
MEGJEGYZÉSEK AZ ERDEI- ÉS FEKETEFENYVESEINKRŐL 

1946-ban az erdőterület 4%-át, 1980 elején az időközben jelentősen megnőtt 
erdőterületnek közel 14%-át fenyvesek borították. A valóban jelentősen meg
növekedett fenyvesterület majdnem kétharmada erdeifenyves. További kb. 
egynegyed a feketefenyőé, míg a többi fenyőfaj közül a lucfenyőé a legna
gyobb terület. 

Az erdeifenyő 

Területfoglalás 
Az erdeifenyő területe 1980. január 1-én 129,4 ezer hektár volt, ez az ak

kor faállománnyal borított terület 8,8%-a. 
Az erdeifenyő az erdőtelepítések egyik fő fafajául szolgált és ez szembetűnő 

a korosztály-területeken is: az erdeifenyvesek összes területéből a 30 évesnél 
fiatalabb faállományok mintegy 100 ezer hektárt foglalnak el. 

Elterjedés 
Az erdeifenyvesek területének nagyobb része, több mint 60%-a a Dunán

túlra esik ill. ebből is elsősorban Észak-Dunántúlra. Az Alföld déli részén az 
erdeifenyvesek mintegy egynyolcada helyezkedik el, s kb. ugyanakkora a te
rülete az Északi Középhegységben. 

A legtöbb erdeifenyvessel rendelkező megye Vas megye, ahol az ország ösz-
szes erdeifenyvesének mintegy egyötöde található. 

Élőfakészlet 
Az erdeifenyvesek élőfakészlete 19,7 millió m 3. Ez az összes élőfakészlet 

7,8%-a. Az élőfakészlet-arány tehát jóval kisebb a területi aránynál. Ez a kö
rülmény ennek a fafajnak az esetében is arra utal, hogy az erdeifenyvesek 
átlagos kora jóval kisebb az országos átlaghoz képest. 

Hektáronkénti fatömeg 
A fajlagos fatömeg országosan 151,8 m : !/ha, és ez megyénként igen nagy 

különbségeket mutat. A megyei átlagos korok és átlagos fatömegek vizsgálata 
nagyon szoros korrelációt ad: r = +0,972. 

Az optimum földrajzi helye 

Az optimum földrajzi helyét a 61—70 éves korosztályban kerestük, mert or
szágosan az átlagos vágásérettségi kor erre a korosztályra esik. Ebben a kor
osztályban Zala megye erdeifenyveseinek fajlagos, fatömege 421 m 3/ha, ezt 
követik Somogy, Győr-Sopron, Baranya és Vas megye erdeifenyvesei. 

Vágásérettségi adatok 
A vágásérettségi viszonyok a korosztályviszonyokhoz hasonlóan aránytala

nok. A véghasználati hozami terület 1961 hektár, és országos átlagban 66,2 
éves átlagos vágásérettségi kornak felel meg. 

A vágáséretté váló faállományok területe 0—30 éven belül 10—10 évenként 
növekszik ugyan, de az egész időszakra vonatkoztatva sem éri el területük az 
arányos vágásterület egyharmadát. A véghasználatok tehát csak a 30 éves idő
szak eltelte után növekednek számottevően. 



Véghasználati kitermelési lehetőség 
Az előirányzatunk akkora lehet, amekkorát a vágáséretté váló faállományok 

területe (és fatömege) megenged. Így az javasolható, hogy fokozatosan érjük el 
az évi kb. 625 hektár vágásterületen a 270 ezer bruttó m 3 véghasználati fa
tömeget. 

A feketefenyő 

A feketefenyő az erdőtelepítések egyik fafaja, mégpedig általában a száraz 
és tápanyagokban szegény termőhelyeken. Az összes fenyőfajon belül terület
nagyság szerint az erdeifenyő után a második helyet foglalja el. 

Területfoglalás 
A feketefenyvesek területe 54,1 ezer hektár. Ez az 1980. január 1-én faál

lománnyal borított terület 3,7%-ának felelt meg. 
A feketefenyvesek nagyobb része fiatal, közel 60%-a 20 éven aluli, sőt or

szágosan 80%-ot meghaladó arányban 30 évesnél fiatalabbak. 

Elterjedés 
A legtöbb feketefenyves, az ország összes feketefenyvesének közel a fele az 

Alföld déli részén található, mintegy 25 ezer hektár területtel. Ezen a térsé
gen belül legtöbb a feketefenyves Bács-Kiskun megyében (21,4 ezer hektár). 
Viszonylag nagy a feketefenyő területe a Dunántúl északi részén (12,2 ezer 
hektár) s ezen belül elsősorban Veszprém megye dolomit kopárjain. Külön em
lítést érdemel, hogy a fás növények számára kedvező termőhelyeken (pl. Za
la, Somogy és Vas megyékben) a feketefenyő területe roppant kicsi. 

Élőfakészlet 
A feketefenyvesek élőfakészlete éppen csak megközelíti a 6,0 millió m 3-t. 

Ennek aránya az országos élőfakészlethez képest 2,4%, tehát jóval kisebb a 
területi aránynál. Ebben kifejezésre jut egyrészt az, hogy feketefenyveseink 
átlagosan fiatalok, másrészt az, hogy termőhelyi okok miatt a feketefenyő nö
vekedése lassú. 

Hektáronkénti fatömeg 
A fajlagos fatömeg 110,8 m 3/ha és ez igen nagy szórást mutató megyei át

lagok súlyozott országos átlaga. A megyei átlagos fatömegek jelentős mérték
ben függnek az átlagos kortól: r = +0,848. 

Az optimum földrajzi helye 

A számottevő feketefenyvessel rendelkező megyék közül Csongrád megye 
feketefenyvesei mutatják az 51—60 éves korosztályban a legjobb képet 385 
m 3/ha fatömeggel. Egyes megyékben ennél nagyobb számértékek is előfordul
nak, de ezeket — a feketefenyő egészében kis területe miatt — nem tekint
hetjük irányadónak. 

Vágásérettségi adatok 
A véghasználati hozami terület 927 hektár, s ez 58,4 év átlagos vágásérett

ségi kornak felel meg. A korábban leírtak alapján nyilvánvaló, hogy a vá
gásérettségi adatok is nagy aránytalanságot mutatnak. 0—30 éven belül kb. 
11,3 ezer hektáron válnak vágáséretté feketefenyvesek, és ez a véghaszná
lati hozami területből adódó arányos területnek mindössze a kétötöde. 



Véghasználati kitermelési lehetőség 
Javasolható, hogy fokozatos átmenettel és a 30 esztendős perspektíva ala

pulvételével érjük el évi 380 hektár vágásterületen a mintegy 110 ezer bruttó 
m 3 véghasználati fakitermelést. 

Dr. Sali Emil 

634.0.18 Betula 

G0D0LAT0K A NYÍRRŐL 
RUMSZAUER JÁNOS 

A Belső-somogyi homokvidék jellemző állománytípusai közé 
tartoznak a különböző nyíresek. A változatosan hullámos térfel
színen, a közel É—D-i homokvonulatok közötti mély fekvésű te
rületeken és a magasabb buckatetőn is egyaránt megtaláljuk. 

Jellemző, hogy kisebb-nagyobb területen csoportosan, foltosán 
elegyesen, vagy elegyetlenűl, szinte minden állománytípusban elő
fordul. Különösen a fiatal erdősítésekben, vagy a mezőgazdasági 
műveléssel felhagyott rét, legelő, szántó stb. művelési ágú terü
leteken természetes úton mindenütt igen nagy csemeteszámmal 
jelenik meg. Az erdészeti irodalom elhanyagolta, az erdőművelés
tan csak mellékesen foglalkozik vele, a felújítás, a nevelés, a 
használat technológiai kérdései nincsenek kidolgozva. Az aktív 
biológiai szerepét és helyét nem tisztáztuk a természetszerű, vagy 
kultúrerdö-típusainkban. 

A nyír termőhelyigényével, faterméstani vizsgálatával hazánkban eddig alig 
foglalkoztak. Hazai fatermési tábláink nincsenek. Minthogy a megfelelő érté
kelése nem történt meg, a gyakorlatban is mellőzzük. Az üzemterveink az elő
használati előírással szinte likvidálják. Értelmezési problémával küzdünk, hol 
kemény, hol lágy fafajként tárgyaljuk. 

Az elméleti értékelésben eddig méltánytalanul, csak röviden elintézett, s leg
többször elhanyagolt nyír közgazdaságilag és fahasználatilag is mellékesen 
van kezelve, holott az egyetlen olyan fafajunk, amelynek törzse, ága, rügye, 
a fának minden része, a levele, de még a fanedve is, tehát a teljes biomasszá
ja hasznosítható. A kultúra és technika fejlődésével egyre növekvő papír- és 
rostfaigény kielégítésének egyik legolcsóbban, leggazdaságosabban előállítható 
alapanyagát szolgáltatja a nyírfa. De a faipar is szinte minden termékhez szí
vesen használja fel alapanyagként, különösen hazánk határain túl. 

A termőhelyi viszonyokat jobbá teszi — meliorálja — s az általa meghódí
tott területek alkalmassá válnak más, főbb állományalkotó fafajok befogadá
sára. Speciális szerepe van a szukcesszióban. Értékes mellékterméket ad. A 
viharkár, az erdőtűz, a hótörés, a rovarkár, stb. által okozott erdőállomány
sebek gyors helyreállítására képes a nyír, ilyenekben természetes úton, szinte 
emberi beavatkozás nélkül, a gyakori és bőséges magtermésével, a szél által 
messzehordott magjával és gyors növekedésével felverődik. Igen értékes ipar
művészeti alapanyag, faragófa. Mint parképítészeti és tájképi elem, a lakó
hely szépítésében, valamint a művészetek különböző területein ma is közpon-


