
Fiataljaink munkáiból 

TISZTÍTÁSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
KOCSÁNYOSTÖLGYESBEN 
HORVÁTH MIHÁLY 

Diplomáim unkám során olyan eredményékre jutottam, melyek figyelembe
vételével enyhíthetők a munkaerőgondok, erdőművelési költségek takaríthatók 
meg, a javasolt eljárás a legteljesebb mértékben elégíti ki a minőségi faanyag
termesztés követelményeit. Egy alföldi kísérleti terület (Tiszainoka l/F) 28 
éves, természetszerű cseres-kocsányostölgyes faállományát elemeztem. A kísér
let megtervezése, beállítása (1967). a feladatok végrehajtásának irányítása 
Szappanos András munkája. A kísérlet célja a legmegfelelőbb tisztítási eljárás 
kutatása, ennek leírása, az ajánlások megtétele volt. 

A gyakorlatban ma a fafaj, a termőhelyi (fatermési) viszonyok függvényében 
az erdőművelési modellek szabályozzák a tisztítások gyakoriságát és mértékét. 
A modell a vizsgált faállományra — 28 éves korig — háromszori tisztítást ír 
elő, amit a kísérleti terület szomszédságában, ugyanazon erdőrészletben, az 
úgynevezett „üzemi területen" el is végeztek. Az üzemi terület faállománya 
természetesen egy időben létesült a kísérleti terület faállományával, ugyan
olyan minőségű szaporítóanyagról (makkvetés), s lényegében csak az alkalma
zott állománynevelésben különböznek egymástól. A kísérleti terület három 
parcelláján 1—1 alkalommal, kettőn pedig egyszer sem tisztítottak. Feladatom 
szerint mind a kísérleti, mind az üzemi területen mérséket végeztem. Az ere
detileg kijelölt parcellákon (20X20 m) valamennyi faegyedre nézve meghatá
roztam a következő állományszerkezeti elemeket: fafaj, famagasság, mellma
gassági átmérő, fatérfogat. ágtiszta törzsmagasság, élőkoronahossz, korona
átmérő, magassági osztály (1. kimagasló, 2. uralkodó, 3. elmaradó. 4. alászo
rult, 5. elnyomott), törzsminőség, kéregminőség, koronaalak, fattyúhajtásodás. 

A sokirányú analitikus munka eredményeinek közlésére valamennyi szerke
zeti elemre vonatkozóan nincs lehetőségem, ezért csupán a leglényegesebbe
ket emelem ki. A szerkezeti elemek és jellemzők teljes értékelését diploma
tervem tartalmazza. 

A táblázatban közölt értékek szerint a kísérleti parcellákon az állomány
szerkezeti jellemzők nagy eltérést nem mutattak, amiért ezeket — szélső ér
tékeikkel — összevontan ismertetem, de külön választottam az üzemi terület
től. A táblázatban főállomány alatt az 1., 2. magassági osztály faegyedeit 
értem. Elkülönítésük azért nagyon fontos a többi magassági osztálytól, mert 
a későbbi javafák kizárólag a kimagasló és az uralkodó fák közül kerülnek ki. 

A kísérleti területről megállapítható, hogy a jövő fái jóval nagyob számban 
vannak jelen a véghasználati korra kívánatosnál, mint ahogyan ez a faállo
mány „léces" életfázisában általános szakmai igény is. A nagyob törzsszám
hoz a főállományban nagyob magasság és mellmagassági átmérő is párosul. 
A cser térhódítása erőteljes, de a kocsányostölgy uralma még mindig biztosít
ható. Az ígéretes törzsek egyenletesen helyezkednek el, koronáik mérete és 
alakja kedvező. 



Fatermési adatuk a kísérleti parcellákra és az üzemileg tisztított területre 

Fatermési jellemzők 
Fatermési értékek 

Fatermési jellemzők kísérleti parcellákon üzemi területen 
egész állomány 

Törzsszám 
főállomány 

2875 —3800 db/ha 

1400 —1800 db/ha 

1760 db/ha 

1080 db/ha 
egész állomány 

Famagasság 
főállomány 

10,02— 10,51 m 

12,07— 12,68 m 

10,60 m 

11,36 m 
egész állomány 

Mellmagassági átmérő 
főállomány 

8,23— 8,80 cm 

10.09— 11,51 cm 

9,98 cm 

10,33 cm 
egész állomány 

Fatéríogat 
főállomány 

142 — 187 mP/ha 

107 — 146 m:l/ha 

98 m 3/ha 

75 m-Vha 

Az üzemi területről ugyanakkor megállapítható, hogy lényegesen kevesebb 
az ígéretes törzsek darabszáma. A nagyobb növőtér sokszor böhöncös koroná
kat eredményezett. A nagyobb koronához fajlagosan nem párosul nagyobb 
fatérfogat-produkció. azaz a koronavetület-egységre (m 2) nem jut nagyobb 
fatéríogat. A lazább állás miatt vontatottabb a faállomány törzsfeltisztulása. 

A leírt különbségek oka egyértelműen az alkalmazott állománynevelési el
járásban keresendő. Az üzemi területen eddig végzett állománynevelési tevé
kenységet már ismerteltem. A kísérleti területen az egy-egy elvégzett tisztí
tás ellenére a faállományok növekedését, fejlődését elsősorban a természet 
erői determinálták, s eredményezték a számunkra kedvező irányú eltérést. 

A természetes kiválasztódás törvényszerűségei a természetszerű faállomá
nyainkban többnyire igen jól érvényesülnek. Ezek a faállományok generatív 
úton létrejött heterozigóta faegyedek sokaságából állnak, melyek a nagy gene
tikai változatosság miatt jól képesek differenciálódni. Tölgyeseink legtöbbje 
ilyen faállomány. A természet a legéletképesebb faegyedeket segíti az állo
mány felső szintjébe, s ezek a fák — kivételektől eltekintve — a helyi viszo
nyoknak megfelelő legjobb minőségű törzsek. 

A differenciálódás eredménye azonban csak bizonyos idő eltelte után válik 
láthatóvá, így egy-egy korai tisztítással lemondunk arról az előnyről, mellyel 
a természet spontán segíti munkánkat. 

Ismereteim és a kísérlet eredményei alapján a teendő a következő: 

— A vizsgált, vagy ahhoz hasonló termőhelyen kocsányostölgy, cseres-kocsá
nyos tölgy állományok nevelése esetében mindenképpen célszerű lenne a 
természetes kiválasztódásra nagyobb mértékben támaszkodni. 

— A természetes kiválasztódást azonban nem szabad spontán érvényesülni 
hagyni. Az állományt folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és kedve
zőtlen irányba fejlődése esetén be kell avatkozni. Az ilyen beavatkozást, 
melynek mértéke töredéke egy jelenleg végzett tisztításénak (0,2—0,3), 
a faállományok 13—15 éves korában végezzük, amikor az állomány dif
ferenciálódása már előrehaladott, eredménye szemmel is jól látható. Fő 
cél lehet a böhöncös faegyedek eltávolítása, elegyes állományban elegy-
arány-szabályozás (pl.: a cser visszaszorítása). Beavatkozás azonban nem 
minden esetben szükséges. A szükségesség megítélése, a végrehajtás mér
legelése, a faállomány-szerkezet állandó figyelemmel kísérésének ered
ménye kell legyen. 



A vázolt elvek alapján végzett állománynevelés 25—28 éves korra jól diffe
renciálódott faállományt, nagyszámú és jó minőségű ígéretes törzset eredmé
nyez. Ekkor kell elvégezni egy erőteljesebb tisztítóvágást, amivel az első törzs
kiválasztó gyérítésre készítjük elő az állományt. A háromszori erős mértékű 
tisztítással szemben tehát 1—2-szeri minimális erélyű tisztítással, és egyszeri 
tisztítóvágással jutunk jobb minőségű faállományhoz, aminek munkaerő- és 
költségmegtakarító vonzata is mérlegelendő. 

Erdész—bányász szakmai nap Bázakerettyén 
Múlt októberben erdész- és bányászkollégák találkozójára került sor a Kőolaj- és 

Földgázbányászati Vállalat bázakerettyei üzemében. A találkozóra a hagyományos 
baráti kapcsolattartáson túl jó alkalmat kínált dr. Gyulay Zoltán professzor dom-
borművének avatása és az első, ipari értékű olajtermelést adó B—2 kút emlékmű
vének az öt évtizedes, jubileum alkalmából való megkoszorúzása. 

A találkozó résztvevőit, közöttük dr. Gyulay Zoltán professzor özvegyét, Trombi
tás István, a Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat vezérigazgatója, az Országos Ma
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) helyi csoportjának elnöke kö
szöntötte. A köszöntés után két szakmai előadásra került sor. Először dr. Páll Miklós 
erdőművelési osztályvezető főmérnök adott nagy figyelemmel kísért tájékoztatást 
„A tartamos erdőgazdálkodás, az erdők egészségi állapota" címmel, majd Dallos Fe
rencné, a KFV osztályvezetője, a helyi csoport titkára tartott előadást „A dunán
túli szénhidrogén-bányászat környezet- és természetvédelmi feladatai" címmel. 

Az előadások után került sor dr. Gyulay Zoltán bányamérnök, a Miskolci Nehéz
ipari Egyetem volt professzora domborművének avatására. Munkásságát a régi 
barát és közeli munkatárs, dr. Alliquander Ödön, nyugalmazott egyetemi tanár 
méltatta, igazi emberközelbe hozva a neves elméleti és gyakorlati szakember élet
útját, az olajiparban és a tudományban szerzett elévülhetetlen érdemeit. Dr. Gyu
lay Zoltán professzor fa domborművét Horváth László, a nagykanizsai sörgyár mér
nöke készítette, s a bázakerettyei Déryné Művelődési Házban került felállításra. 
A dombormű avatása után az erdész—bányász nap résztvevői felkeresték az első, 
ipari értékű olajtermelést adó B—2 kút emlékművét, ahol koszorúzásra került sor. 
Erdőgazdaságunk nevében dr. Várhelyi József vezérigazgató helyezett el koszorút, 
ezúton is kapcsolódva az 50 éves jubileumi ünnepséghez. 

A koszorúzás után a bázakerettyei üzem étkezdéjében, kötetlen hangú, baráti ta
lálkozóra került sor. A házigazdák nevében elsőként Trombitás István vezérigazgató, 
az OMBKE—KFVSZ vállalati helyi csoportjának elnöke méltatta a bányász—erdész 
kapcsolatok jelentőségét, a két szakma képviselőinek hagyományos barátságát, s 
egymásra utaltságát szűkebb hazánkban. Zalában. A jelenlevő erdészkollégák ne
vében dr. Várhelyi József vezérigazgató köszöntötte a bányászkollégákat. Elmondta, 
hogy az erdészek a bányászokra mindenkor úgy tekintettek, mint az idősebb test
vérre. Ahogy az erdészeti felsőoktatás a bányászati felsőoktatásból nőtt ki, úgy a 
mindennapok gyakorlatában is állandóan érezhető volt az egymás iránti segítőkész
ség. Különösen a felszabadulás utáni időszakban kapott sokat az erdészet a bá
nyászattól. Az ő segítségük nélkül gyakran szinte lehetetlen lett volna a göcseji 
táj úttalan erdei útjain leszállítani a faanyagot, s a készséggel átadott erőgépele 
tették lehetővé, hogy a zömében fülledékeny faanyag időben feldolgozásra kerül
hessen. A természeti adottságok úgy hozták, hogy Zalában a jelentős olajkincs mel
lett, igen fontos természeti erőforrásként vannak jelen az országos hírű erdőállo
mányok. E két fontos gazdasági tényező erősen befolyásolja a megye arculatát is. Ha 
a bányászat és az erdészet munkáját más-más népgazdasági ágazat keretében is 
végzi, a közös zalai munkaterület rendszeresen összehozza a kollégákat. Erdőgazda
ságunk — bár ha sokszor fájdalmasan is —, ha a körülmények úgy kívánják, a 
legszebb erdőrészleteket is biztosítja az olajipari munkákhoz, de az is érthető, 
hogy az erdészeknek feladata az erdő védelme, s az esetleges károkozások mini
málisra történő leszorítása. A dolog természeténél fogva előfordulhatnak érdekellen
tétek, de ezek kellő belátással mindig megoldást nyertek. 

Dr. Baráth László 


