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ERDÉSZETTUDOMÁNY

A korszerû, természetközeli erdõgazdál-
kodási gyakorlat tudományos megala-
pozásához nélkülözhetetlen az erdei
ökoszisztémák mûködésének, bonyolult
változásainak az ismerete. Az erdõ faál-
lománya, mint az ökoszisztéma kiemelt
jelentõségû része, az egyes fák korával,
valamint a faállomány külsõ és belsõ
szerkezetével együtt hosszú, esetenként
évszázadot felölelõ idõ folyamán válto-
zik. A változásokat elõidézõ környezeti,
ökológiai hatások jelentõs eredménye az
erdõ fatermésének mennyisége, minõsé-
ge (egészsége, stabilitása), szerkezete. A
tartamos erdõgazdálkodás számára nél-
külözhetetlenek ezen tényezõk szám-
szerû adatai, méret- és minõségbeli vál-
tozásai. Az emberi beavatkozások és az
ökológiai tényezõk hatásának kimutatá-
sa jelenik meg ezekben az adatokban,
amelyek az erdõ jelen és jövõbeni álla-
potát, az erdõgazdálkodás szakszerûsé-
gét is jellemezhetik. Megbízható adato-
kat ezekre nézve csak az erdõ egész éle-
tét (életkorát) felölõ folyamatos kutatás
útján nyerhetünk.

Ennek megfelelõen az erdészeti té-
ma-kutatási feladatok idõigénye a fák
„lassú” növekedése miatt szokatlanul
hosszú. Az erdészeti kutatásban dolgo-
zók jelentõs hányada, a fafajtól függõ-
en, sok esetben csak 30-40 esztendei kí-
sérletezés, kutatás után jut el arra a szint-
re, amely a hazai és nemzetközi elis-
mertséghez nélkülözhetetlen. Ennek
tudatában kezdtük el 1961-ben az ERTI-
ben a hosszú lejáratú erdõnevelési, faál-
lomány-szerkezeti és fatermési kutatá-
sokat. Jó 50 esztendõvel ezelõtt Keresz-
tesi Béla, az ERTI fõigazgatója bízott
meg a témakörbe tartozó kutatások
programjának kidolgozásával, vezeté-
sével. Az akkori újonnan létrehozott
(1961) erdõmûvelési tudományos osz-
tály munkatársai közül sajnos már csak
én élek. Ezt az írást tisztelgésnek is szá-
nom egykori munkatársaim emléke
elõtt, akiket a záró gondolatok között
majd név szerint is megemlítek.

A fél évszázadot meghaladó kutató-
munka eredményeinek részletes leírá-
sára jelen ismertetésben terjedelmi
okok miatt nincsen lehetõség. Ezért
most csak a vázlatos áttekintésre vállal-
kozhattam. 

Néhány bevezetõ gondolat
Nemzetközileg és hazánkban is évszá-
zadot meghaladó az erdészettudomány
területén az a törekvés, hogy állandó,
ún. hosszú lejáratú (tartam) kísérleti te-
rületeket létesítsenek, ezeket az adott
erdõ egész élete folyamán fenntartsák,
és a bennük végbemenõ, vagy az em-
ber által foganatosított beavatkozások
hatásainak mértékét és milyenségét

számszerûen is megállapítsák. Ezek az
állandósított kísérleti területek ún. „fo-
lyamat” kutatások végzésére alkalma-
sak. Ennek során az erdõ egész életére
vonatkozóan lehetõvé válik nemcsak a
fatermésre, az erdõnevelésre vonatko-
zó, hanem más tudományos célú meg-
figyelés és adatgyûjtés is.

Magyarországon 1961-ben indítottuk
el az erdészeti hosszú lejáratú (tartam)
kísérletek országos hálózatának a kiépí-
tését. 20 esztendeig tartó munkával, az
1980-as évek kezdetére elértük azt,
hogy mintegy 3000 erdei kísérleti par-
cella (1000–2500 m2/parcella) állt a ma-
gyarországi erdészeti kutatás rendelke-
zésére. Bíztunk abban, hogy ez a háló-
zat komplex erdészeti kutatásokra nyújt
hosszú idõn át lehetõséget. Az elsõ rész-
eredmények már az 1960-as években
megszülettek és elismerést váltottak ki
itthon és külföldön egyaránt. Több
nemzetközi tudományos konferenciát
rendeztünk a témakörben. Az 1990-es
években azonban olyan nagymérvû le-
építés vette kezdetét az erdészeti kuta-
tás területén, amely az ezredfordulón
már lehetetlenné tette az eredetileg ter-
vezett kutatások folytatását. A 30-40 éve
létesített területeken folyó kísérleteket
kellett abbahagyni. Sajnos, akiken a
döntés múlott, nem vették figyelembe,
hogy ezek megismétlése ugyanennyi
idõt igényel. 

2008-ban a világméretû pénzügyi,
gazdasági válsággal együtt, vagy annak
következtében, ez a kísérleti hálózat az
összeomlás szélére jutott. Az egyetlen
hazai erdészeti fõ hivatású kutatóhely,
az Erdészeti Tudományos Intézet lét-
számát az utóbbi két évtized folyamán
radikálisan csökkentették. A költségve-
tési támogatásokat igénylõ kutatásokra
– az intézet fenntartását is figyelembe
véve – csak minimális pénzkeret ma-
radt. Ezért aztán igazi „kényszer”-bõl fa-
kadó, háborítatlan nyugalomra került
sor ezen erdészeti kísérleti hálózatban,
amelynek fenntartására jelenleg nin-
csen kilátás, és amely – ha így marad –
elõbb utóbb „elporlad”.

Az erdész azonban bizakodó és szá-
mít arra, hogy miként tavasszal a fák új-
ra lombosodnak, úgy várható, hogy
elõbb-utóbb zöld utat kapnak ezek a je-

Hosszú lejáratú kísérletek az
erdészettudományi kutatások területén I.
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lentõs kísérletek is. Az elõbbiek vezet-
tek arra, hogy összefoglaló áttekintést
nyújtsak ezekrõl a kísérletekrõl és nem
titkoltan azokról a tervekrõl, amelyek
az eddigiek folytatásaként megmenthe-
tik ezt a „nemzeti értéket”.  A terjedelmi
korlátok miatt elsõsorban az erdészeti
fatermési és erdõnevelési témaköröket
emelem ki. Hangsúlyozni szeretném,
hogy ezek a kísérleti területek alkalma-
sak az erdõt, a fát, az erdõgazdálkodást
érintõ szinte valamennyi témakör tudo-
mányos igényû vizsgálatára, ideértve a
természetvédelmi kérdéseket is.

A kutatás általános irányelvei a
célok és feladatok tükrében

A kutatások szupraindividuális organi-
zációkra (populáció, társulás stb.), az
erdei ökoszisztémákra és nem csupán
az erdõ faállományára, vagy egyes fák-
ra vonatkoztak. Az erdei ökoszisztémán
belül a különbözõ populációk kölcsön-
hatásait az egyedszámon (törzsszám
stb.) kívül biomassza egységben (fatér-
fogat stb.) kívántuk meghatározni. Az
„ökoszisztéma – ökológia” lényegének
megfelelõen az erdõnek, mint komplex
rendszernek (az erdõ élõvilága: növé-
nyek, állatok, mikroorganizmusok) az
anyagforgalmi, energiaáramlási kérdé-
seit szélesebb körben vizsgáltuk annak

érdekében is, hogy az emberi beavat-
kozás (erdõmûvelés, erdõnevelés) opti-
mális idejét, mértékét és módját megha-
tározzuk, célul tûzve az erdõ különbö-
zõ produktumainak tartamos létrehozá-
sát. A téma keretében végzett kutatások
során ezért megkülönböztetett figye-

lemmel foglalkoztunk a biocönotikus
konnexussal, amely az erdõ életközös-
ségét alkotó fito(dendro)- és zoocönó-
zis bonyolult kölcsönös kapcsolatait
foglalja magában. Ezeknek a kapcsola-
toknak a különbözõ struktúrájú erdõk-
ben más és más hatása van a biológiai
produktumra, a fito- és a zoomasszára,
továbbá az erdõ immateriális hasznára,
jóléti szolgáltatásaira vonatkozóan. Az
erdõmûvelési eljárásokkal az ember
ezeket pozitív és negatív irányban ké-
pes befolyásolni, amelyeket csak hossz-
abb idõn át végzett kutatásokkal lehet
megbízhatóan és számszerûen megálla-
pítani. Amint már említettem, ezeket a
kutatásokat az Erdészeti Tudományos
Intézetben 1961-ben kezdtük. A rend-
szerváltoztatás után azonban csak mini-
mális mértékben álltak rendelkezésre a
szükséges kutatási elõfeltételek. Jelen-
leg az e témakörben végzett kísérletek-
nek már csak a töredékét lehet helyre-
állítani és folytatni. A szükséges elõfel-
tételek rendelkezésre bocsátására nincs
sok remény.

A fontosabb kutatási  feladatok
áttekintése

Az erdei ökoszisztéma alkotóinak a tu-
lajdonságai, a környezeti hatások, az
emberi beavatkozás eredményeként
alakul ki az erdõk, és ezen belül a faál-
lományok struktúrája (szerkezete). Ez-
zel a végzett kutatások keretében a faál-
lomány-szerkezeti vizsgálatok során
foglalkoztunk. Az egyes fák az erdõ tér-
beli szerkezetében különbözõ pozíciót
foglalnak el. Külön figyelmet szentel-
tünk a faállományban való vertikális
irányú elrendezõdésükre, amely a fény-
energia felhasználásáért folyó „versen-
gés” következménye. Ennek köszönhe-
tõ az egyes fák (individuumok) magas-
sági osztályonként (kimagasló, uralko-
dó, közbeszorult, alászorult) való elhe-
lyezkedése, a faállomány függõleges
struktúrája, amely a törzsszámszabályo-
zással, az egyes fák növõ terének bõví-
tésével számottevõen befolyásolható.
Az erdei ökoszisztémák produkcióinak
másik alapvetõ meghatározója a faállo-
mány horizontális szerkezete, amely a
talaj, az erdõsítés-felújítás, továbbá a fa-
fajösszetétel, elegyarány-szabályozás
következménye. Az erdei ökoszisztéma
élõvilágának tér- és idõbeli dinamikája
és változtatása döntõen az erdõ vertiká-
lis és horizontális szerkezetének a mó-
dosulását, módosítását jelenti, amely-
nek a folyamatos mérését és egzakt
meghatározását szintén kutatási feladat-
nak tekintettük. Rövid idõ alatt kitûnt,

hogy ez csak a hosszú idõn át, azonos
kísérleti parcellákon végzett vizsgálatok
útján határozható meg kellõ megbízha-
tósággal.

Mielõtt az ismertetett erdészeti kuta-
tások szûkebb területére (fatermés, fa-
állomány-szerkezet, erdõnevelés) tér-
nénk, külön figyelmet érdemes szentel-
ni annak, hogy a jövõben - a sokhasznú

erdõ és a multifunkcionális természet-
közeli erdõgazdálkodás 21. századi sze-
repét tekintve – az erdei ökoszisztémák
komplex hasznosításának (összes pro-
dukció) a vizsgálatát és tudományos
megalapozását is elõ kell irányozni.
Még akkor is, ha ezek a produkcióbio-
lógia klasszikus és helyesen értelmezett
témakörén túl mutatnak. A kutatás so-
rán számolni kell azzal is, hogy nem-
csak az erdõ szerkezete, hanem az er-
dõvel szembeni igények sora és jelentõ-
sége is változik. A 20. század folyamán
az erdõ hasznosítása messze túlnõtt az
erdõ fatermésének a hasznosításán. Tá-
gabb értelmezésben ezeknek a kutatá-
soknak fõleg az erdõ anyagi és nem
anyagi jellegû hasznának és szolgáltatá-
sainak a fenntarthatóságát és optimali-
zálását kell szolgálniuk. Már az elmúlt
évszázadban jelentõsen megnõtt az er-
dei ökoszisztémák jóléti (környezet- és
természetvédelem, táj- és vidékfejlesz-
tés, turizmus és egészségvédelem stb.)
szolgáltatásaira vonatkozó társadalmi,
gazdasági igény.  Az ilyen jellegû kuta-
tásokra, az ide vonatkozó kísérletek ki-
szélesítésére csak a megfelelõ elõfelté-
telek megteremtése esetén kerülhet sor.
Ezek jelenleg még hiányoznak. 

ERDÉSZETTUDOMÁNY

Bükkös természetes felújításakor a túlzott
megbontás után kiemelt jelentõsége van a
„nevelési” célú ápolásnak

Elmaradt nevelõvágás után a faállomány
produktivitása és stabilitása nehezen
hozható helyre
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Erdõnevelés, faállomány és fa-
állomány-szerkezet

Az erdei ökoszisztéma kutatások jelentõs
témáit foglalják és foglalták magukba az
elmúlt 50 év folyamán az erdészeti fater-
mési, a faállomány-szerkezeti és az erdõ-
nevelési kutatások. Ezek a kutatási téma-
csoportok az erdészettudományban és az
erdészeti gyakorlatban egyaránt szerve-
sen összefüggenek egymással. Az erdé-
szeti fatermési, faállomány-szerkezeti, és
erdõnevelési kutatásoknak megközelítõ-
en két és fél évszázados múltja van. Ezen
hosszú idõszak alatt folyamatosan válto-
zott (fejlõdött) a kutatás célja és módszere.
A változások alapvetõ oka többek között

a társadalmi, gazdasági viszonyokban, a
technikai színvonalban, továbbá az erdõ-
tulajdonosok érdekeltségében keresendõ.

Az erdõ életébe való emberi beavatko-
zásoknak (erdõgazdálkodás) megközelí-
tõen a 90%-át az erdõ-(faállomány) neve-
lés alkotja (nevelõvágások: fiatalosok
ápolása, tisztítások, gyérítések, felújító vá-
gások stb.). Az erdei ökoszisztémák szer-
vesanyag-termelésének, a bioprodukció-
nak a mennyiségére és minõségére, vala-
mint a fajok és az erdõ szerkezetének a
biodiverzitására vonatkozóan az erdõne-
velésnek jelentõs hatása van. Amikor a
kutatás egyik elsõrendû hosszabb távú
célja az volt, hogy meghatározzuk: „mi-

lyen kapcsolat van a fajdiverzitás, a pro-
dukció és az ökoszisztéma stabilitása kö-
zött, milyen mértékû beavatkozással lehet
a három szempontot optimalizálni”, akkor
ebbõl következõen az erdõnevelési, faál-
lomány-szerkezeti, fatermési kutatások-
nak kiemelt szerepet szántunk.  Vizsgálni
kellett és kell a jövõben azokat a kény-
szerfeltételeket, amelyek az erdei öko-
szisztémákra hatnak (talaj, éghajlat, kitett-
ség, domborzat, vízgazdálkodás, klíma-
változás stb.), továbbá azt, hogy ezek mi-
lyen hatással vannak az erdõ egész élõvi-
lágára. Ide kell sorolni az emberi beavat-
kozást is. 

(Folytatjuk)

ERDÉSZETTUDOMÁNY / AKTUALITÁSOK

A 2013. január 30. és február 2. között
AGROmashEXPO szakmai kiállítás és
Agrárgép-show idei termékverseny pá-
lyázatára rekordszámú nevezés érkezett
a kiírt kategóriák mindegyikében. A tél-
végi agrárseregszemle zsûrije az agrári-
um hazai intézményeinek, az agrár
szakújságíróknak és a gyakorlati szak-
embereknek a delegáltjaiból állt össze.
Üdítõ színfolt volt a zömmel érthetõen
„gazdász” dominanciájú szakmai verse-
nyen, hogy a gépesítési kategóriában
odaítélt Hazai Termékfejlesztési Díjat az
IKR Zrt. Mûszaki Üzeme és az NYME
Erdõmérnöki Kar Erdészeti-mûszaki és
Környezettechnikai Intézet közös fej-
lesztésében létrehozott BPT 10 MOZ er-
dészeti többcélú (gyûjtõ, tömörítõ) ki-
hordó nyerte.

A BPT 10 MOZ típusjelû erdészeti,
tandem járószerkezetû többcélú kihor-
dó nagy teljesítményû és innovatív ter-
mék. Elsõsorban az erdészeti munkák

során keletkezõ vágási melléktermék
gyors és költséghatékony szállítására al-
kalmas, de más, kévébe kötött, szálas
termék is szállítható vele. Rugózott ke-
rekeivel, és rugalmas felépítésével a
legmostohább erdei és mezõgazdasági
útviszonyokhoz is kifogástalanul al-
kalmazkodik. A ráépített nagy teher-
bírású univerzális daru segítségével
külön rakodógép nélkül is üzemel-
tethetõ. Hidraulikus oldalfalai segít-
ségével a vékonyfa beiktatott tech-
nológiai lépés nélkül tömöríthetõ, így
gazdaságosabban, nagy közúti sebes-
séggel vontatva szállítható.

A mai magyar erdõgazdálkodás által
alkalmazott erõgépek mintegy 70%-a
univerzális mezõgazdasági traktor és
csak a maradék speciális erdészeti erõ-
gép. Ezek egy része a hazai mezõgép-
gyártók termékeként és fejlesztéseként
kerül a piacra. Jelenleg közel 70 külön-
bözõ erdészeti géptípust gyártanak Ma-

gyarországon, melyek összesen több
mint 30 erdészeti mûvelet kivitelezésé-
re alkalmasak.

AZ NYME EMK EMKI és a hazai mezõ-
gépgyártók együttmûködésébõl, pályáza-
ti erõforrások bevonásával számos gép-
család vagy egyedi eszköz terve, prototí-
pusa és fejlesztése született meg, köztük a
mostani termékfejlesztési díjat nyert erdé-
szeti kihordó is.

Kép és szöveg: Nagy László

BPT 10 MOZ erdészeti többcélú kihordó

DÍJNYERTES ERDÉSZETI KIHORDÓ
Hazai Termékfejlesztési Nagydíj a gépesítés kategóriában 


