
Célunk tájékozódás jellegű volt, és úgy gondoljuk, ezt el is értük. A tisztí
tott parcellában egy-egy törzsre háromszoros vízmennyiség jutott, a kontroll 
parcellával szemben. Ha ez a nagy különbség nem is felelne meg teljesen a 
valóságnak, jelzi, mennyit segíthetünk az állomány fáin az időben és megfelelő 
eréllyel végzett nevelővágással. 

összefoglalva vizsgálataink és méréseink eredményeit, megállapíthatjuk, 
hogy hagyományosan telepített fenyőfiatalosainkban a Duna—Tisza közi ho
mokháton a korai és erőteljes belenyúlás biztosítja azt az egészséges és megfe
lelő koronaarányt, amely az egy-egy törzs úgynevezett értéknövedékét (erőtel
jesebb vastagsági növekedés) a későbbiek során lehetővé teszi. A Duna—Tisza 
közén fenyveseink által elfoglalt termőhelyeken a víz képezi a termőhely leg
döntőbb faktorát. Különösen a fiatalos fejlődési szakaszban igen lényeges ez, 
amikor a legnagyobb a magassági növekedés, így a vízfogyasztás is. 

A késői és óvatos belenyúlással, a nagy törzsszám és koronazáródás fenntar
tásával az amúgy is kevés csapadékot egy-egy törzsre vonatkoztatva még in
kább lecsökkentjük. Hóvastagságméréseink (melyről már dolgozat jelent meg 
.,Az Erdő"-ben) további bizonyítékokat adnak erről. 

Erdőrendezés Törökországban 

Törökországban 1857-ig nem volt rendszeres erdőgazdálkodás. Még az 1870-ben 
kiadott első erdőtörvény sem írja elő a terv szerinti gazdálkodást. Az 1917-es és 1924-es 
erdőtörvényekben van szó először az erdőrendezésről. Az 1956. évi erdőtörvény alap
ján az erdőrendezés feladatét már az erdészeti főigazgatóság erdőrendezési részlegének 
45 munkacsoportja látja el. Egy-egy munkacsoport 3—4 erdőmérnökből áll. A török
országi erdők területe meghaladja a 18 millió ha-t, az erdősültség a 23%-ot. Ezek 
99,9%-a rendezett erdő. Az erdőket elsődleges rendeltetésük alapján a következők 
szerint osztják fel: fatermelés, hidrológia, erózió elleni védelem, klímavédelem, szociá
lis, tudományos. 

Az erdők zöme állami tulajdonban van, a tervezési egység nagysága 5—10 ezer ha 
között mozog. Mintaüzemnek a 2500 ha-os erdőterületű egységet tekintik. Ezen belül 
üzemosztályokat képeznek, amelynek legkisebb területe annyi hektár, mint amennyi 
a vágásforduló éveinek száma. Az erdőtagok területe 50—100 ha, az erdőrészleteké 
minimálisan 1 ha. Az intenzíven kezelt erdőkben termőhelytípus, vegetáció típus és 
ökológiai térképeket készítenek erdőművelési céllal. Az egyes fafajok 100 éves korban 
elért átlagos magassága alapján három, illetve öt osztályú bonitástérképet szerkeszte
nek. A faállománytípus-képzés alapja a fafaj, kor és az elegyarány. 

Az erdőállapot meghatározására reprezentatív eljárásokat alkalmaznak a légi felvé
telek és a matematikai statisztikai módszerek hasznosításával. Ehhez kapcsolódnak a 
földi mérések. 1 : 25 000 méretarányú rétegvonalas alaptérképet készítenek, amelyet 
sok esetben 1 : 10 000-re nagyítanak. 

A faálloménytípusokat is a légifelvételek segítségével határozzák meg. A terület-
leltár alapja szintén a légifelvétel. 

A fakészlet és növedók megállapítása reprezentatív mintavételes eljárással történik. 
A felvételi terület alakja kör, amelynek nagysága a faállomány korától függően 
0,02—0,08 ha. A felvételi területek számának levezetésére a következő képletek szol
gálnak : 
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korú állományban 10—30% között lehet. 
A leltározást 10 évenként ismétlik, ezért az egész ország erdőterületét 10 egyenlő 

részre osztották, amelynek évente 1/10 részéről készítenek légi felvételt. Valamennyi 
erdőrendezőnek részt kell vennie a külső és belső munkában. 

A kör alakú felvételi területek határait vagy megjelölik, vagy a Bitterlich-féle mód
szert alkalmazzák. Ezeken a faállomány összes főbb adatát felveszik. Kidolgozzák fafaj 
szerint a fakészletnek a kor függvényében a vastagsági és a minőségi osztályoknak 
megfelelő megoszlását. A növedék kiszámításához a H. A. Meyer-féle interpolációs 
eljárást alkalmazzák. A felvételi területek adataiból kidolgozzák a növedéktarifát. 

A vágásforduló fafajonként: fekete és erdeifenyő: 110—180, jegenye és lucfenyő: 
100—140, libanoni cédrus: 140—200, tölgyfélék: 150—300, égerfélék: 50—80 év. 
A vágásfordulót a termelési cél függvényében módosítják. 

A török erdőrendezés feladata a termőhelyi adottságok maximális fatermesztési 
hasznosítása. Az Európában használatos hozadékszabályozási eljárásokból a legtöb
bet Törökországban alkalmaznak. Például tarvágásos sarjerdőben az évi hozadék ki
számítására a következő képletet alkalmazzák: 
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ahol E = évi hozam, F = az üzemosztály területe, U = a vágásforduló, Z = évi átlag -
növedék. A szálerdőben a Hufnagel-féle vastagsági osztály módszert alkalmazzák. 

Az üzemterv tartalmazza a véghasználati, az elő- és a mellékhasználati, az erdősítési, 
az erdőművelési, az úthálózati és útépítési tervet. A terv 10 és 20 éves időtartamra 
készül. A félidőben revíziót hajtanak végre. 

Az Isztambuli Egyetemen Erdőrendezési Intézet működik, ahol az erdőrendezés 
fejlesztését a következő témák kutatásával szolgálják: 

— az adatfeldolgozás korszerű módszereinek lehetősége az erdőrendezésben; 
—- a szálalóerdők optimális növekedésének vizsgálata; 
—• a fa és gyantatermelést szolgáló törökországi erdők gazdasági alapjai; 
— az üzemosztály nagyságának hatása a korosztályviszonyokra. 
A IXJFRO felkérésére Dr. Ismail Eraslan professzor állította össze a török erdőren

dezési módszerek ismertetését. Ebből egyrészt kitűnik, hogy a török erdőrendezés 
gyors ütemben fejlődik, másrészt az európai országokéhoz hasonló fejlesztési tervek 
vannak. 

( IUFRO kiadvány alapján ref.: Dr. Sólymos R.) 

A kanadai erdők és a génmegőrzés problémájával foglalkozott a Kanadai Erdé
szeti Nemesítési Bizottság 13. értekezlete. Az ország felét borító erdőterület a jég
takaró visszahúzódásával alakult ki, ezért a jelenlegi erdőállományok nagyon rövid 
múltra tekinthetnek vissza. Egyes területeket az erdő alig 10 generáció óta foglalt el. 
Az egyes fafajok elterjedési területhatárai ma is változnak, az állományok genetikai 
összetétele heterogén. 

Az európaiak érkezése előtt az emberi beavatkozás nyilvánvalóan csekély mértékű 
lehetett. A kolonizálás idején a szántóterületeket legnagyobbrészt erdőirtások he
lyén létesítették — ez azonban még mindig csak 2%-át érintette a teljes erdőterü
letnek. Így, az egyes sűrűn lakott körzetek kivételével az emberi tevékenység mind 
a mai napig nem változtatta meg a kanadai erdők képét. Nincs egyetlen kipusztult, 
vagy veszélyeztetett fafaj sem. 

Érdemes megemlíteni, hogy Kanadában évente mintegy 1,1 millió ha-on folyik 
fahasználat (ebből tarvágás 87%, szálalás 12%, egyéb 1%), a vágásterületeknek 69 
százalékán a természetes újulat kielégítő, 14%-án részleges vagy teljes mesterséges 
felújítást végeznek (ültetés, magvetés, vagy talajelőkészítés a természetes újulat szá
mára). A fennmaradó 17%-nyi területen semmilyen munkát nem végeznek, habár 
erre erdőművelésileg szükség volna. 



1965-ig összesen alig 900 ezer ha felújítását végezték el ültetéssel vagy magvetés
sel, ami a gazdasági erdőterület mindössze 0,3%-a. 2000-ig a mesterséges erdők rész
aránya legfeljebb 5%-ra fog emelkedni. 

A fentiekből nyilvánvaló, hogy a vágásterületek mintegy 70" ()-án a helyi gén
állomány természetes újulat formájában fennmarad, Ami a felújítatlanul maradt 
területeket illeti, ezeket a pionír fafajok igen hamar visszafoglalják. Ez önmagában 
nem természetellenes, mert Kanadában az erdőtakaró fafajösszetétele általában ge
nerációról generációra változik. 

Az erdei fák génállományának megőrzése több célból történhet. Tudományos cél
lal létesített rezervációkat a Nemzetközi Biológiai Program (IBP). A nemzeti és 
tartományi parkok jóléti, üdülési és egyéb céllal nagy területeket őriznek meg, közel 
természetes állapotban. Az Erdészeti Intézet irányításával megkezdődött az ún. ter
mészeti területek kiválasztása és nyilvántartásba vétele is. Természeti terület alatt 
tipikus vagy egyedülálló erdővegetációt értenek, amelyet védelem alá helyeztek tu
dományos és oktatási céllal, a vegetáció és a hozzákapcsolódó élővilág, talaj, geológiai 
és vízgazdálkodási viszonyok bemutatására. 

A kiválasztás alapja az erdőtípusok, de nagy területet elfoglaló fafajok esetén az 
altípusok is. A mai napig kb. 200 természeti területet választottak ki. A rezervá
tumszerű fenntartás, amely jelenleg mintegy 650 ezer négyzetkilométer erdőterületre 
terjed ki, nem jelenti azt, hogy ezeknek az erdőknek a génállományát valóban meg 
is őrzik. Bármennyire is kedvezőnek látszik ez a statikus megoldás, néhány kérdés 
változatlanul megválaszolásra vár. 

így pl. el kell dönteni, hogy mennyire érvényesülhetnek a természet erői a je
lenlegi génállomány befolyásolása és megváltoztatása irányában. A megőrző szervek 
(nemzeti parkok, egyéb intézmények) általában nem kívánnak beavatkozni a fenn
tartásba. Ilyen körülmények között a pionír fafajok hátrányban vannak. Meggon
dolandó az is, hogy a környező területekről berepülő virágpor miatt gyakorlatilag 
lehetetlen a szélbeporzó fafajok változatlan fenntartása kisebb területeken. Emel
lett a génállomány fenntartása megfelelő változékonyságban csak akkor lehetséges, 
ha változatos termőhelyi körülményeket biztosítunk. 

A génmegőrzés erősen emocionális tartalommal telített „divatos" téma. A kérdés 
józan értékeléséhez fel kell tárni a reálisan megoldandó feladatokat és meghatározni 
sürgősségüket. A végrehajtás nem merülhet ki nyilvántartólapok kitöltésével, hanem 
nagyon alapos regionális tervezést igénylő, költség- és időigényes munka. Ezért 
nagyon fontos, hogy a célkitűzéseket világosan határozzuk meg. (Proc. 13th Meet. 
Comm. For. Tree Breeding in Canada, 1971 — ref. Mátyás Cs.) 

A csemetetermesztés koncentrálásának irányzata tapasztalható Franciaországban is 
(G. Buttoud: „Az erdei csemeték piacának fejlődése Franciaországban •— Revue Fo-
restiére Frangaise 1976. 4. sz.). Az Országos Erdészeti Alap egyre inkább csökkenti a 
pénzügyi támogatásban részesített közületi csemetekertek számát, hogy ezzel is ösztö
nözze a csemetetermesztés koncentrálódását, ill. ipari jellegű csemetetermesztés kiala
kulását. Egy ilyen típusú modell-csemetekertet létre is hoztak, amely 35 ha-on évente 
mintegy 5 millió csemetét termel. 

A franciaországi csemetetermelés 80%-át azonban a magán csemetekertek adják 
(közel 900 magán csemetekert működik 2000 ha területtel). A háború után beindult 
nagy erdősítési programhoz a csemetetermesztést is fejleszteni kellett mennyiségileg is, 
minőségileg is. Ezért az állam támogatást nyújtott mindazoknak a magán csemete
kerteknek, amelyek kötelezettséget vállaltak meghatározott nagyságú területen, előírt 
technológia alkalmazásával, szigorú minőségi követelményeket kielégítő csemeteter
melésre, továbbá arra, hogy a csemetekészletüket elsősorban az állam által szubven
cionált erdőtelepítések rendelkezésére bocsátják. 

Ezek az intézkedések a magán csemetetermelés nagyarányú fellendülését hozták 
magukkal egészen 1967-ig. Ekkor szembetűnő stagnálás vette kezdetét. Ennek okai kö
zött a leginkább alapvetőek: az erdősítési kedv hanyatlása, a fatőárak kedvezőtlen 
alakulása, valamint a kézi munkaerőterhek növekedése miatt; a telepítési csemete
szám számottevő csökkenése (a korábbi 2500—3000 db/ha csemeteszám sok esetben 
1500 db/ha-ra csökkent) újfajta telepítési technológiák bevezetésével, de a sűrű tele
pítésű állományoknak a munkaerőköltségek emelkedése okozta kezelési nehézségei 
miatt is. Mindezek következményeként az erdészeti csemetekertek jelentős részben 
átálltak dísznövény-termesztésre, mintegy 200 kertet pedig felhagytak. 1972-től némi
leg javított a helyzeten, hogy az erdőtelepítések mértéke ismét fokozódni kezdett, egy
idejűleg az erdei facsemeték exportja is több mint tízszeresére nőtt. A csemetekertek 
száma azonban ennek ellenére sem emelkedett, mivel a munkabérterhek nagymérté-



kű megnövekedése a gépesítést, és ezzel a koncentrálást helyezte előtérbe. Ezekben a 
gépesített, „ipari" jellegű magán csemetekertekben a csemetetermelés költségtényezői 
a következőképpen oszlanak meg: munkabér 61%, magvak 6%, energia 3%, kémiai 
szerek 3%, fenntartási anyagok 6%, az épületek és földterület terhei 3%, különféle ál
talános költségek 18%. Hazai szemmel nézve, a franciaországi csemetekerti termelés 
koncentrálódása még mindig erősen kisüzemi mértékű és jellegű, hiszen a magán cse
metekertek átlagos területnagysága az 1971. évi 1,83 ha-ról 1974-re még mindig csupán 
2,38 ha-ra emelkedett. Hozzá kell fűzni, hogy ezek a csemetekertek elsősorban fenyő
csemetéket termelnek. Érdekesség, hogy a nyárfacsemete termesztése továbbra is 
többnyire erre specializálódott apró kertekben folyik. 

(Ref. dr. Tóth Béla) 
Az erdőnevelés gépesítési kérdéseit tekinti át J. Stratmann a göttingai egyetem 

erdészeti munka- és géptani intézetének vizsgálatai alapján. Abból indul ki, hogy 
az erdei fenyvesek nem nélkülözhetik a nevelővágásokat, hogy ezek gépesítése na
gyobb mértékben növelte eddig az önköltséget mint a munkabérek emelkedése, va
lamint az, hogy az NSZK-ban egyre jobban érezhető munkanélküliség folytán a szük
séges munkaerő is előteremthető, ha a munkafeltételek megfelelőek. Az egyes vá
gásmódokat az átlagos famagasság szerint következőképp javasolja: 

5—10 m magasság esetén sorok, vagy sávok kivétele célszerű olyan géppel, amelyik 
előremenetben a fácskákat lenyomja, lemarja, visszamenetben pedig teljesen felap
rózza. Ezek 16 cm mellmagassági átmérőig alkalmazhatók, hektáronként 5—7 munka
órát igényelnek. 

10—16 m között a kombinált (sematikus+válogató) eljáráshoz a választékban való 
kitermelés felel meg a legjobban, forvarderes közelítéssel. A visszamaradó vágáshul
ladék védi a gyökereket és fatöveket. A közelítő utak célszerű térköze 20—25 m, a 
közelítőgép órateljesítménye 7—10 m 3, egészéves foglalkoztatásához 45 m3/ha ese
tén 180—260 ha gyérítési terület szükséges. 

16—18 m esetében még mindig célszerű a választékban való kitermelés, de mel
lette a szálában való is előtérbe kerülhet kisebb előközelítő csörlők alkalmazásával 
A közelítő utak távolsága egymástól itt már 40—50 m-re tágítható, a kitermelendő fa
tömeg pedig ne essen 30—40 m3/ha alá. 

18—20 m között már a koronás fában való kitermelés a célszerű, csörlős előköze-
lítéssel, traktoros közelítéssel és gallyazó-kérgező géppel. Ez a módszer 50 m3/ha ki
termelés mellett évi 70—130 ha gyérítési területet követel. 

Nagyobb mértékben gépesített eljárásokat csak a legutóbbi időben kezdenek ki
próbálni a nevelővágásokban. A teljes kitermelést ellátó gépek közül eddig egyedül 
a TIMBERJACK RW 30 volt kipróbálható, mert a többi mind kísérleti példány. Ez a 
gép a sorok kivételének teljesítményét lényegesen növelheti, de a sorközökbe bele
nyúlni nem tud. Költségei lényegesen nagyobbak és a munka minősége sem kifogás
talan. Alkalmazása 15—18 m magasság esetében jöhetne szóba. Az ilyen állományok
ban teljesítménye 4—7 m 3/óra lenne és egész éves működtetéséhez 250—500 ha gyé-
rítendő terület volna szükséges. A jelenlegi processzorok, amelyek a koronás fát kü
lönböző módon választékká dolgozzák fel, általában csak utak mentén alkalmazhatók. 
Több lehetőség mutatkozik azokban, amelyeket most traktorra szerelhető adapter
ként igyekeznek kifejleszteni. Az aprítékban való kitermelés meglehetősen új, de 
még kitaposatlan út. Elsősorban a felhasználását kell megoldani. A forgácsolók óra
teljesítménye 10—15 m3, 45 m3/ha esetében 300—450 ha gyérítési terület szükséges 
egészéves működtetéséhez. Szigorúan szoros munkaszervezést követel minden tekin
tetben. 

Mindezekből megállapítható, hogy a nagygépek az erdeifenyő nevelővágásaiban 
— északnémetországi viszonyok mellett — nem gazdaságosak, csupán a kisgépesítés 
lehet a legközelebbi években a teljesítmény és költségek tekintetében érdekes. 

(ALLG. FORSTZEITSCHRIFT 1977. 16. Ref. Jéröme R.) 
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