelés folytatható 
és fenntartható. A hidegágyas csemetenevelés terén előrelépés a közelmúltban 
az elvárás ellenére alig történt. Technológiai vonatkozásban azonban a korábbi 
fenyőcsemete-nevelési eljárást is jónak tartjuk. Általában elmondható, hogy 
j ó minőségű csemetét állítanak elő a termelők a kijelölt csemetekertekben. 

A z erdősítések erdőfelügyeleti vonatkozásaira áttérve el kell mondani, hogy 
a tervezést ellenőrző tevékenységen általában javítani kell. Nem elégséges a 
tervek formai felülvizsgálata, valamint felszereltségének megállapítása. Adott 
esetben szükséges lenne a fafaj-megválasztásnak konkrét, erdőrészlet mélységű 
revíziója. Mindenképpen j o b b irányba kell terelnünk erdősítéseink fafajmeg
oszlásának ijesztő egyhangúságát. Túlságos az eltolódás a fenyőtípus irányába. 
Sajnos, fenyveseinket nem elegyesen telepítjük, s ezen túlmenően kevés lomb
típusú erdősítést is végzünk. Mind a gazdálkodó, mind az erdőrendezőség ré
szére utasításokba foglalt elvárások technológiai vonatkozásban a jövőt illetően 
nem egyértelműen a legjobb irány felé hatnak. Gondolok pl. a fenyő véghasz
nálatok utáni tuskózásra, ill. az azt követő tuskó és vékony anyag összetolás-
ra, mely nem biztos, hogy erdővédelmi szempontból jóra vezet. A fenyőerdő
sítésekben eddig alkalmazott technológia mindenképpen revízióra szorul. Az 
idő olcsóbbat, jobbat és főként kevésbé munka- és energiaigényes erdősíté
seket sürget. 

A fenyőerdősítések műszaki átvételeinél az erdősítések készültségi fokának 
megállapíthatósága egyértelmű. Ugyanez azonban nem állítható a befejezettség 
feltételeire nézve is. A korábbi utasítás szerint kötelező sortávolságok várható 
bővítése, a befejezettség elhúzódása, hosszabb ápolási idő tekintetében vet fel 
lényeges, tisztázandó kérdéseket. A sortávolság a nevelés kérdésében is elha
tározó. A jelenben alkalmazott sortávolság a fenyőerdősítések befejezetté nyil
vánítása után általában alig tesz szükségessé további, „befejezett ápolási" elő
írásokat. A sortávolság bővülésével ilyenekre azonban kiterjedtebben sor ke
rülhet, ami azt jelenti, hogy tovább növeljük az erdősítések önköltségét. 

Nagyon fontosnak tartom az alföldi fenyőerdősítések termelési céljának a 
tisztázását. Ez a nevelés technológiájára van jelentős kihatással. Nyilván más
ként kell az állománynevelést végezni, ha fűrészrönk előállítása a cél, s más-



ként, ha fagyártmányfa termelés, vagy éppenséggel papírfa, vagy rostfa az 
előállítási cél. Mindenesetre tisztázandó a mennyiség, vagy minőség megne-
velésének a kérdése. 

A fenyőtisztítás ésszerűsítésre vár. A soros tisztítást kisebb mértékben már 
alkalmazzák. A műszaki átvételnél 3 cm-nél vékonyabb faanyag nem marad
hat a fiatalosokban. A z Erdőrendezőség a műszaki átvételek során ennek ér
vényt is szerez. A tisztítások szűkség szerinti sorrakerülésének kiemelt fon
tosságot tulajdonít az erdőfelügyelet. A z éves tervek összeállítása idején az 
erdőfelügyelők a gazdálkodóval közösen ítélik meg a tisztítások szükségessé
gét. További feladatként tartozik az erdőfelügyeletre a fenyőál lományok gyé
rítésének tervezési, besorolási és leszámolási tennivalója. A törzskiválasztó gyé
rítések besorolásánál az együttműködést fontosnak tartjuk, a nevelés ebben az 
időszakban m é g intenzív, a segítő belenyúlást az ál lomány meghálálja és érté
kes növekedéssel válaszol. 

A legkevésbé kívánatos és szükséges, az alföldi fenyőál lományok életének 
utolsó szakaszában növedékfokozó gyérítések végeztetése. A fenyőál lományok 
növekedési kulminációján ebben az időszakban m á r túl vagyunk, a gyakorlati
lag különösebb növedéktöbblet nélkül inkább véghasználati fatömegét veszte
nénk ezeknek felesleges elvégeztetésével. 

Végül az erdőfelügyeleti tennivalók közé tartozik m é g az előírt véghaszná
latok évenkénti besorolása, az ál lományok egészségi állapotától függően. 

Kerítés helyett rőzsegátas vadkárelhárítás 

(Wildabwehrwall aus Reisig statt Gatter) 
című írásában foglalkozik dr. F. Weber 
a másutt is nagy gondot okozó kérdéssel 
az Alig. Forstzeitschrift 1973, 21. számá
ban. 

A vadkár elleni elismerten legjobb ol
talmat az okozott kárhoz viszonyítva 
aránylag olcsón felállítható kerítések 
nyújtják. Ezeket idővel a gazdálkodás, a 
tájgondozás, a roskataggá válás miatt le 
kell bontani, s ilyenkor a bontás költsé
gei elérik, sőt meghaladják a felállítással 
járó kiadásokat. 

Manapság gépekkel takarítják ki a vá
gások területét. Ennek során hosszan 
futó, gátakhoz hasonlítható halmokba tol
ják össze a vágás hulladékát, a gallyakat, 
hogy így hagyják vagy jobbik esetben el
égessék. Ezek a rőzsegátak adták az öt
letet, hogy célszerűen elrendezve a vad
kár elleni védekezésre használjuk fel. A 
kerítéssel szemben előnye ennek a mini
mális kerüköltség, a későbbi lebontás fe-
leslegessége, mert a helyben hagyott 
anyag elkorhad. A megvalósítás bizonyos 
rőzsemennyiséget igényel s ezért a 0,5 

ha-nál kisebb vágások területén nem al
kalmazható. A rőzsegát szélessége 3—5 
m, magassága 2—3 m. A szélességet tö
mör rakásolással csökkenteni lehet. A 
minél szorosabb, tömörebb rakásolás 
szükséges. A kitermelt faanyag rakásolá-
sát már kezdettől fogva úgy kell ter
vezni, hogy a döntött fák koronáikkal a 
terület szélére mutatva egymáshoz minél 
közelebb, lehetőleg egymásra lapolva fe
küdjenek. Ügyelni kell arra, hogy na
gyobb koronák esetében a rakásokban 
hézagok ne keletkezzenek. Nagyobb vá
gásterületeket csak a biztonság fokozása 
céljából is részletekre oszthatunk a rő-
zsegátakkal. A közlekedés biztosítására a 
rőzsegátak fölé kétágú erdei létrákat ál
líthatunk, folyamatosságukat szükség 
esetén kapukkal is megszakíthatjuk. 

Fenyvesekben a szúfélék ellen 
vegyszerrel védekezhetünk. A lazán fekvő 
rőzsének csak a kisebb hányadát érheti 
a vegyszer, 1 év múltán azonban annyira 
kiszárad, hogy a rovarok szaporodására 
alkalmatlanná válik. Elképzelés szerint a 
rőzsegátak 5—8 éven át felelhetnek meg 
a rendeltetésüknek. (Ref.: dr. Babos I.) 


