
Fiataljaink munkáiból 

LEGELŐTERÜLETEK RACIONÁLIS ERDŐSÍTÉSE 
BODA DEZSŐ KÁROLY 

Hazánk azon részein, ahol a természetes növénytakaró az erdő volt, a me
zőgazdasági termeléshez (növénytermesztés, állattenyésztés) szükséges területe
ket az erdőtől hódította el az ember az évszázadok során. 

A mezőgazdasági tevékenység fejlődésével (nagytáblás gazdálkodás, inten
zív állattartás, nagyfokú gépesítés stb.) napjainkra viszont jelentős területek 
váltak a mezőgazdasági művelés számára gazdaságtalanná. Ezeket hosszú ide
je nem művelik vagy csak részleges művelés alatt állnak. Általában idősza
kosan legeltetett vagy felhagyott legelők. Ezért a természetes fás vegetáció, 
az erdő, kezdi újra fokozatosan birtokba venni. 

Lakóhelyem — Szentgál környéke — is bővelkedik az előzőekben leírt 
területekben. Nyári gyakorlataimat két ízben is a Bakonyi Erdőgazdálkodó 
és Fafeldolgozó Társaságnál töltöttem, ahol szintén jócskán találhatók a tag
szövetkezeteknél ilyenek. 

Részletes munkákat a Szentgáli Hunyadi János Mgtsz területén, 479,3 ha-on 
végeztem. A gazdaság részére úgynevezett „parlagrendezési előtervet" készí
tettem, a fentebb említett nagyságú területre. 

Ezen terv három fő részből áll: 

— leíró rész, 
— térképanyag, 
— feladatterv. 

Leíró rész 

Első lépésként a szövetkezet területét jól ismerő gazdálkodó szakemberek
kel együtt térképen kijelöltük, hogy melyek azok a területek, amelyek szóba 
jöhetnek. Ezt követte az első terepi bejárás, amelynek során a nagyjából egy
nemű részeket különítettem el a növényzet, termőhely, a jövőben azonos 
gazdasági tevékenység és azonos tervezés lehetősége szerint. 

A termőhelyi adatok megegyeznek az erdőtervezés során az erdőleírásnál 
alkalmazott adatokkal. 

A jelenlegi vegetáció leírását dr. Csesznák Elemér „A Balaton-felvidék sa
játos erdei ökoszisztémáinak dinamikája, különös tekintettel a karszt bokor
erdőre" (Sopron in scripto) 1978 című művében közölteket, a saját szükség
leteimnek megfelelően átalakítva készítettem el. Így a következő vegetáció
fejlődési fázisokat különítettem el: 

I. Legelő, felhagyott legelő — cserjeszint záródása 20%-os, csemeték 
gyepszintben 0—10% sűrűségben 
I. a. Erősen erodált talajon (C-szintig) 
I. b. Közepesen erodált talajon (B-szintig) 
I. c. Gyengén erodált talajon (A-szint, részben) 



II. Bokros legelő — cserjeszint záródása 20—70%, a cserjeszintben már 
szálanként vagy elegyarányban fafajok. 
Csemeték a gyepszintben 10—20%-ban. 
II. a. Cserjeszint záródása < 5 0 % 
II. b. Cserjeszint záródása > 5 0 % 

III. Fás, bokros sűrűség — lombkorona záródása 20—50%, cserjeszint zá
ródása 50—70%, fafajok elegyarányban vagy szálanként a cserjeszint
ben, csemeték a gyepszintben 20% sűrűségben 
III. a. cserje Z ~ 6 0 % ; fa Z < 4 0 % 
III. b. cserje Z ~ 6 0 % ; fa Z > 4 0 % 

IV. Laza záródású, fiatal erdő (léces, vékony rudas) — lombkorona záró
dása 50—70%, cserjeszint záródása 50—60%, fafajok szálanként vagy 
elegyarányban a cserjeszintben, csemeték a gyepszintben 10—20% 
arányban. 

V. Zárt erdő (rudas, szálas) — lombkorona záródása 90—100%, cserje
szint 0—20%, csemeték gyepszintben, esetleg szálanként. 

VI. A fentiekbe be nem sorolható területek. Ilyenek pl.: erősen talajhibás, 
vizenyős helyek, olyan esetek, ahol nemcsak erdőművelési és erdőtele
pítési, hanem egyéb, többnyire műszaki feladatok is adódnak. 

A jellemző vegetációfejlődési fázis kiválasztása az uralkodó növényzettípus 
alapján történt. Az egy fázissal jellemezhető területekre sem mondható, hogy 
homogének. Általában megtalálhatók a megelőző vagy a követő fázisok is. 

A térképanyag 

A bejárás és a leíró rész elkészülte után, illetve vele párhuzamosan került 
sor a térképanyag elkészítésére. Minden egyes területről három térképből 
álló csomagot állítottam össze úgy, hogy a három lap egymásra fektetve, 
egymást kiegészítse. Az első lap a jelenlegi üzemi térkép, amelyen általá
ban növényzetfoltok, erdőkezdemények nem szerepelnek. A következő a je
lenlegi, valós állapotot tartalmazza mind a mezőgazdasági, mind az erdővel 
borított területekre vonatkozóan, míg a harmadik lapon a bejárás és a belső 
feldolgozás után elhatárolt, ún. részleteket ábrázoltam, melyek az első két 
térkép segítségével a jövőbeni tervezés alapját szolgálhatják. 

A feladatterv 

Ez három részből áll: 

— az alkalmazható műszaki megoldások jellemzése; 
— az alkalmazandó erdősítési eljárások; 
— a részletes javaslat. 

Alkalmazható műszaki megoldások: 

A) Géppel járható területek 
A/ l . Géppel járható és művelhető terület 
A/2. Géppel járható, de nem művelhető terület 

B) Géppel nem járható terület (lejtés > 1 0 % , erősen szabdalt) 

A gépesíthetőség fogalmába nem vettem bele a kézi eszközöket, pl.: kézi 
motoros gödörfúró. 



A jövőben alkalmazandó erdőtelepítési és állómánynevelési eljárások alapján 
történő besorolás: 

T.: Erdőtelepítési feladatot jelentő területek 
T/l. Telepítés részleges v. teljes talaj előkészítéssel 
T/2. Telepítés talaj előkészítés nélkül v. igen csekély talaj előkészítéssel 

Ak.: Állománykiegészítési feladatot jelentő terület 
Án.: Állománynevelési feladatot jelentő terület 

Án/1. Felszabadító tisztítást kell végezni 
Án/2. Tisztítóvágást kell végezni 
Án/3. Törzskiválasztó (esetleg növedékfokozó) gyérítést kell végrehaj

tani 

A vegetációfejlődési szakaszoknál leírt sokszínűségből adódóan, egyértel
műen egy részletben egyféle eljárással nem tudjuk az adott erdősítési, illet
ve erdőnevelési problémát megoldani. Több eljárás kombinációja adja a szá
munkra megfelelő eredményt. 

A részletes javaslat: 

Ennél a pontnál igyekeztem kitérni azokra a sajátosságokra, melyek a te
rületen az általánostól eltérnek, mind adottságokban, mind az elvégzendő 
feladatokban. Itt tettem javaslatot a további tevékenységre, így az alkalmazan
dó fafajra, ültetési eljárásokra, hálózatra, nevelési eljárásokra. 

Az eddig leírtakat minden egyes részletben felvéve, már elegendő adat áll 
együtt ahhoz, hogy a gazdálkodó számára egy úgynevezett „Erdőtelepítési, er
dővé alakítási keretterv", illetve javaslat készülhessen. 

A könnyebb feldolgozás érdekében célszerű az egyes részleteket táblázatba 
foglalni, a vegetációs fejlődési fázis, a jövőben alkalmazható eljárások és a 
műszaki jellemzés alaján. 

Mindezek alapján elkészíthető a terv leglényegesebb része a feladatok és 
területek sürgősség szerinti besorolása. 
Négy sürgősségi fokozatot állapítottam meg: 

1. fokozat: 5—15 éven belül célszerű a javasolt feladatokat elvégezni, a kö
vetkezők miatt: 

— a terület nem régen felhagyott, alig cserjés legelő, az erdőtele
pítés könnyen, gyorsan, olcsón elvégezhető, a késedelem költ
ségnövekedéssel, illetve a feladatok halmozódásával jár; 

— erdővédelmi szempontok miatt, vadkár, erózió megfékezése, az 
állomány egészségi állapotának megóvása; 

— az elvégzett tevékenység (többnyire nevelővágás, állományki
egészítés) nagymértékben meggyorsítaná az erdővé válás fo
lyamatát, jelentős értéknövelő hatással bír. 

2. fokozat: Legkésőbb 30 éven belül célszerű beavatkozást végezni, illetve 
akkor, ha erre a gazdálkodónak anyagi és munkaerőhelyzete lehe
tőséget biztosít. 

3. fokozat: Egyelőre gazdaságos megoldás nem mutatkozik, illetve erózió el
leni védelem szempontjából nem célszerű beavatkozni. Meg kell 
várni, amíg az ökoszisztéma-regeneráció előbbre halad. 

4. fokozat: Olyan területek, melyek jelenleg is legelők, de a jövőben várható, 
hogy ilyen szempontból szóba kerülhetnek. 

A terv itt véget is ér, a következő lépés már a konkrét végrehajtás az alapos 
kidolgozás részleteként. 



A munka során összegyűlt általános megállapításaim 

Az erdőfejlődési folyamat során kialakult vegetáció egészségügyi szempont
ból rendkívül stabil. A gazdasági tevékenység során tehát arra törekedjünk, 
hogy az egyensúlyi állapot végig fennmaradjon. 

Az erdőfejlődést segítse, ne pedig akadályozza gazdálkodásunk. Ezért szüksé
gesnek tartom a megfelelő, gondos, felkészült szakmai irányítást és munka
végzést. A nevelővágások során óvatosan nyúljunk bele az állományba úgy, 
hogy azzal mindig egy fejlettebb regenerációs stádium felé tereljük azt. A 
meredek lepusztult (vagy lepusztított) oldalak vegetációját ne háborgassuk! 
A telepítések, illetve állománykiegészítések során, több éves alávágott cseme
tét, méretes, hagyományosan nevelt anyagot használjunk. Kerüljük az ideali
zált fafajmegválasztást,inkább az őshonos, pionír jellegű fafajokat részesítsük 
előnyben, illetve a lombfákat, mivel a talajfejlődés számára ezek kedvezőbbek. 
A nyílt területeken található erdőfoltok vad által többnyire nem veszélyezte
tettek, azonban az erdő közé zártak erdőtelepítés szempontjából rendkívül 
kedvezőtlenek. Itt kerítés nélkül eredményt elérni a jelenlegi vadlétszám 
mellett nem lehet. Ezt a megállapítást jelentős területű legelőterület beerdő-
sítésének kudarca igazolja a szóban forgó szövetkezetek területén is. 

A keretterv elkészülte után. a gazdálkodó dönti el, hogy milyen mértékben 
vág bele a munkálatokba. 

Népgazdaságunk célja erdőterületünk növelése, úgy gondolom, hogy itt 
mutatkozik erre a jövőben lehetőség. Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy 
a gazdálkodókat ennek kiaknázására osztozzék. Célszerű lenne megvizsgálni, 
hogy milyen más, jobban ható pénzügyi megoldást lehetne erre találni. 

Végezetül ne várjunk ezektől a termőhelyektől mindjárt suhogó fenyvese
ket, méltóságteljes bükkösöket, tölgyeseket. Érjük be az égeresekkel, csere
sékkel, gyertyánosokkal és egyéb, keménylombos erdőkkel. 

Csak fokozatosan tudjuk visszaállítani a természetes növénytakarót. 

Soha nem látott méretű erdőtűz pusztított Kína északkeleti csücskében. Itt terül 
el a Nagy-Hinggan hegység csaknem 23 millió hektárnyi területen, amelyből 13 
millió az erdő. 1987. május 6-án tűz keletkezett 8-as erősségű szélben (55-65 km/óra) 
és 5 óra alatt 100 km-re terjedt. Több tűzfészekből május 8-ra két lángtenger lo
bogott 200 és 300 ezer hektárnyi területen. A hó harmadik harmadára a tűz kellő 
ellenőrzés alá került, és a hó végéire lényegileg megtörtént az oltás. Erre 30° feletti 
hőség állt be, újra kitört a vihar, s egy mozdonytűz folytán újra begyulladt az erdő. 
Csak a június 3-án eleredt zápor oltotta el végleg. 

Elégett összesen 700 ezer ha erdő és 850 ezer m.3 kitermelt fa. Elpusztult 617 te
hergépkocsi és traktor, 67 híd és 1340 m vízvezeték, 9 km vasúti vonal, 483 km táv
beszélő- és 684 km magasfeszültségű vezeték. A tűz 11 ezer családot érintett 50 
ezer fővel. 193 volt a halott és 226 a sebesült. 

A tűz okának az előző két, rendkívül száraz tél (kevés hó), a szokatlanul meleg 
tavasz és a tűzvédelmi szabályok súlyos megsértése bizonyult. Nehezítette az oltást 
a vezetés bürokratikussága, a tűzfigyelés hiányossága (mindössze 31 figyelőtoromy 
a területen), a gyenge felszerelés, a feltáratlanság (1,1 m út/ha), a kevés tűzvédő 
paszta, a hiányos személyzet. 

(AFZ, 1987. 35/36. Ref.: Jérőme R.) 




