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A FORDÍTÓ AJÁNLÁSA 

 
 

Hermann Krutzsch nem ismeretlen a hazai szakközönség körében. Roth Gyula Erdőműveléstan 
II. (1935.) tankönyvében hosszan idéz Krutzsch „Bärenthoren 1924.” c. tanulmányából, melyben a 
mölleri „örökerdő” (Dauerwald) eszméjének, annak gyakorlati megvalósításának és eredményeinek 
számbavételét adja közre. Krutzsch úttörője a természetszerű, készletgondozó erdőgazdálkodásnak, és 
egyik legfelkészültebb, legkövetkezetesebb és leghatékonyabb hirdetője a német erdőgazdálkodás 
megújításának. 

H. Krutzsch hazai újramegidézését időszerűvé teszi a természetszerű erdőgazdálkodás iránt 
egyre fokozódó társadalmi és szakmai igény. A legbővebb forrás, amiből meríthetünk, az övé, aki az 
1940-es évek végén, a természetszerű erdőgazdálkodás németországi bevezetésének két sikertelen kí-
sérlete után, a következőket írja: „Ez után a háború után elodázhatatlan követelménnyé vált a német 
erdőgazdálkodás átalakítása. A most szükségszerűen bekövetkező harmadik, szilárd meggyőződésem 
szerint sikeres nekirugaszkodásnak felkészülten kell találnia bennünket szellemileg, tudományosan és 
gyakorlatilag egyaránt. Az előttünk fekvő írásnak az a célja, hogy a szellemi és anyagi feltételeket be-
mutassa és továbbfejlessze.” 

Krutzsch „Erdők megújítása” című könyve mindenkihez szól, akinek valami köze van az erdő-
höz: álljon a szakmai hierarchia bármelyik posztján, foglalkozzék kutatással, oktatással, erdőtervezés-
sel vagy ellenőrzéssel, legyen állami- vagy magánerdő-gazdálkodó, vagy barangoljon csupán szívesen 
az erdőben, és védje a természetet.  

Vegyük figyelembe, hogy a könyv kézirata immár ötven esztendővel ezelőtt készen volt, miközben 
a világ technikai és kulturális fejlődése egyre gyorsuló iramban változott. Krutzsch vezérelvei azonban 
a biológia egyedül teherviselő talaján születtek, ezért időállóak. 

A Tisztelt Olvasó forgassa e könyv lapjait őszinte érdeklődéssel, megéri. 
 
 
 

Visegrád, 1998. szeptember          Madas László 
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A NÉMET KIADÁS ELŐSZAVA 
 
 

Krutzsch „Erdők megújítása” (Waldaufbau) című művének kézirata már a második világháború 
alatt nyomdakész állapotban volt. Sajnos akkor elmaradt a kiadása, mert kinyomtatására nem adták 
meg az engedélyt. Most, sok utánjárás után végre eljutott idáig, és csak azt sajnáljuk, hogy a szerző 
nem érhette meg erdészeti testamentumának megjelenését. 

A nyilvánosság itt ismerheti meg a készletgondozó erdőgazdálkodás itthon és külföldön egy-
aránt elismert úttörőjének eszmekincsét. H. Krutzsch az első ösztönzést későbbi munkájához 1924-ben 
Bärenthorenben kapta, mint erdőrendező, és ettől az időtől kezdve tért le a klasszikus üzemmódok ki-
taposott ösvényéről. A technikai-, gazdasági- és biológiai követelmények legjobb szintézisét − minde-
nekelőtt gyakorlati tapasztalatok alapján − a kisebb-nagyobb és nagycsoportos, vegyeskorú és 
termőhelyálló fafajokból és fajtákból álló elegyes erdőben vélte megtalálni. A természetszerű erdőgaz-
dálkodás magja az egyes fák gondozásának az „Erdők megújításában” kifejtett használati elve, amely 
az üzemterület valamennyi részén az állandó vastagfa hozamot, valamint a teljes talaj- és légtér tar-
tamos kihasználását célozza meg. Ezt a használati elvet, amelyet először Eberbach állított fel, a szerző 
szóban és írásban szakadatlanul és olyan meggyőződéssel képviselte, hogy 1951-ben a Német Demok-
ratikus Köztársaság egész területén az erdőgazdálkodást az eddigi tarvágásos üzemmódról a készlet-
gondozó üzemmódra állították át. Hogy ennek az elvnek a következetes megvalósítása valóban a szer-
ző által ideális formának tartott „vegyeskorú” erdőszerkezethez vezet-e, azt a jövő fogja eldönteni. Az 
idő követelte magas használat és az ezáltal felgyorsult kitermelési ütem az idősebb állományokban 
mindenesetre legfeljebb csak egy kisebb-nagyobb csoportos tagoltságú, de nem vegyeskorú állomány-
szerkezethez vezet. Krutzsch maga is elismeri és mondja is, hogy a kész természetszerű gazdasági er-
dők regionálisan−tájanként−az általános termőhelyi és állományviszonyok szerint különböző vonáso-
kat fognak hordozni. A szálaló erdőgazdálkodáson kívül tehát a szálalóvágásos üzemmódban kezelt 
erdő is, amely csak átmenetileg vegyeskorú, felmutathatja a természetszerű gazdasági erdő Krutzsch 
szellemében megfogalmazott valamennyi biológiai és gazdasági ismertetőjelét. Azt, hogy lombos fák-
ból és cserjékből álló elegyes erdőben a kisebb-nagyobb nagyságrendű, több lépcsős egykorú állo-
mányszerkezet is a legjobban kihasználhatja a talaj- és légteret, a szerző ugyancsak nem vonja kétség-
be. Ő azonban az ilyen állomány felépítést nem tekinti üzemi célnak, hanem csak átmeneti formának. 

A kisebb-nagyobb és nagycsoportos vegyeskorú állományszerkezet elérése így egy távoli cél, ez-
zel szemben közeli cél az élőfakészlet minőségi teljesítményének készletgondozással elérhető emelése. 
A készletgondozás elvének következetes végrehajtásával kell kialakítani azt a felépítési formát, amely a 
termőhelyálló fafaj-elegyesség és a tartamosság teljes megőrzésével a termőhely tejesítő képességét a 
legjobban kihasználhatja. 

A Krutzsch által felállított használati elv, miszerint „a legrosszabb esik ki először, a jobbat meg 
kell tartani”, magában foglalja a kiválasztás és a kitermelés elvét. Olyan üzemtechnikai elvnek kell 
felfogni, amely a legnagyobb erdőművelési szabadságot biztosítja. 

Az „Erdők megújítása” teljessé teszi Krutzsch és Weck „Bärenthoren 1934. Der naturgemäße 
Wirtschaftswald” című könyvét, különösen erdőművelési és biológiai oldalról, valamint munkaprog-
ramot dolgozott ki úgy, hogy egy körbe vonta a fahasználat-technikai-, üzemgazdasági- és erdészetpo-
litikai feladatokat. Az erdő életfolyamatainak és azok erdőgazdálkodási intézkedésekkel való irányítá-
sának bonyolult összefüggéseit ez a könyv az „örökerdő eszme” (Dauerwaldgedanken) új felfogásá-
ban mutatja be. 

Az „Erdők megújítása” című tanulmányt különösen értékessé teszi egyszerű és világos nyelve. A 
felvetett problémákat tudatosan olyan egyszerűen mutatja be, amennyire csak lehetséges és nem komp-
likálja feleslegesen azokat. A levont végkövetkeztetéseket vezérelvekbe foglalja össze, ezek a laikusok-
nak is azonnal megmutatják, miről is van szó az erdőgazdálkodásban. 

Az „Erdők megújításának” mindenek előtt ezért van olyan nagy tudománynépszerűsítő értéke, 
és ezért kívánatos, hogy az erdészeti szakberkeken kívül is a legszélesebb körben ismertté váljék. 

 
1952.      Dr.-Ing. Blankmeister 

 



BEVEZETÉS 
 

Otthonokat elpusztítani − 
Minden gaztett legátkozottabbika, 
Felépíteni és megóvni őket − 
A legnagyobb szolgálat és a  
legmagasabbrendű kultúra. 

 
 

A 18. század végéig Németországban az erdőrendtartások ellenére jórészt szabályozat-
lan szükségletgazdálkodás, azaz szabályozatlan szálaló, vagy ernyős vágásos üzemmód ural-
kodott. Ennek következménye az erdők általános leromlása, erősen lecsökkent élőfakészletek 
és elenyésző hozadék lett. Ekkor az újraerdősítés igénye került előtérbe. Nagy sikerrel, olyan 
fafajokkal végezték ezt a munkát, amelyeket könnyen lehetett telepíteni és megfeleltek az 
akkori igényeknek, tehát lucfenyővel és erdeifenyővel. Azt a célt ugyanis, hogy jól teljesítő 
élőfakészletek halmozódjanak fel, és az elvadult talaj borítva legyen, ez az újrateremtett erdő-
generáció teljes sikerrel elérte. Az előzőnek természetes szerkezete azonban ennek a korszak-
nak a végére szinte mindenütt tönkrement. Voltak ugyanis Közép- és Észak-Németországban 
elegyetlen és egykorú tűlevelű állományokból (lucfenyő, erdeifenyő) származó ún. korosztá-
lyos erdők (Altersklassenwälder), és ernyős felújításból származó, egykorú, szinte tiszta 
bükkből álló, kiváló lomberdők. 

A 19. század második felében és később alakultak ki a ma használatos erdőművelési 
rendszerek, amelyek az akkori erdők állapotához illőek voltak, és jórészt az akkori korszellem 
hatása alatt álltak, amelynek erdészeti lecsapódása a legnagyobb talajjáradék elvében jelent 
meg. Mindent a mechanikus-kapitalista felfogás jellemzett. Minél inkább ez volt az eset, és 
minél inkább elkorcsosultak az erdők Németország minden részében, annál természetellenes-
ebbé váltak az erdőművelési rendszerek (nagy tarvágás Észak-Németországban, keskeny tar-
vágás Szászországban). A tarra vágott területek mesterséges betelepítése luc- és erdeifenyővel 
történt elegyetlenül, alacsony telepítési költséggel és kedvező üzemi mutatókkal. Mindez 
megfelelt az akkori idők követelményeinek. 

Dél-Németországban, hála a jobb éghajlatnak, a jobb talajoknak és egyéb okoknak, még 
a 19. század második felében is természetes erdőviszonyokat lehetett találni. Ennek következ-
tében az ott kialakult táji erdőművelési eljárások lényegesen természetközelibbek, mint az 
észak-németországiak.  

A 19. században egész Németország a „Vissza a Természethez!” elvtől visszhangzott. 
Mi sem volt kézenfekvőbb, mint a Dél-Németországban kifejlesztett, aránylag még természet-
szerű, táji erdőművelési eljárásokat átültetni Közép- és Észak-Németországba. Ezek a kísérle-
tek azonban sikertelenségre voltak ítélve, mert az ilyen eljárások alkalmazásához szükséges 
feltételek Közép- és Észak-Németországban hiányoztak. Hiányoznak még ma is, mégpedig a 
termőhely és az élőfakészlet-szerkezet. Ez volt a helyzet, amelyből Alfred Möller, közvetle-
nül az első világháború előtt kifejlesztette az örökerdő ragyogó eszméjét, melyet a háború 
után hozott nyilvánosságra. 

 



A. AZ ÖRÖKERDŐ ESZMÉJÉNEK  
TÖRTÉNETE 

 
 
 Alfred Möller főerdőmester, az Eberswaldi Erdészeti Főiskola igazgatója és a botanika 
professzora erdész- és botanikus családból származott. Hivatásánál fogva természettudomá-
nyos utazásokat tett, melyek során erdőműveléstől érintetlen erdőket ismert meg Németor-
szágban és Európán túl. Ezeket az erdőket nem a gazdálkodó szemével figyelte meg, hanem 
mint természettudós, és arra a felismerésre jutott, hogy az életképes természetes erdő olyan 
élő szervezet, amelynek részei nemcsak többé-kevésbé laza, tág életközösséget alkotnak, ha-
nem ez az életközösség öntörvényű fejlődésnek van alávetve. Ennek kifejezésére használta 
Möller „az erdő szervezete” (Waldwesen) szót. A „Waldwesen” gondolata azonban nem volt 
összeegyeztethető a múlt században kialakult gazdasági erdők szerkezetével. Ennélfogva 
Möller elméletben a gazdasági erdők számára is olyan erdőszerkezetet javasolt, amely a ter-
mészetes erdőhöz lényeges pontokban (elegyes, vegyeskorú erdő) hasonlít, és olyan gazdál-
kodást, amely ezt a szerkezetet létrehozza és fenntartja. 

Möller a véletlen folytán ismerte meg von Kalitsch kamarás Bärenthorenben folytatott 
gyakorlati törekvéseit. Bärenthoren példáján alakította ki végül az „örökerdő” (Dauerwald) 
eszméjét. 1913-ban tanársegédjével, Semper főerdésszel az akkor használatos porosz mód-
szerrel számszerűen felmérte a bärenthoreni pagony állapotát. Möller e leltár, valamint az 
l872-es és a legutolsó, l884-es becslések alapján, s a fakitermelések eredményeit figyelembe 
véve, megkísérelte a bärenthoreni pagony teljesítményvizsgálatát elvégezni. Ennek a vizsgá-
latnak az eredményével, valamint az „örökerdő” tanával azonban csak a háború után lépett a 
nyilvánosság elé. Írásai hazai és külföldi erdészeti körökben óriási feltűnést keltettek, és osz-
tatlan elismerést arattak. Ez a szellemi forradalom a tetőpontját 1922-ben, a Német Erdészeti 
Egyesület Dessauban megtartott közgyűlésén érte el. 

Möllernek szándékában volt 1923-ban Bärenthorent másodszor is felvenni és azután 
pontosabb teljesítmény vizsgálatot készíteni annál, mint amilyen az 1913-as leltár alapján le-
hetséges volt. Hirtelen halála akadályozta meg ebben. 

Köszönettel tartozunk Bernhard úrnak, az akkori szászországi főerdőmesternek azért a 
kezdeményezésért, hogy Kalitsch kérésére Möller megkezdett munkáját befejezzék. Megbízta 
a szász állami Erdőrendezési Hivatalt, hogy készítsen leltárt és teljesítményvizsgálatot 
Bärenthorenben. Mint az Erdőrendezési Hivatal akkori munkatársát, engem bízott meg a 
munka vezetésével és elvégzésével. 1924 nyarán megfelelő létszámú munkatárssal elvégez-
tem az újrafelmérést, az élőfakészlet leltározását és a növényfelvételt Bärenthorenben. Kiegé-
szítésképpen egy alapos termőhelyfeltárást kellett volna elvégeznem prof. dr. Vater titkos er-
dőtanácsos irányításával, aki akkor a termőhelyismeret-tani tanszék helyettes vezetője volt 
Tharandtban. Sajnos a terv nem valósult meg, mert Vater időközben megbetegedett, és helyet-
te− Bernhard országos erdőmester megbízásából − Wiedemann végzett termőhelyfeltárást 
Bärenthorenben, aki emellett még néhány hozadéktani vizsgálatot is elvégzett. Bärenthoreni 
munkája eredményeit 1925-ben nyilvánosságra hozta „Die praktischen Erfolge des 
Kieferwaldes” című könyvében. Én a lényegesen terjedelmesebb anyagot csak a külső mun-
kák befejezésével, 1924 vége és 1926 tavasza között tudtam feldolgozni. Ennek következté-
ben az eredményeimet csak 1926-ban tárhattam a nyilvánosság elé a „Bärenthoren 1924” cí-
mű könyvemben. 

Wiedemann könyve teljes eltávolodást jelentett a mölleri eszmétől, az én könyvem vi-
szont annak teljes elismerését hirdette. Ebből következően nem csodálható, hogy az ún. 
„örökerdő probléma” a megoldásától messzebb került, mint valaha, annál is inkább, mert még 
Wiedemann könyve előtt napvilágra került Möller néhány növedéktani pontatlansága. Ennek 

 



az lett a következménye, hogy Wiedemann és köztem hosszantartó, elkeseredett irodalmi vita 
alakult ki, amelyben majdnem az egész német tudományos szakma  Wiedemann mellé állt ve-
lem szemben. A mölleri „örökerdő” eszméjének teljes elítélését az akkori német tudományos 
szakmai élet képviselői, tulajdonképpen már a Német Erdészeti Egyesület 1925-ben Salz-
burgban megtartott közgyűlésén elérték, mert az elmélet és annak gyakorlati megvalósítása 
zavarossá vált. 
 1920-tól 1925-ig tartott a rövid virágkor. − Az eszme még nem volt érett a nyilvános-
ság számára, vagy talán a nyilvánosság nem volt érett az eszme befogadására. Két tény súlyo-
san játszott közre a teljes összeomlásnál: egyfelől Wiebeck (erdőmester és eberswaldi pro-
fesszor) gyakran túlhajtott és szakszerűtlen propagandája, másfelől Möller filozófiai fejtege-
tései, amelyek részben még a tudományos megalapozottságot is nélkülözték, amiért aztán az 
„egzakt” tudósok sokszor „misztikusnak” találták az egészet. Wiebeck propagandájának az 
lett a következménye, hogy az „örökerdőt” sok magántulajdonos úgy tekintette, mint zilált 
anyagi helyzetének szanálási lehetőségét. Sokan Wiebeck tanításában a rablógazdálkodás tör-
vényesítését látták, ami természetesen katasztrófával fenyegetett. Ráadásul Möller írásai a 
gyakorlati emberek számára nem voltak sem eléggé érthetőek, sem teljes egészében megvaló-
síthatóak. Hogy a mölleri eszméket és egyáltalán az örökerdő mozgalmat az akkori német tu-
dományos szakma mennyire nem ismerte el, kitűnik abból is, hogy a „Bärenthoren 1924” cí-
mű munkámat az egyik német főiskola  nem fogadta el doktori disszertációnak.  

Az „örökerdő eszméhez” és Bärenthoren gyakorlati gazdálkodásához fűződő egyéni be-
állítottságom idővel némileg megváltozott. A mölleri írások tanulmányozása azt a benyomást 
keltette bennem, hogy egy ilyen gazdálkodás térbeli rend nélkül, legalábbis nagyüzemben, 
nehezen lenne megvalósítható. Ezekből az írásokból nem tudtam kihámozni, hogy miképpen 
lehet egyáltalán megvalósítani azokat. Amikor Bärenthorent először felkerestem mint erdő-
rendező, ahol Sausenberg és Bitschin települést üzemterveztem, ott nagyon jó idős erdeife-
nyőfákat és tűrhető természetes erdeifenyő újulatot találtam, úgyhogy Bärenthoren bennem 
nem keltett semmilyen meggyőző benyomást. Habár én is, mint több kortársam, a tarvágást és 
az elegyetlen fenyőgazdaságot elítéltem, mégis úgy véltem, különösen szász tradíciómból 
eredően, hogy a racionális gazdálkodás lényegesebb elemeiről mégsem lehet lemondani. Ilyen 
gondolatok ébredtek bennem a reformról, a szálaló szegélyvágásról, az ernyős ékvágásról stb. 
délnémet ismertetések alapján. Sőt még magam terjesztettem elő egy új vágásmódot, a „szála-
ló ékvágást” Sausenberg és Bitschin számára, melyről az 1923-ban készült üzemtervben lehet 
olvasni. 

Nagyon kételkedve jártam körül Bärenthoren problémáját, mert mindenekelőtt hozadéki 
szempontól néztem, és tisztán matematikailag próbáltam megoldani. Megjegyzem, hogy az 
erdőt annakidején, mint egyes állományok summáját fogtam fel, minden egyes állományt ele-
meztem, és még mindig a fatermési táblák normái szerinti állomány gondolatában éltem, ezért 
Bärenthorent végül is, mint korosztályos erdőt képzeltem el, holott 1924-ig a korosztályos 
erdő lényeges jellegét már elvesztette.  

A „Bärenthoren 1924” című könyvem kivétel nélkül elmarasztaló kritikája után és a 
német tudományos élet akkori képviselőivel való nem éppen bíztató tapasztalataim okán visz-
szavonultam az irodalmi nyilvánosság elől. Ezalatt az idő alatt mint területi erdőrendező, a 
gyakorlatban tovább dolgoztam. Bärenfelsben arra a meggyőződésre jutottam, hogy a prob-
lémát terméketlen irodalmi vitával nem lehet megoldani, a megoldást inkább az erdőben kell 
keresni. Amint 1926-ban a bärenfelsi pagony erdőrendezője lettem, eleve az volt a szándé-
kom, hogy a mölleri eszme lényegét, valamint a bärenthoreni gyakorlati gazdálkodást új ha-
táskörömbe vonjam, természetesen a termőhelyi- és állományviszonyoknak megfelelően mó-
dosítva, hogy egy gyakorlati példán bebizonyítsam a mölleri igazságot, és saját elméletem 
igazát. Ez természetesen nem ment minden további nélkül egy államerdészeti üzemben, és 
olyan érvényes üzemterv keretében, amely véghasználatként csak tarvágást és 
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előhasználatként csak gyérítést ismert. Mindenekelőtt megkaptam a Szász Államerdészeti 
Igazgatóság hozzájárulását egy ún. „örökerdő kísérlet” elvégzésére Bärenfels kerületében egy 
170 ha nagyságú területen, amelynek egyik felén, jobb minőségű termőhelyen, legalább rész-
ben még őshonos luc-, jegenyefenyő, bükk elegyes állomány állt, a másik felén igen rossz 
minőségű erdeifenyő. Azt a javaslatomat sajnos nem lehetett keresztülvinni, hogy Észak-
Szászország erdeifenyő régiójában hasonló kísérlet szerveződjön. Bärenfelsben az l927-ben 
lefektetett kísérlet az első a négy ma is élő „gazdasági kísérlet” közül, amelyet én indítottam 
el. 

A bärenfelsi gazdálkodás területén egy pontos állomány szerinti élőfa leltározás készült 
(törzsenkénti felvétellel), az 1927-es felvétel azonban még minőségi analízis nélkül. Továbbá 
talajfeltárással meghatározták a felhalmozott humuszszint vastagságát és savanyúságát is. 
Minden állományban sztereo felvétel készült, és végül egy pontos florisztikai felvétel. A kí-
sérleti területen minden egyes véghasználati törzsnek a mellmagassági átmérőjét felvették 
még lábon, majd döntés után a földön fekve, a hosszúságát is megmérték mérőszalaggal. A 
végvágáshoz a véghasználati fákról törzsszám szerint pontosan rögzített és az egyes állomá-
nyok szerint tagolt véghasználati terv készült abból a célból, hogy optimális törzsszámot érje-
nek el. Közben a bärenfelsi kísérlet területén végrehajtották a második leltározást, ezúttal mi-
nőségi analízissel együtt és az első teljesítményvizsgálatot. 

A Bärenfelsre érvényes tarvágásos üzemterv ellenére sikerült a hozadékot − az egész 
pagony területén − tarvágások elkerülésével, szálankénti használattal teljesíteni. Az akkoriban 
egész Szászországban szokásos rőzsegyűjtést Bärenfelsben korlátozták, és 1935-ben meg is 
szüntették. Ezzel a talajjavításnak és a természetes felújításnak egyik jelentős feltételét terem-
tették meg. Walter v. Keudell hatására az „örökerdő” 1934-től kezdve a német erdőgazdálko-
dás vezérmotívumává vált.  

Poroszországban az örökerdő gazdálkodásra való áttérés azonnal megkezdődött. A tar-
vágást teljesen betiltották Poroszországban és a pagonyokban három nevelési területet jelöltek 
ki, amelyekben a kitermeléseket szálankénti kivágással kellett elvégezni. Kitermelési sza-
bályként, minden fafajra vonatkozóan, a Michaelis-szabály (felsőszintű gyérítés) lépett ér-
vénybe. 

Közben 1934-ben időszerűvé vált Bärenthorenben az izgalommal várt második leltáro-
zás, amelynek meg kellett volna hoznia a bärenthoreni gazdálkodás győzelmét vagy bukását. 
Tudományos ellenfeleim akkoriban mindent elkövettek, hogy a bärenthoreni munkából en-
gem kikapcsoljanak azzal az indokkal, hogy ebben az esetben nem lesz tárgyilagos az ítélet. 
A legfelsőbb erdészeti hatóságok ennek a kívánságnak nem tettek eleget. Kezdeményezésem-
re minden érdeket, kívánságot beépítettek a feldolgozásba, amelyre H. Weck és én munkater-
vet készítettünk, amely minden kívánságra figyelemmel volt. A felvételi munkát maga a 
Szász Erdőrendezési Hivatal 1934-ben H. Weckkel végeztette el. Csak a felvételi munkák be-
fejezésével, és miután azt a Szász Erdészeti Közigazgatás főnöke, Melzer főerdőmester átvet-
te, Weck és én elővettük a kiértékelést és „Bärenthoren 1934, a természetszerű gazdasági er-
dő” (Bärenthoren 1934 − Der naturgemässe Wirtschaftswald) című könyvben hoztuk 
nyilvánosságra. 

Akkor Bärenthoren eredményeit hírverés céljából állítottuk előtérbe. Ma viszont a „ter-
mészetszerű gazdasági erdő” fogalmában egy általános érvényű európai elvet látok. Az elv 
Bärenthoren példája nélkül is él, önmagában azonban sajnos ma még nem alkalmas hírverés-
re. Most inkább vagyok abban a helyzetben, hogy a problémát magasabbról szemléljem, mi-
vel szolgálati és magánutazásaim alkalmával nem mindennapi bepillantást nyertem a közép- 
és észak-európai erdők természetes szerkezetébe, és mert négy éven keresztül feladatom volt 
a Szász Államerdészet gazdálkodásának természetszerű erdőgazdálkodásra való átállítása. Így 

 9



olyan gyakorlati adottságokat és akadályokat ismertem meg, amelyekről az embernek elméle-
tileg még csak sejtelme sem lehetett.  

1937-ben Németország erdészeti vezetésében az ismert személyi cseréket (von Kaidell-
Alpers és kísérete) mély erdőművelési fordulat követte, mindenek előtt Poroszországban, 
mely Szászországot is bajba rántotta. Az átalakítást, amelyet Melzer országos erdőmester 
megbízásából vezettem, az ő kiválása után, 1939 tavaszán, leállították. Személy szerint ne-
kem, − a gazdálkodási eszmém megvalósításához − csupán hat kísérleti erdőhivatal maradt 
meg Szászországban. Ezek a kísérleti hivatalok azóta nem állnak a vezetésem alatt, amióta 
1943. május 1-én Szászországot elhagyni kényszerültem.  

Mégsem múlt el nyom nélkül ez a négy év, amikor is befolyásom volt a Szász Államer-
dészet gazdasági vezetésére és a szász magánbirtokosokra, akiknek elsöprő többsége elismer-
te az erdőklíma jelentőségét. Tarvágást Szászországban ma már senki sem csinál, hacsak a 
gazdasági körülményei erre nem kényszerítik, vagy úgy hiszi, hogy erre kényszerül. Minden-
esetre elgondolkozik azon, hogy tarvágást végezzen-e, vagy sem. Nem szedik ki a legjobb 
törzseket szálalással. A rőzsegyűjtést jórészt, a tuskózást és az erdei fűhasználatot általában 
megszüntették, és a háború alatt csak átmenetileg engedélyezték. A legnagyobb talajjáradék 
elvében ma már senki sem hisz. Már az átállás előtt jelentősen a normál érték alá csökkent az 
évenkénti tarra vágott terület, és változatlanul tovább lehet azt csökkenteni a túltermelések el-
lenére is. Így sok értékes, egészséges, őshonos fafajokból álló elegyes állomány maradt meg. 
Lényegében mindezt három-négy napos oktatással lehetett elérni, amelyeken évenként közel 
1000 munkatárs és birtokos vett részt.  

Mi történt különben még az örökerdő eszme keretében Németországban és Németor-
szágon kívül? Mégpedig az örökerdő nevében részben Möller befolyása következtében vagy e 
befolyás nélkül, illetve függetlenül az örökerdő mölleri megfogalmazásától? 

A mölleri elgondolások igazán E. Hausendorffnál maradtak meg legtisztábban, aki mint 
Möller tanársegéde a grimnitzi körzet egy részén (Schorfheide) pompás példáját alkotta meg a 
termőhelyálló és természetszerű erdő felépítésének, amelyhez éppen elegendő volt 20 eszten-
dő. 

Möllertől függetlenül először W. von Keudell vezetett olyan gazdálkodást 40 éven ke-
resztül Hohenlübbichowban, amelynek célja az volt, hogy a lehető leggyorsabban alakítson át 
természetellenes, elegyetlen erdeifenyő állományt termőhelyálló, elegyes állománnyá. 

1936-ban egykori munkatársam H. Weck megbízást kapott arra, hogy az Eberswaldi er-
dőhivatal területén Wiebeck által bevezetett, halála után azonban abbamaradt gazdaságátala-
kítást ismét folytassa. Weck gazdálkodási alapfelfogása lényegében alig tért el az enyémtől, 
mivel a tudományos és gyakorlati tapasztalatait ugyanazon a területen gyűjtötte össze és jó-
részt közösen dolgoztuk fel. 

Fürchtenicht, aki a mölleri örökerdő eszme erős befolyása alatt állt, a göttingeni városi 
erdőben valósította meg elgondolásait, így a kagylós mészkövön álló bükkösben olyan erdő-
szerkezetet ért el, amelyet bükk szálalóerdőnek lehet nevezni. 

Dannecker, 1929-ben „A szálalóerdő egykor és ma” (Der Plenterwald einst und jetzt) 
című könyvében állást foglal az örökerdő eszméje mellett, és azt a szálalóerdő fogalomkörébe 
tartozónak véli. Ő fejlesztette ki a rendezett szálaló erdőgazdálkodás mintáját a kezelésére bí-
zott, közismert Ost-Schwarzwald-i szálalóerdőkben végzett gyakorlati tevékenységéből, va-
lamint a svájci és a voralbergi szálalóerdőben szerzett tapasztalataiból. 

Dannecker és Fürchtenicht, Biolley után (és Eberbach Németországban) először ismer-
ték fel, hogy vegyeskorú erdőszerkezetben a kitermelések szabályozásához valamilyen ellen-
őrző eljárásra feltétlenül szükség van. 

Végül meg kell említeni Hegert, aki gyakorlati tapasztalatai alapján, amelyeket, mint fi-
atal erdész a Beszkidek ős- és természetes erdeiben gyűjtött össze, az Érchegységben fekvő 
Komotau város erdeiben, a mölleri eszméktől függetlenül, egy tarvágás nélküli gazdálkodást 
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alakított ki, amely lényeges pontokban az én Bärenfelsben folytatott gazdálkodásommal egye-
zik. 

A természetközeli erdőgazdálkodásnak itt felsorolt és az irodalomból ismert előharcosai 
mellett, akik a korosztályos erdőtől elpártoltak, a gazdálkodóknak van egy nem lebecsülhető 
része, akik alapjában véve ugyanebben az irányban dolgoznak, vagy legalábbis megkísérelnek 
dolgozni, és kimagasló szépségeknek a gyakorlati példáit alkották meg, amelyek a komplex 
örökerdő eszmék egy-egy részletét példázzák. Itt különösen Danneckernek a jegenyefenyő 
gazdálkodásról és a lomboserdő gazdálkodásról szóló munkáira gondolok, amelyekben kü-
lönböző pagonyok természetszerű erdőművelési eredményeit tárgyalja, és amelyeket a kor-
osztályos és vágásfordulós erdőtől való elfordulása jellemez. Ebben a felfogásban íródott 
Witzgall jegenyefenyőről szóló értekezése is. 

Az örökerdő eszmének a másodvirágzása alatt, az l934-37-es években azonban a szak-
irodalmat sajnos egész sereg tudománytalan kiadvány árasztotta el, amelyeket olyan emberek 
írtak, akik a konjunktúrát kihasználva jónak látták arra vonatkozó ismereteiket nyilvánosságra 
hozni. Ezek a hamis próféták, akik az első virágkorban, Möller idejében sem hiányoztak, az 
eszmének roppant kárt okoztak, és nem tudom egyetlen komoly tudóstól sem rossz néven 
venni, ha az ilyenfajta „tudományt” visszautasítja.  

A német örökerdő mozgalommal egy időben − vagy talán valamivel korábban − Euró-
pában még két másik országban is hasonló irányú eszmék keltek életre: a svájci szálaló-
elmélet és egy tanulmány a „bladninskog”-ról Svédországban. Mindkettő abból a felismerés-
ből született, hogy a korosztályos erdőnek nemcsak a hozama csökken idővel, hanem hosz-
szabb távon életképtelenné válik. Svájcban Biolley, az új tanok megalkotója, megteremtette 
az ismert „Methode du control”-t, mely ezután alapja lett minden modern teljesítmény-
vizsgálatnak. Svájcban a szálalás elvét végül is W. Ammon emelte a fejlődés magas fokára, és 
kiemelkedő színvonalon alapozta meg biológiailag is. 

A svéd erdőgazdasági reform úttörője Uno Walmo, aki országa határain túl is ismert, s 
akiről azt mondhatom, hogy a természetszerű gazdasági erdőről − ő úgy hívja „bladningskog” 
(szálalóerdő) − alkotott véleményünk jelentős pontokon azonos. Walmo a későbbiekben kifej-
lesztette Svédországban az ún. vonalas leltározó eljárást, és egy országos becslési módszert. 
Walmo is az egész modern erdőgazdálkodás nélkülözhetetlen részének tartja a Biolley szel-
lemében végrehajtott élőfakészlet leltározást és a teljesítmény-vizsgálatot. Biolley és Walmo 
gondolatmenete az élőfakészlet és teljesítményvizsgálat területén, számomra és munkatársam, 
F. Loetsch számára útmutató volt, az élőfakészlet leltározás és a teljesítményvizsgálat terüle-
tén. 

Különös, hogy az örökerdő eszmének két oly ragyogó felvirágzása, mint amilyen 1920-
23 és 1934-37 között volt, még mindig nem volt elég az áttöréshez. Világos, hogy az első vi-
rágkorban hiányoztak a világnézeti feltételek. A második virágkorban is csak az általános fel-
tételek voltak adottak. Az erdővel kapcsolatban álló emberek belső lelki elszántsága jobbára 
hiányzott. Azért, ami az első hullámban lehetséges lett volna, azt egyszerűen a technikai felté-
telek hiánya miatt nem lehetett teljesíteni. Már eleve kilátástalannak tűnt a teljes német erdő-
gazdaság átalakítását keresztülvinni, legalábbis abban az ütemben, ahogy azt Poroszország-
ban megkísérelték. A német erdőgazdaságot túlzottan megterhelte egyfelől az új erdőgazdál-
kodás felépítése, másfelől az elkerülhetetlen háborús követelmények kielégítése. 

A 150 %-os túlhasználat elrendelésekor nem sejtették, hogy olyan sokáig fog tartani, 
eredetileg csak 3 évre tervezték. Különben én magam is sokkal többet tettem volna azért, mint 
ahogy azt a „Bärenthoren 1934 − Der naturgemässe Waldwirtschaft” című könyvemben tet-
tem, hogy megóvjam a túlhajtott fejlődéstől, és megfelelő átmeneti időt követeljek a német 
erdőgazdaság számára. Ezután a háború után azonban az erdőgazdálkodás átalakítása már 
elodázhatatlan követelménnyé vált. A most szükségszerűen bekövetkező harmadik − szilárd 
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meggyőződésem szerint véglegesen sikeres − nekirugaszkodásnak szellemileg, tudományosan 
és gyakorlatilag felkészülten kell találnia bennünket. Az előttünk fekvő írásnak az a célja, 
hogy a szellemi és anyagi feltételeket bemutassa és továbbfejlessze.  
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B. A TERMÉSZETSZERŰ 
 ERDŐGAZDÁLKODÁS VEZÉRELVEI ÉS  

FOGALMUK MEGHATÁROZÁSA 
 
 

Ha Möller írásait tanulmányozzuk, sehol sem találkozunk az örökerdő fogalmának egy-
értelmű, rövidre fogott, tiszta megfogalmazásával. Möller után sem tisztázták egyértelműen 
az ő természettudományos felfogásának megfelelő módon ezt a fogalmat. Még az ő interpre-
tálója, Lemmel 1938-ban megjelent „Die Organismusidee in Möllers Dauerwaldgedanken” 
című könyvében sem tette meg ezt. 

Möller pedig különböző gyakorlati követelményeket állít fel és sok olyat utasít el, mint 
ami az örökerdő eszmével nem egyeztethető össze, úgyhogy tanításainak az eszmei tartalmát 
jól meg lehet ragadni. De követelményei egészében olyan határozatlanok, hogy nem lehet 
csodálkozni azon, hogy többen a saját gondolatmenetük számára sajátították ki az „örökerdő” 
kifejezést, noha ezek Möller eszméitől távol esnek és egyáltalán nem hozhatók összhangba 
velük. Möller az örökerdő fogalmat általános gazdálkodási elvként határozza meg, ahogy azt 
Lemmel meggyőzően bizonyítja, amelynek semmilyen megfogható erdőművelési fogalom jel-
lege nincs, semmilyen erdőalakkal nem azonos, és nem világos fogalom. Ezért nem lehet en-
nek a fogalomnak a meghatározását sokkal világosabbá tenni, mint ahogy azt Möller maga 
megadta. 

Ez a határozatlanság adott okot arra, hogy, írásaimban az „örökerdő” (Dauerwald) kife-
jezést egyáltalában ne használjam. Ha mégis szükséges volt, úgy mindig idézőjelbe tettem. 
Amíg írásaimban csak Bärenthorennel foglalkoztam, addig csak „bärenthoreni gazdálkodás”-
ról beszéltem, amióta az „örökerdő” problémával általában foglalkozom, beszélek „természet-
szerű erdőgazdálkodásról” (naturgemässe Waldwirtschaft).  

Azok a követelmények, amelyeket Möller az „örökerdővel” szemben támasztott, első-
sorban a gazdálkodás állandóságára vonatkoznak, és kifejezésre jut a „Die Harmonie des 
Waldwesens” (az erdő szervezetének összhangja) szóösszetételben az a gondolat, hogy lehe-
tőleg az egész területen legyen évenkénti vágás, és a gazdasági terület minden részén  legyen 
vastagfa produkció. E követelmény alapján így találjuk Busse Erdészeti Lexikonában − egy 
lexikonban a fogalmat szükségképpen definiálni kell − a következő fogalom meghatározást: 
„örökerdőn egy elvet kell érteni, egy vezérlő gondolatot, amelynek az erdészeti teljesítményt 
teljesen át kell hatnia, és amely így hangzik: az erdő szervezetének állandóságát meg kell te-
remteni, és fenn kell tartani”. Ezzel az ember a legjobb akarattal sem tud mit kezdeni, és ez a 
fogalom meghatározás messze nem jelenti mindazt, mint amit Möller az „örökerdő” alatt ért. 
Möller minden tarvágást elutasít, mint ami az erdő állandóságával nem egyeztethető össze. 
Elutasítja például a rövidlejáratú ernyős vágást és a Langenbrander-ernyős ékvágást. Egyetért 
ellenben Möller hegyvidéken, a Wagner féle szálaló-szegélyvágással. Sajnos éppen ez által 
lesz következetlen, mert a tarvágás semmivel sem áll messzebb az erdő Waldwesen fogalmá-
tól, mint éppen a sematikus szálaló szegélyvágás, amire még visszatérek. 

A hivatalos irodalomban először 1937. december 4-én jelent meg a 
„Reichsministerialblatt der Forstverwaltung”-ban egy definíció, mely így hangzik: 

„Az örökerdő gondolatok fogalma (Der Begriff des Dauerwaldgedankens), mely a nem-
zetgazdaság erdőgazdálkodásának vezérlő elvévé nyilváníttatik, megtestesíti azt a szándékot, 
hogy olyan termőhelyálló és tartamos, üzem- és nemzetgazdaságilag kiegyensúlyozott erdő-
gazdálkodás jöjjön létre, amely a működő természeti erők legjobb kihasználásával, a gazda-
sági célok elérésére a legcélszerűbben működik. Az örökerdőnek ez a megfogalmazása fedi a 
természetszerű gazdasági erdő fogalmát.” Ezzel: 

 

 



1. A Birodalmi Erdészeti Hivatal nyomatékosan és ismételten kinyilvánította, 
hogy az „örökerdő eszme” a német erdőgazdálkodás vezérelve. 

 
2. A természetszerű erdőgazdálkodás kifejezést, amelyet a „Bärenthoren 1934. − 

Der naturgämasse Wirtschaftswald” című munkámban elsőként láttam el hatá-
rozott tartalommal, a Möller által megfogalmazott „örökerdő” kifejezéssel azo-
nosnak nyilvánították, és a hivatalos irodalomba először vették fel.  

 
Sajnos ugyanez a rendelet kimondja azt is, hogy az „örökerdő” fogalom számtalan er-

dőalakot, számtalan fafajt és elegyarányt, valamint számtalan üzemmódot foglal magába, sőt 
maga a tarvágás sincs kizárva. Ez a tartalom sem Möller örökerdő eszméjéből nem származik, 
de nem fedi az én természetszerű gazdasági erdőről (der naturgemässe Wirtschaftswald) való 
elképzelésemet sem. 

Miután így állnak a dolgok, ismét hitet teszek a mölleri örökerdő gondolatok mellett, 
amelyekkel a Birodalmi Erdészeti Hivatal fogalom meghatározása nincs ellentmondásban, de 
ahhoz a felfogáshoz nem tudok csatlakozni, mint ahogyan Möller se tenné, ha élne, hogy az 
„örökerdő” fogalma számtalan üzemmódot foglal magába. Ha ez így lenne, akkor a német er-
dőgazdálkodásban minden szép és jó lenne, és nem lenne szükség reformra, és ez a szó és fo-
galom, „örökerdő”, felesleges és tárgytalan lenne. 

Nagyon jól tudtam, hogy miért nem használtam az „örökerdő” kifejezést 1924 óta: ép-
pen azért, mert az alkotója, Möller, már akkor elmulasztotta, hogy határozott, természettudo-
mányos tartalmat adjon neki, és már akkor nagyon tisztázatlan elgondolások csatlakoztak 
hozzá. Nem estem a mölleri hibába, és az általam használt kifejezésnek: „természetszerű gaz-
dasági erdő” és a „természetszerű gazdálkodás elve”, már előre egészen határozott tartalmat 
adtam. 

Ismételten csatlakozom a mölleri örökerdő eszméhez, amely az erdőt egyetlen organiz-
musnak fogja fel, amelynek saját élettörvényei és fejlődési menete van, valamint elismerem a 
vele gyakran megvitatott szálaló gazdálkodás elvet mint a törzsenkénti1 − az állomány fogal-
mától független − használat alapját. Végleg lemondok azonban arról, hogy egy meghatározott 
tulajdonságokkal rendelkező, adott erdőtestet „örökerdő” kifejezéssel jellemezzek, és ezennel 
lefektetem felfogásomat a természetszerű erdőgazdálkodásról a következő négy vezérelvben. 

 
1. Minden erdőgazdálkodásnak a célja az adott termőhelynek megfelelő nagy értékű 

fának tartamos, magas szintű megtermesztése, a nemzetgazdasági, népi- és táji 
kulturális jelentőségének a megőrzése mellett. 

 
2. Ez a cél csak természetszerű gazdasági erdőben érhető el. Ez kis-, közép- vagy 

nagycsoportos szerkezetű, vegyeskorú, elegyes erdő, amely termőhelyálló fafajok-
ból és fajtákból áll, és amelynek élőfakészlete kiváló minőségű és optimális nagy-
ságú. 

 
3. A gazdasági célok a mai gazdasági erdőben (különösen a vágássorozatokon fel-

épülő, elegyetlen korosztályos erdőben) nem érhetők el teljes mértékben. A cél 
ezért egy természetszerű gazdasági erdő felépítése és fenntartása természetszerű 
gazdálkodás útján. Ez felöleli mindazokat a rendszabályokat, amelyek a cél eléré-
séhez szükségesek. 

  

                                                 
1 Ez nem jelenti azt, hogy egy helyen mindenkor csak egyetlen törzset lehet kivágni, szükség esetén többet is le 
lehet dönteni. A „törzsenként” kifejezést ebben az esetben, mint a „terület szerinti” ellentétét kell felfogni. 
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4. Mielőtt hozzáfognánk a természetszerű erdőgazdálkodáshoz, biztosítani kell a 
hozzá szükséges feltételeket.  

 
Ez a programszerű fogalom meghatározás alapjában valamennyi gazdasági erdőre érvé-

nyes, legalábbis Közép- és Észak-Európában. Meg vagyok arról győződve, hogy a világ va-
lamennyi gazdasági erdejében a folyamatosságtól (állandóság, Dauer) történő lényeges eltérés 
helyrehozhatatlan hiba. Kizártnak tartom, hogy a ma elismert erdészpolitikai cél: a lehető leg-
nagyobb fatömeg és érték tartamos megtermelése, más erdőalakban elérhető lenne. 
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C. A VEZÉRELVEK ALAPJAI 
 
 

1. Minden erdőgazdálkodásnak a célja az adott termőhelynek megfelelő, nagy érté-
kű fának tartamos, magas szintű megtermesztése, a nemzetgazdasági, népi- és táji 
kulturális jelentőségének megőrzése mellett. Az erdőgazdálkodás célját illetően 
ma már nincsenek véleményeltérések. 

 
A gazdaságnak sok és értékes fára van szüksége. 
Ezt a szükségletet a lehetőségekhez képest az országon belül kell megtermelni, hogy a 

belgazdaság messzemenően független legyen a külföldről történő behozataltól. 
A gazdaságnak szükséges famennyiséget folyamatosan kell szállítani. 
A belföldi fogyasztásra bocsátott fa mennyisége, félesége és minősége függ a rendelke-

zésre álló teljesítményalap továbbfejlesztésének a lehetőségétől is, végül magától az erdőgaz-
dálkodástól. 

A teljesítmény tartamosságát a teljesítményalap teljes működőképességének a fenntartá-
sával lehet biztosítani.  

A teljesítmény tartós növelését el lehet érni az erdőterület növelésével, minden terület-
egységen az élőfakészlet megemelésével, összekapcsolva a természetszerű erdőszerkezettel és 
a természet erőinek a jobb kihasználásával az erre alkalmas gazdálkodási tapasztalatok útján. 

A teljesítmény javulását egyedül az élőfakészlet feljavításával lehet elérni. 
Ha az erdőt a lehető legjobb teljesítőképességében tartják fenn, akkor az nemcsak a 

nemzeti fagazdaságot szolgálja a legjobban, hanem egyúttal a többi mezőgazdasági ágazat je-
lentőségét is a leghatékonyabb módon biztosítja, úgy mint a vízgazdálkodásét, a mező- és 
kertgazdálkodásét, az állattartásét, a halászatét stb., a táj megőrzését és fejlesztését. 

Magától értetődik, hogy a mindenkor elvárt sikert a legkevesebb, de még kielégítő esz-
közzel érjük el, de ez a feltétel már eleve benne van a gazdálkodás fogalmában. Ezek a ma 
már maguktól értetődő követelmények, melyeket a közvélemény az erdőgazdálkodás elé állí-
tott, rövid idővel ezelőtt egyáltalán nem voltak ilyenek. Egyenesen éppen ez volt az ismerte-
tőjele ama liberális korszaknak, hogy mindenki a saját erdejével azt csinált, amit akart, és még 
maga az állam sem volt abban a helyzetben, hogy az erdőgazdálkodás feladatait magasabb 
szempontból ellenőrizze. Az erdőgazdálkodásnak általános célja az volt, hogy az erdőtulajdo-
nosnak minél magasabb járadékot biztosítson. A legnagyobb talajjáradék meghirdetésében ér-
te el a csúcspontját ez az irányzat, és sajnálatos módon hosszú évtizedeken keresztül uralta az 
erdészeti gondolkozást. Már nem a lehető legmagasabb abszolút hozadékot követelték, hanem 
a legmagasabb kamatot. Ennek a gyakorlati eredménye az volt, hogy a továbbiakban minde-
nütt leépültek a teljesítményalapok, de nem csak a vélhetően nem elég jól kamatozó 
élőfakészletek, hanem a talajerő is annak következtében, hogy csak "rentábilis" fafajokat tele-
pítettek. 
 

2. Az erdőgazdálkodás célja csak természetszerű gazdasági erdőben érhető el. Ez 
kis-, közép- vagy nagycsoportos, vegyeskorú, elegyes erdő, amely termőhelyálló 
fafajokból és fajtákból áll, és amelynek élőfakészlete kiváló minőségű és optimális 
nagyságú. 

 
 
Ezt az állításomat mindenekelőtt be kell bizonyítanom. A természetszerű gazdasági er-

dőnek különböző tulajdonságokkal kell bírnia, amelyekkel a cél teljesíthető. Ilyenek: 
 

a) Elegyítés 

 



 
Erdei fáink gyökérrendszere különbözőképpen képződik. Vannak sekély és vannak 

mélygyökérzetű fafajok, amelyeknek gyökérrendszere szélességben és mélységben is jól ki-
fejlődik. A teljes talajtérséget, ha az egyáltalán alkalmas arra, hogy gyökérszövevény átjárja, 
és elég mély, akkor azt egyetlen fafaj nem tudja kihasználni, különösen akkor nem, ha az 
ráadásul sekélygyökérzetű. Pl. hiába áll rendelkezésre 2-3 m mély gyökértérség, ha azt egy 
elegyetlen lucfenyő állomány csak töredékében tudja kihasználni a maga 0,3-0,5 m sekély 
gyökérrendszerével. A talajerők legjobb kihasználása, az élőfakészlet legjobb ellátása vízzel 
és ásványi anyagokkal csak akkor lehetséges, ha a fák gyökérzete a rendelkezésre álló teljes 
talajtérséget átszövi. Ez csak termőhelyálló, elegyes erdőkben lehetséges. Elegyes erdőben 
vannak olyan fafajok, amelyek egyértelműen értéket termelnek és olyanok, amelyek 
élőfakészletüket más fafajokon értékesítik.  

A közép-európai középhegységek erdeiben pl. leginkább a sekély gyökérzetű lucfenyő 
az a fafaj, amelyik közvetlenül értéket termel, mialatt a többi fafaj, mint a jegenyefenyő, vagy 
a bükk ugyan szintén értéket is  produkál, de egyúttal a lucfenyő értékét is emelik azáltal, 
hogy a mélyebb rétegekből származó tápanyagot a lehulló tűk és levelek formájában a lucfe-
nyő számára feltárható rétegekbe juttatják. 

Ebből a szempontból nyernek jelentőséget olyan fafajok, amelyek eddig a haszonfater-
melésben csak alárendelt szerepet játszottak. Itt különösen a kocsányostölgy- gyertyán ele-
gyű, síksági erdőkre gondolok, amelyekben a gyertyán, mint kimondottan mélygyökerű fa, 
nélkülözhetetlen szerepet játszik. Nem elegendő azonban a mély és sekély gyökerű fák ele-
gyítése, azoknak még termőhelyállóknak is kell lenniük. Az Észak-Német-Síkság szász ré-
szén nagyon gyakran találunk mesterséges termőhelyálló erdeifenyőből és nem termőhelyálló 
lucfenyőből álló szálankénti elegyességet. Észak-Németország viszonylag száraz éghajlatán a 
lucfenyő semmi esetre sem szolgálja az erdeifenyő értéknövekedését, mert a felső réteget an-
nak lezárásával és kihasználásával erősen lerontja. Ez az elegyesség mindkét fafaj csökkenő 
hozadékához vezet. A lucfenyő nem tud igazán fejlődni az erdeifenyő ernyője alatt. 

Megint mások a körülmények az észak-európai erdeifenyő-lucfenyő-nyír elegyes állo-
mányban, amelyekben a három fafaj gyökérrendszerén keresztül különös módon kiegészíti 
egymást, és mert mindháromnak az éghajlati tényezők is jó fejlődést biztosítanak. Elegyes er-
deinkben a különböző fafajainknak és bokrainknak egymást kiegészítő gyökeresedésük csak 
egy a sok közül, ami miatt elegyes erdőt kívánunk, amilyeneket és amelyeket a teljesítmény-
növekedés érdekében létre kell hoznunk. Itt csak utalok az elegyes alomnak az elegyes erdők 
talajszellőzöttségében és feljavult vízháztartásában, a talajerő fenntartásában és ezen keresztül 
a tartamosság biztosításában játszott elsőrendű szerepére. Rámutathatunk az elegyes állomá-
nyok előnyeire az erdőhigiéniát (madarak, rovarok, gombák stb.) és az éghajlati hatások (vi-
har, hó, jég, zúzmara) elleni biztonságot illetően. Ezeket a dolgokat csak megemlítem, mert 
más oldalról már elég gyakran és behatóan foglalkoztak velük. 

 
b) Vegyeskorúság 

 
Sem az egykorú állomány, sem az egykorú állományokból összeállított korosztályos er-

dő nem tudja a rendelkezésre álló légteret a termelésben teljesen kihasználni.  
Köztudott, hogy az erdő által létrehozott fatömeg legnagyobb része a levegőből szárma-

zik. A légszáraz fa 50 %-a szénből áll, amely direkt vagy indirekt módon a levegőből szárma-
zik, az eléghetetlen ásványi anyagok az ún. hamualkatrészek, amelyek biztosan a talajból 
származnak, csak 0,2 %-ot, legfeljebb 9,0 %-ot tesznek ki, az átlag azonban nem haladja meg 
az 1 %-ot. A kérgezett fenyőrönk (luc-, erdei-, jegenye-, vörösfenyő) pl. alig 0,2−0,4 % ha-
mualkatrészt tartalmaz. A többi anyag ugyancsak levegőből származik, csak a nitrogén érke-
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zik közvetlenül a talajból. A levegőből származó széndioxid, amely a nitrogénnel és más ele-
mekkel együtt a fa testét felépíti az asszimiláción keresztül, a zöld levélszervezetbe légzőnyí-
lásain keresztül jut be. Ezért rendkívül fontos a fa testének előállítása szempontjából, hogy 
egy adott területen olyan optimális levél- vagy tűmennyiség álljon rendelkezésre az asszimilá-
láshoz, amely lehetőleg teljes egészében ki van téve napfénynek. 

Ha sűrű, zárt lucfenyvest vizsgálunk, akkor láthatjuk, hogy ez a követelmény nyilvánva-
lóan nem teljesül. Az erdőtalaj és a zöld korona közötti légtér teljesen kiesik az asszimilálás-
ból. De a zöld koronák közötti légsáv sincs teljesen kihasználva, mert a szomszédok adta sűrű 
árnyékban fekvő koronarészek legtöbbször csak gyengén tudnak asszimilálni, leginkább töb-
bet lélegeznek, mint asszimilálnak. Egy induló lucfenyő sűrűség  is csak részben tudja hasz-
nálni az asszimilációhoz rendelkezésére álló légteret, a legjobb fényhatások ellenére is, mert 
vezérhajtásaik alig több mint 2-3 m-re emelkednek ki csupán a légtérbe. Ha fiatalost, rudas- 
és idős fákat egymásba tolva képzelünk el úgy, hogy az egész légtér a talajtól a legmagasabb 
fák csúcsáig ki van töltve zöld levekkel/tűkkel, és lehetőleg minden tűlevél elegendő fény ha-
tásában áll, akkor várhatjuk, hogy a lehető legtöbb széndioxid mennyiség asszimilálódik a le-
vegőből, és így az adott területen a lehetséges legnagyobb fatömeg növedék keletkezik. Fel-
vethető, hogy egykorú, de többszintű erdőben is elérhető hasonló hatás. Ez kétségtelenül le-
hetséges néhány idős, elegyes állományban. De egykorú állományban csak két olyan fafaj 
elegyességéből állhat elő többszintűség, amelyek közül az egyik, amelyik a felső szintet ké-
pezi, világosságot kedvelő, értékhordozó fafaj, a másik, az alsó szintet képző pedig árnytűrő 
fafaj, amely gyakran csak kiegészítő fafajnak tekinthető. Ilyen elegyesség pl. a kocsányos 
tölgy-bükk (Spessart), kocsánytalan tölgy-gyertyán (Észak-Német Síkság), erdeifenyő-bükk 
(Észak-Német Morénatáj). Másodszor nem is olyan biztos, hogy az ilyen elegyesség feltétlen 
egykorú. Észak-Németországban a gyakran fellelhető erdeifenyő-bükk elegyű állományokban 
sok esetben az tapasztalható, hogy a bükk utólag települt be a rudas erdeifenyő állományokba, 
vagy mesterséges úton vitték be oda később. Harmadszor az ilyen állományokat egykorúnak 
tekintve, ugyanezekkel a fafajokkal, természetes úton ismét felújítani lehetetlen. Ilyen kísér-
letnél az észak-német erdeifenyő-bükk elegyességből az erdeifenyő fokozatosan eltűnik az 
öreg állományból. Visszamaradnak a szétterpeszkedő, rossz koronájú bükkök, és ezek árnyé-
kában az erdeifenyő képtelen felújulni. Majd gazdagon jön a bükk újulat, és végül az idős 
bükkfákat el kell távolítani. A fiatal állomány már elegyetlen bükksűrűség, erdeifenyő nélkül. 
Legtöbbször azonban azt a módszert alkalmazzák, hogy az elegyes állományt tarra vágják, 
majd mesterségesen felújítják erdeifenyővel, később alátelepítik bükkel stb. Minden „fordu-
lóban” azonban a két szint ellenére a légtér hosszú ideig rosszul van kihasználva. A 
vegyeskorúság követelményét itt csak a teljesítmény szempontjából vizsgáltuk. Meg kell 
azonban említeni, hogy pl. a gazdálkodás üzembiztonsága szempontjából is megvizsgálható a 
vegyeskorúság szerepe (ld. K. Gayer írását). 

 
c) Termőhelyálló fafajok és fajták 

 
Magától értetődő követelmény, hogy a jövő erdőállománya olyan fafajokból és fajtákból 

álljon, amelyeknek a termőhely iránti igényét a végső kifejlődésükig az adott termőhely tar-
tamosan kielégíti. Bár vannak bizonyos fafajok, pl. a lucfenyő, amelyek természetes elterjedé-
sük szélső határain túl is eléldegélnek, különösen akkor, ha a mikroklimatikus feltételek 
messzemenően teljesülnek, vagyis kiegyensúlyozott erdőklímában. Ezen kívül olyan társulás-
ban, amelyben segítő fafajok találhatók. A legtöbb európai fafaj azonban nem képes a teljes 
kifejlődésre a természetes elterjedése határain túl, különben ezeket a tájakat már régebben el-
foglalták volna.  

A nemesítés jelentőségének a felismerése a modern biológia legfontosabb vívmánya. Az 
erdőgazdálkodás sem mehet el a fajtakérdés mellett. A célállományunkban olyan éghajlat- és 
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katasztrófaálló fafajtákat kell felhasználni, amelyek egyúttal gazdaságilag is megfelelő tulaj-
donságúak. Éppen, mert régebben az erdőgazdálkodás teljesen elhanyagolta a fajtakérdést, 
igen kedvezőtlen állapotok keletkeztek gazdasági erdeinkben. Közép- és Észak-Németország 
legtöbb gazdasági erdejében az az évszázados gyakorlat, hogy a tarvágásokat mesterségesen 
újították fel, majdnem teljesen kipusztította az őshonos fafajtákat, de legalábbis idegen fajta-
elemekkel erősen megfertőződtek. Az első mesterséges erdősítések a természetes erdők meg-
semmisítése után, a helyi fajták nagy részének elvesztését is előidézték. 

Elképesztő, hogy a liberalizmus virágzása alatt még Dél-Svédországba is, az értékfenyő 
hazájába, Darmstadtból német erdeifenyőt vittek be. A svéd erdőigazgatás most sok fáradtsá-
got és költséget fordít arra, hogy ezt a "gyomfajtát" felszámolja. A mesterséges felújításokkal 
becipelt, nem éghajlat- és katasztrófaálló lucfenyő fajták okozzák a Német Középhegységben 
fellépő pusztító erejű jég- és hótöréseket, vagy Észak-Németországban az erdeifenyvesekben 
fellépő, egész országrészeket elpusztító rovardúlásokat. 

Azt nem lehet kijelenteni, hogy a természetszerű gazdasági erdőkben csak őshonos, te-
hát az ősállapotban fellelhető fafajok álljanak, mert hisz akkor le kellene mondanunk az érté-
kes amerikai fafajok, a Douglas és a Weymauth fenyő, egyáltalán az európai, név szerint a 
szudéta vörösfenyő Németország nagy tájain való hasznosításáról. Éppen ettől a három fafaj-
tól várunk − a nekik megfelelő termőhelyen − tartamos értékteljesítményt, mert ezek a lucfe-
nyővel ellentétben a mélyebb talajrétegeket is feltárják, és elhalásuk után átszellőztetik, és 
könnyen korhadó tűalmukkal javítják a humuszréteget. 

A gazdasági erdők jövő elegyarányának nem kell feltétlenül hasonlítani az ugyanazon a 
termőhelyen álló őserdőéhez. Meggondolatlanságnak tartom a gazdaságilag értékes fafajokat 
− mindenek előtt fenyőféléket − félreállítani mások javára, ha a talajerő megtartása biztosítva 
van. Még lombosfa tájban is helyén való bizonyos fenyő-részvétel, ha kizárólag mélygyökerű 
fenyőfajta, (tehát erdei-, vörös-, duglászfenyő) telepítéséről van szó. Lucfenyővel a kimondot-
tan sekély gyökérzete miatt indokolt a legnagyobb elővigyázat. Részvétele az állományban ne 
legyen nagyobb, mint az ősállapotban volt. Éppen szász tapasztalataink nyújtanak intő példát. 
A fafajok arányainak bizonyos mértékű eltolódása a gazdasági erdőkben az őshonos őserdő-
höz képest − adott feltételek mellett − megengedhető. Ezzel szemben az őshonos fafajok teljes 
kizárását el kell vetni. 

 
d) Az élőfakészlet minősége 

 
Ma már elemi követelmény a kivágott fa minősége iránti igény. Mivel a fának, mint 

nyersanyagnak szűkében vagyunk, ezért arra kell törekednünk, hogy a kitermelésnek legna-
gyobb része haszonfa legyen. Ez csak akkor lehetséges, ha az élőfakészlet legnagyobb része 
haszonfának alkalmas, azaz a minőségi követelményeknek megfelelő tulajdonságokkal ren-
delkezik. 

Ismert, hogy az erdőgazdálkodásban a termék anyaga ugyanaz, mint a termelőeszközé. 
A fa a döntés pillanatában válik termékké, addig termelőeszköz. Ha az erdő termékének kifo-
gástalan fát igénylünk, akkor az előállító élőfakészlet minden darabjának is kifogástalannak 
kell lennie. 

Kifogásolhatjuk: minek ez a túlhajtott követelmény a minőség iránt? A technikai fejlő-
dés mindinkább a fának, mint nyersanyagnak a kémiai feldolgozásához vezet, vagy legalábbis 
megfelelő, mechanikai felaprításához, és ezzel megváltozik a fa természetes szerkezete, nincs 
tehát szükségünk egészséges, ágtiszta, egyenletes évgyűrűjű, zsinóregyenes, sima árura. Meg 
kell említenem azonban, hogy a reves fát kémiailag sem lehet feldolgozni, és az ágasság, gör-
csösség erős akadályt jelent a fa mechanikai és kémiai feldolgozásánál  egyaránt. A fát a jö-
vőben sem lehet nélkülözni, mert sajátos mechanikai tulajdonságai révén sok mindenre fel le-
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het használni. Továbbra is hiszem és remélem, hogy a későbbi évszázadokban is még mindig 
örömet és gyönyörűséget fog jelenteni a nemes fa. Az erdő higiéniájának magától értetődő 
követelménye, hogy a beteg fákat sürgősen távolítsák el. 

 
e) Az élőfakészlet legkedvezőbb nagysága 

 
Közismert tény, hogy a fa, egyáltalában bármilyen élő szervezet, tehát minden állat 

vagy növény ugyanolyan öröklött tulajdonságok mellett, annál jobban fejlődik, minél na-
gyobb, számára jól hasznosítható élettér áll rendelkezésére.  

Sokféle egyed (különböző korú fafajok) az adott növőtérben (erdőtalajon) akkor képes a 
legjobb fejlődésre, a maximális növekedésteljesítményre, ha minden egyes tagjának a 
növőtérből sem több, sem kevesebb nem áll rendelkezésére, mint amennyire a saját  optimális 
fejlődéséhez szüksége van. Ha tehát egy adott növőtérben a legjobb fejlődési lehetőséget kí-
vánjuk elérni, úgy az csak meghatározott − legkedvezőbb − egyedszámmal lehetséges. Ha ezt 
az optimumot nem érjük el, akkor a meglévő növőtér nincs teljesen kihasználva, ha túllépjük, 
akkor megtorpanás lép fel, mivel az egyes egyedek fejlődésükben gátolják egymást. A csök-
kenő teljesítmény mindkét esetben a legkedvezőbbtől való eltérést jelenti. A mezőgazdaság 
ezt a tényt már régen felismerte és számol azzal, hogy mindig az adott termőhelynek legmeg-
felelőbb vetőmagmennyiség vagy ültetési növényszám kerüljön felhasználásra. 

Az erdőben is fennáll a legkedvezőbb állománysűrűség iránti követelmény. Az eddigi 
erdőgazdálkodás is megpróbálta ezt a követelményt elegyetlen korosztályos erdőben számí-
tásba venni. E célból fatermési táblákat készítettek egyes fafajokra és különböző termőhe-
lyekre. Ezek a fatermési táblák megadják minden fafajra, minden kor- és termőhelyre a hektá-
ronkénti törzsszámot, és azt a legkedvezőbbnek tekintik. Itt most nem vizsgáljuk, hogy a 
megadott törzsszám mennyiben felel meg a legkedvezőbbnek. A törzsszám egyedül természe-
tesen nem kifejezője a sűrűségnek, mert vannak nagy fák és vannak kis fák. Az utóbbiaknak l 
ha-on több helyük van, mint az előbbieknek, ebből következően a korosztályos erdőben fordí-
tott arányban áll az egyes fák fatömege a törzsszámmal: minél kisebb a törzsszám, annál na-
gyobb a fák tömege, mely a korosbodással és a termőhely minőségének a javulásával nő. 
Ezért minden fafajra és minden termőhelyre az egyes fák egymáshoz való viszonyát illetően 
meg kell adni a fák nagyságát, korát és növőtér szükségletét (törzsszám/ha), akkor kapunk 
használható adatot az állománysűrűségre − de csak az egykorú, elegyetlen állományokban. 
Sokkal nehezebb a feladatunk, ha az állomány sűrűségét vegyeskorú, elegyes erdőben akarjuk 
megállapítani, és a legkedvezőbbet keressük. Az idevágó kutatások még csak az elején tarta-
nak. 

Egy valami azonban biztos: valamely állomány legkedvezőbb sűrűsége és ezzel 
élőfakészletének legkedvezőbb nagysága − mind a korosztályos erdő üzemosztályában, mind 
vegyeskorú elegyes erdőben − függ a termőhelytől, tehát a klímától és a talajtól. Jó termőhe-
lyen a legkedvezőbb állapot magasan fekszik, rosszon alacsonyan. Függ továbbá a fafajoktól, 
ill. a fafajok elegyességétől, amelyet ugyancsak a termőhely befolyásol. Árnytűrő fafajnál az 
optimum feljebb, fényigényes fafajnál lejjebb van. Így érthető, hogy az élőfakészlet nagysága 
− az optimumról nem is beszélve − Közép- és Észak-Európában tág határok között mozog. 
Észak-Svédországban az ottani erdei-, lucfenyő, nyír elegyes-állomány, közel 50-60 m3/ha 
élőfakészlettel, teljes teljesítményt nyújtó erdő, a svájci jegenye-szálalóerdőben ezzel szem-
ben, egyes esetekben átlagosan 700 m3/ha élőfakészlettel érik el a legnagyobb teljesítményt.  

A német erdőkre nézve egyvalamit bizonyosnak vélhetünk: az élőfakészletük alacsony 
ahhoz, hogy maximális teljesítményt  tudjanak nyújtani. A korosztályos erdőkben − a 
túlhasználatok belépése előtt − még voltak élőfakészlet feleslegek, különösen a kiterjedt ru-
das- és a zárt idős állományokban. Ezekben beállt a megtorpanás, amint azt az egyre keske-
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nyedő évgyűrűk bizonyítják. Ezek az alacsony vágásfordulók miatt csak területfoltokban jel-
lemző sekély készletfeleslegekkel szemben állnak, hatalmas területeken a készlethiányos er-
dősítések, fiatalosok, léceserdők, aminek ugyan elég széles évgyűrű az eredménye, valójában 
azonban messze nem csúcsteljesítményűek. Az élőfakészleteinket tehát a minőségük feljaví-
tásával egyidejűleg az optimális nagyságra kell feltölteni.. 
 

f) A fafajoknak és korosztályoknak 
 kis-, közép- és nagycsoportos elhelyezkedése 

 
Karl Gayer fogalom meghatározása ellenére Németországban az az uralkodó nézet, 

hogy a szálalóerdőben a legkisebb helyen, az adott termőhelyen számba vehető valamennyi 
fafaj, valamennyi korcsoportban, a fiatal csemetétől a felnőtt, teljesen érett fáig, színes gomo-
lyagban, de inkább egymásfelettiségben éljen. 

Az egyes korosztályoknak szálankénti elegyessége, Dannecker egyik közleménye sze-
rint, a valóságban ott fordul elő, ahol az ehhez szükséges, elsősorban éghajlati feltételek telje-
sülnek, ahogy például a legtöbb jegenyefenyő-szálalóerdőben a Schwarzwaldban, a Bregenz-i 
erdőben, az Emmentalban stb. Elképzelhetjük, hogy a trópusi őserdőkben, pl. az Amazonas 
mentén nemcsak szálankénti elegyesség, hanem a fafajok és a korosztályok messzemenő 
egymásfelettisége lelhető fel. De azt is tudjuk, hogy Finnország és Svédország északi őserdei 
nagyon ligetes szerkezetűek, és bennük több korosztálynak és fafajnak egymás felettisége 
nem lehetséges. A két szélsőség, a sokszintű trópusi őserdő és az északi tájak ligetes őserdei 
között minden átmeneti forma elképzelhető és feltehető. A svájci erdőkben még megfigyelhe-
tünk messzemenő egymás felettiséget, legalábbis ami a korosztályokat illeti. Németországban 
sok, a természetes erdőhöz hasonló erdőben azt állapíthatjuk meg, hogy a mi éghajlati körül-
ményeink között a fafajoknak és a korosztályoknak csak az egymás mellettisége fordulhat elő. 
Ebből kiindulva megfigyelhetjük, hogy az elegyetlen luc- vagy erdeifenyő korosztályos erde-
inkben mindenhol, ahol véletlenül vagy valamilyen katasztrófa következtében hiányok kelet-
keztek és az állományt magára hagyták, és a katasztrófa alkalmával rovarok, vihar, hó, jég 
nem pusztította el teljesen, ott a felújulás állandóan kis-, közepes- és nagycsoportokban halad 
előre. 

Joggal tehetjük fel, hogy Németország természetes erdőalakja a kis-, közepes-, nagy 
csoportosan vegyeskorú és elegyes erdő. Személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy 
az erdőnek kis-, közepes-, nagycsoportú szerkezete nemcsak a német erdőknek, hanem min-
denütt egyik legfontosabb, az erdő teljességéhez tartozó tulajdonsága. Németországban az er-
dőnek ez a tulajdonsága kevéssé ismert és méltányolt. Ennek oka az, hogy sajnos 
Németországban kevés igazi példája van a valódi természetes erdőnek, amelyben a 
tulajdonságait tanulmányozni lehetne. 

Érdemes megjegyezni, hogy míg Észak-Európa erdőműveléssel foglalkozó modern 
szerzői − mindenek előtt Uno Walmo − elismerik a természetes erdőkben a korosztályok ki-
sebb-nagyobb csoportos elrendeződését, és ezt ki is hangsúlyozzák, addig sok közép-európai 
kutató a természetes erdőnek eme tulajdonságáról alig tesz említést. Ez azt bizonyítja, hogy 
korosztályoknak kisebb-nagyobb csoportos elrendezése főleg az éghajlathoz kötődik. Megál-
lapítható, hogy a kisebb-nagyobb csoportos szerkezet annál szembetűnőbb lesz, minél kedve-
zőtlenebbé válik az éghajlat délről északra, vagy a völgyből a gerincre haladva, amivel egyi-
dejűleg a fás növényzet elszegényedése és az élőfakészlet csökkenése is együtt jár.  

A korosztályok kisebb-nagyobb csoportos elrendeződése nemcsak a legtermészetesebb, 
hanem a gazdaságaink számára a leggyakorlatiasabb is. A szálaló üzemmódban annyira ijesz-
tő döntési és közelítési károk, a korosztályok kis- és nagycsoportos elrendeződése esetén, az 
ügyes döntési- és közelítési eljárások alkalmazásával lényegesen csökkenthetők. 
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A természetszerű erdőgazdálkodásnak mind a hat megkövetelt tulajdonságát nem isme-
rik el általánosan! Ezért be kell bizonyítanom, hogy csupán egyik vagy másik tulajdonság je-
lenléte nem elegendő ahhoz, hogy egy gazdasági erdő tartósan magas fatömeg értékteljesít-
ményt nyújtson, csak mind a hat követelménynek az együttes hatása biztosítja a megkívánt si-
kert. 

Ma a legkisebb ellenállásba a termőhelyálló fafajok és fajták követelménye ütközik. 
Habár itt-ott ismételten hangsúlyozzák, hogy a gazdálkodás ezt vagy azt a fafajt sürgősen 
igényli, azért mégis mindinkább utat tör annak a felismerése, hogy a teljesítmény tartamossá-
gát csak a termőhelyálló fafajok és fajták biztosítják.  

Éppen így áll az elegyesség követelménye, mert egy termőhelyálló, tartamosan magas 
teljesítményű állománynak elegyesnek kell lennie. Minden gazdálkodó, aki egyáltalában tö-
rődik valamit a gazdaságával, azon van ma, hogy termőhelyálló, elegyes állományt létesítsen, 
és azt fenntartsa. 

Ezzel szemben a legnagyobb ellenállásba a vegyeskorúság követelménye ütközik. Állít-
ják, és látszólag bizonyítják, hogy az egykorú elegyes erdő is képes a legnagyobb növedék-
teljesítményre, mert először is a talajteret használják ki a sekély és mély gyökerek szívóerejé-
vel, a légteret is, mivel az egykorú, elegyes erdő fény- és árnyéktűrő fafajai többnyire két 
szintet alkotnak. Nos, aránylag kevés olyan fafaj van, amelyik adott körülmények között egy-
korú állapotban elegyedik, például erdeifenyő-bükk, vörösfenyő-bükk. Talán még lucfenyő-
erdei fenyő, de nem lucfenyő-jegenyefenyő-bükk. Ha ilyen egykorú elegyességet elő is lehet 
állítani, ezt az elegyességet csak nehezen lehet fenntartani, sőt legtöbbször természetes úton 
nem is lehet felújítani, pl. erdeifenyő-bükk. Ha természetes vagy mesterségesen megsegített 
természetes felújítás itt-ott lehetséges is lenne − tarvágás kivételével − de nem egy időben. Az 
eredmény egy többé-kevésbé vegyeskorú, fiatal állomány lenne. Az elegyesség követelménye 
a legtöbb esetben az egykorúsággal ellentétben áll. Ezen kívül szükségszerű, hogy a 
vegyeskorú, elegyes állományokból felépített üzemosztály ne csak a termék állandósága mi-
att, hanem egyáltalában magának az erdőnek a fennmaradását biztosító, fiatalos, középkorú- 
és idős állományok üzemosztályaiból álljon. Más szóval az egykorúság követelményét csak 
korosztályos erdő teljesítheti. De közülük csak az idős állomány tud csúcsteljesítményt elérni, 
amennyiben mind a gyökérteret, mind a légteret teljesen ki tudja használni, míg a közép- és 
fiatalkorú fák a legjobb elegyesség mellett sem képesek ilyen teljesítményre, ahogy ezt már 
bizonyítottuk. 

A vegyeskorúság és a termőhelyálló fafajok és fajtákból álló elegyesség vajon elég kö-
vetelmény-e ahhoz, hogy az erdő ebben az optimális fafaj összetételében megmaradjon? 
Nem, ez nem elegendő, csupán ezekkel a tulajdonságokkal bíró erdőből, amely jóformán  tel-
jesen egyenletes szerkezetet mutat − valódi szálaló erdő kivételével  − előbb vagy utóbb a vi-
lágosságkedvelő fafajok eltűnnek éspedig annál hamarabb, minél nagyobb az erdő 
élőfakészlete. Ennek bizonyításául szeretném példaként említeni a schwarzwaldi paraszti szá-
laló erdőket, amelyeknek jegenyefenyő-luc-bükk elegyes erdeiből − az évszázadokon keresz-
tül űzött szálalás következtében − elegyetlen jegenyefenyves lett. Másrészről egy modern 
példát hozok fel, a göttingeni városi erdőt, itt kagylós mészkövön bükk szálalóerdőt találunk, 
amelyből minden más termőhelyálló fafaj eltűnt, mert nem gondoskodtak arról, hogy meg-
bontással fényhez és levegőhöz juttassák őket.  

Úgy tűnik, hogy a tagolatlan, szálanként vegyeskorú, teljesen egyenletes szerkezetű er-
dőalak − ami csak különleges feltételek között alakulhat ki és az örökkévalóságig életképes, 
mint a Schwarzwaldban, a jegenyefenyő optimumában, a jegenyefenyőé, vagy kagylós-
mészkövön a bükké − a fás növényzet elszegényedéséhez vezet annak az árnytűrő fafajnak az 
uralomra jutása következtében, amely optimális életfeltételek között önmagában is nagyon 
magas élőfakészletű és közismerten kiváló teljesítményt nyújt. De hogy az életteret egyedül ki 
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tudja-e használni, mint ahogy azt más termőhelyálló fafajokkal elegyesen együtt képes lenne, 
arról nem vagyok meggyőződve.  

Az őserdő vagy természetes erdő arról ismerhető fel, hogy bennük a korosztályok min-
dig, a fafajok pedig legtöbbször kis-, közép- és nagycsoportosan rendeződnek el. Ezért köve-
telmény − az elegyességen és vegyeskorúságon kívül − a kis-, közepes- és nagy-csoportos ta-
gozódás is. Ezek a körülmények mind teljesülnek az ős- és természetes erdőkben. A fennma-
radásuk és természetes megújulásuk, hacsak emberi befolyások nem pusztítják el, hosszú idő-
re biztosítva van. Az ilyen erdő valóságos élő szervezetet, egy élőlényt képez, ahogy azt 
Möller nevezi.  

Ehhez a négy, tisztán biológiai feltételhez csatlakozik még két tisztán gazdasági mega-
lapozottságú feltétel: a minőségileg legjobb állapotú és optimális nagyságú élőfa-készlet. 
Ezeket a körülményeket már az előzőekben megállapítottuk és a későbbiekben a gazdasági 
erdő minden szerkezeti formájában szerepeltetni szükséges. Az optimális élőfakészlet köve-
telménye azonban a korosztályos erdőben nem teljesíthető, mert szerkezetét nem lehet egyko-
rú állományok különböző korosztályaiból előállítani. Korosztályos erdőben csak viszonylag 
kedvező élőfakészletet lehet elérni, a szerkezetétől függően. 

 
3. A gazdasági cél a mai gazdasági erdőben nem érhető el teljes egészében. A cél tehát a 

természetszerű gazdasági erdő felépítése és fenntartása természetszerű erdőgazdálkodással, 
amely mindazokat a rendszabályokat felöleli, amelyek a cél eléréséhez szükségesek (ti. a csúcstel-
jesítményhez).  
 

Ennek a rendszabályozásnak a gyakorlati megvalósítását egy másik fejezetben (F) tárgya-
lom, itt csak röviden összefoglalom. 
 

a) A használat szabályai 
 

Ennek a tevékenységnek azon túl, hogy szükségletet fedez, ki kell szolgálnia azt a má-
sik célt is, hogy közvetlenül javítsa az élőfakészlet minőségét azáltal, hogy kitermeli a leg-
rosszabb részeket, megőrizve a gazdálkodás biztonságát, az állékonyságot és a folyamatossá-
got, tekintet nélkül az erdőnek az akkori állományokra való tagozódására és szükség esetén, 
ha az élőfakészlet azt megköveteli, figyelmen kívül kell hagynia még a jelenlegi korosztályos 
szerkezetet is. Mivel a fiatalos is része az élőfakészletnek, ezért a minőség kiválogatása érde-
kében annak gondozását időben meg kell kezdeni.  

A fiatalos fokozatos fejlődése során végül is egyre értékesebb lesz, legalábbis kiváloga-
tott legjobbjai, mint amilyen az őket fejlődésükben akadályozó anyafa, amely ezután maga is 
vágáséretté válik. 
 

b) Az erdő felújításának szabályai 
 

Ezek a szabályok ott követelnek meg kisebb-nagyobb csoportos felújítást, ahol a ren-
delkezésre álló növőteret, az egykor legrosszabb készletek kitermelése következtében, a 
visszamaradt élőfakészlet már nem tudja teljes mértékben hasznosítani. Az erdő felújítását 
lehetőség szerint természetes úton kell végrehajtani, amennyiben a kéznél lévő fafajok 
termőhelyállók és jó fajtájúak. A hiányzó, de kívánatos termőhelyálló fafajokat mesterséges 
úton kell behozni. 

 
c) Az erd védelem szabályai ő
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Ezek a szabályok szolgálják az erdőklíma, a talaj és az élőfakészlet − beleértve a fiata-
los − megvédését az erdőellenes befolyásoktól, éspedig védelmet a gazdálkodás káros kiter-
melési és közelítési gyakorlata ellen, a korosztályok kisebb-nagyobb csoportos elrendeződé-
sén és a biológiai és technikai követelményekhez szabott, térbeli renden keresztül. 

Védelem a természeti események káros behatásai ellen, belvíz károk, a gomba-, rovar-
károk, ember és állat, különböző haszonvadkárok ellen. 
 

4. Mielőtt természetszerű erdőgazdálkodáshoz kezdenénk, biztosítani kell a hozzá szüksé-
ges feltételeket. 
 

A szükséges feltételeket a könyv későbbi fejezete (F) behatóan fogja tárgyalni. A leg-
fontosabb feltétel, melyet teljesíteni kell a természetszerű erdőgazdálkodás bevezetéséhez, 
megszüntetni mindazokat a ma még sok esetben jogalapon nyugvó erdőellenes erdei mellék-
használatokat, mint amilyen az alomszedés, rőzsegyűjtés, tuskófa-, kéregtermelés vagy az er-
dei legeltetés, erdei fűhasznosítás. A vadászati érdekeket is összhangba kell hozni az erdő-
gazdálkodással. A haszonvadállományt a természetes táplálékalaphoz kell alakítani, hogy az 
erdőgazdálkodási célok elérése biztosítva legyen. 

 24



D. AZ ERDŐK EDDIGI LEROMLÁSÁNAK  
OKAI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI. 

AZ EDDIGI GAZDÁLKODÁSI MÓDOK  
ÉRTÉKELÉSE 

 
 

Majdnem minden emberi hatás, amely az erdőt érte, ha az nem is vezetett annak teljes 
pusztulásához, nem maradt következmények nélkül. Elsősorban az utolsó 150 esztendőnek a 
„racionális” erdőgazdálkodása, amelynek éppen az erdő fenntartását kellett volna szolgálnia, 
különösen a tarvágásos gazdálkodás okozott olyan szerkezeti változásokat, hogy ma már na-
gyon nehéz igazi képet nyerni a valóságos német erdőről. 

Ezek a szerkezeti változások nem mindenütt jelentkeztek azonos ütemben és azonos 
mértékben. Ezért található meg Németországban minden átmeneti forma a természetes erdők 
sajnos nagyon csekély maradványaitól − igazi őserdőt egyáltalában nem lehet találni − a 
kimondott fatemetőig, bizony egészen az emberi hatásra elpusztult erdőig. Németországon kí-
vül Európában az erdők leromlása mindenekelőtt Dél-Európában még sokkal előrehaladot-
tabb, mint Németországban, ennek azonban legtöbbször egészen más, sokkal messzebb nyúló 
okai vannak, amelyekkel azonban e helyen nem foglalkozunk. 

Hogy az erdők mai állapota az eredeti állapottól mennyire tér el, lényegében a követke-
zőktől függ: 

 
 az erdészeten kívüli hatásoktól, éspedig:  

 az erdőirtástól és betelepüléstől éppen úgy, mint  
 az erdőellenes erdei mellékhasználatoktól,  

 a termőhelytől (klíma és talaj), 
 az eredeti állománytól, 
 a gazdálkodási eljárásoktól (üzemmód), 
 ezeknek a hatásoknak az érvényesülési időtartamától, 
 az embereknek az erdőhöz fűződő általános beállítottságától. 

 

 



I. A mai erdőállapot függősége az erdészeten  
kívüli hatásoktól 

 
 

Azokról az erdészeten kívüli hatásokról, amelyek a vidék erdőirtásával és betelepülésé-
vel jártak, itt nem beszélünk. Ezt a fejlődést Németországban teljes egészében befejezettnek 
kell tekinteni. Mindenesetre az erdő- és mezőgazdálkodás közötti arány, vagy másképpen a 
használt és nem használt területek aránya, a jövőben lényegesen nem fog megváltozni. Várha-
tó azonban az erdőterületek mérsékelt növekedése a mezőgazdaság kárára. Ez azonban ismét 
kiegyenlítődik új települési igények jelentkezésével. Feladat lesz azonban egy térségi terv el-
készítése, amely az erdőtalaj és nem erdőtalaj elosztását úgy szabályozza, hogy abból a nép-
gazdaság számára a legnagyobb haszon származzék. Az erdő Németországban általában „a 
feltétlen erdőtalaj”-ra szorult vissza, mert a mezőgazdaság a maga számára minden használ-
ható területet elfoglalt. Ezen kívül azonban számos hegyvidék adódik, amelyről a középkori 
bányászat az erdőt letermelte, és amelyet ma a mezőgazdaság hasznosít. Erre azonban a terü-
let semmiképpen sem alkalmas. Az erdőellenes erdei mellékhasználatok az évszázadok során 
a mező- és erdőgazdálkodásnak a paraszti üzemekbe történt egybekapcsolódásából alakultak 
ki. Később egy részüket a nagybirtokosok, jogi személyek és az államerdészet is átvette. Fő-
leg az alom-, a gally-, a tuskószedés, valamint az erdei legeltetés és az erdei fűhasználat tarto-
zik ebbe a körbe. Ezeknek az erdő leromlásában és az állományok megváltozásával az 
élőfakészlet leromlásában játszott szerepére a következőkben térünk rá. 

Egy gazdasági erdőből, amelyben a használat csupán az érett fára korlátozódik, a talaj-
ból származó ásványi anyagnak csak kis részét távolítja el a kitermelés. Legnagyobb részét a 
visszamaradt szerves növényi szerves hulladék, mint a levél, a kéreg, a finom ágak és az alj-
növényzet használja fel, és bennük is halmozódik fel. Ezek − mint ismeretes − sokkal több 
ásványi anyagot tartalmaznak, mint az érett fa. Azt az ásványi anyagmennyiséget, melyet az 
érett fa kivágásával kivonnak, általában hamar pótolja a talaj az ezt követő korhadásból.  

Mivel a nedves éghajlat alatt általában a víz és a tápanyag a talajban csak fentről lefelé 
hatol, alulról felfelé való haladás csak a növény gyökerei és szára útján lehetséges, ezért a ta-
laj legtermelékenyebb és leggazdagabb felső szintje is elszegényedik, ha a használattal elvész 
valamennyi megtermelődött szerves anyag, valamint az erdő körforgásához kötődő összes 
ásványi anyag.  

Érett fa a szijács nélküli fatest, ez tartalmazza a lehető legkevesebb ásványi anyagot. 
Csak az érett fának a kitermelése − tehát a fa szijács nélkül − magától értetődően a közép-
európai gazdasági erdőben lehetetlen, és csak a trópusi nemes fáknál vihető keresztül. Ezek 
fűrészrönkjének szállításkészre történő előkészítése ugyanis az erdőben történik. Az erdőben 
létrejött szerves anyag eltávolítása, mint amilyen a lomb, kéreg, rőzse és tuskó, a talajnak kü-
lönböző mértékű elszegényedését okozza aszerint, hogy csak a tuskót, vagy a tuskót, a rőzsét 
és a kérget, vagy még a lombot is elviszik. A legnagyobb ásványianyag-tartalma a lombnak 
van. Az ember azt hihetné, hogy ezeknek a megtartásával az erdő ásványháztartása biztosítva 
van. Egészséges, termékeny talajon álló erdőnél ez fennáll, mert ott a lehullott levél és tű el-
bomlik. Más a helyzet az elegyetlen luc-, erdeifenyő és részben a bükk körülményei között. 
Ezekben a tápanyag forgalom az alomszedés felszámolása esetén is megzavart, mert a forga-
lomba kerülő tápanyagnak egyre növekvő része egy nyershumusz rétegben megkötődik és ki-
használatlanul hever. 

A nyershumusz képződés elsősorban az elegyetlen, egykorú, szorosan zárt lucfenyőer-
dők állományaiban jellemző. A nyershumusz megakadályozza a talaj átszellőződését és a 
csapadék behúzódását a talajba. Lejtős terepen a víz legnagyobb része gyorsan lefut a felszí-
nen. Sík területen egy jelentős része közvetlen elpárolgás következtében a növényzet számára 

 



elvész. Az erdőtalaj elveszíti az egész tájkultúrára is különösen fontos víztároló tulajdonságát, 
amely a források és patakok állandó csordogálását biztosítja. A keletkező humuszsavak a leg-
felső talajszintből kilúgozzák az ásványi anyagot, és annál inkább elszegényedik, minél ned-
vesebb az éghajlat. Az alomban felhalmozódott növényi tápanyagok legnagyobb része a talaj 
felső szintjében tehát nem hasznosul, mivel az alom átalakulása nyers humusszá legnagyobb 
részt káros, nem utolsósorban azzal is, hogy az erdő természetes megújulását ez a fejlődés 
majdnem lehetetlenné teszi. A nyers humuszból hiányoznak a táptalajnak mindazok a szüksé-
ges tulajdonságai, amelyekre a csíranövénynek és az újulatnak igénye lenne.  

A nyers humusz keletkezését el lehet kerülni, ha az alomtakaróba megfelelő baktérium- 
és gombaflórát tudunk telepíteni és megtartani. Ezt a célt kielégítően elérhetjük, ha a vágás-
kor keletkező rőzseanyagot és a törzsek kérgezésekor keletkező kéregdarabokat az állomány-
ban hagyjuk. A rőzse a talajon légcsendet teremt, megakadályozza a tűk és levelek káros ösz-
szepréselődését, és a levegővel, meleggel és a vízzel együtt mind a mikrovilágnak, mind az 
állomány újulatnak hasznos talajklímát hoz létre. A rőzseborítás először az alomhoz kötött 
tápanyagot szabadítja fel az erdő számára hasznosíthatóan, és visszaállítja a megzavart körfo-
lyamatot. 

Hasonló jelentősége van a gyökereknek az ásványi talaj jó karbantartásában. Csak jól 
átszellőzött talajban terjeszkedhet a gyökérzet. A mezőgazdasághoz hasonló mesterséges esz-
közökkel való talajlazítás az erdőben nem vihető keresztül, és általában káros is, mert a mes-
terségesen fellazított talaj ismét rövid időn belül még vastagabban borított, mint azelőtt.  

A mesterséges lazítás gyors megismétlése az erdőben sem technikailag, sem gazdasági-
lag nem lehetséges. A nem bolygatott talajban az újonnan betelepedett fák gyökerei hamar át-
szövik az előző generáció gyökérterét. Gyakran követik gyökereikkel az előző állomány gyö-
kereit. A tuskók eltávolításával az erdőtalaj természetes szerkezete megbomlik, és a  korábbi 
erdőgeneráció által megszállt  talajtér tönkremegy. A következő generációknak ezt a térséget 
ismételten vissza kell szerezniük.  

Ezalatt azonban ez a gyökér nélküli zóna a humid éghajlat minden kilúgozó hatásának 
ki van téve anélkül, hogy a gyökerek és sarjak felfelé szállításával egyfajta kiegyenlítődés 
jönne létre. Szélső esetben az ilyen elhagyott gyökértérség minden időre elveszett, mert többé 
nem vonzó semmilyen gyökér számára, vagy annyira tömörödött, hogy a gyökér nem tud az 
elszegényedett zónába behatolni. A tuskózás az erdőtalaj természetes szerkezetét a legjobban 
és legtartósabban a tömörödésre hajlamos kötött agyag, vályog, finomhomok, glej és savanyú 
talajokban teszi tönkre. Csak nagyon kevés fafaj képes egy ilyen tömörödött talajt ismét jobb 
állapotba hozni. Az ilyen kémiailag általában gazdag talajban a tuskózásnak különösen nagy 
teljesítmény visszaesés a következménye. De még a szegény homoktalajban is, amelyben a 
gyökerek rendelkezésére álló talajréteg fokozatos javulása csak az elkorhadó gyökerek és tus-
kók nyomán lehetséges, a tuskók eltávolításával a tartamos teljesítmény megtartásának egy 
sikeres eszköze megsemmisül. 
 Az alom megtartja, a rőzse aktivizálja az erdőben körbeforgó táplálékláncot, az elkor-
hadó tuskók és gyökerek elmélyítik az erdőtalaj élettel kitöltött rétegét, és ezzel a teljesít-
ményképes talajt a legmagasabb teljesítményre serkentik. Az évszázadokon keresztül folyta-
tott részleges vagy teljes eltávolítása az alomnak, a kéregnek, a rőzsének és a gyökereknek az 
erdőből, minden, még a legjobb talajt is megfosztotta az ásványi tápanyagától, elpusztította 
benne az életet, és fokozatosan sterilizálta. Ilyen talaj az eredetileg ott élő igényes fafajokat 
már képtelen eltartani. Generációról generációra elszegényedik a fás növényzet, nincs többé 
lehetősége természetesen felújulni és végül nincs más hátra, mint mesterséges luc- és erdeife-
nyő telepítéseket létesíteni, amelyeknek teljesítménye egyre inkább csökken.  

Hasonlóan hátrányos hatása van a talajra az erdei legeltetésnek és az erdei fűhasználat-
nak. Az erdei legeltetés és az erdei fűhasználat kára nemcsak arra szorítkozik, hogy az erdőta-
lajból értékes ásványi anyagokat tartósan elvisz. Lényegesen nagyobb az a kár, amely azáltal 
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keletkezik, hogy az erdei aljnövényzet szerkezete megbomlik, és a füvek válnak uralkodóvá. 
Az erdei legeltetés az állatok taposásából származó talajtömörödéssel és trágyázásukkal az ál-
landó rétek keletkezésének a feltételeit teremti meg. Szélsőséges esetben a túlszaporodott 
haszonvad állomány ugyanolyan eredményt okoz, mint az erős mezei csapások. Ennek követ-
keztében az anyafák ernyője alatt állandó rétek keletkeznek. Legjobb példát kínálják erre a 
Schorfheide vadasparkjának egyes részei. A mi éghajlatunk alatt az eredeti erdőtalajon egy 
fűféleségből csak úgy tud kialakulni állandó rét, ha folyamatosan kaszálják, legeltetik, mert 
csak ezúton újul meg ismét ezeknek a fűféléknek a vitalitása, másfelől minden facsemete nö-
vedékét lerágják. Különben erdős vidéken minden rét beerdősülne. 

Egy állandó rétnek a sűrű, szövevényes gyepföldhatása a talajra egyfelől abból áll, hogy 
megnő a párolgás, ami rontja a talaj vízháztartását, ennek eredménye a fokozott felfagyás ve-
szélye. Másfelől az ásványi talaj vastag lezárása csökkenti a talaj szellőzöttségét. 

Az erdei legeltetés és az erdei fűhasználat végül is közvetlenül a talaj állapotára hat, 
közvetve természetesen az állományra, hasonló módon, mint az alom, a rőzse és tuskózás: te-
hát nemcsak a fás növényzet, hanem a teljes növényzet elszegényedése következik be, és igé-
nyes fafajok szorulnak ki. A vég egy fatemető.  

Az emberi befolyás az idők során nemcsak a növényzet megváltozását okozta, az állat-
világ is súlyosan együtt szenvedett vele, az egész elszegényedett, vagy egyoldalúvá vált, de 
nem az erdő hasznára! 

Az őserdőben nemcsak a flóra, hanem a fauna is biológiai egyensúlyban van, és mind-
kettő egymásra szorul. Azután megjelenik az ember az őserdőben, mint vadász. Mint ilyen 
azonban nem tudja a bilológiai egyensúlyt megbontani, mert a természetes ember szükséglete 
nem egyoldalúan, csak egy meghatározott növény, vagy állatfajtára szorítkozik, és ebben a 
fejlődési állapotában még nagyon kis létszámban él. Növekvő települések következtében az 
erdő kihasználása intenzív lesz, a vadászt felváltja a szántóvető paraszt, aki már eleve ellen-
sége az erdőnek és a vadnak.  

Németországban a határtalan erdőirtás végével még megmaradt erdőterületek, nagyobb 
erdőgazdasági tájak jórészt császári, vagy nagyobb földesúri „véderdőkké” váltak, és a továb-
bi kiirtástól megmenekültek. Az egyetlen használat ezekben a „véderdőkben” végül is a vadá-
szat volt, és minden, ami a vadászattal kapcsolatban állt. Mindazt pedig, ami a vadászatra 
nézve kedvezőtlen volt, az erdőből kitiltották. Különösképpen a megrögzött erdőellenes szán-
tóvetőt. Ezenkívül a nagy „haszonvad teríték” érdekében a haszonvad minden ellenségét, kü-
lönösen a nagyragadozókat, a legkeményebb eszközökkel irtották. Ily módon a medve, a far-
kas és a hiúz hamarosan eltűnt. 

Ez volt az első mélyreható következményekkel járó belenyúlás az erdő életközösségébe. 
Ezzel a növényevők elszaporodása elől eltűnt az akadály. És most mindenütt, ahol az ember 
nem tartja nagyon energikusan pórázon a növényevőket, a növényi klimax-állapot egyensúlya 
a lerágás következtében megbomlik.  

A lakosság növekedésével a feudális uraknak és különösen a nagybirtokosoknak nem 
volt többé lehetősége ezeket az erdőket a lakosság elől teljesen elzárni. A lakosság növekedé-
sével a fa értéke állandóan nőtt. A nagy erdőbirtokosok hamarosan felismerték annak a lehe-
tőségét, hogy az erdő kitermelésével az állandóan növekvő pénzügyi igényeiket kielégítsék. 
Így lesz a fa ismételten az erdőhasználat legfontosabb tárgya. Ameddig a használat csak a 
vastag fára korlátozódik, a használat barbár módszere, az „Exploitationsschlag” még nem tud-
ja az erdő biocönózisát annyira megbontani, hogy az elegyes erdő felújítása ne legyen lehet-
séges. Újabb időkből származó példa lehet az argonneri erdők részleges devasztációja és ter-
mészetes felújulása az első világháború alatt. Itt a csapatok csak a vastag fatörzseket vágták 
ki, minden más, a hatalmas koronák, az újulat, a vékony fa és a magas tuskók az erdőben ma-
radtak. Ebben a vaddisznóban gazdag vadonban a legrövidebb időn belül csodálatos fiatal er-
dő keletkezett. További példa a Murgschifferwald a Schwarzwaldban. Ezt az erdőt, amely 
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manapság Németország legszebb erdei közé számítható, 1740 és l760 között a Murgschifferek 
tisztességesen kirabolták. Mivel csak az árbocokhoz szükséges erős törzseket vágták ki Hol-
landia számára, az összes többi állva maradt, vagy ottmaradt fekve és ebből a romhalmazból 
mára csodálatos elegyes erdőgeneráció alakult ki.  

A fejlődésnek eddig a fokáig az erdő léte − a nagyragadozók kipusztítása és a kiterme-
lések ellenére − lényegében még nem volt veszélyeztetve. Léte komolyan akkor lett bizonyta-
lan, amikor az erdőt teljesen mezőgazdasági igények kielégítésére használták fel. A marhale-
geltetés és az alomszedés vezettek a fentebb leírt módon a talajflóra elszegényedéséhez és 
megváltozásához, legtöbbször a bokorszint és a faújulat teljes eltávolításáig. Ettől az állapot-
tól kezdve a természetes felújítás lehetősége nagy általánosságban megszűnt. A túlnyomórészt 
csak egyetlen fafajjal végzett erdősítések végül is a mai „Holzfarmokhoz” vezettek. Ezekben 
az „erdőkben” a „haszonvadfajták”, különösen a szarvas, őz és a nyúl élnek. Miután az ele-
gyes erdő egyszer már elszegényedett, és felváltották a Holzfarmok, elegendő csak egy vi-
szonylag kisebb vadállomány az így előállott helyzet fenntartására, ugyanis a természetesen 
megjelenő vagy mesterségesen behozott, erdőidegenné vált fafajt hamar megsemmisíti a lerá-
gás. Csak etetéssel, vagy erdőn kívüli táplálékfelvétel lehetősége mellett tarthatók meg ezek a 
vadfajok elegyetlen erdőben, akkor is csak többé-kevésbé degenerált állapotban az előbbi 
idők őshonos vadjához mérten. 

A kisragadozók kultúrerdeinkben sok helyen a különlegességhez tartoznak, és még 
mindig üldözik őket, habár a legújabb törvények szigorú védelem alá helyezték őket. Erdőká-
rosító rágcsálók, üregi nyulak, mókusok, egerek emiatt az erdőkben veszélyesekké váltak. A 
madárvilág az elszegényedett erdőflórában fészekrakásra csak nagyon ritkán talál lehetőséget. 

A kis rovarevők, mint pl. a sündisznó, cickány, vakondok számára hiányzik a menedék 
és a táplálkozási lehetőség. A rovarfajták száma is az uniformizált életkörülmények következ-
tében erősen lecsökkent és csak bizonyos monofág fajtáknak ad hallatlan fejlődési lehetősé-
get. Meghatározott időközökben bekövetkezik a természetes ellenségei kiirtása következtében 
zavartalanul fejlődő, az előnyben részesített fafajokra specializálódott rovarfajták elképesztő 
elszaporodása, és a faállományok elpusztítása. Elegyetlen erdőben ezekkel a periódikusan 
visszatérő szú-, araszoló-, bagolylepke- és apácalepke rovardúlásokkal szemben az ember 
elég tehetetlen. A legutóbbi időben ezek ellen a katasztrófák ellen kitalálták a repülőgépről 
történő méregszórást. A káros rovarokkal együtt természetesen minden más kisállat élet is el-
pusztul az erdőben, vagy legalábbis súlyosan károsul, úgyhogy a végeredmény a biocönózis 
további elszegényedése.  

Az ember belépése az erdő életközösségébe elsősorban a konkurens nagyragadozók 
megsemmisítését és a kisragadozók megtizedelését okozta. Kezdetben a táplálkozást, később 
a vadászszenvedélyt kiszolgáló növényevőket tenyészteni kezdték, ezek végül is jelentősen 
elszaporodtak. Felerősödött a növényzet fajtaelszegényedése, a legelő marha erdőbe hajtása 
és a haszonvad elszaporodása következtében, amelyet még fokozott az ember azáltal, hogy a 
természetes felújulás lehetetlenné válásával csak a számára kívánatos fafajokat kímélte és te-
lepítette. A növényzet elszegényedése maga után vonta az állatvilág további elszegényedését 
számtalan madár, kisemlős és rovar tűnt el az erdőből, mások viszont lehetőséget nyertek a 
túlszaporodásra. A nagy tarvágásokat gyakran követte rovardúlás, a csupán egyetlen fafaj be-
telepítésének következményeként. Kiváltképp az erdőben etetéssel fenntartott haszonvad táp-
lálkozásának változatossá tételére lerágott és megsemmisített minden hevenyészve védett, 
erdőidegenné vált fafajt. Így történt, hogy az emberi „művelés” az egykor gazdag és jól tagolt 
erdeinket fafaj szegénnyé és egyformává tette. 

Nagy erdőgazdasági tájak megmaradásukat a középkori feudális urak vadászszenve-
délyének köszönhetik. Hochspessartban, ahol a mainzi érsekek vadászati érdekből évszázad-
okon keresztül minden használatot a legkisebbre csökkentettek, ennek következtében Német-
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ország egyik legszebb és legegészségesebb elegyes erdőgazdasági tája maradt meg számunk-
ra. A mi egyformává vált gazdasági erdeinkben annak a veszélye fenyeget viszont, hogy a ha-
sonló vadászszenvedélyből mesterséges táplálékkal fenntartott vadállomány sok helyen az er-
dőt elpusztítja, vagy legalábbis az elegyes erdőhöz való visszatérést lehetetlenné teszi.  Arról, 
hogy ez a fenyegető fejlődés magának az erdőnek a megtartását mennyire veszélyezteti, ké-
sőbb szólunk. 

A német térségben szerencsésen csak kis mértékben, de egész Dél-Európában, Ázsiában 
és különösen Kisázsiában az állatvilág veszedelmes egyoldalú eltolódása következett be a 
szegényebb lakosság kecsketartása és annak nagy területre kiterjedő, korlátlan legeltetése kö-
vetkeztében. Joggal állapítható meg, hogy miután az ember Dél-Európa erdőségeinek jó ré-
szét letarolta, a kegyelemdöfést a kecske adta meg, mert a kecskelegeltetés nemcsak a termé-
szetes, hanem a mesterséges erdősítést is lehetetlenné tette. 
 
 
 
 

II. Az ember hatása 
 az erdőklímára és az állományra  

 
 

Az, hogy milyen gyorsan és milyen mértékben változott meg az erdő szerkezete az em-
beri behatásra, lényegesen függ a termőhelytől. Az uralkodó termőhelyi tényező az éghajlat. 
Ettől és a talajok kőzettani eredetétől függ a talajképződés, amely soha nem zárul le. Sokan 
kétségbe vonják, hogy egész tájak és országok makroklímája függ a növényzettől, illetve az 
erdősültségtől. Mégis meg vagyok győződve arról, − s ezzel a felfogásommal nem állok egye-
dül (vö. többek között Alwin Seifert: „Die Versteppung Deutschlands” című művét) − hogy a 
növénytakaró, azaz különösen az erdő léte vagy hiánya, a makroklímát is jelentősen 
befolyásolja. A makroklíma kétségtelenül évszázadonként visszatérő változások alatt áll, 
amelyek változásokat idéznek elő a növényzetben, különösen az erdőben. Ez megfordítva is 
igaz, az esősültség változását makroklíma-változás is követi. Ezt bizonyítja véleményem sze-
rint a dél-európai országok jelenlegi éghajlata. 

Európában, eltekintve az aránylag kevés éghajlattól és talajtól függő kivételtől, a klimax 
állapotot az erdő jelenti. Minden klimax állapot éghajlattól függ, és minden klimax megte-
remti a fennmaradásához szükséges makroklímát. A klimax állapot minden megzavarása a − 
mi esetünkben az erdőé − végül is a jellemző mikroklíma megzavarásához vezet. A szélsősé-
ges vagy különösen súlyos esetekben a makroklíma erősen megváltozhat. Az európai klimax 
erdők nagyobb része az emberi települések következtében „kultúr-sztyeppé” vált. Számtalan 
kutatás bizonyítja azt a nagy és alapvető különbséget, amely az erdő- és a szabadtéri éghajlat 
között fennáll. Az erdő csökkenti a széljárást; emeli a légnedvességet és a levegő szénsavfor-
galmát, csökkenti a párolgást és a hőmérséklet különbséget. A különbség a leghatározottab-
ban a talaj feletti légrétegben s a talaj felső rétegében jelentkezik. Minden klimatikus és bio-
lógiai feltételt maga a vegetációforma befolyásol meghatározóan. 

Az erdő- és a sztyepp-határon mindig küzdőzóna alakul ki a két vegetációforma között, amely-
ben egyetlen forma sem fejlődhet ki teljesen. 

Európa települései nem úgy keletkeztek, hogy nagy erdőterületeket teljesen letaroltak és 
feltörtek, a többiek pedig érintetlenül maradtak. Minden erdőt ábrázoló térkép azt mutatja, 
hogy az ember az eredeti erdős tájba úgy rágta bele magát, mint moly a szőrmébe. Ez a fo-
lyamat máig is tart, kistelepülések, ipari-, út-, vasút-, magas feszültségű távvezetékek létesíté-
se során. Ennek következtében iszonyúan hosszú küzdőzóna keletkezik, amely az erdészeten 
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kívüli érdekektől válik függővé, s benne, mivel állandósul, az erdőszegélyek kialakulásával a 
faegyedek statikai idomulásával, megfelelő cserje és gyepszint létrejöttével, fokozatosan úgy 
tud alkalmazkodni a megváltozott helyzethez, hogy a küzdőzóna mélysége csekély marad. 
Ezekkel a küzdőzónákkal, amelyekben végül is valamilyen biológiai egyensúlyállapot jön lét-
re, szemben állnak azok az újonnan keletkező küzdőzónák, amelyeket az erdőben az ember 
okoz gazdálkodásával és amelyek hossza többszöröse az előbbiekének. Az erdőgazdálkodás-
sal létrehozott ilyen küzdőzóna valamennyi nyiladékvágás, lékvágás és az ezekre alapozott 
tarvágás és szegélyvágás. Ezeknél azonban lényegesen kedvezőtlenebbek a körülmények, 
mint az erdő és a mező közötti állandó határzónában. Ezekben az erdő igencsak hátrányba ke-
rül, mert teljesen felkészületlenül lép a küzdelembe. Mielőtt valamilyen biológiai egyensúly 
beállhatna, máris továbblép a vágás, és újabb erdőrészek kerülnek készületlenül a küzdelmek 
elé. 

Az idős állomány szegélyfái sokkal erősebben párologtatnak az akadálytalanul fújó 
szélben, mint azok a fák, amelyek az állomány belsejében állnak. A hirtelen szabad állásba 
került szegélyfák nemhogy semmilyen ritkítási növedéket nem hoznak, de jelentősen csökken 
a teljesítményük. Gyakran csúcsszáradás következik be, sőt az egész korona elpusztul. A hir-
telen szabad állásba kerülésnek a növedékteljesítményre gyakorolt mélyebb hatásait legtöbb-
ször alábecsülik. 

Amíg az állomány belsejében valamelyes szélcsend uralkodik a talaj felszínén, addig az 
erdőszegélyen ez teljesen hiányzik. Ezért a talajt itt nem erdei növényzet borítja, hanem ki-
mondottan „sztyeppflóra” azaz fűfélék, vagy csak zuzmók. A Középhegység lucfenyveseiben, 
amelyekben még vastag nyershumusz takaró van, túlnyomórészt fűfélék, Aira flexuosa, vagy 
a magasabb fekvésekben még Calamagrostis Halleriana található. 

Minél keskenyebbek a nyiladékok, annál gyakoribbnak kell lenniük a kezdővágásoknak 
és annál hosszabb lesz az erdőben ez a küzdőfront. A küzdőzóna mélysége függ a fafajtól és 
az erdő szerkezetétől. Növekszik a koronának a földtől való távolsága. Ez a magasság legna-
gyobb az egykorú elegyetlen lucfenyő állományban és öreg erdeifenyvesben, különösen ak-

kor, ha az elégtelen állománygondozás miatt a koronahossz nagyon rövid. Az egykorú lucfe-
nyő- és utána a tarvágásos erdeifenyő erdő ezzel a legkedvezőtlenebb formát mutatja. Tapasz-
talataink szerint a szász Érchegység lucfenyő erdejében a növényzetre való hatását 20-30 m 
mélységig mindenütt fel lehet ismerni. Az átlagos vágások körülményeit a szász Érchegység 
lucfenyveseiben az alábbi példa mutatja be.  

Veszélyeztetett
korona rész
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Felújítás Sűrűség Rudas állomány
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1. ábra. Egy szász vágássorozat keresztmetszetének sematikus ábrázolása az Érchegység gyenge és 
közepes termőhelyén álló lucfenyvesben (a mesterséges felújítás, a sűrűség és a rudasállomány között 
közbenső lépcső szerepel)  
a = idős nyershumusz; b = Calamagrostis Hal. vagy Aira vagy Vaccinium myrtillus; c = szárazfüvek, 
zuzmók, szakállas moha; d = zuzmók és moszatok; e = újraképződött tűalom; f = induló nyerhumusz 
képződés; g = mindkét oldalon kialakult állományszegély és bokros növekedés 
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Világossá válik, hogy ilyen körülmények között a természetes felújítás emberi segítség 
nélkül, éppen a szegélyben, szinte lehetetlen. Ennek bizonyítására szolgál Putschernek a 
tharandti Erdészeti Évkönyvnek 1933-as, V. füzetében megjelent cikke az 1925-ben végrehaj-
tott nagy szász kísérletről, melynek tárgya a jegenyefenyő természetes felújítása a szegélyben, 
s amely szerint, annak ellenére, hogy erőteljes talajművelés és újulat ápolás történt, és kedve-
ző időjárás volt az 1924-es makktermő évben, a következő évben a szegély előkészített terüle-
tének csak az egyharmada újult fel. Bármilyen talajművelés és gondozás nélkül, vagy száraz 
időjárás esetén az eredmény még sokkal kedvezőtlenebb lett volna. 

A német erdőgazdálkodás az utolsó évszázadban három kiemelkedő szálerdő alakot ho-
zott létre Németországban: az Észak-Német Síkságon az elegyetlen erdeifenyő erdőt, a Német 
Középhegységben az elegyetlen lucfenyőt és az elegyetlen bükkerdőt, különösen meszes ter-
mőhelyen. A szabályozatlan, szálalóvágásos üzemmód feladása után Észak- és Nyugat-
Németországban G.L. Hartig nyomán az ernyős vágásos üzemet vezették be. Ez az üzemmód 
csak bükkállományokban vagy bükkel gazdagon elegyes állományokban vált be, és ezekben 
mind a mai napig használják. Minden más erdőalakban Észak- és Kelet-Németországban az 
eljárás csődöt kellett mondjon, és átalakult szabályozott tarvágásos gazdasággá. Ernyős vágás 
és a tarvágás egykorú állományokhoz vezet, azzal a különbséggel, hogy az ernyős vágás a 
bükk természetes felújítását szolgálja, méghozzá rendszerint csak a bükkre alkalmazzák. Vá-
gásokkal szétszabdalt luc- és jegenyefenyő, erdeifenyő tarvágásos erdőkben a természetes fel-
újulás csak kivételesen következik be. 

Ezután érvényesnek mondható, hogy az erdő növekvő felszabdalása mind a települé-
sekkel, mind különösen az eddigi erdőgazdálkodással (állomány-együtteseknek a felosztásá-
val), teljesítmény veszteséget okoz. Egyszer mint tényleges növedékveszteség jelentkezik az 
állandó küzdőfronton, azután a természetes felújítás mikroklimatikus feltételeinek a megszün-
tetésével, a mindig ismételten előálló küzdőfronton, amely az idős faállomány megnyitásának 
a következménye.  

Az európai erdők eredeti állományszerkezete, az éghajlat és a talaj különbözőségét kife-
jezően, természettől fogva nagyon különböző. Egészében sokkal fajtagazdagabb volt, mint a 
mai. A termőhelynek nagy különbségei az erdőalaknak a rendkívüli sokféleségét hozta létre 
az árterek gazdag, elegyes lomberdeitől a középhegység és az Elő-Alpok impozáns fenyő-
lomb őserdein keresztül egészen a sztyeppbe átmenő száraz tájak siralmas erdeiig, s a magas 
Észak- és a hegyek erdőhatárain lévő erdőkig.  

Az erdő ellenálló képessége az emberi befolyás ellen nem annyira a termőhely minősé-
gétől függ, hanem sokkal inkább egyrészt a termőhelytől differenciált erdei életközösségtől, 
másrészt a termőhely állandóságától. Minél jobban és erősebben differenciált egy erdő, annál 
érzékenyebb. A fajtagazdag, erősen differenciált tölgy-gyertyán elegyes erdőnek a labilis bio-
lógiai egyensúlya sokkal könnyebben megzavarható, mint pl. a fajtaszegény tölgy-nyír erdőé. 
Nem érzékeny pl. a természetes lucfenyő erdő, talán még  inkább a meszes talajon álló bükk-
erdő − határtalan felújulási készsége miatt − majdnem kiirthatatlan. 

Vannak stabil és vannak labilis talajok. Ez utóbbiakon rendszerint erősen differenciált 
növénytársulások élnek, és csak ezek segítségével tudják fenntartani biológiai egyensúlyukat.  

Általában kimondható: különben azonos feltételek mellett az erdő klimatikus optimum-
ban nagyon stabil és állékony. A természetes erdőhatáron, a küzdőzónájában ellenben a külső 
behatásokkal szemben különösen érzékeny az erdő. Amellett megállapítható, hogy a lomber-
dő és utána a lomb- és fenyő elegyes erdő nagyobb ellenálló erejű, mint az elegyetlen tűlevelű 
erdő.  
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III. Az ember és az erdő mindenkori  
viszonyának hatása 

 
 

Az ember és az erdő mindenkori viszonyának döntő jelentősége volt az erdő Európa-
szerte bekövetkezett visszaszorulására és elszegényedésére. Ez a viszony időben és területen-
ként nagyon különböző volt, és ilyen ma is. Az egyes ember és az állam az erdőt mindig asze-
rint kezelte, mint aminek tekintette, vagy károsnak és akadálynak, vagy hasznosnak és szük-
ségesnek.  

A vadásznak, a nomádoknak, és az első telepeseknek az erdő mindent nyújtott, ami az 
életükhöz szükséges volt. Ezek az emberek olyannak vették, mint amilyen volt, és semmiféle 
okuk és lehetőségük nem akadt, hogy valamilyen meghatározó befolyást gyakoroljanak az er-
dőre. 

Más volt az ember kapcsolata az erdőhöz az erős népszaporulat bekövetkeztével, ami-
kor szántóvetővé és állattartóvá vált. Ekkor számára az erdő már akadályt jelentett. Megkez-
dődött a korlátlan erdőirtás tűzzel-vassal, az ember az erdő ellenségévé vált. A földműves 
megőrizve ezt a beállítottságát az erdőművelővel ellentétben valójában még ma is erdőelle-
nes, legalábbis erdő-idegen. Még a saját erdeje sem érdekli túlságosan.  

A feudális urak vadászszenvedélye ezzel szemben az erdőt megtartani igyekezett. A va-
dászat megőrzésére nagykiterjedésű erdős vidékeket védetté nyilvánítottak, ezekben minden 
hátrányos emberi hatást megszüntettek. 

Ezután következett hegyvidéken a középkori bányászat, amelyet részben államilag és 
terv szerint műveltek, részben vállalkozóknak adtak ki. Óriási fatömeget használtak fel az 
érckohászathoz, és gátlástalan rablással onnan termelték ki a fát, ahol a legkényelmesebben 
elérhető volt. Ezt a fejlődést elősegítette a fennálló „Primat des Bergrechtes” (a bányászat el-
sőbbségének joga). 

A bányászat és a kohászat szörnyű igénye mellett a városok épületfa igénye, és minde-
nek előtt a tűzifa szükséglete állandóan nőtt. Mivel már akkoriban az erdő a mezőgazdaság 
térfoglalása miatt a mai területére szorult vissza − jobbára a hegyek feltétlen erdőtalajára − 
ennek következtében állandó, és egyre inkább nyomasztó fahiány lépett fel. Ezt a 17. és 18. 
században számtalan, többé-kevésbé használható erdőrendtartás próbálta ellensúlyozni. Még-
is, annak ellenére, hogy ezekben az időkben próbálkoztak meg először mesterséges erdőfelújí-
tással, ezek a rendtartások csődöt mondtak. Megállapíthatjuk, hogy a 18-19. század fordulóján 
Közép- és Észak-Németországban az erdő mindenütt reménytelen állapotba került. Jellemzője 
a nagyon alacsony élőfakészlet, és a nagyrészt még mindig meglévő elegyesség volt.  

A leromlott erdők minimumra csökkent teljesítménye arra kényszerítette a földbirtoko-
sokat, hogy ezt a nyomorúságos helyzetet tervszerűen felszámolják. A 19. század első felében 
mindenütt rendkívül erőteljes erdőfelújítási munka indult meg, a szükségletet legjobban ki-
elégítő fafajokkal. A tartamosság igénye alapelvvé vált. A felújítás tökéletesen sikeres volt, 
és idővel jelentékeny pénzügyi nyereséget hozott. Így végül is az erdő a tulajdonos jelentős 
pénzforrása lett. Ehhez hozzájárult még az a körülmény, hogy a fa egyre fontosabb ipari 
nyersanyaggá vált (papíripar). Ezek után nem volt csodálható, hogy az erdőgazdálkodást is 
tiszta kapitalista törvények alapjára helyezték (a legnagyobb talajjáradék elve).  

Csupán a legújabb időkben sikerült ezt a felfogást végérvényesen megváltoztatni. He-
lyébe lépett a népgazdaság szükségleteinek a fedezése, amely ma minden erdészeti gondolko-
zást és gazdálkodást kizárólag vezérel. Az erdő őstermelésben betöltött jelentőségének azon-
ban sokkal mélyebben kell behatolnia az emberi tudatba.  
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Látható tehát, hogy az embernek az erdőhöz való viszonya különböző lehet és különbö-
ző is: részben semleges, részben káros, részben hasznos. Ez a viszony azonban eddig legin-
kább az erdő leépülésének az irányába hatott, akkor is, ha hasznos volt.  
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IV. Az eddigi gazdálkodási eljárások hatása 
 
 

Érdemes megvizsgálni, hogy az erdőkezelés módjai − a gazdálkodási eljárások vagy 
üzemmódok − egyfelől miként alkalmazkodtak az adott erdőállapothoz, másfelől  hogyan vál-
toztatták meg az erdőszerkezetet, és ez tulajdonságaiban mennyire távolodott el a természetes 
gazdasági erdőétől. 

Eltekintve az erdőirtástól, amely a mezőgazdasági használatot szolgálta, mindenütt a 
szabályozatlan szálaló üzemmód volt az erdőhasználat eredeti formája. A belenyúlások erős-
sége szerint az élőfakészlet többé-kevésbé lecsökkent, miközben technikai minősége is rom-
lott. A kitermelés kizárólag a szükséglet fedezését szolgálta. Csak azt az anyagot vették ki, 
amire biztos igény volt. Minden más bennmaradt az erdőben, állva vagy fekve. A belenyúlá-
sok kivétel nélkül esetlegesek voltak, helyenként − nevezetesen települések közelében − erő-
sek, máshol gyengébbek. Nagyjában és egészében az eredeti erdőnek a kisebb-nagyobb cso-
portos szerkezete megmaradt, hacsak igen erős belenyúlások, vihar-, szú- és hasonló károk a 
vastagfa készletmaradványait is el nem pusztították. Fiatalos maradványok és lombos fák 
sarjadzóképes tuskói minden esetre megmaradtak még akkor is, ha a szálalást egészen a taro-
lásig folytatták. Ennek az előállománynak a maradványaiból ismét előállhatott az eredeti ős-
honos erdő minden termőhelyálló fafajával, és amit különösen ki kell emelni, az őshonos fa-
jok kisebb-nagyobb csoportos elegyességében, sőt, néhol rövidebb-hosszabb időközű többko-
rúságban, azok után, hogy a pionír fafajok (nyír, madárberkenye, fűz) és a világosságkedvelő 
fafajok pusztításának egyik szakaszát túlélte.  

A 19. században szerepet játszó, szabályozott erdőgazdálkodásnak négy üzemmódját 
különböztethetjük meg: 

 
a) a nagy tarvágást és a rövidlejáratú ernyős vágást 
 
b) a pásztás tarvágást, a keskeny tarvágást és a szálaló szegélyvágást 
 
c) az ernyős ékvágást és a keskeny szálaló szegélyvágást 
 
d) a hosszú lejáratú szálalóvágást és a szálaló üzemet. 

 
A nagytarvágást és a rövidlejáratú ernyős vágást főleg egykorú, elegyetlen vagy közel 

elegyetlen erdőkben alkalmazták, amelyekben nagy területű korosztályok jelentkeztek. Az 
ilyen fajta fenyőerdők legnagyobb része a 19. század első fele erdőfelújításának terméke. Jel-
lemző szerkezetük − nagy területű, elegyetlen, egykorú lucfenyő és erdeifenyő állományok − 
mezőgazdasági szabályok szerint üzemelő, ültetvényszerű gazdálkodást követelnek meg. Az 
állományok fái csak kis átmérőkülönbséget jeleznek, különösen a végsűrűségben, minden 
esetre az átlag átmérő felé nagyon meredek futásúak a gyakorisági görbéik. A legtöbb törzs 
közel egy időben ér el egy bizonyos célátmérőt. Amennyiben mesterséges telepítésű lucfenyő 
állományokról van szó, úgy azok közel azonos időpontban válnak vörös revessé. Az 
erdeifenyveseket, amelyek valamikori lombfa termőhelyen állnak, gyakran egy időben támad-
ja meg a gomba. Mi lenne kézenfekvőbb, mint ezeket az állományokat nagy tarvágással ki-
termelni? Nagy tarvágás után megint jön a mesterséges felújítás ugyanazzal a fafajjal. Ebből 
ismét egykorú, elegyetlen állomány nő fel. Ezt azután átgyérítik, és végül újólag nagy tarvá-
gással letarolják. A G. L. Hartig által kifejlesztett rövid lejáratú ernyős vágást ugyan kipró-
bálták elegyetlen fenyőállományokban is, legtöbbször azonban nem kielégítő sikerrel. Igazi 
területe az egykorú és jórészt bükkből vagy csak bükkből álló lomberdő. 

 



A kulisszás tarvágás, keskeny tarvágás és a Wagner féle szálaló szegélyvágás arra tö-
rekszik, hogy egy időbeli és térbeli rend alakuljon ki a végvágások során. Tarvágásos üzem-
módban, amelyet mesterséges felújítás követ, még az is fontos szempont, hogy az állományt 
megőrizzük a viharkároktól. Így állt elő az évszázad során Szászországban a „legtökélete-
sebb” vágássorozat illetve végvágás. Elegyetlen, egykorú lucfenyvesben a viharkárok miatti 
gond különösen akkor teljesen jogos, ha az állományok belső megszilárdítása céljából semmit 
sem tettek ill. nem is tehettek, mert különben a megkövetelt egyenletes állományszerkezetet 
szét kellett volna rombolniuk. Kristoph Wagner Württenbergben a dél-németországi elegyes 
erdőben kifejlesztett szálaló szegélye magán viseli a „térbeli rend az erdőben” elvet − ez a ki-
fejezés Wagnertől származik. Messzemenően törekedett a meglévő fafajokkal a természetes 
felújításra, legalábbis megkísérelte. Emellett a szálaló szegélynél a főszerepet a fiatalos felül-
ről jövő koronavédelme játssza, az ő elképzelésében a klimatikus tényezők is különösen sok 
figyelmet kaptak. Wagner ezekben nagyon mélyreható és határozott biológiai alapokat rakott 
le. Mégis belátta, hogy a szálaló szegélyvágás némely fafaj ökológiai tulajdonságaival − min-
denesetre a jegenyefenyőnél − ellentmondásban áll. Az eredeti wagneri felfogásban a pásztás 
tarvágás, a keskeny tarvágás és a szálaló szegélyvágás vágásképe azonos, tehát a vágás sor-
rend és az egyenletes vágáshaladás határozott, egyenes vágásfront. 

Eberhard ernyős ékvágása éppen úgy, mint a szálaló szegélyvágás, Dél-Németország 
elegyes erdeiben alakult ki. Ezek egybe vannak kötve egy térbeli renddel, amely a természetes 
felújítás mellett a levágott fa sérülés nélküli kihozatalát is biztosítja. 

A közelítő technikát kiválóan átgondoló Eberhard-féle ék sematikus formájában a 
Philippische ékernyős vágásban egy ideig Badenben uralkodó szerepet játszott. A szálaló sze-
gélyvágás, mint az elegyes erdők természetes felújító eljárása, helyenként nagyon jó eredmé-
nyeket mutatott fel, főleg Bajorországban.  

Az ernyős ékvágás és szálaló szegélyvágás vágássorozatokban dolgozik. A vágásfront 
azonban már nem egyenes, és nem határozott, hanem elmosódott. 

A hosszú lejáratú szálalóvágás és a szálaló üzemmód2 nem ismer semmiféle vágássort, 
legfeljebb a szálaló vágásnál jelentkezik elmosódottan. Ezek a vágásmódok nagy területen 
dolgoznak, történetesen az egész hozamterületen. A szálalóvágás felújítási technikája kidol-
gozott, és ebben a vonatkozásban egészen kiválót teljesít. A szálaló üzem főleg a vágástech-
nikára irányított.  

A hosszú lejáratú szálaló vágás Badenban otthonos, és jelentősen hozzájárult a 
Badischer Schwarzwald elegyes erdeinek egészségben tartásához. A szálaló üzem modern 
formáját e század elején mindenek előtt Svájcban ismét bevezették. Ostschwarzwaldban nagy 
területen a paraszti erdőkben a primitív szálaló üzemet mind a mai napig fenntartották és itt-
ott példaszerű formája fejlődött ki. Dannecker ezt az üzemmódot ezeken a példákon okulva, 
itt és más jegenyefenyves vidékeken finomította és továbbfejlesztette.  

A szálaló üzemben a korosztályok úgyszólván egymásba tolódnak, a szálaló vágásnál a 
hosszabb felújulási időszaknak megfelelően azonban csak részlegesen.  

Minden megtárgyalt üzemmódban, kivéve a szálaló üzemmódot, a vágásforduló és az 
állomány vágásérettsége ugyanaz. A szálaló üzem nem ismeri sem a vágásfordulót, sem az ál-
lomány vágásérettségét.  

                                                 
2 Dannecker után „A szálaló erdő egykor és ma” így hangzik Karl Geyer fogalom meghatározása a szálaló erdőről: „Egy 
állomány minden olyan összetételét, amelyben minden lehetséges korfok, az egy éves csíracsemetétől a vastag fáig egyesével, 
kiváltképpen azonban kisebb csoportokban minden időben és tartamosan jelen vannak, az ilyen állomány-összetételt lehet 
szálaló erdőalaknak tekinteni.” A homályosságot elkerülendő, ebben az írásban a szálaló erdő - a szálalóerdő a maga sajátos 
formájában - egy különböző korú erdő, kisebb-nagyobb csoportosság nélkül, tehát nem az, amit pl. Ammon mint szálaló erdőt 
leír. 
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A nevezett üzemmódokat abból a szempontból kívánjuk értékelni és vizsgálni, hogy az 
általuk előállt állományszerkezeti alak mennyire felel meg a természetszerű gazdasági erdő-
nek.  
 

1. A felhasználási tartomány 
 

A tarvágás minden formáját mindenhol és minden körülmények között el kell utasítani. 
Egészen mindegy, hogy a tarvágásnak elegyetlen, vagy elegyes állomány, egykorú vagy 
vegyeskorú erdő esik-e áldozatul. A tarra vágott terület nagyságát egyedül az újratelepítés 
gondja korlátozza. 

A rövidlejáratú ernyős vágás alkalmazhatóságát leszűkíti, hogy csak lomberdő esetében 
sikeres.  

Ernyős ékvágás, szálaló szegély- és szálaló vágás lényegében csak elegyes erdőben al-
kalmazható sikerrel. Az első különösen hegyvidékre alkalmas. 

A szálaló szegélyvágás alkalmazása főleg kitűnő állománykörülményekre korlátozódik. 
De itt sem alkalmazható örökké. A szálaló erdő, mint a korosztályok törzsenkénti elegyessége, 
szintúgy meghatározott termőhelyhez és állományviszonyokhoz van kötve. 
 

2. Az üzemmód áttekinthetősége és egyszerűsége 
 
A tarvágás itt is az első helyen áll változataival együtt. Semmiféle erdőművelési ismere-

tet nem igényel, bárki, akár minden szakmai iskolázottság nélküli is le tudja vezetni. Minden 
más üzemmód több-kevesebb kimondottan erdőművelői érzéket igényel, a legtöbbet a 
szálalóvágás és a szálaló üzem. A többi üzemmód, mint amilyen az ernyős ékvágás, a szálaló 
szegélyvágás többé-kevésbé sematizált és merev szabályokban értelmezhető, a kívánt siker 
azonban a különben adott, jó feltételek ellenére gyakran elmarad. 

 
 
 

3. Az erdei klíma fenntartás 
 
A szálaló üzemmódon kívül egyetlen felsorolt üzemmód sem biztosítja az erdőklíma tel-

jes megőrzését. A tarvágás erre egyáltalában nincs tekintettel. A keskeny tarvágás éppen úgy 
nem megfelelő és pedig annál kevésbé, minél keskenyebb a vágás, mert a vágás szélessége 
fordított arányban van a vágásterületek számával és a vágásfront hosszával. Az ember azt hi-
hetné, hogy a vágásterület keskenyítésével és kisebbítésével az erdőklíma megtartását szol-
gálja. Egy bizonyos nyeresége a nagy tarvágással szemben kétségtelenül van: a jobban meg-
védett erdősítés. De az ember eközben csak a telepítésre gondol és nem valamennyi tényező-
re. 

Éppen így viselkedik a szálaló szegély, amely kétségtelenül, ha valóban működik, va-
lamivel jobbnak ítélhető, mint a keskeny tarvágás, ugyanolyan vágáshosszúság mellett. Az 
ernyős vágás kezdő stádiumában kedvezőnek ítélhető, végső stádiumában azonban nagy terü-
leten tönkreteszi az erdőklímát. Annál inkább, minél rövidebb lejáratú. Hasonlóan jónak ítél-
hető a szálaló szegélyvágás és az ernyős ékvágás. Mindkettő legalább annyira megőrzi az er-
dőklímát, hogy jó feltételek mellett, minden fafajnak lehetséges a természetes felújítása. A 
szálalóvágás és a szálaló üzem, az erdők éghajlatának megőrzése szempontjából, közel azonos 
értékű éspedig annál inkább, minél hosszabb lejáratú a szálalóvágás. 
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4. A talajápolás 
 
A talajápolás illetve a talajerő megtartása az erdőklíma megőrzésével teljesen párhuza-

mosan fut. Minél jobban megőrződik az erdőklíma, annál jobb a talaj állapota. A talaj állapota 
egészen szorosan függ az állomány fafajok szerinti összetételétől. Minél mélyebben és telje-
sebben hálózza be a gyökérzet az erdőtalajt, minél jobban kitöltik a fafajok a gyökérteret, an-
nál jobb a talaj állapota és teljesítménye.  
 

5. A természetes felújítás lehet sége ő

  

 
A legszorosabban összefügg az erdőklímának és a kedvező talajösszetételnek együttes 

megtartásával. Minél kiegyenlítettebb az erdőklíma, és minél jobb a talaj állapota a felújítás 
helyén, a természetes felújításnak annál nagyobb a lehetősége. Eszerint a tarvágásnak minden 
fajtáját, mint rosszat el kell ítélni. Közülük azonban legrosszabb mégis a nagy tarvágás. Ezen 
általában csak a nyír és a madárberkenye újul fel természetesen, vagy még a rezgőnyár és a 
fűzfélék. A lehetőségek növekednek a pásztás tarvágásnál és a keskeny tarvágásnál, különö-
sen erdeifenyő esetében. Gazdaságilag azonban semmi esetre sem lehet teljes egészében 
kihasználni őket.

Lombos állományban végzett ernyős vágásban legtöbbször akkor sikerül a természetes 
felújítás, ha a magtermő éveket ügyesen kihasználva, nagy területen hajtják végre. Oldalról 
megnyitott állományokat, amelyekben az erdőklíma bolygatott, csak különösen kedvező kö-
rülmények között, pl. meszes talajon lehet megújítani. Lombos állományban az ernyős vágást 
az jellemzi, hogy ott jórészt csak a bükk újul fel. Elegyes lomberdőben végzett ernyős vágá-
sok nyomán, legkésőbb a második vágásforduló után, elegyetlen bükkerdők keletkeznek. 
Észak-Németország tűlevelű erdeiben az ernyős vágást G. L. Hartig hatására sok helyen al-
kalmazták, legtöbbször azonban eredménytelenül. Az újabb időkből ismeretes, hogy 
Thüringiában a grossbreitenbachi erdőhivatalnál, Schilling a lucfenyőt nagykiterjedésű, er-
nyős vágással újította fel.  

A sematikus, klasszikus szálaló szegélyvágás a lucfenyő, jegenyefenyő és bükk elegyes 
állományok felújítását, kedvező körülmények között, az első alkalommal,  valamennyi fafajjal 
sikeresen megoldja. Minél tovább és gyorsabban halad azonban előre a szálaló szegélyvágás, 
annál inkább megbomlik az erdei klíma, aminek következtében most már nem valamennyi fa-
faj újul fel. Legelőször a jegenyefenyő, azután a bükk marad el, nemegyszer végül a lucfenyő 
újul fel. Minden esetben a lucosodás irányzata áll elő, olyannyira, hogy a szálaló szegélyvá-
gást első fordulója után egyáltalában nem lenne szabad tovább alkalmazni. Lucfenyő és erdei-
fenyő elegyetlen állományokban a szálaló szegélyvágás legtöbbször teljesen  kudarcot vall, 
különösen olyan klimatikus körülmények között, amelyek kevésbé kedvezőek, mint Dél-
Németországban. A szálaló szegélyvágás Gaildorfban nem teljesítette soha, amit alkotója 
ígért! 

Az ernyős ékvágás és szálaló szegélyvágás (Femelsaum) lényegesen kedvezőbbnek 
ítélhető meg, mert az árnytűrő fafajok felújítását, mindenek előtt a jegenyefenyőét az állo-
mány belsejében végzi el. Ennek ellenére itt is a vágás gyors előrehaladásával nagy veszélye 
van annak, hogy az árnytűrő fafajok kiszorulnak. Mindenesetre a felújításban a lucfenyő há-
nyada nagyobb, mint az előző állományban volt. 

Minden fafaj felújítása számára kiváló feltételeket nyújt a szálaló vágás (Femelschlag), 
éspedig annál jobbakat, minél hosszabb ideig tart.  

A szálaló üzem ezzel szemben, ha nincs tekintettel a természetes, kisebb-nagyobb cso-
portos állományszerkezetre, akkor csak az árnytűrő fafajok természetes felújítására nyújt op-
timális körülményeket. A svájci szálaló erdő, ahogy azt nekünk W. Ammon könyvében „Das 
Plenterprinzip in der Schweizerischen Forstwirtschaft” leírja, és szép képekben bemutatja, 
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nem egészen igaz, mert a fény és árnytűrő fafajokból álló elegyes állomány, legalábbis a fia-
talosa, csoportosan tagolt. Ezt a nevezett könyv majdnem minden képén láthatjuk.  
 

6. A fafajok és korosztályok  
kisebb-nagyobb csoportos elrendeződése 

 
Ezt a vizsgált üzemmódok egyikében sem lehet végső kialakulásában megtalálni. Még 

leginkább a hosszú lejáratú szálaló vágásokban áll elő, valamint a szálaló szegély- és az er-
nyős ékvágásnál, legalábbis ami a fafajok elegyességét illeti. Természetesen mesterséges fel-
újítással is el lehet érni minden üzemmódnál a fafajok kisebb-nagyobb csoportos elegyességét 
azokkal a fafajokkal, amelyeket egyáltalán erre a célra fel lehet használni. Ezzel nem mon-
dom azt, hogy ezt sikerül is megtartani. 
 

7. Vegyeskorúság 
 
Ez a felújítási időszak hosszától függ. Végső kialakítását csak szálaló üzemben lehet el-

érni. A hosszú lejáratú szálaló vágásnál ez eléggé megközelíthető. A szálaló szegély- és az 
ernyős ékvágásnál azonban csak részben tűzhető ki célul. Az ernyős vágásnál és a rövid, szá-
laló szegélyvágásnál (Blendersaum) kismértékű, gyakorlatilag jelentéktelen korkülönbségek 
adódnak. A tarvágás minden fajtája teljesen egykorú fiatalost eredményez. 
 

8. Az elegyesség 
 
Az elegyesség vagy még megtalálható, vagy a gazdálkodás során eltűnt. Kérdés, hogy 

milyen mértékben lehet különböző üzemmódokkal újra helyreállítani, vagy megtartani. Ez el-
sősorban attól függ, hogy az egyes üzemmódok mennyire tudják megtartani az erdőklímát. 

A körülmények a legkedvezőtlenebbek természetesen a tarvágásnál, éspedig a nagy tar-
vágásnál. Fagyérzékeny fafajok, mint a tölgy és a bükk éppen úgy, mint azok a fafajok, ame-
lyek fiatal korukban hosszas védelmet igényelnek, mint a jegenyefenyő, itt teljesen eltűnnek. 
A továbbiakban a tarvágás valamennyi fajtájánál ritkán valósul meg az a sokat hangoztatott 
szándék, hogy az ezt követő mesterséges felújítás során termőhelyálló fafajokból álló, elegyes 
állomány létesüljön. Legtöbbször meg vannak elégedve azzal, ha a mesterséges felújítást 
egyes lombsuhángokkal, akár vörösfenyővel is gazdagítják. Valahányszor a tarvágás területén 
valódi elegyes állományt akarnak létrehozni, mindig kétséges, hogy abból megelégedésre 
szolgáló elegyes állomány keletkezik-e. Számos példa ismert, hogy sok esetben nem ez az 
eset áll elő. Legtöbbször a termőhelyet és a vágásterület körülményeit legjobban kihasználó 
fafaj marad meg. 

A szálaló szegélyvágásnál szerzett tapasztalatok igazolják, hogy az egykor meglévő 
elegyességet nem lehet fenntartani. Éppen így van az ernyős vágásnál és végül a szálaló 
üzemmódnál is. Mindkét üzemmódnál az árnytűrő fafajok elnyomják a fényigényeseket. 

Minden termőhelyálló fafajból álló elegyességet csak olyan üzemmód tud fenntartani, 
amelyben az árnytűrő fafajok előtelepülésére és a fényigényes fafajok utóbb felújulására 
hosszú felújítási időszak áll rendelkezésre. Ez az esete az ernyős ékvágásnak, a szálaló sze-
gélyvágásnak és a szálalóvágásnak. Ennél az utolsónál áll fenn a leggyakrabban, mivel az 
erdőklímát ez őrzi meg a legjobban.  
 
 
 

9. Termőhelyálló fafajok és fajták 
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Itt is különbséget kell tenni, hogy ezek megtalálhatóak-e még, vagy az eddigi gazdálko-
dás során eltűntek-e. Ezek után feltehető a kérdés, mely üzemmódok azok, amelyek a még 
meglévő, termőhelyálló fafajokat és fajtákat meg tudják tartani, vagy mely üzemmódoknál le-
hetséges az eltűnt fajokat és fajtákat visszahozni.  

A felelet az első kérdésre: minden üzemmódban, amely a természetes felújulást szolgál-
ja. Ilyen minden üzemmód különböző formájában, a tarvágást kivéve. Ahogy azt éppen kifej-
tettük, nem minden üzemmódnak sikerül minden rendelkezésre álló fafajt felújítania, mivel 
csupán egyes fafajok termőhelyálló fajtái maradnak meg. Csak a hosszú lejáratú szálalóvágás 
képes arra, hogy valamennyi termőhelyálló fafajt és fajtát megtartson. 

Válasz a második kérdésre: eltűnt termőhelyálló fafajoknak és fajtáknak a mesterséges 
visszatelepítése csak akkor lehetséges, ha a választott üzemmód által teremtett erdő-éghajlati 
körülmények és az ettől függő talajállapot ezt lehetővé teszi. Ezek a feltételek hiánytalanul 
megint csak a hosszú lejáratú szálalóvágásnál adottak. Kisebb, de kielégítő mértékben valósít-
ja meg ezt az igényt a szálaló szegélyvágás, és az ernyős ékvágás. A gyorsan végrehajtott szá-
laló szegély- és a tarvágásnak minden fajtája esetében csak a vágásterületen telepítésre alkal-
mas fafajok jöhetnek számításba.  

Eltűnt termőhelyálló fajokat, üzemmódtól függően, legfeljebb csak részben lehet mes-
terségesen visszahozni az erdőbe. Sokkal nehezebb azonban ezeknek a fajoknak a kívánatos 
fajtáit visszahozni. Erre a szász lucfenyők hozhatók fel példának. Ezekben a lucfenyőerdők-
ben l00-l50 éve folyik tarvágás. A vágásterületek felújítása kizárólag elegyetlen lucfenyővel 
történik. Az ehhez szükséges vetőmagot l870-ig saját országból nyerték, több magánpergető-
ből, ahol származás szerinti válogatás nélkül pergettek. l870-1924-ig idegen vetőmagot, leg-
inkább a darmstadti Appelből hoztak. Emellett a csemetét különböző kereskedőktől, főleg 
Halstenbeckből vették. 1924-ben a régi magpergetőket ismét üzembe helyezték. Ezekhez a 
tobozokat különböző szász erdőgazdasági körzetekből hozták, amelyeket három magassági 
lépcsőre 500 m alatt, 500-800 m-ig és 800 m felettire osztályoztak. Néhány esztendő múlva 
csak elismert vetőmag került forgalomba. Az eredmény a következő: annak ellenére, hogy 
1870 előtt kizárólag szász vetőmagot használtak fel, a helyi fajta máris eltűnt. Éspedig mara-
dék nélkül az Érchegység magas fekvéséből, mert ahogy a magpergetők aktái bizonyítják, kü-
lönösen nagy magvú nagy tobozokat igényeltek, a kicsinyeket visszautasították. Nagy tobo-
zok, mint ismeretes, magas hegyvidéken nincsenek. Az ottani lucfenyő fajtákat a kis tobozok 
és a kis magvak jellemzik, ilyen tobozokat egyáltalában nem gyűjtöttek. Az 1870 előtt nyert 
vetőmag származása szinte kizárólag a középső fekvésből eredt, ahol a lucfenyő közismerten 
a leggazdagabb toboztermő. Ezen túlmenően szándékosan összekeverten kapták vissza az 
erdőhivatalok, úgyhogy az 1870 előtt telepített állományok minden tengerszint feletti magas-
ságba közép-magasságból származó, kevert fajtájú magból származnak. A származás helye 
1870-től 1924-ig telepített állományoknál egyáltalán nem ellenőrizhető. 1924 óta ismét szász 
vetőmagot használtak fel, méghozzá az 1870-től származó állományokból és három magassá-
gi lépcsőből származóan, osztályozva. Sajnos azonban, az előbbiekből következően, ahogy 
láttuk olyan állományokból, melyek legjobb esetben szász fajtakeveréket hordoznak. Ehhez 
járult még a fajtakeresztezés nem szász fajtákkal, így minden gondoskodás ellenére nem vár-
ható több, mint a középső fekvés egy szerény részén az igazi, őshonos fajta. Teljes joggal 
megállapítható, hogy a szász őshonos lucfenyő fajta eltűnt. Az „elismert” vetőmag beszerzése 
sem hozza vissza nekünk az eltűnt fajtát. Ilyen és ehhez hasonló körülmények lehetnek Né-
metország többi erdejében is, ahol 100 éve vagy még régebben a tarvágásos rendszer, és az 
azt követő mesterséges felújítás uralkodik. 
 

10. A minőség 
 

 40



Gyakran megfigyelik, hogy a vegyeskorú erdő, mindenek előtt a szálalóerdő, csak vas-
tagágú, alacsony minőségű fát szolgáltat, és csak a sűrű záródású, elegyetlen állomány képes 
vékonyágú, jó minőségű árút nevelni. Ez enyhén szólva nagyon egyoldalú és ferde beállítása 
a helyzetnek. Magától értetődő, hogy ha a fának helye van, mint olykor a vegyeskorú erdő-
ben, úgy erős ágakat növeszt. Ha nincs elegendő helye, mint a szorosan zárt erdőben, akkor a 
koronáját a magasba tolja. Az alsó ágak elhalnak, mielőtt megvastagodnának. Ennek a tény-
nek, amely nem cáfolható, alig vagy egyáltalában nincs köze az üzemmódhoz. Egyedül mérv-
adó a gondozás mértéke, amelyben a felnövekvő állomány részesül. Felvetődik az a kérdés, 
melyik üzemmód nyújtja a gondozás legkedvezőbb minőségét. Előre ki kell jelenteni: a leg-
jobb kiinduló anyagot a sűrűn felnövő természetes újulat adja, vagy a mesterséges teljes mag-
vetés, mert ez esetben megfelelő számú növény áll a kiválasztás rendelkezésére. Kívánatos 
azonban, hogy a fiatal fának, amely bár élénken igyekszik felfelé, semmi lehetősége ne legyen 
erős oldalágakat fejleszteni, ennek következtében az alsó törzsszakaszán később ággöcs nél-
küli évgyűrűket növeszthet. Ilyen körülményeket kétségtelenül a hosszú lejáratú természetes 
felújítás biztosít leginkább, a legrosszabbakat pedig a tarvágás utáni, tághálózatú ültetés adja. 
Végül fontos szerepe van annak az időtartamnak, ameddig az élőfakészletet minőségi kivá-
lasztással gondozni lehet. Rövid vágásfordulóban sem vastag, sem ágtiszta törzset nem lehet 
nevelni. Ehhez a fáknak elég időseknek kell lenniük. A legjobb eredményt ebben természete-
sen az az üzemmód éri el, amelynek semmilyen vágásfordulója nincs, tehát a szálaló üzem-
mód. Ez különösen jól teljesíti a kívánatos feltételeket, mert az újulat a leghosszabb ideig áll 
az anyaállomány ernyője alatt, növekedésében visszatartva, és semmilyen lehetőséget nem 
kap vastagágú koronák kifejlesztésére. Azt megállapíthatjuk, hogy ahol valóban igazán jó mi-
nőséget találunk Németországban, azok csaknem kivétel nélkül hosszú lejáratú, természetes 
felújításból származnak. Itt most különösen az egykori kelet-porosz minőségi erdeifenyőre 
gondolok, melyhez hasonló értékű, azonos termőhelyen álló erdeifenyőt mesterséges telepí-
tésből nem lehet remélni.  

11. Optimális él fakészlet ő
 

Az optimális, azaz a lehető legnagyobb teljesítményt nyújtó élőfakészlet nagyság korosz-
tályos erdőben egyáltalán nem érhető el, annál kevésbé, minél rövidebb a vágásforduló és mi-
nél rövidebb a felújítási időtartam, valamint minél nagyobb a különbség az üzemosztályon be-
lül a legnagyobb és a legkisebb élőfakészlet között. Legrosszabb eredményt a tarvágás nyújt-
ja, valamint a szálaló szegély- és az ernyősvágás, különösen akkor, ha rövid vágásfordulóval 
járnak. Nem sokkal jobb a helyzet a keskeny szálaló szegélyvágással és az ernyős ékvágással 
sem. Még a hosszú lejáratú szálalóvágás nagyon hosszú felújítási idő alatt sem tudja elérni, 
hogy az egész területen a legkedvezőbb élőfakészlet álljon.  

A hektáronkénti átlagos élőfakészlet legkedvezőbb nagyságához azonban korosztályos 
erdőben is közel lehet kerülni. Ez azonban nem biztosítja a csúcsteljesítményt, mert a legidő-
sebb korosztály legnagyobb élőfakészlete és a legfiatalabb korosztály legkisebb élőfakészlete 
között rendkívül nagy különbség van. A legnagyobb teljesítmény csak akkor érhető el, ha 
minden egyes területen a legkedvezőbb élőfakészlet található.  

 
Összefoglalásként megállapítom: 

 
l. Egyetlen megvizsgált üzemmód sem képes olyan erdőt felépíteni, amely a természet-

szerű gazdasági erdő tulajdonságaival rendelkezne. 
 

2. Csak korszerű, szálaló üzemmód tudná a felállított követelményeket teljesíteni, ha fi-
gyelembe venné az erdő természetes, kisebb-nagyobb csoportos tagozódását, vagy a szálaló 
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vágásos üzem, ha az egész hozamterületen dolgozna, lemondana az állomány felfogásáról, va-
lamint az elő- és véghasználat szétválasztásáról.  

 
3. Ebből következően a vizsgálatnak alávetett üzemmódok egyikétől sem lehet elvárni 

tartamos fatömeg- és érték csúcsteljesítményt. 
 

4. Egyes üzemmódok feltétlenül a fás növényzet elszegényedéséhez vezetnek: a tarvá-
gás, az ernyős vágás, a szálaló szegélyvágás, ugyanígy a szálaló üzem (ha a kisebb-nagyobb 
csoportos tagozódásról lemond). 

 
5. Valamennyi üzemmód, kivéve a szálaló üzemmódot, többé-kevésbé tönkreteszi az 

erdőklímát.  
 
6. A fás növényzet elszegényedése és az erdőklíma tönkremenése következtében min-

den üzemmód − talán a hosszú lejáratú szálalóvágás és a szálaló üzemmód kivételével − 
előbb vagy utóbb fokozatos talajromláshoz vezet. 

 
7. Minden megvizsgált üzemmódnak egy viszonylag gyors ütemű erdőleépülés a követ-

kezménye. Mivel ebből a szempontból olyan kedvezőtlen romboló hatású üzemmódok, mint a 
tarvágás minden formájában, az ernyős vágás, a szálaló szegélyvágás és az ernyős ékvágás, 
Németországban messze a legtöbbet szerepelnek, és a konzervatív üzemmódok, mint a szálaló 
vágás és a szálaló üzemmód, csak kivételt képeznek, ez a tény a legsúlyosabb gondokat okoz-
za a német erdők jövőjét illetően.  
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V. Bärenthoren és Hohenlübbichow 
 
 

A Németországban használatos üzemmódok méltatásakor nem hagyható ki ebből az 
írásból Németország két leghíresebb „örökerdő-üzeme”, Bärenthoren és Hohenlübbichow. 
Kiváltképpen azért, mert én magam vezettem mindkét kerületben a leltározást és a teljesít-
ményvizsgálatot és mindkét üzemet jobban ismerem, mint bárki más, eltekintve természetesen 
létrehozóiktól. 

Amikor Friedrich von Kalitsch kamarás l888-ban a bärenthoreni erdőbirtokot apjától 
örökségként átvette, elég reménytelen állapotban találta az erdejét. Az l872-es és l884-es le-
írásokból láthatjuk, hogy 733 hektárnyi volt a beerdősült terület, l2 hektáron 60-80 éves bük-
kel és tölggyel, 11 hektáron l40 éves nyírrel és erdeifenyővel, 20 hektáron l-40 éves mézgás 
égerrel, 306 hektáron l-20 éves erdeifenyővel, 20l hektáron 2l-40 éves erdeifenyővel, l70 hek-
táron 4l-60 éves erdeifenyővel, és l3 hektáron 6l-80 éves erdeifenyővel. Az átlagkor tehát 
csak 27 év volt, az átlagos élőfakészlet hektáronként 95 m3 fatömeg, amiből legfeljebb 50-60 
m3 volt vastagfa, minősége (borítása) IV. A vastagfa hozadék 80 éves vágásfordulóra töre-
kedve l,55 m3-t tett ki hektáronként. Az egész kerületet erősen legeltették. Mellék-
haszonvételként élt még az alomszedés és a birkanyájak. Von Kalitsch arra kényszerült, hogy 
az egész életvitelét ebből az erdőből fedezze, ami nem volt lehetséges évi l,55 m3/ ha vastagfa 
használatból. Ő tehát jelentősen többet termelt ki, éspedig l884-től l924-ig vélhetően évenként 
és hektáronként átlagosan 3,3 m3 vastagfát, de nem tarvágás formájában, hanem − és ez az, 
ami új és az akkori időkben hallatlan volt − kizárólag  gyérítésekből, amelyekkel rövid időkö-
zökben, l-3 év alatt az egész területen végighaladt. Amellett megszűntette az alomszedést, a 
tuskózást, a rőzsegyűjtést és az erdei juhlegeltetést. Erdeifenyő mesterséges telepítést nem 
végzett azokban az üres foltokban, amelyek szúrágás következtében keletkeztek. A mestersé-
ges telepítést lényegében arra korlátozta, hogy elegyfákat, főleg bükköt hozzon be. 

1924-ben az átlagkor az egész kerületben 45 év, az élőfakészlet hektáronként 168 m3 
ill. 130 m3 vastagfa, 175 hektáron fiatalos áll az anyaállomány alatt, ugyanazon a területen. 

1924-1934-ig évenként és hektáronként 4,12 m3 vastagfát termeltek, a növedék azonos 
időszakban 7,7 m3 fatömeg, ill. 5,8 m3 vastagfa volt évenként és hektáronként. 

l934-ben az átlagkor 5l év, az élőfakészlet hektáronként l87 m3 hektáronként. 250 hek-
táron áll újulat az anyaállomány alatt és mellett, ugyanazon a területen. Az átlagos termőhely 
minőség kereken III lett a IV-el szemben ahhoz képest, ahogy Friedrich von Kalitsch elkezdte 
a gazdálkodást. 

50 éves gazdálkodás után, a használat növekedése ellenére az élőfakészlet nagysága és 
az állomány átlagos életkora kerek l00 %-al nőtt. A hasznos vastagfa növedék 340 %-ra 
emelkedett az induláshoz képest. Az érték teljesítmény-növekedését csak becsülni lehet. Any-
nyi azonban kitűnik abból a megállapításból, hogy a ll0 éves állomány átlagos átmérője a IV. 
termőhelyi osztályban, amely a bärenthoreni állapotnak megfelel, l884-ben 24,3 cm volt, míg 
l934-ben ugyanez 36,3 cm lett. 

Mindez kétségtelenül olyan teljesítményt jelent, amelyet Észak-Németországban hasonló 
körülmények között az egyébként szokásos gazdálkodásmóddal, semmiképpen nem lehetett 
volna elérni. 

Most vizsgáljuk meg, mit tud felmutatni a 60 évig tartó, tarvágás nélküli erdőgazdálko-
dásból származó erdőalak a természetszerű gazdasági erdő tulajdonságaiból. 

A vegyeskorúság messze nincs meg mindenütt, de ahol megvan, ott sem a lehetséges 
mértékben. Ennek oka, hogy a gazdálkodás megindulásakor túlnyomó mértékben voltak jelen 
fiatal állományok, amelyek máig sem érték még el a felújulásképes kort.  

 



1922-23-ban kereken 120 hektár pusztult el szövőlepkerágás következtében, melyet 
mesterségesen újítottak ismét fel erdeifenyő vetéssel, és ma mint fiatalos áll. Ezenkívül az 
utolsó években az öreg állomány nagy részét a korosabb fiatalos fölül levágták úgy, hogy az 
ilyen erdőrészekben  a már  éppen elért vegyeskorúság részben ismét veszendőbe ment. 
Bärenthorenben ma fellelhetünk kb 250 hektár területen olyan állományokat, amelyek alsó 
szintjének korkülönbsége l5-től legfeljebb 30 év, és amelyek egykorú felső szintje 100-130 
éves. Az egykorúságra vonatkozó mérsékelt siker alapját abban kell keresni, hogy Kalitsch, 
legalábbis l924-ig, kimondottan állománygazdálkodást folytatott. Valamennyi állományát 
egyenletesen gyérítette, éspedig felső szintben. Ezzel elérte a faállomány fellazulását, meg-
tartva egy egyenletes szerkezetet, aminek következménye nagyon késői felújulás lett, egyszer-
re az egész területen. 

Az elegyítés sem volt olyan sikeres, mint amilyen lehetett volna. A kezdet kezdetén, 
l886-ban Kalitsch ll hektár nagyságú, öreg erdeifenyő állományt bekerített és sűrűn, bükkel 
alátelepített, mint ahogyan az a porosz államerdészeti igazgatásban itt-ott szokásban volt. Ez-
zel az eljárással felhagytak. Később nagyobb bükksuhángokat vittek be, elég egyenletes el-
osztásban, az öreg állományok alá. Ezenkívül akácfoltokat létesítettek, és számos lucfenyő 
alátelepítést végeztek. Elég későn, 1924-től kezdve, Kalitsch nagyobb kiterjedésben, más fa-
fajok betelepítésébe kezdett, mindenekelőtt lombos fajtákkal. Ezeket a fafajokat állomány 
alatti csemetekertekben nevelték, végül kisebb hézagokba, az egész kerületben kiültették. A 
siker a kívánatostól elmaradt. Az okot a mindig magas, ma (l940) már elviselhetetlenül ma-
gas, szarvas-, őz-, dámszarvas állományban, és az elegyes telepítés nem kielégítő védelmében 
kell keresni.  

Mindenesetre Bärethorent még ma is nagy területeken, elegyetlen erdeifenyves borítja.  
A termőhelyálló fafajok és fajták iránti követelmény Bärethorenben csak az erdeifenyő-

nél teljesült, a többi fafajnál kevésbé. A nagyobb terjedelemben alátelepített bükk nagyrészt 
nem, a fenyő pedig egyáltalán nem termőhelyálló. Juhart és kőrist, különösen az utóbbi évek-
ben jórészt olyan helyekre telepítettek, ahol még növekedni sem tudtak, nemhogy 
termőhelyállók lettek volna. Ezzel szemben hiányoznak a valóban termőhelyálló lombos fák, 
mint szárazabb helyeken a kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy a nedvesebb széleken, ezek a 
főpagony Ny-i részén még ma is előfordulnak. Éppen így viselkedik a gyertyán. Egyébként az 
erdeifenyő maga sem termőhelyálló mindenhol Bärenthorenben, mint például a központi terü-
let nedvesebb nyugati peremterületén. A korosztályok és fafajok kisebb-nagyobb csoportos 
elrendeződését is csak részben sikerült elérni. Ez nem volt elérhető az l924-ig folytatott felső-
szintű gyérítéssel, ameddig minden állományban hektáronként 200-300 db ígéretes fát, egyen-
letes elosztásban kerestek ki és jelöltek meg. Ezeket a gyérítésekkor ismételten előnyben ré-
szesítették a koronafejlődés céljából úgy, hogy végül is egy teljesen egyenletes, fokozatos 
bontás lépett fel, és tiszta ernyős állást értek el. Ennek eredménye azután egy aránylag egyen-
letes és egyidős újulat lett. Ezért neveztem el azután a bärenthoreni gazdálkodást 
„Bärenthoren l924” című könyvemben bärenthoreni hosszú lejáratú ernyős vágásos üzemnek. 
l924-től Kalitsch a jövő fáinak megjelölését elhagyta, és a gyérítéseket, amelyek még mindig 
felsőszintűek voltak, valamivel szabadabban kezelte. Ennek következtében néhány éven belül 
kisebb-nagyobb csoportos tagozódás alakult ki. 

Az élőfakészlet átlagos minősége Bärenthorenben sok kívánnivalót hagy hátra. Magas 
értékű, pompás koronájú, sima kérgű, ágtiszta törzsű, öreg fákat találhatunk, finom ágú, kar-
csú, nemes formájú fiatalos alsó szinttel, a jól gondozott szálerdő mellett, ugyanakkor jelenté-
keny nagyságú területeken alacsony értékű, görbe, vastagágú erdeifenyőkből álló állományok 
jelentkeznek. Ezeknek már régen el kellett volna tűnniük, helyet adva egy új, jobb generáció 
számára. Az alátelepített bükknek egészében véve nem sok értéke van, még kevesebb a lucfe-
nyőnek. Ennek három oka van: 
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1. V. Kalitsch minden állományt nagyjából egyformán kezelt. Egyformán erősen gyérí-
tette őket, a jó állományokat, akár többször is kijelölte, mert örömét lelte bennük. Tehát a 
jókba erősebben belevágott, mint a rosszabbakba. Fordítva helyesebb lett volna, tehát a rosz-
szabb állományt kellett volna erősebben meggyéríteni, mint a jót, és ennek következtében azt 
hamarabb felújítani 
 

2. A gyérítés módja, ti. a felsőszintű gyérítés, különösen az ígéretes fák előzetes kivá-
lasztása esetén, a készletgondozás utolsó lehetőségeit is kizárja. Ha a legjobb javára, amely 
később nem mindig a legjobb marad, egy jót kivágunk, akkor nagyon gyakran a legrosszabb 
marad állva. A készletgondozás sikere ezért nem tökéletes.  

 
3. Kalitsch legutolsó éveiben, amikor a gazdálkodást nem tudta teljesen a kezében tarta-

ni, a birtok adósságainak rendezése céljából erősen belenyúlt éppen a legjobb idős állomá-
nyokba. Így nemcsak az idős állományok minőségét csökkentette erősen, hanem a kíméletlen 
döntés és közelítés következtében a legjobb fiatalosok is tönkrementek. 
 

Bärenthorenben az optimális élőfakészlet-nagyságot messze nem érték el, és az eddig 
követett úton nem is lehet elérni. Ameddig a gazdálkodás ernyős üzemmód, a mégoly hosszú 
felújítási időszak mellett sem lehet elérni az állománysűrűség optimumát minden területen. 
Ma Bärenthorenben átlagosan l80-200 m3-ig terjedő élőfakészlet van, amely 300 m3 legna-
gyobb és 50 m3 vagy még kevesebb, legkisebb élőfakészletből tevődik össze. Én legkedve-
zőbb készletnek 250 m3 összes fát, vagy 200 m3 vastagfát valószínűsítek. 

Von Kalitsch halála után kuratóriumot hoztak létre, amelynek feladata Friedrich v. 
Kalitsch életművét továbbvinni, és amit alkotott, azt az utókor számára megőrizni. Ennek a 
kuratóriumnak tagja volt Joachim v. Kalitsch, F. v. Kalitsch fia és örököse, E. Hausendorf, A. 
Gerick és én. Mint e kuratórium tagja az elején Bärenthoren gazdálkodására voltam hatással. 
Azelőtt sem a szász állami erdészeti hivatal, sem én nem tartottuk feladatunknak, hogy befo-
lyásoljuk a gazdálkodást, mert feladatunkat lényegében abban láttuk, hogy ami Bären-
thorenben történik, azt rögzítsük, és tudományosan feldolgozzuk. A kuratóriumra átruházott 
feladat nagyon nehéz volt. Teljesen egyértelmű célkitűzések és a szükséges feltételek biztosí-
tása nélkül nem voltak megoldhatók. Mivel a kuratóriumon belül, a gazdasági célokat illető-
en, sajnos nem jutottunk egyezségre, l942 nyarán a gazdasági vezetésre vonatkozó felelősség-
ről lemondtam, és azután csak mint tanácsadó tevékenykedtem. 

Hohenlübbichow az észak-német „örökerdő gazdálkodás” másik sarka. Mint ahogy 
Bärenthoren erdeiben, úgy Hohenlübbichowban is a 19. században az emberi beavatkozások 
erősen destruktív változásokat eredményeztek. Az eredetileg tölgy, erdeifenyő és bükk ele-
gyes erdőt, − amelyből néhány maradvány Hohenlübbichow szomszédságában még megtalál-
ható − a „racionális” gazdálkodás a 19. és 20.század fordulóján egy kimondottan  tarvágásos 
erdővé, elegyetlen erdei fenyőállománnyá alakította át. 1875-ig a mesterséges felújítás, leg-
alább sajátpergetésű, őshonos erdeifenyőmagból történt. Ettől kezdve azonban Walter v. 
Keudell új gazdálkodásának megindulásáig a felújítás kizárólag a kereskedelemben beszerzett 
vetőmaggal történt, amely főleg Darmstadtból származott. Ezen idő alatt, több mint az erdőte-
rület egyötödén (305 ha) kérdéses fajtájú, görbetörzsű, gombás és gyantafolyásos állományok 
nőttek fel. De maguk a honos vetőmagból származó, kiváló öreg állományok is, a lakosság ál-
tal űzött, tűzifanyerés céljából leszakított élő ágak letörése miatt, gombakárosítottak lettek, és 
a továbbiakban teljesen ápolatlanná váltak, ahogy ezt Hohenlübbichow szomszédságában a 
mai napig is az öreg állományok mutatják. Ezen túlmenően a hazai fajtákból álló állományok, 
egyrészt az elégtelen ápolás miatt, másrészt a vadrágás, marhalegeltetés, pajorrágás következ-
tében hiányos záródásúak  és ezért erősen ágasak lettek. Ezeknek a lombfahiányos, kiritkult 
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erdeifenyő állományoknak a talaja ráadásul az állandó tuskózás és alomszedés miatt igen 
rossz állapotba került. A gondozatlan állományokban megjelent Calamagrostis ep. vastag 
szövedéke az ápolómunkák elé szinte legyőzhetetlen akadályt gördített.  

Von Keudell „34 Jahre Hohenlübbichower Waldwirtschaft” l936-ban megjelent írásá-
ban írja:  

„Kisgyerek koromtól kezdve tanúja voltam, mint alakulnak át évről évre kiváló tölgy és erdeife-
nyő elegyes állományok elegyetlen erdeifenyvesekké a szomszédos petzigi erdészetben, mialatt Hohen-
lübbichowban a 19. század közepétől, eltekintve az l927-ben tájvédelmi területté nyilvánított 52 ha ki-
terjedésű erdőszegélytől a Zehdener Bruch mellett, néhány gyertyántól a Bachtälerben, és néhány tu-
cat egyes öreg tölgyfától, egyetlen öreg lombosfa sem maradt meg korábbról. Ezért tanúsítják meg-
győzően az Oderbruch Randén lévő erdőmaradványok a korábbi elegyes állományok változatosságát. 
Megváltoztathatatlan végzetnek tűnt a fiatal kezdők mindennapi küzdelmében a haladó gazdálkodás 
győzelme a táj felett és az erdészeti szakma egy jelentős része állt a mellé, hogy a német erdőalakok 
maradványait alakítsák át fenyves sztyeppé. Ennek a kibontakozásnak a feltétlen elutasítása volt, ami-
kor l902-ben az akkori tulajdonos először fektette írásba gazdasági célul a lombos fafajok visszatele-
pítését, mindenekelőtt a szétrombolt hazai táj helyreállításának etikai indoklásával.” 

Annak a gazdasági célnak a megvalósítása során, hogy − lehetőleg még életében −egy 
nem termőhelyálló fajtából álló, rossz minőségű, beteg faállomány, átalakuljon teljesítőképes, 
termőhelyálló, elegyes erdővé, Kaidell a talajmunkákban főleg mezőgazdasági eljárásokat al-
kalmazott nagy sikerrel, melyek korábban az erdőgazdálkodásban még ismeretlenek voltak. 
(pl. mélyforgatás). Az átalakítás a birtok felén sikeresen megtörtént. Ez egy uradalmi gazda-
ságban rendelkezésre álló mezőgazdasági eszközök bevetésével lehetséges volt, mert a költ-
ségekre nem volt tekintettel. Az átalakítás rendkívül gyors üteme, valamint az l926-29-es és 
az l93l-33 évi felgyorsult mezőgazdasági krízis következtében  az élőfakészlet nagyon le-
csökkent. Von Kaidell tartósan a növedék felett, a krízis években évenként és hektáronként l8 
m3 vastagfát termelt ki úgy, hogy az l896 évi élőfakészlet l58 m3/ha vastagfáról l9l2-ben l50 
m3-re, l926-ban 119 m3-re, l93l-ben 92 m3-re, végül l938-ban 75 m3-re esett vissza. Ez a tar-
tamosság teljes megszűnését jelentette. Normál vastagfa hozadékot 1939 és 48 között ennek 
következtében csak 0,7 m3 vastagfa pro hektár, pro év lehet előirányozni, hogy a lecsökkent 
élőfakészlet növelése egyáltalában biztosítva legyen. 

A gyors átalakulás érdekében az élőfakészletnek lényegében szálaló jellegű vágásokkal 
végrehajtott erős használata az ún. „örökerdő Jagenben” történt. 1909-től az első világháború-
ig ebben a Jagenban szinte egyáltalában nem történt tarvágás. A háború alatt jelentékeny idős 
erdőt juttattak a közösség tűzifaellátására. A háború után még két alkalommal végeztek tarvá-
gást, gombafertőzött, és különben alacsony értékű ágas fák eltávolítása végett. Nem helyi ve-
tőmagból származó állományokban nagykiterjedésű vágásokat is végeztek, amelyek hozama 
az újraerdősítés költségeit messze nem fedezte. A még zárt állományokban a törzsenkénti 
használatot kimondottan felsőszintű gyérítéssel végezték, a meglévő, kiválasztott ás megjelölt 
ígéretes fák javára. Majd csak az állományok fellazítása és alátelepítése után adták fel a leg-
jobbak javára történő belenyúlások elvét, és a mindenkor a legrosszabb anyagot vágták ki. 

Az új erdőgeneráció létrehozásában a természetes felújítás − amelyben az erdeifenyő 
jöhetett számításba, mivel más fafaj nem volt kéznél − egészen alárendelt szerepet játszott, 
mert az erdei klíma és a talaj feltételei már eleve nem voltak adottak, és az átállás gyors üte-
mét a gazdálkodás nem tudta teljesíteni. A felújítás lényegében mesterségesen történt, legjobb 
talaj- előkészítés után, ha lehetséges volt teljes talajforgatással, amelyet több éven keresztül 
talajgondozás végett ismételten megfogasoltak. Minden számba jöhető fafajt szoros kötésben 
és alapvetően kielégítő vadkerítés védelmében ültettek.  

Ha Walter Kaidell 40 éves gazdálkodása alatt kialakult erdőfelépítést azonos mércével 
mérjük, mint a Németországban szokásos üzemmódokét, és mint ahogy azt Bärenthoren ese-
tében tettük, akkor az alábbi eredményekhez jutunk: jellemző az egész erdőre a nagyon egye-

 46



netlen állapot. A legsikeresebb állományszerkezet mellett találunk ugyancsak sivár állapotban 
lévőket. A gazdaság területét tehát nem egyenletesen, és nem egy időben vették munkába, ha-
nem részenként és egymás után. 

Az átalakított erdőterületeken elért többkorúság arra korlátozódik, hogy a laza ernyő 
alatt, ill. az eredeti egykorú állománymaradványok között, egykorú vagy kis korkülönbségű, 
fiatal erdő áll. A mai fiatal erdőgeneráció elérni kívánt többkorúságához csak nagyon hosszú 
felújúlási idő alatt juthatunk el. Ez a többkorúság kielégítő vadvédelem, vagy természetes 
vadsűrűség mellett minden további nélkül természetes úton is elérhető, mert a mai elegyes, fi-
atal erdő ekkorra már rendelkezni fog az ehhez szükséges erdőéghajlati és talajminőségi felté-
tellel.  

Az elegyesség minden átalakított részen, azaz a hozamterületnek több mint a felén 
olyan tarkaságot ért el, amilyet Németországban hasonló körülmények között sehol nem ta-
lálhat az ember. Valamennyi számba jöhető fafajt betelepítettek. Az átalakításra váró területen 
természetesen semmilyen elegyesség nincs. 

Hohenlübbichowban az eddig elegyetlen erdeifenyő állományok átalakítása során bete-
lepített fafajok a lucfenyőig bezárólag mind termőhelyállók. Elegyarányuk az újonnan kelet-
kezett fiatal erdők állományában azonban nem olyan nagy, hogy a kiválásuk érezhető telje-
sítmény csökkenést eredményezne. 

Ami a fajtagondozást illeti, megállapítható, hogy Hohenlübbichow ebben a vonatkozás-
ban példás teljesítményt nyújtott, éspedig nemcsak az erdeifenyőnél, hanem mindenek előtt a 
tölgynél. Von Keudell nem kímélt sem fáradtságot, se pénzt, hogy az értékes, őshonos ko-
csánytalan tölgyfajtát, amelynek a szomszédos Petzig pagonyban és Hansebergben még tekin-
télyes maradékai vannak, Hohenlübbichowba újra betelepítse. Ez a legjobb eredménnyel sike-
rült. 

A fafajok és a korosztályok kis- és nagycsoportos tagozódása az átalakított erdőrészek-
ben csak részben figyelhető meg, a még át nem alakítottakban természetesen egyáltalában 
nem. Az „Ausländer” és hasonló állományok letarolását követő felújításokat túlnyomó részt 
szálankénti elegyítéssel kivitelezték. Itt nem találjuk meg tehát a korosztályoknak kisebb-
nagyobb csoportos tagozódását, mert egykorú állományokról van szó. Ilyen tagozódás még 
fafajok szerint sincs. Azokban a szálalással használt erdeifenyő állományokban, amelyekben 
a legjobb anyag még megmaradt, az alátelepítés legtöbbször a fafajoknak kisebb-nagyobb 
csoportokban történő elegyítésével történt. Itt legalább előfordul a felső szintben lévő 
állománynak (az idős állomány maradványa) és az alsószintű állománynak (az újonnan 
keletkezett fiatalos) kisebb-nagyobb csoportos tagozódása és végül a fafajoknak a tagozódása. 
Ez az erdőszerkezet azonban, amely a legjobb teljesítményű része az erdőterületnek, csupán 
az egésznek egy ötöde. 

A már átalakított erdőrészek élőfakészletének a minőségét, mind az egykori faállomány 
hagyásfáinál, mind a sűrűségi korba lépő fiatalosban kiválónak lehet nevezni. Ez a tény na-
gyon jól kimutatható, mert az 1938-as élőfakészlet leltár alkalmával nemcsak a fatömeget vet-
ték fel, hanem a Krutzsch-Loetsch féle minőségi analízist is elvégezték. Összehasonlításul ott 
állnak a szomszédos Petzig összevetésre alkalmas állományai, amelyeket hasonló módszerrel 
leltároztak. Úgy mutatkozik, hogy az alacsony értékű fa részaránya Hohenlübbichowban ele-
nyészően kicsi, ezzel szemben Petzigben egészen jelentős. Gomba és gyantafolyás az egész 
hohenlübbichowi pagonyban egészen ritka lett, miközben a szomszédság különlegesen szen-
vedett ezektől. Az összehasonlított, idősebb állományokban mindenekelőtt az tűnik fel, hogy 
amíg Hohenlübbichowban a minőségi fa részaránya jelentősen nagyobb, a minőségi fa abszo-
lút mennyisége azonban Petzigben nagyobb. Ez egész világosan abból származik, hogy amíg 
Hohenlübbichowban az állományokat fiatal korukban felső szintű gyérítéssel kezelték, és 
ezért sok jót a jobb kedvéért elveszítettek; továbbá, mert a krízis években az élőfakészlet erős 
kihasználása miatt a rosszak helyébe a jókhoz is hozzá kellett nyúlni. A még meglévő ún. 
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„Ausländerbestanden”-ben fiatalabb korban az élőfakészlet minősége a természeteshez képest 
nem kielégítő. Ezek a hohenlübbichowi állományok azonban még mindig sokkal jobbak, mint 
a szomszédság összehasonlításra szánt állományai. Különösen ki kell emelni a 
hohenlübbichowi fiatal erdők tölgyeseinek a gondozását, amelyet aligha lehet felülmúlni. Vi-
szonylag már nagyon fiatal korban egyenes, ágtiszta törzset és figyelemre méltó átmérőt cé-
loztak meg, amilyenhez hasonlót különben sehol sem láttam.  

Egészében elmondható, hogy a hohenlübbichowi gazdálkodás 40 éve alatt elért minő-
ségnél aligha lehetett volna többre jutni.  

Az „élőfakészlet optimumától” emellett azonban mindinkább eltávolodtak, mint ahogy 
a fentiekből kitűnik. Éppen Hohenlübbichow példája bizonyította be az élőfakészlet jelentő-
ségét a teljesítményre vonatkozóan. Még egy ugyancsak jól gondozott, de alacsony élő-
fakészlet, bár magas a növedékszázaléka, sem a maximális teljesítményt, sem annak tartamos-
ságát nem tudja biztosítani. A legjobb átalakított részekben ma 100-185 m3 élőfakészlete van 
hektáronként. Növedékszázalékuk jelentős. Úgyhogy a legszigorúbb takarékosság mellett, 
amely csak a feltétlen szükségeset veszi ki, közeli élőfakészlet gyarapodás és ezzel teljesít-
mény növekedés várható. Ezekkel a legjobb erdőrészekkel, amelyek csak egyötödét, egyne-
gyedét teszik ki a hozamterületnek, szemben van a többi hozamterület, amelynek legnagyobb 
része egészen fiatal telepítés, vagy egyáltalán nincs rajta állomány. Mennyi ideig tart  amíg a 
mai átlagos élőfakészlet,  amely, csak 75 vágásköbméter/ha  vastagfa, 3,2 m3 összfatömegű 
hektáronkénti és évenkénti növedékkel egy feltételezhető 250 m3/ha vastagfa optimális nagy-
ságra felszaporodhat? Állandó teljesítménynövekedést és takarékos, csak a legszükségesebb 
használatot feltételezve, legalább 60-80 évre tehető! 

Miután Bärenthorent és Hohenlübbichowot ilyen éles kritikával illettem, úgy tűnhet, 
hogy von Kalitschnak és von Keudellnek a jövő német erdőgazdaságban szerzett érdemeit 
egy kicsit leértékeltem. A valóságban azonban nem így van, mert mindketten a személyes 
előnyökről való tudatos lemondással, a legsúlyosabb gazdasági nehézségek között, tudatos 
idealizmusból, valóságos úttörő jelentőségű építőmunkát végeztek. Bärenthoren nélkül Möller 
nem adhatott volna az örökerdő gondolatnak valamelyest is megfogható alapot. Hochen-
lübbichow nélkül az északnémet erdőgazdaság szanálásának lehetőségeiről való ismereteink 
sokkal szegényebbek lennének, mint amilyenek ma. Bärenthoren és Hohenlübbichow a leg-
rangosabb kutatási területté vált. éspedig éppen azért, mivel a célt részben nem érték el, rész-
ben túlhaladták. Bärenthorent és Hohenlübbichowot alkotói nem a 19. század régen őrzött er-
dészettudományi ismereteik alapján építették fel, hanem egészséges biológiai érzékből faka-
dóan. Hogy nem minden a kívánságuk szerint alakult, az magától értetődő. Minden új alko-
tásnak megvan a maga hiányossága és ez jó, mert éppen ezekből tanulhatunk. Emellett fontos, 
hogy Észak-Németországban az örökerdő gondolatának mindkét előharcosa ugyan azt a célt 
valósította meg, egy teljesen elhanyagolt, kizsarolt fatemető helyén, amikor azon egészséges, 
teljesítőképes gazdasági erdőt hoztak létre. Azonban nem ugyanazon, hanem egymástól eltérő 
úton haladtak. Von Kalitsch a célját lassú, állandó biológiai szanálással próbálta elérni, von 
Keudell viszont erős technikai, amellett biológiailag helyesen megválasztott eszközök beveté-
sével. 

A német erdőgazdaság mindkét embernek a legnagyobb hálával tartozik, mert talán so-
ha nem tapasztalt a tudomány erősebb biztatást, mint tőlük. Személyesen nagy szerencsémnek 
tartom, és hálás vagyok, hogy mindkét férfit megismerhettem, és rajtuk, valamint munkáju-
kon keresztül megtaláltam a német erdőgazdálkodáshoz fűződő mai kapcsolatomat. 
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E. AZ ERDŐKEZELÉS FONTOSSÁGA 
 
 

Remélem, hogy az előző fejezetekben sikerült bebizonyítanom, hogy Németországban 
az eddigi erdőhasználatnak az erdő megtartására irányuló komoly erőfeszítések ellenére, 
előbb vagy utóbb a teljesítmény alapjának folyamatos leépüléséhez, és ezzel végül megsem-
misüléséhez kell vezetnie. Németországban van még elég erdőnk, az ország összterületének 
ez idő szerint 27 %-át erdő borítja. Ez más országokhoz képest viszonylag sok, nevezetesen 
Dél-Európához viszonyítva. Más országokkal szemben erdeinknek jelentős növedékteljesít-
ménye van, és úgy látszik, hogy közvetlen veszély nem fenyegeti. Egyedül az a körülmény 
kényszerít gazdasági eljárásunk megreformálására, hogy az eddigi erdőgondozási eljárás nem 
alkalmas a jelenlegi teljesítményszintet megtartani, és képtelen teljesítményét megemelni. Ez 
a reform annál hatékonyabb lesz, minél hamarabb vezetik be. 

Élőfakészleteink túlhasználatával ma tovább haladunk az erdő eddigi közvetlen, vagy 
közvetett leépülésének az útján. A természetellenes gazdálkodási eljárások alkalmazásának az 
erdőklímára, a talajra és az élőfakészletre gyakorolt káros hatásai miatt tartanunk kell az erdő 
előbb vagy utóbb bekövetkező pusztulásától. Az erdő elpusztulásának azonban sokkal na-
gyobb a jelentősége, mint csupán a fának, mint nyersanyagforrásnak az elvesztése. 

A reform bevezetése részleteiben és egészében sürgetően szükséges. Dél-
Németországban, és mindenekelőtt Badenben, az eddig jól és aránylag természetszerűen ke-
zelt erdők teljesítménye talán alig emelhető. Annál sürgetőbb azonban a reform a közép- és 
észak-németországi erdőgazdálkodásban. Az erdőgazdákodási reform feltétlen szükségét tel-
jes terjedelmében csak a közép- és észak-németországi erdők teljesen leromlott élő szerveze-
tének tanulmányozásával lehet bebizonyítani. 

Ismételten hangsúlyozni kell, hogy az egészséges erdő nélkülözhetetlen eszköze a talaj-
hasznosításnak. Ez nemcsak a mezőgazdasági termeléshez elengedhetetlen vízháztartást sza-
bályozza, hanem lényeges eleme a tájfejlesztésnek is. 

Hogy az erdő elpusztulása mit jelent végső fokon minden szellemi és lelki kultúrának, 
bizonyítja a Földközi-tengeri középkori nagy kultúrák elmúlásának a története. Amíg nem ké-
ső, addig kell minden eszközzel megakadályozni, hogy a mi német kultúránkat ne érje hason-
ló sors, mint az ókor kultúráit. 

Sem a jelenlegi német-, sem az európai erdők teljesítménye nem fedezi Németország és 
Európa szükségletét. Még kevésbé fogja a népgazdaság növekvő igényei és növekvő népessé-
ge mellett a jövő igényeit kielégíteni. Akkor sem lesz elegendő, ha a haszonfa túlhasználat to-
vább emelkedik, mint ahogy Németországban már idáig megtörtént. 

A külföldi fa importjának a lehetősége Németországban 1933 után a devizazárlat miatt 
minimumra csökkent. A háború alatt mindazt, amit behoztak maradék nélkül, pótlásul fel-
használták. Az utolsó háború után Németország belátható időn belül nem számíthat jelentő-
sebb importra. Ezen túlmenően Európán kívüli országok erdőhasználata, sőt egyes európai or-
szágoké is, legnagyobb részt még mindig csak az élőfakészletek nyilvánvaló csökkenésén 
nyugszik, az import más európai országban sem emelkedhet tetszés szerinti nagyságúra. Vol-
taképpen a ma exportáló országokban is állandóan emelkedő belső igény várható. Ezzel 
szemben biztosra vehető, hogy mindenekelőtt a tűlevelű fák importlehetősége az északi félte-
kén belátható időn belül Németország és Európa számára egyre rosszabb lesz. Ebből követke-
zik az európai erdőgazdálkodás azon feladata, hogy az európai erdők teljesítményét az Euró-
pán kívüli import felmondásáig annyira felemelje, hogy az európai igény idővel tartamosan 
kielégíthető legyen. A továbbiakban természetesen a felhasználást a tartamosan lehetséges 
teljesítményhez hozzá kell szabni. A tartamosan lehetséges teljesítmény eléréséhez viszont 
minden szükséges eszközt fel kell használni. Ezek az eszközök a meglévő termelő bázis meg-

 



tartása, megnövelése és feljavítása. A fa termelőbázisa az erdő. Ahol ez megvan, ott azt meg 
kell tartani. Ahol megsemmisítették, ott újra be kell telepíteni, amennyire az európai gazdál-
kodás összérdeke, és az egyes államok gazdasági helyzete ezt lehetővé teszi. Ez azt jelenti, 
hogy egész Európában minden talpalatnyi feltétlen erdőtalajt, amelyen ma nincs erdő, újra be 
kell erdősíteni. A termelőbázis feljavítása csak az erdő feljavításával, a talajig bezárólag, és a 
gazdasági eljárások megjavításával lehetséges. Javaslat: 

 
1. Az érintetlen erdők fenntartása. Ilyenek az Európában eltűnőben lévő, kevés 

őserdő a Kárpátokban, Romániában, Bulgáriában és Jugoszláviában, valamint a 
ma már természetszerű gazdálkodással művelt erdők.  

 
2. A termelőbázis feljavítása azáltal, hogy az eddig nem természetszerűen kezelt 

erdőket át kell állítani természetszerű gazdasági erdőkre. Mivel azok az eddigi 
természetellenes gazdálkodás folytán szinte kivétel nélkül elvesztették termé-
szetes szerkezetüket, és ennek következtében teljesítő képességük erősen le-
csökkent. 

 
3. A termelőbázis megnövelése természetszerű gazdasági erdők telepítése révén 

ott, ahol az erdő az adott talajhasznosítás európai összérdeke. Különleges erdő-
sítési lehetőségek nyílnak nevezetesen Kelet-, Dél- és Nyugat-Európában, de 
magában Németországban is. 

 
Hogy a következő évtizedekben megvalósuljon az európai erdők megtartása, átalakítása 

és megújítása, az az erdőkkel kapcsolatos gazdasági elvárások miatt nem lehetséges. A 
teljesítőképes élőfakészlet szükséges megemelése ugyanis éppen ellenkezőleg azt igényli, 
hogy a használatot erősen lecsökkentsék, ami minél hamarabb bekövetkezik, annál inkább si-
keres lesz. 

A használat szükséges mértékű csökkentéséhez arra van szükség, hogy a következő év-
tizedek minden lehetséges importját maradék nélkül kihasználjuk. Ez a lehetőség egyelőre 
elég nagy. Ezért mielőtt kimerülne, az európai természetszerű erdőgazdálkodás felépítését 
biztosítani kell.  
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F. A REFORM GYAKORLATI BEVEZETÉSE 
 NÉMETORSZÁGBAN 

 
 

E könyv B és C fejezetében bemutattuk és indokoltuk az erdőgazdálkodásnak ma már 
magától értetődő célját. Éppen így bebizonyítottuk, hogy ez a cél csak a természetszerű erdő-
gazdálkodással érhető el. Törekvésünk célja tehát, a természetszerű gazdasági erdőnek termé-
szetszerű erdőgazdálkodással történő megújítása és fenntartása. 

Ha természetszerűen akarunk gazdálkodni, akkor egyértelmű, hogy igénybe vesszük az 
erdőben működő természeti erőket, és megfelelő irányba érvényesülni hagyjuk őket. „Ha a 
természetet követjük, soha nem fogunk csalódni!” Ha természetszerűen kívánunk gazdálkod-
ni, akkor valamennyi erdőgazdasági rendszabály közül a tartamosságot kell legfőbb elvnek 
elismerni. És végül: „ami erdőművelési-biológiai szempontból helyes, az összgazdasági 
szempontból is időtállóan helyes!” 

Új célunk van, amely új cél új gazdálkodási eljárást követel, és nem ismer semmilyen 
kompromisszumot. 

A gazdálkodási eljárást kell a célhoz igazítani, és nem fordítva, a célt egy elavult gaz-
dálkodási eljáráshoz.  

 
 

I. A gyakorlati erdőművelési munkák 
 
 

A következőkben lényegében a Németországban leggyakoribb gazdasági erdőalakkal, a 
korosztályos erdő alakok közül speciálisan az elegyetlen erdőkkel fogunk foglalkozni, mivel 
ezeknél a legégetőbb, halaszthatatlan egy közeli reform. Az itt szerzett tapasztalatok azután 
értelemszerűen felhasználhatók értékes erdőalakok megőrzésére, és új erdők létesítésére, ame-
lyekből később természetszerű gazdasági erdők lehetnek, továbbá az abszolút erdőtalajok új-
raerdősítésénél, ahol ma nem áll erdő.  

Ha sikeres újjáépítő munkát akarunk végezni, tisztában kell lennünk azzal, hogy az csak 
valamennyi, az ember által befolyásolható termelőtényező gondozásával történhet. 

Az erdőben működő erő a napenergia. Ez az energia az erdő életterében − a lég- és 
gyökérterében − lévő építőelemekből, a faállomány, az élőfakészlet közvetítésével, végső so-
ron az erdei fák klorofiljának az útján, organikus anyaggá alakul át, és mint az élőfakészlet 
növedéke jelenik meg.  

Termelő tényezőnek kell tekinteni tehát a napenergiát, az élőfakészletet, a légteret és a 
talajt. Az ember csak a faállományon, tehát az élőfakészleten keresztül az erdei klíma alakítá-
sával és fenntartásával tudja a légteret és a talajt befolyása alatt tartani. A faállomány megvál-
tozása, tehát az élőfakészletet ért beavatkozás kényszerűen maga után vonja az erdőklíma és a 
talaj megváltozását. Az erdőklíma megváltozása nemcsak az élőfakészlet teljesítményére van 
közvetlen hatással, hanem közvetett hatással van a talaj állapotára is. 
 

1. Az élőfakészlet gondozása 
 

Az erdőnek az emberi gazdálkodással okozott elkerülhetetlen leépülését a kitűzött újjáa-
lakítás szolgálatába kell állítanunk. Ez úgy történik, hogy a leépülés következtében a teljesít-
ményre alkalmatlan, vagy szükségtelen élőfakészleteket kitermelik a megmaradó jobb és al-
kalmasabb élőfakészletek fejlődésének és teljesítménynövekedésének az érdekében. 

 



Az erdőre vonatkozó valamennyi gyakorlati rendszabály középpontjában ezért az áll, 
hogy az adott élőfakészlet minőségi javulását az értéktelenebb részének a kitermelésével ér-
hetjük el. Ha a meglévő élőfakészlet a vágások során annyira lecsökkent, hogy már nem ele-
gendő a meglévő élettér jó kihasználására, fellép az erdő felújításának az igénye. Amíg meg-
lévő, termőhelyálló fafajokról van szó, addig leginkább természetes úton történhet a felújítás, 
ha hiányzó, de kívánatos termőhelyálló fafajokról van szó, akkor mesterségesen kell elvégez-
ni. A munkát az alábbiak szerint tagoljuk: 

 
a) A végvágástól a fiatalos gondozásáig 

 
Magától értetődik, hogy az élőfakészlet feljavításának célját leggyorsabban úgy érhet-

jük el, ha a legrosszabb részét termeljük ki először, és nem úgy, hogy a jobb élőfakészlet ér-
dekében jót is kivágunk és a rosszabbak lábon maradnak, ahogy ez pl. a felsőszintű gyérítés-
nél történik. Az ember természetesen nem ér célba, ha a jövedelmezőség érdekében, vagy a 
magasabb bevétel-, vagy előnyösebb üzemi mutatók elérésére, vagy ha erre valamilyen vá-
laszték megrendelése kényszeríti, csak a java anyagot vágja ki, és minden rosszat érintetlenül 
hagy. A gazdálkodás számára ezért csak egyetlen irányadó alapelvet ismerek el: „először a 
legrosszabbat kivágni, a jobbat meg kell tartani!”  

Ez az alapelv az első pillanatra primitívnek és nem kielégítőnek látszik, de mint alapelv 
teljesen igaz. Most már csak azt kell eldönteni, hogy mi a rosszabb, és mi a jobb? Jó az, ami a 
gazdálkodás céljának (vezérelv III), vagyis a természetszerű gazdasági erdő létrehozásának 
(vezérelv II.) faj-, fajta-, növedékteljesítmény és technikai minőség tekintetében megfelel. 
Rossz az, ami ennek a célnak nem felel meg. E fajoknak és fajtáknak a cél elérésére való al-
kalmasságát egyedül a tartós növedékteljesítményük mennyisége és minősége dönti el. Mert 
csak termőhelyálló fafajok és fajták tudnak tartamos csúcsteljesítményt elérni, de értékben 
csak akkor, ha az élőfakészlet, mint a növedék létrehozója, értékkövetelményünknek megfe-
lel.  

A technikai minőség nem mindig, de nagyon gyakran ismertetőjele a termőhelyálló faj-
táknak, és gyakran ez az egyetlen ismertetőjelük. Ezért nem követünk el súlyos hibát akkor, 
ha a nemesítő-kiválasztó vágásnál az alacsonyértékűség külső ismertetőjeleit felhasználjuk. 

Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy mi a jó vagy a rossz, attól is függ, hogy a 
megállapítás milyen tárgyra vonatkozik, vajon egy élőfakészletrész jó vagy rossz részére, 
vagy ennek eldöntése milyen szempontból történik. A jónak vagy a rossznak az eldöntése te-
hát viszonylagos. Egy fa ugyanolyan tulajdonságokkal egyik esetben lehet az egészből a 
legrosszabb, más esetben a legjobbak közé számíthat. Ha egy kerületvezető erdésznek az a 
feladata, hogy egy szűk, körülhatárolt − tegyük fel l-3 hektár nagyságú erdőrészben − végezze 
el a vágásjelölést, amelyet egyszerre áttekinthet, akkor ezen az erdőrészleten belül keresi ki a 
legrosszabbakat, és csak ezt az erdőrészt veszi tekintetbe. 

Az erdőmester, aki elkészíti a következő év vágástervét, ezzel szemben valamennyi 
élőfakészletet figyelembe veszi, és megállapítja, hogy erdészete területén melyek a rosszabb 
és jobb erdőrészek. Ezután határozza meg a használat mértékét, legalábbis ameddig szabatos 
erdőbecslés nélkül ez egyáltalán lehetséges. 

Végül az erdőigazgató az egész erdőgazdaságának az élőfakészletét látja, és vizsgálja, 
vajon bizonyos pagonyoknak jobb, vagy rosszabb az élőfakészlete. Ő azután eldönti, hogy az 
egyik pagonyban többet kell vágni, mint a másikban, mert az élőfakészletet gyorsan ki kell 
termelni, hogy fel lehessen újítani, vagy a minősége megengedi egy kedvező nagyság eléré-
sét. Az első pagony, melynek rossz az élőfakészlete, viszonylag magas kitermelési feladatot 
kap, míg az utóbbi, amelyiknek jó az élőfakészlete, viszonylag alacsonyabbat. Ez az eddigi 
gyakorlattal szemben újdonság. 
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A vágásjelölésnél tisztában kell lenni azzal, hogy az élőfakészlet egyedeinek milyen tu-
lajdonságúnak kell lenniük. Minden egyes fától elvárjuk, hogy haszonfa minőségű és 
teljesítőképes legyen, és fiatal korában ehhez szükséges tulajdonságú. A fa tehát legyen 
egészséges és egyenes. Fiatal korában legyen finom ágú, és idősebb korában lehetőleg 
ágtiszta. Végül csúcsteljesítményre képes koronája legyen, ami már fiatal korában megmutat-
kozzék. Ehhez kifogástalan gyökérzet járuljon. Valamennyi feltétel teljesülése kielégítő nö-
vedékteljesítményre jogosít. Minden fa, amely nem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, 
ellentmond a minőségileg kifogástalan élőfakészletről alkotott elképzelésünknek. Tehát el 
kell őket távolítani, hogy a kivágásukkal szabaddá vált terület egy jobb állomány számára 
rendelkezésre álljon. Természetesen nem lehet ezeket egyszerre eltávolítani, be kell tartani az 
állandóság elvét, az erdő természetes életfolyamatához kell alkalmazkodni, lehetőleg fokoza-
tosan, tehát több belenyúlással, hogy hosszabb időn keresztül tartson az átalakítás. 

A minőségi sorrend a rosszabbtól a jobb felé kb. a következő, legalábbis támpontként 
használhatóan: 

 
l. Az elpusztultak. 

 
2. A teljesen értéktelen (görbe, durvaágú és felismerhetően rossz fajta) állományrészek, 

amelyek fenntartását a sokkal jobb kérdésessé teszi. A lehető gyors eltávolításuk akkor sürge-
tő, ha megtartásuk értékes és ritka elegyfákat vagy fajtákat elnyom. 

 
3. A pusztulófélben lévők. 

 
4. A sérültek és betegek. Ezek a lucfenyőnél a szarvashántott, csúcstörött, vagy közelí-

téssel károsított, és ennek következtében korhadó vagy gombával fertőzött egyedek. Erdeife-
nyőnél szivacsos fák, és ilyenek gyantafolyással. A bükknél és más lombos fáknál ilyenek a 
rákosak vagy fehér revesek. 
 

5. A görbék. Egy görbe fa még ha egészséges is, valószínű, hogy alkalmatlan haszonfá-
nak. Fenyőféléknél ritka, csak az erdeifenyőnél és a vörösfenyőnél gyakoribb, (fajtajel!). 
Lombos fáknál a görbe fák részaránya legtöbbször nagy. 

  
6. A durva ágúak. Ez is hasonlóan az előbbihez a lucfenyőnél viszonylag ritka, ezzel 

szemben az erdeifenyőnél és a lombos fáknál aránylag gyakori. 
 

7. A rossz koronájúak, ezek többé nem fejlődőképesek. 
 

8. Amelyeknek csökken a teljesítménye. Ezek általában felismerhetőek az egyre gyen-
gébb koronájukról. 
 

9. Elsősorban az idősebb korú, rossz koronájúak, amelyeknek ugyan egészséges, de ki-
csi a koronája, ami gyenge növedékteljesítményre utal. Fiatalabb, különben kitűnő példányo-
kat, amelyeknek gyenge, de jó a koronája, semmi esetre sem szabad kivágni. Az ilyenek több-
nyire minőség várományosok, mert később a koronájukat ki tudják fejleszteni, és végül is a 
még hiányzó mennyiségi teljesítményt be tudják hozni.  
 

Ha több fafajból elegyes állományokkal van dolgunk, akkor a ritka fafajokat, amelyekre 
szükség van az elegyességben, alacsonyabb mércével mérjük, mint a felesleges mennyiségben 
lévő fafajt. Ritkán előforduló fafajhoz, amelyről tudjuk, hogy helyi fajta, egyáltalán nem sza-
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bad hozzányúlni, akármennyire silány minőségű is. Ilyeneket kímélni kell a hazai jegenyefaj-
táknál, amelyeket Németország legnagyobb részén már majdnem kiirtottak, valamint a bükk-
nél, a hegyi erdeifenyőnél és a hegyi juharnál. Ezzel szemben a nem termőhelyálló fafajokat 
és fajtákat, ameddig azok külsejükről felismerhetőek, egy magasabb minőségi mércével kell 
mérni. Ily módon a készletgondozó vágáselőírások betartásával elég gyorsan elérjük azt a cé-
lunkat, hogy javuljon az állomány termőhelyálló elegyessége és fafajösszetétele. 

A fiatalosok kiválasztó gondozása, ill. az élőfakészlet gondozása kiválasztó vágásokkal, 
véleményem szerint az egyetlen gyakorlatilag felhasználható eszköze a fajtagondozásnak. 
Némely fafajnál a fajtát külső megjelenési formákból is fel lehet ismerni, különösen az erdei-
fenyőnél, mint görbe növekedést, és durva ágasságot. A legtöbb fafajnál azonban a külső is-
mertető jeleket nem, vagy csak rosszul lehet felismerni. Legtöbbször nem lehet megkülönböz-
tetni a fenotípusú, azaz a környezet okozta, és a genotípusú, azaz az öröklött ismertető jeleket. 
A készletgondozó vágás vagy újulat ápolás kijelölésekor a számunkra nem kívánatost az 
egyes egyedek külső jelei alapján ítéljük meg. Ezáltal elérjük a technikai minőség javulását, 
de a fajtajavulást csak részben. A nem termőhelyálló fafajták eltávolításához szerencsére nem 
csak a külső jelekre vagyunk utalva. A természet is megtámogat bennünket, nemcsak jelentő-
sen, hanem állandóan és csalhatatlan biztonsággal. A nem termőhelyálló fafajok ugyanis sok-
kal gyengébb ellenálló képességűek a természet hatásai ellen, mint a termőhelyhez szokott fa-
fajták. A Középhegység lucfenyő erdeiben pl. a termőhely idegen fajták többet szenvednek a 
hó és jégtöréstől, mint a  honos, helybeli fajták. A Hollandiából a hegyekbe vitt erdeifenyők 
már fiatal korukban legtöbbször elpusztulnak a kedvezőtlen időjárás következtében. Észak-
Németország erdeifenyveseiben az idegen fajták mindenkor érzékenyebbek a rovarrágással, a 
gombafertőzéssel és a gyantafolyással való fertőzéssel szemben, mint a honosak. Így selejtezi 
ki a természet lassanként az idegen fajtaelemeket. Legalábbis jelzi őket, így az embernek 
könnyebb megítélni az alacsonyértékűséget. Ez a természet segítségével történő fajtakiválasz-
tás ugyan nem hozza vissza az elveszett, őshonos fajtákat, de legalább megtartja a 
termőhelyálló fajtaelemeket, a megkívánt technikai tulajdonságokat, és lehetővé teszi tovább-
szaporodásukat.  

Ha élőfakészletünket az előadott módon kezeljük, akkor már néhány vágás után jól 
megállapítható a technikai- és fajtaminőség javulása. A készletgondozó munkánk ütemét 
azonban nem lehet állandóan emelni, mert fékezi az, hogy tekintettel kell lennünk: 

 
l. a gazdálkodás állandóságának a követelményére, 
 
2. az élőfakészlet éghajlati befolyások elleni biztonságára, 

 
3. az erdei klíma fenntartására, 
 
4. a természetes vagy mesterséges felújítás biztosítására, 
 
5. a tartamosság megőrzésére.  
 
Mindezek érdekében, legalább kezdetben, néhány nem kívánatos, erős fát meg kell tar-

tani, mindenek előtt a vihartól veszélyeztetett lucfenyvesben, mert ezek a viharálló állomány-
vázhoz tartoznak. Gyakran azért nem lehet a kívánt erős ütemben haladni, mert az megzavarja 
az erdei klímát, károsul a talaj állapota, és a termőhelyálló fafajokból álló természetes újulat 
fennmaradása kétségessé válhat. A tartamosság biztosítását nagyobb gazdálkodási egység (er-
dészet, ország) összes hozadékánál kell szavatolni.  

Továbbá meg kell fontolni, hogy minden vágáskor növedékhordozók semmisülnek meg, 
és az egész állomány teljesítménye a vágás után kétségtelenül csökken, ezért gondoskodni 

 54



kell annak fokozásáról. A legkisebb növedékveszteség magától értetődően akkor adódik, ha 
csak gyenge koronájú fákat vágnak ki. Tisztán a fatömeg teljesítmény szempontjából nézve a 
vágás akkor lenne legjobb, ha csak kisteljesítményű fákat távolítanának el. A minőségileg 
alacsony értékű, de jó koronájú egyedeket, az ún. böhöncöket viszont csak olyan mértékben 
lehet eltávolítani az állományból, amilyet az élőfakészlet biztonsága megenged. Viszonylag 
veszélytelen a felső szintbe történő belenyúlás természetesen fiatal állományokba, különösen 
erdeifenyő és lombos fiatal állományokba. Ezekbe azonban a legszükségesebb is.  

El kell kerülni, hogy a vágásjelölésnél a gazdálkodó kis területet vizsgáljon meg abból a 
célból, hogy melyek ott a legrosszabb fák. Ha pl. egy elegyetlen és egykorú korosztályos er-
dőben, a törzsszámnak a 20 %-át kell kivenni, és úgy járok el, hogy minden 5 szomszédos kö-
zül kivágom a legrosszabbat, és úgy megyek tovább, akkor soha nem érem el az állomány 
megkívánt, egyenlőtlen fellazítását, sőt éppen az ellenkezője áll elő, egy egyenletes ernyős ál-
lás. De ha először bejárom az egész állományt, és megkeresem, melyik a legrosszabb része, és 
ahol megtalálom azt kell következetesen termelni. Így szükségképpen egyenlőtlen lesz a fel-
lazítás, és több ilyen vágás után sűrűbb és ritkább csoportok keletkeznek. Facsoport akkor ke-
letkezik, ha több, egyforma értékű fa áll egymás mellett, és az egyik közülük csökkent értékű 
lesz, ekkor válik az a készletgondozás értelmében vágáséretté, és ekkor eltávolítható. Ha en-
nek a csoportnak valamennyi tagja, más csoportokkal ellentétben egyidejűleg tönkrement, 
úgy az egész csoport kivágásra kerül. Ez azonban legtöbbször igen kis csoport, amely két-
három tagból áll.  

A készletgondozás a fentiek értelmében semmi esetre sem valamely szabályt követő 
gyérítés, tehát sem felső-, sem alsószintű gyérítés. Nem is valamilyen üzemmódnak a terme-
lési eljárása, nem végvágás, amivel az állomány felújítása célba ér. Minden belevágás az er-
dőbe sokkal inkább az élőfakészlet javulását, és a visszamaradó élőfakészlet teljesítményfo-
kozását szolgálja. Éppen azért, mert az élőfakészlet tekintettel a minőségére, még egykorú er-
dőben sem egyenletes elosztású, mivel a rossz és jó élőfakészletrészek mindig kisebb-
nagyobb csoportos elrendezésűek, ezért a gyérítések soha nem érhetik el azt a kívánatos célt, 
hogy az élőfakészlet egyre jobb legyen. A gyérítés fogalom meghatározása ui. feltételezi az 
egyenletes állományszerkezet fenntartását, az erdőnevelés befejezéséig, amelyet aztán a vég-
használat követ. Az igazi készletgondozó vágásoknak azonban nincs meghatározott időpont-
juk, sem meghatározott életszakaszuk, amelyben az állománynevelés véget ér és a véghaszná-
lat, majd a felújulás megkezdődik. A nevelés és a gondozás soha nem ér véget, egyik generá-
cióról a másikra megy át. A felújulás a gondozással együtt jár. Nem beszélhetünk olyan meg-
határozott korról sem, amikor az élőfakészlet annyira lecsökken, hogy már nem elegendő a 
meglévő élettér teljes kihasználásához, s a lecsökkent élőfakészletet egy új erdővel kell fel-
cserélni. Sokkal inkább azt szögezzük le, hogy azt az időpontot, amikor az erdőfelújításnak be 
kell lépnie, a teljesítmény (mennyiségi és minőségi) határozza meg, hacsak valami más kény-
szerítő körülmény, mint amilyen az élőfakészlet biztonsága, az erdőklímának a megtartása, az 
erdőfelújítás biztosítása, egy jövőbeli kisebb-nagyobb csoportos erdőszerkezet, végül egy 
zökkenőmentes üzem, különös tekintettel a közelítésre, valamilyen változtatást nem igényel. 
Ameddig az erdőtalajt teljes teljesítményű élőfakészlet borítja, és teljesen ki van használva, 
addig függetlenül az állomány korától, nem kell gondot csinálni a felújításból. Például egy ké-
reghántott, l00 %-osan csúcstörött, rossz fajtájú lucfenyő rudas állomány felújítását akár 40-
50 éves korában, vagy még annál is hamarabb meg kell kezdeni. Viszont ha egy teljesen 
egészséges, jó koronájú, teljes teljesítményű, elegyes, idős állománnyal van dolgunk, az erdő-
felújításnak az időpontja az eddig szokásos vágásfordulón túl még messze kitolható.  

Összefoglalóként elmondható: A kitermelés alapelvében a „rosszabb és a jobb” fogalma 
az élőfakészlet javítása céljának megfelelően, nemcsak minőségileg, hanem „biológiailag” is 
meghatározott. A természetszerű erdőgazdálkodásra való „átállás” első éveiben a kitermelést 
majdnem kizárólag minőségi szempontok vezetik. Minél előrébb halad azonban az eddigi ál-
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lományok törzsszámcsökkenése, fellazítása és átlyuggatása, annál inkább fellépnek olyan más 
mozzanatok, melyeket figyelembe kell venni az élőfakészlet technikai javításának állandóan 
előtérben álló követelményével együtt. Így fejlődik a lábon maradt idős élőfakészlet mellett 
az újulat élőfakészlete, és a további használatok során mindkét élőfakészlet gondozását el kell 
látni. 

Ezen túl fennáll természetesen az a szempont, hogy egy jó törzset csak az újulat miatt 
nem szabad kivágni. Ahogy az idős élőfakészlet igényli a vihar elleni biztonságot, úgy igényli 
a fiatalos élőfakészlete a biztonságot, különösen a döntési és közelítési károk ellen. Mindkét 
feladatot egyszerre kell megoldani, amihez a „térbeli rendet a legkisebb területen is” elve ve-
zet. Erről később még szó lesz. Ez az elv egyidejűleg alapja az erdő kisebb-nagyobb csopor-
tos felépítésének, azt bevezeti és végül biztosítja. Alkalmat nyújt a területnek és a termőhely-
nek különlegességei miatt szükséges fafajcserére és mindenek előtt a használat tempójának 
módosítására. 

Az átállás folyamán, a gazdálkodónál a vágás tervezésekor és kijelölésekor éppen a 
primitívnek látszó vágás-alapelvből eredően, biztosan jelentkeznek olyan mozzanatok, ame-
lyeket figyelembe kell venni. Ezek sikeres legyőzéséhez megfelelő képzelőerőre van szükség. 
Az ellentétes feltételekhez való kötöttségük összehangolása, az erdész szakember számára az 
alkotó tevékenység további tág lehetőségét nyitja meg. Ha a kritikusok a vágás alapelveinek 
„diktatúrájáról” beszélnek, úgy annak éppen az ellenkezője az igaz. Az alapelv értelem sze-
rinti magyarázatában és alkalmazhatóságában a termőhelynek, az állománynak és a termé-
szetszerű erdőhöz vezető útnak egymást követő fázisaihoz való alkalmazkodásnak olyan mér-
tékű erdőművelési szabadsága és egyúttal felelőssége rejlik, amilyet talán egyik ismert erdő-
művelési eljárás sem nyújt. Így álltak elő, pl. a természetszerű erdőgazdálkodás ugyanazon 
gazdálkodási elveinek alkalmazásával, de különböző termőhelyi és állományviszonyok között 
olyan erdőalakok, a szász Hinterhermsdorf erdészeti kerületében W. Wobst keze alatt, 
Wermsdorfban J. Blankmeister és Bärenfelsben nálam, amelyeket az elfogulatlan szemlélő 
különböző erdőkezelési módok eredményének vélhet. A gyérítéssel történő eddigi állomány-
nevelés és a teljesítményt növelő készletgondozó vágással történő készletgondozás közötti kü-
lönbség bizonyítására a következőket idézem von P. Stein nem közzétett: „A fakitermelések 
különböző fajtái, befolyásuk a tömeg- és értékteljesítményre” című elméleti vizsgálódásaiból, 
amelyet felkérésemre végzett. Jól tudom, hogy ebben túlsúlyban van az elmélet, ez azonban 
jól megalapozott gyakorlati erdőművelési és faterméstani tapasztalatokon nyugszik. Arról is 
meg vagyok győződve, hogy egy gyérítés, amely az erős belenyúlás következtében az állo-
mány fellazulásának és a felújításnak az állapotához vezet, valójában nem a gyérítés fogalmá-
ba tartozik. Azért azonban, hogy a különbséget fel lehessen mutatni, a következőkben a két 
összehasonlíthatatlant fogjuk összehasonlítani. Ennek ellenére nem mulasztom el ennek a ta-
nulmánynak a bemutatását, mert fő értéke abban van, hogy bár sematikus, de teljesen világos 
kidolgozása egy állomány szerkezetében különféle alapelveken nyugvó vágások nyomán be-
állt változásoknak.  

A vizsgálódás tárgya egészen egyszerű, ma a Német Középhegységben nagyon gyakori 
három különböző gyérítési mód és a készletgondozás összehasonlítása. Ennek során bemutat-
ja ezek hatását az állományra és hatásukat az állomány fatömeg- és érték-fejlődésére. 

Rögzítsük végül, hogy mi a gyérítés és mi a készletgondozás. Gyérítésen az állomány-
ban folytatott előhasználatot értjük, amelynek végrehajtása a vágás. Az előhasználat vágásso-
rozaton alapul. A vágás fő jellemzője az egyenletes állományszerkezet megtartása. Az éppen 
kivágásra kerülő fák kiválasztása a szomszédos fák körére korlátozódik, amelyek aránylag kis 
területen állnak, különben nem lenne elérhető az egyenletes törzselosztás. A készletgondozás 
nem ismeri az elő- és véghasználatot. Fő ismertetőjele a mindenkori legrosszabbnak az eltá-
volítása, ahol ennek a legrosszabbnak a kiválasztása valamennyi rendelkezésre álló fa közül 
történik, tehát nagy területen, tekintet nélkül az egyenletes állományszerkezet megtartására. A 
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készletgondozó belenyúlások az egykorú és egyenletes állományokba (fatermési táblás állo-
mányokba) kisebb-nagyobb csoportos fellazuláshoz és újulathoz vezetnek. Csupán egy állo-
mánynak a vizsgálatából nem lehet minden további nélkül egy egész üzemosztályra következ-
tetni, ez csak az állományfejlődés irányát mutathatja be. 

A könyv végén lévő képek megértéséhez egyet-mást meg kell jegyezni, amit később a 
fakészlet-leltározás megtárgyalásakor még egyszer előhozunk: 

Az a- és b-fán egészséges fát értünk, ahol a b-fa technikai hibákat (görbe, vastag ágú) 
mutat, c-fán beteg, tehát korhadó fát értünk.  

Az A-korona teljes képességű korona, a B-korona még teljesítőképes korona, a C-
korona kicsi vagy teljesítményképtelen korona. A teljesítőképességet a meglévő tűk és leve-
lek mennyisége (asszimiláló szervezet),  tehát a korona hossza és sűrűsége jelzi.  

A mellékelt rajzábrákon látható fasorozatok mindegyike egy l00 m hosszú és 5 m széles 
sávot mutat be, amelyek 40, 50, és végül l00 éves állományokban fekszenek. Egy bemutatott 
fa 20 valóban meglévő fát jelent hektáronként. 

A négy kezelési mód kiinduló állományának felvett lucfenyves 3 %-os jegenyefenyő- és 
bükkelegyet tartalmaz. A hektáronkénti törzsszám megoszlása az átmérő csoportokban a kö-
vetkező. 
 

Átmérő  
csoport 

0b 1a 1b 2a 2b 3a 

(cm) 
 

5−10 10−15 15−20 20−25 25−30 30−35 

Törzsszám 
(db) 

160 600 700 310 140 40 

 
A 0b és 1a átmérő csoport C koronát képvisel (a törzshossz egyötödénél rövidebb jelö-

lése: egyszerű korona). Az átmérő csoport 1b és 2a  B koronát, (1/5 és 1/3 fahossz jelölése 
kettős korona).  A 2b és 3a  átmérő csoport A-koronás fát képvisel, (legalább a fahossz 1/3-
ának megfelelőt, jelölése: háromszoros korona). Az A-korona hosszának  és alakjának A-
gyökérzet felel meg. Egy B-korona B-gyökérzetet, a C-korona C-gyökérzetet jelent. A gyö-
kérzet teljesítőképességét lucfenyőnél a gyökértányér átmérője, a jegenyefenyőnél a karógyö-
kér mélysége, a bükknél a legerősebb gyökér mélysége és szétterjedése jelzi. 

A törzs minőségét a vastagsági fokokban a fa 1/3-áig A-fa (egészséges, technikailag ki-
fogástalan, feketével jelezve), további 1/3-áig b-fa (egészséges, technikailag hiányos, sötét-
szürkével jelezve.) 1/3-áig pedig c-fa, (beteg, korhadó, fehérrel jelezve.) 

A törzsek megoszlása vastagsági csoportokba és a koronáknak és a törzsnek minősége a 
Szász Középhegységben szerzett gyakorlati tapasztalatoknak megfelelő. 

Az egyes fák térbeli elrendezését ismertetőjegyeikkel együtt, ugyanígy az elegyfák el-
oszlását jelzéseikkel együtt, kockavetéssel döntötték el. 

A kiinduló állomány kb. a lucfenyő l termőhelyi osztályának felel meg. A 10 évenként 
kivágott törzsszám mind a négy esetben egyenlő, úgyhogy minden alkalommal azonos törzs-
szám nagyság jelentkezik.  
 

Kor 40 50 60 70 80 90 100 
A visszamaradó állomány 
törzsszáma (db) 

100 79 62 47 35 24 15 

Vágás (db)  21 17 13 12 11 9 
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Az egyes törzsek koronafejlődésére és vastagodására a következő elveket fektették le. 
Ugyan a valóságnak nem felelnek meg teljesen, de úgy választották ki azokat, hogy az adott 
növekedési törvényekhez lehető legközelebb kerüljenek  

 
l. A korona (ill. gyökérzet) egy minőségi osztályt javul: 

20 év múlva, ha egy szomszédos fát kivágnak mellőle, 
10 év múlva, ha mindkét szomszédos fát kivágják.  

 
2. A fa a következő vastagsági csoportba lép: 

10 év múlva, ha A-koronája van,  
20 év múlva, ha B-koronája van, 
30 év múlva, ha C-koronája van. 
  

Ha a talajtérséget a fák gyökérzete nem tölti ki teljesen, akkor a hézagokban újulat jele-
nik meg (a képeken vonalkázással jelölve). Ez 10 évenként mind magasabbra nő, az oldalár-
nyalás megkezdődik 1:1 aránynál és legfeljebb 1:4 arányig tart. Az újulat megjelenése telje-
sen elméleti összeállítás, amelynek nem kell a valósághoz hasonlítania, mivel az előzményei a 
természetben sok minden egyéb befolyástól függnek, amelyeket sematikusan nem lehet kife-
jezni. Ez az összeállítás azért született, hogy a különböző erdőkezelési módok várható hatásait 
ki lehessen mutatni.  

A vizsgálatnál alkalmazott elméleti vágáselvek nem fedik teljesen az irodalomban és a 
gyakorlatban ugyanazzal a névvel jelzett gyérítési módokat. A szemléltetéshez szükségünk 
van azonban tárgyilagos és világos vágásszabályokra, amilyen a készletgondozás esetében 
megvan, és ezeket az áterdőlési szabályokat határozottan és egyszerűen kellett megfogalmaz-
ni, hogy a jellemző különbségek kimutathatók legyenek. 

Mivel az áterdőlés lehetőség szerint egyenletes törzselosztást igényel, ezért a három 
áterdőlési táblázatban az állományokat 15 azonos szakaszra bontották, a törzsszámot 100 éves 
korú állományra vonatkoztatva (szaggatott és pontozott vonalak jelzik). A törzsszám csökke-
nésnek minden szakaszban lehetőség szerint azonosnak kell lennie. A készletgondozás vi-
szont nincs tekintettel az azonos törzsszámelosztásra. A vizsgálódás az alábbi vágáselveket 
fektette le: 

 
1. Készletgondozás: a legrosszabb esik ki először, a jobb marad. A rangsor a rosszabbtól 

a jobb felé a következő: gyenge c-fa, erős c-fa, gyenge b-fa, erős b-fa, növekedésben megállt 
a-fa, tehát rossz koronájú, állandóan a leggyengébb a-fa. Az kerül kivágásra, amely érték és 
fatömeg produkcióra már alkalmatlan.  

2. Felsőszintű gyérítés: Busse szerint (Forstlexikon) a gyérítés olyan belenyúlás az 
uralkodó szintbe, melynek célja a később kivágandó fáknak különleges gondozása az uralt fák 
egy csoportjának alapvető kímélése mellett. A kiválasztott gyérítés megfelel az E fokozatnak 
(erős gyérítés). Kétségtelenül előre meghatározott számú kiválasztott jövőfa gondozására tö-
rekszik, amelyek az állományban lehetőleg egyenletesen oszlanak el.  

Az itt bemutatott „felsőszintű gyérítésnél” megkülönböztetünk hasznos fákat, amelyek 
egyértelműen jó minőségűek, jelölve jövőfának (függőleges kettős vonallal összekötve), kö-
zömbös fákat, és káros fákat, amelyek a jövőfákat fejlődésükben gátolják.  

Először a káros fák esnek ki, a közömbös fák csak olyan mértékben, ahogy azt az elő-
írt törzsszámcsökkentés megkívánja.  

A jövő fái az a-fák, a továbbiakban a kivágásuk nincs tekintettel a minőségre és a fa-
fajra. 
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3. Alsószintű gyérítés: Busse szerint a gyérítésnek három fokozatát különböztetjük meg, 
amelyek különböző fokozatokban veszik ki valamennyi alászorult, beteg, túlságosan felnyur-
gult, káros sarjat és végül az uralkodókból a legrosszabb törzseket.  

Ami itt „alsószintű gyérítésnek” van feltüntetve, az nem fedi a Busse féle meghatáro-
zást, inkább hasonlít az elmúlt évszázadban használt alsószintű gyérítéshez. Alapjában a leg-
gyengébbet, fejlődésképtelent vágják ki, tekintet nélkül a fafajra és a minőségre. 

 
4. Szálaló vágás: Borggreve után (idézve Dengler Waldbauból) „Az állományokat 50-

60 éves korukig csak gyengén kell gyéríteni, ettől kezdve szálaló vágást vezet be, amely min-
den 10 esztendőben visszatér, és a mindenkori élőfakészlet 1-2 tizedét az uralkodó és kima-
gasló fák közül veszi ki, amelyek koronájukkal a szomszédaikat  felülről nyomják és oldalról 
szorítják. Míg a kevés együtturalkodót és uraltat meg kell hagyni.” Az itt bemutatott szálaló 
vágás (Plenterdurchforstung) általában az erős törzseket kiveszi, tekintet nélkül a törzs minő-
ségére és a fafajra. 

Az előirányzott vágásszabályok szerint végrehajtott kitermelés a megadott növekedési 
menet alapján a következő képletes eredményt hozza: 
 
 
 
l. Az a-fa kitermelve: 

A készletgondozásnál 60 éves állományban 
„A felsőszintű gyérítés” 100 éves korában 
„Az alsószintű gyérítés” tarvágással 
„A szálaló vágás” tarvágással 

 
2. A b-fa kitermelve: 

„A készletgondozás” 90 éves állományban 
„Felsőszintű gyérítés” 100 éves állományban 
„Szálaló vágás” tarvágással 

 
3. C-korona feljavult B-koronára, vagy kivágták: 

Készletgondozásnál 90 éves állományban 
„Felsőszintű gyérítésnél” 80 éves állományban 
„Alsószintű gyérítésnél” 60 éves állományban 
„Szálaló vágásnál” 90 éves állományban 

 
4. A B-korona feljavul A-koronává, vagy kivágták: 

Készletgondozásnál 90 éves állományban 
„Felsőszintű gyérítésnél” 100 éves állományban 
„Alsószintű gyérítésnél” 80 éves állományban 
„Szálaló vágásnál” végvágás  
 

5. Az első megmaradt újulat a fent leírt szerkezetben megjelenik: 
Gyérítésnél 50 éves állományban 
„Felsőszintű gyérítésnél” 50 éves állományban 
„Alsószintű gyérítésnél” 70 éves korában 
„Szálaló vágásnál” 50 éves korában 
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6. A l00 éves állományban az újulat értéke (mint érték itt, az újulat területe, [magassága és ki-
terjedése] a képi ábrázolásból kivéve): 

Készletgondozásnál 100,0 % 
„Felsőszintű gyérítésnél” 6l,8 % 
„Alsószintű gyérítésnél” 60,5 % 
„Szálaló vágásnál” 111,2 % 

 
A törzsnek és a koronának a minőségi feljavulása a kivágás módjától függ. Jól látható a 

három gyérítési képen, hogy a kivágás nincs tekintettel a törzs minőségére. A koronák minő-
ségi javulása természetesen az „alsószintű gyérítésnél” a leggyorsabb, mert a legrosszabb ko-
ronájúakat veszik ki legelőször.  

 
7. A négy táblázat összehasonlítása a készletgondozásnak és a gyérítésnek a tulajdonsá-

gait erőteljesen kifejezi. A készletgondozásnál az állományokban egészen természetesen ala-
kulnak ki a csoportok és a hézagok. A 100 éves állományban az értékes fák csoportosan áll-
nak, különböző korú újulat csoportok között, amelyek vegyeskorúak. Minden gyérítési mód-
nál előáll az idős állományok ernyős állása, az egész területen eloszló újulattal. Egy napon el 
kell dönteni, hogy az újulatot mentsék-e meg, vagy az idős állomány teljesítményét tartsák 
meg. Egy adott időpontig azonban el kell határozni, hogy az idős fákat gyorsan el kell takarí-
tani az újulat megtartása végett. Ennek következtében azonban az erdőrészben hirtelen leesik 
a teljesítmény, és így megszakad a tartamosság. A tartamosság azonban az egész üzemosz-
tályban megmarad, ha az egész területnek mindig csak egy bizonyos százalékát termelik ki. A 
készletgondozást szolgáló erdőgazdálkodásnál a kisebb-nagyobb csoportos megbontás semmi 
esetre sem igényel gyors letermelést. A gazdálkodás tartamossága az erdő minden részén biz-
tosítva van. Ezek a tények azonban az újulat fennmaradása és fejlődése szempontjából döntő 
jelentőségűek. Az első esetben a gyors kitermelés következtében a döntés és közelítés során 
meg nem sérült újulatrészek a hirtelen szabad állásba kerülés következtében sínylődnek, mi-
vel az erdőklíma tönkrement. Az előállt új állomány majdnem teljesen egykorú. A készlet-
gondozásnál azonban az erdőklíma megmarad, és ezzel biztosítva van az újulat léte. A magas 
értékű élőfakészlet továbbra is értékes növedéket hoz, ameddig a szálankénti kitermelésük 
tart. Előáll a kisebb-nagyobb csoportos, vegyeskorú erdő, amely az állományszerű beavatko-
zást nem ismeri többé.  
 

8. A jegenyefenyő és a bükk elegyaránya az 50 éves állományban 6 %. Ez az arány a 
készletgondozás és a „felsőszintű gyérítés” során l3 %-ra nő. Természetesen csak a jó minő-
ségű elegyfák maradnak meg ebben a sematikus ábrázolásban, ezáltal a szigorú vágásalapel-
veket nem sértik meg. A gyakorlatban ilyen alacsony elegyarány esetén még a kevésbé érté-
kes elegyfákat is megtartják, ha különben egészségesek, hogy az erős gyökérszövevényükkel, 
a lehulló levelekkel és tűkkel egészségesebb lombalom keletkezzék, miáltal javul a talaj. „Az 
alsószintű gyérítésnél” csak a jegenyefenyő marad meg, az is 7 %-ban a l00 éves állomány-
ban. A szálaló vágásnál 20 %-nyi elegyfa lesz, amelynek 2/3-a alacsony értékű. 

Természetesen újulnak meg az elegyfafajok is, a kisebb hézagokba először a jegenyefe-
nyő, azután a bükk, és végül a lucfenyő telepszik be a nagyobb hézagokba. Sematikus úton 
nem lehet az újulatban a fafajokat kimutatni, így az elmarad. Minden esetre az erdőklíma 
megtartásával és ápolások elvégzésével megtartja az elegyfafajokat, ameddig jó a minőségük. 
Evvel biztosítva van a kisebb-nagyobb csoportos elegyedésű erdő.  

Az áterdőlési módoknál a gyors kitermelés következtében leghamarabb a jegenyefenyő 
tűnik el, a bükk szálanként megmarad a lucfenyővel szemben, amelyik sűrűn újul. Az ered-
mény a szinte elegyetlen lucfenyőállomány, némi bükkel. Magától értetődő, hogy a bemuta-
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tott sematikus ábrázolásban nem lehet kimutatni sem a fákra kívülről ható, sem minden fa 
belsejében rejlő erőket, amelyek rendkívül erősen hatnak az erdő fejlődésére és növekedésére, 
semmilyen egyszerű törvényszerűség nem fedezhető fel velük kapcsolatban, mert minden fa-
egyed öntörvényűsége alatt állnak.  

Az állomány minden fája végzetének van alárendelve, amelyet legfőképpen a környeze-
te behatásai határoznak meg, és amelyek kívülről hatnak a fára. Az emberi beavatkozás az ál-
lomány életébe elvileg meghatározható szabályokba foglalható.  

A hirtelen fellépő vihar, hó-, jégtörések, rovardúlások, villámcsapás és tűz okozta ka-
tasztrófáknak az egészséges növedékhordozók sem tudnak ellenállni, de az emberi gazdálko-
dás legravaszabb módjai is tehetetlenek velük szemben. A katasztrófák az erdő életében kivé-
telesek, gyakran csak akkor lépnek fel, ha az erdő már nem eléggé ellenállóképes. 

Sokkal hamarabb idézik elő a fa végzetét a lassan emésztő károk. A kicsi és alig észre-
vehető sebek, amelyek csúcstörés, döntés, közelítés, vagy hántás, dörzsölés, rágás folytán ke-
letkeznek, s amelyeken keresztül a gombák behatolnak, lassan felemésztik a fa életerejét. A fa 
beteg lesz (c fa). Ez előbb vagy utóbb feltűnik a koronában, zilálttá válik, az A koronából a B-
be kerül és a B-ből a C-be csúszik vissza. Most, hogy a koronája meggyengült, gyengül a 
gombákkal szembeni ellenállóereje is, amelyek mind gyorsabban korhasztják tovább. Előbb 
vagy utóbb a szárazságnak, vagy a viharnak esik áldozatul.  

Gyakran meg lehet figyelni, hogy két teljesen egyenlő életerejűnek tűnő, azonos termő-
helyen álló fa közül az egyiknek, minden külső behatás nélkül hirtelen csökken az életereje, 
leáll, mialatt a másik teljes növedékteljesítménnyel él tovább. Nevezzük ezt a fellépő erőt, 
amelyet még nem tudott az emberi kutatás felderíteni, a fa belső végzetének.  

Minden faegyed élethosszát belső és külső végzete határozza meg.  
A bemutatásban ezeket a sorsmeghatározó erőket nem lehet számításba venni. Ezért a 

következőkben azt keressük, hogy ezek az erők a gyakorlatban a különböző vágások végre-
hajtásakor hogyan hatnak. 

Leginkább a felsőszintű gyérítések következetes végrehajtását akadályozzák, amelyet a 
V-fák kijelölésének kényszere korlátok közé szorít. Azért, hogy az ember a gyakorlatban 
megszabaduljon ettől a kötöttségtől, több V-fát jelöl ki. A gazdálkodás azonban mégiscsak 
ehhez a néhány fához van kötve. Azonban ezek a fák is alá vannak rendelve az előbb felvázolt 
belső és külső erőknek, amelyek az ember közreműködése nélkül hatnak. Egyesek idő előtt 
elpusztulnak, a szél letörheti a koronájukat, döntési és közelítési károk csökkenthetik a minő-
ségüket. Így az előrelátható, tervszerű gazdálkodás többé-kevésbé lehetetlenné válik. Csak 
hosszú életű és szívós fafajokat, amelyeknek a belső sorsa kiegyenlített (tölgyek), lehet ezek-
kel a gazdasági módokkal felnevelni. 

A felsőszintű gyérítések és szálaló vágások elveinek a zavartalan végrehajtása is lehe-
tetlen a leírt erőknek a befolyása esetén. Az erős, de korhadó fák helyett, amelyek az „alsó-
szintű gyérítésben” a mi ábrázolásunkban kiemelkedő növedékteljesítményt jelentenek, tehát 
idő előtt válnak ki az állományból, gyengébb törzseknek kell bent maradniuk, ezért növedék-
csökkenés fog bekövetkezni. 

Egyedül a készletgondozó gazdálkodás, amely mindenkor a legrosszabbat vágja ki és a 
jobbat állva hagyja, van abban a helyzetben, hogy minden eshetőséghez alkalmazkodjék, mert 
a természettel együtt és nem annak ellenében dolgozik. 

Még egy jelentős tényt nem lehet a sematikus összehasonlításnál kifejezni. Az itt egy-
mással szembeállított nevelő- és aratóvágások alapelveinek a gyakorlati megvalósításakor a 
törzsszám nagysága és annak csökkenése mind a négy esetben különböző lesz. 

Valójában a gyérítések maguk az előhasználatok, a tulajdonképpeni aratás pedig a fő-
használat. A törzsszámcsökkenés ezért lassabban következik be, a törzsszám nagysága ezért 
nagyobb, mint a készletgondozásnál. Ebből következik, hogy az egyes törzsek vastagsági nö-
vedéke a gyérítéseknél kisebb. A korona nagyobbodás lassabban történik, és bizonyos körül-
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mények között a korona romlása következik be (ld. a tarvágásos rendszerből átvett erdőket). 
Ezzel csökken az egyes fák növedéke, szemben a készletgondozott erdők törzseivel. 

Éppen így hat a törzsszám nagysága a talajtakaróra, a talaj felszínére, az újulat megjele-
nésére, röviden a talajnak a növedéket szolgáló állapotára. 

A fiatalos része az élőfakészletnek. Legalábbis a leendő élőfakészletnek. Minőségi álla-
pota határozza meg későbbi teljesítményét. Kellő időben történő gondozása a legfontosabb 
feladatok egyike. Már a fiatalosok ápolásánál tisztán ismernünk kell a célt. Olyan egészséges, 
ágtiszta, vagy legalább vékony ágú törzseket kívánunk nevelni minden fafajból, amelyeken 
később teljes teljesítményű korona képződik. 

A fiatal fának ne legyen tehát erős ágú nagy koronája, azonban teljesítőképesnek kell 
lennie, de csak felfelé, különben a felnőtt fa nem tudja azt a követelményt teljesíteni, hogy 
törzsének legalább az alsó harmada ágtiszta legyen. Különböző fafajokból álló növekedő sű-
rűségben, vagy akár egy elegyetlen erdeifenyő sűrűségben, majdnem mindig a legéletreva-
lóbb, kiemelkedő egyedek minőségileg a legrosszabbak, mialatt a lassabban növekedő egye-
dek legtöbbször nemes formájúak. A fiatalosok nevelésével ezeket a − talán csak fiatal ko-
rukban − gyengébb, de jó tulajdonságú egyedeket kell az erősebb, de minőségileg nem kielé-
gítő böhöncöktől megvédeni. Ez célszerűen történhet az állomány záródása előtti felnyesés-
sel, és később a böhönc eltávolításával. Mindenképpen el kell kerülni a fiatalosokba való túl-
ságos beavatkozást, különben a szabad állásba került nemesebb egyedekből böhöncök lesz-
nek. Egy mondatba összefoglalva: „Lent sűrű, fent világos.” Különösen fontos feladat jelent-
kezik a fajták kiválasztásában főleg lucfenyőnél és erdei fenyőnél az olyan fiatalosok gondo-
zásakor, amelyek ellenőrizetlen vetőmagból keletkeztek. Mint már megállapítottuk, a Német 
Középhegységben a magas fekvésű hegyoldalak termőhelyálló lucfenyőfajtái az évszázad-
okon keresztül végzett tarvágások során eltűntek. Ennek következménye a magas fekvésű he-
lyeken megismétlődő hó- és jégtörések. Így az ilyen telepítésekből álló állományokban egyet-
len egészséges fa sem található, amelynek a csúcsa ne lenne letörve. Bizonyos mértékig meg 
lehet előzni ezt az állapotot, ha a legfiatalabb korban azokat a fákat, amelyeknek a csúcsa hó- 
vagy jégtörést szenvedett, lehetőleg évenként könyörtelenül eltávolítják. Ha egy fajtakevert 
állományanyag nagyon kevés megbízható fajtát tartalmaz, előfordulhat, hogy a csúcstöröttek 
eltávolítása nyomán már a sűrűségi korban hézagok keletkeznek. Ez azonban nem káros, mert 
ezeket a hézagokat elegyfákkal hasznosítani lehet. Ennek ellenére fennáll az a tény, hogy a 
erőteljes csúcstörött példányok gyorsan terebélyesednek és a lemaradókat agyonnyomják. Ez-
által éppen az értékes fajtaelemek pusztulnak el. 

Az üres vágásterületek beerdősítéséből származó fiatalosok ápolására vonatkozó előírá-
sokra nincs szükség a természetszerű erdőgazdálkodásnál, mert ilyen üres vágásterületek töb-
bé nem állnak elő. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fiatalosok gondozására már nincs szük-
ség, az anyafák védelmében felnövő újulat csoportokra nézve ugyanis mindegy, hogy termé-
szetes úton, vagy mesterségesen keletkeztek, egyaránt fontosak. Az anyafák védelme, azáltal, 
hogy az erdő belsejében félárnyékot teremt, biztosítja, hogy a fiatalos fái finomágú koronát 
fejlesszenek, amelyek egy bizonyos stádiumban azt a képességüket jelzik, hogy erőteljesen 
felfelé törekednek. Mégis adódnak ezek között az egyenes növésűek között olyanok, amelyek 
ezt nem követik, és ezért ezeket el kell távolítani, mielőtt egy jobbat elnyomnának.  

Az elegyes fiatalosokban nagy szerepet játszik az elegyarány szabályozása, amely a fia-
talosok gondozásának a feladata. 

A fiatalosok gondozása kezdetben olyan irdatlan nagy munkának látszik, amelyet aligha 
lehet elvégezni. Ezért egyelőre csak a legszükségesebb néhány feladatra kell összpontosítani, 
amelyet feltétlen el kell végezni, de azt szívvel-lélekkel végre kell hajtani.  

 
b) Az erdő felújítása 
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Ha a mai korosztályos erdőben a készletgondozás alapelvét, miszerint a legrosszabbat 

kell először kiszedni, a jobbat pedig megtartani, a leírt módon következetesen és kitartóan 
végrehajtjuk, akkor adódik az az eset, amit be akarunk mutatni. Mivel az egyes állományok-
ban éppen úgy, mint egy üzemosztály teljes hozamterületén, a minőség és a selejt soha nem 
teljesen egyforma arányban fordul elő, így előbb-utóbb az egyes állományok és korosztály 
felépítések egyenletes szerkezete megbomlik. Gyakran fiatalabb korosztályokba erősebben 
kell belenyúlni, mint az idősebb állományokba. Ezekre legjobb példák a Német Középhegy-
ségben a 19. század második felében a kereskedelemből származó nem megfelelő fenyőmag-
ból telepített erdeifenyő állományok, valamint az ugyanebben az időben, az 1848 után az is-
mét megnövekedett szarvas állomány hántotta korhadó középkorú, főleg elegyetlen lucfenyő 
állományok. Az egyes fák egyenletes eloszlása semmi esetre sem maradt meg. Sokkal inkább 
a jó minőségű fák sűrűbb csoportja mellett gyérebb állású csoportok, végül kisebb-nagyobb 
hézagok keletkeznek az állományban. Majd eljön az idő, amikor a folytatólagos törzsszám-
csökkenés következtében a kiinduló állomány kisebb csoportokban álló maradványai már 
nem tudják kihasználni az élettér egészét. Akkor szorgalmazni kell az állomány kiegészítését, 
hogy a tartamos teljesítmény visszaálljon. A fejlődésnek addig az időpontjáig azonban meg 
kell teremteni az erdők természetes felújításának a feltételeit, amíg faállománya még egyálta-
lában termőhelyálló, éspedig a talaj, az erdőklíma, valamint az élőfakészlet gondozásával. A 
természetes felújítás számára különösen fontos: 

  
a) Az örökítésre érdemes anyaállomány. Ez a feltétel teljesül a készletgondozás ismerte-

tett módjával, amely minden nem termőhelyálló és alacsonyértékű egyedet már kiselejtezett.  
 

b) Az anyafák jó magtermőképessége. Ezt a feltételt a legegészségesebb és legjobb ko-
ronájú fák megtartása révén biztosíthatjuk. Ezeknek állandóan elegendő élettér és állandó 
napfény áll a rendelkezésre.  

 
c) Az erdőklíma. 

 
d) A jó talajállapot. Ez az erdőklíma és a talaj gondozásának az alaptörvényeiből adó-

dik. Ha ebben az életszakaszban beáll az állomány magtermő éve, akkor rendszerint az állo-
mány egész területét beveti. 
 

Az erdőkezelés útjai itt elválnak. Az egyik gazdaság, amelyik csak felújításra törekszik, 
megkísérli az egész magtermést megtartani, és belőle új állományt felnevelni. Így természete-
sen nem érhetjük el azt a célunkat, hogy természetszerű gazdasági erdőt hozzunk létre, 
amelyben nem cél, hanem következmény a felújítás, mert a cél a teljesítmény. Így semmi 
esetre sem részesíthetjük előnyben az újulatot, ha még állnak az anyaállomány jó teljesítőké-
pességű tagjai, sőt éppen ellenkezőleg, meg akarjuk őrizni a fákat a teljes teljesítőképesség-
ükben, ameddig csak lehetséges. Az újulat nagyobb része tehát elpusztul azokon a helyeken, 
amelyeken az anyaállomány az életterét még teljesen ki tudja használni, az újulat csak a héza-
gokban marad meg. További készletgondozó vágások során újabb hézagok keletkeznek, ame-
lyekben az újabb magtermésekből, az anyaállományok védelmében, kisebb-nagyobb csopor-
tos, egyenlőtlen korú fiatalos keletkezik. Ezeknek a kialakulásához tehát nem elegendő egyet-
len magtermő év, hanem több kell, és mennél több, annál jobb. Az újulat nemcsak egy gaz-
dag, teljes magtermés eredménye, hanem ebben részt vesz az anyaállomány szórvány-
magtermése is. Ilyen egy-egy jó koronájú fán vagy facsoportban, kedvező erdei klíma mellett, 
− amilyen csak a természetszerű erdőgazdálkodásban adódik − akár évenként előfordul.  
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Felmerül a kérdés, hogy minden megjelenő újulatnak szolgálnia kell-e a természetszerű 
gazdasági erdő létrehozását, vagy sem. A kérdést annak a követelménynek a felidézésével le-
het megválaszolni, miszerint a természetszerű gazdasági erdő a jövőben csak termőhelyálló 
fafajokból és fajtákból állhat. Nos, a készletgondozott erdőben a többi mellett, nem 
termőhelyálló fafajok és fajták is könnyen felújulnak. Mindenek előtt a lucfenyő ilyen fafaj, 
amely például messze a természetes elterjedésének a határán túl, az Észak-Német Síkságon is 
felújul. Ezt az újulatot nyugodtan meg lehet hagyni, de nem a jövő állomány részeként, ha-
nem erdőklímai okból, azért, hogy az erdőben a szélcsendet megtartsa, de csak akkor, ha előt-
te termőhelyálló fafajok betelepülésének nem volt meg a lehetősége. Miután a lucfenyő ezt a 
feladatát teljesítette, el kell távolítani és más, megfelelő fafajjal felcserélni.  

Ha nem lehet eldönteni, hogy vajon egy termőhelyálló fafajnak, mint pl. a Közép-
hegységben a lucfenyőnek a fajtája, valóban teljes értékű-e, akkor a természetszerű erdő fel-
újításakor nyugodtan felhasználható nem egészen biztos fajta is, mivel az újulat korban elkez-
dett készletgondozás az örökítésre nem alkalmas anyagot már eltávolította, annál biztosabban, 
minél hosszabb ideje tart a készletgondozó gazdálkodás. A kiválogatott anyag, amely a már 
régóta folyó készletgazdálkodáson keresztül örökítéshez jut azáltal, hogy minden helyileg 
kedvezőtlen befolyást kiállt, bizonyítja, hogy az adott helyen életképes. Utódainak a felhasz-
nálása és megtartása annál indokoltabb, mint ahogy véleményem szerint lehetetlen a kipusz-
tult, éghajlatálló helyi fajtáknak, − mint pl. amilyenek a mi német Középhegységünk magas 
fekvéseiben egykor voltak −  teljes értékű  pótlását más vidékről beszerezni. Az erdőgazdál-
kodás célja nem lehet – bár  különböző korú – de elegyetlen, vagy tökéletlenül elegyes állo-
mány létrehozása. Sokkal inkább el kell érni, hogy a jövő állományában minden temőhelyálló 
fafaj megjelenjék. Ezt az anyaállományból hiányzó, vagy csak ritkán előforduló fafajt − gaz-
daságilag elviselhető időben − csak mesterségesen lehetséges visszahozni, még ha a természet 
segít is a fafaj elterjesztésében, a szél, a madarak, az egerek, a mókusok útján. 

A hiányzó termőhelyálló fafajok betelepítését a készletgondozó vágások révén keletke-
zett hézagokban kell elkezdeni. Ez éppen ellenkezője annak, mint nagy területen, sűrű háló-
zatba, vagy szálanként tág hálózatba egyenként, a meglévő állomány szerkezetére való tekin-
tet nélkül, oda alátelepíteni. Ily módon először is nem érhető el az egyes fafajok kisebb-
nagyobb csoportos elegyítése. Másodszor nem lesz ugyanilyen szerkezetű a különböző kor-
osztályok elrendeződése. Harmadszor megindul az alátelepítés egy még zárt állomány alá, 
amely az életteret maga veszi teljesen igénybe, tehát éppen úgy elpusztul, mint egy természe-
tes újulat. Negyedszer az alátelepítés, amelyet valóban életképesnek kellene tartanunk, leg-
többször a későbbi termelések során annyira megsérül, hogy egy későbbi erdőnemzedék fel-
építéséhez már hasznavehetetlenné válik.  

Mekkorák legyenek a hézagok, és hogyan kezeljük őket? Ez lényegében attól függ, 
hogy milyen fafajt telepítünk oda, vagy milyen természetes felújításnak kell ott megjelennie, 
árnytűrő vagy fényigényes fafajnak. Kimondottan árnytűrő fafajoknak, mint amilyen a jege-
nyefenyő, elegendő már egészen kis hézag is, amelybe még nem sok fény esik be fentről vagy 
oldalról. Fényigényes fafajt, mint a vörösfenyő, csak akkor lehet bevinni, amikor a hézag már 
megfelelő méretet ért el, és az állomány összességében megfelelően fellazult. A készletgon-
dozás során előállott hézagok nem hasonlítanak egy zárt állományban mesterségesen belevá-
gott lékhez, amely úgy működik, mint egy kút aknája, felülről úgyszólván semmi fény nem 
jut be a szűk nyíláson, csak ferdén beeső fény, amely soha sem jut le az aljára, tehát az oda 
beültetett csemetéhez, csak az akna falára. A készletgondozás során keletkezett hézagok arról 
ismerhetők fel, hogy az átmenet az üres térről az állományig fokozatos. Ebből következően a 
hézag oldalról beeső fényt is kap, méghozzá oly módon, amely kedvező mind a természetes, 
mind a mesterséges újulatnak. A fény a talajt és egyúttal az újulatot is csak időszakosan éri, 
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majd felváltja az árnyék. Ezáltal a tarvágásnál oly károsan ható nappali hőség és az éjszakai 
lehűlés megszelídül.  

Mivel kezdetben az elegyetlen állomány készletgondozó kezelése során csak kis héza-
gok keletkeznek, és az általános fellazulás is csak csekély, aminek következtében a talajra 
csak gyenge fény jut, ezért először a termőhelyálló, árnytűrő fafajokat kell behozni. Majd ké-
sőbb, amikor nagyobb hézagok keletkeznek, és az egész állományszerkezet már odáig fella-
zult, hogy elegendő fény hatolhat be az állományba, következhetnek a termőhelyálló, fény-
igényes fafajok. Ha időszerűnek látjuk, biztosítsuk az árnytűrő fafajoknak − mindenek előtt a 
jegenyének − a feltétlen szükséges kormegugrását, és minden tekintetben alkalmazkodjunk a 
termőhelyálló, természetes erdő természetes fejlődéséhez. 

Egy hézag csak akkor lesz elég nagy a sikeres betelepítésre, ha a környező fák gyökerei 
nem érik el a közepét, különben az újulat nem jut megfelelő tápanyaghoz és megfelelő vízhez. 
Ezért különösen nehéz tiszta fenyőállományba elegyfákat behozni, mivel a lucfenyő sekély, 
de messze elágazó gyökérzete meglehetősen nagy hézagot is behálóz. Ameddig ez a hézag 
elég nagy lesz ahhoz, hogy elegyfákat betelepítsünk, addigra rendszerint beveti a lucfenyő. 
Ezért az elegyfák betelepítésének az időpontját jól meg kell állapítani. Mint ahogyan a termé-
szetes felújításban, a természetszerű erdőben nem egyszerre jön létre az elegyesség, a mester-
séges felújításnál sem kell ezt egyszerre elérni. 

Az elegyfák betelepítése megfelelő időpontjának megválasztása nem csak attól függ, 
hogy milyen nagy legyen a hézag, és ezen keresztül a szükséges fény, hanem függ a talaj ál-
lapotától és a begyepesedés előrehaladásától is. Ha a kedvező időpontot elmulasztjuk, akkor 
gyakran különböző gyomfélék és a növényzet elburjánzása megnehezíti a telepítést. Ha ko-
rábban kezdjük, megjelennek ugyan a növények, legfeljebb nem fejlődnek. 

Mekkora csoportja legyen egy fafajnak a mesterséges telepítésnél? Legyen legalább ak-
kora, mint a fafaj egy kifejlődött fájának a növőtere, mert csak így nyílik lehetőség arra, hogy 
a sok csemete egyike gondozás nélkül is fává serdüljön és fajtáját a későbbi erdőgenerációk is 
örökölhessék. Egy fafaj csoportja legalább 25 m2 legyen. 

Azt a kérdést, hogy vessünk vagy ültessünk-e, úgy válaszolhatjuk meg, hogy a vetés 
előrébb való, mint az ültetés, mert a természetes vagy mesterséges nemesítő kiválasztás na-
gyobb és gazdagabb anyagból történhet, mint az ültetésnél. Hogy vetni lehet-e, vagy ültetni 
kell-e, teljes egészében attól függ, hogy milyen a talajnövényzet összetétele és állapota. Ha a 
talaj vastag fűszövedékkel, név szerint indákat hajtó fűféleséggel, Calamgrostis epigeios-al 
van borítva, akkor a vetésnek nincs jogosultsága. Ha ültetni kell, akkor jobb sok kisebb, mint 
kevés nagy csemetét felhasználni, ami természetesen a talajnövények nemétől és állapotától is 
függ. Némely esetben nem hagyható el nagy csemeték, suhángok ültetése sem, akkor azon-
ban, legalábbis lombfa esetében lehetőleg szoros kötésben, (legalább 8 ezer db/ha ) ültessünk.  

A természetszerű gazdasági erdő szerkezetébe nemcsak termőhelyálló fő és 
mellékfafajok tartoznak, hanem termőhelyálló cserjék is. Ezek nem a fatermést szolgálják, 
hanem nélkülözhetetlen tagjai az erdő organizmusának, és az erdő életében változatos szere-
pet töltenek be. Kétségkívül talajjavító hatásuk is van, mint a fürtös bodzának, de megőrzik a 
talaj felszínén a szélcsendet is. Vadeleségül szolgálnak és madártáplálékul. Ami ez utóbbit il-
leti, mindenek előtt a bogyóstermésűek ilyenek. Sok madár számára az erdő fészkelési lehető-
séget nyújt, különben nem találnának ilyenre. A készletgondozott erdőben legtöbbször a 
termőhelyálló cserjék maguktól telepednek meg, de csak akkor, ha a közelben még megvan az 
eredeti cserjeflóra maradványa. Ahol azonban nincs, ott bekerített területekbe kell mestersé-
gesen telepíteni a szóba jöhető cserjeféléket, hogy azután onnan természetes úton tovább 
terjedjenek.  

Az erdő felújításhoz tartozik parlag területek beerdősítése, vagy a mezőgazdaság által 
ideiglenesen használt területek betelepítése, amelyek azután újra belekerülnek az erdőgazdál-
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kodás vérkeringésébe. Az ilyenféle erdőtelepítéseket eddig legtöbbször csak egy fafajjal vé-
gezték, és rendszerint lucfenyőt vagy erdeifenyőt használtak. Mindkét esetben a kezdeti sike-
rek legtöbbször jók voltak, mert mindkét fafajt jól lehet telepíteni. A siker azonban nem volt 
tartós. A lucfenyőnél nagyon korán beállt a vörös revesedés, az erdeifenyőnél pedig a gyökér-
rontó tapló. Egy természetszerű gazdasági erdő felépítését ilyen módon természetesen nem 
lehet elérni. A legjobb esetben egykorú, elegyetlen erdő keletkezik, amely rövid életű. Ilyen-
kor előáll annak a lehetősége, hogy ezeket az erdőket természetszerű gazdasági erdőkké ala-
kítsák át. Ez mindenesetre kerülő út és ezért  mérlegelni kell, hogy nem kerülhető-e el. 

Hozzá kell tenni, hogy valamennyi termőhelyálló fafajt egy időben, a szabad területre, 
kisebb-nagyobb csoportos elegybe nem lehet betelepíteni, mert először az árnytűrő fafajok, 
majd a fagyérzékenyek tűnnek el. Ezzel szemben igen jó lehetősége van, hogy a kívánt fafa-
jokat egymás után telepítsék be. El kell képzelnünk, hogy a természet ilyen esetben legtöbb-
ször hosszú időn keresztül miként viselkedik. Egy erdő nélküli területre először a könnyű 
magvú, pionír fafajok, mint rezgőnyár, a fűz és a nyír, később legtöbbször madárvetéssel a 
vörösberkenye kerül be. Így egy könnyű csenderes áll elő, és beáll egy kis szélcsend a talaj 
felszínén, aminek következtében a fűflóra megváltozik, kevésbé dús talajflórává, és ez már a 
mohák legkülönbözőbb fajtáit is hordozza. Majd megindul a tulajdonképpeni fő fafajok be-
vándorlása, mindenek előtt a fenyőféléké, amelyek magvait legtöbbnyire a szél hordja szét és 
a megkérgesedett havon messze vándorolnak. Mint első fenyőféleség legtöbbször az erdei- és 
a vörösfenyő jelenik meg, ha az anyafák nincsenek nagyon messze. A lucfenyő és a jegenye-
fenyő később érkezik. Ugyanakkor a lombos fák szárnyas magvai, mint a juharé és a kőrisé a 
szél szárnyán érkeznek. Végül a nehéz magvú lombos fák, mint a tölgy és a bükk makkjait ál-
latok, egerek, szajkók szállítják. 

Ennek a természetes folyamatnak a lefutása legnagyobb mértékben a mindenkori hely-
zettől függ. Ha ez kedvező, azaz természetesen beerdősült foltok között nem túlságosan nagy 
kopár területről van szó, akkor egy-két évtized alatt bekövetkezhet a természetes beerdősülés. 
Ha azonban kedvezőtlenek a körülmények, azaz nincsenek termőhelyálló állományrészek 
messze körzetben, és ezen kívül erdőellenes erők is működnek, mint pl. magas haszonvad ál-
lomány; akkor akár egy évszázadig is eltarthat, vagy még tovább, míg igazi erdő megjelenik. 

Ha az erdőtelepítésnél természetszerű gazdasági erdő létrehozását célozzuk meg, lehe-
tőleg rövid és kerülőutak nélkül, akkor az újrabeerdősülés természetes folyamatát kell példá-
nak vennünk, amelyet kedvező körülmények között, és erdőellenes erők kizárásával valósí-
tunk meg. Tehát minden számba jöhető, termőhelyálló főfafajt, amelyet a szabad területeken 
el tudunk terjeszteni, kisebb-nagyobb csoportokba elültetjük. Ha figyelembe kell venni azokat 
a fafajokat, amelyek klímavédelmet igényelnek, akkor mégis mindenek előtt pionír fafajokból 
álló előerdőt telepítünk, és a valóságos főfafajokat csak később, 10-15 év multán, ezeknek a 
védelmében hozzuk be. Ez úton lehetséges, hogy már az első generáció, mely ugyan gyakor-
latilag egykorú, de valamelyest kisebb-nagyobb csoportos elegyű, temőhelyálló fafajokból ál-
ló állomány, amelynek természetes fejlődése és természetszerű gondozása végül is 
vegyeskorúsághoz fog vezetni. 

 
c) Erdővédelem 

 
 Ha valamilyen vastag, erdővédelemről szóló könyvet (pl. Heß-Beck) olvasunk, meg-
döbbenéssel és csodálkozással ismerhetjük meg, hogy milyen rengeteg, kisebb-nagyobb ve-
szélynek van az erdő kitéve, és milyen végtelen sok eszköz és mód van, amelyek részben 
hasznosak, részben nem, részben nevetségesek, amelyekkel a károsítók ellen küzdenünk kell. 
Elcsodálkozhatunk azon, hogy az erdő már régen nem pusztult el, annak ellenére, hogy az 
ajánlott módszereket nem alkalmaztuk. Ténylegesen nagy a veszélye annak, hogy az erdő el-
pusztul, de nem azért, mert az erdővédelmi irodalom javasolta eszközöket rosszul használtuk 
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fel, hanem azért, mert ezek kivétel nélkül nem a baj lényegét ragadták meg, hanem csak a ha-
tásaik ellen kísérelnek meg harcolni. 

Minden bajnak a forrása kétségtelenül az erdő organizmusának a szétrombolása, más 
szóval a természetes erdő átalakítása természetellenes, mesterséges képződménnyé.  

Egy erdő, amelyben szervezetének minden tagja biológiai egyensúlyban van, megvédi 
magát a természet minden káros befolyása ellen. Ha ez nem így lenne, akkor a földön nem 
lenne erdő. Egy természetes, egészséges erdő tehát elsősorban emberi védelmet igényel az 
emberrel szemben. Ebből adódnak az erdővédelem feladatai: 

 
1/. A tönkrement, természetes erdő visszaállítása, azaz mindenek előtt a mi művi erde-

inkben elpusztult biológiai egyensúlynak, amely az erdő szervezetének tagjai között egykor 
fennállt, a helyreállítása.  
 

2/. Törvényes védelem az erdőellenes emberi hatások ellen. 
 

Ez a könyv arról szól, hogyan kell a természetes, állandóan életképes erdőt helyreállíta-
ni természetszerű erdőgazdálkodás útján. Egy természetszerű gazdasági erdőt olyan éghajlati 
veszélyek, mint a vihar, a hó- és a jégtörés, vagy rovardúlás, vagy gombafertőzés ellen jobban 
karban lehet tartani, mint az őserdőt. Az állandó minőségi kiválasztás következtében nincse-
nek betegek, a rovarok elszaporodását kiszolgáló fák és betegséghordozók, hanem csak egész-
séges, az uralkodó szintben jó koronájú és jó gyökérzetű, állékony fák állnak. Ezzel 
természetesen nem azt mondjuk, hogy minden odvas fát, amely az odúlakók fészkelési lehető-
ségét biztosítja, el kell távolítani. Ezek a madarak is beletartoznak az erdő biocönózisába, és 
lényegesen hozzájárulnak annak egészségi állapota megtartásához. 

Az erdőnek bizonyos mértékű törvényes védelme Németországban azon az alapon áll, 
amelyet a különböző országokban érvényes erdő- és mezővédő büntető rendelkezések is tar-
talmaznak. Ezek azonban főleg az erdő tulajdonosait védik, mialatt e törvények az erdőt töké-
letlenül, vagy egyáltalában nem védik magától a tulajdonostól. Ezen a tényen nem változtat-
nak az újraerdősítésre, a tarvágások korlátozására, az erdészeti fajtavédelemre vonatkozó kü-
lönböző törvények sem. Egyedül a természetvédelmi törvény védi egy bizonyos mértékig az 
erdőt a tulajdonosával szemben is. Mivel azonban az erdészeteknek csak egy elenyészően kis 
része tartozik a természetvédelmi törvény hatálya alá, így az erdőnek a maga összességében 
semmiféle előnye nem származik ebből. 

Az a követelés, hogy minden erdőellenes erdei mellékhasználatot törvény szabályoz-
zon, elmarad. Ide tartoznak elsősorban az alom-, rőzse-, tuskó-, kéreggyűjtés, erdei legeltetés 
és erdei fűhasználat. A mellékhasználatoknak az erdő organizmusára hátrányosan és tartósan 
megsemmisítő hatását az erdő szervezetére vonatkozóan egy korábbi fejezetben már tárgyal-
tam. Ezek maradék nélküli korlátozását Németország egyes területein már bevezették, vagy 
legalábbis korlátozták, Németország más területein azonban ez idő szerint a korlátozás külö-
nösen nehéz, mert ezek részben az erdőhöz való jogon alapulnak.  

Erdőellenes erdei mellékhasználat a vadászat. Sajnos ma mindenütt ugyanez a helyzet, 
hogy a haszonvad meglévő állományát a mi leszegényedett növényzetű erdeink semmilyen 
körülmények között nem tudják eltartani. Egy átfogó szabályozás sürgetően szükséges. 

Sajnos még nagyon kevéssé ismert, hogy évenként visszatérően mekkora kárt okoz 
mind a mező-, mind az erdőgazdaságnak a magas haszonvad állomány, és mennyire általános 
nemzetgazdasági érdek lenne ezt a vadállományt lecsökkenteni arra a szintre, amely mellett 
nemcsak a meglévő erdők fenntartása, hanem a már elszegényedett növény- és állatvilágú 
mesterséges erdeinknek természetszerű gazdasági erdővé való átalakítása is lehetséges lenne.  

Addig, amíg a szarvas-, a dám-, és a muflonhántás számottevő nagyságban fellép, és 
ameddig termőhelyálló fafajokból álló állományok vadrágás miatt, kerítés nélkül, mestersé-
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ges vagy természetes úton nem újíthatók fel, addig nem gondolhatunk a természetszerű 
gazdasági erdők sikeres létrehozására. 

Teljesen tisztában kell lennünk azzal, hogy a vadtenyésztés lassítja és korlátozza annak 
az általánosan elismert gazdasági célnak a megvalósítását, hogy tartamosan a legmagasabb 
fatömeg és értékteljesítmény keletkezzék, és hogy miatta le kelljen mondani sokszor nagyon 
jelentős fatömeg és értékteljesítményről, ami nyersanyagbázisunk beszűkülését jelenti. 

Felmerül a kérdés, hogy számszerűen mekkora lehet az a haszonvad állomány, amely a 
mi erdőgazdasági céljainkat nem kérdőjelezi meg. Általános érvényű választ erre nem lehet 
adni. Ez lényegében attól függ, hogy az erdős vidék növényvilága az emberi kultúra folytán 
mennyire szegényedett el, milyen messze távolodott el faállománya a természetestől, vajon a 
termőhelyi körülményei kedvezőek vagy kedvezőtlenek-e, hogy a vad a szomszédos földeken 
megtalálja-e a hiányzó táplálékát vagy sem, röviden, milyen a táplálkozási lehetősége minden 
egyes vadfajtának. Eszerint az állománysűrűség az egyes tájakon nagyon tág határok között 
mozoghat. De még a legjobb táplálkozási körülmények között is gazdasági erdőben km

2
-

enként nem több, mint legfeljebb három szarvas vagy öt-nyolc őz viselhető el. Az elegyetlen 
lucfenyves Közép-Németországban legfeljebb 0,5 db szarvast visel el km2-enként, és egye-
bekben semmi mást. Mivel Németország túlnyomó részében az erdő és a vad számára is ked-
vezőtlenek a körülmények, ezért nem kerülhető el, hogy nagy területeken a vadállományt át-
menetileg olyan alacsony szintre csökkentsék, amelyet a hazai vadfajták fennmaradásának 
természetes kívánalma még elvisel. Emellett szükséges, hogy vadállomány-szabályozást ne 
csak magában az erdőben, ill. csak egyes kerületekben, hanem az erdőn kívüli nagy területe-
ken is keresztülvigyék.  

Joggal remélhető, hogy a természetszerű erdőgazdálkodást a haszonvad állomány meg-
felelő korlátozásával 3-4 évtized alatt annyira fel lehet hozni, hogy folytatása biztosítva le-
gyen. Addigra − legalább részben − a takarmányozási körülményeket a vad számára a termé-
szetes vadtakarmányt szolgáló növények újbóli elterjesztésével, mindenekelőtt  rezgőnyárral,  
fűzfélékkel, egyéb cserjékkel és gyomnövényekkel annyira feljavítjuk, hogy a gazdasági er-
dőkben is újra értékes vadállományt lehet felnevelni, olyan mértékig, hogy az erdő biocönózi-
sa ne menjen ismét tönkre. Ha azonban nincs jókor, határozottan és jól előkészítve a túlzott 
vadállomány leapasztása, és a természetszerű erdőgazdálkodás mégis eltökélten elkezdődik, 
akkor nemcsak a német erdő, hanem természetesen a vad maga is, melynek élettere az erdő, 
ugyanolyan mértékben veszélyeztetve lesz. Ebben a felfogásban az erdővédelem egyúttal − 
hosszú távon − vadvédelem is, mert erdő nélkül nincsen vad! 

A leghatékonyabb védelem mindenfajta vadkár ellen a kerítés, mely kizárja a vadat az 
elegyes telepítésekből. A telepítésvédő kerítés építésénél a következőkre kell ügyelni: 

 
l. A céljukat teljes egészében teljesíteniük kell. Tehát védelmet kell nyújtania minden 

előforduló károsító vaddal szemben. Ehhez kell igazítani a kerítések legkisebb magasságát, a 
felhasznált drótháló legnagyobb lyuknagyságát, és a felhasznált oszlopok távolságát és szi-
lárdságát. Ezenkívül gondoskodni kell arról, hogy az ember közlekedési lehetősége ne korlá-
tozódjék. A gyakran igénybe vett utakat ezért nem szabad elkeríteni. Ahol ezt nem lehet elke-
rülni, ott önműködően záródó kapukat, vagy még jobb, ha megfelelő létrás átkelőket létesíte-
nek. A faanyagszállításhoz természetesen elegendő szélességű kapukat kell építeni. Ezeket 
azonban csak a faanyag szállításánál lehet kinyitni, különben szigorúan legyenek bezárva. 
Átkelőket kell elhelyezni a kapuk mellett.  

 
2. A kivitelezésre rendelkezésre álló eszközöket a lehető leggazdaságosabban kell fel-

használni, ezért kevés anyaggal sokat kell megoldani. A gazdaságosság függ a megvédendő 
terület nagyságától, annak az alakjától, és attól a feladattól, amit a kerítésen belül teljesíteni 
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kell. Minél nagyobb a terület, amelyet be kell keríteni, annál kedvezőbb a kerítés hossza és a 
bekerített terület nagysága közötti arány. A kerítés nagysága elméletileg határtalan, de nagy-
ságával nőnek a felügyelet nehézségei. Ezért felső határnak 40 hektárt javasolok, alsó határ-
nak 0,5 hektárt. Legkedvezőbb kerítésforma a kör. Mert a kör legkisebb kerülettel a legna-
gyobb területet keríti be. Kör alakú kerítést építeni technikailag nehéz, ezért javasolható a 
sokszög (6-8-10 sarkú). Egy területet, amelyet be akarunk telepíteni és ezért védeni kell, ne 
egyszerre kerítsünk be, inkább várjunk, ameddig megfelelő nagyságú erdősítési feladat együtt 
van,  amivel a kerítés védelme jól kihasználható. 

 
3. Legnagyobb jelentősége a vadkerítés élettartamának van. Ezért ezt a feltételt különös 

gondossággal kell kezelni. A kerítés legérzékenyebb része a kerítésoszlop. Ezeket lehetőleg 
tartós fából (tölgy, akác, semmi esetre sem bükk) kell előállítani. Ahol csak fenyő (luc- vagy 
erdeifenyő) áll rendelkezésre, a kerítésoszlopokat jól kell telíteni. Télen kell kitermelni, átmé-
rője legyen legalább l0 cm, le kell kérgezni, legalább a végén kihegyezni,  keresztbe rakva 
szellősen tárolni, a következő év augusztusáig száradni hagyni, a hegyét kétszer karboli-
neummal beitatni. A felhasznált dróthálót és feszítődrótokat védőbevonattal, kátránnyal (pl. 
preolit) kell ellátni. Azoknak a kerítéseknek, amelyeket ilyen szempontok szerint építettek, 
tapasztalat szerinti élettartama legalább 20 év.  

 
Tudatában kell lennünk, hogy telepítésvédő kerítésünk, ha mégoly praktikusan megépí-

tett is, a jövőt illetően csak szükségmegoldás. Az erdőnek ugyanis csak egy részét tudjuk 
megvédeni vele, mialatt a nagyobbik része védtelen a vad hántása és rágása ellen. A bekerítet-
len erdőrészben nemcsak a mesterséges erdősítésből hiányzó elegyfafajok, hanem a természe-
tes felújításban még itt-ott előforduló őshonos, értékes elegyfajták (pl. jegenyefenyő, hegyi-
erdeifenyő stb.), amelyek elterjesztésére és meghonosítására a legnagyobb súlyt kellene he-
lyeznünk, valamint a telepítésből hiányzó, madárvetésből származó fafajták is ki vannak zár-
va a védelemből. Másodszor, a kerítésnek mindig meghatározott élettartama van, egy napon 
össze kell dőlnie. Ezután az eddig védett növények újra ki vannak téve a vad támadásának, 
legalábbis a hántásnak, így a munka és a költségek legnagyobbrészt hiábavalókká válnak. 

A szarvas, a dám és a muflon hántása ellen a fákat körül kell kötözni (különböző anya-
gú védőszer felkenése legtöbb esetben csődöt mond!). Ismét meg kell gondolnunk azonban, 
hogy a fáknak csak egy részét tudjuk megvédeni, és a nagyobb hányada védtelen marad. 
Amellett egy körülkötözött rudas fa nem felemelő látvány. Érdekünk, hogy ne csak az erdei 
növények között álljon vissza a biológiai egyensúly, hanem mindenekelőtt a növény- és az ál-
latvilág között, mert ez az igazi feltétele a sikeres erdőművelésnek.  
 

2. Beavatkozás az erdőklímába 
 

Ha megvan az erdő életéhez és természetes megújulásához szükséges mikroklíma, me-
lyet erdőklímának nevezek, akkor ezt minden körülmények között meg kell tartani. Ha azon-
ban megzavarták vagy szétrombolták, akkor újra helyre kell állítani. A sajátos erdőklímát az 
állomány maga alakítja ki, főleg azon keresztül, hogy a szabad területen fújó szelet és az aka-
dálytalan napsugárzást az erdő állománya korlátozza, hatását megszelídíti. Innen származik az 
erdőben a viszonylagos szélcsend, és a belső erdei klímának minden  klimatikus különleges-
sége, mindenekelőtt a növényélethez olyan fontos magas széndioxid- és páratartalom. Ha te-
hát az erdei klímát befolyásolni akarjuk, akkor azt lényegében a szélmozgás és a napsugárzás 
korlátozásával lehet elérni. Mivel az erdőben mindkettő kizárólag az állománnyal szabályoz-
ható, így az ember az állományszerkezeten keresztül érheti ezt el. Mindenütt, ahol az erdő-
klíma számára hasznos és természetes állományszerkezet elpusztult, újra vissza lehet állítani, 
hogy mi módon, azt az élőfakészlet gondozása című fejezetben tárgyaltam. El kell kerülni 
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ezért az állomány természetellenes hirtelen megbontását, olyan vágásokkal, amelyek az erdő 
védtelen belső világát erős időjárási viszontagságoknak (nap és különösen a szél) teszik ki. 

Az erdő valahol határos a szomszédos szántóföldekkel, nyílt területekkel. Ezeken az el-
kerülhetetlen határokon az erdő állandó káros klimatikus hatásoknak van kitéve, ezért kell 
szorgalmazni, hogy az erdőnek megfelelő állományszerkezetű küzdőzónája legyen, amely a 
kültér klímájának káros hatásaitól megvédi az erdő belsejét.  

Ezt a védelmet sűrű, ellenállóképes és tartós erdőköpeny, erdőszegély kialakításával és 
fenntartásával lehet elérni. Az egymástól rendkívül eltérő körülmények miatt itt csak néhány 
utalást tehetünk:  

A mesterséges telepítésből származó, egykorú sűrűség − nevezetesen lucfenyő, vagy er-
deifenyő − különleges éghajlati védelemre szorul a szabad területtel szemben. Ez a védelem 
azonban egyre gyengébb lesz, minél idősebb az állomány, mert a szélső fák sűrű, egyoldalú 
koronát fejlesztenek. Ezek ugyan mélyen lenyúlnak, azonban nem tudják a talaj felszínén lévő 
légrétegekben a szelet feltartóztatni. Ennek következménye különösen erdei- és lucfenyves ál-
lományokban az erdő szélének egyre erősebb elgyepesedése és elszegényedése. Mivel  az 
adott körülményekkel egyszer számot kell vetni, ezért ajánlatos az állományok sűrűségi korá-
ban az erdőszegélyben  10-20-30 m szélességben az erdőt annyira fellazítani, hogy lehetőleg 
minden fa egészen a föld színéig leérő koronát fejlesszen. Tehát nem szabad arra szorítkozni, 
hogy az erdőszegély csak a legszélső sorból álljon, hanem ennek az erdőköpenynek lehetőleg 
mélyen tagozódnia kell, hogy ezzel az esetlegesen kieső szélső fák pótlódjanak.  

Idősebb, egykorú állományokban ezt a tapasztalatot már nem lehet felhasználni, itt sok-
kal inkább az erdőszegélyben álló, viharálló fákat teljes számban és lehetőleg hosszú ideig 
kell fenntartani. A hiányzó védelmet a talajközeli légrétegben azonban hamarosan sűrűn alá-
telepített, gazdag bokorvegetációval kell biztosítani. Még jobb természetesen, amennyiben ez 
lehetséges, az erdő előtt egy 10-15 m széles, cserjékből álló védősávot telepíteni, mégpedig 
úgy, hogy az alacsony bokrok a szabad tér felé, a magasabbak pedig az erdő felé kerüljenek. 

Az erdőtelepítéseknél minden állandó erdő és szántó határon már előre meg kell tervez-
ni megfelelő cserje- és fafajtákból álló, elegendő szélességű védősávot. Ebbe a védősávba 
lucfenyő lehetőleg ne kerüljön be, mivel minden a közelébe kerülő egyebet elnyom. Ezért az 
erdőhöz való átmenetbe, tehát a védősáv erdő felőli részébe a vörösfenyő nagyon ajánlható, 
mert jól megvan az alatta lévő lombos fákkal és cserjékkel. Minden erdő és szántóföld hatá-
ron telepített és fenntartott gazdag bokornövényzetnek nemcsak az erdőklíma fenntartásában 
van nagy szerepe, hanem az erdő állatvilágában is. A cserjék azon kívül, hogy védik és táplá-
lékul szolgálnak a haszonvadnak, ugyanígy tápláléka és fészkelő lehetősége a madaraknak.  

3. Talajmunka 
 

A talaj, tekintettel ásványi összetételére és szemszerkezetére, legnagyobbrészt geológiai 
folyamatoknak és makroklimatikus hatásoknak az eredménye. Ami a talaj állapotát illeti − a 
vízgazdálkodásig bezárólag − az jórészt az állománytól és ennek mikroklímájától függ. Éppen 
ezért optimális talajállapot optimális állományszerkezetben alakulhat ki. 

Iskolásan, a termőhely az éghajlatnak (kitettségnek) és a talajnak a függvénye. A való-
ságban azonban a termőhely leginkább, úgyszólván döntően, az állomány hatása alatt áll. A 
termőhely tehát az éghajlat, a talaj és a faállomány eredője. Az embernek annyiban van jelen-
tős befolyása a termőhelyre, hogy a faállománnyal nemcsak az éghajlatot, a mi esetünkben az 
erdő belső klímáját, hanem a talaj állapotát is meg tudja változtatni. Mivel az állomány az 
emberi beavatkozás következtében nagyon jelentős változásokon mehet keresztül, ezért a 
termőhely semmiképpen nem állandó, hanem tág határok között változékony. Amint láttuk, 
sajnos az emberi beavatkozás eddig szinte kizárólag negatív volt. A természetes, optimális ál-
lományszerkezet az emberi hatásra messzemenően megváltozott és tönkrement. Ez magával 
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hozta nemcsak az erdei klíma megromlását, hanem a talaj állapotának kisebb-nagyobb mérté-
kű pusztulását is.  

Ha vissza akarjuk állítani a talaj optimális állapotát, akkor arra kell törekednünk, hogy a 
rajta felnövő állomány ugyancsak optimális állapotba kerüljön. Ezért arra kell ügyelnünk, 
hogy megszűnjenek mindazok a kártevések, amelyek a talaj leromlását előidézhetik (alom-, 
rőzse-, tuskó-, kéreggyűjtés, erdei legeltetés és erdei fűhasználat). Ekkor várható, hogy a talaj 
biológiai szanálása magától megindul. Ezzel az egyszerű és természetes eszközzel a legtöbb 
esetben minden különösebb ráfordítás, munka és pénz nélkül, rövidebb-hosszabb időn belül 
sikert lehet elérni. Van, amikor a talaj annyira leromlott, hogy csak biológiai eszközzel már 
nem, vagy csak nagyon gazdaságtalanul, hosszú idő alatt lehet javulást elérni.  

Vizsgáljuk meg, hogy milyen körülmények között áll elő az az állapot, melyet technikai 
eszközök nélkül nehezen, vagy alig lehet befolyásolni. Előzőleg azonban fel kell tenni a kér-
dést: hogyan lehet megkülönböztetni egy egészséges talaj optimális állapotát, egy „beteg” ta-
lajtól, amely nincs optimális állapotban? 

Elméletileg egy egészséges, optimális állapotban lévő erdőtalaj, csak őshonos, termé-
szetes, semmilyen használattal nem terhelt állomány alatt, tehát őserdőben fordulhat elő, 
amelyben az anyagok körforgása veszteség nélkül megy végbe. Talán még jobb a talajállapot 
a természetszerű gazdasági erdőben, mert ebben semmilyen megtorpanás nem adódik, és a ki-
termeléssel elveszett ásványi anyagokat az elbomlás pótolja. Egy ilyen talaj onnan ismerhető 
fel, hogy legtöbbször nem élesen kihangsúlyozott, vízszintes tagozódású, hanem sokkal in-
kább fokozatos az átmenet a gyökértér alatt lévő élettelen ásványi rétegtől a legfelső, minden-
féle apró lénytől erősen átdolgozott, humuszos talajszintig. Ennek következtében a talajszel-
lőzöttségnek és a víznek, a feloldott tápanyagnak akadálymentes körfolyama az egyes talajré-
tegek között biztosított. (Ebben az összefüggésben bizonyos talajoknak a természetes „meg-
öregedése” nem hagyható említés nélkül, különösen azoké, amelyek erősen csapadékos éghaj-
lat mellett eredetileg mészszegények és erősen áteresztők. Ez kifejezésre jut a talajrétegekben. 
Ilyen természetes folyamatot egy elegyetlen fenyőállomány (különösen lucfenyő) meggyor-
síthat és fokozhat. Azonban termőhelyálló elegyes állományban sem lehet teljesen feltartóz-
tatni.) 

A beteg talaj mindig erősen kifejezett vízszintes rétegződést mutat (nyershumusz réteg, 
ólomzóna felhalmozódott réteg egészen a kőfok képződésig, holt gyökértérig). Ilyen körül-
mények között az anyagkörfolyam nem működik veszteség nélkül, nem éri el a lehetséges 
mélységet, és amellett fogyatékos. Az apró élőlények világa ennek következtében minimumra 
csökken. Az ilyen talaj tartósan kedvezőtlen külső befolyások esetén, tehát természetellenes 
erdőgazdálkodás folytatása mellett, a koronanagyság és a tápanyagok csökkenésével, kémiai-
lag hatásos anyagok és organizmusok elvesztésével, valamint a pótolhatatlan növényi hulla-
dék nyershumusz formájában történt felhalmozódásával, egyre vastagabb, réteges szerkezetű 
(rétegképződés) lesz, fiziológiailag egyre sekélyesebbé és sterilebbé válik. 

Aszerint, hogy milyen messze halad a degradációs jelenség, és milyen irányba halad a 
talajromlás, szükséges vagy javasolható a szanálásnak technikai eszközökkel történő elkezdé-
se és felgyorsítása. A rendelkezésünkre álló eszközök mechanikaiak, kémiaiak és biológiaiak. 

Mechanikus talajmunka elsősorban kimondott kőfokképződésnél jöhet számításba, mert 
lehetetlennek látszik, hogy egy kőfokréteget bármilyen állomány gyökerei áttörhetnek. Tág 
tere nyílik e tevékenységnek más területen, pl. a Lüneburger Heidén amely gépi mélyforga-
tással minden további nélkül, jelentős költségek nélkül ismét termőhelyálló, értékes, elegyes 
erdővé alakítható át. 

A Hohenlübbichowban kifejlesztett, teljes mélyforgatásos eljárás kitűnően bevált, és 
egyáltalában nem nélkülözhető Kelet-Németország további területeinek újraerdősítésénél, 
amelyek ma vagy pusztaságok, mint a Heide, legelőkkel vagy Calamagrostis-szal borítva, 
vagy parlag területek, nem termőhelyálló, teljesen rossz fajtájú, nem életképes erdeifenyő er-
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dővel borítottak. Az természetesen elhibázott, hogy a hohenlübbichowi teljes talajforgatásos 
eljárást ismét tiszta, elegyetlen, egykorú fenyvesek telepítésére használták fel, mint ahogy az 
manapság sok helyen történik. A mélyforgatás éppen lehetőséget ad arra, hogy a szabad terü-
leteken többé-kevésbé elegyes erdőt telepítsenek. Ezt a lehetőséget minden körülmények kö-
zött ki kell használni. 

A gépi talajmunkák, ha elég nagy területen végzik és jól szervezik, nagyon gazdaságo-
san kivitelezhetők. Határt szabnak azonban a terepviszonyok és a talajszerkezet. Meredek lej-
tőkön általában nem lehet dolgozni, köves talajon úgyszintén. A munkálatok megindulása 
előtt a tuskók kiszedése hátrányt jelent, azonban nagy előnye, hogy legtöbbször értékesíthető. 
A gépi mélyforgatásos talajmunka csak a könnyű, laza homoktalajokon alkalmazható sikerrel. 
El kell utasítani azonban a nehéz, tömött agyagtalajokon, mert azokon nem csak a tuskóirtás, 
hanem maga a talajmunka is további tartós tömörödéshez vezet. 

Az erdőben többé-kevésbé hatékony és mélyreható kézi talajmunkát kell végezni a ve-
tésnél és ültetésnél. Ha nincs elegendő munkaerő, akkor az legyen az elv, hogy csak annyit 
tegyünk, amennyit a cél megkövetel, mert a feleslegesen erőteljes talajmunka a talaj termé-
szetes szerkezetét szétrombolhatja. A kézimunkának azonban megvan az a nagy előnye, hogy 
minden körülményhez és igényhez alkalmazkodni tud. 

Kémiai talajjavításra akkor van szükség, ha fontos ásványi anyagok hiányoznak a talaj 
felső rétegéből, azon kívül a meddő nyershumusz réteget ismét élővé lehet tenni vele. Az er-
dőben csak a nagyon lassan és tartósan ható kémiai anyagok jöhetnek számításba. A mező-
gazdaságban használatos gyors és csak rövid ideig ható anyagok az erdőben legtöbbször 
egyáltalában nem használhatók, és kimosódás következtében haszontalanul elvesznek. Az 
egyéves, vagy legalábbis rövidlejáratú, közvetlen trágyázás, ahogy a mezőgazdaságban hasz-
nálatos, sem technikailag, sem gazdaságosan nem vihető keresztül, annak ellenére, hogy az 
erdőnek nagyon csekély az ásványi tápszükséglete. Az erdőtalajra kiszórt vegyszereket nem 
mint trágyázást kell felfogni, hanem, mint a talaj biológiai javításának a bevezetését vagy fel-
gyorsítását. 

Ebből a szempontból elsősorban a többé-kevésbé finom szemcséjű, magas bázistartalmú 
kőzetlisztek jöhetnek számításba, mint a márvány-, a bazaltliszt vagy a finomra őrölt diabas. 
Foszfortartalma miatt még a Thomas-salak is felhasználásra kerülhet. Ezeknek az anyagoknak 
a felsorolása nem zárja ki azonban mint gyorsan ható trágyaanyagoknak a felhasználását 
egyéb célokra, mint pl. a csemetekertekben. 

A kőzetliszteknek a felhasználása leginkább Észak-Németország szegény homoktalajain 
szükséges, ahol az évszázadokon át folytatott alom-, rőzse- és tuskóhasználat a felső talajréte-
get olyan mértékben elszegényítette, hogy azok részben csak nyomorult erdeifenyő állomá-
nyokat  tartanak fenn. Tipikus példája ennek Lieberose. 

Az elegyetlen erdeifenyő nyershumusztól leromlott talaját meszezéssel lehet feljavítani. 
Véleményem szerint elengedhetetlen és gazdaságilag kifizetődő az eljárás (Trümper-
Meschede). Ismételten javasolom és a gyakorlatban sikerrel használtam fenyőerdőkben az 
elegyfafajok betelepítésénél minden egyes növényhez kb. 250 gr márványliszt és Thomas-
salak keverékét, 10:1 arányban. Ez hektáronként 20-30 q márványliszt és 2-3 q Thomas-salak 
mennyiséget jelent.  

A talaj biológiai javítására mindenekelőtt akkor kerül sor, ha humuszhiány, és ezzel 
együtt nitrogénhiány lép fel. Javíthatunk a helyzeten szükséges talaj-előkészítés utáni nitro-
géngyűjtő növények és cserjék telepítésével (csillagfürt és seprőzanót) és trágyázással (ismert 
példák Ebnat, Adorf, stb.). Ezeknek a növényeknek a fás kultúrákkal egyidejű betelepítésével 
nemcsak a felső talajréteg humusz- és nitrogéntartalmának a gazdagodását lehet elérni, hanem 
egyúttal a talaj kisállatvilágának az életkörülményei is javulnak. A csillagfürt betelepítésével 
azonban az egerek erős szaporodása következik be, a lombosfa telepítésének nagy veszélyére. 
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Ezért a csillagfürt és a seprőzanót betelepítésnek csak ott van értelme, ahol arra feltétlenül 
szükség van. 

Egészében elmondhatjuk, hogy a talajjavítás technikai eszközökkel csak olyan terjede-
lemben történjék, amekkorát gyors és gazdaságos siker követ. 

Az erdőtalaj még egy nagyon fontos tulajdonságára kell gondolnunk, a vízgazdálkodás-
ra. Ismert, hogy a víz leginkább az a tényező, ami az erdő növekedését behatárolja. Ahol ke-
vés a víz, ott mindent el kell követni, hogy a vizet az erdőben visszatartsuk. Ha itt-ott szüksé-
ges lenne a víztelenítés, akkor az elvezetendő vizet nem szabad a legrövidebb úton az erdőből 
kiengedni. Sokkal inkább érdemes jól vezetett öntöző árkokkal, amíg lehet, az erdőben benn-
tartani. Ugyanezt a célt szolgálják a gátak, amelyek a víznek patakokba való lefolyását késlel-
tetik. A gát az öntöző árkokba juttatja vissza a vizet. A víz elpárolgása azután javítja az erdő-
klímát. Véleményem szerint helytelen minden pocsolyát, halastavat, mocsarat azért kiszáríta-
ni, mert ez a hozamterületet néhány árral vagy hektárral csökkenti. Ezeknek a vízfelületeknek 
az a haszna, hogy a talajvízszintet megtartják és párolognak, az összteljesítményt szolgálják, 
és ez az előnyük lényegesen nagyobb, mint az elvesztett hozamterületen helyileg beállt telje-
sítménycsökkenés.  
 
 

II. A munkák rendje az erdőben 
 
 

Miután az előző fejezetekben megismertük a természetszerű gazdasági erdő létrehozá-
sához szükséges gyakorlati ismereteket, rendszabályokat, eszközöket és munkákat, meg kell 
határoznunk azt is, hogyan lehet mindezt cél- és tervszerűen felhasználni. Mert lehetetlen, 
hogy nagyüzemben, amely átlagos munkaerővel számol, csupán erdőművelési érzékre, vala-
mint egyes birtokosok és kivitelezők egyéni ízlésére kelljen hagyatkozni. Ilyen gazdálkodás-
sal nem lehet elérni a német erdők elhatározott átalakítását és a teljesítmény növelését, mert 
legfeljebb csak részsikereket érnénk el. Mindez a nagy vonalak szétforgácsolásához, és végül 
akár a megsemmisüléséhez vezetne. Az erdei munkák gyakorlati végrehajtására le kell fektet-
nünk azt a rendező elvet, amelynek segítségével teljes hatásukat kifejthetik. 

Az erdei munkának ezt a rendjét feloszthatjuk az erdő beosztása, a leltározás, a tervezés 
és a teljesítményvizsgálat szakaszaira. A könnyebb érthetőség kedvéért és az ismétlések elke-
rülése végett először a leltározást és a teljesítményvizsgálatot, azután pedig az erdő beosztását 
és a tervezést tárgyaljuk. 
 

 
 
 
 
 

1. A leltározás és a teljesítményvizsgálat 
 

Magától értetődik, hogy aki egy birtokon gazdálkodik, annak minden részét és minden 
oldalát pontosan ismernie kell, e nélkül intézkedései aligha hoznák meg a kívánt sikert. Mit 
kell pontosan tudnunk az erdőről, a gazdálkodásunk tárgyáról? Ismernünk kell a termőhelyet 
és az élőfakészletet.  

Az erdei leltározás alapja eddig is a pontos felmérés és térképezés volt, és a jövőben is 
az marad. Ez azonban nem szorítkozhat csupán topográfiai felvételre. Az erdei szakleletek 
nagy részét célszerűen lehet térképen ábrázolni. Termőhelyi tényezők, fafajok, fafaj elegy-
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arány, állományszerkezet, az élőfakészlet fatömege és minősége, növényzet, hibák a talajban 
és az élőfakészletben, jogosultságok és mindenekelőtt a tervezés valamennyi részletét térké-
pen lehet bemutatni. Az ábrázolásnak ez a módja megkönnyíti  az összefüggések feltárását, a 
hatékony, működő tényezők kipuhatolását, és ezáltal lehetővé válik az erdőgazdálkodás teljes 
körű áttekintése. Mielőtt a termőhely és az élőfakészlet leltározása elkezdődne, pontos térképi 
alapot kell előállítani. Az eddig használatos erdészeti térképek, amelyekről hiányoznak a 
szintvonalak, céljainknak nem felelnek meg. Általában az alábbi méretarányú térképekre van 
szükségünk: 

 
l. l : 5.000 mint gazdálkodási térkép. 

 
2. l : 10.000 mint átnézeti térkép. Ezen ábrázolják a fent jelzett összefüggéseket, és mi-

vel nagyon jól kezelhető méretarányú, amelyen még mindig feltüntethetők a részletek, külö-
nösen fontos és nélkülözhetetlen a gazdálkodónak és a kivitelezőnek egyaránt. 

 
3. l : 25.000 mint nagyobb tájak (erdőhivatali körzetek) átnézeti térképe, de jól megfe-

lelnek legtöbb esetben annak a célnak is, hogy mint mérőasztal-lapokra az erdőgazdálkodás 
számára fontos dolgokat rá lehessen rajzolni 

 
4. 1 : 100.000 és kisebb léptékek, mindenek előtt nagyobb területek, (erdőgazdasági tá-

jak, felügyeleti körzetek stb.) erdészetpolitikai adottságainak ábrázolására alkalmasak. Ezek 
általában vásárolható térképek, amelyeket használni lehet. 

A 3. sz. térképen kívül, amelyen már rajta vannak a szintvonalak, az 1. és 2 sz. térképe-
ket minden körülmények között el kell látni szintvonalakkal, mivel a terep alakulása nagyon 
jelentős, sok esetben erdőművelés szempontjából a mértékadó termőhelyi tényező. Teljesen 
érthetetlen, hogy sok nagy intézmény a mai napig is lemond a terepalakulatok ábrázolásáról. 
Ezeknek a térképeknek természetesen a vízrajzi körülményeket (vízfolyások, mocsarak stb.) is 
világosan kell ábrázolni, mert ezeknek jelentős befolyásuk van gazdasági döntéseinkre. 

 
a) A term hely vizsgálata ő

kodó. 

 
A termőhely vizsgálat eredménye a termőhelyismeret-tani véleményben csapódik le, 

amely egyrészt az éghajlati, geológiai, kőzettani körülményeket, és a talajviszonyokat tárja 
fel, valamint a növénytani és növényszociológiai adottságokat. Ebből a véleményből ki kell 
tűnnie mind a talaj jelenlegi állapotának, mind a talajnövényzet és a fafaj összetételnek. A 
lehetséges fejlődési irányoknak is mindkettőre vonatkozóan ki kell tűnnie. A növényszocioló-
gia sokszor nem elegendő az állomány  lehetséges vagy  optimális fejlődésének a megállapí-
tására, mert legtöbbször, − különösen elegyetlen erdeifenyő második vagy harmadik 
generációjában − hiányzik ehhez minden kapasz

Nem használható igazán itt a pollenanalízis sem, amely sokszor messze megelőző állo-
mányállapot kutatását segíti, a jelenlegit azonban nem tudja megítélni. Közvetlen talajvizsgá-
latok, növényszociológiai megállapítások, pollenanalízis és erdőtörténet együttesen azonban 
mindig használható eredményhez vezet. A temőhelyismereti vélemény tartalmának kézzel 
fogható, térképszerű ábrázolása célszerű lehetőséget nyújt a termőhelyforma és a hozzá kap-
csolódó növényszociológiai formációk megítélésére. 
 

b) Az élőfakészlet leltározása és a 
teljesítményvizsgálat 
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A gazdálkodás számára rendkívül fontos az élőfakészlet pontos ismerete. Eddig a kor-
osztályos erdőben az élőfakészlet leltározása a következő tényezők terület szerinti számbavé-
telére szorítkozott: a fő fafajok, a termőhelyi minőség, az elegyarány, a teljes záródás tize-
dekben mért értéke. Ezek segítségével a fatermési táblákból a fatömeg kiszámítható. Meg le-
het becsülni egy egész faállomány fatömegét egyszerre is, vagy törzsenkénti felvétellel, ahogy 
az ún. vágásérett állományok fatömegét szokták. A gyakorlatban ritkán fordul elő, hogy fiatal 
állományokat vesznek fel törzsenként. Ilyen felvételnek a végeredménye a korosztályos erdő 
számára olyan fontos korosztályviszonyok megismerése, mert ez a legfőbb szabályozója a 
korosztályos erdőgazdálkodásnak. 

Vegyeskorú erdőben, tehát a természetszerű gazdasági erdőben is, a korosztályok már 
nincsenek térben területileg elválasztva, hanem egymásba tolódnak. Ezért nem lehet felismer-
ni a korosztályos szerkezetet, és így nem lehet a fatömeget korosztályok szerint megállapítani. 
Ebből következően a gazdálkodást nem lehet korosztályos szerkezet szerint irányítani. A ter-
mészetszerű gazdasági erdőben a korosztályos szerkezet helyébe a vastagsági csoportos szer-
kezet, mindenekelőtt a  faminőségi osztályok viszonyai lépnek. 

Ennek a célkitűzésnek megfelelően ismernünk kell az élőfakészlet fafajösszetételét, vas-
tagsági csoportjait és minőségi osztályait. Továbbá ismernünk kell a növedéket, annak fafaj-, 
vastagsági csoport és minőség szerinti összetételét. Csak ekkor vagyunk abban a helyzetben, 
hogy gazdálkodásunkat tervszerűen a tartós csúcsteljesítményre állítsuk be, és a gazdasági 
időszak végén a leltározást megismételve teljesítményvizsgálatot végezzünk. Ez azt jelenti, 
hogy a természetszerű gazdasági erdő számára − éppen úgy, mint minden vegyeskorú erdő 
számára − a hozadékszabályozáshoz alapvetően ellenőrző vizsgálatot, és ennek alapján telje-
sítményvizsgálatot kell végezni, amely a mennyiséget és a minőséget egyaránt átfogja és így 
nélkülözhetetlen részévé válik a természetszerű erdőgazdálkodásnak. 

1936-ban W. Melzer, a szász állami erdészeti igazgatás akkori főnöke megbízott egy 
munkaközösség létrehozásával, amelynek a feladata volt a szász állami erdőgazdálkodás át-
alakítása természetszerű erdőgazdálkodássá, és a teljesítményellenőrzés olyan módszerének 
kidolgozása, amely a természetszerű erdőgazdálkodás céljainak megfelel. 1938-ban a felada-
tot megoldottuk, és kifejlesztettünk egy eljárást, amely az eddigi szász korosztályos erdőknek 
vegyeskorú, természetszerű gazdasági erdővé való átalakításának átmeneti idejére használha-
tó javaslatokat tett. Az Érchegység és a Niederland számos erdészeti hivatali körzetében ez az 
eljárás felhasználásra került. Ezzel a Krutzsch-Loetsch „Élőfakészlet leltározás és 
teljesítményvizsgálat a természetszerű erdőgazdálkodásban” (Verlag I. Neumann, 
Neudamm), című könyv foglalkozik, amely minden részletre kiterjed. Ezért én ebben az 
írásomban csak áttekintésre szorítkozom, és csak a közben bekövetkezett, és a továbbiakban 
még le nem zárt továbbfejlesztésre utalok. 

A természetszerű erdőgazdálkodás gyakorlata az élőfakészlet leltározása elé két fő fel-
adatot állít: 

 
1. A mindenkori állapot rögzítése. 

 
A leltározásnak felvilágosítást kell adnia: az élőfakészlet állapotáról fafajonként, minő-

ségi osztályokba sorolt vastagsági csoportonként, és ugyanilyen csoportosításban a növedék 
állapotáról. 

Tehát nem elég a felvétel során − mint eddig szokás volt − csak az élőfakészlettel fog-
lalkozni, hanem a növedékteljesítményt is figyelembe kell venni, mert annak ismerete jelentős 
hozadéktani eszköze a természetszerű erdőgazdálkodásnak.  

 
2. Az erdő és a gazdálkodó teljesítményvizsgálatának 
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a lehetővé tétele. 
 
A teljesítményvizsgálatnak a célja, hogy megállapítsa a gazdálkodás következtében be-

állt változásokat az erdőben. Ez abból áll, hogy a gazdálkodási időszak elején és a végén 
megállapított állományszerkezetet és növedékteljesítményt összehasonlítja, és megmutatja az 
utat a cél-élőfakészlethez. 

Ismert, hogy a leltározás felvételi hibái gyakran akkorák, hogy a változásokat elfedik, és 
ezzel meghiúsítják a valóságos növedék meghatározását. Ezért tehát olyan eljárást kell válasz-
tani, amely az első leltározás hibáit a következőkben megismétli, úgyhogy a leltározások ösz-
szehasonlításánál a fejlődési irányt gyakorlatilag hibátlanul mutatja.3

A teljesítményvizsgálatot egy erdészet vagy egy gazdasági egység számára célszerű el-
végezni. Alkalmasnak kell lennie arra is, hogy nagyobb, termőhelyileg és hozadék tekinteté-
ben termőhelyi egységekbe összefoglalt erdőkben is végrehajtható legyen. Feleslegesnek tű-
nik a gyakorlatban, hogy minden egyes állományban állandó teljesítményvizsgálatot végez-
zenek, mert a természetszerű erdőgazdálkodás során az állományok határai úgyis összemo-
sódnak, és végül eltűnnek. 

  
E két feladat keretei között, a következő 

alapvető követelményeket kell az eljárásnak teljesíteni: 
 
Egyszerűség: A kiválasztott eljárásnak olyannak kell lennie, hogy az erdőrendezési hi-

vatal az egyébként rendelkezésére álló technikai erőket minden nehézség nélkül alkalmazhas-
sa. 

 
Gazdaságosság: Az előálló költségek a hivatal számára elviselhetőek legyenek, és valós 

arányban álljanak az erdő értékével és hozadékával. Minden technikai munka jó megszerve-
zése feltétele a gazdaságosságnak.  

 
A teljesítményvizsgálat tárgyilagossága: Mivel az erdő és a gazdálkodó teljesítményét 

egyaránt vizsgálat tárgyává kell tenni, ezért a megítélés alapjának feltétlenül tárgyilagosnak 
kell lennie. További fontos feltétel, hogy a leltározás mindig ugyanazzal a mértékkel és minő-
ség megítéléssel történjék. Csak így lehet a becslők szubjektív befolyását kizárni. 

 
Az eljárás rugalmassága: Az eljárást nem lehet egy meghatározott erdőalakra szabni. 

Használhatónak kell lennie mind a jelenlegi egykorú, elegyetlen állományokban éppen úgy, 
mint az elegyes, vegyeskorú jövőállományokban, valamint minden átmeneti erdőalakban. 

 
Egyúttal az is elvárható, hogy az eljárást a gazdálkodás valamennyi intenzitásfokára 

(külterjes, belterjes) alkalmazni lehessen. Érvényes alapelv: minél értékesebb az élőfakészlet 
és a termőhely, annál gondosabban kell a leltározást elvégezni. Kimondottan kiváló termőhely 
nagyobb felvételi gondosságot igényel, mint a csak fatömeget felmutató, sovány termőhely. 
Mindent felülmúló jelentősége van a pontosságot illetően − a területegységek felvételének 
                                                 
3 Vagy még jobb, ha egy olyan eljárást találunk, amely a normális felvételi hibát olyan kicsire szűkíti, hogy az 
már a teljesítményvizsgálatnál nem esik latba. Egy ilyen eljárást később, 1941-ben a bärenfelsi erdőhivatal kör-
zetének leltározásakor volt lehetőség a Krutzsch-Loetsch vonalas becslési eljárásának továbbfejlesztésében meg-
találni. Ez többé már nem azon alapszik, hogy kis erdős területeket pontosan felvegyen, és ezek teljesítmény-
vizsgálatát pontosan megejtse, hanem egy nagyobb, elegendő számú próbaterülettel behálózott gazdasági körze-
tet és termőhelyi egységet vesz munkába. Előnye azonban a feltétlen tárgyilagosság, és az, hogy a nagytól a leg-
nagyobb erdőterületekig a felvételnek olyan kis munkaerőszükséglete van, mint egyetlen más eljárásnak sem. 
Erre az eljárásra később visszatérünk.  
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azonos gondossága  mellett − a gazdálkodási egység nagyságának. Ha azonos pontosságot 
követelünk meg, úgy természetesen a kisebb terület nagyobb gondosságot követel meg, mint a 
nagy.4 A módszernek meg kell felelnie a mindenkor megkövetelt pontossági  foknak és a lel-
tározás céljának és olyan irányba kell kifejleszteni, hogy a gazdasági kutatások során tudo-
mányos célra is megfelelő eszköz álljon rendelkezésre. A meglévő gazdasági erdők teljesít-
mény-ellenőrzésének praktikus, használható eszközévé kell válnia. Végül legyen nagyvonalú, 
és adjon hasznos ösztönzést országos becslés és más kontinensek erdeinek leltározási eljárá-
saihoz.  

Ezekből a fő célkitűzésekből és követelményekből adódik az új leltározási mód útmuta-
tása: 

Amíg a vágásos erdőgazdálkodás egykorú állományaiban a leltározásnál az átlagadatok 
teljesen kielégítők az állomány jellemzésére, (átlagátmérő, átlagmagasság, átlagos hektáron-
kénti fatömeg) addig ez a természetszerű erdőgazdálkodás teljesítményvizsgálatához már nem 
elégséges. 

Már az élőfakészletnek vastagsági csoportokra való felbontása is az eddig egyenletes-
nek látszó, egykorú, egyszintű állományszerkezetnek megváltozott képét nyújtja, amelyik 
még változatosabbá válik, ha minőség- és növedékteljesítmény szerint is osztályozzuk az ál-
lomány fáit. 

Ebből következik, hogy a törzsenkénti erdőgazdálkodásban, amely az élőfakészlet gon-
dozását tűzi ki célul, az erdő fogalmát már nem lehet úgy felfogni, mint különböző fafajokból, 
minőségből és korosztályokból álló állományok összességét, hanem csak mint az azonos is-
mertetőjelű fák szálankénti csoportosulását. A jövő erdejében a terület szerinti látleletek alap-
ján a fák szálankénti egybefoglalását nem lehetséges az említett különbségek, korosztályok, 
fafajok, stb. alapján jellemezni, hanem ideális esetben csak termőhelyi tagozódás alapján. Az 
átmeneti gazdálkodásban természetesen az eddigi állománymeghatározást addig meg lehet 
tartani, amíg előnyt jelent a leltározás számára. 

Az új leltározó eljárásnak kezdettől fogva irányítania kell az egyes fákban (ellentétben 
az állományban) gondolkozó készletgondozó törzsenkénti erdőgazdálkodást, hogy ez a jövő 
erdő kialakulásának  megfeleljen.  

Ezért nem felel meg a továbbiakban, hogy a minőség meghatározása az egész állomány 
alapján történjék, (mint summás becslés eredménye), hanem meg kell mérni minden egyes fa 
átmérőjét, és meg kell állapítani a minőségét is. Így nyerhetünk megfelelő bepillantást az 
élőfakészlet és a növedék szerkezetébe, és csak így érhetünk el tárgyilagos teljesítményvizs-
gálatot. Hogy a leltározás során lehetőség szerint pontos képet nyerjünk a fatömegről, vastag-
ság és minőség szerinti csoportosításban, meg kell határoznunk az átmérő megmérése mellett 
a hozzátartozó famagasságot is, hogy megfelelő fatömegtábla segítségével a fatömeget 
megkapjuk.  
                                                 
4 A keletkező módszerbeli leltározási hiba újabb kutatások szerint − eltekintve a mérési hibáktól − jórészt az 
egyes próbák számától függ, és csak kismértékben az állomány szerkezetétől. Ebből következik, hogy nagyon 
kis erdőrészlet felvételezésekor (néhány hektár nagyságú, amely gazdasági és gyakorlati szempontból csak né-
hány próbaterülettel leltározható) szigorú rendszeresség és minden szubjektív hibát kizáró próbavétel esetén is 
elviselhetetlen hibával kell számolni. Nem lehet lemondani egyes állományok felvételéről, nincs más hátra, mint 
többé-kevésbé szubjektív próbavétellel felvenni az állomány fakészletét, megjelölve a próbaterületet, és ugyan-
ezen megismételni a felvételt (ahogy K.-L. megírták). Ha az erdőtest 100 hektár vagy annál nagyobb, akkor a 
próbavételezés hektáronként két kör sűrűséggel még nagyon differenciált és egyenlőtlen szerkezetű állományban 
is jól használható eredményt nyújthat. Amellett a próbaterületet egyszer sem kell megjelölni, ami nagy előnyt je-
lent. Ha a próbavétel szigorú rendszerességgel történik, és minden szubjektív elem ki van zárva, és a leltározás 
módszerhibája nem nagyobb, mint 1 %, akkor évi 3 %-os növedéket feltételezve, és két leltározás között 10 év 
telik el, akkor 6,33 %-os teljesítményvizsgálat-hiba várható, és ez elfogadható. Az erre vonatkozó kutatások még 
nincsenek lezárva. Ezért ezen a helyen nem szeretnék ebbe a témába mélyebben belemenni, hanem a kérdést egy 
későbbi tanulmányomban fejtem ki. 

 77



Nem elégséges, ha a természetszerű gazdasági erdő teljesítményvizsgálatánál csupán a 
körlapösszeg ellenőrzését végzik el, amit az utóbbi időben előnyben részesítenek. Ez ugyan 
az átmérő pontos megmérésén alapszik, szemben a relatív, bizonytalan magasságméréssel. 
Bár az átmérő vastagodás lényegesen nagyobb befolyással van a fatömeg-növedékre, mint a 
magasságnövedék, a természetszerű erdőgazdálkodáson keresztül a magassági növedék emel-
kedésének jelentősége mégis akkora, hogy a teljesítményvizsgálatnál ezt is figyelembe kell 
venni. Ebből adódik annak az igénye, hogy elsősorban az átmeneti gazdálkodás időszakában a 
magasságmérésnek olyan módszerét válasszuk, amely gazdaságos, és amellett a teljesítmény 
vizsgálat pontossági követelményének megfelel. 

Mivel az élőfakészlet minőségét vastagsági csoportok és fafajok szerint kell megadni,  
ezért a gazdaságosságot és a szervezést illetően csak egy út adódik: a minőségi meghatározást 
az átmérő méréssel egy időben kell elvégezni.  

Elméletileg a legjobb eljárás, ha a pagonyban lévő minden egyes fát megmérünk, és mi-
nőségileg osztályozzuk (teljes felvétel). Már egy mennyiségi leltározásnál is gazdaságilag el-
viselhetetlen, és gyakorlatilag szükségtelen az egész pagonyban törzsenkénti felvételt végre-
hajtani. Általánosságban ezért ennek a helye a 80 év feletti állományokban van, míg a 80 év 
alattiakban általában valamilyen próbateres eljárással, a terület mintegy 10 %-án dolgoznak. 

Törzsenkénti mennyiségi és minőségi leltározásnál, hogy a költségek csökkenjenek, 
meg kell kísérelni a törzsenkénti felvétel részarányának további csökkentését. E célból olyan 
próbateres eljárást kell választanunk, amely az idős állományokban is még elég pontos ered-
ményt ad, és amellett megfelel a teljesítményvizsgálat követelményének. 

Eddig két különböző útja van a részfelvételnek. Bizonyos eljárások a fő hangsúlyt lehe-
tőség szerint pontos erdőállapot rögzítésére fektetik. Ezeknek azonban le kell mondani egy 
egzakt teljesítményvizsgálat lehetőségéről. Ide tartozik a sávos mintavétel, a Zetzsche-féle 
körös mintavétel és a szögszámláló mintavétel. 

A második ugyanolyan módon végrehajtott leltározás alakalmával elvégzendő teljesít-
ményvizsgálatnál a mintavétel hibáját számításba kell venni, mivel azt a nagy gyakorlatban 
minden megmért fa megjelölésével (ugyanaz a méréstárgy!) nem lehet kikapcsolni. Ez a hiba 
lehet olyan nagy, hogy a teljesítményvizsgálat hitelességét kérdésessé teheti (csak kevés szá-
mú egyes próba esetén! ld. 3. sz. lábjegyzet).  

Egy másik eljárás már eleve kizárja ezt a hibát. A teljesítményvizsgálathoz szükséges 
mintavételnél ui. minden állományban az állomány nagyság 10 %-ának megfelelő, rögzített 
mintaterületet fektet fel (Weber, Künanz). Természetesen itt az állomány állapotának a meg-
állapítása csak egyetlen próbaterület felvételével nem olyan jó, mint pl. a fent felsorolt rugal-
mas mintaterület-felvételeknél.  

Mindkét fő feladatnak megfelelően olyan próbateres eljárást kell választanunk, amely a 
rugalmas eljárások előnyeit (lehetőleg pontos állapot megállapítást) egyesíti. (Vagy nélkülöz-
nünk kell a kis területű, pontos leltározást és teljesítményvizsgálatot, és egy egész kerületre, 
vagy gazdasági körzetre, vagy azonos termőhelyekre kell szorítkoznunk − ld. 4. sz. lábjegyze-
tet.) 
  
 

c) Az élőfakészlet mennyiségi meghatározása 
 

A leltározás gyakorlati végrehajtása a következőképpen történik: 
 
1. Átmérő. A vastagságot fafajonként 5 cm-es csoportokba soroljuk. Mivel a részfelvé-

telnél csak a teljes élőfakészlet egy töredékét mérjük, ezért a pontossági feltétel miatt a telje-
sítményvizsgálat számára az átmérő mérését nagyon pontosan kell elvégezni. .A mérési ma-
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gasság 1,3 m nagyon egyszerű eszközzel (átlaló) történik. Sík területen a körlap hibáját a tel-
jesítményvizsgálatnál elkerülhetjük a kompassz használatával, amelyet az átlaló fejére szere-
lünk fel, lejtőn törvényszerűen a hegy felőli oldalon mérünk. 

 
2. Magasság és minősítés. Beható vizsgálódások alapján el kell fogadnunk, hogy egyko-

rú állományban az egyes fafajok magassági görbéje ugyanazt a növekedési irányzatot mutatja. 
Ezért a lucfenyőnél és az erdeifenyőnél ezt az irányzatot egységes magassági görbében lehet 
rögzíteni. Az egységes magassági görbék lehetővé teszik az erdő nevelésétől független minő-
sítést. Ez azonban csak az egykorú állományokra használható, a vegyeskorú erdőben a jövő-
ben egy más eljárást kell keresni.  

 
3. Fatömeg. A kitermelt fatömeget bizonyos mértékig befolyásolják időben és helyileg 

különböző hatások, melyeket előre nem lehet meghatározni.  
A kitermelt fatömegnél ezek a változó kitermelési veszteségek és változó alakhányado-

sok, a termőhelynek, a gazdálkodásnak és fafajnak a függvényeként jelentkeznek. Ahhoz, 
hogy a több fafajból álló jövő erdejének a teljesítményvizsgálatához egy egyszerű mércénk 
legyen, amely ezeket a változó behatásokat kiküszöböli, és mégis nagy átlagban a meglévő ál-
lományállapothoz közel áll, minden fafajra, mint ideális mértékegységet a mért  tömörköbmé-
tert (Kluppfestmeter-t) alkalmazzuk. 

A mért tömörköbméter közel áll a kitermelt köbméterhez. A vastag fa és a vékony fa 
nincs elválasztva egymástól, mivel ez önkényes és nem biztos. Erdeifenyőnél és lombfánál, 
mint kitermelhető fatömeget csak a vastag ágakig bezárólag vesszük figyelembe, mivel a rő-
zse az erdőben marad.  

Az esetleg meglévő különbséget a könyvben szereplő kitermeléshez (valóságos kiter-
melési tömörköbméter) képest, az élőfakészletnek és növedéknek valóságos kitermelési tö-
mörköbméterre történő átszámításnál, korrekciós tényezővel lehet kiegyenlíteni. Az egyes fa-
fajok alakszámának különbözősége és ugyanazon fafajnak a termőhelyből és gazdálkodásból 
származó különbségeit ugyancsak korrekciós tényezővel veszik figyelembe. Ez a korrekciós 
tényező minden erdőhivatali körzetben beállítandó minta Jagenben (régi területegység, kb. 20 
hektár nagyságú tag) állapítható meg, amelyben a kitermelendő fatömeget még a lábon álló 
fákon határozzák meg. Elegendő egy bizonyos vastagsági csoport fölött (15-20 cm), a még ál-
ló fákat megmérni, ez alatt a vastagsági csoportot becsülni érdemes. Az eljárás munkaigénye 
nem jelentős, nincs szükség korrekcióra, a teljesítményellenőrzés viszont jóval biztosabb, és 
kiterjed az egyes vastagsági csoportokra. További előnye lenne a fatömeghozadéknak a pon-
tos ismerete a kitermelés előtt. 

Az eljárást minden további nélkül be lehetne, és be is kellene vezetni minden olyan 
esetben, amikor a gazdaságosabb munka, a jobb faértékesítés és a kíméletes közelítés érdeké-
ben a fadöntés művelete le van választva a közelítés és feldolgozás műveleteiről, és így levá-
lasztva is bérezik. Feltétele lenne a fa térfogat (felvételi köbméterben) szerint fokozatosan 
emelkedő fadöntési bértarifa alkalmazása. Egy ilyennek a felállítása semmilyen nehézséget 
nem okozna, viszont jelentősen egyszerűbbé tenné az eddig legtöbbször bonyolult bérezést. 

 
d) Az élőfakészlet minőségének meghatározása. 

 
A legfontosabb minőségi ismertetőjel a törzs- és a korona minősége. A törzs minősége 

lehet beteg, vagy egészséges. Az egészséges fa lehet technikai hiba nélküli, vagy technikailag 
hibás. Így három minőségi osztály adódik: 

 
 egészséges fa technikai hiba nélkül = a 
 egészséges fa technikai hibával = b 
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 beteg fa = c 
 

A törzs minőségosztályozást adott esetben tovább lehet bontani, al, a2, bl, b2, cl, c2, 
ahogy az a gyakorlatban valójában megjelenik. Ez a csoportosítás a leltározás lényeges fino-
mítását jelenti. 
A koronaminősítés megkülönböztet jó (A), közepes (B) és rossz (C) koronát. 
A minőségi osztályokat úgy határozták meg, hogy egyértelmű, tiszta és minden szubjektív 
elemtől mentes legyen. 

Az élőfakészletben rejlő növedéklehetőség (növedékpotenciál) mint a teljesítményvizsgá-
lat eleme. 

A valóságos folyónövedék azokon a tényezőkön kívül, amelyek a gazdálkodásból szár-
maznak, jelentős mértékben az éghajlattól függ. Ezért a gazdálkodásból származó növedék-
változás megítéléséhez olyan képzelt mércét kell készíteni, amelynek segítségével a növedék-
változást az éghajlat befolyásolásától mentesen lehet megállapítani. Ez a mérce a növedékpo-
tenciál, mint a leltározás időpontjában minden fában rejlő növedéklehetőség. Ez függ a fa 
átmérőjétől, a magasságától, a korona minőségétől és a korától. Mivel e négy tényezőt az 
élőfakészlet leltározáskor meghatározzuk, így a növedékpotenciál is rögzíthető. Értékét kiol-
vashatjuk egy táblázatból, amely minden fafajra elkészült. Tartalmazza a tömegnövedék szá-
zalékot, valamint az abszolút növedékpotenciált tömörköbméterben, a négy előbbi tényező 
függvényében. A növedékpotenciál átfogó kutatása 1937-ben kezdődött, az elért eredmény 
1938-ban Krutzsch-Loetsch „Holzvorratsinventur und Leistungsprüfung der Naturgemässen 
Waldwirtschaft” című könyvben jelent meg. Később újra elővették, és szélesebb alapokon 
messze továbbfejlesztették. Sajnos azonban a háború miatt a mai napig sem készült el telje-
sen.  
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e) Az élőfakészlet meghatározása 
mintavételes eljárással 

  
Az élőfakészlet meghatározása:  
 
A fiatalos felvétele 1,3 m magasságig, amelynek számba jöhető fatömege nincs, terület 

szerint történik. A vegyeskorú erdőben minden területegységre a növények száma szerint ál-
lapítják meg.  

Az élőfakészlet törzsenkénti mérése és minőségi megítélése attól a ponttól kezdődik, 
amikor a fa eléri a mérési magasságot. E határ alatti nehézségek így megszűnnek. 

A próbaterület, amelyet pontosan és gyorsan ki lehet jelölni, a kis kör. A kör területét 
1/4 ártól 4 ár nagyságig választjuk meg (az újulat megszámlálásához még kisebb köröket vá-
lasztunk). Középpontként bármelyik fa felhasználható, (lehetőleg hosszú életű ígéretes fa le-
gyen), amelyet olajfestékkel meg kell jelölni 0,5 m magasságban.5  Ha ezt a központi fát va-
lami oknál fogva el kell távolítani, akkor az olajkarika felett kell levágni, vagy meg kell jelöl-
ni a helyét.  

Kísérletek bizonyítják, hogy 3 áras körnagyságok, és az egész területnek 12-től 16 %-os 
próbaterület részaránya esetén, még nagyon összetett és egyenetlen elegyes állományban is, a 
körök mozaikszerű elhelyezésével, elég nagy pontosságot lehet elérni. 

A köröket olyan egyenletesen osszuk el az érintett állományban, hogy minden 1/4 hek-
tárra egy 3, vagy 4 ár nagyságú kör essék.  

Az átmeneti gazdálkodás egyenletes állományban nem igényli a teljes felvételt, hanem 
elég kor- és állapotnak megfelelően lényegesen kisebb próbaterület-százalék is (minden fél 
vagy egész hektárra egy kisebb nagyságú kör essék).  

Ha a későbbi leltározások során az állományszerkezet fellazulása nagyobb próbaterület-
százalékot tesz szükségessé, úgy a legközelebb lévő kisebb köröket a megkövetelt számban 
szaporítani kell (negyed hektáronként egy kör). A további leltározásoknál a megmaradó kör-
szám mellett a kör területének a megnagyobbításával érhetjük el a teljes lefedést. 

Idősebb állományok törzsenkénti teljes felvétele csak kimondottan értékes állományok 
esetében, vagy nagyon előrehaladott felújítási állapotban indokolt. 

                                                 
5 A vonalas becsléshez továbbfejlesztett eljárásnál középpontnak többé nem egy fát választanak ki, hanem egy 
pontot, amely a mérővonal rendszeréből adódik. Ezt a pontot nem kell feltétlenül megjelölni. 1941 nyarán a 
bärenfelsi erdőhivatal körzetében a teljesítményvizsgálat és üzemszabályozás céljából a vonalas becsléshez az 
élőfakészlet leltározását Krutzsch-Loetsch szellemében továbbfejlesztett eljárással végezték. Az említett eljárást 
a svéd állami becslést követve a vonalas leltározáshoz továbbfejlesztették, egyrészt azért, mert az 1926-ban be-
vezetett természetszerű erdőgazdálkodás következtében az eredetileg tipikus korosztályos erdő határozott tago-
zódását az egykorú állományokban már alig lehetett felismerni, másrészt, mert éppen ennél a leltározásnál már 
eleve el kellett hárítani a tárgyilagosság hiányának esetleges vádját. A vonalhálózatot éppen ebből kifolyólag a 
svéd vonalas becsléssel szemben rendkívül szorosra szabták − minden fél hektárra esett egy kör. A körök nagy-
sága a megmérendő törzsek átmérőjének megfelelően különbözőek voltak. Ennek megfelelően 25 cm átmérő fe-
lett négy ár, 10 és 25 cm között egy ár, 0 és 10 cm között 1/4 ár, magasságban pedig 1,3 és 0,15 m között 1/16 ár, 
valamint 0,15 m újulat magasság alatt 1/64 ár területű köröket választottak. Az újulat körökben minden fafajú 
csemetét megszámoltak. Ha az élőfakészlet szerkezete megkívánta, akkor több kört, ritka esetben mind az öt kört 
ugyanazzal a középponttal egymáshoz kapcsolták. Erre a nagyon gazdag eredménnyel járó leltározásról K. 
Heber adott tudósítást: „15 Jahre naturgemässe Waldwirtschaft in Bärenfels” (Allg. Forst und Jagdzeitung 1942. 
Heft 9-11.) című munkájában. 

A vonalas becslésnek ez a továbbfejlesztett eljárása, úgy tetszik, az egyetlen járható út a nagytérségű ál-
lományfelvételhez, amelyhez pontos térképek hiányában légi felvételeket lehet felhasználni. Légi felvétel, vona-
las becslés és élőfakészlet leltározás (Kurtzsch-Loetsch) egyesítve az az eszköz, amely pontos kutatást tesz lehe-
tővé az őserdőkben.  

 



A felvétel intenzitásának (kör nagyság és próbaterület százalék) a törzsszámhoz való 
igazításával lesz az élőfakészlet felvételek folyamatossága (az erdőállapot meghatározásának 
a pontossága) a második és az utána következő élőfakészlet leltározásoknál  figyelembe véve. 

Az átmeneti erdők állományaiban a fokozatosan növekvő próbaterület-százalék követ-
keztében próbafelvételi hiba áll elő, amelyet a teljesítményvizsgálatnál számításba kell venni, 
és amelynek a felvételi intenzitás szigorú szervezésével határt lehet szabni. A természetszerű 
erdőgazdálkodásnál a próbaterület százaléka általában állandó marad, és ezáltal jóformán 
nincs próbafelvételi hiba, amely hatással lenne a  teljesítményvizsgálatra. 

A kis, megjelölt körökkel működő mintaterület felvételi eljárás gyors ugyan, a teljesít-
ményvizsgálat pontosságánál azonban (méréstárgy azonosság miatt) mégis figyelmet érdemel. 

A nagy vonalakban leírt élőfakészlet leltározást és teljesítmény vizsgálatot egy egész 
sor gazdaságban bevezették, négy szász államerdészeti erdőhivatali kerületben, három továb-
biban pedig a munkálatok a háború következtében megszakadtak. (Négy szász gazdasági kí-
sérlet, Hohenlübbichow, néhány bährenthoreni Jagen és nagyszámú állomány az északnémet 
erdeifenyves tájon.). Ezek során beigazolódott, hogy jó szervezéssel mindenképpen gazdasá-
gosan lehet vele dolgozni, − mindenesetre sokkal olcsóbban, mint a törzsenkénti felvétellel − 
és az eredmények olyan sokoldalúak és tárgyilagosak, amilyenek semmilyen más ismert eljá-
rásnál nem érhetőek el.  

A továbbiakban meg kell jegyezni, hogy az új leltározási mód a fiatal erdőrendezőknek 
az élőfakészlet mennyiségi és minőségi szerkezetébe, és a növedék viszonyaiba olyan bepil-
lantást enged, amilyet az eddigi leltározások sohasem nyújthattak. A fiatal erdőrendező az új 
leltározási módon keresztül megismerheti az élőfakészlet szerkezetének mindazon jelentős 
ismertető jegyeit, amelyek a készletgondozáshoz szükségesek. Erdőrendezési munkái során, 
későbbi erdőművelői feladatára olyan mértékben készülhet fel, ami eddig számára elérhetet-
len volt. Ez nemcsak az iskolázott munkaerőre vonatkozik, hanem a pagonyerdészek utánpót-
lására is, akiknek az élőfakészlet leltározáshoz való beállítása különösen fontos. Amíg koráb-
ban, hosszú éveken keresztül az erdőrendező a gyakorlati gazdálkodáshoz szükséges tapaszta-
latoktól távol volt, az új leltározási módszer alkalmazásával a fiatal erdőrendező előkészülhet 
a későbbi erdőgazdálkodására. 

Így az élőfakészlet leltározás és teljesítményvizsgálat új módszerének eredményei nem-
csak közvetlenül, hanem közvetve is hatnak azoknak a kiképzésére, akik azt a természetszerű 
erdőgazdálkodás teljes céljának ismeretében végzik.  
 

2. Az erdő beosztása 
 

Egy erdőterületnek kisebb részekre való beosztása különböző célokból történhet, és ed-
dig különböző nézőpontokat követett. Nagy erdős vidékek első erdőbeosztása nem gazdasági 
célból történt, hanem a vadászat miatt vezették be. Ezért egyes ilyen erdőrészeket máig is 
„Jagen”-nek neveznek. Ezekre a legrégibb erdőbeosztásokra ma már csak egyes nyiladékok 
emlékeztetnek, amelyeket a későbbi beosztási hálózat átvett. A legtöbb ma is élő és használa-
tos erdőbeosztás legfőképpen a 18-19. század fordulóján, vagy a 19. század első felében ke-
letkezett. Keletkezésüket a rendezett, tartamos gazdálkodás bevezetésének köszönhetik. Ter-
mészetesen először a síkságok erdeit osztották be, a hegyvidékieket csak később. A síkságon 
lévő beosztási hálózat ismertetőjele az egyenes, egymást derékszögben metsző vonalak, s en-
nek megfelelő négyszögek és derékszögű, vagy négyzetes gazdálkodási alakok, (die Jagen) a 
kerületek, vagyis részletek. A beosztásnak ez a fajtája sok esetben egészen sematikusan a 
hegyvidékre is átkerült, és gyakran mindmáig megmaradt, ahol semmiféle kapcsolata nincs a 
terepalakulatokkal. 

H. Martin szerint a beosztás céljai főképp a következők:  
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1. Az erdőben és a térképen való tájékozódás elősegítése. 

 
2. A beosztás a vágás vezetésének az alapjait képezi. A természetes felújításnál jól be-

határolható, természetes területet kell számításba venni, a mesterséges felújításnál az évi vá-
gásterületek kereteként kell megadni. 
 

3. A nyiladékok, melyek a gazdasági alakokat határolják, a kitermelt faanyag tárolását 
és kiszállítását is szolgálják. 

 
4. A természeti károk elleni harc legjobb kiinduló pontja (tűz, vihar, rovarok).  

 
5. A vágássorozat legjobb határai. 

 
6. Csak állandó gazdálkodási alakzatok kialakítása alapján lehetséges az állomány be-

osztásának a kialakítása, amely minden erdőrendezési és kereskedelmi rendszabálynak az 
alapegységét képezi. 

  
7. Minden mérés, amely az erdőben történik (állomány és vágáshatárok, utak) kapcso-

lódik a beosztási hálózat nyiladékaihoz. 
 

8. A Jagenek határai. 
  
Felmerül a kérdés, hogy természetszerű erdőgazdálkodásnak az erdő ilyen beosztására 

egyáltalában szüksége van-e. Vajon Martinnak a felsorolt nézőpontjai fontosak-e, vagy pedig 
egyéb szempontok a mértékadók. 

A természetszerű erdőgazdálkodásnak valóban szüksége van erdőbeosztásra. Erre nézve 
Martin nézőpontjai csak részben mértékadók, éspedig az l. 3. 6. és 7. pont.  Mindezen néző-
pontok azonban alá vannak rendelve a gazdálkodási körzeten belül, a termőhelyi különbsé-
geknek. A különböző termőhelyek fafajonként különböző optimális állományszerkezetet, vas-
tagsági csoportokat, továbbá optimális élőfakészlet nagyságot, tehát az egész nagy együttes 
irányvonalának keretén belül, különböző gazdálkodási módot igényelnek (kitermelés, felújí-
tás). Mivel a 3. szempont szerint a beosztási hálózat az üzem kiszállítási feladatát is szolgálja, 
ezért − legalábbis hegyvidéken − a terep alakulásához is alkalmazkodnia kell. A terep mind a 
faanyagmozgatást, mind a termőhelyet befolyásolja. 

Ez a követelmény a síkságon a mai derékszögű beosztási hálózattal legtöbbször mara-
déktalanul teljesül. Mivel itt terepalakulat egyáltalában nincs, ennek következtében terep 
okozta termőhely különbségek alig jönnek szóba. A különböző termőhelyi formák, amelyek 
mikroreliefjeik következtében csak egész kis területen érvényesülnek, különböző erdőművelé-
si kezelést igényelnek, így nem indokolt, hogy gazdaságilag használható nagyságú, állandó 
gazdálkodási formát jelöljenek ki számára. Mivel a síkságon a beosztás nyiladékai legtöbb-
ször használható szállítási vonalak is egyben, semmi nem indokolja, hogy ezeket 
megváltoztassák. 

Az a kívánság, hogy tereptől függő, hozzá alkalmazkodó beosztási hálózat létesüljön, 
amely egyúttal a faanyagmozgatás érdekeit is szolgálja, a hegyvidéken nagyon gyakran egyál-
talán nem teljesül. Sokkal inkább olyan beosztási hálózatot találunk, melynek egyenes nyila-
dékai hegyre fel és le haladnak, tehát a terepalakuláshoz és a termőhelyhez nem alkalmaz-
kodnak, és mellettük gyakran nagyon sűrű, de kevésbé használható úthálózat létesül, amely a 
beosztási hálózattal egyáltalában nincs kapcsolatban. Ebben az esetben el kell dönteni, hogy 
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alapvető változásra van-e szükség, vagy a meglévő beosztási és szállítási hálózathoz még egy 
harmadik hálózatot kell-e lefektetni, amely a termőhely formáihoz igazodik, és amely az er-
dőművelés érdekeit szolgálja. 

Véleményem szerint a választást elsősorban attól kell függővé tenni, hogy az eddigi be-
osztási hálózat alapja értékes − gyakran 100, vagy még több évre visszanyúló − hozadéksta-
tisztikai jelentőségű, vagy pontos mérésnek alapja lehet-e, és hogy a meglévő úthálózat jól 
van-e kiépítve. Ha így van, akkor lényegében meg kell tartani. Ahol nem ez az eset, ott alap-
vető változtatás mellett célszerű dönteni. 

Az ember célszerűségből az üzem gyakorlati igényeiből indul ki, tehát a faanyagmozga-
tásból. A továbbiakban minden nyiladékot és pontot fel kell deríteni, amelyet a faanyagmoz-
gatás igényel, vagy kiválaszt. A kiválasztott vonalak rendszerint hosszú völgyek, nem nagyon 
meredek eséssel. A kívánatos vezérpontok a hágók és a nyergek. Fővölgyek, nyergek és há-
gók ilyen módon a szilárd burkolatú erdei utak hálózatának alapjai. Alapvető szempont, hogy 
a fa a legrövidebb úton, a lehető legkisebb energia felhasználással, a szállítási eszköz lehetsé-
ges kímélésével (út és jármű) az erdőből kihozható legyen. Ehhez az alapelvhez kell igazítani 
az erdei út emelkedési viszonyait, ha egyáltalában van valamilyen mozgástér. A feltáró úthá-
lózatot a terepviszonyoktól függően (meredekség, magasság és a lejtő hossza) sűrűbb-ritkább 
és többé - kevésbé szilárd, a legmeredekebb megengedett esésig kiépített visszafutó utak egé-
szítik ki. Ezekbe a közelítő utakba nagy esésű közelítő nyomok torkolnak. Vonalak, amelyek 
ugyancsak a közelítést szolgálják, lehetnek szélesebb vízfolyások és közelítő csapások. Ez 
utóbbiak, mint a beosztási hálózat kiegészítői, keskenyek, kiigazítottak, kevés munkával, csá-
kánnyal eligazítva, kövezve. Az ember elcsodálkozik azon, hogy milyen jó egy szélesebb víz-
folyással egybekapcsolt közelítő hálózat, és a közelítő vonalak mennyire elválasztják egymás-
tól az erdőművelésileg fontos termőhely formákat (felső-, középső- és alsó lejtőszakaszok, 
különböző kitettségek), és mennyire állandósítják őket. A beosztási hálózatot kiegészítő nyi-
ladékokra, amelyek csak ezt a célt szolgálják, nincs szükség. Valójában egy ilyen beosztási 
hálózat nem egyenes. A geometriai egyenes egyáltalában nem jellemzője a természetszerű er-
dőgazdálkodásnak. 

Ahol az adottságok, (mint pl. a szász államerdészetben) olyanok, hogy sok, a terephez 
nem alkalmazkodó nyiladékot szilárd burkolatú úttá építettek ki, ahol a többi, sűrű úthálózat 
is jó karban van, ahol sok nyilvános utat bevontak a szállítórendszerbe, ahol az egyenes vona-
lú beosztási hálózat megszokott és szilárd, ahol mindenek előtt száz éven felüli hozadéksta-
tisztika keretét képezi, ott bizonyára nehéz alapvető változást elhatározni. Ebben az esetben 
jobb a meglévő beosztási hálózatban, a meglévő Jagenen belül a termőhely formákat elkülöní-
teni, és így az eddigi állandó gazdasági alakzatot, a Jagent, kisebb, állandó részekre bontani, 
amelyek mindjárt könyvelési és ellenőrzési egységek is, és egyúttal különböző termőhelyi 
formákat is elválasztanak egymástól. 

A gazdálkodás átállásánál, amelyet 1935-ben a szász államerdészetnél bevezettek, ezt 
az utóbbi utat választottuk, és olyan beosztási rendszert hoztunk létre, amely a történelemmé 
váló, meglévő beosztási hálózatot megtartotta és kiegészítette. Ezzel a természetszerű erdő-
gazdálkodásnak nemcsak az erdőművelési, hanem szervezési szempontjait is számításba vet-
te. Mivel szászországi adottságok Németország más tájain is gyakran fellelhetők, a 
következőkben semmiképpen sem kívánom az átállás során összeállított szabályozásban 
ismertetett terület nagyságokat, mint általános érvényűt javasolni. 

  
1. Az állomány legalább 20 ár nagyságú, azonos termőhelyű hozamterület, amelyet azo-

nos fafaj, vagy azonos elegyarányú és egykorú állomány egyenletesen borít (l0 éves korkü-
lönbség lehetséges). 

Az állomány nem gazdálkodási egység. A gazdálkodás nyomán két állomány között vé-
gül is az évtizedes gazdálkodás következtében a határ elmosódhat. A két állomány között nem 
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lehet különbséget tenni. Általában a mai állomány az eddigi alrészlettel azonosítható. Az ál-
lományt az erdőrendezés becslési és leltározási egységének lehet tekinteni. 

Amennyiben az állomány mai állapotában ez a meghatározás a faállomány, vagy a ter-
mőhely egyenlőtlensége következtében kisebb, mint 20 árnyi összefüggő terület, akkor nem 
szükséges új állományt kijelölni a megkülönböztetésre, hanem elég utalni rá az állomány le-
írásánál.  

 
2. Az erdőrészlet (Abteilung), maradandó gazdálkodási egység, egy, vagy többszöröse 

egész állományoknak. Megközelítően azonos termőhely jellemzi, és a terepen maradandó vo-
nalak határolják. 

Ezek a maradandó vonalak, melyek a közelítést is szolgálják (vízfolyások, hegygerin-
cek, utak, közelítő ösvények és Jagen-határok). Az erdőrészlet nagysága legalább 5 hektár. 
Ezek, mint állandó gazdálkodási egységek, egyúttal könyvelési és ellenőrzési egységek is. 

 
3. A tag (Jagen, kb. 20 hektár) egy, vagy többszöröse az erdőrészletnek. Fedi az eddigi 

szász erdőrészlet fogalmát. 
Az eddigi beosztási hálózatot általában változatlanul át lehet venni. Szélesebb vízfo-

lyások, vasútvonalak, autópályák, széles utak, magasfeszültségi vezetékek alatti nyiladékok 
lehetnek alapvetően Jagenhatárok. 

 
4. A munkatömb (Arbeitsblock) többszöröse szomszédos egész Jageneknek. Jageneket 

úgy fog össze, hogy lehetőleg egyenletes hozadékot teljesítsen. A munkatömbnek átlagos 
nagysága 50-100 hektár. 

 
5. A pagony, gazdasági körzet (Wirtschaftsbezirk) 6-9, vagy 12-15-szöröse egy munka-

tömbnek. Úgy kell felosztani munkatömbökre, hogy a piac minden évben megfelelő fafajok-
kal és választékokkal lehetőleg egyenletesen legyen ellátva. 

 
6. Az erdőhivatali körzet (Forstamtsbezirk) többszöröse a pagonynak. A pagony a sza-

bályzat szerint azonos a pagonyerdész (Revierförster) szolgálati körzetével. Az erdészeti hi-
vatali körzet felosztása pagonyokra, munkatömbökre, tagokra és erdőrészletekre, szolgálja az 
üzem térbeli és időbeli rendjét, és állandó szervezetnek kell tekinteni. 

Felmerül a gazdasági körzet és a munkatömbök új fogalma. Azért szükséges felosztani 
az erdőhivatali körzetet gazdasági körzetekre és munkatömbökre, hogy az erdőben minden 
szükséges munkát rendszeresen végre lehessen hajtani, mindenek előtt az élőfakészletek gon-
dozását vágásokkal, térbeli és időbeli rendben, zökkenőmentesen. Az természetesen nem le-
hetséges, hogy bizonyos erdőrészleteket állandóan és erősen vágjanak, csak azért, mert azok 
kényelemesen, út mellett fekszenek, vagy mert a gondozásuk (és felújításuk) a pagonyerdész-
nek vagy pagonyvezetőnek örömet okoz, vagy mert a közelben lakó erdei munkásokat foglal-
koztatni kell. Nem történhet meg, hogy más erdőtestekben ritkán, vagy egyáltalában ne vág-
janak, mert félreeső helyen vannak, vagy mert a hozadékuk nem fedezi a kitermelés költsége-
it. A munkatömbökre történő felosztás, amelyben mindegyik meghatározott időközben tisz-
tességesen munka alá kerül, biztosítja a teljes hozamterületen valamennyi teljesítménytényező 
gondozását, és nemcsak annak egy részét. 

A munkatömbökbe történő beosztás különböző módokon történhet. Így pl. a porosz ál-
lamerdészetben az „örökerdő üzemmódra” való átálláskor minden gazdasági körzetet három 
gondozási blokkra osztottak. Ezek mindegyikének megközelítően azonos élőfakészletűnek, 
azonos fafajúnak és azonos korúnak kellett lennie, és ennek következtében azonos hozadékot 
kellett hoznia. A három mindegyikében csak egy évi vágást lehetett elvégezni. Ennek az elő-
írásnak az lett a következménye, hogy minden blokk több, esetleg sok kisebb, szétdarabolt te-
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rületből állt. Ez természetesen szétaprózódáshoz vezetett, és megnehezítette az áttekinthető-
séget. Ezen kívül ennél a blokkbeosztásnál a helyi vágáserősséget túlnyomórészt az évi kiter-
melési kötelezettség határozza meg. Megnehezíti az elrendelt túlhasználat mellett, és a 
különleges választék igények esetén az erdőművelési eljárások végrehajtását. Végül is a csak 
három blokkba történő beosztás következménye merev, megváltoztathatatlan három éves 
vágáskényszer, amely elveszi a gazdálkodás minden rugalmasságát. 

Ezért Szászországban a gazdasági körzetet legalább 6, rendszerint 9, nagyon széttagolt 
helyzetben l2, kivételesen 15 munkatömbre osztottuk fel, és ezeket megszámoztuk. A számo-
zás azonban nem folytatólagos, hanem kb. az alábbi sorrendet követi: 

 
1 5 3 
7 9 8 
4 6 2 

 
 

Ezen kívül semmilyen határozott vágásvisszatérést nem írtunk elő, hanem megkívántuk, 
hogy a tömbök számuk szerinti sorrendjében minden esetben teljesen ki legyenek termelve. 
Így elértük: 

 
1. Még túlhasználat esetén is, ha nem tart sokáig, többnyire lehetségessé válik, az erdő-

művelési érdekek érvényesítése. Helyileg csak annyit termelnek ki, amennyit az állomány ál-
lapota megkíván. Ha a megemelt vágásterv teljesítéséhez több szükséges, akkor a kilencből 
nem csak hármat, hanem négyet, vagy akár ötöt is kitermelnek. Ezáltal a vágás visszatérési 
ideje megrövidül, és a termelés nem három év után, hanem lehetséges, hogy két, vagy már 
egy év után is visszatér. Ez nagyon jelentős előny, mert kitűnik, hogy ha egyszer már szüksé-
ges a használat, kevésbé veszélyes, ha több kis vágás rövidebb időközökben történik, mintha 
egyszerre egy erős termelés az egész állomány biztonságát veszélyezteti. (Ha pl. arra kény-
szerülünk, hogy egy 250 m3-es lucfenyő állományból 10 éven belül 100 m3-t kitermeljünk, 
akkor ez a rudas állomány valószínűleg a következő vihar alatt összetörik, ha ezt a 100 m3-t 
egyszerre kivesszük. De biztosan kibírja a vihart, ha évenként csak 10 m3-t vágunk.)  

 
2. Normális hozadék esetében a tömbrendszerünk lehetőséget ad a vágásvisszatérési idő 

tetszés szerinti változtatására egy éves visszatérés, és annyi éves visszatérés között, amennyi a 
tömbök száma egy gazdálkodási körzetben. Így tehát abban a helyzetben vagyunk, hogy gaz-
dálkodásunkat mindenféle intenzitási fokon alkalmazhatjuk. 

Ami a vágásvisszatérést magát illeti, az a korosztályos erdőben, amelyet legtöbb eset-
ben kiindulásunk alapjául kell venni, biztosan igaz, hogy a fiatalabb állományokban a vágá-
sok gyorsabb visszatérése szükséges, mint az idősebbekben. Ebben a tekintetben előterjesztést 
tettek a visszatérési idő korfokok szerinti meghatározására. Ez azonban rendkívül bonyolult 
gazdálkodást jelent, amelyben az erdőművelési igények egyáltalában nem jönnek számításba. 
Sokkal inkább indokolt lenne az alacsony értékű állományokat, amelyeket gyorsan kell átala-
kítani, és ezért erősebben lehet belevágni, a normálisnál lényegesen rövidebb átfutási idő alatt 
alakítsák át.  Az átalakítandó állományokat tehát egy-két év, a normális gondozásra váró ál-
lományokat 3-4 év, vagy 6 év átfutással kell kezelni. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a 
gazdálkodási körzet több, mint 3 tömbre van osztva.  

Egyébként az igen rövid, 1-2,  esetleg 3 éves vágásvisszatérési idő, amely ugyan elmé-
letileg az állékonyságot legjobban szolgálja, normális körülmények között, ill. normális hoza-
dék mellett egyáltalában nem kívánatos. A vágásoknak ilyen gyors visszatérése a természetes 
fejlődési irányzatot felismerhetetlenné teszi. Nagyon belterjes gazdálkodás esetén sem tartom 
helyesnek a 3 év alatti visszatérést, inkább a 4-5 év utánit. Gondolni kell arra, hogy a gazdál-
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kodónak annál nagyobb gondot jelent a vágások kijelölése, minél kisebb az a terület, amelyen 
évenként dolgozhat. 
 

3. A tervezés 
 

Ha tervezni akarunk, akkor a következő kérdésekre kell választ találnunk: 
 

1. Miért kell gazdálkodnunk? 
2. Milyen a gazdálkodási rendszerünk? 
3. Hogyan kell gazdálkodnunk? 
4. Milyen használható eszközei vannak a gazdaságnak jelenleg? 
5. Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre? 
6. Gazdaságunk rávehető-e a tervezésre? 
7. Milyen időszakra terjedjen a tervezés? 
 

A hét kérdésre következő a válasz: 
 

1. Az erdőgazdálkodás célja az adott termőhelynek megfelelő, tartamos, a lehető leg-
magasabb, minőségileg nagy értékű fa megtermesztése, figyelembe véve gazdasági-, népi- és 
tájkialakítási érdekeket − ezt az elvet az első vezérelvben lefektettem, majd megindokoltam. 

2. Ez idő szerint hogyan gazdálkodunk, azt a leltározás bemutatja, felvilágosítást ad a 
talajról, annak jelenlegi állapotáról éppen úgy, mint a működő élőfakészletről, és annak 
jelenlegi szerkezetéről. 

 
3. Hogyan kell gazdálkodni, azt a második vezérelv határozza meg: termőhelyálló fafa-

jokból és fajtákból, kis-, közepes- és nagycsoportosan vegyeskorú, elegyes állományokat kell 
létrehozni, amelyeknek élőfakészlete a legjobb minőségű és optimális nagyságú. Hogy miért 
kell így gazdálkodni, a fentiekkel bizonyítottam. Ezzel célunkat meghatároztuk. 
 

4. Ennek a célnak az eléréséhez szükséges eszközöket A gyakorlati erdőművelési mun-
kák c. fejezetben megtárgyaltuk. 

 
5. Hogy jelenleg milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, az az általános gazdasági és 

erdészetpolitikai helyzettől éppen úgy függ, mint az erdőtulajdonos gazdasági helyzetétől. A 
gazdasági és erdészetpolitikai helyzet befolyását egy későbbi fejezetben vizsgáljuk meg.  

 
6. A gazdálkodásunk tárgya élő szervezet, amelyet a benne működő természeti erők ala-

kítanak. Ezt nem lehet holt anyagból felépíteni, mint egy technikai építményt, pl. utat, hidat, 
templomot, vagy gépet, csupán emberi kézzel és ésszel. Az ember csupán irányíthatja az erdő 
szervezetében működő természeti erőket. Ez annál inkább sikerül, minél inkább ismeri a hatá-
sukat. Mégsem sikerül sohasem az erdő élő szervezetében működő természeti erőket helyileg 
és időben úgy irányítani, hogy a remélt eredmény pontosan a kívánt helyen és pontosan a kí-
vánt időben jelentkezzék. A szervezet ugyanis a saját életét éli, saját fejlődési törvényei sze-
rint. Egy élő szervezetre készített terv csupán megkísérelheti felbecsülni a természetes fejlő-
désnek az irányát, és időbeli lefutását. Amennyiben az eddigi erdőgazdálkodás pontosan ki-
dolgozott gazdálkodási tervet készített, amely minden egyes állományra részletekbe menően 
előírta a technikai intézkedéseket, és ezeket az előírt intézkedéseket kínos pontossággal végre 
is hajtották, azt kellett tapasztalni a gazdálkodási időszak végén, pl. 10 év múlva, hogy 50-70 
%-os tervtől eltérő használatok adódtak, amelyek egy része katasztrófák nyomán keletkezett, 
de másik része azok nélkül következett be. Ez a tény ütőkártya annak bizonyítására, hogy 
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tarthatatlan az az eddigi felfogás, amely az erdőt csupán fagyárnak tekinti, és eszerint bánik 
vele. 

7. Különbséget kell tennünk rövid és hosszú lejáratú tervezés között, azaz közeli és tá-
voli célokat kell kitűznünk, és a kettő kapcsolódását kell biztosítanunk. 

Csak egyetlen távoli célt ismerhetünk el: a természetszerű gazdasági erdő felépítését. 
Ezt a célt kell szolgálnia valamennyi rövid célkitűzésnek, és ezeket alá kell rendelni a távoli 
célnak. 

A távlati célra vonatkozó tervezés a termőhelyhez kötődő célállomány típusok fafaj 
szerinti megoszlásának meghatározásán alapszik. A leltározás alapja ezért a talajtani és 
növényszociológiai szakvélemény. A legjobb ezt a tervet térképre fektetni, amelyen az egyes 
termőhelyformák, és a nekik megfelelő célállomány típusok fel vannak tüntetve. Ezeket min-
den új leltározáskor felül kell vizsgálni, és megfelelően módosítani. Ez az alapja minden ide 
vonatkozó rövid távú tervezésnek, mindenek előtt a mesterséges felújításnak. 

A távlati tervezés másik része a megcélzott optimális élőfakészlet nagyság meghatáro-
zása, amelyről először most csak véleményt nyilváníthatunk. Majd csak az élőfakészletnek és 
a növedékpotenciálnak második leltározása alkalmával, amely egyfelől összehasonlítási lehe-
tőséget nyújt az első gazdálkodási időszak kezdetén és a végén fennállott élőfakészletek, és 
növedékpotenciáljuk összehasonlítására, másfelől a kezdő élőfakészlet növedékpotenciáljának 
és a gazdasági időszak alatt valóban előállott teljesítmény felmérése teszi lehetővé az optimá-
lis élőfakészlet számszerű megállapítását. Ennek alapján hosszú távú fahasználati tervet ké-
szíthetünk abból a célból, hogy az optimális élőfakészlet eléréséhez közelebb lépjünk. Ez a 
hosszú távú fahasználati terv a leltározás minden megismétlése alkalmával minőségében ja-
vul. 

A gyakorlati üzem (rövid cél) számára legfontosabb tervezés a folyó gazdálkodási idő-
szakra szóló, azaz a következő 10, vagy 20 évre érvényes terv elkészítése. Ennek a tervezés-
nek a feladatai az egyes erdészeti körzetek számára a következők: 
 

l. A hozadék megállapítása az egész területre, a használat az egyes erdőrészekre. 
 
2. A mesterséges felújításra vonatkozó intézkedések, éspedig mind az ültetési anyag 

előállítására (csemetenevelés), mind az elültetésére. 
 
3. Az ültetvények védelmére vonatkozó intézkedések. 
 
4. Intézkedések az újulat gondozásáról. 
 
5. A faanyagszállítás. 
 
6. Vízrendezés. 

 
7. Vadállomány szabályozása 

 
8. Személyzeti ügyek. Munkáskérdések. Lakásépítés, eszközök és egyebek. 

 
1. A fa leltározásával megkapjuk az élőfakészlet osztályozását, ami kimutatja, mennyi 

az a-fa (egészséges fa technikai hiba nélkül), b-fa (egészséges fa technikai hibával), és c-fa 
(beteg fa). 

A c-fából álló élőfakészletet lehetőség szerint gyorsan ki kell termelni, mert értéktelje-
sítménye nincs, vagy akár negatív is lehet. Ezenkívül veszélyt jelenthet a visszamaradó állo-
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mányra. Hogy a következő gazdálkodási időszakban teljes egészében beállíthatjuk-e a kiter-
melésbe, az attól függ, hogy valójában milyen hatással van az erdőklímára, a tartamosságra, 
és a természetes újulat biztosítására. 

A használat azonban csak akkor lépheti át az élőfakészlet össznövedékét, ha ezzel az 
erdőhivatal jobb élőfakészletében számottevő megtakarítást lehet elérni.  

A b-élőfakészletnek általában a tartamosságot kell biztosítania a közeljövőben, ezért 
ebbe akkor kell belenyúlni, ha a c-élőfakészlet csak részben fedezi a hozadékot.  Mindeneset-
re a b-élőfakészletből annyit kell a vágástervbe beállítani, amennyit az állomány egészséges 
fejlődése megkíván. 

Az a-élőfakészlethez lehetőleg ne nyúljunk, csupán akkor, ha maga az állomány követe-
li meg. Az a-élőfakészletet fel kell halmozni. Ez alkotja a kitűzött optimális élőfakészlet alap-
ját. 

Mivel az optimális élőfakészlet nagyságáról csupán annyit tudunk, hogy magasabbnak 
kell lennie a jelenlegi élőfakészletnél, ezért még akkor is, ha a korosztályos erdő relatív nagy-
sága az optimumán van, a hozadéka semmi esetre sem lépheti túl a növedékét, amelyet a 
nagyüzemekben valamelyest ismerni kell. Sőt, a jelenlegi túlhasználat kiegyenlítése végett a 
hozadékot a növedék alatt kell tartani. A növedék feletti használat, különösen a rossz 
élőfakészletek esetében, mint említettük, csak akkor indokolt, ha ugyanannak az erdészetnek 
egy másik kerületében egészséges élőfakészlet növelési lehetőséggel van egybekötve. A hasz-
nálat előtt a fatermési táblákból kor, termőhely és záródás alapján levezetett növedéknek a 
hozadék megállapításához történő felhasználásakor legyünk különösen óvatosak. 50 lucfenyő 
pagonyban (kb. 110 ezer hektár) vizsgáltam meg a tartamosan kihasználható hozadék nagysá-
gát, az élőfakészlet és a termőhelyi osztály függvényében, az eredmény meglepő volt: egy 
közepes norma körül mozogtak, amely nem érte el a fatermési tábla növedékének az 50 %-át 
sem. Különben ezek a korosztály és növedék módszerrel nagyon gondosan meghatározott 
hozadékok nem kisebb, mint plusz 35 % és mínusz 50 % körül mozogtak a norma körül. 

Egy erdőhivatali körzet összhozadékának a megállapításához minden eddig használt 
módszer igénybe vehető, ameddig az általunk javasolt ellenőrző eljárással nyert teljesítmény-
vizsgálat, amely először csak a második leltározás alkalmával lehetséges, meg nem történt. 

A használat nagyságát, részleteit és minőségét, eltekintve az élőfakészlet biztonságától, 
az erdőklíma fenntartásától, a termőhelyálló újulat biztonságától és megtartásától, biztosan 
nem az állomány kora határozza meg. Miután az élőfakészlet leltározással nemcsak egészé-
ben, hanem részleteiben is képet kaptunk az élőfakészlet minőségi szerkezetéről, és a 
termőhelyfeltárással meghatároztunk egy célállományt, minden további nélkül felállíthatjuk 
az élőfakészlet gondozás több lépcsőjét, amelybe az egész hozamterületet bevonhatjuk. Ezt a 
következő példával kívánom megvilágítani, de előre bocsátom, hogy ez a javaslat nem az 
egyetlen lehetséges megoldás. A következő hat lépcsőt állítjuk fel, amelyekből az I-III-ig a 
nem megfelelő élőfakészletek átalakítását különböző hosszúságú időtartamra tervezzük. Az 
átalakítás időtartamát (és ezzel a lépcsőket) nem egyedül az élőfakészlet minősége határozza 
meg, hanem nagy jelentőségű a célállomány szerkezete, mely rövidebb (fényigényes fafajok), 
vagy hosszabb (árnytűrő fafajok) átalakítási időt igényel annál, mint amennyit az élőfakészlet 
minősége önmagában jelezne. Az áttekinthetőség végett azonban ezt a lehetőséget nem vesz-
szük figyelembe. 

I. A készlet több mint 80 %-a alacsony minőségű, gondozást nem igénylő anyag, (ilyen 
a c-fa, vagy alacsonyértékű fajtákból álló állomány, és hasonlók). Ennek 70-90 %-át a követ-
kező évtizedben eltávolítjuk. Az állomány átalakítása és felújítása termőhelyálló fafajokkal, 
mesterségesen történik a következő 10 évben. 

II. A készlet 60-80 %-a kis értékű anyag. A következő évtizedben 50-70 %-át használ-
juk ki. Az átalakítás jórészt mesterséges felújítással történik az elkövetkező 20 évben.  
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III. A készlet 40-60 %-a alacsony értékű anyag. A következő évtizedben 30-50 %-át 
termelik ki. Az átalakítást az elkövetkező 40 évben végezzük el, részben mesterségesen, rész-
ben természetes úton.  

 
IV. A készlet 20-40 %-a alacsony értékű anyag, a következő évtizedben 20-30 %-át 

termelik ki. 
 
V. A készlet kevesebb, mint 20 %-a kis értékű anyag. A következő évtizedben 10-20 %-

át vesszük ki. 
 
VI. A készlet jó újulatból áll. A következő évtizedben gondozó vágással 10 %-át távo-

lítjuk el.  
 

Az I-III. lépcső átalakítást jelent, éspedig 10-20, vagy 40 éves átalakítási idővel. A vá-
gásokkal többet veszünk ki, mint a növedék, tehát az élőfakészlet csökken. A helyébe új, 
jobb, fiatal generáció lép. A vágásoknak az ütemét természetesen féken tartja az élőfakészlet 
biztonsága, az erdei klímának, a tartamosságnak és a felújulásnak a megkívánt mértékű figye-
lembe vétele.  

A IV. lépcső  a normál készletgondozást jelenti, közel a növedéket veszi ki, és az 
élőfakészlet azonos nagyságú marad.  

Az V. lépcső gyenge készletgondozó vágás, értékes minőségű és fajtákból álló 
élőfakészletrészek. Nem használja ki a növedéket, az élőfakészlet feltöltődik. Helyileg lehet, 
hogy az optimális nagyság fölé. 

A VI. lépcső újulatgondozást jelent, amely csak annyit vesz ki, amennyit az újulat igé-
nye megszab. Ennek következtében az élőfakészletnek gyorsan növekednie kell.  

A hozamterületnek ebbe a hat lépcsőbe történő besorolása után, amelyek egymás közöt-
ti határainak magától értetődően nem kell egybeesniük az állomány valóságos egységeinek a 
határaival, azok összegezése az összhozadékot adja, amelyet végül is a számításokkal 
meghatározott összhozadékkal kell összhangba hozni. 

1. A használatok tervezésének bemutatott ábrázolásában a részletekben bizonyos sema-
tizmus jelentkezik. Ezért hangsúlyozom nyomatékosan: másképp is össze lehet ezt állítani. 
Adott erdei viszonyok között, amelyek már ma jelentősen megközelítik a természetszerű gaz-
dasági erdő szerkezetét, egyáltalán nem szükséges a készletkezelésnek mind a hat lépcsőjét 
alkalmazni, vagy azokat éppen az ismertetettekből kiválasztani. A javaslatom alkalmas egy 
korosztályos erdő természetszerű gazdasági erdővé való átalakításának első lépéséül. Ha az 
átalakítás már előrehaladott állapotban van, akkor természetesen a tervezésnek más útját kell 
keresni. 

  
2. A mesterséges felújítás intézkedései lényegében a I-III. lépcsőre vonatkoznak. A I-II. 

lépcső lehetővé teszi fényigényes fafajok telepítését, a III lépcső, de részben a II. és adott 
esetben a IV. lépcső árnytűrő fafajok telepítésére ad lehetőséget. (Ez csak a nagyon általáno-
sított megállapítás, egyes esetekben előfordulhat, hogy fényigényes fafajok jönnek számításba 
a III.-V. lépcsők hézagaiba, ha azok elég nagyok hozzá). A célállomány típusok mutatják 
meg, hogy milyen fafajokat használjunk fel. 

A mag- és csemeteszükségletet az átalakítás területe és előrelátható időtartama adja 
meg. A csemeteneveléshez elsősorban az I. lépcsőbe tartozó, átalakítandó területek jöhetnek 
számításba, vagy, ha ilyenek nincsenek elegendő mennyiségben, úgy kedvezően fekvő, állan-
dó csemetekerteket lehet igénybe venni. A tervezésnek mindenesetre fel kell becsülnie a fafaj-
, csemete- és makkmennyiséget, a telepítési terület nagyságát és a csemetekert igényt. 
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3. Az erdősítés védelmének a teendői lényegében az átalakítás I-III. lépcsőjéhez tartoz-
nak, de adott esetben az V. lépcsőbe tartozókra is szükség lehet. Amennyiben indokolt az 
újulat védelmét a VI. lépcsőben meg kell ismételni. Rövid lejáratú átalakítást legcélszerűbb 
bekeríteni, éspedig a 10 éves átalakítási időtartamút azonnal, a 20 éveset  1-2 vágás után. A 
III. lépcsőben, és adott esetben a IV.-ben, a csoportos ültetéseket a legjobb kis kerítéssel, 
vagy egyedi védekezéssel megvédeni.  

A tervezésnek fel kell becsülnie, hány méter kerítésre lesz szükség a legközelebbi gaz-
dálkodási időszakban, és a kerítésnek milyen fajtáját a legcélszerűbb és leggazdaságosabb 
felhasználni.(erős kerítést, vagy léckerítést). 

  
4. A gondozásnak a teendői elsősorban azok, melyek a fakitermelési intézkedések köré-

be tartoznak, és amelyek hozama a költségeket nem fedezi. Emellett felbecsülhetjük a felújí-
tás, a talajjavítás, talajsérülések és ehhez hasonlók nagyságát is.  

 
5. A faanyagmozgatásra különösen nagy figyelmet kell fordítani, mert mit ér a legszebb 

készletgondozás, ha az élőfakészlet kitermelt famennyiségének elszállításával mind az anya-
állomány, mind a fiatalos, mind a szállítóberendezések mindig újra kárt szenvednek! Magától 
értetődik, hogy az igazi és követendő megoldás, ha az anyagmozgatást az erdőtulajdonos saját 
rezsiben végzi. Hogy ez belátható időn belül lehetséges-e, egy egész sor helyileg nagyon kü-
lönböző körülménytől függ, amelyeket egyedül egy erdészeti hivatal nem tud minden további 
nélkül megoldani. Ezért itt most ebbe a kérdésbe ne mélyedjünk jobban el. Mindenesetre az 
erdőhivatal kísérelje meg a faanyagmozgatás minél nagyobb hányadát fokozatosan kézbe ven-
ni. 

A faanyagmozgatás általános alapszabálya, mint ahogy azt fentebb említettük: a kiter-
melt fa a lehető legrövidebb úton, a lehető legkisebb energia felhasználással az erdő (az ál-
lomány és a talaj), a szállítóberendezés (utak, fogatok és anyagmozgató eszközök) és a moz-
gatott faanyag kímélésével hordassék ki az erdőből. 

Ennek az alapelvnek megfelelően meg kell tervezni a feltáróhálózat kiegészítését, és 
ennek költségeit számba kell venni. 

Ezzel azonban a faanyagmozgatás tervezése még nincs befejezve, mert a kitermelt fa 
mozgatása nemcsak az itt tervbe vett utakon és eszközökkel történik. Mielőtt a fa ezeket eléri, 
azelőtt következik be − magában az erdőben − mégpedig az újulatban és az anyafákban a leg-
több kár. Ezeket a károkat a fakitermelők még a legnehezebb körülmények között is, szaksze-
rű döntési módokkal és közelítési eljárásokkal többé-kevésbé csökkenthetik. Hogy ezeket a 
károkat szűk határok között lehessen tartani, figyelembe kell még venni a természetes, a kor-
osztályok kisebb-nagyobb csoportos tagozódásától függő „legkisebb területek térbeli rend-
jét”. Az állományok készletgondozó vágásai nyomán legtöbbször egészen magától áll elő 
hosszabb idő után ez a természetes tagozódás. Néha azonban, különösen egyenletesen rossz 
minőségű, egykorú, mesterséges állományoknál, melyekben tehát rövidlejáratú átalakítás 
szükséges, a fakitermelések során ez a tagoltság nem áll elő minden további nélkül. Ezért 
ajánlatos az I. és II. lépcsőben az átalakításhoz különleges fakitermelési tervet kidolgozni, és 
vázlatosan lefektetni. Ez semmi esetre sem jelent kötelező tervet, csupán a gazdálkodó számá-
ra rögzíti aktaszerűen eredeti szándékait. Ilyen tervezés, amely a használatot és a felújítást, 
valamint a faanyagmozgatást előrelátóan felvázolja, annál szükségesebb minél rövidebb az 
átalakítás időtartama.  

 
6. A vízrendezés tervezése nem annyira a víztelenítéssel, mint inkább a vízellátással 

foglalkozzék. Ha a víztelenítés szükséges, akkor az elvezetett vizet árkokkal oda kell vezetni, 
ahol szükség van rá. Ebben az esetben terelő gátak építését, és hasonló, a vízháztartást javító 
intézkedéseket lehet javasolni. 
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7. A vadállomány szabályozás célja a természetes vadsűrűség megvalósítása, amely 

esetben nem kérdőjelezhető meg erdőművelési céljaink elérése. 
  
8. Egy erdészeti hivatal erdőgazdálkodási feladatainak terjedelme függ a személyi ellá-

tottságtól, a munkaerő létszámától és azok elhelyezésétől. Szétszórt pagonyok esetében szük-
ség van egy erdőhivatali körzet összhozadékának pagonyok szerinti felosztására, hogy az 
egyes pagonyoknak a kitermeléshez, és az egyéb munkákhoz szükséges munkások rendelke-
zésére állhassanak. Akkor nem fordulhat elő olyan eset, hogy pl. az egyik pagonyban különö-
sen gyakran és sokat termelnek csak azért, mivel a közvetlen közelében lakik az erdőhivatal 
dolgozóinak legnagyobb része, miközben az erdőhivatal egy másik, elhanyagolt pagonyában 
alig termelnek, mert túlságosan kevés munkás áll rendelkezésére. 

A szükséges eszközök és gépek nemcsak az üzem beruházását, és a teljesítmények eme-
lését szolgálják, hanem elsősorban az ember kímélését. Ez az alapelv az iparban már régen 
magától értetődik, az erdőgazdaságban azonban sajnos még mindig nem fordítanak erre elég 
figyelmet 

A gazdálkodónak egy gazdálkodási időszakra az I-VIII. pontokra vonatkozó valameny-
nyi tervezett intézkedését pénzben, kerek számokban meg kell becsülnie a gazdálkodási idő-
szak elején, és a munkák ellenőrzéséhez szükséges eszközöket biztosítania kell. Gazdasági 
programjának a jóváhagyása után ezeket az eszközöket számára garantálni kell. A gazdasági 
programot, amelyet a gazdálkodó felállított, a későbbiek során nem lehet minden részletében 
megkövetelni, mint ahogy már megjegyeztük, mert az csak a kitűzött fejlődésnek az irányát és 
időbeli lefutását jelöli. Természeti események, vagy külső hatások (hivatalos kényszer) sok-
szor kikényszeríthetik bizonyos változások, elhúzódások, előrehozások beiktatását. A gazda-
sági terv fő értéke abban van, hogy a gazdaság vezetőinek gazdasági szándékait aktaszerűen 
lefekteti. Ez legcélszerűbben és legáttekinthetőbben írásban, és mellette térképen történhet, 
amely feltünteti egyebek között a hozamterület felosztását, az élőfakészlet 6 lépcső szerinti 
kezelését. Így lehetővé válik, hogy a gazdaságvezető esetleges váratlan kiválása, vagy átme-
netileg hosszabb távolléte esetében a helyettese minden további nélkül, az ő szándékainak 
megfelelően folytassa a munkát. Így a gazdasági intézkedések elvárható folyamatossága biz-
tosítva van. Ugyanez érvényes a pagonyerdészek váltásakor, vagy az erdészeti igazgatás el-
lenőrzési szervezetére (felügyelők). 

A gazdálkodási időszak végével az új tervezés természetesen már másképpen osztja fel 
6 fokozatra a hozamterületet a készletgondozás szempontjából. Mindenek előtt a VI. lépcső, 
részben az I-III. lépcső, és a IV. lépcső helyeződik át. 

A hosszú távú, az állományszerkezetet érintő, és 10-20 éves gazdálkodási időszakra ér-
vényes tervezésen, és a fent vázolt gazdasági programon kívül van egy rövid kötelező terv, 
amely az évi vágás és erdősítési tervben jelenik meg. 

Ebben a fejezetben minden, az erdei munka rendjét megtárgyaló intézkedés az erdőren-
dezés körébe tartozik. Legtöbbször azonban tisztázatlan, kinek a kötelessége ennek a munká-
nak az elvégzése, az erdőrendezőségi hatóságnak-e, vagy a gazdaságvezetőnek.  

Belátható, hogy a fakészlet leltározás minden részletében az erdőrendezési hatóság fel-
adata és felelőssége, amely a teljesítményvizsgálatot is elvégzi. De el kell vetni, hogy a gaz-
dálkodási tervet az erdőrendezési hatóság készítse, mint eddig. A jövőben a tervezés felelőse 
az érvényes alapelvek szellemében az intézkedésekért felelős gazdálkodó maga legyen. Csak 
akkor fogja kedvvel és lelkesedéssel saját gondolatait a gyakorlatban megvalósítani, amelyek-
re a nagy, átfogó elv keretében még tág lehetősége nyílik.  

Ez a szabályozás természetesen nem zárja ki, hogy a valóban terjedelmes tervezési 
munkákban az erdőrendezési hatóság személyzete ne támogassa. 
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A kezdeményezésnek azonban feltétlenül tőle kell kiindulni, és a tervezésért és annak 
kivitelezéséért neki magának kell viselni a felelősséget. A tapasztalt gazdaságvezető és fiatal 
erdőrendező között ilyen alapon létrejött együttműködés az erdőrendező számára, akinek ké-
sőbb egyszer gazdaságvezetőnek kell lennie, csak üdvös lehet. Magától értetődő, hogy nem 
minden gazdálkodó van olyan helyzetben, hogy teljesen önállóan sikeres tervet készítsen. 
Ilyen esetben az illetékes felügyelőtől kell segítséget kapnia. Végül az erdészeti hivatalok ve-
zetői által előterjesztett tervet felettes szervek felülvizsgálják és korrigálják. A felsőbb szer-
vek részletekbe menő beavatkozását károsnak tartom, mert elveszi a felelősséget viselő gaz-
dálkodó kezdeményezési lehetőségét, megbénítja az alkotás örömét, és bizonyos körülmények 
között akadályozza az előrehaladást. A felettes csak annyira avatkozzon be a részletekbe, 
amennyire azt a alapelvek megkövetelik. 
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III. Az erdőgazdálkodási követelmények 
 feltételeinek megteremtése 

 
A negyedik vezérelv így hangzik: „Mielőtt a természetszerű erdőgazdálkodás elkezdőd-

ne, az ehhez szükséges feltételeket biztosítani kell.” Azokat a feltételeket, amelyek ma Né-
metországban csak részben teljesültek, de amelyeket mégis teljesíteni kell, az alábbi fejezet 
tárgyalja. 
 

1. Szakmai képzés 
 

Ha elhatároztuk, hogy az eddigi erdőgazdálkodást átállítjuk természetszerű erdőgazdál-
kodásra, úgy ezt az átállást nem lehet egyszerűen terjedelmes rendeletekkel és leiratokkal 
megparancsolni, már csak azért sem, mert ezek a meghagyások és rendeletek a kivitelező 
szervezet számára többé-kevésbé érthetetlenek lennének. Azt mondhatjuk, hogy az új erdő-
gazdálkodás egészen más nyelven beszél, mint az eddigi, mert az embernek az erdőhöz való 
alapvetően megváltozott viszonyán nyugszik. 

Ezért szükséges minden erdőgazdát különleges és megismételt képzésen az új gondolat-
világgal megismertetni, mert nemcsak azt kell tudnia minden résztvevőnek, hogy mit kell ten-
nie, hanem azt is, hogy miért. Csak ekkor fogja meggyőződéssel, hozzáértéssel, kedvvel és 
készséggel azt tenni, amit kell. 

Amikor 1935-ben feladatul kaptam a szász állami erdőkben a gazdálkodás átállítását, 
tevékenységemet azzal kezdtem, hogy az erdészeti személyzet valamennyi tagjának, és a vá-
gásvezetők egy részének szakmai oktatását elindítottam. Három-négy napos tanfolyamok 
kezdődtek, és minden fokozatú erdőgazda alapjában ugyanazt hallgatta, jóllehet különböző 
nézőpontból megvilágítva. Egy-egy tanfolyamra egyszerre legfeljebb 20 résztvevőt hívtak be. 
Elsőnek mindenkor a felügyelők, az erdőhivatal vezetők, a tudományosan képzett fiatalok ke-
rültek beiskolázásra, majd a pagonyerdészek, az erdészek, az erdőőrök, és végül a vágásveze-
tők egy része. A tanfolyam résztvevőit ezen kívül az egyes erdőgazdasági tájak szerint is cso-
portosították. A tanfolyam az érkezés napjának estéjén bevezető előadással kezdődött. A kö-
vetkező nap tanulmányutat tettek meg gépkocsival a bärenfelsi erdőhivatali körzetben, ahol 
10-15 kiválasztott, különlegesen jellemző példa kapcsán (éspedig minden tanfolyamon lehe-
tőleg ugyanazokon), a természetszerű erdőgazdálkodásról helyszíni beszélgetés és vita folyt, 
mellette és ellene. A tanfolyam második napján gyakorlati vágásjelölést végeztek. Ez nem 
Bärenfelsben, hanem más, részben szomszédos, részben távolabb eső erdőhivatali körzetek-
ben folyt aszerint, melyik erdőgazdasági tájról érkeztek a tanfolyam résztvevői. Az utolsó na-
pon felkeresték a résztvevők által elbírált, és már kitermelt fák után kialakult állományt, va-
lamint a különböző erdőhivatali körzetekben az előző tanfolyamok gyakorló területeit. A 
gyakorló területek közvetlen környékét még évekig érintetlenül hagyták, hogy bemutatható 
legyen egyetlen készletgondozó vágás hatása.  

A gyakorlatot a következőképpen bonyolították le: A tanfolyam előtt az érintett erdőhi-
vatali körzetekben a résztvevők számára négy, egymástól nem messze fekvő állományban a 
szabályok szerint egy rudas korú, két középkorú és egy idős állományt jelöltek ki. Minden 
egyes állományban − lehetőség szerint négyzetes területen − 250 fát megjelöltek ruhatári 
jeggyel (1-250 számozással), amelyet füzetfűzőkapoccsal erősítettek a fákra. Ezután a tanfo-
lyamvezető mind a 250 fára vonatkozó mintajelölését papírra vetette. Minden állomány 250 
fáját 3 csoportba sorolták: mindenképpen ki kell vágni (mínusz fák), mindenképpen meg kell 
tartani (plusz fák), és fák, melyeknél erre vonatkozóan jogosan lehet véleménykülönbség. Ez 
utóbbi csoportból természetesen csak néhány került kijelölésre. 

 



A gyakorlat résztvevőit úgy osztották el a 4 próbaterületre, hogy egy területen egy idő-
be 3-5 erdész szakember jelölt. Minden résztvevő minden területre 1-250-ig sorszámozott 
jegyzéket kapott. Ezen a jegyzéken meg kellett jelölnie azokat a fákat, amelyeket véleménye 
szerint ki kell vágni. Miután minden résztvevő mind a 4 területet így végigvizsgálta, vala-
mennyi résztvevő jelenlétében az előzőleg papírra vetett mintajelölést az érintett fákra erősí-
tették, miközben megvitatták, hogy miért kellett ezeket a fákat kivágásra ítélni, másokat pedig 
megtartani. A kijelölés után mind a 4 gyakorló területen az érintett erdőhivatal munkásai ki-
vágták a kijelölt fákat, és a következő napon a tanfolyam résztvevői felkeresték a régebbi tan-
folyamok gyakorló területeivel együtt ezeket is. Idővel így állt elő 7 erdőhivatali körzetben 
több mint 200 mintaterület, amelyek szinte valamennyi előforduló, lehetséges eset tanpéldái 
lettek.  

Az egyes résztvevők gyakorlati eredményét számszerűen is kiértékelték, éspedig úgy, 
hogy egy plusz fa hibás kijelölését négyszeres, mínuszfa bennhagyása kétszeres, és azoknál a 
fáknál elkövetett hiba, amelyeknél jogosan lehetett véleményeltérés, egyszeres hibaként vet-
ték számításba. Így százalékosan kimutatható volt a hibás jelölések aránya az összes jelölés-
hez képest. Könnyen fel lehetett ismerni, hogy a résztvevőt a készletgazdálkodás egyáltalán 
megragadta-e, ha kiderült, hogy nem, akkor meg kellett ismételnie a tanfolyamot. Hogy erő-
sen, vagy gyengén nyúlt-e bele, az legtöbbször az illető temperamentumától függött.  Min-
denesetre az átlageredmény meglepően jó volt. Néha előfordult, hogy valaki pontosan eltalál-
ta a mintajelölést.  

Minden olyan tanfolyamnál, amelyeket erdőmesterek és erdészek, néha erdőőrök szá-
mára magam vezettem, arra a meggyőződésre jutottam, hogy ezen az úton haladva a készlet-
gondozás egységes bevezetése mindenképpen lehetséges. Az mindenesetre elérhető volt, hogy 
a szász erdőgazdák megtanulták a minőség felismerését és megítélését. 

A tanfolyamok lehetőséget adtak arra, hogy erdőművelésen kívül gazdasági és erdé-
szetpolitikai dolgokról is szó essék. Amellett mindenki tanult valamit. Meg kell őszintén val-
lanom, mindenekelőtt én magam legtöbbet. Kénytelen voltam ugyanis minden elképzelhető 
ellenvetésben valamiképpen állást foglalni.  

Az átállás kezdetekor feltétlenül szükséges volt az oktatást csak a leglényegesebbre, az 
alapvető ismeretekre korlátozni, és elhagyni mindazt, ami elsősorban csak zavart okozott vol-
na. Ezért abban az évben, amikor Szászországban az átállásért felelős voltam, az erdőgazdák 
oktatásában jórészt csak az élőfakészlet gondozásával foglalkoztam, a vágásjelölő gyakorla-
ton pedig annak technikai minősége került előtérbe. Ez így volt helyes, mert az első cél való-
ban a szász erdők minőségének megjavítása, és az újulat megbecsülése volt, így később az er-
dőnevelésről már egyáltalában nem vitatkoztak.  

Kezdettől fogva az volt a szándékom, hogy ezeket az első oktatásokat bizonyos időkö-
zökben továbbiak kövessék, melyekben lépésről lépésre kiszélesítjük a megszerzett tudást, és 
a biológiai teljes látás irányába mélyítjük el. Mivel a bevezetett átállítást már 4 év után be-
szüntették, így a tanfolyamok is elmaradtak, és az eredeti tervvel fel kellett hagyni. 

Véleményem szerint az ilyen tanfolyamok mellett elengedhetetlenek a tanulmányutak 
is, mindenek előtt az országos erdészeti hivatal felügyeleti szerve (felügyelő), és az erdészeti 
hivatalok vezetői számára. Erre a célra legjobbak a gépkocsik, a résztvevők létszáma ne le-
gyen több 10-15 főnél. Ne csak különlegességeket és közismert, vagy híres, jól gazdálkodó 
pagonyokat keressenek fel, hanem átlagosat és rosszul gazdálkodókat is. 

 
Az előbbieket elismerhetjük, az utóbbiakból tanulhatunk. Mindenesetre példákat és el-

lenpéldákat kell mindig bemutatni. 
Nem lehetünk megelégedve csupán valamennyi erdőgazda szakmai oktatásával. Az er-

dei munkásoknak is tudniuk kell, miért kell ezt, vagy azt ma másképp csinálni, mint ahogy az 
eddig szokásban volt. Az ilyen változások éppen az egyszerű ember számára jelentenek ször-
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nyűséget, tehernek és jogtalannak érzik, ha semmiféle előny nem származik belőlük. A leg-
jobb lehetőség az erdei munkást az új gondolatoknak oly módon megnyerni, ahogy azt most 
az erdei munkások oktatási táboraiban rendszeresen megrendezett tanfolyamokon nyújtják.  

De fokozatosan érdekeltté kell tenni a nagyobb erdőtulajdonosokat és az erdőtulajdonos 
parasztokat is. Ezért Szászországban hasonló tanfolyamot. szerveztek erdőtulajdonosok és 
magánerdőgazdák részére, mint amilyenek az állami erdészeti személyzetnek kötelezőek vol-
tak. Éppen az erdőbirtokosoknál találtak termékeny talajra az új tanok, mert azok egyenesen a 
birtokuk megtartására és feljavítására buzdítottak. 

Egy különleges és áldásos intézményt ismertem meg Svédországban. Itt egy úgyneve-
zett erdővédő hivatal működik, mely kiváltképpen a paraszti erdők gondozásával foglalkozik. 
Landsjagmastare W. Lothigius a paraszterdők gondozását a jönköpingi közigazgatási kerület-
ben (Regierungsbezirk), Trolleboban levő erdei iskolájában vezeti, amelyhez egy 370 hektár 
nagyságú erdőbirtok tartozik, páratlan segítségére. Ebben az erdei iskolában 1920 óta 8-10 
napos tanfolyamokat rendeznek a parasztoknak és fiaiknak. Ezek a tanfolyamok teljesen a 
természetszerű erdőgazdálkodás keretei között működnek, és a parasztok elsősorban a mező- 
és erdőgazdasági érdekeiket igyekeznek egészséges módon egybehangolni (a mezőgazdasági-
lag művelt területek elhatárolása az erdőgazdálkodással használtaktól.). Ennek az erdei isko-
lának egészen különleges sikere van. Ritkán láttam jobban gazdálkodó, az ottani körülmé-
nyeknek megfelelő, anyagilag és pénzügyileg oly gazdag hozadékú, 30-100 hektár nagyságú 
paraszti erdőket, mint a jönköpingi járásban.  Az erdei iskola azonban egyedül még nem je-
lent mindent, sokkal több függ az erdei iskolamester kvalitásától. Legjobb tanterem az erdő! 
Értenie kell ahhoz, hogy a tanítványait lelkesítse, és megnyerje önkéntes, meggyőződéses 
együttműködésüket. Mert az erdőművelési gondolatokat általában nem lehet megparancsolni. 
A svéd erdővédő hatóság ezért lehetőleg elkerül minden kényszert, és ezzel éppen a különben 
nehezen befolyásolható parasztoknál, csupán felvilágosítással és hírveréssel biztosan többet ér 
el, mint a kemény, sokszor érthetetlen rendelkezésekkel és korlátozásokkal. 
 

2. Erdészetpolitikai feltételek és követelmények 
 

a) Magától értetődik, hogy minden erdőellenes erdei mellékhasználatot, amilyen gyor-
san csak lehet, meg kell szüntetni, még akkor is, ha a mi elgondolásunk szerinti erdőgazdál-
kodási reformot nem valósítanák meg. Azt már az előzőekben megtárgyaltuk, hogy mely er-
dőellenes erdei mellékhasználatokról van főként szó, bemutatva azok káros, erdőt pusztító ha-
tásait. Megismételve a következők: az alom-, hulladékfa-, kéreg-, tuskófa használat, erdei le-
geltetés és erdei fűgyűjtés. Ezeknek a mellékhasználatoknak a pusztító hatásait nem ma, ha-
nem már régen felismerték Németország sok vidékén, hogy mégis oly sokáig fennmaradtak a 
régi liberális államban, egyáltalában nem csoda. Annál több okunk van rá, hogy ezekkel az 
ősrégi, rossz szokásokkal − mert hisz ilyenekről van szó − szakítsunk.  

Alom-, hulladékfa- és tuskófa használatot minden további nélkül törvényesen meg kell 
tiltani. A luckéreg használatot a jövőben legfeljebb az utánpótlásra képes talajokon álló, ele-
gyes erdőkben lehet folytatni, mert az az elegyetlen lucfenyvesekben a talaj ásványi anyagok-
ban, nevezetesen mészben való elszegényedéséhez vezet. − (A lucfenyőkéreg, a lucfenyő fá-
jához képest a talajból származó tízszer annyi ásványi anyagot tartalmaz, amelynek kb. 40 %-
a mész!) 

Az erdei legeltetést és az erdei fűgyűjtést csak úgy lehet megszüntetni, ha vagy a mező-
gazdaság állattartását korlátozzák, vagy az erdőgazdaság rovására megszüntetik az erdő terü-
letét. Ez is törvényes szabályozást kíván. 

A törvény mindig valamilyen kényszert jelent. Az érintettek legtöbbször keménynek és 
igazságtalannak tartják, hacsak nincsenek meggyőződve a törvényes szabályozás szükséges-
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ségéről. Ezért a törvényalkotásnak együtt kell járnia a felvilágosítással és a hírveréssel, vagy 
még jobb, ha a törvényes szabályozás és a hírverés felvilágosítással kezdődik. Az államnak 
manapság kiválóan hatékony propagandaeszközök állnak rendelkezésére egy általános erdei 
hírverésre. Céljainknak megfelel az iskolai felvilágosító munka, a közérthető képi bemutatás, 
pl. Heske szép képei: „A táj erdővel és anélkül”. Hugo Keller kitűnő könyvei: „Így él az erdei 
életközösség”, (kiadó: Ernst Wunderlich, Leipzig), amelyeket minden további nélkül kötelező 
iskolai olvasmányként lehetne ajánlani minden iskolában. Iskolai kirándulások alkalmas er-
dőgazda vezetésével. Röpiratok az erdei legeltetésről, feküfa gyűjtésről és hasonlókról. (Sike-
rült sok ezer ilyen röplap segítségével a háború előtt szász földön a hulladékfa gyűjtést min-
den kényszer nélkül majdnem teljesen megszüntetni.). Előadások és tanvándorlások, rádió 
felvilágosítás és reklámfilm. Követelni kell továbbá a vadászat újraszabályozását.  

 
b) Ha a vadászati törvények a földművelés, mindenekelőtt a mezőgazdálkodás és erdő-

gazdálkodás igényeire figyelemmel a vadgazdálkodás határait határozottan meg kívánják 
szabni, úgy meg kell tudnunk mondani, hogy ezek a határok hol fekszenek. Ennek megállapí-
tását azonban nem lehet egészen egyoldalúan, csak a vadászokra hagyni, mint ahogy eddig 
történt. Erre sokkal inkább jogosult a nép életét fenntartó és biztosító földművelés, azaz a me-
ző- és erdőgazdálkodás. Ez az igény annál inkább jogos, mert a csak vadász a mező- és erdő-
gazdaság jelentőségét egyáltalában nem kívánja figyelembe venni. De az a vadász sem ismer-
hető el egymagában illetékesnek, aki egyúttal mező- és erdőgazda is, mert − „Két lélek lakik, 
oh! a keblemben” − ! 

Teljesen hibás felfogás, hogy a vadkárok a parasztok és erdőtulajdonosok pénzbeli kár-
talanításával kiegyenlíthetők. Nemcsak a parasztok és erdőbirtokosok szenvednek kárt, hanem 
az egész nép, amelyet pénzzel nem lehet jóvá tenni, mert legtöbb esetben jóvátehetetlen. 

A mező- és erdőgazdálkodás érdekében, és így össznépi érdekből, Németország minden 
részében abszolút tárgyilagosan meg kell állapítani minden vadfajra az l km2-en fenntartható 
legnagyobb vadállomány nagyságot, ezt időszakonként − kb. 5 évenként − meg kell ismételni, 
és törvény által kötelezőnek kell nyilvánítani. Ezzel a vadállomány fajtánkénti összetételét is 
üdvösen lehet befolyásolni. A természetes biológiai egyensúly a növény- és húsevők (hasznos 
és ragadozó) között Németországban sajnos már visszahozhatatlanul felbomlott, mivel a 
nagyvad ragadozókat kiirtották. Annál inkább indokolttá válik a kisragadozók kímélése bio-
lógiailag indokolt mértékben, főként az egerek és egyéb káros apró állatok pusztítása céljából. 
Ennek jelentős hasznát látja a mezőgazdaság, de az erdőgazdaság is. Az apróvadnál pedig az 
összes beteg elpusztításával jó egészségügyi állapot fenntartását szolgálják a kisragadozók, 
amit más eszközzel egyszerűen lehetetlen lenne elérni. 

Ha így cselekszünk, akkor eljutunk egy természetszerű vadállomány nagysághoz és faj-
összetételhez, amely a természetszerű erdőgazdálkodással nagyon jó összhangban áll, és 
amely erdeink élőfakészletének az optimumig való feljavulásával együtt javulhat, és végül a 
termőhelytől függő optimumra növekedhet. 

Mivel azonban erdeink jelenlegi állapota az optimumtól nagyon távol van, ezért a jövő-
ben a vadállomány egészen rendkívüli apasztására lesz szükség. Ezek között a körülmények 
között fontosnak tűnik, hogy minden külföldi vadfajról, mint a dámszarvas, a muflon, a sika-
szarvas stb., a gazdasági erdőkben mindenképpen le kell mondani, a kis vadászati értékű, ká-
ros, hazai vadfajokat, mint pl. a kinigli, a gazdasági erdőkből ki kell irtani, és a nyulat is rö-
vidre kell fogni, amennyire ez éppen lehetséges! 

Világos, hogy gazdasági erdeinkben ekkor a vadászat gyakorlása egyre nehezebb lesz. 
Meghatározott célból elkerített erdős területek, mint vadászati rezervátumok azonban telepít-
hetők, mint amilyenek már máshol  léteznek.  
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Kérdés: Hol létesítsenek ilyeneket, hogyan gazdálkodjanak bennük? Ha a vad számára 
valóban kedvező életfeltételeket akarunk teremteni, akkor egészen biztos, hogy a vadrezervá-
tumokat lehetőleg ember nem járta tájban szükséges létesíteni, és a termőhelyi viszonyok, és 
ezzel a természetes táplálékfeltétel az érintett vadfajtának megfelelőek legyenek. Tehát nem a 
legrosszabb, hanem a körülményekhez képest a legjobb termőhelyeket kell megkeresni. To-
vábbi követelmény, hogy a vadrezervátum megfelelő nagyságú legyen, véleményem szerint 
legalább 5000 hektár, amelyben a vad valóban szabadon mozoghat.  

A vadrezervátumban az erdőgazdálkodásról éppen a vadászat érdekében nem lehet le-
mondani, hanem csupán az erdőgazdálkodás hozadékáról mondunk le egészen, vagy részben. 
A magas vadállomány ellenére, amely a felújítást védelem nélkül kizárja, magának a vadnak 
az érdekében kell az erdő megújításáról gondoskodni. Ezt legjobban úgy lehet elérni, hogy a 
vadászati rezervátum egész területén természetszerű erdőgazdálkodás szellemében végzett 
készletgondozó vágások folynak addig az időpontig, amíg az erdő fellazul és több-kevesebb, 
idősebb állomány nélküli terület keletkezik. Ezeket a területeket azután bekerítik, és mester-
ségesen, vagy ha lehetséges, természetesen felújítják. Hogy mindez tervszerűen és tartamosan 
történjék, célszerű az egész vadászrezervátumot felújítási tömbökre (pl. 100 hektár) osztani, a 
régi térszakozáshoz hasonlóan úgy, hogy lehetségessé váljék meghatározott sorrendben, 
évenként egy kijelölt erdőrészt kerítés védelme alatt felújítani. Eleve le kell mondani arról, 
hogy a vadászrezervátumban lucfenyő elegyüljön az állományszerkezetbe, mert a hántás ellen 
esztétikailag elviselhető eszközökkel nem lehet megvédeni. Ezzel szemben nagy súlyt kell he-
lyezni olyan fa- és cserjefajták magas arányára, mint a fűzfélék, a rezgőnyár, madárberkenye, 
a tölgy, a bükk és mások, amelyek a vad táplálkozását szolgálják. 

Egy további javaslat arra vonatkozik, hogy a vadászrezervátum ne legyen túlzsúfolt. 
Ebben az esetben természetes táplálékhiány lép fel, és bekövetkezhet a beltenyészet és az el-
korcsosulás veszélye. 

Meggyőződésem, hogy ilyen módon gazdálkodó vadrezervátumban nemcsak a vad te-
nyészik pompásan, hanem a vadász is teljesen megelégedett. De jól jár az erdő is, bár telje-
sítménye nagyon erősen korlátozott, mégis életképes, és a termőhelye is jó állapotban marad. 

Kérdés, milyen nagyságúra lehet ilyenfajta vadrezervátumokat kialakítani olyan időben, 
amikor minden területen erőteljes teljesítménynövekedést követelnek meg. Azt nem kockáz-
tatom meg, hogy ezt eldöntsem. Az a véleményem azonban, hogy elégnek kell lennie, ha tar-
tományonként, egy 5-8 ezer hektáros vadászati rezervátum alakul. Sok vidéken egyáltalában 
nem lesz meg a lehetőség vadászati rezervátumok kiválasztására. Ilyen terjedelmű, vadászati 
célra leválasztott terület egész Németország erdőterületének 1 %-a, lenne, vagy még keve-
sebb, és ezt kizárólag állami erdőből kellene kijelölni, mert egyedül az állam tud elviselni ek-
kora áldozatot. Ha ehhez hozzávesszük még, hogy a vadászati rezervátumokban az erdőgaz-
dálkodási teljesítmény a felére csökken, és mivel jórészt igen jó hozadékkészségű erdőkben 
fekszenek, úgy Németországban az összteljesítménynek legalább 1-1,5 %-os csökkenése je-
lentkezne. Ezt az áldozatot azonban el lehet felejteni, amennyiben a többi hozamterületen, a 
szükséges feltételek teljesítése esetén, − beleértve a vadászatot is − olyan erdőgazdálkodást 
lehet megvalósítani, amely egészen rendkívüli, a veszteséget sokszorosan felülmúló teljesít-
ménynövekedést ér el. 

  
c) Az erdészeti politika területét erősen érinti a térségi tervezés. Ennek feladata minden 

hektár földet, a lehető legjobb felhasználásra jelölje ki, az egyes földhasznosítási lehetőségek 
határait úgy fektesse le, hogy a legjobb összeredményt lehessen elérni. Ebből következik az a 
javaslat, hogy az erdőgazdálkodásnak engedjenek át minden olyan területet, amelyeket a me-
zőgazdaság nem használ. Ide tartoznak a pusztaságok, és valamennyi feltétlen erdőtalaj, ame-
lyek utóbb legalább befüvesednek. Így az összerdőterület egy részén − nevezetesen a hegyek-
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ben − az erdő léte biztosítva lesz, és teljesíteni tudja  tájépítési, nevezetesen vízgazdálkodási 
feladatait. Az erdő és a mező közti határ, amely az erdő számára teljesítményét befolyásoló 
küzdőtér, meg fog rövidülni. Továbbá a kisebb birtokegységekre szétdarabolt magánbirtokok 
olyan gazdasági egységekbe foghatók egybe, amelyekben tartamosan magas hozadékot nyújtó 
gazdálkodást lehet folytatni. Tehát a paraszti magánerdőknek erdőbirtokossági társulatokká 
alakulását kell pártolni. Mindezek a térségi tervezést illető törekvések nem újak, ezekre vo-
natkozó rendszabályokat néhol már a legnagyobb sikerrel bevezették. Ezek a törekvések bi-
zonyos gyanakvást jelentenek az erdőbirtokos számára. Ezért ezen a területen is ajánlatos a 
törvényes szabályozás előtt felvilágosító és hírverő munkát végezni, hogy ne kemény és ter-
hes kényszerként fogadják. A kis erdőbirtokos számára is meg kell tartani minden körülmé-
nyek között a saját földjén való munka örömét, és a saját birtoka felett érzett büszkeségét. 

 
d) Miután már évek óta − de legalább 1934 óta − a német erdőket, minden tulajdonosi 

formában, lényegesen a jelenlegi teljesítménye fölött (felelőtlen módon) vették igénybe,  ha-
laszthatatlan azok tehermentesítése. Éspedig nemcsak az összfakitermelés nagyságát illetően, 
hanem mindenekelőtt a minőségi követelmények vonatkozásában. Ez nemcsak azért fontos, 
hogy az utóbbi évek túlhasználatát kiegyenlítsük, hanem sokkal inkább azért, hogy az elen-
gedhetetlen teljesítménynövekedés hosszú időre lehetővé váljon, ill. azt előkészítsük. Ha a 
teljesítményünk alapját, az élőfakészletet, mennyiségileg és minőségileg fel akarjuk javítani, 
úgy ezt a célt nem érjük el, ha többet használunk ki, mint a növedék, vagy ha esetleg csak a 
mindenkori legjobb élőfakészlet hányadot termeljük ki. A használatot minden körülmények 
között a növedék alatt kell tartani, amíg az optimális élőfakészlet nagyságot el nem érjük. Az 
optimális élőfakészlet eléréséig a használatot a mindenkori legrosszabb élőfakészlet részekből 
kell összeállítani. 

A német gazdaság a belföldi nyersanyag jelentős kiesését a háború utáni importból − 
belátható időn belül − elegendő mennyiségben aligha tudja pótolni. 

Az eddigi erősen szorongató fakitermelést természetszerű erdőgazdálkodással csökken-
teni az erdőbirtokos bevételeire nézve nemcsak azért nagyon jelentős, mert kevesebb fát, ha-
nem mert mindenekelőtt kevésbé értékes fát visz a piacra, mint eddig. Kiadásai azonban lé-
nyegében nem csökkennek jelentősen, sőt adott esetben éppen emelkednek, hiszen egy egész 
sor olyan feladat jelentkezik, melyeket eddig el tudott hanyagolni (talajjavítás, felújítás, köze-
lítő hálózat kiépítése, elegyfák ültetése, stb.). Ha a tulajdonos az állam, akkor ezeknek az 
egyesekre nézve alig érezhető következményei vannak, a magánbirtokos ezzel szemben tönk-
remegy ebben. Az egyetlen lehetséges kiút, ha a termelési költséget a faárakkal egészséges 
arányba hozzák, más szóval a faárakat nagyon jelentősen felemelik. 

A faárak emelésével az is elérhető, hogy a fát, mint az egyik legolcsóbb nyersanyagot, 
továbbra már nem fogják minden lehetséges célra felhasználni, amilyenekre más, nagyobb 
mennyiségben rendelkezésre álló nyersanyag is megfelelő lenne. A mi hazai fánk annyira ér-
tékes nyersanyag, hogy nem engedhetjük elpazarolni. Más szóval: a hazai fanyersanyag fel-
használását a meglévő, a jövőben továbbra is erősen csökkenő nyersanyagbázishoz kell igazí-
tani. Ezt részben automatikusan megoldja a megfelelő áremelés. 

A német erdők megújításának biztosításához ezen kívül követelni kell, hogy mindazo-
kat a költségeket, amelyek a nagyvonalú talajjavító munkák normál keretéből kiesnek, mint 
pl. a gépi és kémiai talajjavítás, erdőfelújítások, erdei útépítések stb., amelyek nem hoznak 
azonnali bevételt, a nem állami erdőkben is hasonló módon az állam vegye át, mint ahogy be-
ruházások útján más, a közösséget szolgáló egyéb vállalkozásoknál ma magától értetődik. 

 
e) A lecsökkentett kitermelés ellenére a munkaigény nem csökken a német erdőkben, a 

gazdálkodás általános belterjesebbé válása miatt, és a régen esedékes melioráció megindulása 
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végett. Éppen az erdőgazdálkodásban, mindenekelőtt a természetszerű gazdálkodásban, a 
megnövekedett munkateljesítményt a munkák mechanizálásával, és gépek alkalmazásával 
csak részben lehet elérni. Ezért változatlanul fennáll a szakmunkások iránti igény. Sajnos az 
utóbbi években egyre nehezebbé válik az egyes gazdasági üzemekben a feladatoknak megfe-
lelő szakmunkáslétszámot megtartani. Szinte teljesen hiányzik a szükséges utánpótlás éppen 
úgy, mint a mezőgazdaságban. Ennek oka a mezőgazdasági és erdőgazdasági munkáknak az 
ipari munkával szembeni lebecsülésében keresendő. Ha az erdei munkásnak ugyanolyan élet-
színvonalat kívánunk biztosítani, mint az ipari szakmunkásnak, akkor neki többet kell keres-
nie, mint eddig. Ha többet, vagyis legalább ugyanannyit keres, mint az ipari munkás, akkor az 
erdőgazdasági üzemekben egészséges, és teljesítőképes munkásállománynak a megtartása és 
megújítása nem okoz semmilyen nehézséget. Természetesen az erdei munkásbérek és az ipari 
munkásbérek méltányos egy szintre hozása megint csak a faanyagárak emelésétől függ, amely 
részünkről csak üdvözölhetően, a felhasználás további csökkentéséhez fog vezetni. Annak 
szükségét, hogy az állandó erdei munkásokat helyhez kössék a településeken, ma már általá-
nosan elismerik, és mindenütt erőteljesen igénylik. A letelepítés önmagában azonban nem 
elegendő. Ha az erdei munkásnak nem biztosítanak egyúttal elfogadható életszínvonalat, ak-
kor előbb, vagy utóbb a legszebb telepes porta ellenére elvándorol az iparba. 

Az erdei munka a bányász munkája mellett egyike a legnehezebbeknek. Egészen külön-
leges testi erőt követel a nehéz rönkök terepen való mozgatása, a döntés, a közelítés. Régeb-
ben a ledöntött, nehéz rönköket ott hagyták, és a fuvarosra, vagy a kereskedőre bízták, hogyan 
hozza ki az erdőből. A készletgondozó, természetszerű erdőgazdálkodásnál ez a gyakorlat 
semmi esetre sem engedhető meg, mert ez alkalmas arra, hogy a készletgondozás legszebb si-
kerét is visszájára fordítsa. A birtokosnak ezért kell a kidöntött faanyagot legalább a döntés 
helyétől a legközelebbi járművel használható útig erdei munkásokkal, saját rezsiben kiközelí-
teni. Az ipar is nehéz terheket mozgat, sőt, még nehezebbeket, mint amilyenek az erdőben 
előfordulnak. Ott azonban a nehéz munkákat gép végzi. A gép ma, a motorfűrészek megjele-
nésével már utat talált az erdőbe, és vontatókat, közelítő gépeket szórványosan már alkalmaz-
nak. Ez végül is még csak a kezdet. De nekünk fokozatosan magunkévá kell tennünk az ipar-
ban magától értetődővé vált alapelvet, hogy a nehéz munkák elvégzéséhez gépeket kell 
felhasználni. Ennek megvalósítása nemcsak a teljesítmény növelését, az előrelépést, az anyag-
kímélést (állomány, talaj és szállítóeszköz) szolgálja, hanem legfőképp az erdei munkások 
kímélését, az egészségük és teljesítőképességük megtartását. Valamennyi erre vonatkozó tö-
rekvésnek azonban irányt kell szabnia annak az alapelvnek, hogy a technikát (gépeket) kell az 
erdőhöz szabni, és nem az erdőt a technikához. 

Ma még mindig alábecsült veszélyforrás, nemcsak az erdőre nézve, hanem az egész 
földművelésre, egyáltalában valamennyi organikus élet számára, a víz, a levegő, és a talaj gát-
lástalan elszennyezése az ipar által kibocsátott gázok és szennyvizek által. Az elszennyeződés 
mértékének és hatásának számszerű meghatározását szokás szerint csak egyes esetekben kísé-
relték meg, amikor azt már a laikusok elől sem lehetett elrejteni. Itt különösen az iparterületek 
közelében fellépő közvetlen füstkárokra gondolok. Hogy az ilyen károkat elkerüljék, legtöbb-
ször nagyon magas kéményeket ajánlanak, ilyeneket fel is építenek, hogy ezzel a füstgázokat 
a veszélyeztetett erdőtest fölé terelhessék. Ezzel azonban káros hatásuk nem szűnik meg, csak 
elraktározódik. 

Egyebek mellett a növényi és állati szervezeteket károsító kémiai anyagok (fluor, arzén 
és sok más) közül az egyik legveszélyesebb a kénes sav, amely a füstgázokat minden növényi 
élet számára oly veszélyessé teszi. A kénes savat mégoly magas ipari kéménnyel sem lehet 
eloszlatni, mert azon keresztül éppúgy a levegőbe jut, mint egy alacsonyabból. A levegőből 
azonban minden esetben a füstforrástól rövidebb-hosszabb távolságra, a csapadékvízzel kén-
savvá változva, kisebb-nagyobb töménységben ismét a növényekkel borított talajra jut. Itt 
azonban nemcsak közvetlenül a növényeket károsítja, hanem közvetve a talajt is savanyúvá 
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teszi. Ezen kívül a talaj könnyen oldódó szénsavas meszét nehezen oldódó kénsavas mésszé 
(gipsz) alakítja. 

Az ember hozzátevőleges fogalmat alkothat a mező- és erdőgazdaságnak okozott kár 
nagyságáról, melyet az ipari füstgázok okoznak, ha elképzeljük, micsoda irdatlan mennyiségű 
szenet égetnek el évente Németországban. Ennek teljes kéntartalma kénsav formájában állan-
dóan a talaj felszínére jut. 

Ismételten javaslatot tettek arra (legutóbb A. Heger a Der Deutsche Forstwirt l942. Nr. 
67-68.), hogy a füstkártalanítás kérdését „egy kiegyenlítési alap” képzésével rendezzék abban 
a formában, hogy minden felhasznált tonna szén után törvényes hozzájárulást, pl. 1 pfenniget 
kelljen befizetni. Ebből az alapból lehetne az okozott kárt megtéríteni, és a szükséges talajja-
vításokat (mész, bazalttrágyázás, bazaltpor, füstálló fafajok telepítése és hasonló más) fedez-
ni. Ezt a javaslatot nem tartom nagyon szerencsésnek, mert a gondot nem a gyökerénél ragad-
ja meg, így nem tudja a kár okát megszüntetni, csak a kárt kevésbé érzékelhetővé teszi. Alap-
vetően azt a követelményt kell felállítani, hogy minden, az iparból származó mező- és erdő-
gazdasági kárt már az eredeténél kell minden rendelkezésre álló eszközzel megszüntetni. Ez 
technikailag teljes egészében megoldható. Először az energiagazdálkodást kell a villamos 
energia oldalára állítani (vízierőművek, a szél felhasználása), ami által az értékes, és nem kis 
mennyiségben rendelkezésre álló szén vagyont más, jobb felhasználási célokra lehet átvezet-
ni, ahol a füstgázt meg lehet tisztítani az életet károsító anyagoktól. Ezt azonban törvényes 
beavatkozás nélkül nem lehet elérni. 
 
 
 

3. Szervezeti feltételek és követelmények 
 

1. Ha elhatároztuk, hogy az eddigi erdőgazdálkodásunkat átállítjuk természetszerű er-
dőgazdálkodásra, felvetődik a kérdés, hogy az átalakítást teljes egészében és íziben elkezd-
jük-e, vagy az egész területen fokozatosan, esetleg helyenként korlátozottan, esetleg előbb 
egyezséget kell-e kötnünk a régi üzemmóddal vagy sem, és még ezekhez hasonlók merülhet-
nek fel.  

Elvileg állandó szervezeti  fejlődést kell biztosítani, az ezzel szemben álló kompromisz-
szumokat pedig el kell vetni. Állandó fejlődést kell elérni, különben nemcsak az erdőgazdaság, 
hanem még inkább az egész fagazdaság a legnagyobb megrázkódtatásoknak lesz kitéve. A 
kompromisszumot eleve el kell vetni, mert különben soha nem jutunk ki belőle. Ennek az 
elvnek a keretében több megoldás lehetséges, amelyek közül kettő az alábbi: 

Az átállítás fokozatosan (Németországban) az egész területen rövidebb-hosszabb átme-
neti időszak alatt megy végbe, mialatt a régi gazdálkodás lassan lecseng, és helyébe lépésről 
lépésre, kompromisszum nélkül, az új gazdálkodás lép. Az átmeneti időszak (egész Németor-
szágban) nem lehet egyforma. Sokkal inkább regionálisan igazodik aszerint, hogy az eddigi 
regionális gazdálkodás mennyire áll távol a természetszerű erdőgazdálkodástól, és hogy mi-
lyen mértékben adottak a szükséges feltételek, mindenek előtt a személyi és erdészetpolitika 
terén, vagy előbb meg kell teremteni azokat. 

Szászországban az 1935-ben bevezetett átállítás, amely ezt az utat szolgálta, eredetileg 
öt év átmeneti időt tervezett. Ezen időn belül kellett volna a tarvágásos gazdálkodást meg-
szüntetni. A huzamos többlettermelés következtében azonban az átmeneti időt meg kellett 
hosszabbítani, és végül is 1939 tavaszán az egész átállítást − kétségtelenül más indítékokból − 
végleg leállították. A tarvágásos üzemnek fokozatos megszűnése folyamán úgy jártak el, hogy 
minden egyes erdőhivatalnak megállapították az 1926-tól 1935-ig végzett, éves tarra vágott 
területét. Ezek a megelőző tarvágásos területek voltak a bázisai annak a tervnek, amely meg-
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adta a következő öt évre minden erdőhivatal számára a még engedélyezett, évenként csökke-
nő mértékű tarvágást. Ezen kívül még adott helyre és állományra vonatkozóan olyan korláto-
zó rendelkezéseket is kibocsátottak, amelyekben tarvágást már nem engedélyeztek.  

 
Az átállításnak ezt a módját minden előkészítés nélkül, csak viszonylag kis erdőigazga-

tóságokban lehet végrehajtani, amennyiben a szükséges erdészetpolitikai feltételek adottak.  
Egy kis erdőigazgatóságban aránylag rövid idő alatt meg lehet valósítani a teljes személyzet 
egységes szakmai oktatását. 

A legjobb megoldás eddigi tapasztalataim szerint az, ha egész Németországban, minden 
erdőgazdasági tájra elosztva, kiválasztanak egyes állami erdőhivatalokat (kb. az összesnek 5-
10 %-át), amelyekben a szükséges feltételek lehetőleg már messzemenően adottak. Számba 
jöhetnek mindenek előtt összefüggő, nem széttagolt erdőhivatali körzetek, amelyekben nem 
túlságosan nagy a vadállomány, és nem nagy az idegenforgalom, amelyekben kevés a beéke-
lődő, ellenőrzésnek alávetett, nem állami erdő. Ezek az erdőhivatalok kivételes helyzetet él-
veznek, és minden tekintetben támogatást kapnak. Ezeket az erdőhivatali körzeteket, amilyen 
gyorsan csak lehet, pontosan felleltározzák, nemcsak azért, hogy a tervezéshez alapot nyerje-
nek, hanem azért is, hogy a gazdálkodás sikereit, esetleg buktatóit szabatosan számba lehes-
sen venni. Tehát elsősorban kísérleti és példamutató gazdálkodást folytassanak, amelyből az 
új tanok elterjedhetnek, az érintett erdőgazdasági táj regionális gazdálkodási tapasztalataiba 
gyökeret eresztve. 

Ezért fontos, hogy a hivatalvezető gazdálkodónak pedagógiai érzéke is legyen, mert a 
maga területén a regionális gazdálkodás tanítójává is kell válnia. 

A többi erdőhivatalban, eltekintve az egész német erdőgazdálkodásban kívánatos hoza-
dékcsökkenéstől, egyelőre ne lépjen be semmi változás. Lényegében úgy gazdálkodjanak to-
vábbra is, mint eddig. De minden energiával azon kell dolgozniuk, hogy számukra is megte-
remtődjenek az átállításhoz szükséges feltételek.  

Miután a gazdálkodás a kísérleti és minta-erdőhivatalokban (5-10 év múlva) beérett, 
azután lehet arra gondolni, hogy további, arra alkalmas erdőhivatalokat állítsanak át. Ilyen 
módon 10-20 év alatt valamennyi állami és nem állami erdőt be lehet vonni. 

Ezzel a lépésenként történő előrehaladással a fagazdaságnak minden megrázkódtatását 
és az erdőgazdálkodásban minden balsikert el lehet kerülni. A kísérleti és minta erdőhivata-
lokban nyert tapasztalatok ugyanis – még a rosszak is – azonnal hasznossá tehetők más erdő-
hivataloknál is. 

Biztosítani kell a kapcsolatot valamennyi kísérleti- és minta erdőhivatal vezetője között, 
különben fennáll annak a veszélye, hogy a regionális gazdálkodási módszernek a kialakításá-
nál elvész a természetszerű erdőgazdálkodás valamennyi fölérendelt elve, és ismét kialakul 
számtalan speciális üzemmód, amelyek mindegyike igényt tart arra, hogy az övé legyen álta-
lános érvényű. Ennek az eredménye a célok teljes tisztázatlansága és általános szétforgácso-
lódás lenne. Hogy ilyen zűrzavar ne állhasson ismét elő, azért az előbbieket a felsőbb veze-
tésnek is szorgalmaznia kell. 

 
2. Az általános közigazgatási szervezet kérdésébe e kötetben csupán annyira megyünk 

bele, amennyiben az az erdőgazdálkodást kétségtelenül érinteni fogja. Csak néhány kérdést 
emelek ki, amelyek nekem fontosnak tűnnek: 

Centralizáció vagy decentralizáció. A központosítás gépiessé válást jelent, a decentrali-
záció egyéniesítést. Központilag olyan dolgokat kell kezelni, amelyeknél a technológializálás, 
illetve a sematizálás előnyt, vagy egységes kezelést jelent. Az erdőművelés vonatkozásában a 
központi befolyás csak addig érhet, ameddig nagy, egyértelműen fölérendelt szempontokat 
vesz figyelembe, azaz a természetszerű erdőgazdálkodás általános érvényű alapelveit szol-
gálja. 
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Messzemenő központosítást követel viszont minden olyan kérdés, amely a leltározást, a 
termőhelyet, az élőfakészletet és a teljesítményvizsgálatot érinti. Leltározást és teljesítmény-
vizsgálatot egységes nézőpontból, és egységes mértékkel kell kezelni egész Németországban, 
mert csak így kerülünk abba a helyzetbe, hogy megbízható üzem összehasonlítást végezhe-
tünk, és a hozadékot mind az egész tájra, mind az egyes erdőhivatalok számára a teljesítőkés-
zségüknek megfelelően oszthatják szét. 

Itt az ideje, hogy az élőfakészletnek minőség és mennyiség szerint egységes leltározása 
készüljön (német nagytérségi felvétel), mint ahogy az Svédországban − legalábbis ami az 
élőfakészlet nagyságára vonatkozik − már megtörtént, miután az egységes termőhely leltáro-
zás (talajtérképezés) már előzőleg elkészült. Ilyen országos, az élőfakészletet érintő felmérés, 
minden jelentős eszköz nélkül, rövid idő alatt, az általunk előterjesztett élőfakészlet leltározás 
segítségével könnyen megvalósítható. R. Meichsner több szász erdőhivatali körzetben végzett 
ez irányú kísérletet, amelyek a legjobb reményekkel bíztatnak. 

Az egyes erdőgazdasági tájak és erdőhivatalok teljesítményének megfelelő arányos ho-
zadék elosztásról írt W. Mantel az Allgemeine Forst und Jagdzeitung 1940. márciusi füzeté-
ben. „Az erdőrendezés tárgyilagosságának alapjai” című értekezésében nagyon figyelemre-
méltó javaslatot tett „az erdészeti mutatószámok” bevezetésére. Ezzel egyidejűleg, egy nyil-
vánosságra nem hozott eljárást dolgoztam ki én is, ugyanilyen célra. Ez még egyszerűbb és 
megbízhatóbb, mert csak olyan számokat használ, amelyek méréssel megkaphatók. A telje-
sítményképesség mérésére az átlagos élőfakészlet nagyság, és az átlagos termőhelyi minőség 
hányadosát használja fel mértékül. (I = legjobb, V = legrosszabb termőhelyi minőség). 

Természetesen az olyan kérdéseket, mint a faárképzés, egyáltalában a piacszabályozás, 
a munkásokról történő gondoskodás stb., továbbra is központilag kell kezelni. 

Az egyes országok és országrészek nagyon különböző termőhelyi viszonyai miatt, er-
dőművelési kérdéseket − eltekintve a vezérelvek figyelembe vételétől − központilag nem le-
het részletekbe menően szabályozni. Itt sokkal inkább a decentralizációnak van helye.  

Ebből kifolyólag az erdőművelési ellenőrzést erdőgazdasági tájak szerint kell feloszta-
ni. Helytelen gyakorlat az, hogy az országos erdészeti igazgatás központi adminisztrációs iro-
dájában, vagy egy országos erdőmesteri irodában ülő előadó, aki főfeladatként valamilyen 
speciális területen dolgozik, mellékesen az ellenőrzés feladatait is ellássa. A felügyelő telep-
helye a gondjaira bízott erdőgazdasági táj közepén legyen. Akkor lesz az ellenőrzés a legha-
tékonyabb, ha ő vezeti körzetének egyik erdőhivatalát. A körzetében lévő gazdasági vezetők 
között ő legyen az első az egyenlők között. Már most mérlegelni kell, hogy nem célszerű-e a 
kísérleti és mintaerdészetek vezetőinek később az erdőművelési felügyeletet átadni saját nö-
vekedési körzetükben. 

Az erdőgazdálkodásban a tartamosság elve parancsolóan megköveteli a helyhez kötött-
séget mindazoktól az erdőgazdáktól, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek az erdővel, tehát a 
pagonyerdésztől a felügyelőig bezárólag. Ezt a követelményt már sokszor meghatározták, de 
ritkán valósult meg. Ez lényegében nem az érintett erdőgazdának a letelepedésre való csekély 
hajlandóságán múlik, hanem legtöbbször személyi és családi körülményeken, amelyek a hiva-
tással egyáltalában nincsenek kapcsolatban. A legtöbb áthelyezési kérvényben pl. a gyermek-
nevelés vagy a hivatal helyének kedvezőtlen közlekedési viszonyai, és hasonlók játsszák a fő-
szerepet. Ugyanezek az okok késztetik az erdei- vagy mezőgazdasági munkásokat is arra, 
hogy elhagyják a lakóhelyüket. A városban lakó alkalmazottakat viszont az készteti helyvál-
toztatásra, hogy alacsony az életszínvonaluk. Mind az erdészeti alkalmazottak, mind az erdei 
munkások helyben maradását csak úgy lehet elérni, ha életszínvonalukat megjavítjuk. Akkor 
minden áthelyezést az elkerülhető legkisebb mértékre lehetne korlátozni. Az erdésznek a ma-
ga erdejében éppen olyan biztonságban kell magát éreznie, mint a parasztnak a saját földjén. 

 103



Az erdőhivatali körzetek nagysága sokat vitatott kérdés. Egyesek lehetőleg kis erdőhi-
vatalokat kívánnak, mert azt gondolják, hogy csak ezekben lehet intenzív erdőgazdálkodást 
folytatni, mások lehetőleg nagyokat, mert azt hiszik, hogy csak így tudják megőrizni magas 
pozíciójukat. Véleményem szerint meghatározott területnagyságot egyáltalában nem lehet 
megállapítani. Hasonlóképpen vélekedik Rau, a Wüttembergi Országos Erdészeti Hivatal ko-
rábbi elnöke a Deutscher Forstwirt 23. kötete l3/14. számában. Tanulmányában nyolc fő 
szempontot sorol fel, amelyek mértékadók lehetnek az erdészeti hivatali körzetek kialakításá-
nál. Én minden további nélkül csatlakozom ezekhez a szempontokhoz, hármat mégis kiemel-
nék, amelyek a nagyobb erdészeti hivatali körzetek kialakítása mellett szólnak: 

 
a) Nagy, összefüggő, egységes jellegű erdőgazdasági tájban − mind síkságon, mind 

hegyvidéken − célszerű nagy erdészeti hivatali körzeteket kialakítani. Ezzel szemben egymás-
tól távol eső, egyenetlen jellegű parcellák nagy erdészeti hivatali körzetekké való egybekap-
csolását elfogadhatatlannak tartom. Szerintem ilyen esetben inkább több kisebb, önálló pa-
gonyt kellene létesíteni. 

  
b) Tévedés általánosan feltételezni, hogy az erdőgazdának kisebb kerületben több ideje 

van az erdőben tartózkodni, mint a nagyban. A nagy kerület az előírások szerint joggal na-
gyobb személyzettel, és jobb technikai felszereltségű irodával rendelkezik, mint a kicsi. Ebből 
következően a vezető sokkal könnyebben szabaddá tudja magát tenni a produktív erdei mun-
ka számára, mint egy kis erdészeti körzetben, ahol specializált segéderők hiányában sok iro-
dai munkát saját magának kell elvégeznie.  

 
c) Éppen úgy, mint minden más hivatalban, és különböző kategóriákban várományosok 

vannak készenlétben, akik a képzettségüknek megfelelő végálláshoz nem jutnak hozzá ilyen 
igény hiányában, s vannak olyan főiskolát végzett erdőgazdák is, akik nem alkalmasak erdő-
gazdának. Az ilyeneknek megvan a lehetősége, hogy a nagy erdőhivatalokban előadói állás-
ban teljesen kielégítő munkát találjanak. Egy nagy erdőhivatal vezetője ezáltal abba a hely-
zetbe kerül, hogy a tisztán igazgatási munka jó részét az előadó veszi át, így igazi felelősség-
teljes munkáját az erdőben még szabadabban végezheti, vagy egy nagyobb területen sikeresen 
gyakorolhatja  
 

4. Tudományos feltételek és követelmények 
 

A tudomány sem maradhat érintetlenül az erdőgazdasági reformtól sem az oktatásban, 
sem a kutatásban.  

A főiskolát elhagyó fiatal okleveles erdőgazda tanulmányai alapján általában gazdag 
természettudományos és technikai tudással rendelkezik. Azt  a készséget azonban, hogy bio-
lógiailag, és mindenekelőtt dinamikusan gondolkozzék, a legritkább esetben sajátítja el. A 
nélkülözhetetlen dinamikus, biológiai gondolkodást, az erdőgazdasági alkotásra való készsé-
get, és az alkotó fantáziát csak a tanulmányok befejezése után, gondos önneveléssel szerezhe-
ti meg a szakmában. Amellett nagyon kétséges, hogy a nagy szakmai tudással rendelkező je-
lölt egyúttal alkotókészséggel is meg van-e áldva. Eddigi tapasztalataim az ellenkezőjéről 
győztek meg. 

Gazdálkodni annyit jelent, mint teremteni és formálni. Ezért joggal várjuk el, hogy a fő-
iskolák olyan jelölteket bocsássanak ki, akik ehhez a feladathoz fel tudnak nőni. Számunkra 
használható jelölteket azonban csak akkor tudnak kibocsátani, ha az egész felsőoktatás alap-
jaiban átalakul. A technika minden területe, de különösen az orvostudomány gazdag tanulsá-
ga az, hogy a tudományos és a gyakorlati előrelépés egyszerűen elképzelhetetlen anélkül, 
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hogy a tanítás és a kutatás kapcsolatban ne maradjon a tárggyal. Az orvostudomány minden 
egyetemi tanárának gazdag klinikai anyag áll rendelkezésére tárgyának tanítása és kutatása 
érdekében., függetlenül attól, hogy módjában van-e akár tanítani, akár kutatni. A technikai fő-
iskolák éppen úgy, mint az ipar kutatóintézetei a modern kutatáshoz szükséges minden gya-
korlati eszközzel kitűnően el vannak látva, a hallgató maga is dolgozva tanul. 

A mi tárgyunk az erdő, amelyben gazdálkodás folyik. Legalábbis az erdőgazdálkodás 
legfontosabb szaktárgyait illetően az előadóteremből a szaktárgyak oktatását az erdőbe kell 
kihelyezni. A főiskolai tanárok számára a legjobb iskolaterem az erdő. Ezért elkerülhetetlen 
követelmény, hogy azok a professzorok, akik az erdőgazdálkodási ismeretek vezérterületeit 
oktatják, mielőtt professzorok lennének, egy erdészeti hivatalban maguk gazdálkodjanak 
hosszabb ideig, majd még mint professzorok továbbra is vezessenek egy erdőhivatalt. Csak 
így érhető el, hogy állandó kapcsolatban maradjanak az oktatott és kutatott tárgyakkal, s 
amellett szakmánk nélkülözhetetlen teljes áttekintését, azaz a nagy erdőgazdasági irányvona-
lat a későbbi specializálódás ellenére se veszítsék el. Különben az erdőgazdálkodás oktatása a 
középkori skolasztika szintjére süllyed. 

A hozadéktani kutatások tárgya eddig szinte kizárólag az elegyetlen egykorú, mestersé-
ges erdő − azaz a korosztályos erdő  − vagy gyakran annak egy alakja, az egykorú, elegyetlen 
állomány volt. Minden kutatási módszer ehhez volt igazítva. Ez az eljárás azonban teljesen 
használhatatlan az őserdő és a természetszerű gazdasági erdő fejlődésének a kutatásához, 
amely pedig a kutatás állandó tárgya kell legyen. 

Az erdő nem a fáinak az összessége, éppen úgy, ahogy egy nép sem csupán a tagjainak 
az együttese. Mindkét esetben sokkal inkább minden tag, minden részlet, minden tényező, 
minden erő, aszerint, hogy melyik együttesbe kerül, nagyon különböző jelentőségű és hatású. 
Minden kutatómunka, mely az erdő szervezetének a kutatásánál csupán arra szorítkozik, hogy 
csak egyes tényezőket, vagy kis területet kutasson, soha sem fog a szervezetre, vagy organiz-
musra érvényes, és ezáltal meggyőző eredményre jutni. Ezért vezettek az elszigetelt kis par-
cellák, (pl. a hozadéki próbaterületek) az egész erdőre vonatkozóan téves, vagy legalábbis 
semmitmondó eredményekhez. Tisztán matematikailag levezethető, hogy mégoly szabatosan 
felvett próbaterületek eredményeinek az alkalmazása egész állományra, vagy akár az erdőre, 
messze nagyobb hibát okoz, mint az egész területnek viszonylag elnagyolt felvétele. 

Kis területek és egyes tényezők kutatása soha nem tudja feltárni az élő szervezetet  
folyvást meghatározó komplex hatásokat. 

Az erdőgazdálkodási kutatások kiindulópontja mindig az egész erdő legyen, ezért min-
den tudományos vizsgálódáshoz, kísérlethez hosszú megfigyelési időszakra, és nagy területre 
van szükség. Legfontosabb, hogy ezen az alapon a meglévő állapotokat és a köztük lévő kü-
lönbségeket megismerjük, és rögzítsük. Ezután meg kell állapítani a meghatározóan működő 
tényezőket. Erre való tekintettel kell az egész felvételi anyagot átnézni, rendezni és értékelni. 
Alapvető fontosságú a fejlődési irány megismerése, amit legjobban a tényezők szélsőséges 
működési lehetőségei mellett lehet tanulmányozni. Az így feldolgozott kutatási eredményeket 
ellentmondás nélküli rendszerbe foglalhatjuk, és így egy erdőgazdálkodási kérdésnek a maga 
teljes egészében való tudományos vizsgálata lezárható. 

A kínos pontossággal felvett, elszigetelt kis próbaterületek helyébe − vagy legalábbis 
melléjük − a jövőben kísérleti pagonyoknak, vagy nagyobb gazdálkodó, kísérleti tömböknek 
kell lépniük. Csak ilyenek tudják kutatásszerűen az erdőnek, mint élő szervezetnek a megje-
lenését számba venni. 

Mint már említettem, gyakorlati tevékenységem kezdetén, mint erdőgazda 1927-ben 
Bärenfelsben „Gazdasági kísérlet a természetszerű erdőgazdálkodásban” címen munkát kezd-
tem el 170 hektáron, amelyet eredetileg „örökerdő kísérletnek” (Dauerwaldversuch) nevez-
tem. 1936-1938-ig Szászország más erdőgazdasági táján további három gazdálkodási kísérle-
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tet állítottam be, egyenként 100-200 hektár területen. Ezeken az önmagukban összefüggő kí-
sérleti területeken, amelyek bizonyos mértékben az eddigi felfogás szerinti „üzemosztály” ké-
pét mutatták, 10-10 évenként, mindegyikben, valamennyi számba jöhető szempontból pontos, 
termőhely- és állomány leltárt készítettem. Valamennyi gazdasági intézkedést elkönyveltek, 
úgyhogy egy gazdasági időszak lezárásakor egyszerűen elkészíthető volt minden hatékony té-
nyezőt figyelembe vevő, tudományos- és gazdasági mérleg, amely − mivel az erdő teljes élő 
szervezetére vonatkozott − az egyes tényezőket nem elszigetelten vizsgálta, s ezért  növedék-
körzetre érvényes következtetések levonását  tette lehetővé. 

Ezzel szemben, ha ma két különböző teljesítményű állományt vizsgálnak, akkor a sza-
bályok szerint olyan hosszan folytatnak tényezőkutató termőhelyfeltárást, amíg nem találnak 
a termőhelyek között valamilyen különbséget. Ilyen különbség mindig található, mivel két 
termőhely soha nem egyforma. Azután úgy állítják be, hogy ez a megtalált különbség az 
eredendő oka a teljesítménykülönbségnek. Ilyen következtetés lehetséges, azonban nem 
biztos, hogy igaz, mert nagyon sokszor mutatnak fel különböző termőhelyek azonos 
teljesítményt hasonló növényaspektus mellett. Dannecker pl. megállapította, hogy jelentősen 
különböző termőhelyen álló, évtizedeken keresztül hasonló módon kezelt szálalóerdők 
megjelenése és teljesítménye nem különbözik egymástól. Mint ellenpéldát írta le Schmithüsen 
(Tharandter Jahrbuch 1934. No. 4.) Rajna-tartomány ismételt tarvágással kezelt sarjerdeinek 
teljes florisztikai egyhangúságát és karakternélküliségét, ahol a gazdálkodás egyedül a 
jelentős termőhelyi különbségek ellenére, megjelenésbeli azonossághoz vezetett. Hasonló 
megfigyelést lehetett tenni az Érchegység régi tisztásain (Weck, Zeitschrift für Forst- und 
Jagdwesen 1929.) A nagykiterjedésű ligeteket, ritkásokat és tisztásokat, amelyeket hosszú 
éveken keresztül magukra hagytak, mindenütt egyformán elzordult Vakcinium-szőnyeg 
borított, amelyek beerdősítésük után florisztikailag mindinkább differenciálódtak és ma, 100 
év után, a fiziognómiailag egykor egyforma területeket  nagyon különböző talajvegetáció 
fedi, az Oxalis-féléktől az áfonyás Aira típusokig. 

Németországban mindenütt megállapítható, hogy milyen nagy jelentősége van az embe-
ri beavatkozásnak, a jó, vagy rossz gazdálkodásnak a termőhely arculatára és teljesítményére. 
Ahol pl. csak egy út választja ketté az eredetileg egészen egyforma termőhelyet, ma azokat 
egészen különböző faállomány takarja, egészen különböző teljesítménnyel. Így találhatunk pl. 
Észak-Nyugyat-Szászországban második-, harmadik generációs, haldokló lucfenyő állomá-
nyokat olyan talajokon, amelyek lombfákkal beerdősülve igen jó teljesítményt nyújtanának, 
ahogy a még meglévő állománymaradványok jelzik. 

Majd ha a kutatás a figyelmét állandóan az „egészre” és a „jövőre” irányítja, számításba 
veszi és alakító erőnek ismeri el a többi termőhelyi tényező előtt a különbözőképp értékelhető 
és megjelenő, rendszerint irányító szerepű „emberi művelést”, azaz az erdőgazdálkodásnak az 
intézkedéseit, akkor tehet szert új ismeretekre. Ezek az ismeretek lassan meg fognak érni. 
Akkor viszont meg lesz az az előnyük, hogy a tudományosan jól képzett erdőgazdát is meg-
győzzék, ami sajnos az eddigi erdőgazdálkodás eredményei mellett nem mindig sikerült. 
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G. MILYEN EREDMÉNY VÁRHATÓ  
AZ ÁTÁLLÁSTÓL NÉMETORSZÁGBAN? 

 
 

Ezt a kérdést fel kell tenni, mert a válasz eldönti, hogy a reformhoz az előterjesztett ja-
vaslat szellemében akarunk, ill. kényszerülünk csatlakozni, vagy sem. A kérdésre egyáltalá-
ban nem könnyű válaszolni. Mindazonáltal az általános fejlődési irányt nagy biztonsággal 
megjósolhatjuk azoknak az eddigi tapasztalatoknak és tudományos eredményeknek az alap-
ján, amelyeket én a könyv eddigi fejezeteiben megkíséreltem bemutatni. A következőkben 
mégis a jobb megértés végett, és csakis azért, számszerű példát hozok fel, de nyomatékosan 
hangsúlyozom, hogy ezeknek a számoknak csak bizonyos valószínűségi értékük van, a való-
ságos fejlődés ezektől lényeges eltérést hozhat.  

Aligha akad véleménykülönbség annak megítélésében, hogy a reformnak be kell követ-
keznie. Az erdők leromlását újjáépítésnek kell követnie. Hogy miképpen kell az újjáépítést 
gyakorlatilag megvalósítani, azt ebben a munkámban megkíséreltem bemutatni.  

 
1. Mielőtt az átállás előrelátható sikere felé fordulnánk, vizsgáljuk meg, hogy a 

túlhasználat, ahogy azt az utolsó években végrehajtani kényszerültünk, hogyan hat, illetve ha-
tott aszerint, hogy miként valósították meg. Lényegében három esetet különböztethetünk meg: 

  
a) tarvágással, 
b) gyérítéssel, 
c) készletgondozással. 
 

a) Világos, hogy a tarvágás a legkényelmesebb eljárás, amellyel az elrendelt kvótát 
gyorsan és biztosan, amellett a legkisebb költséggel, a legkevesebb szellemi és fizikai mun-
kával, az igényelt választék összetételben teljesíteni lehet. A tarvágás azonban nemcsak jelen-
tős üres vágásterületet hagy vissza, amelyen nem egyszerű feladat új, elegyes erdőt telepíteni, 
hanem az erdőklíma további romlásához, és ezzel teljesítménycsökkenéshez vezet, amely na-
gyobb, mint az élőfakészlet csökkenése a túlhasználat következtében. Ezzel azonban a tarvá-
gással való túlhasználat hátrányos következményeinek még nincs vége. 

A legtöbb korosztályos erdőnk a legidősebb korosztályú élőfakészlete hányadában tar-
talmazza a legjobb anyagot. Ezek ugyanis kifogástalan fajtájú és egészséges, esetleg még ele-
gyes állományok, mialatt a középkorú korosztályok jelentős része kereskedelmi vetőmagból 
származik, (erdeifenyő, lucfenyő) tehát legtöbbször nem kifogástalan fajtaminőségű. A lucfe-
nyő esetében még tetézi a gondot, hogy nagy részük gyakran l00 %-ban szarvashántott. A 
korosztályos erdő középső osztályai (30-70 éves korig) törvényszerűen a legrosszabb 
élőfakészletűek. Ezeket kell elsősorban feláldozni az elrendelt túlhasználatok során. Ha fenyő-
erdőben − mint ahogy legtöbbször a lucfenyő esetében − a korosztályok vágássorokban lép-
nek fel, akkor lehetetlen a középső korosztályokat tarvágással kiemelni a vágássorból, és a 
legidősebb, értékes állományt állva hagyni. A tarvágás sokkal inkább a vágássorozat legidő-
sebb állományát vágja ki a középkorúak előtt, ezzel azonban a legjobb élőfakészlet-részek, 
melyek legtöbbje még értékes, helyi őshonos fajta, megsemmisülnek. Ez az eljárás jóvátehe-
tetlen biológiai veszteséget jelent.  

 
b) Egy megemelt kvótát minden erdőben egyszer, minden további nélkül teljesíteni le-

het egy erősebb gyérítéssel a teljes területet érintve, legyen az felső-, vagy alsószintű gyérítés, 
vagy más gyérítési mód. Rövid időközökben, hosszabb időn keresztül megismételve azonban 
az ilyesfajta gyérítéseket, erős túlhasználat esetén, már nagyon hamar egyenletes bontás lép 

 



fel minden állományban. Ez éppen úgy, mint a tarvágásnál − de minden esetre más módon − 
az erdőklíma pusztulásához vezet, eredménye az egész erdő területének teljes elfüvesedése. 
Ezáltal a természetes felújítás, amely az erdőklímát automatikusan helyreállíthatná, hosszabb 
időre lehetetlenné válik. Így egy csapásra szinte leküzdhetetlen nagyságú művelési kényszer-
munkák lépnek fel. Mivel tiszta ernyős állás állt elő, csak nagyterületű alátelepítés jöhet szá-
mításba. Ennek érdekében az egykori állomány maradékait gyorsan el kell takarítani, mielőtt 
egy vihar kidöntené, vagy kiforgatná. Ez a művelet rendkívül megnehezíti a jövő gazdálkodá-
sát (döntési és közelítési károk), végül utolsó megoldásként mégis a tarvágás marad. Az ily 
módon keletkezett erdőképet, különösen az észak-németországi erdeifenyő tájakon, a fejlődés 
minden szakaszában óriási területeken megtalálhatjuk. 

 
c)A hosszantartó túlhasználatot az erdő viszonylag akkor viseli el legjobban, ha az  

egész hozamterületen készletgondozó vágás érvényesül. Az élőfakészlet magától értetődően 
így is csökken, a teljesítménye azonban nem olyan mértékben, mint a tarvágás, vagy folytató-
lagos, erős gyérítés esetén, mert legalább az erdőklíma nem semmisül meg. Lényeges előnye 
azonban az, hogy az élőfakészlet legjobb része, és ezzel a meglévő helyi fajták megmaradnak, 
amelyeken ugyan lecsökkent növedék képződik, de javul a minősége. Ha hosszantartó, erős 
túlhasználat miatt mégis bekövetkezik az erdőklíma megbomlása, úgy lassanként, helyenként 
a természetes felújítást meghiúsító elfüvesedés lép fel, amely a lecsökkent élőfakészlet mes-
terséges pótlását teszi szükségessé. Akkor viszont messze jobb helyzetben vagyunk, mint a 
folyamatos, erős gyérítés esetében, mert nem állt elő az egyenletes ernyős állás, mivel az erdő 
egyenlőtlenül bontódott meg, ill. lazult fel. A kialakult hézagok minden további nélkül bármi-
lyen óhajtott, termőhelyálló fafajjal mesterségesen betelepíthetők. Így tehát nem keletkezik 
zavar az elérni kívánt fejlődésben, hanem meggyorsul az erdő átalakulása, a kitűzött célnak 
megfelelően. Mivel a felújítás nem ernyő alatt történik az egész területen, hanem csak az elő-
állt hézagokban, kisebb-nagyobb csoportos szerkezetben, semmiféle üzemi nehézségtől nem 
kell tartania a jövő gazdálkodásának. 

 
2. A következőkben egy elméleti példán kívánom bemutatni, hogyan fejlődik egy adott 

gazdasági egység (erdőhivatal-, vagy gazdasági körzet): A/ tarvágással végzett túlhasználat 
esetén. B/ természetszerű erdőgazdálkodás mellett, a használat céltudatos csökkentésével. 

 
A vizsgálódás az alábbi adottságokat feltételezi: 

 
a) A növedékszázalék, amely a tartamosságot egy gazdasági egységben (üzemosztályban) 

biztosító átlagos szerkezetű  élőfakészletre vonatkozik, és növekvő élőfakészlettel csökken.  
 

b) A növedékszázalék vegyeskorú erdőben, tehát a természetszerű gazdasági erdőben is, 
magasabb, mint az egykorú, korosztályos erdőben. 

 
c) Ennek következtében növekvő élőfakészlettel a fatömeg növedék eleinte növekszik, 

eléri a maximumot, majd csökken.  
 
d) A növedék maximum vegyeskorú erdőben nagyobb, mint az egykorúban. 
 
e) A maximális növedéket szolgáltató optimális élőfakészlet vegyeskorú erdőben maga-

sabb, mint az egykorúban. 
 
A 2. sz. ábrán mind a növedékszázalék, mind pedig a hektáronkénti folyónövedék egy-

felől a természetszerű gazdasági erdőben, másfelől az ugyanolyan termőhelyen álló korosztá-
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lyos erdőben, a hektáronkénti átlagos élőfakészlet nagyság függvényében van feltüntetve a 
következő feltételek mellett: 

a) A növedék minimum a természetszerű erdőgazdálkodásban 9 m3 hektáronként és 
évenként, 300 m3-es optimális élőfakészlet és 3 %-os  növedékszázalék mellett. 

 
b) A növedék maximum a korosztályos erdőben 6 m3 hektáronként és évenként, 250 

m3 hektáronkénti relatív, optimális élőfakészlet  és 2,4 növedékszázalék mellett.  
További feltételek: 
 
c) A beállított, korosztályos erdőnek (b. feltétel) x időpontban 150 m3 élőfakészlete van 

hektáronként, amely 50 m3 a-fa, 50 m3 b-fa, 50 m3 c-fa összetételű. Ennek megfelelően 10 
évi növedéke 5l m3 hektáronként, amely 17 m3 a-fa, 17 m3 b-fa, 17 m3 c-fa összetételű. 

 
d) Az a-fa értéke úgy aránylik a b-hez és a c-hez, mint 3:2:l -hez, ezekből levezethető az 

élőfakészlet, a növedékek és a használatok relatív értéke. 
 
e) Ebben az erdőben a használatok az x időpontig azonosak a növedékkel, tehát 17 m3 

a-fa + 17 m3 b-fa + l7 m3 c-fa = 5l m3 hektáronként és 10 évenként. Az élőfakészlet nagysá-
ga és összetétele állandó marad. 

 
f) X időpontban hektáronként és évenként 2 m3 többletkitermelés történik, tehát 10 év 

alatt 20 m3. A választékigény 10 évre összességében 3l m3 a-fa, 20 m3 b-fa, és 20  m3 c-fa = 
71 m3 hektáronként.  

 
g) X +10 éves időpontban lehetőség nyílik a gazdálkodás átállítására. B esetben az ed-

digi gyakorlatot folytatja, A esetben elrendelik a túlhasználatot. 
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Az adottságok a-tól e-ig és a feltételezések a-tól g-ig alapján  
a következő számítást lehet elvégezni: 

 
 
 

A-eset: folyamatos túlhasználat tarvágással 
 
 
 

Élőfakészlet Növedék Használat 
év a b c ösz-

szeg 
ér-
ték 

a b c ö. ér-
ték 

a b c ösz-
szeg 

ér-
ték 

x-10 50 50 50 150 300 17 17 17 51 102 17 17 17 51 102 
x 50 50 50 150 300 17 17 17 51 102 31 20 20 71 153 

x+10 36 47 47 130 249 13 17 18 48 91 31 20 20 71 153 
x+20 18 44 45 107 187 7 18 18 43 75 25 26 20 71 147 
x+30 0 36 43 79 115 0 16 20 36 52 0 57 20 71 122 
x+40 0 1 43 44 45 0 1 22 23 24 0 1 22 23 24 
x+50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- eset: átállás természetszerű erdőgazdálkodásra 
 
 
 

Élőfakészlet Növedék Használat 
év a b c ö. ér-

ték 
a b c ö. ér-

ték 
a b c ösz-

szeg 
ér-
ték 

x-10 50 50 50 15
0 

300 17 17 17 51 102 17 17 17 51 102 

x 50 50 50 15
0 

300 17 17 17 51 102 31 20 20 71 153 

x+10 36 47 47 13
0 

249 13 17 18 48 91 3 5 27 35 46 

x+20 46 59 38 14
3 

294 17 21 14 52 107 3 8 26 37 51 
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x+30 60 72 26 15
8 

350 21 25 11 57 124 5 15 20 40 65 

x+40 76 82 17 17
5 

409 28 30 9 67 153 7 20 17 44 78 

x+50 97 92 9 19
8 

484 39 37 4 80 195 10 30 9 49 99 

x+60 12
6 

99 4 22
9 

580 47 36 3 86 216 13 48 4 55 119 

x+70 16
0 

97 3 26
0 

677 53 32 3 88 226 16 43 3 62 137 

x+80 19
7 

86 3 28
6 

766 61 25 3 89 236 20 47 3 70 157 

x+90 23
8 

64 3 30
0 

845 70 17 3 90 247 23 64 3 90 200 

x+10
0 

28
0 

17 3 30
0 

877 82 5 3 90 259 70 17 3 90 247 

x+11
0 

29
2 

5 3 30
0 

889 82 5 3 90 259 82 5 3 90 259 

x+12
0 

29
2 

5 3 30
0 

889           
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A 3. sz. ábra az élőfakészlet, a használat és a növedék 10 éves időközönkénti fejlődését 
mutatja be, az A- ill. B-esetben fatömeg szerint, ahol az a-fa fekete, a b-fa vonalkázott és a c-
fa fehérrel jelzett. A 4. sz. ábra a relatív értékeknek ugyanezt a fejlődését mutatja be.  

A számításokból, valamint az ábrákból  a következőket állapíthatjuk meg: 
 
a) A túlhasználat aránylag rövid idő alatt teljes összeomláshoz vezet. 
 
b) Szanálás és újjáépítés eleinte csak elég súlyos áldozatokkal lehetséges. 
 
c) 10 éves túlhasználat után legalább 20 éves megtakarítás szükséges ahhoz, hogy az 

eredeti növedéket ismét elérjük. 
 
d) A maximális teljesítmény eléréséhez azonban még további sok évtizedes megtakarí-

tást kell vállalni. 
  
e) Az eredeti használat mértékét elérve a fejlődés az optimumig viszonylag gyorsan 

végbemegy. 
 
f) A teljes siker, még ha a szükséges feltételek biztosítva vannak is, csak nagyon hosszú 

idő után, − leghamarabb 100 év után − várható. 
 

3. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy milyen hosszú az az idő amelyen belül az át-
alakítást teljes egészében el lehet végezni, és amelyen belül az átalakítás sikeres lehet. 

Ha érdekünkben áll az állandó és szerves fejlődés, ahogy azt az előző fejezetekben aján-
lottuk, az átállást először az állami erdőterületeknek csak 5-10 %-án lehet teljes mértékben 
bevezetni. Legalább 5 év szükséges ahhoz, hogy a kijelölt kísérleti- és bemutató erdőhivata-
lokat az új felfogásnak megnyerjük. További 10-20 év szükséges a teljes német erdőgazdál-
kodás átállításához. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha az elkövetkező 10-15 évben sikerül 
számos, ehhez szükséges feltételt előteremteni. Azzal számolhatunk, hogy a német erdők va-
lódi újjáépítése nagyban majd csak a következő 10-20 évben indulhat meg. Akkor azonban 
még mindig 100-150 évnek kell eltelnie, míg valamennyi német erdő optimális állapotban, s 
maximális teljesítményszinten működik, feltételezve, hogy ez idő alatt nem következik be is-
mét egy gazdasági krízis, amely az egészséges fejlődést megzavarhatja. 

Hogy mennyi ideig fog tartani, amíg a termőhelynek megfelelő erdőújjáalakítás a rész-
letekig eljut, leginkább attól függ, eltekintve a szükséges erdészetpolitikai feltételektől, hogy 
az érintett erdők akkor milyen állapotban lesznek, mindenekelőtt az akkori élőfakészletük 
minőségi állapotát illetően. Ha a mai generációkban még megtalálható a termőhelynek 
megfelelő fafaj elegyesség, akkor nem lesz nehéz ezt a következő generáció számára 
megtartani. Ha ilyen nincs, akkor az eddigi állományokat termőhelyállóvá kell átalakítani. Ez 
annál gyorsabban megy, minél rosszabb az ez idő szerinti élőfakészlet, viszont annál 
egykorúbb lesz a következő generáció! Minél jobb a jelenlegi élőfakészlet minősége, annál 
hosszabb a felújítási és átalakítási idő. Akkor talán egy generáció alatt elérhetjük azt a célt, 
hogy vegyeskorú, elegyes erdőt hozzunk létre. A különlegesen rossz élőfakészlet miatt 
kikényszerített nagyon gyors átálláskor két, vagy három generáció is szükséges lehet a cél 
eléréséhez. Az elsőben lényegében az elegyességet, a második és harmadikban a 
vegyeskorúságot lehet elérni. Abból a tényből, hogy az emberi felfogás megváltoztatásában átütő siker csak nagyon 
hosszú idő alatt érhető el, nem vonható le az a következtetés, hogy egyáltalában nem fontos, 
mikor vezetik be az átállást, ma, vagy csak 10, esetleg 20 év múlva. Az ilyen álláspont telje-
sen hamis. Remélem sikerült bebizonyítanom, hogy eddigi gazdálkodásunkkal erdeink teljes 
leromlását okoztuk, és még ma is okozzuk. Minél tovább folytatjuk ezt a gazdálkodást, a ká-

 



rokat annál nehezebben lehet kiheverni. A végérvényes siker annál később következik be, mi-
nél később kezdődik az átállás. Az átállást, ahogy azt az általános helyzet egyáltalában meg-
engedi, azonnal meg kell kezdeni. 

 
4. A mai korosztályos erdőknek természetszerű gazdasági erdőkké történő átalakulása 

során az erdő jelentős szerkezeti változásokon megy keresztül, és olyan erdőalakok állnak elő, 
amelyek nagyon emlékeztetnek az eddig folytatott gazdálkodási rendszerekére. Példaként 
hozhatjuk fel egy tarvágás frontját, amely mellett a mesterséges erdősítésből származó fiata-
los már léces erdővé fejlődött, így előbb, vagy utóbb a közben beállt klimatikus befolyások 
hatására az erdőszegély, vagy természetesen felújult, vagy a fellazított szegélyt mesterségesen 
kell beerdősíteni, és így előáll a szálaló szegélyvágás alakja. Ha egy vágássorozatban fekvő 
rudas lucfenyőállományt rövid, vagy hosszabb idő alatt átalakítunk, akkor olyan alakzatok 
állnak elő, amelyek a szálaló szegélyre emlékeztetnek. Alkalomadtán természetesen ernyős 
ékvágásszerű, vagy szálaló szegélyszerű és minden más erdőalak is előállhat. Mégis ezeknek 
az erdőalakoknak a vonatkozó üzemmódokhoz semmi közük.  Az adott helyzetből előálló 
szálaló szegélyvágás ugyanis a mi esetünkben nem volt tervezett célja az üzem vezetőjének és 
nem áll szándékában, ha egyszer már létrejött, szálaló szegélyvágásként továbbkezelni, ha-
nem véletlenül előállt, átmeneti tagnak tekinti. Leggyakrabban szálaló erdőalakok állnak elő, 
noha ezeknek a szálaláshoz, mint üzemmódhoz semmi közük. − Néhány évvel ezelőtt 
Bärenfeldben felkeresett az azóta elhunyt Eberhard, a langenbrandi ernyős ékvágás szülőaty-
ja. Miután már órák hosszat jártuk a pagonyt Eberhard hirtelen örömmel felkiáltott, megpil-
lantva egy meghatározott erdőalakot: „Hát ez az ék!” Valóban az erdőalak látványa az 
eberhardi ék minden ismertetőjelét felmutatta. Ennek ellenére nem volt szándékos egy ilyen 
ék létrehozása. 

Alapvetően meg fog változni a fafaj összetétel is. Ma a német erdőkben uralkodó fafaj 
az erdeifenyő, a lucfenyő és a bükk. Ezekre állt rá a gazdálkodás, és semmi esetre sem gondol 
ma arra, hogy az erdeifenyő és a lucfenyő egy részéről, méghozzá nagyobb részéről lemond-
jon. Azonban éppen az utóbbi évek fejlődése igazolja, hogy pl. a bükk, amelyet az ipar eddig 
gyakran lebecsült, sokoldalú technikai feldolgozásra alkalmas. 

A gazdaság jövő igényét fafajok szerint csoportosítva, még csak megközelítőleg sem 
lehet megítélni, egy évszázadra, esetleg még ennél hosszabb időre előre. Legfeljebb gyanítani 
lehet, hogy a fenyőféleségek iránti jövőbeni szükséglet nem fog csökkenni. 

Ha csupán erre a gazdasági kívánságra vagyunk tekintettel, a fafaj megválasztására oly 
tág játékterünk van, hogy a természetszerű gazdasági erdő jövőbeni temőhelyálló fafajokból 
álló összetételét egészében semmi sem látszik veszélyeztetni. A fenyőfélék élőfakészletének 
mai nagyságát véleményem szerint minden további nélkül fenn lehet tartani. Azonban a luc-
fenyőnek a részarányát, amely ma olyan nagy tájakat foglal el, ahol egyáltalában nem 
termőhelyálló, vagy ahol elegyetlen állományai erdőművelési szempontból pusztítóan hatnak, 
amilyen gyorsan csak lehet, le kell szorítani, mély gyökérzetű, a termőhelyet nem rontó fenyő-
félék javára, mint amilyen elsősorban a jegenyefenyő, a vörösfenyő és a hegyi-erdeifenyő, 
vagy a Duglász-, és a Weymouths eredeifenyő. A mai fenyő-élőfakészlet és a célul kitűzött 
optimális élőfakészlet közötti különbségben a lombfát feltétlenül előnyben kell részesíteni, 
miközben a bükk-részarányt más, részben nemesebb, részben termőhelyállóbb lombfa fajok 
javára le kell csökkenteni. 

Az állományszerkezet formájára nem alábecsülendő befolyása van a jövőben is a kü-
lönböző természeti csapásoknak - rovardúlás, szél-, hó-, és zúzmara törés stb. - amelyeket fi-
gyelembe kell venni. 

Az eddigi gazdálkodás azt hitte, hogy ezeket a természeti csapásokat az erdő életéből 
többé-kevésbé ki lehet kapcsolni, vagy legalábbis úrrá lehet lenni rajtuk. Ez azonban lehetet-
len, a tapasztalatok immár eléggé bebizonyították. Ha természeti katasztrófák lépnek fel, ak-
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kor az eddigi gazdálkodás megkísérelte mint mindig, a megváltozott erdőszerkezetet az eddigi 
gondolkodásmód szellemében az eddigi gazdálkodásban eluralkodó normál erdei beavatkozá-
sokkal kijavítani. Az elmúlt 25 esztendőben az egyik ismert észak-német erdeifenyves tájat 
ismételten felkerestem, amikor azt még érintetlen, zárt, elegyetlen korosztályos erdeifenyő ál-
lomány borította. Amikor élőfakészletét egy rovardúlás súlyosan károsította, és a rágástól ki-
száradt erdeifenyő törzsek megtizedelték az állományt, ezek kitermelésével az állomány min-
denütt szaggatottá vált. Ezekben a hézagokban a szélhordta magvakból kisebb-nagyobb cso-
portokban újulat keletkezett, a még nem záródott újulat fölül azonban szükségtelen gyorsa-
sággal letermelték az állomány maradékát. Mivel a szép fiatalos nagy része e közben megsé-
rült, a maradékát mesterséges erdeifenyő telepítés érdekében, felszámolták. A gazdálkodás 
„sikere” a következő lett: a „szokvány erdő” szerkezete a katasztrófa ellenére megmaradt, ill. 
visszaállították. A katasztrófa utáni használatok rendkívül magasak voltak. Ezek a kényszerű 
használatokból, és a normál erdei beavatkozások érdekében végzett használatokból tevődtek 
össze. Ennek következtében az élőfakészlet és evvel együtt a növedék egészen rendkívüli 
módon lecsökkent, a tartamosság pedig veszélybe került. Ha a rovarrágás következtében va-
lóban elpusztult élőfakészlet-részek eltávolítása után az erdőt magára hagyva nőni engedték 
volna, akkor jó része a természetszerű gazdasági erdőhöz közelebb kerül. Alig, vagy csak ke-
veset kellett volna  mesterségesen pótolni, az élőfakészlet, és vele a növedék sem csökkent 
volna olyan katasztrofálisan és a tartamosság sem bizonytalanodott volna el annyira. 

Sok egyéb mellett, ezekből a példákból azt a tanulságot vontam le, hogy az erdők szer-
kezetét befolyásoló természeti csapást valójában a természet helyesbítő erejeként kell értékel-
ni, a természetellenes emberi beavatkozás ellen. Egy katasztrófa − nagy erdőtüzeket és orká-
nokat most leszámítva − többnyire természetszerűen hat. Azt számolja fel, ami nem 
termőhelyálló, ami beteg, és nem ellenállóképes, ami elsősorban nem fajtatiszta. Legtöbbször 
tehát biológiai szanálás értelmében működik. Ezért ne igyekezzünk a fellépő szerkezeti vál-
tozásokat „megjavítani”. 

„A természetnek ilyen önsegélye” éppen úgy, mint a német erdők termőhelyileg rendkí-
vül korlátozott változatossága nem akadálya annak, hogy a természetszerű erdőgazdálkodás 
alapelveit alkalmazzuk. Ellenkezőleg, éppen rajta keresztül lehet tisztán kihámozni az eddigi 
gazdálkodás elmosódott különbségeit. Azonos gazdálkodási alapelveknek különböző termő-
helyi körülmények között való alkalmazása egészen különböző, termőhelytől függő erdőala-
kokat és szerkezeteket hoz létre.  
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H. ELLENVETÉSEK  
AZ ÁTÁLLÁSSAL SZEMBEN 

 
 

Az új erdőgazdálkodási tannal szemben rendkívül sok ellenvetés született. A legtöbb 
félreértésből fakad és megválaszolásuk az elmondottakban megtalálható. Még mindig marad 
azonban néhány, amelyek súlyosnak látszanak, az eddigiekben nem foglalkoztam velük, de 
szükségesnek tartom, hogy ezekről külön szóljak.  

1. Sokszor felmerül a kérdés, hogy a javasolt gazdasági alapelvek a német erdők kímé-
letlen igénybevételének ideje alatt, 1934-től napjainkig megvalósíthatók lettek volna-e? 

Ezzel kapcsolatban azt mondhatjuk: szükséges volt, és hasonló helyzetekben a jövőben 
is szükség lesz arra, hogy az egyszer elismert cél állandóan a szemünk előtt lebegjen, és rend-
szabályokhoz csak azokkal szemben nyúljunk, akik e cél ellen dolgoznak és nem állnak el 
követelésüktől. Igaz, hogy erdeinket a háború kitörése előtt, 1934 óta mértéken felül vettük 
igénybe, a háború alatt pedig sokkal kíméletlenebbül használtuk ki őket. Annál fontosabb, 
hogy tisztában legyünk azokkal az intézkedésekkel, amelyekhez az erdők fenntartása érdeké-
ben hozzá kell nyúlnunk. 

2. Azt állítják, hogy egy ilyen belterjes gazdálkodást, amely közel van az erdő-
kertészkedés határához, csak kis üzemekben, és csak kivételes esetekben lehet megvalósítani.  

A természetszerű erdőgazdálkodásnak nincs mit kezdenie magával a belterjességgel, 
vagy külterjességgel. Belterjes és külterjes körülmények között egyaránt lehet természetsze-
rűen gazdálkodni. Ha azonban lehetőleg magas fatömeg- és értékhozadékot akarunk elérni, 
akkor intenzíven kell gazdálkodnunk. Ez nemcsak az erdőgazdálkodásra érvényes, hanem 
minden gazdálkodásra. A kérdés csupán az, hogy rendelkezünk-e a belterjes gazdálkodáshoz 
szükséges munkaerővel. Az erdei munka jó megszervezésével (blokk beosztás, az átfutási idő 
szabályozása stb.), gépeknek a beállításával ott, ahol az lehetséges, a kereskedelem egyszerű-
sítésével stb. biztosan elérhetünk olyan munkaigényt, mely nem nagyobb, mint az eddigi bel-
terjes gazdálkodás mértéke.  

3. Azt állítják, hogy a természetszerű erdőgazdálkodás nem válságálló. Kizárólag arra 
gondolhat az ember, hogy a háborús évek alatt az összgazdaságnak az erdővel szembeni túl-
fokozott követelése idején nem volt képes a fának rövidtávú tartalékolására. Ezzel szemben 
határozottan állítják, hogy a vágásos szálerdő krízisállóbb. Ehhez a következőt kell hozzáfűz-
nöm: 

 
a) Soha nem lehet megkövetelni egy gyógyulófélben lévő beteg szervezetétől ugyanazt 

a teljesítményt, mint amit joggal el lehet várni gyógyulása után. Ez éppen úgy vonatkozik az 
egyes egészséges emberre, mint egy fejlődésben lévő egész népre, vagy mint az erdőre, amely 
a biológiai szanálás állapotában van, azaz mélyreható szerkezeti átalakulásban van.  

 
b) A válságállóságban a fent jelzett értelemben végül is nem valamilyen üzemmód a 

döntő, hanem magának az erdőnek az állapota. Ha elég nagy tartalékok állnak rendelkezésre, 
akkor bármelyik üzemmód teljesíteni tudja a felé támasztott igényeket. 

 
Ha a készletek hiányoznak, úgy nagy általánosságban a termőhely állapota, a fafaj ösz-

szetétel, az élőfakészlet minősége, valamint a gazdálkodási forma határozza meg, hogy egy 
hosszadalmas túlhasználat válsága átvészelhető-e, vagy sem. Egy másik helyen, a már tüzete-
sen tárgyalt bärenthoreni példa itt is felhasználható bizonyítékként. Akkor az egész területen 
folyó törzsenkénti használat tette lehetővé a nagyon hosszú válság legyőzését, (hogy az a ma-
gángazdálkodást és nem a népgazdaságot érintette, annak ebben az összefüggésben nincs je-

 



lentősége). Ez akkora siker, amelyet egyetlen vágásos gazdaság −nevezzék  bárminek − meg-
közelítőleg sem érhetett volna el.  

Ha a Schwarzwald, vagy a Bőhmerwald magas hozadékát, akár közép-, akár 
északnémet pagonyokra kívánnánk ráerőszakolni, akkor rövid idő alatt teljes végkiárusítással 
kellene számolni. Itt ugyanis a tartalékok, a legnagyobb talajjáradék elve, a szabályozott 
egyenes vonalú vágáshaladás követelményei, a szokásos korosztályviszonyok és hasonló 
megkötöttségek következtében már régen áldozatul estek volna, vagy egyáltalán létre sem jöt-
tek volna. 

Ha Bärenthoren Friedrich von Kalitsch gazdálkodásának kezdetekor jobb helyzetben 
van, és nem indul egy teljesen kizsarolt fenyves pusztán, egészen alacsony élőfakészlettel, 
akkor a bärenthoreni gazdálkodás sikere biztosan sokkal nagyobb lett volna.  

Egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a középhegységek egykorú, elegyetlen 
lucfenyvesei, mindenek előtt az Érchegységben, kedvezőtlen tenyészeti viszonyok között, kü-
lönösen a meleg hiánya következtében, valamint a periodikusan, állandóan visszatérő jég- és 
hótöréseivel, nagy részben meghántott, alacsony értékű fájával, kivételesen kedvezőtlen kiin-
dulási alap a természetszerű erdőgazdálkodásra történő átállásra. Ebből kényelmesen arra a 
következtetésre juthatunk, hogy egy ilyen alap az átállásra nem alkalmas, tehát nyugodtan 
hagyni kell a régit. Ez a következtetés azonban teljesen hamis. Éppen ilyen területek azok, 
amelyek a sikertelen és züllesztő hatású eddigi gazdálkodást oly nyilvánvalóan bemutatják, és 
bizonyítják, hogy ezeket kell elsősorban biológiai szanálásnak alávetni. 

  
c) Annak természetesen döntő jelentősége van, hogy a túlhasználat, amely az erdő szá-

mára minden esetben válságot jelent, mennyi ideig tart. Ha csak rövid ideig, akkor az okozott 
károkat hamarosan orvosolni lehet, ha tovább tart, akkor az erdő összeomlásához vezet. Bizo-
nyításul a 138. oldalon lévő g. fejezetben felhozott példa szolgálhat. Ha a körülmények olya-
nok, mint amilyenek a szarvas megszállta lucfenyves pagonyokban többnyire előfordulnak, 
ahol még állnak ugyan egészséges, idős állományok, de különben csak teljesen kéreghántott, 
korhadó, középkorú állományok léteznek, akkor folytatólagos, tarvágásos gazdálkodás eseté-
ben, még ha nincs is egybekötve hosszantartó túlhasználattal, előbb vagy utóbb a katasztrófá-
nak teljes bizonyossággal be kell következnie. Amikor elérkezik az a nap, amikor az 
élőfakészlet utolsó fáját is kivágják, és csak a szarvas hántás következtében teljesen értékte-
lenné vált anyag marad vissza, akkor ülünk nyakig a gazdasági válságban. 

Bärenfelsben 1926-tól 1943-ig alapjában készletgondozást végeztem. Mivel nem volt 
példa előttem, magamnak kellett kidolgoznom gazdálkodási alapelveimet. Ha ma némelyiket 
másképp fogalmazom meg, mint kezdetben, az tagadhatatlan, éppen a kezdeti hibákból sokat 
tanultam. Következetesen és állandóan a legrosszabbat a jobb előtt vágtam ki, és abban az 
időben, amikor Németországot elárasztotta a külföldi fa, ezen keresztül javítottam fel lénye-
gesen az élőfakészletemet. Az alacsony faárak idején, kizárólag rossz minőségű faanyag el-
adásából még mindig kevesebb veszteségem volt, mint azoknak, akik az üzemi mutatók lehe-
tőleg magasan tartására tudatosan feláldozták a legjobb élőfakészleteiket. A következmények 
a háború alatt kezdtek kirajzolódni: Bärenfels megrendelésre tudott olyan méretes anyagot 
szállítani, amelyet Közép-Németországban széltében-hosszában hiába kerestek.6  

Ha a továbbiakban a természetszerű erdőgazdálkodás válságállóságát vizsgáljuk, és ösz-
sze akarjuk hasonlítani a korosztályos erdőével, akkor az ítélethez a kész természetszerű gaz-
dasági erdőt kell elővenni, és nem a fejlődés első állapotában találhatót. Akkor azonban jól 
érzékelhetjük, hogy a természetszerű gazdasági erdő minden más erdőalakot toronymagasan 
                                                 
6 1941. nyarán Bärenfelsben leltározást és teljesítményvizsgálatot tartottak. Az igen érdekes eredményeket K. 
Heber egyik munkájában „15 Jahre naturgemässe Waldwirtschaft in Bärenfels” Allgemeine Forst- und 
Jagdzeitung 1942. Heft 9-11. teljes bizonyítékát hozzák az itt elmondottaknak. 
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felülmúl. Vastagságban és fafajban mindent teljesíteni tud, és végső esetben egészen a tarvá-
gásig minden értékesíthető faféleség kiszedhető belőle. Ha az újulatban minden előforduló, jó 
fajtájú fafaj megmarad, akkor ebből az örökségből hosszantartó kímélet után, ismét 
termőhelyálló, elegyes erdő nő fel. Ezt bizonyítják a legjobb elegyes idős állománymaradvá-
nyaink, amelyek minden emberi beavatkozás nélkül nőttek fel, amelyek korábban igazolható-
an erdei tisztások, és puszta hézagok voltak.  

Eltekintve a gazdasági válságállóságtól, a természetszerű gazdasági erdő magától érte-
tődően az olyan természeti csapások ellen, mint rovardúlás, vihar, jég-, hótörés és egyebek 
esetében krízisállóbb, mint az uniformizált, egykorú, elegyetlen állományok. Ezt a tényt mind 
a tapasztalat, mind az irodalom, megfelelően bizonyítja és kimerítően megtárgyalta. Itt sze-
retnék még egyszer utalni azokra az előző fejezetben szereplő fejtegetéseimre, amelyek a 
tarvágásnak, a felső szintű gyérítésnek és egyéb efféle gondozásnak a túlhasználattal 
kapcsolatos hatásaival foglalkoznak.  

A „válságálló” kifejezés fogalmát külön kell választanunk aszerint, hogy a válságot ki-
zárólag fahiány, vagy munkaerőhiány okozza. Az első esetben a természetszerű erdőgazdál-
kodás előnyben részesül, mivel teljesítményét a legjobb élőfakészletekben halmozta fel. Az 
utóbbi esetben lehetséges, hogy erdőgazdálkodási szempontokat egyáltalában nem vesznek 
tekintetbe, pl. a „faárverezés meghirdetése” − mint ahogy az utolsó háborús években Közép-
Németországban − taroláshoz, rablógazdálkodáshoz vezetett. 
 
 
 

4. A természetszerű gazdasági erdőben nevelt fa minősége ellen egész sor kifogást 
emeltek. 

  
a) Kijelentették, hogy a vegyeskorú erdő csak vastagágú fát nevel, mert a fák magas ko-

rukba nyúlóan is hosszú, mélyen leérő koronát fejlesztenek. Ez természetesen nem áll, mert 
éppen a vegyeskorú erdőben, az anyafák védelmében karcsú, vékony ágú fák fejlődnek, és 
csak kivételesen találhatók vastagágú böhöncök. 

Ha az „elsőnek a legrosszabbat vágjuk ki, a jobbat megtartjuk” alapelv szerint gazdál-
kodnak, és amellett súlyt helyeznek a vastag ágúak eltávolítására, mint ahogy a vágásokkal 
foglalkozó fejezetben lefektettük, akkor csupán rossz, vastagágú fát fognak kitermelni. Ez a 
kifogás így tárgytalan marad.  

 
b) Hasonló okból fakad az a szemrehányás, hogy a kisebb-nagyobb csoportokra tagolt 

erdőben ún. meredek szélek (steil Ränder-ek) keletkeznek, amelyek hatására egy oldalon 
ágas, és ezért egy oldalon vastag ágú törzsek fejlődnek. Meredek szélek különben csak a kor-
osztályos erdőkben keletkeznek, amennyiben az egykorú, mesterséges erdőben a különböző 
korosztályok egymással határosak, vagy ha zárt, idős, vagy rudas erdőbe léket vágunk abból a 
célból, hogy elegyfákat telepítsünk be előre. De nem keletkeznek a természetszerű gazdasági 
erdőben, ahol ezek a hézagok fokozatosan állnak elő, a széleik fokozatosan mennek át a sűrű, 
zárt részekbe, e hézagokba települt újulat oldalfényt kap, és nem képződik „meredek szél”. 

 
c) A csoportok fenntartása egyoldalú koronaképződéshez, és az evvel járó excenrikus 

évgyűrűszerkezethez vezet. Ez a megállapítás szélsőséges esetben találó, azonban ezek az 
esetek ritkák, és azonkívül nekem úgy tűnik, hogy az excenrikus évgyűrűszerkezet egyáltalán 
nem olyan súlyos technikai hiba, mint azt a fafeldolgozó ipar állítja.  
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d) A térbeli rendnek az állítólagos hiánya olyan mértékű döntési és közelítési károkat 
okoz az újulatban és az anyaállományban, hogy minőség előteremtésére nem is lehet gondol-
ni. 

Elméletileg csak egy olyan üzemmód van, amelynél a döntési és közelítési károktól 
egyáltalán nem kell félni. Ez a jól vezetett tarvágás, éspedig a tarvágásos üzemmód végvágá-
sa. Minden más üzemmódnál, amely a mesterséges előtelepítést és a természetes felújítást 
szolgálja, valamint minden előhasználatnál (gyérítés, a tarvágásos üzemben is) ilyen jellegű 
károk lehetségesek. Valójában a dolgok úgy állnak, hogy az élőfakészletben a legnagyobb ká-
rokat, legalábbis ami a közelítési károkat illeti, gyakran éppen, a hegyvidéki lucfenyvesekben 
végzett vágásoknál lehet megfigyelni, nemcsak a gyérítéseknél, hanem magánál a tarvágásnál 
is, ha a frontvonal nem pontosan az esésvonal irányába esik. Akkor a kiközelítésnél vagy a 
szomszédos idősebb állomány, vagy a szomszédos telepítés károsul. A döntési és közelítési 
károk túlnyomórészt hanyag favágó technikának a következménye, amelyet éppen a tarvágá-
sos üzemben nem fejlesztenek, és nem törődnek vele. 

Az üzemmódtól függő nehézségek valamennyi nem tarvágásos üzemmódnál, legalább 
olyanok, mint a természetszerű erdőgazdálkodásnál. Egyes üzemmódoknál − mint a szálaló és 
az ernyős vágás esetében − azonban jelentősen nagyobbak. A természetszerű erdőgazdálkodás 
a térbeli rendet egyáltalában nem nélkülözi a döntésben és a közelítésben, ellenkezőleg. A 
korosztályoknak kisebb-nagyobb csoportokra való természetes tagozódásából keletkező „tér-
beli rend a legkisebb területen”, a legkitűnőbb alapokra helyezi a gondos döntést és közelítést. 

 
e) A svájci Schädelin a „Bärenthoren 1934 - naturgemässe Wirtschaftswald” című 

könyvem ismertetésében (Sweizerische Zeitschrift für Forstwesen 87. évf. No.2.) kijelenti, 
hogy a természetszerű erdőgazdálkodás fakitermelésének elve − „először a legrosszabb hullik 
el, a jobb megmarad” − annyi, mint „korcsvadászat” (Krüppeljagd), vagy ahogy mások mond-
ják: negatív válogatás, amely a legjobb élőfakészlet-részek pusztulásához vezet. Schädelin ke-
resztülnéz a válogatás elvének második részén, amelynek az a követelménye, hogy a jobbak-
nak − nemcsak a legjobbaknak − meg kell maradniuk. Használati elvünk követésével éppen 
olyan jó, hacsak nem sokkal jobb, még pozitívabb nemesítő válogatást végzünk, mint 
Schädelin az általa javasolt (felsőszintű) gyérítéssel. Mert valamennyi jobb megtartásával, − 
köztük van persze a legjobb is − és eltávolítani a legrosszabbat, mi nemcsak a legjobbat pár-
toljuk, hanem a használat után megmaradt teljes élőfakészletet. Nagyon részletesen foglalkoz-
tam Schädelin kitünő írásával „Die Durchforstung, als Auslese und Veredlungsbetrieb 
höchster Wertleistung” (Verlag Paul Haupt Bern/Leipzig 1934.) és arra a végeredményre ju-
tottam, hogy a kölcsönös nézeteink nem is állnak olyan messze egymástól. Csak amit 
Schädelin közel 100 oldalnyi könyvben, nagyon differenciáltan ír le, azt én egy rövid magya-
rázattal ellátott, egyetlen mondatban - minden gyakorlati ember számára érthető módon fo-
gom össze. Bizonyos különbség a gyakorlati kihatásában ott mutatkozhat meg, hogy a 
Schädelin szerint kezelt korosztályos erdő a V-fák előnybe részesítése nyomán, amelyeket ő 
szerencsésen és ésszerűen minden alkalommal újból kijelöl, és nem úgy, ahogy sokfelé szoká-
sos, korán, a messze jövőbe tekintve, végérvényesen kijelölnek, később kisebb-nagyobb cso-
portos tagoltsághoz vezet, mint a használati elvem szerint kezelt erdők. Schädelin könyvének 
és W. Ammon a szálalás elvéről írt könyvének tanulmányozása során arra kell gondolni, hogy 
mindkét szerző, akik bizonyos pontokban egyáltalán nem értenek egyet, svájci körülmények 
között, Svájcnak írták könyveiket. A svájci körülmények nem német, még kevésbé európai 
körülmények. Ha Németországban egyáltalában − ahogy Schädelin nevezi − „korcsvadászat-
ra” megyünk, úgy az teljesen igazolja élőfakészletünk feljavítására való törekvésünket, ami 
mellett jobb anyaggal együtt  a legjobb is megmarad. Németországban ma sajnos nagy erdő-
gazdasági tájakon az erdők túlnyomóan „korcsokból” állnak, pl. minden szarvas megszállta 
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elegyetlen fenyvesünk. Ezekben természetesen az élőfakészlet rosszabb felén kezdjük, és 
termeljük le, hogy helyére jobbat telepítsünk, ahelyett, hogy hagynánk elkorhadni, míg a job-
bik részét „gondozzuk”. 

 
f) A természetszerű gazdasági erdőben állítólag csak vastag fákat lehet nevelni, és ezt a 

lehetőséget nagy hátránynak tekintik. Mind a korosztályos erdőben, mind a vegyeskorúban, 
amíg a tartamosságot biztosító korosztályok, ill. vastagsági osztályok szerkezete megtalálható 
az élőfakészletben, a fiatal és vékony fák sokkal nagyobb számban vannak jelen, mint az öre-
gek és vastagok. Mindkét erdőalakban érvényes törvényszerűség, hogy: „a hektáronkénti 
törzsszám csökken a növekvő korral és növekvő vastagsággal.” Nos, mivel a sok fiatal és vé-
kony fából kevés öreg, vastag fa lesz, a legnagyobb részüket ki kell vágni. Tehát a használatot 
mindkét esetben sok vékony, és kevés vastag fából kell összeállítani. 

Ha a tartamosságot biztosító teljes üzemosztály hektáronkénti törzsszámát a vastagsági 
fokok függvényében koordináta-rendszerbe állítjuk, akkor a függvényábra egyenes lesz, 
amennyiben a vastagsági fokok mércéje lineáris, a törzsszám mércéje pedig logaritmikus. Ezt 
kimutatták a svájci vegyeskorú szálaló erdőkre nézve, de levezethető az egykorú erdők fater-
mési tábláiból is. A korosztályos erdő törzsszámának vastagsági fokok szerinti változását be-
mutató egyenes és az azonos termőhelyen álló vegyeskorú erdő függvény egyenese között 
csupán a koordináta rendszerben való elhelyezkedésükben van különbség. A korosztályos er-
dő egyenese meredekebben fut, mint a vegyeskorú erdőé. Ebből kitűnik, hogy a korosztályos 
erdő egyenese a kisátmérőknél nagyobb törzsszámmal indul, amely azután gyorsabban csök-
ken a nagy átmérők felé, mint a vegyeskorú erdőé, amelynek legnagyobb átmérőjét a korosz-
tályos erdő el sem éri.  

További különbség az, hogy a korosztályos erdőben a fiatal vékony fák kezdetben vi-
szonylag nagy átmérő növekedést mutatnak, ami azután a növekvő korral és nagyobb átmérő-
nél gyorsan csökken. A vegyeskorú erdőnél viszont a fiatal vékony fák az elején lassan vasta-
godnak, később azonban gyorsabban, és csak idős korban és nagy átmérők mellett kezd csök-
kenni az évgyűrűk szélessége. 

Ezeket a megállapításokat egy elméletileg összeállított példában szeretném bemutatni, 
amelyben egy közepes termőhelyen álló 120-150 éves vágásfordulójú, luc-, jegenyefenyő- és 
bükk elegyű (délnémet) korosztályos erdő (A) és egy azonos elegyarányú, azonos termőhe-
lyen álló (svájci) szálaló erdő (B) szerepel. Ez utóbbinak törzsszámösszetétele hasonlítható a 
természetszerű gazdasági erdőéhez. A korosztályos erdő adatait Gerhard luc-, jegenyefenyő 
és bükk fatermési tábláiból (1923) vezettem le.  

A következő mindkét táblázatban az egyes rovatok jelentése az alábbi: 1./ vastagsági 
fokok (5 cm-es fokok), 2/. törzsszám hektáronként és vastagsági fokonként, 3/. a hektáron-
kénti és vastagsági fokonkénti élőfakészlet m3-ben. 4/. Az egyes vastagsági fokokban az átla-
gos évgyűrű szélesség mm-ben. 5/. A hektáronkénti törzsszám vastagsági fokonként, bele-
számítva az évgyűrű szélességnek megfelelő tízéves belépő törzsszámnövekedést. 6/. A vas-
tagsági fokból tízévenként kilépő hektáronkénti törzsszám (5-2). 7./ Tízévenkénti, hektáron-
kénti és vastagsági fokonkénti hozadék m3-ben (6-ból). 8./ A hozadék 3 vastagsági csoportba 
foglalva m3-ben, valamint az összhozadék százalékában kifejezve. 
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A-eset: korosztályos erdő 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
0a 730 1 3,5 1500 770 0,7  
0b 460 5 2,8 950 490 4,9 23,8 =   40 % 
1a 294 12 2,3 500 206 8,2  
1b 

 
184 21 1,8 273 89 10,0  

        
2a 118 29 1,4 160 42 10,0  
2b 75 32 1,1 94 19 7,9 29,0 =   48 % 
3a 48 33 0,9 57 9 6,1  
3b 

 
30 31 0,7 35 5 5,0  

        
4a 19 27 0,6 21 2 2,8  
4b 12 23 0,6 13 1 1,9  
5a 8 20 0,5 9 1 2,5 7,2 =    12 %
5b 5 16 0,5 5 0 0,0  

  250 m3    60,0 m3 = 100 % 
 

B-eset: szálaló erdő 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
0a 147    − 1,0 162 15   0,0  
0b 112     1 1,3 127 15   0,2   2,4 =    3 % 
1a   86     3 1,7 101 15   0,6  
1b 

 
  66     7 2,0   80 14   1,6  

2a   50   12 2,2   63 13   3,1  
2b   38   16 2,4   49 11   4,6 20,9 =  23 % 
3a   29   19 2,5   38   9   6,1  
3b 

 
  22   22 2,7   29   7   7,1  

4a   17   24 2,7   23   6   8,6  
4b   13   25 2,8   18   5   9,7 33,0 =  37 % 
5a   10   25 2,8   13   3   7,6  
5b 

 
    8   26 2,8   10   2   7,1  

6a     6   24 2,7     8   2   8,1  
6b     4   20 2,6     6   2 10,0 24,1  =  27 % 
7a 
 

    3   20 2,4     3  − -  

8a     2   17 2,2     2  −   −  
8b     1   10 2,0     2   1   9,6   9,6  =  10 %
9a     1   11 1,8     1  −    −  
  300 m3     90,0 m3         = 100 % 
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5. számú ábra. Egy korosztályos erdő (A) üzemosztályának hektáronkénti törzsszáma (vastag vonal, logaritmi-
kus mérce balra) vastagsági fokonként és hozzájuk tartozó tízéves átmérő növedék (vékony vízszintes vonalak, 
numerikus mérce alul), másfelől mindez egy azonos termőhelyen álló szálaló erdőnél. 
 

Az 5. ábrán szereplő A és B eset függvénygörbéjét vastag vonallal jelölt egyenes képvi-
seli. A vékony vízszintes vonalak a húsz szoros évgyűrű szélességet jelzik, mint az illető vas-
tagsági fok tízéves átmérőnövedékét; az ezek végpontjából jobbra kiinduló vékony vonalsza-
kaszok, két vastagsági fok között az eredeti élőfakészletből (A-eset 1. sorozat) kilépő törzs-
számot adja a törzsszám mércén leolvasva (ez nem azonos az ugyanezen táblázat 6. rovatában 
feltüntetett tízévenként kilépő törzsszámmal − a ford. megjegyzése). 

A kísérlet és eredménye azt mutatja, hogy a használat mind a korosztályos erdőben, 
mind a vegyeskorú (természetszerű gazdsági-) erdőben, minden előforduló átmérőfokból van 
összeállítva, mégis a vegyeskorú erdőben a fakitermelés súlypontja magasabb átmérőfokban 
fekszik, és a korosztályos erdő a normális − önmagában magas − vágásfordulóban a legmaga-
sabb átmérő fokokat egyáltalában nem tudja szolgáltatni. Azt, hogy a véghasználat súlypontja 
a jövőben még magasabb vastagsági csoportokba fog esni, messze nem tartom szerencsétlen-
ségnek. Ma kimondottan szűkében vagyunk a vastag fának, és örülhetünk, ha a jövőben több-
re számíthatunk.  

Az, hogy a vastag fa ma a vidékektől függően nincs eléggé megfizetve, mint amilyen 
helyzet Szászországban van, gyakran a legnagyobb talajjáradék elvének a következménye. Ez 
az erdőértéknek lehetőleg magas kamatozását követeli, tehát az élőfakészlettől is, amelyet 
ezért viszonylag alacsonyan kell tartani, ennek következtében a vágásforduló csökken (70-80-
90 évre). Ilyen rövid vágásforduló mellett, közepes és rossz talajon, nem lehet vastag fát ne-
velni. A vastag fa iránti kereslet egyre csökken. Az ipar viszonylag vékony fa feldolgozására 
állt rá, (a szász keretfűrészek 40 cm-nél vastagabb átmérőt már nem tudnak átbocsátani). Ha 
ennek következtében ebben a térségben ma vastagabb méreteket kínálnak eladásra, mivel 
ilyen iránt kicsi az érdeklődés, ezért rosszul is fizetik. Pl. Szászországban a szabad kereskede-
lemben az árgörbe 35 cm-ig emelkedik, majd állandósul, és végül csökken. Ennek azonban 
semmi köze sincs a fa valóságos technikai és gazdasági értékéhez. Hisz egyértelmű, hogy eze-
ket az értékeket az érett, vastag fából, jelentős vágásveszteség nélkül elő lehet állítani, ezért a 
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ezért a vastag fa árának magasabbnak kell lennie, mint a korlátozott mértékben felhasználható 
vékony fáé. Erdőművelés szempontjából a véghasználatban egy magasabb százalékú vastag fa 
természetesen csak előnyt jelent, mert a vastag fával lényegesen kevesebb talajból származó 
ásványi anyag kerül ki az erdőből, mint a vékony fával és rőzsével. 

 
5. Előadásaimon és tansétáimon gyakran használtam a következő szavakat.: „a fakeres-

kedelemnek azt kell megzabálnia, amit kap és nem követelheti azt, amit nem kaphat”. Ezt a 
megállapítást igen rossz néven vették, és majdhogynem a nemzetgazdaság szabotálásának 
fogták fel, vagy legalábbis így értelmezték.  

Ez a valójában teljesen igaz, − az előadásokban nagyon hatékony mondat − valamivel 
finomabb nyelvre fordítva így hangzik „valamely gazdaságot nem lehet egyetlen olyan nyers-
anyagforrásra felépíteni, amely valójában nincs kéznél, és amelyet nem lehet − pláne nem 
azonnal − korlátlanul megnövelni, amely ellenkezőleg, a túlzott igénybevétel mellett egyre 
inkább csökkenni fog.” 

A német erdőknek ma egy bizonyos növedékteljesítménye van, amelyet megfelelő bio-
lógiai eszközökkel, ahogy én azt az előttünk fekvő írásomban javasoltam, jelentősen növelni 
lehet. Mégis tisztában kell lennünk azzal, hogy a teljesítménynövekedést az óhajtott  mértékre 
hajszolni nem lehet, mert a maximális teljesítmény termőhelyhez kötött. Erdőtalajainkat meg-
felelő gazdálkodási rendszerben meg tudjuk javítani, azonban csak a természet szabta határo-
kig, továbbá Németország fahozamterületét csak nagyon behatárolt mértékben lehet növelni. 

A külföldi fa importjának a növelése − legalábbis a külföldi fenyőféléké − ugyancsak 
erősen korlátozott. Ismeretes ugyanis, ha a világ fakészletét ilyen tempóban irtják továbbra is, 
és a világ élőfakészletének a csökkenési üteme változatlan marad, akkor a fanyersanyag ellá-
tásban feltétlenül be fog következni egy világválság. 

Igaz, hogy még óriási feltáratlan trópusi erdők állnak Európa rendelkezésére, a trópusi 
erdők azonban nem tudnak fenyőféléket szolgáltatni. Ott a súlypont a gyorsan növő, nagy-
részt kémiai feldolgozáshoz szükséges, lombos fák tenyésztésén van. A trópusi erdőkben, 
természetesen bizonyos mennyiségben, lassan növő, nagy-, és igen nagyméretű, nemes, lom-
bos fákat is kitermelnek, amelyek azonban nem helyettesíthetik a mi európai, vastag fenyővá-
lasztékainkat. Mivel a jövőben vastag fenyőrönköt aligha hozhatunk be külföldről, ezért a ha-
zai vastag fatermék nevelését minden körülmények között szorgalmazni kell. Ehhez a legjobb 
feltételeket a természetszerű erdőgazdálkodás biztosítja. 

Mivel a jövőben a fenyőfelhasználás lényegében csak hazai forrásra támaszkodhat, és a 
számunkra hozzáférhető trópusi erdőkben is tartamos gazdálkodásra kell ráállni, szükséges a 
fafelhasználást a gazdálkodási térségünk nyersanyag produkciójával összhangba hozni. Ha a 
népgazdaságot el akarjuk látni az igényelt mennyiségű és minőségű fával, akkor a gazdaság 
semmi esetre se kívánhatja, hogy a legfontosabb termelési alapot, az élőfakészletet tönkrete-
gyük. 

 
6. Ismételten megállapítják, hogy az erdőrendezés ellenfele vagyok, és azt nem fogadom 

el. Szememre hányják továbbá a tervnélküliséget, és hogy a készletgondozás nem egyéb, mint 
„tervszerűtlen szálalgatás”, amely fenyegeti a tartamosság vizsgálatához nélkülözhetetlen tér-
beli rendet és egyebeket. 

Én viszont feltehetném a kérdést: milyen célt követett az eddigi erdőrendezés? Tervsze-
rűen dolgozik egy igaznak elismert, erdészetpolitikailag és természettudományosan megala-
pozott cél irányába? Vagy egyáltalában semmilyen célt nem ismer? Ezekre a kérdésekre ne-
héz lenne válaszolni. Hangsúlyozom, hogy magát az erdőrendezést nem utasítom el, ez kivi-
láglik az előttünk fekvő írásomból. Ma abban a helyzetben vagyunk, hogy végre határozott 
célunk van, amelyet természettudományos és erdészetpolitikai szempontból mélyrehatóan 
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megalapoztunk. Mindezt szem előtt tartva, el kell utasítani azt a kísérletet, amely ezt a célt ar-
ra alkalmatlan erdőrendezési technikai eszközökkel kívánja megvalósítani. Az erdőrendezés 
nem teheti meg, hogy öncélúan működjék, mint ahogy ezt olykor megteszi. Az erdőrendezés 
nem használhatja fel az erdők kialakítására a mechanisztikus világnézet befolyása alatt kifej-
lesztett módszereket. Ezeket el kell vetnie. Követelnünk kell, hogy az erdőrendezés módsze-
reivel az új célkitűzésekhez alkalmazkodjék. Ekkor leszünk abban a helyzetben, hogy célsze-
rűen és tervszerűen dolgozzunk, munkánk eredményét az erdőben ellenőrizzük és ezekre az 
ellenőrzésekre támaszkodva tervezzünk tovább.   
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I. ALAPKÖVETELMÉNYEK 
 

Jól tudom, hogy az, amit ebben a könyvben közreadtam az európai erdők szükségessé 
vált természetszerű erdőgazdálkodás útján történő megújításának egész kérdésegyütteséről, 
korántsem tökéletesen teljes, különleges viszonyok részletei akár torzultan is megjelenhettek. 
Legelőször végre ki kell jelölni az irányt, és felhívást kell közzétenni az együttműködésre. 
Választás előtt állunk: vagy további elgépiesedés, vagy biológiai megújulás. Szent meggyő-
ződésem, hogy csak egyetlen út járható mind az erdő, mind a nemzetgazdaság, mind az élet 
számára, mégpedig az, amelyik a biológia általános érvényű alaptörvényeivel nincs ellentét-
ben. Csak ettől várható előrelépés és végérvényes, szerencsés megoldás.  

A természetszerű erdőgazdálkodás nem új üzemmód, hanem legfőbb elv, amely fontos 
pontokban azonos az örök erdő gondolatának eredeti tartalmával, melynek keretében regioná-
lis erdőgazdálkodási módszereknek kell kialakulniuk. Valamennyi ilyen gazdálkodási eljárás 
keretei adottak e könyv elején felállított és megalapozott négy vezérelvben, amelyeket, miu-
tán azok gyakorlati megvalósítását az előzőekben megtárgyaltam, most, a könyv végén az ol-
vasónak még egyszer nyomatékosan az emlékezetébe szeretném idézni: 

 
1. Minden erdőgazdálkodásnak a célja az adott termőhelynek megfelelő, nagy értékű fa 

tartamos és lehető leghatékonyabb megtermesztése nemzetgazdasági, népi- és táji jelentősé-
gének megőrzése mellett. 
  

2. Ez a cél csak természetszerű gazdasági erdőben érhető el. Ez kis-, közép-, és nagy-
csoportos, vegyeskorú, elegyes szerkezetű erdő, amely termőhelyálló fafajokból és fajtákból 
áll, élőfakészlete a legjobb minőségű és optimális nagyságú. 
  

3. Ezt a gazdasági célt a mai gazdasági erdőben (különösen a korosztályos erdőben) 
nem lehet teljes egészében elérni. A cél ezért a természetszerű gazdasági erdő felépítése és 
fenntartása természetszerű erdőgazdálkodással. Ez magában foglalja mindazokat a rendsza-
bályokat, amelyek a cél eléréséhez szükségesek.  
  
 

4. Mielőtt a természetszerű gazdálkodást el lehetne kezdeni, biztosítani kell az ehhez 
szükséges feltételeket. 
  

Ez a négy vezérelv megváltoztathatatlan és általános érvényű, mert a biológia egyedül 
teherviselő talaján születtek. Ha ezeket erdőgazdálkodásunk hitvallásává tesszük, akkor a cél-
hoz, ti. a tartamosan magas teljesítményt szavatoló természetszerű gazdasági erdőhöz vezető 
úton nem adódhat balsiker. 

A vezérelveket követve, a cél elérésének elengedhetetlen feltétele két mindenütt alkal-
mazható és mindenütt teljesíthető alapkövetelménynek a feltétlen megvalósítása: 

 
1. Követeljük mindazoknak a közreműködését, akiknek döntő befolyása van az erdők 

sorsára. 
 
Legfontosabb feladatomnak tartom mindenütt felébreszteni ezt a közreműködési kész-

séget. Ezért fontos, hogy a legszélesebb körök megismerjék az elgondolásainkat, mert ahol 
egy akarat van, ott egy az út. De tudnunk kell, hogy mit akarunk. Ezért a legszélesebb körben 
meg kell ismertetni gondolatainkat, nemcsak a vezető- és gyakorló erdőgazdákkal, hanem 
munkatársainkkal, és egyáltalában mindazokkal, akik az erdővel kapcsolatba kerülnek.  

 



Erdőművelést nem lehet parancsszóra végezni. Ezért minden szaktársunktól igényeljük 
a meggyőződéses és önkéntes együttműködést, miközben az egyéni kezdeményezéseket min-
den fokon fel kell karolni mindaddig, amíg azok a vezérelveken és alapkövetelményeken be-
lül maradnak 
  

2. Céltudatos folyamatosságot és biztosítékot követelünk minden gazdasági intézkedés-
től, amely a teljességre, az erdő szervezetével egybehangolt szerves fejlődésre vonatkozik. 
  

Az új tan képviselői számára nehéz, a tanok számára csupán kívánatos, hogy a célt ne 
harc nélkül érjék el. „Mert harc és gondok nélkül nincs siker!” 

Ezt a két alapkövetelményt éppen úgy, mint a négy vezérelvet megalkuvás nélkül, 
együtt kell elismerni, mert csak így, és semmilyen más módon nem érjük el a célunkat, vagyis 
a természetszerű gazdasági erdő felépítését, és ezzel azt a gazdasági célt, hogy tartamosan a 
legnagyobb fatömeg- és értékteljesítményt a meglévő lehetséges termelő bázison elérhessük.  

A négy vezérelvemnek elismerése és a két alapkövetelménynek a teljesítése sohasem 
zárja ki az egészséges továbbfejlődést és termőhelyi, valamint gazdaságpolitikai alkalmazko-
dást. A követeléseim soha nem vezetnek dogmatikus merevséghez, mert azok már eleve ki-
zárnak minden olyan észjárást, mely az erdő  természetétől idegen.  

Állandóan azon fáradoztam, hogy az élet összefüggéseit a maguk teljes egészében fog-
jam fel, ezért azt is megvizsgáltam, hogy szakmai gondolataim miképp viszonyulnak az álta-
lános nemzeti érdekekhez. Hogy mindenkor milyen nézőpontból vizsgáltuk azokat, szóljon 
vallomásunk:  

A természetszerű erdőgazdálkodás nemcsak a legmagasabb fokú és legnagyobb mértékű 
természetvédelem, és ezzel a szülőföld védelme, hanem rajta keresztül kapcsolódik be az erdő-
ről vallott felfogásunk kényszer nélkül és szervesen egy biológiailag kiegyensúlyozott, az éle-
tet igenlő filozófiába. Mert úgy vizsgáljuk és kezeljük az erdőt, mint életközösséget, mint élő 
szervezetet, amelyet létünk egy részének tekintünk.  
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A függelékként csatolt ábrák  
magyarázata 

 
 

Az ábrák elemző leírását ld. a 84. és azt követő lapokon. 
 

A négy ábra négyféle üzemmódban kezelt erdőt mutat be. Az ábrákon látható fasoroza-
tok mindegyike egy l00 m hosszú és 5 m széles sávot ábrázol 40, 50, 60, 70, 80, 90 és 100 
éves korban. Egy fa 20 db valóban meglévő fát jelent hektáronként. 

A négy kezelési mód kiinduló állományának felvett lucfenyves 3 %-os jegenyefenyő- 
(zöld kontúr) és bükkelegyet (piros kontúr) tartalmaz. 

A vastagsági csoportba való tartozást és a korona minőségét az egy-, két- és háromszin-
tes korona jelzi.  

A kifogástalan törzsminőséget fekete-, az egészséges, de gyengébb technikai minőséget 
szürke, a beteg és korhadt törzset fehér szín jelzi. 

A gyökerek teljesítőképességét lucfenyőnél a gyökértányér átmérője, jegenyefenyőnél a 
karógyökér hossza, bükknél a szívgyökér szélessége és mélysége mutatja.  

Az újulatot sűrűn vonalkázott folt jelzi.  
 

 


