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EGY ERDŐMÉRNÖKNŐ ÚTJA AZ ERDÉSZETBEN 

A Föld népességének, hazánk lakosságának 
több mint a fele nő. Szerepük, tevékenységük 
ezért is meghatározó. A nők társadalmi mé
retű részvétele nélkül ma már a gazdasági 
élet nem képzelhető el. Az sem vitatható, 
hogy a szakmai rátermettség, a tehetség, a 
tudományok elsajátításának és alkalmazásá
nak képessége a női nemnek is sajátja, még
is e tulajdonságok kibontakoztatására csak 
a legújabb kori történelem adott igazán ön
megvalósítási és érvényesülési lehetőséget. 

Hazánkban a nőknek az egyetemekre és főiskolákra való felvételéről közvet
lenül a felszabadulás után az 1946. évi XXII . törvény rendelkezett. Némi 
késéssel — három év elteltével — az 1949/50-es tanévben alma materünk 
falai között is megjelentek a női hallgatók, s az idén lesz harmincöt éve annak, 
hogy felsőfokú tanulmányaik befejeztével első alkalommal kapott a magyar 
erdészet okleveles erdőmérnöknőket. Ez a hivatalosan nem jegyzett évforduló 
jó alkalmat kínál arra, hgoy bemutassak egy olyan erdőmérnöknőt, aki 
több mint három és fél évtizede kezdte meg tanulmányait a soproni Erdő
mérnöki Főiskolán, s az idén készül nyugdíjba. E hosszú idő alatt szakmai 
munkásságával és a családi életben tanúsított helytállásával a kollégák egy
öntetű elismerését váltotta ki, bizonyítva ezzel azt is, hogy az erdészeten belül 
is fontos tagjai a nők a mérnöktársadalomnak. 

Dr. Páll Miklósné 1956. január l-jén kezdte meg gyakorlati pályáját a 
nagykanizsai székhelyű Délzalai Állami Erdőgazdaságnál. Kezdettől fogva az 
egyéniségéhez legközelebb álló erdőművelési szakterületen dolgozott. 1960-
ban nevezték ki az erdőgazdaság központjába, a jelenlegi mag- és csemete
termelési előadói munkakörébe, amelyet azóta is betölt. Így korán lehetősége 
nyílott egy azonos munkaterület huzamos megfigyelésére, a szerzett tapasz
talatod "olyamatos összegzésére. 

Csemetetermelésünkben az új, korszerű módszerek bevezetése a 70-es évek
től kezdődően egyre sürgetőbb feladattá vált. Ebben a helyzetben a MÉM 
irányelveivel azonosulva jól látta meg az országos programhoz való helyi 
erdőgazdasági csatlakozás lehetőségét, a technikai és technológiai váltás szük-
sékességét. így került sor a Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnál a cse
metekerti termelés végleges koncentrálására, nevezetesen a bajcsai csemete
kert 60 ha-ra történő bővítésére és a profilmegosztás kialakítására. Ez utóbbi 
azt jelentette, hogy Bajcsán erdészeti csemetermelés, Surdon díszfaiskolai 
termelés ^valósult meg. A bajcsai csemetekert bővítése 1980-ban fejeződött 
be, miközben 1978-tól ugyanezen székhellyel már mint az erdőgazdaság újon
nan alakult szaporítóanyag- és díszfatermelő üzem részterülete működött to
vább. 



Az új üzem, amelynek létrehozásában dr. Páll Miklósné jelentős részt vál
lalt, alapja lett a korszerű, nagyüzemi, minőségi igényeket is fokozottan szem 
előtt tartó csemetetermelésnek. A feladatok folyamatos bővülését jelzi, hogy 
időközben a fóliaházi felület 11 300 m^re nőtt, s elkészült a teljes táblásítás, 
valamint az úthálózat-kialakítás és az öntözőberendezés. 

1981-ben hűtőház és üzemi épületek építése kezdődött meg. Az 1100 m 2-es 
nagyságú hűtőház 1983-tól kezdődően folyamatosan üzemel, jelentős mér
tékben segítve ezzel az erdősítéseknek az időjárástól való függetlenítését. A 
hűtőház mellett magkezelő, -pergető épület is épült, megteremtve ezzel a fel
tételt a maggazdálkodási profil kialakításához is. 

Ma már elmondható, hogy a bajcsai fejlesztés országosan is elismert ered
ményeket hozott. Az intenzív technológiák, módszerek bevezetése, a burkolt 
gyökerű csemeték előállítása nagyobb gépesítést és korszerűbb munkaszer
vezést tett lehetővé, s egyben követelt is meg. Mindez elősegítette, hogy tom
pultak a munkacsúcsok nem csak a csemeterermelésben, de az erdőfelújítás
ban és az erdőtelepítésben is. Jelenleg intenzív termesztéssel fólia alatt tör
ténik a bükk-, a hárs-, a vörösfenyő- és a lucfenyő csemetéik egy részének elő
állítása. JVissuZa-tekercsekben évi 1 millió db lucfenyőcsemete nevelődik, míg 
tasakban — elsősorban a fenyőféleségek közül — évente mintegy 50 ezer db 
csemete kerül előállításra, s ez a tétel elsősorban a megkésett erdősítések pót
lására szolgál. 

A hűtőházban 2—3 millió darabos csemetekészlet fordul meg évente két 
alkalommal. Amit ősszel betárolnak, az a kora tavaszi erdősítések alapanya
gát szolgáltatja, a tavaszi betárolás pedig a májusi erdősítéseknél kerül fel
használásra. Bajcsán 1973 óta állandó fizikai munkáslétszám dolgozik, s a 
kulturált munkakörülmények hatására Nagykanizsa város szomszédsága él-
nére sincsen munkaerőhiány. 

A zalai erdőgazdaságnál megvalósult csemetekerti fejlesztések és elképzelé
sek elsősorban dr. Páll Miklósné szakmai pályafutását fémjelzik, aki a kon
cepció-kialakítástól a végrehajtásig aktív alakítója volt a munkának. 

Elmondása szerint munkába állása idején az erdésztársadalom még bizal
matlan volt, s idegenkedett a női szakemberektől. Ez meglátszott a velük 
szembeni magatartásban, s elbírálásukban is. A helyzet fokozatosan változott 
meg, amikor a szakma megtapasztalta a kétségbevonhatatlan eredményeket és 
tényeket. 

Május első vasárnapján az anyákat köszönti az ország. Ilyenkor az anyai 
helytállásról híradások sokasága szól, de talán nem is elég, hiszen a minden
napi munkát és a családi életet összevetve jóval nehezebb az ő helyzetük. 
Ezért is érdemelnek ők nagyobb megbecsülést és tiszteletet, s nem csak ün
nepi alkalmakkor, hanem a szürke munkáshétköznapok során is. 

Dr. Páll Miklósné megelégedéssel említette, hogy pályája nehézségei és le
kötöttsége ellenére — ha esetenként nem kis áldozatvállalással is — jutott 
elég ideje a családra, az anyai hivatás gyakorlására. Férjével együtt, aki a 
zalai erdőgazdaság erdőművelési ágazatát irányítja, két fiút neveltek, akik 
szüleik foglalkozását követve, ma már mint erdőmérnökök dolgoznak a csa
lád negyedik erdészgenerációjaként, szintén Zalában. 

Dr. Baráth László 



MÉM EFH ERDŐVÉDELMI MUNKABIZOTTSÁG 

KIBŐVÍTETT ÜLÉSE 
A MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal erdeink fokozott veszélyeztetettségére 
tekintettel szükségesnek tartotta az erdővédelem időszerű kérdéseiről részle
tesen tájékoztatni valamennyi, erdőgazdálkodással érintett szervet. Ennek ér
dekében az erdővédelmi munkabizottsága 1987. november 26-án Budapesten 
kibővített ülést tartott. 

Az ülést dr. Sólymos Rezső főosztályvezető előadása nyitotta meg, majd a 
téma reszortfelelősei adtak részletes tájékoztatást szakterületük helyzetéről. Az 
irányításszintű előadásokat követően megfelelő lehetőséget kapott a végre
hajtás nehézségeinek kinyilvánítása is. Gyakorló erdőművelők mindenekelőtt 
a mind kétségbeejtőbb méretű vadkárokat hangoztatták. Csatlakoztak ehhez 
az erdőfelügyelők is. Számonkérték a többször beígért új vadászati törvény 
megjelenésének elmaradását és hiába kerestek e tekintetben biztatást az el
hangzott előadásokban. Felpanaszolták a védekező vegyszerek beszerzésének 
nehézségeit. A szerek kijuttatásához az egyetem részéről saját helikopter be
szerzését sürgették és javaslatot tettek függetlenített erdővédelmi szakember 
alkalmazására a felügyelőségek keretében. Ismét hangot kapott az állomány
gazdálkodásnak vállalati rendszerben megvalósíthatósága felett érzett aggo
dalom. Rámutattak arra, hogy a kencentrált vágások nyomán nő a cserebogár
veszély. Szükségesnek tartották a figyelőszolgálat szigorítását, a kárfelvételi 
módszer javítását, fokozott ésszerűséget sürgettek az ápoltság elbírálásában, 
mert a mai viszonyok mellett csak a vad asztalát terítjük gyakran vele. Éle
sen vetődtek fel a jelenlegi mag- és csemetegazdálkodás terén tapasztalható 
gondok és a jövő állományainkat veszélyeztető felelőtlenség. 

Az elhangzott előadásokat — részben kellő rövidítésben —, valamint az 
írásban rendelkezésünkre bocsátott hozzászólásokat a következőkben közöljük. 

Jéróme René 

ERDEINK EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE ÉS STABILITÁSÁNAK 
FEJLESZTÉSE 

DR. SÓLYMOS REZSŐ 

„A Föld számos vidékén, képletesen szólva, égni kezd lábunk 
alatt a talaj, az égből ha nem is tüzes eső, de savas eső esik, 
és magát az eget a füst miatt nem lehet látni. Az európai folyók 
és tengerek állapota egyre aggasztóbb. Nyilvánvalóan a maga ide
jében nem tettünk eleget a hosszú távú követelményeknek, ami
kor ilyen problémákat teremtettünk, amelyeket nemzeti keretek 
között már nem lehet megoldani." 

Az idézett mondatok M. Gorbacsovtól származnak és jól kifejezik a természeti 
környezet kedvezőtlen változását, amelyet az ember a saját pillanatnyi hasz
na után rohanva végül is a maga kárára okozott. Ezek a gondok az iparoso
dással és a városiasodással együtt növekedtek az erdőkben is. Szerencsésnek 
és ugyanakkor súlyos problémának is kell tekintetünk, hogy az erdei ökoszisz
témák önszabályozó képessége, az egyes fáknak a károsítókkal szembeni el
lenállósága miatt a károsításoknak a szemmel látható jeleit még a szakemberek 



ís viszonylag későn tudták bizonyítani annak, ellenére, hogy talán a legkoráb
ban, több mint egy évszázaddal ezelőtt felhívták a környezeti ártalmakra a 
társadalom figyelmét. 

Ezek a gondolatok is rávilágítanak korunk erdészetének az egyik legnagyobb 
problémájára, az erdők pusztulására, produktivitásának és stabilitásának a 
csökkenésére. A másik kiemelkedően fontos probléma az a sokirányú igény
növekedés, amelyet a társadalom a különböző károsítóktól szenvedő erdőkkel 
szemben támaszt. A társadalmi fejlődéssel, az emberiség jólétének a növe
kedésével együtt bővült az erdők anyagi és nem anyagi jellegű szolgáltatásai
nak köre. A tudományos technikai eredmények nyomán az ember felismerte, 
hogy az erdő jelentősége messze túlnő a faellátás megoldásán. Az ember ter
mészeti környezetének pótolhatatlan tényezőjének tartják ma már úgyszól
ván a világon mindenütt az erdőt, amely a tájak és országok képének formá
lója, az emberi élet minőségének javítója és a jólét elismert növelője lett. 
Mindez arra késztette a gazdaságilag fejlett országokat, hogy erdészeti politi
kájukat és ennek nyomán erdőgazdálkodásukat az erdőkkel szemben meg
növekedett igények és az erdőkre nehezedő terhelés figyelembevételével fej
lesszék tovább, illetve módosítsák. Az erdőkkel szemben jelentkező követel
mények mérlegelésekor egyértelművé vált az az állásfoglalás, hogy 

csak az egészséges, kifogástalan kondíciójú erdők képesek fennmaradni és a tőlük 
kívánt sokoldalú hasznot nyújtani. 

Ezért lett Európa-szerte az erdészeti politika legelső célkitűzése az erdők fenn
tartása és egészségének a megóvása. Az utóbbi évtizedben számos intézke
désnek voltunk tanúi, amelyek e célok megvalósítását szolgálták. Ennek elle
nére a különböző földrészeken — így Európában és hazánkban is — e téren 
csak részleges eredményt sikerült elérni, általában a szükséges pénz hiánya 
miatt. 

A szükségletek növekedése, a biotikus és az abiotikus károsítok, a környezeti 
ártalmak, valamint általában az ökológiai tényezők kedvezőtlen változásával 
szemben sem a világ, sem Európa, sem hazánk erdőgazdálkodása nem állhat 
tétlenül, hanem minden korábbit meghaladó módon és gyorsasággal kell cse
lekedni, am'g nem késő, amíg nem érkezik el a kárláncolódás oda, hogy utolsó 
láncszemként maga az ember pusztul ki a föld színéről. Nekünk is át kell 
tekintenünk azokat a lehetőségeket, amelyeket az erdőgazdálkodás keretében 
és azon kívül tennünk kell. Ezt folyamatos kötelességünknek tekintjük és 
rendszeresen felhívjuk rá a gazdálkodók figyelmét. Ezenkívül különböző je
lentések és előterjesztések formájában tájékoztatjuk az illetékes kormányzati 
szerveket, továbbá kezdeményezünk olyan felsőszintű döntéseket és jogszabá
lyok módosítását, amelyek mérséklik e gondokat és segítik az erdővédelem 
fejlesztését. 

Az erdőgazdálkodók legelső és alapvető feladata a természeti törvényekkel össze
hangolt és soha nem e törvényekkel ellentétes erdőállomány-gazdálkodás. 

Közismert és ősinek mondható ez a követelmény, amelynek betartására ha
zánkban is a kiváló példák sorozatát tudjuk bemutatni, de nem kevés a rossz 
példák száma sem. Ezek után joggal vethető fel a kérdés: melyek a legfonto-
sebb szakmai tennivalóink, amelyekkel erdeink egészségének fenntartását és 
a károsítókkal szembeni ellenállóképességét fokozni tudjuk? Ezt szeretném 
először vázlatosan összefoglalni. 



Az ökológiai alapokon végzett erdőmüvelés megvalósítását emelem ki első
ként. Szerencsénkre növekvő gondjaink mellett nőtt naggyá az ökológia és 
bővült a térhódítása az erdészetben is. Az erdészet belső környezeti adottságai 
között hangsúlyozottan nagy szerepe van a genetikai erőforrásoknak. Ezek 
fenntartása és az érded fák károsítokkal szembeni rezisztenciájának a 
nemesítés útján való növelése jelenti a szaporítóanyag-termelés kiinduló fel
adatát. A génkészletek megóvására már az 1950-es években jelentős munkát 
végzett a magyar erdészet, amikor a magtermelő állományok első kijelölésére 
sor került. Ezt a munkát korszerűbben és nagyobb szervezettséggel ismételtük 
meg az 1980-as évek elején. Megnyugvással állapíthatjuk meg, hogy vala
mennyi fő állományalkotó fafajunk fenntartásához rendelkezésre áll a ga
rantált származású mag megtermelésének a bázisa. 

Jövő feladatunk e téren kettős. Az első szerint céltudatosan és rendszeres 
következetességgel kell a magtermelő állományokat nevelni. A másik feladat 
a magtermelés fokozása és megvédése, valamint az elkülönített begyűjtése 
Ma már vizsgálatok sora igazolja, hogy az időszakos tölgy- és bükkmakk vagy 
a fenyőmag termés hátrányait különböző erdővédelmi beavatkozásokkal szá
mottevően mérsékelni lehet. Fenyőmagtermelő plantázsaink tovább fejleszté
sét is meg kell oldanunk. A szaporítóanyag-termelés során mindenkor ügyel
nünk kell arra, hogy a homogén, nagy fatermőképességű faállományok létre
hozásával az erdők genetikai sokoldalúsága, géngazdagsága ne csökkenjen az 
elviselhető mérték alá. Fatermesztő ültetvényeink, a nyárasok és a füzesek 
egyklónúsága továbbra is fennmarad ugyan, de mindig figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a nemesített, elismert fajták termesztése az eddigi tapasztala
tok szerint az átlagosnál nagyobb erdővédelmi feladatok megoldásával jár. 
Várható, és ezt külön is kérjük a nemesítőktől, hogy a nemesítési célok bőví
tésével elsősorban a legfontosabb károsítok elleni rezisztenciát kiemelt fel
adatnak tekintsék. 

A csemetetermelés területén mindmáig számottevő részeredményeket értünk 
el a korszerű csemetekerti üzemtervek összeállításának és az üzemterv szerinti 
csemetetermelésnek a területén. Jövő erdeink fafaj összetétele igazában már 
a csemetekertekben eldől, hisz az erdőfelújítások 90%-át, az erdőtelepítések 
100%-át mesterséges úton hozzuk létre. A növényvédelem talán a csemeterme-
lésben érte el a legmagasabb szintet. A kiültetésre alkalmas csemeték szigorú 
elbírálásában viszont rendkívül sok a tennivalónk. Az egyik legfontosabb 
megelőző erdővédelmi feladatunk, hogy az erdősítésre kerülő csemeték élet
képessége, valamint méret és minőségbeli jellemzői kifogástalanok legyenek. 
A selejtezés, a gyenge minőségű, vagy a beteg és a sérült csemeték megsem
misítése talán éppen a rosszul értelmezett takarékossági okok miatt marad el 
egyes helyeken. Ezt követi a kiemelt csemeték kezelése az ültetésig. A fólia
borítás rendkívül sokat segített e téren, ugyanakkor a csupasz gyökerű cse
meték szakszerű vermelését mintha egyre többen felejtenék el. A már ki
száradtan elültetett csemete beteg élőlény vagy elhalt növényként rontja az 
erdősítés eredményességét és a korábbi megbetegedések gócpontjainak ki-
indulóhelyéül szolgál. A csemeteválogatás és -kezelés szakmai követelményei
nek szigorú betartásával az erdősítések eredményességét becslésem szerint 
legalább 10—15%-kal lehetne így növelni, ami évente 3—4000 ha-ral több 
csemetét jelent. 

Az erdő jelújítása és telepítése során az élő és az élettelen károsítások, va
lamint a technológiai hibák miatt is állott elő az a kedvezőtlen helyzet, amely
nek a kijavítása ma a legfontosabb feladatok közé tartozik. A cserebogárpajor
kár ma is örökzöld téma és a pipás gyökérrel való ültetést sem felejtettük 



el. Az ültetési hibák után az újabban gyakori aszályos időjárást így aztán 
nem élik túl a csemeték. A természetes felújítás arányának a csökkenését is 
részben az erdővédelmi rendszabályok be nem tartása okozza. A vadkáron 
túl a rágcsálók és a különböző gombák és rovarok sokaságára itt alig gondo
lunk, a gyomnövények ellen nem védekezünk mindenütt megfelelő módon. 

Az erdőneveléssel folytatva a sort, hosszasan kellene ismertetni a döntési 
és a közelítési károkat, amelyeket a lábon maradó faállományokban okozunk. 
A nevelővágások gépesítésének fejlesztése fontos célkitűzés volt már a hat
vanas években, de a fejlesztés a nagyméretű gépek munkába állításával he
lyenként több kárral, mint haszonnal járt. Így jutottunk el napjainkban oda, 
hogy a kisgépeké lett ezen a területen is a jövő, amelyek kímélik az erdő 
talaját és nem károsítják a lábon álló fákat. 

Hosszasan sorolhatnám még azokat a szakmai rendszabályokat és intézke
déseket, amelyek kimondottan erdővédelmi jellegűek, amelyek betartása nél
kül egészséges erdőt nevelni alig lehetséges "'ibbször hangsúlyoztam már, 
hogy 

a legfontosabb erdővédelmi tennivaló a szakmai követelmények betartása, 

a természeti törvényekkel összhangban végzett erdőgazdálkodás. Az újszerű 
erdőpusztulás, a környezeti ártalmak réme talán rádöbbentette az emberiséget 
és főleg az erdészeket, hogy az erdővédelem, az erdők egészségének megőrzése 
a legelső erdészetpolitikai feladat és nem csupán a légszennyezés okozta károk 
elleni védekezést jelenti. 

Ezek után néhány gondolattal szeretném összefoglalni azokat a feladatokat, 
amelyek az egészséges, nagy produktivitású és sokcélúan hasznosítható erdők 
fenntartása érdekében a legfontosabbnak tartok: 

— Az első átfogó feladat az erdészeti ökológiai adottságok feltárása és az így 
megismert ökológiai tényezőkre alapozott erdőművelés, amelynek eredmé
nyeként a károsítókkal szemben viszonylag ellenálló, stabil erdei ökoszisz
témákat kell létrehozni és fenntartani, amelyek magasfokú önszabályozó 
és alkalmazkodó készségük révén a változó környezet váratlan és kedve
zőtlen hatásait képesek elviselni és kiegyenlíteni. 

— A második feladatként a természetszerű és az ültetvényszerű, az elegyes 
és az elegytelen fatermesztés határainak és módszereinek a jelenleginél 
részletesebb megállapítását kell elvégeznünk, felkészülve arra, hogy a kul
túrerdőkben a mesterséges erdővédelmi beavatkozásra bármikor szükség 
lehet, tehát a szükséges eszközök és vegyszerek soha nem hiányozhatnak. 

— A harmadik feladat az erdörészletenként végzett jövőbeni átfogó tervezés 
kell, hogy legyen, amikor a teljes termelési ciklus valamennyi tennivalóját 
az erdővédelmi szempontok figyelembevételével, a felújítástól a véghasz
nálatig meg kell tervezni, hasznosítva a genetikai adottságokat, kielégítve 
a fák föld alatti és föld feletti növőtéri igényét olyan pontosággal, mint 
amelyet a X X I . század erdésztechnikusaitól és erdőmérnökeitől joggal el 
lehet várni. 

Ügy vélem, elegendő, ha most csupán ezt a három feladatot emelem ki a 
sok közül, mert ezek elsősorban rajtunk, erdészeken múlnak. A környezeti 
ártalmak csökkentése a legkiemelkedőbb cél, de azt remélem, hogy az emberi
ség még időben és kellő eréllyel fellép ezek hatékony csökkentéséért. Ezt mi, 
erdészek is a magunk ügyének tekintjük és a lehetséges eszközök felhaszná
lásával sürgetjük a megoldást. Elsőrendű felelősséggel viszont közvetlenül a 
szakmailag kifogástalanul kezelt erdőkért tartozunk. 



NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS TÖREKVÉSEK 
AZ ERDŐVÉDELEM TERÜLETÉN 

GERELY FERENC 

Az 1970-es évek végétől Európa országai egyre fokozódó erdőkárokról adtak hírt. 
Elsősorban az Alpok országainak magasabb fekvésű fenyveseinek megbetegedését 
és pusztulását jelentették. A károsítással érintett erdőterület mértéke a 20—25%-ról 
1985-re elérte a 40—50%-ot. Az erdők megbetegedése fokozatosan kiterjedt szinte 
a teljes északi félteke mérsékelt égövének erdeire. Az erdőkárok megfigyelése nem
zetközi szintű szervezeti keretben korábban nem folyt, mivel a lokális károk ezt 
nem indokolták. Az ún. új típusú erdőkárok robbanásszerű, az országhatárokat 
nem tisztelő kiterjedése viszont aktív nemzetközi tevékenységet tett szükségessé. 
A feltételezhető okok között első helyet kapott a nagy távolságon is ható levegő
szennyezés, az erőművek által kibocsátott S0 2 - , a gépjármű-forgalom okozta NO x -
terhelés, valamint számos olyan vegyület, amelyik a mesterséges vagy a természet
ben lejátszódó folyamatok következtében jön létre. 

A nemzetközi tevékenység először tehát a károk összehangolt felmérésének, az 
okok feltárásának kidolgozásában bontakozott ki. Az egészségügyi és faanyag
mentési célú fakitermelések, illetve az európai fahozam alakulása a fagazdaság
gal és piaccal foglalkozó szervezeteket is aktivizálta. A kérdéskör ezért ma már 
csak komplex környezetgazdálkodási szempontból tekinthető át A feladatok az 
alábbiakban körvonalazhatók: 

— az erdők egészségi állapotának nemzeti és európai szintű felmérése; 
— az erdőkre ható káros tényezők megfigyelése; 
— intézkedések kidolgozása a károk mérséklésére, az erdők felújítására; 
— a fagazdaság és fapiac alakulása az EGB keretein belül. 

A nemzetközi szervezetek keretében folyó tevéknyeség 

Azok az országok, amelyek először jelezték az erdőkárokat, illetve ahol először 
foglalkoztak kormányzati szinten e kérdéskörrel, aktivizálták a nemzetközi szer
vezeteket, elsősorban az ENSZ keretein belül. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizott
ság együttműködési programja fogja át leginkább e témakört, de emellett még 
egyéb szervezetek is fáradoznak a megoldás kérdésein. A nemzetközi munkát a 
nagy távolságú levegőszennyezések korábban feltételezett, ma már egyes térségek
ben bizonyított károsító hatása motiválja. Ezért koordinált munka leginkább a 
környezetvédelmi jellegű szervezetek keretében bontakozott ki. A széles körű te
vékenység azonban nemcsak az erdőkre, hanem a környezet más természetes és 
művi elemeire (víz, talaj, műemlékek stb.) is kiterjedt: 

— Az EGB integrált monitoring munkacsoport a különböző környezeti hatások 
megfigyelésével foglalkozik. Célja: az európai méretű megfigyelőrendszer al
kalmazott módszereinek egyeztetése. 

— Az egyik legátfogóbb tevékenység az EGB országhatárokon átterjedő, nagy 
távolságú levegőszennyezése egyezmény keretében folyik, mint nemzetközi 
együttműködési program a légszennyezés erdőkre gyakorolt hatásának méré
sére az EGB tagállamaiban. A tevékenység a légszennyezés okozta tényezők 
mellett más hatásokat is figyelemmel kísér (S0 2-, NOx-egyezmény). Európát 
és Észak-Amerikát szorosan átfogó hatékony együttműködés alakult ki, amely
ben hazánk is aktív résztvevő. Az irányítótestület munkáját szakértői cso
portok segítik. Az adatgyűjtés és egységes adatfeldolgozás a nyugati (NSZK) 
és a keleti (Csehszlovákia) programközpont feladata. Az adatszolgáltatás je
lenleg az erdőkárok látható (koronasűrűség, levélelszíneződés) tüneteire ter
jed ki. 

— A FAO bizottságai, vegyesbizottságai szakterületüknek megfelelően foglalkoz
nak a témával. 

— A KGST és az EGK keretében szintén folyik hasonló jellegű tevékenység, el
sősorban a gazdasági hatások elemzésével. 

— Az erdészeti kutatások összefogása a IUFRO keretében történik. 
— A HASA nemzetközi rendszerelemzési intézet különböző kérdésekben model

leket készít, így a fagazdaság várható alakulásáról, a különböző környezeti 
károk okairól. 



Az erdészeti szervezetek keretében folyó tevékenység legfőbb kérdése ma: erdő
pusztulás és felújítás. A nézetek sem az okok megítélésében, sem a felújítás kérdé
sében nem mondhatók egységesnek, és ez a jövőben sem várható. Lényeges vi
szont a nemzetközi tevékenység ápolása és fejlesztése, az egységes fellépés mind 
erdészeti, mind pedig társadalmi szinten, az erdők megbetegedését előidéző, az 
ember által megszüntethető okok felszámolása érdekében. 

Az európai országok nemzeti szintű tevékenysége 

Az erdőkárokkal, elsősorban a károk felmérésével és az okok megállapításával 
kapcsolatos tevékenység először a Német Szövetségi Köztársaságban, Ausztriában és 
Svájcban bontakozott ki. A korábban említett szervezetek összefogásában e te
vékenység integrálódott és elmondható, hogy ma valamennyi európai ország, va
lamint az Amerikai Egyesült Államok és Kanada is részt vesz a munkában. 

Hazánk e tevékenységben sajátos szerepet tölt be, mivel Nyugat-Európában az 
ajánlásokat, módszereket elsősorban fenyőre dolgozták ki. Ezek az eljárások hazai 
viszonyaink között csak korlátozottan alkalmazhatók, ezért feladatunk többek kö
zött a lombos állományokkal kapcsolatos módszerek kidolgozása. Az adatfelvétel és 
adatszolgáltatás módjának javaslatait Jugoszláviával közösen terjesztettük elő. Fel
adatunk még kidolgozni a lombos állományok távérzékeléssel történő megfigye
lésének módszerét is. 

A nemzetközi munkát nehezítik az országonként, illetve régiónként különböző 
ökológiai és ökonómiai adottságok, az erdészeti szervezetek és munkamódszerek 
különbözősége. Ennek ellenére elmondható, hogy a nemzeti sajátosságok figyelem
bevételével, összehangolt tevékenység folyik. 

Magyarországhoz hasonlóan, minden ország erdőállományának jellegéhez, erdé
szeti szervezetéhez illő erdőleltározási módszert alkalmaz. A közös program célja, 
hogy ennek ellenére összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre. 

A megfigyelés kiterjedésére utal, hogy 

— 1987-ben Európában 15 ország végzett nemzetközi szinten felméréseket: 
— 17 ország alkalmazta a javasolt hálózatos felvételt: 
— a megfigyelt erdőterület 51,6 millió hektár; 
— a mintaterületek száma 33 ezer; 
— a megfigyelt faegyedek száma 370 ezer. 

1987 tavaszán a HASA nemzetközi rendszerelemzési intézet konferenciát tartott 
Krakkóban. A konferencia megállapította: ahhoz, hogy ajánlások készüljenek a 
helyi és regionális erdőkárok eseteire, a mai tudásunk nem elegendő. Nagy erő
feszítéseket kell tenni a meglevő alapadatok feldolgozására, hogy alapinformáció 
álljon rendelkezésre a nemzetközi döntések meghozatalához. 

ERDŐVÉDELMI GONDJAINK ÉS EREDMÉNYEINK 
BERÓ CSABA 

Napjainkban az élővilágot ért kár legszembetűnőbb jelensége az erdők pusz
tulása. A szakemberek jelenlegi véleménye alapján olyan komplex megbetege
déssel állunk szemben, amelyben meghatározó szerep jut a levegő szennyezett
ségének. Ennek és az egyéb kiváltó okoknak nem ismerjük megfelelően a 
hatásmechanizmusát, a növényzetben fellépő növényfiziológiai folyamatokat. 
Bizonytalanságok vannak a különféle határértékek meghatározásánál is. Mind
ezek megnehezítik az erdővédelem jelenlegi helyzetét, gondjait és fokozottan 
irányítják a figyelmet a kutatásra, a nem kielégítően működő védelem teljes
körű korszerűsítésére. 

Erdeink jelenlegi egészségi állapotáról az eddig végzett felmérések alapján 
az állapítható meg, hogy a különféle károsítok és káros hatások miatt a 



korábbi állapothoz képest helyzete romlott. Tudva azt, hogy a környezeti ár
talmak hazánkban is emelkedő mértékűek, várhatóan a károk további növe
kedésével kell számolni. Ennek ismeretében az ATB, GPB és az Országgyűlés 
Mezőgazdasági Bizottsága kialakított határozatában megállapította, hogy fo
kozott figyelmet kell fordítani az erdők védelmére. 

Az erdővédelem hagyományos és újszerű feladatai részben állami, részben 
erdőgazdasági (vállalati) feladatok. Megvalósításukhoz szükséges egyrészről a 
szakhatósági szabályozás, az állami támogatási rendszer kialakítása; másrész
ről a vállalati érdekeltségi rendszerbe való illesztés. Ennek érdekében az első 
legfontosabb teendő a jogi szabályozás megteremtése volt, amely 1987. szep
tember 1-től jogerős. A 33/1987. (IX. 1.) MT-rendelettel módos'tott 73/1981. 
(XI. 29.) MT számú rendelet 40/A §-a kormányrendeleti szinten határozta meg 
az erdők egészségi állapotának védelmét. így 

az erdőfelügyelőség jogosítványt kapott az ilyen jellegű, átfogó hatósági feladatok 
ellátásához, 

hiszen a központi akarat az új vállalati irányítási rendszerben csak közvetve, 
a szabályozórendszer és az erdőfelügyelőségen keresztül érvényesülhet. Ennek 
hatása ma az, hogy felértékelődik a felügyelet szerepe, nő felelőssége, súlya. 
Hatósági tevékenységének ellátása során közvetlenül tud határozataival a 
gazdálkodás hiányosságai ellen fellépni és érvényt szerezni a hosszú távú 
erdőgazdálkodási érdekeknek. A jogszabály alapján tehát az erdőfelügyelőség 
eddigi feladatai kiegészülnek: 

— A bejárások, ellenőrzések tapasztalatai alapján kis kár esetén felhívják 
a gazdálkodók figyelmét a nagyobb károk elkerülése érdekében a védekezés
nek saját költségből történő elvégzésére. 

— A veszélyesnek minősített erdészeti, az ismeretlen, és a nagy tömegben 
járványszerűen fellépő károsító esetén javaslatukra a növényvédelmi és agro
kémiai állomások elrendelik a védekezést, amelynek költségfedezete az Erdő
fenntartási Alap. 

— Illetékességi területükön megfigyelik és jelzik az ismeretlen, új típusú 
károkat. 

— A kiadott határozatok és javaslatok végrehajtását ellenőrzik. 
— A károsítás megszüntetése után intézkednek az eredeti állapot helyre

állítására. 
— Az ismeretlen, a járványszerűen fellépő és veszélyesnek minősített erdé

szeti károsítókról „erdővédelmi jelzőlap"-ot állítanak össze, amelyet megkül
denek az Erdészeti Tudományos Intézetnek. 

— Az év folyamán tapasztalt erdővédelmi eseményekről féléves és éves je
lentést készítenek az Erdészeti és Faipari Hivatal részére. 

— A megfigyelésekről, tapasztalataikról a szoros együttműködés érdekében 
informálják a megyei tanácsok mezőgazdasági osztályát. 

összefoglalásképpen tehát elmondható, hogy az erdőfelügyelőség illetékes
ségi területén az erdővédelem koordináló, ellenőrző és intézkedés elrendelésére 
jogosult felelős szerve. Feladatának teljeskörű ellátása érdekében ezért cél
szerű növényvédelmi szakképesítéssel rendelkező erdőmérnök alkalmaztatása 
is. 



A hatósági feladatok rneghatározása utáii 

a gazdálkodói tevékenységre az alábbiak hárulnak: 

— Mivel a jelen időszakban megfelelő eredménnyel működő erdővédelmi 
szervezet nincsen, ezért szükséges az erdőterületek rendszeres megfigyelése. 
Ezt a rendszert az érdekeltség megteremtésével a gazdálkodók szervezete sze
rint kell kialakítani úgy, hogy az intézkedésre jogosultak (erdészet, mező
gazdaság, erdőfelügyet stb.) a szükséges és megfelelő tájékoztatást megkapják. 

— A gazdálkodó megfigyelőinek adatait összegyűjti és a bejelentés alapján 
dönt a megelőzés és védekezés szükségességéről. Ha a károsítok kis tömegben, 
nem járványszerűen stb. lépnek fel, saját költségei terhére védekezik. 

— Minden olyan esetben, amikor a károsító veszélyesnek minősített erdé
szeti, ismeretlen, járványszerűen fellépő, köteles bejelentést tenni az illeté
kes erdőfelügyelőségnök. 

Ebben az esetben az erdőfelügyelőség dönt a védekezés elvégzéséről, amely 
az Erdőfenntartási Alapból finanszírozható, természetesen csak a szakszerűen 
elvégzett, eredményes védekezés esetén. 

— A károsítok megjelenése esetén feladata a károsítok meghatározása (is
meretlen károsító esetén felkéri az Erdészeti Tudományos Intézetet a meg
határozására); alkalmazásában lévő, növényvédelmi szakképesítéssel rendel
kező szakembere révén kidolgozza a védekezés módját és meghatározza annak 
optimális elvégzési időpontját, valamint eszközeit; szakszemélyzetével vagy 
a Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás megbízásával elvégzi, vagy elvégez
teti a védekezést; felszámolja a faállományban bekövetkezett károkat. (Ki
termeli a károsodott faanyagot, szükség szerint újra erdősíti a területet.) 

A fentiekből egyértelműen kitűnik a gazdálkodói megfigyelőrendszer fon
tossága, amely gyakorlatilag alapja a jól működő hálózatnak, megszervezése 
ma létszükséglet. 

A károk várható növekedése miatt a MÉM—EFH az erdők egészségi álla
potváltozásának figyelemmel való kísérése érdekében különböző intézkedéseket 
tett és a jövőben is tenni kíván. Ezek az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

— Az erdőtervekkel egy időben, 1985-től elkészülnek az erdőrészlet szintű 
egészségiállapot-felmérések. 

— A nagy távolságból érkező légköri szennyeződések kártételének vizsgála
tára 1987-ben megkezdődött a 4 X 4 km-es rácsháló kitűzése. 

— A teljeskörű és részletes kutatás érdekében ökológiai bázisterületek fel
állítására kerül sor, országosan öt darab. 

— A tölgypusztulás kutatásához szükséges pénzforrás biztosított. 
— ötéves terv készült a korszerűsített program megvalósításának pénzügyi 

feltételeiről. A költségfedezetet az Erdőfenntartási Alapból, a MÉM-költségve
tésből és várhatóan a Központi Környezetvédelmi Alapból kívánjuk biztosítani. 
Az eddig rendelkezésre bocsátott pénzösszeg azonban nem elégséges a követ
kező évekre szükséges üzemeltetési költségekhez. Törekvésünk az, hogy az 
eddig felszerelt állomások, beindított kutatások működésének feltételeit meg
teremtsük. 

Az elmondottak tükrözik azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az erdők vé
delme érdekében megvalósítani kívánunk. Egyértelmű és jó célkitűzések ezek, 
amelyekhez a kollégák cselekvő és egyetértő tenniakarására is szükség van. 



Mindnyájunk előtt bizonyított tény, hogy a már beteg és az elpusztult erdő
ket igen sok nehézség árán, nagy költséggel és sokszor a korábbi állapotot el 
nem érő színvonalon vagyunk csak képesek pótolni. Ezért fő célunk az, hogy 
erdeink egészségi állapota ne romoljon és ezzel biztosítsuk a jövő nemzedéke 
számára is az erdők által nyújtott javak társadalmat gazdagító szerepét 

AZ ERDŐKÁR-FELMÉRÉS ORSZÁGOS RENDSZERE ÉS MŰKÖDÉSE 
HALÁSZ GÁBOR 

Hazánkban, több európai országhoz hasonlóan, az erdőkárok megfigyelése egy
idejű az intézményesén bevezetett — a törvény által előírt — üzemtervezéssel. 
Az ország teljes területére kiterjedő, erdővédelmi figyelő-, jelzőszolgálat felállítá
sát 1961-ben rendelte el a főhatóság. Ez a felmérőrendszer az államerdészet akkori 
szervezetére épült, igen korszerű „Erdővédelmi útmutató" előírásai alapján köte
lezte az erdőgazdálkodókat havonta adatszolgáltatásra. 

Az elmúlt időszakban — az újszerű erdőkárok megjelenésével — erdeink 
egészségi állapota kedvezőtlenül alakult. Ebben a helyzetben az erdészember fe
lelőssége, az erdőért, a társadalomért, a korábbiaknál is fokozottabban jelentkezik. 
Felelősségük határa nem esik egybe erdeink határával, kiterjed az egész társada
lomra, sőt a jövő társadalmára. Ezért az erdővédelem komplex rendszerében az 
Erdőrendezési Szolgálatnak a következő feladatokat adta a MÉM EFH: 

— Az erdők egészségi állapotának erdőrészlet szintű meghatározása évente, a 
hazai erdők mintegy egytizedén, az erdőtervezéssel érintett területen. 

— Országos mérő- és megfigyelőhálózat kiépítése az erdők egészségi állapot
változásának meghatározására. 

— A felmérésből származó adatok számítógépes feldolgozása és tárolása. 
— A nemzetközi felmérési rendszerhez való csatlakozás biztosítása. 
— Külön elrendelésre az erdőt ért jelentős károsodás, járványos megbetegedés 

mértékének meghatározása a távészlelés módszereivel. 

A meghatározott feladatok az erdőrendezésnek lehetőséget adtak olyan felmérő-
rendszer kidolgozására, amely alkalmas erdeink egészségi állapotának különböző 
szintű vizsgálatára. 

Amikor az erdőrendezés szerepéről szólunk — ebben a vonatkozásban — nem 
szabad megfeledkeznünk az alapvető feladatról, melyet Fekete Zoltán professzor 
így fogalmazott meg: „az erdőrendezés feladata úgy szabályozni az erdő üzemét, 
hogy t a r t a m o s á n szolgáltassa azt a legkedvezőbb jövedelmet, amely a f e n n 
f o r g ó k ö r ü l m é n y e k közt elérhető". Ezt a meghatározást időtlen időkig ér
vényessé teszi az a kitétel, hogy a „fennforgó körülmények közt" kell szabályozni. 

Jelenlegi fennforgó körülmények feltárásához elengedhetetlenül fontos erdeink 
egészségi állapotának alapos ismerete. Az erdőtervezéshez szervesen csatlakozó er
dőrészlet szintű felmérésről már beszámoltam Az Erdő 1987. augusztusi számá
ban. Ebből a felmérésből az 1986. évi felvétel legjellemzőbb adatait ismertetem 
a túloldali táblázattal. 

Az 1985. évi felméréshez viszonyítva — az erdőterv-megújítások során — 4%-kal 
egészségesebbnek találtuk az erdőket és ez a tisztítási és erdősítési korú erdőkben 
még nagyobb mértékű, kedvező irányú eltérést mutat (9—11%). 

Az erdőrészlet szintű felmérésből az adott faállomány általános egészségi álla
potára, valamint az állományalkotó fafajok jövőjét befolyásoló, mértékadó káro-
sítókra, ill. károkozókra, kárképekre lehet adatokat kapni. Szükség van emellett 
olyan — a 2. pontban leírt — felmérőhálózatra, amely véletlen mintavételes mód
szerrel, jelölt mintafákon végzett, rendszeres mérésekkel és megfigyelésekkel az 
erdő egészségi állapotának időbeli változását is vizsgálja. 



Erdeink egészségi állapota a fatermesztés különböző szakaszaiban 
(1986. évi felvétel) 

A felmért terület megoszlása kárfokozatonként, 
műveleti módok szerint és összesen %-ban 

Véghasz-
Kárfokozat nálat Gyérítés Tisztítás Erdősítés összesen 

0 
(egészséges) 

1 
2 
3 
4 

2 + 3 + 4 
1 + 2 + 3 + 4 

Felmért összes terület (haj 100% 

65 76 82 79 74 
15 14 9 9 13 
12 7 6 6 8 

6 2 2 4 3 
2 1 1 2 1 

20 10 9 12 12 
35 24 18 21 25 

33 540 82 987 41 497 10 532 168 556 

A légszennyezés erdőkre gyakorolt hatásának mérésére ajánlott nemzetközi mód-
zert alapul véve, az erre vonatkozó egyezményben lefektetett alapelvek marad-
déktalan megtartásával és az 1987. évi Usti nad Labem-i koordinációs értekezle
ten részünkre meghatározott feladatnak megfelelően dolgozzuk ki a hazai felmérő
hálózat módszerét és a lombos fafajok megfigyelésére alkalmas módszert. Magyar
ország jelenlegi erdőterületén így (1,7 millió ha) a 4X4 km-es hálózatban 1027 db 
hálózati pont alkalmas mintaterületek kijelölésére. 1987-ben ki is tűztük és állan
dósítottuk ezeket a pontokat. 

A 4X4 km-es hálózatban tervezett felvételeket úgy fogjuk végezni, hogy azok 
összekapcsolhatók legyenek az erdőrészlet szintű felméréssel. Ezért a mintavételi 
hely „Állapot- és termőhelyadatok feljegyzésére" külön nyomtatványt nem szer
kesztettünk, hanem erre a célra is felhasználjuk az erdőrendezésben alkalmazott 
nyomtatványokat (L-lap, T-lap). Ezek a felvételi lapok több adatot tartalmaznak 
mint a nemzetközi módszerekben megadott minta, de azokat mind magukba fog
lalják. (A genetikai rendszerben megadott talajosztályokat számítógépes program
mal alakítjuk át a FAO-talajosztályoknak megfelelő kategóriákra.) Az egyes fák 
adatainak feljegyzésére a nemzetközi módszerben megadott minta figyelembevéte
lével alakítottunk ki felvételi lapot. 

A felvételi lap a nemzetközi mintán szereplő adatok átcsoportosításával, ill. ki
egészítésével készült. A mintafa alapadatait kiegészítettük a következőkkel: ere
det, magasság, törzsminőségi osztály, mellmagassági átmérő. A mintafa egészségi 
állapotának értékelésében a levélvesztési százalék, a levélelszíneződési kategória és 
a koronaelhalás rovatokat kiemeltük és ezekre a nemzetközi osztályozási rendszert 
alkalmazzuk. A továbbiakban kiegészítettük olyan rovatokkal, amelyek alkalmat 
adnak ugyanolyan csoportosításban a károk, kórokozók, károsítok, ill. kárképek 
feljegyzésére, ahogyan az erdőrészlet szintű felmérésben is tapasztalhattuk (ennek 
felel meg a kódcsoport rovatba beírt számozás is). Ezeket feltétlenül szükséges
nek tartjuk a lombos fafajok károsodásainak értékelésénél. 

A felvételek minden évben augusztus 15. és szeptember 15. közötti időszakban 
készülnek. Az adatok rögzítése és erdőtervezési iroda szintű feldolgozása személyi 
számítógéppel fog történni, míg az országos feldolgozás a MÉM ERSZ központi 
gépén készül. Az adatok feldolgozása október 15-ig fejeződik be, így tudunk eleget 
tenni a hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségeinknek. Az első felvételt 
1988. évben tervezzük. Az adatfeldolgozásban részben a nemzetközi módszer min
tatáblázatait alkalmazzuk olyan módon, hogy egy-egy táblázat egy fafajra, ill fa
fajcsoportra készül (8 fafajcsoportot különítünk el) és egy táblázaton belül még 
korcsoportba soroljuk az állományokat, ahogyan azt az erdőrészlet szintű felmérés 
feldolgozásánál is tettük. Hazai felhasználásra ezen túlmenően is készülnek táb
lázatok. 



AZ ERDŐVÉDELMI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS JÖVŐBENI TERVEI 
DR. TÓTH JÓZSEF 

Az erdővédelmi kutatás — az erdőre ható káros tényezők sokféleségét felismer
ve — szerte a világon el kellett, hogy jusson egy olyan új szakaszba, amikor te
vékenységét, eredményességét mindenekelőtt szintetizálóképessége határozza meg. 
Nagyon sokan, sokféle módon és különböző helyeken foglalkoznak ma az erdő
védelem részproblémáival. Ezek a kutatások sokat veszíthetnek értékükből, ha 
nem épülnek be egy komplex rendszerbe, nem kapcsolódnak más részeredmények
hez. Eddigi eredményeink a szaksajtóban, a kutatási jelentésekben és a megrendelő 
gazdálkodóknak készített zárójelentéseinkben a szakközönség rendelkezésére állnak. 

Az alapkutatások eddig sem voltak kellő arányban képviselve, és az egyre szű
külő költségvetési támogatások rákényszerítik a kutatóhelyeket a gazdálkodók ál
tal finanszírozott alkalmazott kutatásokra. Nagyon rövid idő alatt eljuthatunk 
oda, hogy hiányozni fognak a biológiai alapok és így a felépítmény is veszélybe 
kerül. 

A jövőben tervezett erdővédelmi kutatómunka szervesen beleilleszkedik az „erdő
védelem komplex rendszerébe": 

— Aktív közreműködés az ERSZ által kialakítandó, 4X4 km-es mérőhálózat 
működtetésében, ide kapcsolva a 23 erdészeti fénycsapda- és a figyelő-jelző 
szolgálat adtaiból készített prognózisokat Az erdőfelügyelőségek hatósági köz
reműködésével lehetővé válik a rendszer pontosabb és megbízhatóbb műkö
dése. 

— Mintegy 60—100 db etalonállomány kijelölése (16X16 km), ahol évente (és 
részben 5 évente) ökológiai adatgyűjtés történik, többek között az egészségi 
állapotra vonatkozóan is. 

— 5 db ökológiai bázisterület kiépítése az UNESCO ökoszisztéma-hálózathoz, csat
lakoztatva. 

— Folytatjuk a KTT hervadásos megbetegedésének vizsgálatát (trendvizsgálat, 
mikológia, entomológia). 

— KST-állományok egészségi állapotát befolyásoló tényezők vizsgálata. 
— Felállítottuk az alapkutatási szinten üzemelő mikorrhiza-laboratóriumot. és itt 

elsősorban a tölgyekhez kapcsolódó vizsgálatokat tervezünk. 
— Keressük a biológiai védekezési módszereket. 
— Tovább vizsgáljuk az erdei- és feketefenyvesekben kialakuló kárláncolatokat. 
— Többet kívánunk foglalkozni a bükkel. 
— Meggyőződésünk, hogy az erdővédelem szerves része a gyomirtás. Ezért a jö

vőben fejleszteni kívánjuk az ilyen irányú kutatásokat, a kapacitások bőví
tésével. 

— Folyamatosan elemezzük a tömegszaporodásra hajlamos rovarfajok populá
cióit és kiterjesztjük figyelmünket néhány „elfelejtett" kártevőre is, pL: cse
rebogarak, FF-ágelhalás, Dendrolimus pint stb. 

ALFÖLDI AKÁCOSAINK, NYÁRASAINK ERDŐVÉDELMI HELYZETÉRŐL 
DR. SZEMERÉDY MIKLÓS, MÉSZÁROS GYÖRGY 

Akácosaink és főleg nyárasaink alföldi viszonylatban azzal jellemezhetők leg
találóbban, hogy kultúrerdők. Bár az akácot Vadas szerint 1710—1720 között 
hozták be Magyarországra, azóta majdnem őshonos lett. Mind az akác, mind 
a nyár csak monokultúraként termeszthető nálunk. Így egyesek szerint ez a 
két fafaj inkább ipari ültetvény, mint erdő. Bárminek tekintjük e két, állo
mányt alkotó fafajt, egészségi állapotával akkor is foglalkoznunk kell. Sőt, 



mivel ezek a monokultúrák nem rendelkeznek az igazi erdőket alkotó elegyes, 
többszintű erdőtársulások adta biológiai védelmi rendszerrel, így a járványok, 
vírusok, gombák és rovarok támadásainak jobban ki vannak téve. 

A tavaly júniusban nálunk járt amerikai erdész szakemberektől tudjuk, az 
amerikai földrészen az 1930-as években az akácosokat olyan nagymérvű ro
varkárosítás érte, hogy az állományok megtizedelődtek. A faj termesztése és 
kutatása teljesen visszaszorult. Most, a rövid vágásfordulójú termesztés gaz
dasági megfontolásai miatt és egyéb termesztési célból vették újra elő. Velünk 
egyezően állapították meg, hogy 

a magyar akácerdők egészségi állapota jó. 

A mi kötelességünk ennek az állapotnak a megőrzése. Európa összes álla
mainak nincs annyi akácerdeje, mint hazánknak. Többek között ez is magya
rázza, hogy az akác fafaj jelentős szerepet tölt be a magyar erdőgazdálkodás
ban. Az évente kitermelt fatömeg a 18%-os területi arányt is meghaladja. Ez 
még jelentősebb, ha figyelembe vesszük, hogy jó minőségű akácosaink Zala, 
Tolna, Somogy, Baranya megye egyes foltjain kívül 80%-ban az Alföldön 
találhatók. 

A meglévő akácállományaink az Alföldön eléggé heterogének. Az eredeti 
származási anyag már felderíthetetlen. Az alföldi körülmények között helyt-
állló akácállományok között az elmúlt 270 évben nyilván végbement egy sze
lekció, ami értékálló populációkat hozott létre. Ez eredményezte, hogy az ame
rikai nemesítők az akác őshazájából ilyen érdeklődést tanúsítanak a magyar
országi fajták és populációk iránt. Az alföldi termőhelyeinken a kiváló mi
nőségű akácállományok tovább szaporítása a feladat. A Nyírség Erdőgazda
sági Táj olyan akácállományokkal rendelkezik, és olyan genetikai értéket 
képvisel, amit meg kell menteni az utókornak. A guthi, baktai stb. állomá
nyok, populációk 

genetikai potenciálját nem szabad feláldozni 6—8 fajra zsugorított vegetatív sza
porítása utódokra. 

Ezek az állományok 30 év alatt bizonyították életképességüket, egészséges 
tovább élésüket A kiváló genetikai tulajdonságok megőrzése érdekében a még 
meglévő I—II. tho.-ú alföldi akácosok jő részét, melyekből a magtermelő állo
mányokat is kijelöltük, csak sarjról szabad felújítani, hogy a faj kimeríthe
tetlen változékonysága is fennmaradjon. 

Európában és nálunk nem volt az amerikaihoz hasonló katasztrofális ro
varkár. Még ma sem ismerünk olyan rovart, ami ilyen kárt okozhatna. Az 
eddigi megfigyelések szerint az akác pajzstetű a legkárosabb. (Parthenolicani-
um corni.) Károsítása általában kárláncolat következménye. Erős mértékű, 
nagyobb területű fertőzése csak 1983-ban volt. A károsítás következtében a 
fák legyengültek, a vastagabb ágak elszáradtak. Ezek helyén farontó gombák 
is fertőzték a fát. 

Akácosaink, főleg a sarj akácosok egészségi állapotát befolyásoló kórokozók 
közül legveszélyesebbnek ismertük eddig hazánkban a tőkorhadást okozó kő
ristaplót (Fomes fraxineus). 

Az utóbbi évek megfigyelései és részletes felvételei azt bizonyítják, hogy 
mind a sarj, mind a mageredetű akácosokat a tőkorhasztó kőristapló egyfor
mán támadja. A véghasználati korú, 30—40 éves akácosok tuskóin 40—60%-
ban található meg a gomba fertőzése. A gomba fertőzésének mértéke és fel-
hatolása a fában termőhelyi tényezőktől függhet elsősorban. 



Akácfiatalosaink, -erdősitéseink károsítója is kevés. Ezek elleni védkezés a 
mai technológia mellett már megoldott. Ebben a korosztályban inkább abio
tikus károsítások közül a fagy és jégverés okozhat károkat. Ezt a kevés káro
sítást is nagyrészt ki lehet védeni, a tudatos szelektálással. A megfelelő mag
termelő állományok alól gyűjtött mag, a nemesített szaporítóanyag, a kísérleti 
stádiumban lévő akáccsemete szövettenyésztéses szaporítása biztosítéka lehet 
a jövő kiváló törzsminőségű, nagy fahozamú, továbbra is egészséges akácál
lományainak. 

Az alföldi nyárasaink megítélése nem ilyen egyértelmű. 

A magyarországi termőhelyek nagy része nyárfatermesztésre nem biztosít 
megfelelő feltételeket. Ezért, és technológiai hiányosságok miatt a hazánkban 
termesztett nyárfajok egészségi állapota nem megfelelő. Mint gyorsan növő 
lombfafaj, az akác mellett meghatározója a síkvidéki erdősítéseknek. Leggaz
daságosabban termelhető fafaj hazánkban, azonban igen termőhelyigényes, és 
kényes a termesztési technológiára. Igen sok károsítója van a csemtekortól 
az idős koráig. A legidősebb nyárasaink két jellemző faja a 'Robusta' és a 
'Marilandica' a kéregfekély-megbetegedés iránti erős érzékenysége miatt ma 
már nem javasolható termesztésre. Az 'I—214' kezdeti ellenálló képessége is 
csökken, de a régi fajták közül egyedül állja a sarat. Az időközben telepített 
nyárklónok sokfélesége, sokféle termőhelyre telepítettsége is akadályozza az 
egyeséges kiértékelést. Tudnunk kell, tudnia kell minden nyártelepítőnek, 
hogy melyik termőhelyre milyen nyárklón telepíthető. Csak így adják meg a 
nyarak rövid idő alatt azt a fatömeget és minőséget, amit elvárhatunk tőlük. 

Utoljára 14 évvel ezelőtt készült egységes, részletes felvétel nyárasainkról. 
Az akkori álomány jó része és a „nyártemetők" azóta véghasználatra kerültek. 
Az időközben telepített állományokról és fajtákról nincs átfogó képünk. A 
szakcikkek, tanulmányok adatai, valamint az „országjárásaink" alkalmával 
látottak mégis azt bizonyítják, hogy a nyárállományaink egészségi állapota 
javult. A legveszélyesebb betegség, a nyárkéregf ekély a 'Robusta' és 'Marilan
dica' termesztésből való kiszorulásával csökkenőben van. Az új fajták rezisz
tenciája jobb. Mivel a nemesnyáraknái a kéregfekély-megbetegedéssel szem
beni fogékonyság fajtatulajdonság, ezért a telepítendő fajták kiválasztásával 
az állományok egészségi állapota javítható. 

Megfontolásra és kivitelezésre javasoljuk Stynacker belga nyárkutatónak azt 
a módszerét, hogy a károsítok robbanásszerű fellépése ellen több nyárfajta 
együttes, elegyszerű telepítését javasolja. 

A sok rovarkárosító közül a farontó károsítok a legveszélyesebbek. Táma
dásukkal szemben valamennyi nyárfajta egyformán érzékeny. A nem meg
felelő termőhely, a sebzések, időjárási szélsőségek csökkentik a nyarak ellen
álló képességét. A rovarfertőzöttség mértéke a korral is növekszik. A lomb
fogyasztó rovarok közül azoknak a fajoknak van jelentősége, amelyek hosz-
szabb-rövidebb időközönként tömegszaporodásra hajlamosak. Ezeknél a gra
dáció kialakulása figyelemmel kísérhető és a védekezés időben elvégezhető. 

A folyamatos fajtanemesítő munka, a már rendelkezésünkre álló és meg
újuló fajtaválaszték 

lehetőséget teremt a jövő nagy fatömegü, egészségesebb nyárállományainak ter
mesztéséhez. 



ERDŐÁLLOMÁNYOK ÁLLAPOTA A ZALAI EFAG TERÜLETÉN 
DR. ANDOR JÓZSEF, DR. PÁLL MIKLÓS 

Egy 1987. májusi, többnapos eső után, amelyet jelentős vihar kísért észak— 
északnyugati széllel, az egész Zala megyére kiterjedő, lombperzselés jellegű 
károsítás keletkezett. Legnagyobb mértékben a bükkösök károsodtak, kisebb 
mértékben a gyertyán és tölgy. A levélbarnulás nemcsak a koronában, ha
nem az újulatban is jelentkezett, sőt a lágyszárúakon is megtaláltuk. A kár 
pontos okát nem tudtuk megállapítani. A Zala Megyei Növényvédő Állomás 
vizsgálata szerint a levelek vastartalma megduplázódott. Véleményünk sze
rint légszennyezés okozta a pusztulást. A levél bámulása legjobban az eső 
után két-három hét múlva látszott, majd Medárd-időszakban ismét hajtani 
kezdtek a barnult hajtások, úgy látszott, hogy kiheverték a károsodást. Saj
nos azonban augusztus végén, szeptember elején ismét lombbarnulást, levél-, 
illetve koronaritkulást tapasztaltunk. További vizsgálatok végzésére felkértük 
a növényvédő állomást és felvettük a kapcsolatot az Erdészeti Tudományos 
Intézettel is.-

A bükkösök károsodása mellett, sajnos a tölgypusztulás is növekedést mu
tat, amely nemcsak a kocsánytalan, hanem a kocsányos tölgyesekben is je
lentkezik. 

MTESZ-DÍJ 

Az MTESZ Országos Elnöksége 1987. évben Frankó János erdőmérnököt, a Felső
tiszai EFAG igazgatóhelyettesét, az OEE helyi csoport titkárát, az MTESZ Szabolcs-
Szatmár Megyei Szevezet vezetőségi tagját MTESZ-díjban részesítette. 

Frankó János támaszkodva az egyesületben munkálkodó szakemberek szellemi 
értékére, nagy energiával, célratörő és következetes munkával érvényesíti az MTESZ 
és az OEE központi irányelveiből adódó feladatok megvalósítását, szervezi hozzá 
a társadalmi munkát. 

Különös gondot fordít a fiatal szakembereknek az egyesületi munkába való be
vonására. Ez egyesületi munka és élet vonzóbbá tétele érdekében erdészklubok lé
tesítésében vesz részt, német nyelvű tanfolyamokat szervez az arra érdemes tech
nikusok, mérnökök részére. 

Munkássága túl megy a megye határain, mint az OEE országos választmányának 
tagja vesz részt az erdészeti egyesületi politika kialakításában. 



MŰSZAKI KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TANÁCSKOZÁS 

DR. SZEPESI LÁSZLÓ 

Több mint 10 éve — minden év január-február hónapjában — a MTA—MÉM 
Agrárműszaki Bizottsága megszervezi a gépes'tők kutatási és fejlesztési ta
nácskozását. A tanácskozást az Agrártudmányi Egyetem gödöllői épületében 
tartják. A szervező intézmények között szerepel az Erdészeti Tudományos 
Intézet is, elsősorban az erdészeti szekció munkájának előkészítésében. A tár
gyalt témák köre igen széles: a javítás, karbantartás mellett megtalálható a 
melléktermékek energetikai hasznosítása, az energiagazdálkodás, energiameg
takarítás, az elektronizálás, a méréstechnika, a gépek és anyagok vizsgálata, 
a gépberuházások és a gépüzemeltetés hatékonyságának növelése. A mező
gazdasági kutató-oktató intézmények mellett (agráregyetem, MÉM Műszaki 
Intézete, Mezőgépfejlesztő Intézet, Budapesti Műszaki Egyetem stb.) igen je
lentős a termelési rendszerek, s a legkülönbözőbb megzőgazdasági, vagy ipari 
vállalatok részvétele is. 

Az erdészeti szekció munkájában korábban csak a főhivatású kutató- és ok
tatóintézmények dolgozói vettek részt. Néhány éve — egyre nagyobb mérték
ben — vonjuk be a fejlesztéssel foglalkozó vállalatokat is. 

Minden alkalommal, az ülést megelőző nyár végén, megkeressük az üze
meket és a különböző intézményeket, milyen új témával, eredménnyel kíván
nak részt venni a tanácskozáson. A spontán jelentkezések után már kirajzo
lódnak azok a témakörök, amelyek .kiemelt témacsoportnak" számítanak. 
Ezekhez aztán — azok teljesebbé tétele céljából — további felkéréseket inté
zünk, de most már névre, ill. témára szólóan. Ez évben így két témakör „jött 
össze": egyik az erdészeti gépfejlesztés és gépgyártás, a másik az erdei bio
massza hasznosítása. A fennmaradó „egyéb" témák általában konzultációs jel
legűek, s posztereken kerülnek bemutatásra. 

A mezőgazdasági gépesítés gyakorlatához igazodva ez évben kerekasztal
megbeszélést is rendeztünk. A téma: „Lehet-e tervszerűség és együttműködés 
az erdészeti gépgyártásban?" A „kerekasztalnál" együtt foglalt helyet a gyár
tó, a kutató, a konstruktőr, a fejlesztés termékeit felhasználó üzemi gyakorlat 
képviselője. Gyakorlatilag azonban a kerekasztal résztvevője volt az egész 
hallgatóság is. 

Az erdészeti szekció — mint a korábbi években — „telt ház mellett" ered
ményesen végezte munkáját. A „kerekasztal-megbeszélés" sok izgalmas kér
dést vetett fel. Ha ezekre nem minden esetben volt is megoldás, egy olyan 
folyamat indítását jelentette, amely a jövőben — az üzemek növekvő önálló
sága mellettt — jobb együttműködést, célraorientáltabb fejlesztési politikát és 
gyakorlatot eredményezhet. Ésszerűbb volna ugyanis a párhuzamossággal 
szemben a munkamegosztás, az erők szétaprózása helyett egy olyan „belső", 
hazai „szakosodás", amit eddig hiába vártunk a KGST-től, vagy a velünk jól 
együttműködő csehszlovák, s NDK partnerektől. 

A gödöllői kutatási-fejlesztési tanácskozás jó seregszemle az erdőgazdasági 
munkák műszaki fejlesztésében. Segíti a jól bevált új eredmények terjeszté
sét, szempontokat ad a további kutatás, fejlesztés irányaira. Reméljük, hogy 
a jövőben is folytathatjuk a vállalatok, a kutató- és oktatási intézmények 
ilyen nyitott, hasznos tapasztalatcseréjét, párbeszédét. 



Á következőkben az elhangzott előadások, s bemutatott poszterek anyagából 
adunk egy kis ízelítőt. Valamennyi anyag egyebekben (357 előadás és poszter) 
— az erdészeti szekció 14 anyagával együtt — kinyomtatásra kerül, s a szak
emberek rendelkezésére áll. Kinyomtatásáról és terjesztéséről a MEM Műszaki 
Intézete gondoskodik. 

FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK ÉS GÉPGYÁRTÁS AZ ERDŐGÉP-NÉL 
MADOCSAI ZSIGMOND 

Az Erdészeti Gépgyártó Vállalat Szentendrén átlag 250—300 fővel dolgo
zik. Termelési értéke 120—200 millió Ft között változik a piaci lehetőségek 
függvényében. Legfontosabb termékei: pótkocsik, szervestrágyaszórók, sze
mélygépkocsi-utánfutók és erdészeti gépek. Az utóbbiak sokféleségére jellem
ző, hogy a pótkocsikból és szervestrágyaszórókból a legfrissebb fejlesztésekkel 
együtt is 4—4-félét, a személygépkocsi-utáfutóból kétfélét, míg az erdészeti 
gépekből 15-félét gyártottunk az utóbbi években. 

Mindamellett a gyártmányskála további bővítése kívánatos. Ez elhatározott 
szándékunk annak ellenére, hogy az erdészeti gépek termelési értékünkből 
mindössze 10—20 millió Ft-ot tesznek ki. Felmerül a kérdés: miért foglalko
zunk ilyen kis mennyiségben erdészeti gépek gyártásával? A válasz kézen
fekvő: nevünk 1980 óta Erdészeti Gépgyártó Vállalat. Itt tehát ilyen gépeket 
kell gyártani, a főhatóság ezt határozta meg számunkra. Csakhogy ez rész
igazság. A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy megítélésünk szerint is érde
mes erdészeti gépeket gyártani. Nyilvánvaló azonban, hogy más szervezeti fel
állást kívánnak a kissorozatban és sorozatban gyártott gépek, mint az egyedi 
gyártású erdészeti gépek. Az erdészeti gépgyártás vonalának erősödését mu
tatja, hogy a kísérleti műhely kibővítésével megalakult az egyedi gépgyártó 
üzem, önálló üzemvezetővel és 10 fő szakmunkással. Ezt az irányt bővíteni, 
erősíteni szeretnénk, de az egyedi gépgyártáshoz fejlesztő mérnökök, kitűnő 
szakmunkások és jól felszerelt műhely kell. Mindezekhez pedig pénz, amiből 
manapság elég szűken állunk, és ez behatárolja lehetőségeinket. Hosszabb tá
von úgy ítéljük meg, hogy a hazai piacon értékesíthető erdészeti gépek vo
lumene mintegy 30 millió forintig emelhető, tehát továbbra is fenn kell tar
tanunk jelenlegi gyártmányszerkezetünket. 

Erdészeti gépajánlatunk, gyártmányfejlesztésünk négy fő pillérre épül: 

1. Külső dokumentáció átvétele 

A névváltozással egy időben számos dokumentációt vettünk át különböző 
vállalatoktól. Ezek zömét érdeklődés híján nem gyártottuk. Belőlük két gép él 
ma is: a GYF—1 gyökérfésű és az ÜLT—2 ültetőgép. A közelmúltban az 
ERTI-től két újabb gépet vettünk át gyártásra: a DRP—40 rönkszállítót és 
az LKV vágástakarítót. Minkettőt jó gyártmánynak tartjuk. A fejlesztésnek 
ezt az útját járhatónak ítéljük, de kis volumene miatt nem építhetjük rá 
gyártmányfejlesztésünket. 

2. Erdőgazdasági újítások átvétele 

Benyújtott újításként került a gyártmányaink közé a vértesi láncos pászta-
készítő és a gemenci rugós tárcsa. Ez a módszer nem bizonyult igazán jónak. 
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ItP—6 forwarder 

Egyik gép sem hozta meg azt az eredményt, amit vártunk. Talán a javító
műhelyben összehozott konstrukció és a gyári kivitel között nem sikerült meg
találni az összhangot és ennek a minőség látta kárát. Továbbra sem zárkó
zunk el a külső újításoktól, de követendőnek azt tartjuk, amit harmadikként 
ismertetek. 

3. Erdőgazdasági feladatmeghatározás, vállalati fejlesztés 

Erre a módszerre eddig egy példa akadt. A Kisalföldni Erdő- és Fafeldol
gozó gazdaság vezetője megkeresett bennünket, hogy tervezzünk és gyártsunk 
számukra egy ültetőgépet 1,5—2,5 m-es suháng ültetésére, tőzeg talajba, 30 cm 
ültetési mélységgel, DT 7 5 erőgépre. A gépnek meg kell védenie önmagát, ha 
a csoroszlya akadályba ütközik. Vállalták, hogy a kísérleti gépet megvásá
rolják, ezzel vesznek részt a fejlesztés finanszírozásában. Többszöri konzultá
ció és terepszemle után megterveztük és legyártottuk a kísérleti gépet, majd 
próbaüzemre átadtuk. Az első kísérlet csak részeredményeket hozott, az ön
védelem nem működött. Szezon végén a gépet visszahoztuk, a tapasztalatokat 
megbeszéltük, újabb számításokat végeztünk, majd átépítettük a gépet. A 
próbaüzem a kezdeti nehézségek után sikeres volt, a gazdaság azóta újabb 
példányokat rendelt a HLÜ—1 típusjelű gépből. 

A módszert azért tartjuk jónak, mert a közös haszon reményében közös a 
kockázatvállalás, s közös a munka. A munkából mindenki azt a részt végzi, 
amihez a legjobban ért. A végeredményt — a gépet — a felhasználó más 
szemmel látja akkor, ha végigkísérte annak születését, végigkínlódta a kísér
letek buktatóit. Reálisan értékel, nem vár csodát a géptőL 

4. Fejlesztés saját erőből — saját kezdeményezésre 

A legfontosabb módszer gyártmányszerkezetünk bővítésében. Az Ötlet a fel
használótól ered, a kísérletek az erdészeteknél folynak, de minden anyagi és 
szellemi forrás vállalati. Ilyen módszerrel fejlesztettük ki első saját gyárt
mányainkat: az RP—6 és RP—12 forwardereket. 

A szállítógép-tradícióra épülő gyártmányokat ma is fontos területnek tart
juk és folyamatosan fejlesztjük. A továbbfejlesztés egyik fontos állomása volt 
az SR—8 segédhajtású rönkszállító kifejlesztése. Sajnos a kerékagymotorok 
nem hozták a várt eredményt és kezdetben — mint minden új elemeket tar-



HG—20 hasítógép 

talmazó gépnél — elég sok probléma adódott. Ma már elmondhatjuk, hogy 
ZETOR 120.45 traktorral egy megb'zható szerelvényt alkot segédhajtás nélkül. 
Az SR—8-nál kidolgozott megoldásokat azóta bevezettük, illetve be fogjuk 
vezetni az RP—6/A gépünknél is. Ezek: önbeálló csőrakonca, speciális csukló
rendszer, felső csuklós bekötés a traktorra, letalpalás helyett, reteszelés. 

Jelentős önálló fejlesztésünk a HG—20 hasítógép, melyhez a tűzifaprogram 
kapcsán komoly piaci reményeket fűztünk. A gép finomításában, javításában 
jelentős segítséget nyújtott a Zalai EFAG, üzemi tapasztalatai átadásával. A 
nullszéria után a gépet átterveztük. Előnyei megtartása mellett egy üzembiz
tosabb, komplett gép született. 

Saját kezdeményezésű gépfejlesztésünkben a legnagyobb lépést akkor tet
tük, amikor csatlakoztunk a Közúti Gépellátó Vállalat VARITRAK-program-
jához. A fejlesztendő gépek kiválasztásánál fő szempont volt, hogy azok ne 
csak VARíTRAK-kal, hanem az erdőgazdaságokban használatos más erőgépek
kel is üzemeltethetők legyenek. Három gép készült: 
— A VÁG-TA vágástakarítót az LKT tolólapjának helyére szerelve használ

ják. Gyártása megkezdődött. Az anyagminőség betartására gondosan kell 
ügyelnünk ahhoz, hogy megbízható gép legyen. 

VÁG—TA vágástakarító 



NT—6 nehéztárcsa 

Az NT—6 nehéz tárcsa az erdőfelújítás előtti teljes talajművelés eszköze. 
Kétéves fejlesztő munka eredményeként elmondhatjuk, hogy jó gépet si
került konstruálnunk. Ezt bizonyítja az is, hogy a kísérleteket végző Kis
alföldi EFAG megvásárolta a gépet és a nullszériából további két darabot 
rendelt. Sikerült megoldanunk a tárcsalevelek gyártását: BT-jelű spe
ciális anyagból, 16 mm-es lemezből csipkézve. 
A fejlesztői szívósság és kitartás példája lehet a ZÜZÓ—1 jelű zúzó-tisz-
tító gép. Ismeretes, hogy vállalatunk gyártotta az ELT—1,5 típusú gépet, 
amely sikeresnek nem volt nevezhető. Arra viszont kitűnő lehetőséget biz
tosított, hogy megismerjük az erdőben végzett szárzúzás nehézségeit. A 
tapasztalatokat összegezve létrehoztunk egy könnyű, de a fontos részeken 
igen masszív gépet. Egy sor újszerű megoldást alkalmaztunk. Joggal vár
tunk a próbaüzemtől sikert, ezzel szemben a tapasztalat: a zúzómunka 
nem jó, a gép balesetveszélyes, önmagát teszi tönkre, egyszóval használ
hatatlan. Elemeztük a jelenségek okait, s megoldást kerestünk azok ki
küszöbölésére. Az eredményt láthatták azok, akik részt vettek a mura
keresztúri gépbemutatónkon. A gép nagy tuskókon haladt át jól hallható 

ZÜZÓ—1 zúzó-tisztító gép 
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csörömpölés közepette anélkül, hogy számottevő károsodást szenvedett vol
na. Minősítése és a nullszériagyártás megtörtént. 

Elképzeléseink között szerepel egy hajtott kerekű rönkszállító pótkocsi, s 
igény esetén két forgórészes, valamint oldalt vezetett zúzógép kialakítása. 

AZ ERDŐGAZDASÁGI GÉPEK FEJLESZTÉSE ÉS GYÁRTÁSA 
A MÁTRA-NYUGAT-BÜKKI EFAG-BAN 

DR. KOVÁCS JENŐ 

A fejlesztés célja gazdaságunknál minden időben a rendelkezésre álló fa-
vagyon minél gazdaságosabb (komplex) hasznosítása, továbbá a terepadottsá
gok miatt a nehéz fizikai munka gépesítése és a természetes felújítás védel
mén keresztül a tartamos erdőgazdálkodás biztosítása. Röviden megkísérlem 
felvázolni erdőgazdaságunk fejlesztési tevékenységét, a kísérleti munkától a 
termelési rendszer létrehozásáig, különböző gépcsoportokra, munkaművelek
re, ill. ágazatokra konkretizálva és a művelet-, a folyamatgépesítés, a termelési 
rendszer kialakításának jegyében. 

Műveletgépesítés 

Kérgezőgépek 

A keménylombos papírfa faveszteség mentes kérgezésének napjainkig első 
típusa az egri gumikalapácsos kérgezőgép, mely 1963-tól már ismert és mint
egy 1000 db került legyártásra. Ezzel megoldódott a munkaigényes feladat
nak számító, keménylombos, szabálytalan palástú, részben hasított faanyag 
veszteség nélküli kérgezése. Ez egyben 20%-os iparifakihozatal emelkedést je
lentett, tőkés exportban pedig többszörös árbevételt a korábbi tűzifaválasz
tékhoz viszonyítva. 
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KR—i-es EGRI rönkkérgező gép 

Fontos állomása e fejlődésnek a forgógyűrűs egri kérgezőgépek kifejlesz
tése a hengeres választékra a 70-es években. A kifejlesztett gépcsalád tagjai: 
KR—1, KR—2, KR—3 típus, ÜL a 80-as évek elején kifejlesztett KR—4 típ. 
rönkkérgezőgép (a KR—3 típusú forgógyűrüs papírfakérgezőgép KGST-alap-
gépként lett elfogadva). 

Kötélpálya 

Említésre méltó, hogy az ország első erdészeti kötélpályáját a felszabadulás 
után, 1958-ban Jáhn Ferenc erdőmérnök építette a Bükkben, Istállóskőn. A 
fejlődés következő állomása a csehszlovák VLU, majd a svájci KÜPFER MF— 
10 berendezés felállítása. Előrelépést jelentett a 60-as évek első felében a 
PCSJ (Pankotai—Császár—Jáhn) féle csörlő kifejlesztése 

Hasítógépek 

A 70-es évek második felében kifejlesztésre került kúpos, majd ezt követően 
a hidraulikus hasítógépek, darura szerelhető, illetve traktormeghajtásúak. Az 
1985-ös erdészeti vándorgyűlésen került bemutatásra a hidraulikus hasítok 
legfejlettebb típusa a GTH—4 hasítógép. 

Folyamatgépesítés 

Aprítógépek 

A fejlődés első állomása az 1968—69-ben kifejlesztett Egri faaprító. A kine
matikai, gépgyártástechnológiai, ergonómiai vizsgálatok, tapasztalatok ered
ményeként a 70-es évek közepétől megkezdődött az EA típusú forgótárcsás 
aprítógépek fejlesztése és gyártása. A gépcsalád tagjai: 

EA—01 mobil, traktormeghajtású, kézi etetésű, egri faaprítógép. 
EA—02 stabil, elektromos meghajtású, kézi etetésű, egri faaprítógép. 
EA—03 mobil, traktormeghajtású, gépi (darus) kiszolgálású, egri faaprító. 

Jelenleg a berendezések további korszerűsítése folyik (fajlagos energiafel
használás csökkentése, elektromechanikus vezérlés megoldása stb.) A 80-as 
évek második felében kerültek kifejlesztésre a mezőgazdasági nyesedék, ve-



nyige stb. aprítására alkalmas dobaprító család (EA—D-sorozat) gépei, ame
lyeknek jelenleg a további tökéletesítése folyik. 

Kötélpályák 

A : 70-es években új szakasz kezdődött a kötélpályák történetében. Egyre 
több területen került sor bontó vágásra és az új igényeknek megfelelően hegy
e s völgymenti közelítésre alkalmas — lejtviszonytól függetlenül működő — 
áttelepíthető árbócos kötélpályadarut fejlesztettünk ki. Ezt fejlesztettük tovább 
hidrosztatikus hajtókar beépítésével a KKD—600-nál, amely berendezés le
hetővé teszi az oldalirányú közelítést. 

Aprítékhasznosítók, energetikai berendezések 

Az 1980-as évektől kezdődött el az aprítéktüzelésű egri előtéttüzelő beren
dezések kifejlesztése, amelyek olaj- és gázüzemű kazánok égőfejének helyére 
csatlakoztatva, tüzelőolaj-helyettesítést tesznek lehetővé. Jelenleg három nagy
ságrendben (200, 300 és 500 KW-os) gyártjuk. 

KÜZÖTI fejlesztés eredménye a szállításkorszerűsítés 

A benzinüzemű ZÍL-gépkocsikat dízelüzemű KAMAZ-gépkocsikkal váltot
tuk fel, miáltal — a nagyobb teherbírás következtében —- csökken a fajlagos 
üzemanyagfelhasználás és nő a fajlagos tonnakilométer. A K A M A Z - g é p k o c s i -
kat rakoncás felépítménnyel láttuk el, és felszereltük a KAPOSGÉP által 
gyártott KCR—5010 és KCR—8101 darukkal, s így megvalósítottuk az egy
személyes munkavégzést: a gépkocsi vezetője a darut is kezeli rakodáskor. 

Röviden említést kell tenni a gazdaságunknál kifejlesztett korszerű 
üzemfenntartási módszerekről 

Ezen belül is a hiányalkatrészek számának csökkentése, valamint az import
kiváltás érdekében létrehozott alkatrészgyártó üzemről kell szólni, ahol a saját 
szükségleten túlmenően az egész országot el tudjuk látni a kereskedelmi vál-
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lalatokon keresztül. A hegesztési, fémporszórási, fémragasztási eljárások al
kalmazásával az alkatrészfelújításoknál értünk el jelentős eredményeket a 
hiányalkatrészek pótlásában. 

Az útépítési technika, technológia fejlesztése 

Az első szilárd burkolatú erdei út a felszabadulás után Szilvásváradon 
épült 1948-ban Jáhn Rezső irányításával. Ma is erdőgazdaságunk rendelkezik 
a legnagyobb feltártsággal, a 17 fm/ha fajlagos úthosszal az országban. A 
caterpillárok alkalmazásával 1981-ben bevezettük a tuskórobbantás nélküli 
technológiát. Szakembereink dolgozták ki a nagyátmérőjű lyukak fúrására 
alkalmas sziklafúró berendezést. 

Szaporítóanyag-termelés 

A korszerű, nagyüzemi csemetetermelést valósítottuk meg az EGEDAL-
gépsor helyi adaptációjával. 

A fafeldolgozási vertikumban létrehozott fejlesztéseink 

Éppen a komplex fahasznosítás szellemében, a fagyártmányfa feldolgozá
sának könnyebbé, korszerűbbé tétele érdekében került kifejlesztésre a kézi
kocsis, 1000 mm tárcsaátmérőjű szalagfűrészgép a 60-as évek első éveiben. 
A berendezés még ma is dolgozik a szilvásváradi barkácsüzemünkben. 

A 70-es évek első felében saját kivitelezésben hoztuk létre Mátramind-
szenten az automatikus vezérlésű hengeresfa osztályozó berendezést. A szerzett 
tapasztalatok alapján a későbbi felriémeti fűrészüzemi rekonstrukció során 
saját fejlesztésben számos anyagmozgató gépi berendezést hoztunk létre, nem 
kis mértékű devizát takarítva meg ezzel a népgazdaságnak. Saját rezsiben 
készültek a rönkszállító transzportőrök, a keresztszállítók, az egyenkéntező 
berendezések, a fűrészáru és rönkosztályozó berendezések vázszerkezete. Sa
ját kivitelezésűek továbbá a fűrészcsarnoki belső anyagmozgató berendezések, 
görgősorok. A saját kivitelezésben megépített berendezések költsége mintegy 
40 millió Ft-ot tett ki. 

Termelési rendszer 

A hulladékszegény technológia a fahasználatban, hulladékmentes technoló
gia a fafeldolgozásban. A kettő együtt adja a hulladékhasznosítás termelési 
rendszerét. / 

ifi; 

Biobrikettgyártás ^ 
Az erdőgazdaság műszaki kollektívájának munkáját az utóbbi években ta

lán legjobban fémjelzi a biobrikettgyártó berendezések, technológiák kifejlesz
tése. Az 1980-as év elején a Gyöngyösi Parkettagyárban kezdődött el a bri
kettgyártás. A szerzett tapasztalatoir alapján került megtervezésre és saját 
rezsiben kivitelezésre az 1984-ben üfcembe helyezett berendezés a Felnémeti 
Fűrészüzem területén. A komplett tephnológiai egység a fafeldolgozás során 
keletkező fűrészporból és kéregből "fó minőségű, környezetbarát, magas fű
tőértékű tüzelőanyagot állít elő (45P0 Kcal/kg). Az üzem valamennyi rész
egysége (az előkészítő, a szállító, a tároló berendezések, sőt a brikettáló prés 
is) teljesen hazai alkotás, a műszaki kollektívánk szellemi.terméke. 

A Ganz-MAVAG Békési Gyárával közösen került kifejlesztésre az első hazai 
brikettálóprés, amely az 1986-os t^aszi BNV-n bemutatásra is került. A 



berendezések továbbfejlesztése, a mezőgazdaságban keletkező hulladékok 
(szalma, csutka stb.) brikettálásra való alkalmazásuk lehetővé tette olyan 
komplett tervek, tervdokumentációk kulcsrakész szolgáltatását, mely által 
megvalósítható a mezőgazdasági hulladékokból történő biobrikettgyártó üze
mek országos elterjesztése. 

Jelenleg üzemelő referenciaüzem a vésztői Körösmente Mgtsz-ben 1987. 
december 29-én felavatott szalmabrikett-üzem, melynek kapacitása 6—8 ezer 
tónna/év. Építés alatt áll és az I. n. évben átadásra került a Borsodi EFAG 
Ládi Fűrészüzemében egy komplett fűrészpor-brikettáló üzem, és műszaki 
kollektívánk egy 200—300 kg/óra teljesítményű hidraulikus működtetésű 
brikettprés tervdokumentációján dolgozik. 

A fejlesztési tevékenység szervezeti keretei 

A mai gépgyártó üzem őse a 60-as évek elején alakult fejlesztő részleg, 
akik megvetették alapját a későbbi fejlesztő csoportnak, illetve műhelynek. 
Nem érdektelen, ha említést teszünk arról, hogy ez a kis csoport 1962—64 
között részt vett azon a pályázaton, amely az Egészségügyi Világ
szervezet (WHO) programjában a motorfűrészek okozta vibráció csökkenté
sére irányult. Megjegyzendő, hogy a Stihl motorfűrészek 1965-től már rez
géscsillapítókkal jelentek meg. A fejlesztő műhely 1982-től önálló elszámoló 
egységként, mint gépgyártó üzem működik. 1986-ban a műszaki osztályból 
kivált egy önálló egység, a műszaki-tervezési és vállalkozási osztály, mely 
ma már önállóan végzi a vállalati innovációs tevékenységen belül az új el
járások, berendezések tervezését, dokumentálását. A jövőben az osztály mun
káján belül a vállalkozási jelleget kívánjuk fejleszteni. 

AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI MÁSODLAGOS ANYAGOK FELDOLGOZÁSA 
ÉS HASZNOSÍTÁSA A NEFAG FEJLESZTÉSÉBEN 

BALOGH JÓZSEF 

A Nagykunsági EFAG komplex prog
ram keretében foglalkozik a bioener-
getikai technolgiák fejlesztésével és a 
technológia eszközeinek gyártásával. A 
jelen kor követelménye e területen: 
magas komfort fokozat, jó hatásfok, 
anyag- és energiatakarékos termék 
kellő szintre feldolgozott energiahordo
zó. Ezt szem előtt tárva a NEFAG kü
lönös figyelmet fordít speciális aprító
gépek fejlesztésére. 

A főleg gallyból és ágból álló erdei 
másodlagos anyag feldolgozására a 
HÖD—MF—1 aprítógépet fejlesztettük 
ki. Az aprítógép adapterként, három 
pont függesztéssel szerelhető az univer
zális traktorokra. A maximálisan 22 
cm átmérőjű faanyag aprítására alkal
mas gép speciális utántörőie révén el
fogadható homogén aprítékot készít. A 
gyártmányfejlesztés eredménye az ala
csony tömeg (650 kg), s a hazai alap
anyag felhasználás. 

A faipari másodlagos anyag — sza
bás! hulladék, szélanyag stb. — minő
ségi feldolgozására fejlesztette ki a 
NEFAG a HÓD—SE—1 típusú aprítógé
pet, melyet 45 kW teljesítményű vil
lanymotor hajt meg. Vezérlése bizton
sági és szakaszoló rendszerrel, valamint 
tűláram relével van ellátva. Az apríték 
ezen esetben is homogén a kalibráló 
rács beiktatása révén. Az anyag betáp
lálása szállítószalaggal, a kitárolás 
transzport ventillátorral, leválasztó cik
lon segítségével történik. 

A HÓD—SE—2 kombinált aprítógép 
az előbbiek alkatrészeiből összeépített, 
vegyes célokat szolgáló gép. Alkalmaz
ható erdei és faipari anyagok aprításá
ra. A NEFAG tervében szerénél a fenti 
aprítógépek további fejlesztése külön
böző teljesítménykategóriákban. Fej
lesztés alatt áll a mobil aprító darus 
adagolású változat, valamint a szőlö-

és gyümölcsnyesedék aprítógépe is. 



HÓD MF—í erdei aprítógép 

Mint minden korszerű energiahordo
zót, az energetikai aprítékot is megfele
lően — főleg az állagmegóvás céljából 
— tárolni, kiszerelni és szállítani kell. 
Ma közvetlenül a felhasználás helyén 
nincs mód a nagyobb tömegű tárolásra, 
célszerű központi tárolókat kialakítani. 
Ezek lehetnek havi, féléves vagy éves 
tárolók. Az energetikai eszközök ké
pesek a nedves aprítékot is eltüzelni, 
de ez mind az energiamérleg rovására 
megy. A tárolókban az apríték nedves
ségtartalma ezért ne haladja meg a 
30%-ot. A kiszerelés történhet ömlesztve 
(nagyfogyasztók részére), nejlonzsákban, 
konténerben. A környezeti tisztaság 
miatt fontos a gondos kiszerelés. A la
kossági célra az apríték kis csomago
lásban (10—15 kg-os nejlonzsák) külön
böző helyeken (üzemanyagtöltő-állomá
sok, tüzép-telepek stb.) árusítható. 

Az újratermelődő energiahordozóval 
főleg az import tüzelőolajat vagy a gázt 
lehet kiváltani. Jelentős eredmények 
érhetők el a szén kiváltása esetén is. 
Az elméleti szinten meghatározott 
2,5—3,5 kg apríték = 1 kg tüzelőolaj, 
a gyakorlatban más eredményeket hoz. 
Esetenként több aprítékra van szükség 
Többségében 1—3 kg apríték is helyette
síthet 1 kg tüzelőolajat 

A fenti eredményeket a vezérlések 
továbbfejlesztésével értük el. A mikro
processzoros vezérlés — élettartam és 
megbízhatóság szempontjából — új le
hetőségeket biztosít. A készülék kom
fort fokozata az olaj- és gázégőkével 
azonos. Az ismert NEFAG—ATB aprí
ték előtéttüzelő kazánok mellett a la
kossági célokra kifejlesztett CTW— 
Super alátéttüzelők, valamint az ipari 
célú BTB biomasszatüzelő berendezések 
kis szériája üzemel. Fejlesztés alatt áll 
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a forgórostélyos NEFAG—BS nagytel
jesítményű tüzelőcsalád több ezer kW 
teljesítmény tartományban. 

Az aprítéktüzelés főbb előnyei: 

— Jelentős a költségmegtakarítás a 
többi energiahordozóhoz képest a 
jól tárolható és elsősorban újra
termelődő energiahordozóval. 

— Jelentős a térhódítás az élelmiszer
ipari technológiákban a természe
tes anyag révén. Az égéstermékek 
ugyanis rákkeltő anyagokat nem 
tartalmaznak. Jelenleg kísérletez
nek az aDrítéktüzelés alkalmazá
sával a sütőiparban, a gyümölcs
aszalásban, a paprika és a dohány 
szárításában. 

— A megfelelő segédberendezések 
(pernyeleválasztók, füst-gáz ventil
látorok) környezettiszta és bizton
ságos üzemelést tesznek lehetővé. 

— A NEFAG műszaki gárdája az 
energiaátadás fejlesztésének széles 
skálájával foglalkozik (léghevítés, 
vízmelegítés, gőzfejlesztés, áram-
fejlesztés stb.). 

A NEFAG bioenergetikai hasznosítási 
módszereinek főbb területei: 

— lakóházak, középületek fűtése, 
— műhelycsarnokok, tárházak stb. 

fűtése, 
— fóliasátrak, üvegházak fűtése, 
— állattartó telepek fűtése, 
— szárítók és más technológiai be

rendezések hőellátása stb. 
A NEFAG berendezések üzemeltetése, 

javítása érdekében országos szervizhá
lózatot alakítottunk ki. Nagyobb komp
lex létesítmények kialakítását vállaljuk 
a tervezéstől a kulcsrakész átadásig. A 
bioenergetikai programot továbbfejlesz
tettük és külföldön is ajánljuk. 

NEFAG ATB—200 előtéttüzelő 
berendezés 



ENERGIATAKARÉKOS, TUSKÓZÁS NÉLKÜLI ERDŐFELÚJÍTÁS 
A KISALFÖLDI EFAG-BAN 

OLASZT ISTVÁN 

Az 1960-as években, a Duna-ártéri területek kivételével, általánossá vált a tus-
kózással egybekötött, mélyforgatásos, teljes talajelőkészítésen alapuló erdőfelújí
tás. Nagyságrendjét tekintve, ez az éves felújítás első kivitelének mintegy 40%-át 
tette ki. Az 1970-es években bekövetkező gyors munkaerő-csökkenés, az eszközök 
hiánya, a magas energiaárak, az egyre szigorodó szabályozórendszer arra ösztönöz
te az erdőgazdaságot, hogy új, korszerű erdőfelújítási eljárásokat keressen. 

Az 1973-as évektől kezdődően, gazdaságunk elsőként alkalmazta a Danszfcy-féle, 
tuskóirtás nélküli, lazításos mélyművelésen alapuló erdősítési eljárást, amely új 
technikai eszközök alkalmazását tette lehetővé. Az eljárást nagyon rövid idő alatt 
megkedvelték és elsajátították az erdészetek dolgozói. Rövid idő alatt jelentkeztek 
az eljárás kedvező hatásai. Jelentősen csökkent az üres vágásterületek mennyi
sége, a hátralékok területe és nőtt a befejezett erdősítések száma. Az elmúlt 15 
évben 2700 ha felújítást végeztünk el ezzel az eljárással. A termelőszövetkezetek
ben, az állami gazdaságokban végzett munka is meghaladja az 1000 ha-t. 

Az eljárás műveletei és munkagépei 

Talajelőkészítés: E—TM két- vagy háromszárnyas mélyművelő géppel, talaj
típustól függően 55—75 kW erőgéppel. Napi (10 óra) teljesítmény 2—3,4 ha. A mű
velési mélység 400—600 mm, a szélesség 500—600 mm, a lazítóhatás 800—1200 mm. 
A gép tömege, terhelősúlyokkal együtt, 1480—1650 kg. 

Talajporhanyítás: E—PST 1—2 függesztett tárcsával, 55—60 kW erőgéppel. Mű
velhető sortávolság 1200—2600, a munkaszélesség 850—1900 mm, a művelési mély
ség 150 mm. A tárcsa tömege 440—900 kg. Napi teljesítmény 4—8 ha/10 óra. 

Erdősítés: E—Ü—1 ültetőgéppel, 55—60 kW erőgéppel. Napi teljesítmény 2—2,2 
ha/10 óra. Az ültetési sortávolság a kívánságnak megfelelően, az ültetési mélység 
400 mm. Az ültetőgép tömege 300 kg. 

Talajfertőtlenítés-vegyszerezés: EGA—1 granulátumszóró adapterrel. Az ültető-, 
ill. mélyművelő géppel együtt is üzemeltethető. A szórás szélessége 250—1000 mm, 
az adapter tartálya 25 liter. A tömege töltött állapotban 90 kg. Napi teljesítménye 
4—6 ha/10 óra. 

Sorközápolás: E—PST—1—2 függesztett tárcsával, szárzúzóval, 55—60 kW erő
géppel. Napi teljesítmény 3—5 ha/10 óra. 

Vegyszerezés: EP—500 permetezőgéppel, 55—60 kW erőgéppel. Munkaszélessége 
13 méterig, árnyékolóval 0,5—1,6 m. Napi teljesítmény 8—12 ha/10 óra. 

Az eljárás technológiai leírása 

— A fakitermelés alacsony tuskóval [a tuskó (vaktuskó) magassága 10 cm-nél 
nagyobb nem lehet], ezt anyagilag is ösztönözzük], 

— A vágáshulladék betakarítása különböző eszközökkel. 
— Szükség szerint vegyszerezés géppel lágyszárúak és cserjék ellen. 
— Erdősítés előtt 2—3 hónappal altalajlazítás. Laza, középkötött talajok esetében 

E—TM—2, középkötött, kötött talajokon E—TM—3, két-, háromszárnyas mély
művelő géppel. A további gépi munkák érdekében a lazított pászták egymás
tól való távolsága 2,4—2,5 m-re ajánlott, de természetesen alkalmazható az 
1,40 méteres, illetve bármely sortávolság is. 

— Közvetlenül az erdősítés előtt, a lazított pászták talajporhanyítása, elsimítása 
E—PST—1 függesztett tárcsával. 

— Az erdősítés E—Ü—1 ültetőgéppel. Az ültetéssel egy időben a talajfertőtlení
tés, illetve a terület vegyszerezése is megoldható E—GA—1 granulátumszóró
val. Begyakorlott munkásokkal biztosítható a csemeték egyenletes tőtávolsá-
ga. A' 8—10 ezer db/ha csemete ültetésével a pótlás mértéke erősen csökkent
hető, esetenként elhanyagolható. Pótlás tányérozás után: gödrös-ékárkos mód
szerrel. 

— A sorközök E—PST—1—2 függesztett tárcsával, RZ—1,5 szárzúzóval vagy az 
ERTI szárzúzó hengerrel, a sorok kézi, illetve vegyszerekkel való ápolása. 



igen fontos a technológia szigorú betartása, mert csak így biztosítható a jó ered
mény, aminek előnye, hogy a talaj szerkezetét, a levegő-, víz- és a hőgazdálkodását 
kedvezően befolyásolja, továbbá megóvja az évszázadokon át kialakult erdei talaj
szerkezetet. Az eljárás alkalmazása különösen hatásos a talajhibás, valamint az 
eróziónak kitett, dombos területeken. 

A termelési rendszer messzemenően kielégíti a talajerő-gazdálkodással szemben 
támasztott követelményeket. Gyakorlatilag valamennyi munkaműveletet géppel, 
magas műszaki színvonalon old meg. Minimális élőmunka-ráfordítást igényel és 
nagy hatékonyságú. A tuskóirtásos módszerrel szemben 25—35%-os költségmegta
karítást eredményez. Biztosítja a térbeli rendet és ezáltal lehetővé teszi a további 
munkák gépesítését. A rendszer eszközei hazai gyártmányúak, a beszerzés, a pót
lás és az alkatrészellátás könnyű. 

Az eljárás alkalmazási területe az elmúlt év során erdőgazdaságunkban tovább 
bővült. A hansági területeken 1986 óta az ültetésnél HÜ—1 ültetőgépet haszná
lunk. Az ültetés előtt az ETM—2—3 mélylazítóval biztosítjuk a térbeli rendet, 
a gyökér- és egyéb hulladékok eltávolítását, illetve a talaj porhanyításával kedvező 
feltételeket teremtünk a csemeték számára. Ezzel a módszerrel, a különböző nehéz 
tárcsák alkalmazásával megtakarítható a második mélyforgatás. Ez évente további 
150—200 ha-ral növeli a technológia egyes elmeinek hasznosítási körét. 

Régi igazság, hogy minden módszer annyit ér, amennyit abból a gyakorlat ered
ményesen hasznosítani és megvalósítani tud. Az erdészszakmában, mivel nem évek
ben, hanem hosszabb távon mérjük az eredményességet, joggal elmondhatom, 
hogy az elmúlt 15 év eredményei igazolták az eljárás szakmai életrevalóságát. 
Közös feladatunk, hogy az eljárás további tökéletesítésével és alkalmazási körének 
bővítésével segítsük elő növekvő vágásfelújítási és telepítési feladataink sikeres 
teljesítését. 

AZ MP-13 TUSKÓZÓ BERENDEZÉS VIZSGÁLATA 
SZILÁGYI BENJÁMIN 

A szovjet gyártmányú MP—13 tuskózóberendezés bozótos, sarjakkal benőtt te
rületek mezőgazdasági művelésbe vonásánál használt komplex gépsor részét képezi. 
Rendeltetése egyes fák, tuskók, kövek, kiemelése és eltávolítása a területről; bo
zót- és cserjeirtás, valamint azok gyökereinek kifésülése a talajból, továbbá a ki
emelt fák, tuskók, bozót, kövek, gyökerek rakatokba, kupacokba gyűjtése. A beren
dezés bázis erőgépe a T—130 M4G—3 nehéz lánctalpas traktor. A berendezést há
rom gépegység — a tuskózó, a fogas tolólap és a bozótirtó borona — alkotja. 

Az MP—13 tuskózó
berendezés 

tuskózó adaptere 



Az MP—13 tuskózó-
berendezés 

fogas tolólap adaptere 

A tuskózóberendezés vizsgálatát 1987. február—július közötti időszakban végez
tük a Borsodi EFAG területén. A Hernád és a Tisza folyók hullámterében kijelölt 
próbaterületeken korai nyár véghasználati területen végeztünk tuskózást és szán-
táselmunkálást. A tuskók átlagos vágáslapátmérője 48,6 cm (30,5—71,5), ill. 62,3 cm 
(43—92) volt. Az adott körülmények között a tuskózó operatív idő (W02) alatti tel
jesítménye 14,2 db/ha, ill. 4,8 db/h, míg a fogas tolólap teljesítménye 4,05 m fogás
szélesség mellett 0,62 ha/h, a bozótirtó borona teljesítménye 3,95 m fogásszélesség 
mellett 0,60ha/h. 

A traktor elejére szerelt és hidraulikus működtetésű, négyfogas tuskózó gépcso
port előrehaladása közben, a traktor tolóerejét hasznosítva emeli ki a fogak ható
sugarába eső tuskókat. A 35 cm körüli vagy a még vastagabb tuskók kiemelése több 
fogással és az oldalgyökereknek a tuskózófogakkal történő, előzetes átszaggatása 
után lehetséges. 

A karógyökerű vagy mélyen gyökerező tuskók kiemelése még az oldalgyökerek 
felszaggatása után sem mindig sikerül, ehhez a T—130 M4G—3 nehéz lánctalpas 
traktor tolóereje is kevés. Ilyen esetben a tuskó egyik oldalán a tuskózóval egy 
munkaárkot kell készíteni, 1—1,5 m mélységig, amelybe az öldalgyökerek felszag
gatása után a tuskó bedönthető és onnan a gyűjtőhelyre továbbítható. A munka
árok kialakításához mintegy 15—25 m3 földtömeget kell a tuskózóval megmozgatni, 
majd a tuskó eltávolítása után a munkaárokba visszatölteni, ami jelentős többlet 
idő- és energiaráfordítást, végeredményben költségnövekedést jelent. 

Hasonló elven működő berendezéseket a Szovjetunióban az agromeliorációs mun
kákhoz már az 1960-as évektől alkalmaznak (KBK—2A, D—210G csörlős tuskózók), 
sőt néhány konstrukció (D—Í96, D—496A, D—513, D—513A csörlős, ill. hidraulikus 
tuskózó) szerkezeti kialakításában, méreteiben, a fogak számában, a fogak osztá
sában, munkamélységben megközelítőleg vagy teljesen azonos az MP—13 tuskózó
val. Ezeket a berendezéseket azonban véghasználati vágásterületek teljes tuskózá-
sában egyáltalán nem, legfeljebb részleges (sávos) tuskózásra használják. Ebből 
következik, hogy az MP—13 tuskózóberendezés komplettírozásánál. az egyes szer
kezeti elemek kialakításánál és méretezésénél csak a fenti körülményeket vették 
számításba és nem számolhattak a magyarországi viszonyok között végzendő vég
használati vágásterületek teljes tuskózásából adódó körülményekkel. Ezt megerő
sítik a vizsgálat időszakában észlelt meghibásodások is, amelyek hegesztési varra
tok repedésében, hidraulikatömlők sorozatos felrepedésében, munkahengerek tö
mítéseinek meghibásodásában, sőt a tolókeret megroppanásában jelentkeztek. 

Az MP—13 tuskózóberendezés a hazai erdőfelújítási gyakorlatban fő problémát 
jelentő véghasználati vágásterületek 30 cm vágáslapátmérőt meghaladó méretű és 
mélyen gyökerező tuskóinak kiemelésére gazdaságosan nem használható az 5—14 
db/ha tuskókiemelési teljesítmény miatt. Másrészt a gép szerkezeti kialakítása és 
főleg működési elve nem megfelelő a méretes véghasználati tuskók kiemelésére. 
A korábbi hazai és külföldi mérési eredmények és irodalmi adatok szerint az élő, 
friss vágású tuskók kiemeléséhez szükséges erő elérheti az 500—600 kN értéket. 
Ezért a T—130 M4G—3 lánctalpas traktor által kifejthető, 128 kN tolóerő kevés 



Az MP—13 tuskózó
berendezés 

bozótirtó borona adaptere 

a tuskó kiszakításához. A gyökérzet előzetes körülszaggatása és a többszöri ráállás 
miatt pedig erősen lecsökken az M—13 tuskózóberendezés teljesítménye. A tuskózó 
csak a traktor tolóerejét képes hasznosítani, szerkezeti kialakításából és működési 
elvéből eredően, nem tudja a korszerű hidraulikában rejlő lehetőségeket a teljesít
mény növelésében kiaknázni. A tuskókiemelést az is lassítja, hogy a munkatech
nológiából adódóan, a gépcsoportnak egy-egy tuskó körüljárása közben a tuskós 
területen kell járnia. Egy ilyen, 17—18 tonnás gépcsoporttal a tuskók között manő
verezni nehéz és lassú, ugyanakkor rendkívül igénybe veszi a traktor erőátvitelét, 
fékberendezését és járószerkezetét, nem beszélve a traktorvezető fizikai és ergonó
miai megterheléséről. 

Az MP—13 tuskózó a véghasználati vágásterületek tuskózására — konstrukciója 
és működési elve miatt — csak korlátozottan használható, nem helyettesítheti az 
erdészeti tuskózókat, mint korábban a K—1A, K—2A, TK—IV vagy az újabbak 
közül a TG—01, „Debreceni", KM—1 típusokat. 

A z MP—13 főbb műszaki adatai 

Tuskózó Tolólap Borona 

Külső méretek, mm 
hosszúság 3690 900 2650 

szélesség 3015 4205 3970 

magasság 1720 1950 1980 

Tömeg, kg 1750 1000 2000 

Fogásszélesség m 1,38 4,05 3,80 

Munkamélység, cm 40 10 40 

Fogak száma, db 4 6+4 11 

Fogak osztása, mm 440 440 375 

Kiemelhető tuskóátmérő, cm 45 — 15 

Teljesítménye, db/ha 46 — — 
ha/h 0,27 0,65 0,95 

A gépcsoport konstrukciós tömege teljes komplettírozásban — 19 700 kg. 



A MAKERI 34 T HARVESZTER VIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI 

ALFÖLDI FENYVESEK GYÉRÍTÉSÉBEN 
DR. KOVÁCS LÓRÁNT 

Erdőgazdálkodás során az egyik leg-
munkaigényesebb feladatot a nevelővá
gások jelentik. Gépesítésük jórészt csak 
munkafázisokra és csak bizonyos állo
mányfeltételekre terjedt ki mindezideig, 
az ún. teljes kitermelőket (harvesztere-
ket) főként a méretesebb választékokat 
adó idősebb állományok gyérítésére készí
tették. Nevelővágások közül a tisztítások 
és a törzskiválasztó gyérítések különö
sen nehéz feltételeket jelentenek egy 
harveszter jellegű gépesítési megoldás 
számára. 

Ilyen megoldást reprezentál igen kor
szerű színvonalon a MAKERI 34 T har
veszter. Fenyő állományok nevelővágá
sainak elvégzésére konstruálta a finn 
Rauma—Repola cég, korábbi tapasztala
tainak előnyös felhasználásával. Ezek 
közül a legfontosabbak: a kicsiny külső 
méretek, amiből a kis tömeg és ala
csony talajnyomás következik, a vi
szonylag nagy motorteljesítmény, a já
rószerkezet speciális volta és az ún. 
,boggie"-tengelykonstrukció, amely für
ge mozgást, jó manőverező képessé
get és kiváló fordulékonyságot tesz le
hetővé. Ezek a műszaki mutatók kedve
ző ergonómiai tulajdonságokkal egészül
nek ki (kabin elhelyezése, szellőztetése, 
fűthetŐsége, a bonyolult műveletek 
könnyen kezelhetősége stb.). A harvesz
ter egyaránt alkalmas válogató (szelek
tív), sematikus és kombinált gyérítési 
technológiák végrehajtására. 

A MAKERI 34 T fontosabb műszaki 
adatai 
Főbb külső méretek (mm) 

hosszúság 3800 
szélesség 1665/1800 
magasság 2430/2600 
szabad magasság 450 

Üzemkész tömeg, kg 3800 
Menetsebesséff, km/h 4,5 
Motor típusa; Deutz F 3L912 3 hengeres 

léghűtéses dízel, teljesítmény/fordulat, 
kW min-1 36/2500. 

Hajtómű: hidrosztatikus. Mindegyik 
lánctalpnak önálló, zárt hidraulika
rendszere van. 

Döntő-, gallyazó-daraboló (több-funkciós) 
egység 

mozgási irányok: 
— előre-hátra döntés 

120° tartományban 

— oldalirányú forgatás 10°—110°-ig 
— emelés 8°—32°-ig 

gallyazó szerkezet: késekből és áthú
zó hengerekből áll. 

vágószerkezet: 
2 db mozgatható késből áll, 

átvágható maximális átmérő 320 mm, 
hosszmérő-szerkezet: mechanikus és 
elektronikus egységből áll. 

A MAKERI 34 T harveszter 
teljesítményének vizsgálata 

Konkrét időméréseket a KEFAG kis
kunhalasi erdészete területén végeztünk. 
Az erdőrészlet járhatósági szempontból 
síknak tekinthető. 

Az erdőrészlet fontosabb állomány
jellemzői: előforduló fafajok: FF 50%, 
EF 20%, A 30%; fenyők kora: 32 év; 
di.3=16 cm : h=12 m; V=204 m3/ha. A 
kivágandó fenyőfák átlagos adatai: 
di.3=15,3 cm; h=9,9 m; V=0,158m3. 

Az alkalmazott szelektív gyérítési 
technológiát a KEFAG határozta meg. 
A kerületvezető erdész festékkel megje
lölte a kivágandó fákat (nem volt tekin
tettel a gép mozgási lehetőségeire), ez
után a harveszter behatolt az erdőrész
letbe és megkezdte a fák kivágását és 
felkészítését 2 m hosszú papírfává. Ál
talában 2—i db fa feldolgozásából ké
pezett a gépkezelő egy választék-raka
tot. A rakatok a szelektív gyérítés kö
vetkeztében véletlenszerű elhelyezkedést 
mutattak. A harveszter akadálytalanul, 
könnyen mozgott az állományban. Vo
nalas térbelirend kialakítására nem volt 
szükség ebben az erdőrészletben, mert 
a kb. 1550 db/ha törzsszám nem jelen
tett áthatolhatatlan sűrűséget a gép 
számára. 

A harveszter műveleti idejét (ciklus-
idő) a következő részekre (munkafázis) 
osztottuk: kivágandó fa megközelítése, 
a fa megfogása és kivágása, a fa álló
helyzetben történő közelítése a gallyazó-
helyre. a fa vízszintesre való forgatása, 
a fa gallyazása és darabolása. Egy eset
tanulmánynak tekinthető 55 db fa ki
vágásából és feldolgozásából álló idő-
mérési-sorozat kiértékelését a követke
zőkben foglaljuk össze: 

A gép átlagteljesítménye: 4,47 m?jpro-
duktív óra (nettó papírfaválasztékra vo
natkoztatva.). A 8 órás műszakot felté
lezve 80%-os produktívidő-kihasználás 
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Kördiagram a műveleti időt összetevő 
részidők százalékos megoszlásáról 

(Jelmagyarázat: 1. kivágandó fa megközelí
tése; 2. a fa megfogása és kivágása; 3. a fa 
állóhelyzetben történő közelítése a gallyazó-
helyre; 4. a fa vízszintesre történő forgatása; 
5. a fa gallyazása és darabolása) 

esetén a napi teljesítmény 28—30 m 3 

nettó érték körül ingadozik ilyen állo
mány-viszonyok mellett. A legtöbb időt 
a gallyazás-darabolás (47,4%) és a fa 
megközelítése (22.8%) igényli. 

Vizsgáltuk a ciklusidőt összetevő rész
idők és a fa méretei közti kapcsolatot, 
szoros korrelációt nem kaptunk egyik 
esetben sem. Ezek közül az összes mű
veleti Idő (y) és a fatéríogat (x) közötti 
összefüggést mutatiuk be, mely az aláb
bi egvenes egyenletével írható le: y = 
==68,3+0,1 lx; r=0,46. A fatéríogat és az 
összes műveleti idő között tehát nincs 
értékelhető függvénykapcsolat. Ez ért
hető is. hiszen a fatérfogaton kívül az 
egyéb tényezők (állomány sűrűsége, fa
faj, törzsminőség, ágasság mértéke stb.) 
nagy befolyást gyakorolnak a ciklusidő 
alakulására. Legszorosabb kapcsolatot a 
gallyazási, darabolási idő és a fatéríogat 
között kaptunk (r=0,526), bár ebben az 
esetben sem beszélhetünk matematikai
lag értékelhető függvénykapcsolatról. 

A harvészter üzemóraköltsége 

A beszerzési árból és az 1987. évi 
üzemeltetési adatokból, valamint 6 éves 
várható élettartammal és 1800 üzemórás 
óve s teljesítéssel kalkulálva 1600 Ft/ 
/üzemóra költséggel lehet számolni a 
harveszter alkalmazása esetén (r=l javí
tási-hányad figyelembevételével). 1 m 3 

^ 

zz\ 

5 j 2 

nettó papírfára vetítve a harveszter 
önköltsége 360 Ft körül alakul. 

A MAKERI 34 T alkalmazási lehetősé
gei és munkatechnológiái 

A szelektív gépesítési módszeren kí
vül az ún. kombinált eliárások mégin-
kább előnyösen alkalmazhatók lenné
nek a harveszterrel. A kombinált eliá
rások esetén az állomány sűrűségétől 
füeeően 15—35 m-ként ún. technolóaiai 
nyiladékok készítése szükséges. A tech
nológiai nyiladékok 2,5—3 m széles-
ségűek. A pasztákban szelektív módon 
történik a törzsszám-apasztás. A kész 
választékot a technológiai nyiladék szé
lére közelíti elő a harveszter a közelítés 
szempontjából legalkalmasabb elrende
zésben. A kombinált eljárások nagy elő-



A MAKERI gallyazás-darabolás közben 

nye, hogy lehetővé válik a miniforwar-
deres közelítés. A kombinált eljárás al
kalmazása esetén nagyobb teljesítmény 
várható a harvesztertől. 

Vizsgálataink eredménye és az eddigi 
rövid üzemeltetési tapasztalatok alapján 
bebizonyosodott, hogy a harvesztert 

eredményesen lehet alkalmazni alföldi 
fenyvesek nevelővágásában. A megma
radó állomány gyakorlatilag sérülés
mentes, vagy csak minimális mértékben 
sérül. Az előírásszerinti törzsszám-apasz-
tást túlzott megbontások nélkül végre 
lehet hajtani. 

A MŰSZAKI MUTATÓK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK TENDENCIÁI 
A FAKITERMELŐ GÉPEKEN 

DR. SZEPESI LÁSZLÓ — HORVÁTH LÁSZLÓNÉ 

A világon sok, különböző nagyságú, teljesítményű és kiképzésű fakitermelő gépet 
gyártanak. Bár az utóbbi években a típusok száma jelentősen visszaesett, a mai 
kínálatban még mindig nehéz eligazodni. 

A MÉM EFH — az ERTI és más intézmények közreműködésével — kidolgozta 
a VII. ötéves tervidőszak géprendszerét, meghatározta a hazai felhasználásra aján
lott típusokat Ezek irányadóak a mindenkori gépberuházásokhoz, a gépesítettség 
fejlesztéséhez. Egy-egy típus műszaki alkalmasságát az határozza meg. mennyire 
van összhangban a munkahelyek jellemzőivel. A gépek fejlesztésekor ezért a mun
kahelyi követelményekből (erdőtechnikai követelmények) indulnak ki. s határozzák 
meg a motorikus és az egyéb mutatókat. 

177 motorfűrész, 37 törzskormányzású traktor és 37 forwarder adataiból — 
regressziós analízis segítségével — összefüggést próbáltunk keresni néhány fontosabb 
műszaki jellemző között. Mindhárom géptípus adatait a legutóbbi nyilvántartások
ból válogattuk ki, így pl. a motorfűrészekét a „CHAIN SAW AGE" amerikai fo
lyóirat 1987. évi felmérése szerint. Az adatokat számítógépbe tápláltuk, s a meg
felelő (lineáris, négyzet, négyzetgyök, logaritmikus, hiperbolikus, hatvány, exponen
ciális) függvényt annak alapján alkalmaztuk, hogy melyik adott szorosabb kapcso
latot a vizsgálni kívánt mutatók között. 

Néhány vizsgálati eredmény 

Az 1. táblázatban a motorfűrészek fontosabb jellemzőinek alakulását láthatjuk, a 
lökettérfogat függvényében. A tömeg, az üzemanyagtartály, a kenőanyagtartály tér
fogata, a vezetőlemez hossza, s a beszerzési ár szoros összefüggésben van a löket
térfogattal. De hasonló összefüggést kaptunk a tömegre vetített mutatók során, s a 
fajlagos értékek elemzésekor is. A motorfűrészeknél a trendek nagyon szorosak, 



A motorfűrészek fontosabb jellemzőinek alakulása, a lökettérfogat függvényében 

1. tibiázat 

A jellemzők alakulása 

.Jellemző megnevezése 4o 5o 6o 70 8o 9o loo llo 12o 

cm3 íekettréfogat mellet t 

Tömeg, kg 4,7 5,4 6,1 6,8 7,5 8,2 8,8 9,4 l o , l 

üzemanyagtartály, 1 o,41 o,53 o,65 o,76 0,88 l ,o l 1,13 1,25 1,36 

Kenőanyagtartály, dl 2,35 2,96 3,46 3,88 4,24 4,53 4,79 5,ol 5, IS 

Vezetőlemez-hossz, cm 33,3 36,3 39,7 43,3 47,2 51,6 56,3 61,4 67,0 

Ár, USA dollár 288 377 459 537 608 674 734 789 838 

a gépek mutatói arányosak, hovatovább e téren jelentős különbségre már alig lehet 
számítani. 

A törzskormányzású traktorok jellemzői közül a 2. táblázaton két összefüggést 
láthatunk. Az egyik: a motorteljesítmény hatása a tömegre és a szabadmagasságra. 
A másik összefüggés a tömeg kapcsolata a traktor hosszával, illetve a csörlő vonó
erejével. De további, itt nem részletezett összefüggéseket találtunk a szélesség és a 
szabadmagasság, a magasság és a szabadmagasság, a hosszúság és szélesség stb. 
között is. 

A forwarderek esetében — az előbbiekhez hasonlóan — szoros az összefüggés 
a motorteljesítmény és terhelhetőség, az üzemi tömeg és a terhelhetőség, a motor
teljesítmény és a tömeg, a terhelhetőség és a gémkinyúlás és további mutatók 
között 

Mire használhatók az ilyen és ehhez hasonló jellegű összefüggések? 

Üj gépek fejlesztése, beszerzése vagy a meglevő típusok alkalmasságának érté
kelése során célszerű elemezni, mennyiben térnek el a vizsgált gép mutatói a nem
zetközi tendenciáktól. Ha nincs jelentős eltérés, a kérdéses típus általánosságban 
korszerűnek tekinthető. Eltérés esetén figyelmet érdemel annak iránya, esetleges 

A törzskormányzású traktorok jellemzőinek összefüggése 

2. táblázat 

A jellemzők alakulása 

Dellemzők megnevezése 2o 3° 4o So 6o 7o 80 9o l o o l lo 12o 

kW motorteljesítmény mellett 

üzemi tömeg, kg 1875 2931 4ooo 5o8o 6172 7276 8393 9521 10662 11815 12980 

Szabadmagasság 282 334 384 431 472 513 55o 583 614 641 665 

A je Llemzők alakulása 

Jellemzők megnevzése 
2ooo 3 0 0 O 4ooo 5ooo 6ooo 7Ó00 8ooo 9000 loooo llooo 12ooo 

kg üzemi tömeg mellett 

A traktor hossza, mm 3969 4440 4808 5113 5378 5613 5823 6ol6 6194 6360 6515 

A csörlő vonóereje, kN 14,8 15,4 23,9 37,7 5S, 1 75,3 97,7 121,9 147,6 174,5 2o2,6 



oka. Olykor egyes gyártók nem tudják a nemzetközi szintet biztosítani (alapanyag, 
motorikus vagy egyéb okok miatt). Ez sokszor áll elő a szocialista és a tőkés gyárt
mányok összehasonlítása során. Közrejátszhat az eltérésben a gyártó tapasztalatlan
sága, olykor felelőtlensége is. Nem egy esetben bizonyos látszateredmények érde
kében egyik-másik mutatót megerőszakolják, s az így elért „korszerű" jellemző in
kább hátrány, sőt súlyos hiba lehet. 

Indokolt lehet a trendtől való eltérés, amennyiben az adott típust az átlagosnál 
nehezebb vagy könnyebb viszonyokra szerkesztették. Ilyen esetekben célszerű is a 
trendtől eltérő mutatókkal rendelkező típusok keresése (nagyobb fajlagos tömeg, 
motorteljesítmény, vonóerő stb.). Esetünkben más volna az igény a fenyő és lombos 
fafajok termelésében és mozgatásában, s más a síkvidéki, illetve a hegyvidéki vi
szonyok között. Bár ez kívánatos lenne, a gyártók általában „egy kalap alá veszik" 
a könnyebb és a nehezebb igények kielégítését. Ilyenkor más, további fajlagos 
mutatók számítása adhat eligazítást. 

Igen hasznosak lehetnek az árak alakulásával kapcsolatos összefüggés-vizsgálatok 
is. Főleg a fajlagos árak (lökettérfogatra, tömegre, motorteljesítményre stb. vetítve) 
érdekes megállapításokhoz vezetnek. Ilyenkor tűnik ki, egy-egy cég melyik „súly
csoportba" tartozik, s a cégek gyártmányai közül melyek a favorizált (jónak ítélt, 
vagy valóban is jó) típusok. Felismerhető olykor egyes cégek kereskedelmi politi
kája, piacra való betörési szándéka, a konkurencia is. Utóbbinak a feszített ár
viszonyok miatt egyre kisebb a jelentősége. 

A STIHL ÉS AZ OREGON FŰRÉSZLÁNCOK VIZSGÁLATA 
DR. SZEPESI LÁSZLÓ, HORVÁTH LÁSZLÓNÉ, TÖRÖK GÁBOR, DOBROVITS ANDORNÉ 

A vizsgálat főbb megállapításait a kö
vetkezőkben lehet összefoglalni: 
1. Bár a vizsgált láncok ötvözői általá

ban azonosak, kedvezőbbek a Stihl-
láncok — különösen a gyalufog — 
Ni. Mo Nb értékei. Korábbi tapasz
talatok szerint különösen a Ni hatá
sa előnyös a láncok élettartamára. 
Jelentős a Stihl és az Oregon láncok 
ötvözőlnek különbsége a hevedernél, 
részben a szegecsnél. Ilven szemnont-
ból a Stihl fűrészláncok minősége 
kedvezőbbnek számít. 

2. Általában eléé szoros s kancsolat a 
láncok élettartama és szakítószilárd
sága között. Bár e téren nagy eltéré
seket nem tapasztaltunk, az eredmé
nyek alapián a Stilh fűrészláncok 
szakítószilárdsága jobbnak bizonvult. 
Ez kedvezően befolyásalja a Stihl 
láncok életteli esítményét. 

3. Mindkét láncnál ötvözőiben. kemény
ségében és más mutatóiában az év
tizedek óta legiobbnak bizonyult ér
tékeket alkalmazták. Ilven szem
pontból jellegzetes eltéréseket nem 
tapasztaltunk. Ennek ellenére a fon
tosnak ítélt Ötvözök mértéke, a sza
kítószilárdság, a hátlap keménységé
nek eyakorisági eloszlás^ a Stihl fű
részláncoknál kedvezőbben alakul. 
Valamennyi egyéb tényezőt i s figye
lembe véve, a Stihl fűrészláncok 

alapanyaga, s az alkalmazott gyár
tástechnológia jobb. 

4. A kétféle gyártmányú fűrészlánc 
élettartamát (életteljesítményét) for
gácsolással, a fogak kopásának érté
kelésével állapítottuk meg. A gyári 
mérettel induló fűrészelés során 
mindkét láncnál 14 élesítésre nyílt 
lehetőség. A fogak átlagos hosszúsá
gának alakulását, valamint az ísv lét
rejövő kopás mértékét valamennyi 
fogon mértük. A fűrészláncok élet-
teljesítményét — a forgácsolás so
rán előálló kopás figyelembevételével 
— regressziós analízissel, számítógé
pen értékeltük. A foghosszúság, vala
mint az átvágott felület összefüggé
sének alakulása egyértelműen a Stihl 
lánc jobb minőségét igazolta. Az 
élettartam-különbség — az átvágható 
felület alapián — a Stihl fűrész
láncoknál 16%-kal nagyobb. 

5. Az elhasználódás egyik mutatója a 
fűrészlánc nyúlása is. Mivel a lán
cok nyúlását minden élesítésnél 
mértük, nem volt nehéz összefüggést 
keresni a kopás és a nyúlás között. 
A láncok nyúlásának tendenciáját 
ugyancsak regressziós analízissel el
lenőriztük. Ennek alapján az Oregon 
fűrészláncok nyúlása 30%-kal halad
ta meg a Stihl láncokét. A nagyobb 
nyúlás kedvezőtlen hatással lehet a 



láncok élettartamára, a lánchajtó ke
rék kopására, s a »ánc és a lánchaj
tó kerék kapcsolatára is. 

6. Megvizsgáltuk a füreszláncok éltax-
tósságát, vagyis a két élesítés közöt
ti — időegységre eső -«- fűrészelési 
teljesítmény (cm2/min) alakulását. 
Ahogyan a lánc éle kopik, a fűrésze
lési teljesítmény kisebb lesz. A csök
kenés trendje a két élesítés közötti 
éltartósság fontos jellemzője. A kiér
tékelés szerint a két élesítés közötti 
fűrészelési teljesítmény változása az 
Oregon-láncok eseteben kedvezőbb
nek bizonyult a Stihl láncokkal szem
ben. 
Az Oregon láncok kedvezőbb éltar-
tósága a gyalufog hátlapjának na
gyobb keménységével magyarázható. 
A Stihl lánc hátlapján mért kemény
ség átlagosan 582,5 HV, az Oregon 
láncnál 1063,8 HV volt. 
A Stihl lánc „puhább" hátlapja — 
más vonatkozásban viszont — nem 
csökkentette az egész lánc élettarta
mát (életteljesítményét). A Stihl lánc 
forgácsolásban többet kopott, de éle
sítésben kevesebbet 14 élesítés átla
gában a forgácsolás miatti kopás a 
Stihl láncnál — 0,154 mm, az Ore
gonnál 0,0919 mm volt. Így a Stihl 
lánc forgácsolás közbeni tompulása 
kb. 50%-kal haladta meg az Orego
nét. A Stihl lánc éltartósága — két 
élesítés között — emiatt kisebb. Amit 
azonban „nyertek a réven elvesztet
ték a vámon". Egy élezés során ka
pott méretcsökkenés a Stihl láncnál 
0,32, az Oregonnál 0,39 mm volt. Így 
a forgácsolás és élezés halmozott 
kopása a Stihl láncoknál 0,47 a z Ore

gonnál 0.48 m m lett. A „keményebb" 
hátlap — feltehetően a krómréteg 
letöredezésének következtében — 
hosszú távon nem feltétlenül igazo
lódott. 

7. A láncvizsgálatok összegezéseként 
megállapítható, hogy a világpiacon 
lévő ún. kiváló láncok közötti mini
mális eltérések ellenére, a Stihl fű
részláncok minősége valamivel ked
vezőbb. Ezt a jobb anyagminőség és 
gyártástechnológia, valamint a kop
tatás! vizsgálatok egyértelműen alá
támasztották. A Stihl láncok élettel
jesítménye (átváaott m2-ben, vagy 
m^-ben) kb. 16%-kal nagyobb az 
Oregon láncokénál. Ez gyakorlati 
szempontból azt jelenti, hogy 6 Stihl 
lánc 7 Oregon láncot ér. 

8. A laboratóriumi összehasonlítás nem 
tükrözi a teljes képet. A fűrészlánc, 
a lemez, s a lánchajtó kerék elhasz
nálódását az említetteken kívül más 
tényezők is befolyásolják. Ilyenek: a 
fafaj, az átmérő, az alkalmazott tech
nológia, a gép műszaki állapota, a 
kezelés és karbantartás színvonala, a 
gépkezelők és az őket irányítók szak
ismerete, a képzés és továbbképzés 
minősége stb. Hatással lehetnek még 
egyéb, fel nem deríthető tényezők 
is (a fűrészek felhasználása magán
célra, a láncok „kiáramlása" idege
nekhez stb.). Óvatos becslés szerint 
is lánc (lemez, lánchajtó kerék) fel
használásunk mintegy négyszerese 
más országokénak. Ezen az előfelté
telek megteremtésével, s hatékony 
ösztönző rendszer kidolgozásával se
gíthetnénk. 

ERDÉSZETI-FAIPARI GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK FEJLESZTÉSE 
A NAGYKUNSÁGI EFAG-BAN 

SZEBENI LÁSZLÓ 

A Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság műszaki fejlesztési tevékenységét 
az erdészeti szakterületen két témára összpontosítja. 

Tuskófúró adapterek 

Az ország kedvezőtlen termőhelyi adottságú területein az erdőfelújítási munkák 
teljes talaj-előkészítést kívánnak. Ez a véghasználati területről a tuskó eltávolí
tásából, a talaj mélyforgatásából, majd a talajban maradt gyökerek gyökérfésűvel 
történő eltávolításából áll. Ennek a technológiának több hátránya van, ezek mind
egyikét kiküszöböli a NEFAG tuskófúró adapter. 

A nagyszénási Október 6. Mg. Termelőszövetkezet GÉPCOOP leányvállalata által 
gyártott HR—2 homlokrakodó gépre speciálisan függeszthető tuskófúró adaptert 
fejlesztettünk ki a műveletek gyorsabb és alacsony költségszintű megvalósítására. 



A tuskófúrót kétféle kivitelben gyártjuk, ez a tuskó kétirányú hasznosítását te
szi lehetővé: 
l .A koronafúrós változat 500 mm-es átmérőjű magot fúr ki a tuskóból. Ezt a hen

gerszerű tuskórészt kiemeli és a kihelyezett hidraulikus munkahenger segítségé
vel a kiemelt részt a fúró közepéből kitolja és a földre helyezi. E hengeres 
tuskórósz már jól manipulálható és gazdaságosan szállítható. Célszerű erre a 
szintén NEFAG-gyártású és HR—2-es erőgépre szerelhető rönkmarkoló adaptert 
használni. 

2. Különösen kedvezőtlen talajszerkezetnél és energetikailag alacsony értékű fa
fajnál (pl. nyár) a tuskófúró adapter szerszáma egy. a tuskó szétfúrását szol
gáló, telibe fúró szerkezet. 
Mindkét tuskófúró szerszámát hidromotorral hajtott hajtómű forgatja. A tuskó-

fúrók fejlesztését OMFB-nél elnyert pályázat keretében végezzük. A tervezést és 
a prototípus gyártását 1987-ben végrehajtottuk. Az üzemi próbákat 1988 tavaszán 
kezdjük el. 

Járva aprító gép 

Elsősorban fiatal fenyvesekben a tisztító-nevelő vágások kapcsán kivágott, vé
kony teljesfák az erdőben maradva egyrészt rendkívül tűzveszélyesek, másrészt a 
kártevők és betegségek elszaporodásához vezetnek. A NEFAG a tisztító-nevelő 
vágások nagyüzemi végrehajtásához megfelelő járva aprító gépet fejleszt ki. 

Az EMA erőgép alkalmas a vékony teljesfák kivágására, leaprítására és apríték-
összegyűjtésére egy menetben. A gép mérete lehetővé teszi, hogy az áthatolhatatlan 
sűrűségű fiatalost 4 —5 soronként megbontva egy-egy sor kitermelését elvégezze. 
A kitermelendő fák tőátmérői néhány cm-től 20—22 cm-ig, magasságuk másfél 
métertől 10 m-ig szóródik. Elképzeléseink szerint az erőgépre bozótirtó is felszerel
hető. A termelés eredménye minden esetben egyválasztékú, energetikai célú ap
ríték. 

Az OMFB-nél szintén benyújtott és elfogadott pályázat alapján elnyert, fejlesz
tési forrásból finanszírozott fejlesztőmunka jelenleg a tervezés végső stádiumá
ban van. A NEFAG a GÉPCOOP leányvállalattal megkezdte a gyártás-előkészítést 
is. Számításaink szerint 1988 II. félévében tudjuk kipróbálni a gépet-

A korszerű faipari termelés ma már elképzelhetetlen mesterséges szárítóberende
zések nélkül. Ezért határozta el a NEFAG egy gyorsan telepíthető, energiatakaré
kos, minden piacon értékesíthető kivitelű faipari szárítóberendezés fejlesztését. 

Modulrendszerű faipari szárítóberendezések 

Szárítóberendezések rendeltetése fűrészáru és fríz szárítása, de szolgálják más, 
hasonló célú felhasználást, pl. gyümölcs, gyógy- és fűszernövények szárítását is. 

A NEFA—M típusú szárítóberendezések felépítése modul rendszerű. Az alkalma
zott modulméret 4100 mm. Ehhez igazodnak a szárítószekrény elemei, valamint a 
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beépített gépészeti egységek. Ez teszi lehetővé, hmgy azonos keresztmetszeti méretek 
mellett azonos szerkezeti elemek felhasználásával, négyféle gépnagyság építhető. 

A szárítóberendezések szigetelt, sík vasbeton alapra épülnek fel. Az alaplemez 
magában foglalja a gépészeti berendezések tartó-, illetve rögzítőelemeit, mivel ezek 
külön tartószerkezet nélkül, közvetlenül az alaplemezen vannak elhelyezve. Az alap 
tartalmazza továbbá a farakomány szállítására szolgáló kocsik sínpárjait, süllyesz
tett kivitelben, valamint a villamos kábelek védőcsöveit, és a csapadékvíz elveze
tésére szolgáló levezetőcsöveket is. 

Az alapra csavarkötéssel rögzítve van felépítve a szárítóberendezés házszerkeze
te. Ez egy hőszigeteléssel ellátott, üvegszál erősítésű, poliészter anyagú, elemekből 
összeállított alagút, mindkét végén ajtószerkezettel. A ventillátorok felőli oldalon 
szellőzőfedelek vannak beépítve, melyeket egy zsalumozgató hajtómű működtet. 
A szárítótéren belül az egyik oldalon a ventillátorok, velük szemben a hőcseré
lők helyezkednek el. 

Egy modulméretű ventillátoregység három centrifugáiventillátort tartalmaz, me
lyeket ékszíjhajtással egy villamos motor működtet. A hőcserélők ugyancsak mo
dulhosszúságú szerkezeti egységek. Az egynél több modulos gépnagyságoknál ösz-
szekötő vezetékelemekkel sorba vannak kötve. A hőcserélőkkel egy egységet képez
nek a párásítás céljából beépített vezetékelemek is. 

A hőcserélősor oldalánál a szárítóberendezések előtt a betonlapba süllyesztve 
egy ún. fogadóakna van kialakítva, amelyben a szárítóberendezés működéséhez 
szükséges kondenzautomaták helyezkednek el. A szárítótérben a farakomány ko
csikon helyezkedik el a ventillátor és a hőcserélő között. A kocsik szintén modul-
hosszúságúak, merev, kéttengelyes kivitelűek, alsó részük lemezburkolattal van 
ellátva. 

A villamos erőátviteli kapcsolószekrény a ventillátorok oldalánál van elhelyezve. 
A hőcserélő fölé mérőegység van beépítve. Ez tartalmazza a száraz és a nedves 
hőmérőket és a vízutánpótlást biztosító szerkezeti részeket. 
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A hőmérséklet-szabályozók és a regisztrálóműszer egy szabályozószekrénybe van 
beépítve, amelyet a szárítóberendezés közelében levő vezérlőhelyiségben kell el
helyezni. Tartozéka még a szárítóberendezésnek két, motoros szabályozószelep, ame
lyeket a gőzellátó rendszerben kialakított gőzelosztónál kell beépíteni a fűtő-, illetve 
a párásítóágba. 

A nedvességelvonás a rakat hézagain keresztül levegő áramoltatásával történik. 
A szárítólevegő keringtetését a szárítótérben levő centrifugálventillátorok végzik. 
A farakományon átezívott levegőt a kocsik alatt a hőcserélők felé továbbítják. A hő
cserélők bordáscsövei között áthaladva a levegő felmelegszik, relatív páratartalma 
csökken. Ez a szárítóközeg a rakaton áthaladva, a faanyagot felmelegíti, a belőle 
távozó nedvességet pára formájában felveszi. 

KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉS 
LEHET-E TERVSZERŰSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

AZ ERDÉSZETI GÉPGYÁRTÁSBAN? 
KESZLER GYÖRGY 

Folyó év január 29-én az Erdészeti Munkák Gépesítése Szekció szakmai 
előadásaihoz kapcsolódva kerekasztalvitára került sor. A vita meghívott ven
dégei voltak: Madocsai Zsigmond osztályvezető (ERDŐGÉP, Szentendre), 
dr. Kovács Jenő vezérigazgató (Mátrai EFAG, Eger), Szebeni László vezérigaz
gatón. (Nagykunsági EFAG, Szolnok), dr. Horváth Béla tanszékvezető docens 
(EFE, Sopron), Czágásch József műsz. igazgatóh. (Kisalföldi EFAG, Győr), 
Néder Imre igazgató (VARITERV Műszaki Tervező és Ügyviteli Gazdasági 
Munkaközösség). 

A meghívottak és a hallgatóság között megtalálhatók voltak a kutató-fej
lesztő, a fejlesztő-gyártó, a fejlesztő-tervező és felhasználó képviselői is. Talán 
csak a forgalmazók nem voltak megfelelő súllyal képviselve és erre hasonló 
körű rendezvény szervezésénél a jövőben jobban oda kell figyelnünk. 

A vitában a kerekasztal-megbeszélés résztvevőinek elhangzott véleménye a 
következőkben foglalható össze: 
— A hazai erdészeti gépfejlesztés és -gyártás szereplői több önálló gazdálko

dást folytató vállalat, illetve intézmény keretei között találhatók meg, 
amelyek között általában rendszeres kooperáció, együttműködés nincs, így 
esetenként párhuzamos fejlesztések, gyártások is előfordulnak. Gyártmány-



fejlesztésben sok esetben a rövid távú érdekek érvényesülnek (pl. kihor-
dószerelvények különféle változatai) és jelentős terület gépfejlesztési fel
adatára (pl. domb- és hegyvidéki területek erdősítése) viszont nincs vál
lalkozó. 

— A hazai erdőgazdálkodás nagyságrendje, az azonos vagy hasonló alapon 
kialakítható technológiák és géprendszerek sem jelentenek olyan nagyságú 
igényt, ami az ágazaton kívüli gépgyártók érdekeltségét különösen fel
keltené. Az erdőgazdasági gépszükségletre a sokféle gyártmány, az ala
csony darabszám és sok esetben nem minden évben visszatérő igény a 
jellemző. A gépipar elsősorban az egyéb ágazatokban (mezőgazdaság, köz
lekedés, anyagmozgatás) is használatos gépekkel vagy ezek modifikált 
változataival járul hozzá az erdőgazdálkodás gépesítéséhez. 

— A belföldi piac korlátozottsága miatt a hazai gépgyártók érdekeltségét nem
zetközi együttműködés bázisán lehetne jelenlegi állapotából kimozdítani. 
Első lépcsőben NDK és Csehszlovákia jöhetne számításba. Az ágazat két
oldalú erdészeti műszaki-tudományos együttműködései a két viszonylat
ban olyan szintet értek el, hogy 1988-ban megkezdődhetnek a konkrét 
vállalati szintű tárgyalások. Ez pedig feltételez bizonyos együttműködést 
a - belföldi erdészeti gépfejlesztők és -gyártók között. A belföldi együtt
működés nem szűkíthető le a gépgyártókra, annak már az erdőgazdálko
dási szférában is fellelhetőnek kell lennie. Az utóbbi vonatkozásban sem 
alakultak ki tartós formák, az indokoltnál több az egyedi útkeresés és az 
együttműködési készség csak felszínesen jelenik meg. 

— Az erdőgazdálkodás objektív adottságainak (fafaj, talaj-, terepviszonyok 
stb.) kedvezőtlen hatását bizonyos szubjektív tényezők (pl. a felhasználók 
igényeinek megfogalmazásában az eltérő feltételek túlzott felértékelésére 
alapozva tőkés viszonylatú utazás lehetősége) is felerősítik. Ezek gyengí
tik a felhasználók azonos vagy hasonló feltételek megléte esetén való kö
zös út keresését, a hazai gyártók iránti igények indokolt növekedését, il
letve a szükségesnél nagyobb gépválaszték kialakulását eredményezik. 

— Az előzőekben megfogalmazott körülményeknek is betudható, hogy a hazai 
erdészeti gépfejlesztés és -gyártás történelmi fejlődése során nem jött 
létre egy olyan bázis, amely kivívott szakmai rangja és megbecsülése alap
ján ma joggal pályázhatna a hazai erdészeti gépfejlesztés és -gyártás ösz-
szefogásának (koordinációjának) szerepkörére. 

— A hazai erdőgazdálkodás adottságai miatt a gépesítés és gépgyártás ága
zati kialakításában az Erdészeti és Faipari Hivatalnak, mint alapítónak a 
pozícióit erősíteni kellene (csehszlovák és keletnémet gyakorlatra hivat
kozva!). 

— Az Erdészeti Gépgyár kapacitását 10—15%-ban köti csak le az erdészeti 
gépek gyártása és csak néhány erdőgazdasági vállalattal van folyamatos 
kiépített kapcsolatrendszere. 

A téma vitájában mintegy 60 fős hallgatóság is részt vett, több mint 20-an 
mondták el véleményüket, ez az alábbiakban foglalható össze: 
— A mezőgazdaságban a tervszerűség és együttműködés feltétéleit a terme

lési rendszerek nagyrészt létrehozták. Erdőgazdálkodásban ilyen mélységű 
termelési együttműködések nem jöttek létre; a mi ágazatunkban erre ke
vésbé van lehetőség és a mi termelési rendszereink (aprítéktermelési, hul
ladékszegény fafeldolgozási, fűrészüzemi) tartalmukban szerényebbek. Ezért 
a rendszerszemléletű gondolkodás és együttműködési készség a mi terü
letünkön nem tekinthető általánosnak. A tervszerűségnek és együttmű
ködésnek az eszközfeltételei nincsenek meg az erdészeti gépgyártásban. 



Az elmúlt évek tapasztalatai (pl. a hiányalkatrészek gyártásának előkészí
tésében) nem biztatóak e tekintetben. Egyébként a szükségessége nem vi
tatható. 

— Többek véleménye szerint a piac legyen a meghatározó, az döntsön, illetve 
szelektáljon. Túlzott központosítás nem célszerű, a piacon kell egyességre 
jutni. Az egyedi gépgyárlású gépeket is jól megfizetik, csak jó minőségű 
legyen. 

— A kis gyártási darabszámok miatt a gazdaságos gyártás feltételei nincsenek 
meg. Szocialista viszonylatú együttműködésekben a kontingenskeretek az 
előbbrelépést majdnem lehetetlenné teszik. Munkamegosztásban tovább 
kell lépni. 

— Erdészeti gépfejlesztésben, -gyártásban koordinációra szükség van. A té
mát az EFH koordinácijávai vállalatok igazgatói is tűzzék napirendre és 
hozzanak közös határozatot. 

— A fejlesztésben és gyártásban a pályázati konstrukció erősítése szükséges 
és a döntésnél a piac értékítélete jobban kerüljön visszacsatolásra. 

— Néhány hazai gyártmány fejlesztésében és gyártásában (pl. erdészeti ki-
hordószerelvények, aprítógépek, előtéttüzelők) ilyen mértékű párhuzamos
ság nem indokolt. Több hozzászólás szerint viszont előnyös, ugyanis a 
piaci verseny elősegíti a felhasználó jobb kiszolgálását. 

A közel háromórás vitát bizonyos értelemben befejezetlenül kellett lezárni. 
A vita során elsősorban az erdészeti gépfejlesztés és -gyártás helyzete, prob
lémái — az egymásnak ellentmondó véleményeket is beleértve — kerültek 
őszinte hangnemben megfogalmazásra, és ez önmagában eredménynek te
kinthető. Az eredményességet növelhette volna, ha a feltett kérdésekre ezen 
a fórumon több konkrét javaslat hangzott volna el és ezekből a teendőkre 
egyértelmű, a szakma által elfogadható és támogatott következtetéseket le
hetne levonni. Az együttműködés szükségességét senki sem vitatta, de a meg
valósítás formájában a vélemények már nem voltak egybehangzóak. Az élő 
gyakorlatunknak megfelelő fogalmak (a túlszabályozás elvetése, a piac érték
ítélete, pályázati konstrukció stb.) a véleményekben visszatérően jelentkeztek, 
de ezek szerepe az indokoltnak tartott erdészeti gépfejlesztési és -gyártási 
együttműködésekben már nem került megfogalmazásra. 

Mindezek alátámasztják, hogy a témát nem szabad levenni a napirendről, 
megfelelő szakmai fórumokon ismételten meg kellene vitatni, nem lemondva 
arról a törekvésről, hogy megfelelő előkészítés után a vállalati vezetők érte
kezlete is megvitassa és állást foglaljon e kérdésben. 
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Nagykanizsa; Balogh József marketingvezető, NEFAG, Szolnok; Beró Csaba főelőadó, MEM 
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EFH, Bp . ; Halász Gábor műsz. igazgató, MÉM ERSZ, Bp , ; Horváth Lászlóné ny. tud. főmun
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IPARI KÁROSÍTOTT TERÜLETEK 
ERDÉSZETI REKULTIVÁCIÓJA 
BULGÁRIÁBAN 

DR. TÓTH SEBESTYÉN 

A bulgáriai erdészeti biológiai rekultiváció történeti áttekintése 
és eredményeinek megismerése remélhetőleg ösztönzőleg hat er
dészeink hasonló irányú tevékenységére. Ugyanakkor biztatást ad 
ahhoz is, hogy a hazánkban rekultivációs céllal történt fásítások, 
erdősítések helyzetét áttekintsék, értékeljék, s e munkáról részle
tesen beszámoljanak a hazánkban 1988 augusztusában szervezen
dő rekultivációs szimpóziumon. 

A bányahányók erdősítési kísérletei fél évszázaddal ezelőtt kezdődtek Bul
gáriában (BNK). Pernik város gyakorlatias polgárai a „Szeptember 7-e" ne
vű külszíni bánya hányóján mintegy 1,5 ha területet fásítottak egyetlen fa
fajjal, fehérakáccal. A kísérlet, bár sikeresnek bizonyult, a hányófásítási te
vékenység mégis elszigetelt jelenség maradt, írja DELKOV (1980). 

Később, 1954-ben, hasonló lépésre került sor a „T. Nenkov" mélyművelésű 
bánya meddőhányóján, ahol már bővítették a fafaj összetételt és a fehérakác 
mellett felhasználták a gyalogakácot és a japánakác egyedeit is. Kísérletkép
pen itt ültettek néhány példányt, sajnos sikertelenül, a magaskőris és a feke
tedió faj képviselőiből. Kielégítő eredményeket értek el a keleti tamariska te
lepítésével. 

A meddőhányók erdészeti rekultivációjának első, tudományos megfontolá
sokra épülő és a gyakorlat számára is hasznos, tudományos eredményeket 
adó lépései Prokopiev nevéhez fűződnek. Az 1958—59-ben induló kísérleté
ben 10 fa- és cserjefaj kap helyet: a gyalogakác, a cserszömörce, az ezüstfa, 
a csíkos kecskerágó, az amerikai kőris, az aranyeső, a tatár lonc, a vöröstölgy, 
a fehérakác és a keleti tamariska. 

A szárazságtűrő talajállapottal szemben igénytelen fajok igen jó eredmény
nyel szolgálták a zöldfelület létrehozását. 

Az erdősítésre kiválasztott meddőhányók sajátosságainak meghatározása és a 
kísérletben folytatott megfigyelések és mérések alapján DONOV—GENCSE-
VA et al. (1978) szerint, Prokopiev a következő gyakorlati tanácsokat adta: 

— A telepítéseket megelőzően kell megvalósítani a talajvédelmi intézke
déseket. 

— Tekintettel a mérgező gázok jelenlétére, csak füsttűrő fajokat célszerű 
telepíteni. 

— Jól fejlett csemetéket, a szokásosnál sűrűbben kell telepíteni a száraz
ság káros hatásának kivédésére 

— A koronazáródást követően gondoskodni kell az állomány-összetétel és 
a növényzet díszítőértékének szabályozásáról. 



A perniki kezdeti sikerek alapján a városi tanács elhatározta a hozzá tar
tozó, megkárosodott területek erdősítését, parkerdősítését, fásítását. E mun
kákban azonban már egy sokkal nagyobb számú fa- és cserjefaj-választékkal 
dolgoztak. PROKOPIEV (1978) közlése szerint a kezdeti tíz fajon túl, még az 
ezüstjuhart, a fehérnyírt, a kocsányos tölgyet, a csertölgyet és cserjefajtá
kat használtak fel munkájuk során. 

DONOV—GENCSEVA et al. (1978) arról adnak számot, hogy a későbbiek
ben még további fajok betelepítésére és betelepülésére került sor. Ilyenek 
voltak: a zöldjuhar, a korai juhar, a hegyi juhar, a vadgesztenye, az életfa 
(keleti tuja), a magaskőris, a virágoskőris, a hegyesfogú kőris, a virginiai bo
róka, a lucfenyő, a feketefenyő, a körte, a kislevelű hárs, az ezüsthárs és sok 
dekoratív cserjefajta. Természetes úton települtek be az egybibés galagonya, 
a vérszilva és a gyepürózsa. 

BIOLCSEV—PIMPIREV—KITIN (1970) a „Medet" rézérckitermelő és -dúsító 
kombináthoz tartozó külszíni ércfejtések meddőhányói rézsűinek megkötése és 
zöldfelület létrehozása céljából erdeifenyő telepítését végezték el. 

GORUNOVA—PASEV (1977) arról számolnak be, hogy a Devnja környéki 
„Kari Marx" kémiai üzemek zagytereit a kinincs (gyalogakác), a közép-kínai 
nyári orgona, az ezüstfa, az örökzöld fagyai, a tatárlonc, a gyepü-ördögcérna, 
az Engelmann-borostyánszőlő, a tollas gyöngyvessző, a jeneszter és a keleti 
tamariska fafajok felhasználásával fásították. A legperspektivikusabbnak a ke
leti tamariska és a jeneszter bizonyultak, csemetés és dugványos szaporítás 
esetén egyaránt. 

A különböző meddőhányókon létesített kísérleti bázisokon a telepítések meg
alapozására vizsgálták a megkárosodott területek „talaj "-termékenységi vi
szonyait, a talaj képző kőzetek fizikai, kémiai, víz- és hőgazdálkodási tulaj
donságait, erodálhatóságát DONOV—GENCSEVA—ZSELEVA (1971, 1981), 

GENCSEVA—ZSELEVA (1980). 
Figyelemmel kísérték a már korábban telepített fa- és cserjefajok növeke

dését és fejlődését. Fenológiai és levélzetmegfigyeléseket végeztek, összehason
lították a természetes és mesterséges úton létrejött növénytakarót DONOV— 
GENCSEVA et al. (1978), MIHOVA—PAVLOV (1981), PAVLOV—MIHOVA 
(1981). 

Vizsgálták a 0,5 m mélységű felszíni réteg mikrobiológiai aktivitását, a mik
robaközösségek összetételét és néhány mikroorganizmus-csoport dinamikáját 
DONOV—GENCSEVA et al. (1978), MILANOV—LOZANOVA (1979), MILA-
NOV (1980). 

A megkárosodott területek fás növényzettel való hasznosítására az orszá
gos kísérletek és a fenológiai megfigyelések alapján DONOV—GENCSEVA et 
al. (1978) a fehérakác, a virágos kőris, a vöröstölgy, a nyugati platán és a 
kocsányos tölgy fafajokat találták a legalkalmasabbnak. Közepesen alkalmas
nak bizonyultak az ezüsthárs, a bibircses nyír és az amerikai kőris. A terület
károsodásra érzékeny fajok minősítést kaptak: a lucfenyő, a zöldjuhar, a kis
levelű hárs és a vadgesztenye. 

DELKOV (1980) arról számol be, hogy az 1974-ben kezdődő kísérletekben 
újabb fafajok: a mézgás éger, a fehérnyír, a magaskőris, a hegyesfogú kőris, 
a feketefenyő, a juharlevelű boglárfa, a nemesnyárklónok, az olasznyárklónok, 
az óriásnyárklónok és az ezüsthárs vizsgálatára is sor került. 

A vizsgálatok szerint, annak ellenére, hogy a termőhelyek 800 m alatti ten
gerszint feletti magasságokon helyezkednek el, a fehérnyír, a magaskőris, a 



juharíevelű boglárfa igen jó növekedést mutattak a már korábban kísérlet
be állított fajokkal (fehérakác, nyugati platán, vöröstölgy, kocsányos tölgy) 
együtt. 

Az 1974-ben indított, a fa- és cserjefajok rekultivációs célú alkalmasságát 
eldönteni hivatott kísérletekkel párhuzamosan, egy mélyművelésű és egy kül
színi ércbánya hány óján olyan kísérletek beállítására is sor került, ahol öt 
fafaj: a fehérakác, a virágoskőris, a bibircses nyír, az ezüsthárs és a fekete
fenyő műtrágyázásra adott reakcióját kívánták meghatározni. A „Tolbuhin" 
ércbánya területén még két fafaj, a nyugati platán és a vöröstölgy egyedeit 
is kísérletbe állították. A fajonként háromszor 25 csemetét kezelésbe vonó 
kísérlet műtrágyahatóanyag-adagjai a következők voltak. 

1. N 100 P 150 K 50 
2. N 100 P 200 K 50 

A nitrogént ammonsalétrom, a foszfort szuperfoszfát, a káliumot kálium
szulfát műtrágya formájában adagolták. A PK-trágyákat kora tavasszal adták 
1/3 N-adaggal kiegészítve. A további 1/3 N-^adagokat júniusban és augusz
tusban juttatták ki. 

A kísérlet első három évének adatait ismertetve, DONOV—GENCSEVA et 
al. (1978) közlik, hogy a magassági növekedéstöbbüet az N 100 és P 200 K 50 
hatóanyagadagnál volt a legnagyobb. A fajok sorrendje: bibircses nyír 286,2% 
ezüsthárs 178,1%, virágoskőris 132,9%, a nem trágyázott kontrollhoz képest. 

TREJKJASKI—GENCSEVA—ZSELEVA (1984) a műtrágyák erdészeti bio
lógiai rekultivációban betöltött szerepét értékelve, néhány fafajra vonatkozóan 
közlik a növekedés szempontjából optimálisnak minősülő hatóanyagadagokat. 

Szerintük: 

a korzikai feketefenyő N 100 
az ezüsthárs N 140 
a magaskőris N 140 

N 140 

mutatta a legjobb növekedést. 

MIHOVA (1984) újabb vizsgálatai arra hívják fel a figyelmet, hogy a meg
felelő növényzet létrehozásához számba kell venni a fajok bológiai sajátossá
gait, ökológiai alkalmazkodóképességét, ellenállóképességét, valamint az ob
jektum „talaj"-viszonyait. Saját vizsgálatai és szakirodalmi adatok alapján 
szénbányák meddőhányóira, mivel ezek kötöttebb talajszubsztrátumokat tar
talmaznak, javasolja a vöröstölgy, a csertölgy és a kocsányos tölgy fafajokat. 
Sziklás ércbányászati hányók esetén a fehérakác, a közönséges nyír, a fekete
fenyő, az erdeifenyő fajokat. Hulladékhányók fásításánál előnyösen alkal
mazható az ezüstfa, a keleti tamariska, a kinincs (gyalogakác) és a homok
tövis. 

A BNK képviselőjének 1986. évi beszámolójából, amely a KGST III. 3. té
ma tudományos koordinációs értekezletén hangzott el, egyértelműen kitűnik, 
hogy a kutatóik által különböző meddőhányók adottságai között vizsgált fa
fajokból a legintenzívebb növekedést a fehérakác fajnál tapasztalták. Jól nö
vekedtek a bibircses nyírfa, a mézgás éger és a körtefa. Viszonylag jól növe
kedtek a vöröstölgy, az ezüsthárs, a magaskőris, a juharlevelű boglárfa és a 
keleti ostorfa fajok egyedei. 

P 200 K 50 adagnál, 
P 200 K 0 adagnál, 
P 200 K 50, illetve 
P 0 K 50 adagoknál 



TREJKJASKI—GENCSEVA—ZSELEVA—SZTANKOVA (1986) a többéves 
erdészeti rekultivációs munka eredménye alapján Bulgáriában eredményesen 
alkalmazható alapvető fafajnak tekintik a kocsányos tölgyet, a vöröstölgyet, 
a magaskőrist, a virágoskőrist, az ezüsthársat, a keleti platánfát, a juharleve
lű boglárfát, a fehérakácot, a lepényfát, a szőrösnyírt, a nyárfát, a korzikai 
feketefenyőt, a libanoni cédrust, az atlaszcédrust és a csertölgyet. Kiegészítő 
fafajként a füzet, a körtefát, a vérszilvát, a mezei juhart, a galagonyát tartják 
jónak. Alkalmazható cserjefajok: a homoktövis, a gyepürózsa, a tamariska, a 
májusfa, a mogyoró, az ördögcérna, a kinincs (gyalogakác). A vadgyümölcsök 
közül telepíthetőnek tartják a fekete gyümölcsű fanyarkát, a homoktövist és 
az egybibés galagonyát. 

TREJKJASKI—GENCSEVA—ZSELEVA—SZTANKOVA (1986) nagyra érté
kelik azt a munkát, amelyet az energetikai minisztérium az erdészeti egyetem
mel közösen végzett éveken keresztül az előfeltételek biztosítása és a meddő
hányók erdészeti-biológiai rekultivációja érdekében. Az egyetem jelenleg is 
kiterjedt munkát végez a foszfogipsz hányók, a savanyú kémhatású és nagy 
sótartalmú rekultiválandó területek zöldfelületének kialakítása érdekében. To
vábbi nagy feladat hárul a kutató-oktatókra a rekultivációs erdészeti munkák 
színvonalasabb gépesítése terén, amely nagyban segítené a legtöbbször me
redek, kötött és sziklás felszínek cserjésítését és fásítását. A két szerv jól 
megalapozott együttműködését segítette és segíti a Bolgár Tudományos Aka
démia elnöksége mellett működő ökológiai és Környezetvédelmi Központ, a N. 
Puskarov Talajtani és Termésprogramozási Kutatóintézet és az Erdészeti In
tézet. 
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AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
1988. július 1—2-án tartja Sopronban az 

ERDÉSZNÖK I . ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁT 
— Kettős hivatás (hivatás—család) — 

Jelentkezés: dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó 
Sopron, Pf.: 132., 9401 

Az erdészettörténeti szakosztály ülésén dr. Oroszi Sándor tájékoztatta a megje
lenteket az 1988 őszén tartandó zólyomi erdészettörténeti tanácskozásról. Dr. Bor
sos Zoltán ez év augusztusára vonatkozó, farkaserdői szakosztályülésének program
ját a résztvevők elfogadták. Az 1988. augusztus 12—13-án tartandó OEE debreceni 
vándorgyűlésnek előkészítése kapcsán Debrecenbe közös szakosztályülésre várják 
az érdeklődőket. Dr. Oroszi Sándor felhívta a figyelmet a vidék erdészettörténeti 
vonatkozásaira. Többen jelezték érdeklődésüket, dr. Magyar Eszter és dr. Nagy Do
mokos Imre tanulmány-, illetve forrásközlésre vállalkozott. Dr. Csőre Pál javasla
tát, hogy ti. 1990-re vállalkozzon az OEE és a szakosztály nemzetközi erdészettör
téneti konferenciára, az áprilisban tartandó szakosztályülésen fogják részletesen 
megvitatni. Király Pál javaslatát, „Az erdészeti tudományok és kutatások fejlődése 
Európában a XIX—XX. században", ideiglenes témacímként gondolják meg a szak
osztály tagjai. 

A pilisi csoport (Visegrád) jelentős és 
elismerésre méltó kezdeményezést indí
tott el az „Erdészportrék" sorozat vi
deofelvétele és vetítése szervezése és a 
munka menetének ismertetésével. A cél: 
idős erdészek élménybeszámolói, vissza
emlékezései, szakmai tapasztalatai meg
örökítése az utókor számára. 

A kezdeményezés megvalósulása ke
retében „Visszaemlékezés Kárpátaljai 
szolgálatomra" címmel tartott visszaem
lékező előadást dr. Pankotai Gábor és 
Riedl Gyula. Az összejövetel során ke
rült levetítésre néhai Kletz Károly er
dőmérnök korabeli néma mozgófilmje 
Kárpátalja természeti szépségeiről, a tu
tajozásról, a facsusztatásról, kisvasútak-
ról. 

A csoport a parkerdőgazdasággal kar
öltve egész napos, jól szervezett faipa
ri napot szervezett Lepencén. Dr. Szik
ra Dezső műszaki főigazgatóhelyettes 
megnyitója után Kőhalmi József üzem
vezető tartott előadást, amelyben szó 
esett fafeldolgozásunk első 15 éves pe
riódusáról, majd az 1965-től napjainkig 
terjedő időszak jellemzőiről, a jelen 
eredményeiről, gondjairól és a közeljö
vő kilátásairól. 

A csoport jól sikerült, hangulatos csa
ládi estet rendezett Visegrádon, a Ma
gyar Nemzeti Bank Üdülőszállójában. 
Az est keretében koncertet adott a Téka 
népzenei együttes. Haumann Péter szín
művész vidám műsorával szórakoztatta 
a résztvevőket. A Téka együttes tánchá
za nagy sikert aratott. A kitűnő vacso
ra, a kellmes tánc- és szalonzene mind 
hozzájárult az est sikeréhez. 

* * * 

A Csongrád megyei csoport (Szeged) 
küldöttközgyűlésén, amelyet Hajdú And
rás vezetőségi tag nyitott meg, Czene 
Barnabás titkár megbetegedése miatt 
Ádám Péter vezetőségi tag tartotta meg 
a vezetőség megbízásából a csoport be
számolóját az 1987. évi munkáról és 
megvitatásra előterjesztette az 1988. évi 
munkatervet. Elöljáróban megemléke
zett az elmúlt évben elhunyt tagtársak
ról, közöttük Vida László helyi csoport
elnökről, néma felállással tisztelegve 
emléküknek. 

A csoport elmúlt évi egyesületi tevé
kenysége, a részletes elemzésből kitű
nően, sikeres volt. Eredményesen mű-



kodött az erdőmérnökök szociálpoliti
kai helyzetével foglalkozó munkabizott
ság és az erdészettörténeti helyi bizott
ság. A z erdőmérnökök szociálpolitikai 
helyzetéről felmérést készítettek, ame
lyet az OEE érintett bizottságához to
vábbítottak. Felmérték a kisnyugdíjas 
egyesületi tagok helyzetét is, és a felter
jesztés nyomán két tagtárs nyugdíját 
emelték az OEE szeniorok tanácsa útján. 

Torma József, Hajdú András, Frőhlich 
András, Komlósi Sándor, Polner Frigyes-
né. Hajós János, Bél Gyula, dr. Dózsa 
József hozzászólásai, illetőleg az elhang
zott javaslatok munkatervi beépítése 
után a helyi csoport megüresedett el
nöki tisztségének betöltése következett. 
Sere Ferencnek, a jelölőbizottság elnö
kének ismertetését követően, egyhangú
an Szil Istvánt, erdőmérnök-közgazdászt, 
a DEFAG gazdasági igazgatóhelyettesét 
a küldöttközgyűlés a helyi csoport el
nökének megválasztotta. 

* * * 

Szakmai továbbképzés 
A helyi csoportoknál a következő elő

adásokat tartották: 
BUDAPESTEN: 

Keszthelyi István „Természetvédelem 
Magyarországon", 

B A J Á N : 
Dr. Szodfridt István <rA világ erdeinek 
jövője". 
Dr. Gaál János „ A szakma időszerű 
problémái", 
Dr. Molnár Sándor „Az akác faanyag 
szárítása" címmel. 

* * + 

Cj tagfelvétel 
Horicsányi Attila erdőmérnök, Hajdú

szoboszló; Medveczky Zoltán erdésztech
nikus. Verőcemaros; Nábelek János er
désztechnikus. Rád; Szilágyi Attila er
désztechnikus, Diósd; dr. Bódy Tibor 
faipari mérnök. Budapest; Saj Tibor 
agrármérnök, Uzsa; Bakó Márton, Ba
logh Béla, Balázs István, Bedő Gyula, 
Bernátsky Ferenc, Békési Károly, Bi-
csérdy István, Boda Pál, Bognár Mihály, 
Csatári Ákos, Csépányi Dezső. Deme 
Zsolt, Dér Gyula, Fórián Ferenc, Forró 
László, Gomola Zsolt, Gorza Tamás, Gu
lyás Sándor, Guzsván Zsolt, Győrffi Dé
nes, Gyurka Zsolt, Gyüre Tibor, Haka-
gos József. Hegymegi Zoltán, Heves Ró
bert. Hinterberger András. Jávotcsik 
Béla, Juhász Zsolt, Kammermann Péter, 
Kádár Róbert, Kása Árpád, Kontra 
László, Kormányos Zoltán, Kovács At
tila (Baja). Kovács Attila (Mohács), 
Kőhalmi Ferenc, Laczik Dénes, Lá

da István. Lestár Zsolt, Magyar Ró
bert, Magyari János, Marosi András, 
Mészáros Róbert, Molnár István, Móré 
Béla. Mosolygó József, Nagy Ernő. Nagy
váradi Zsolt. Németh Gábor. Papp 
György, Rácz Zsolt, Rádi József, Révész 
Norbert, Samu Gábor, Siket Kornél, Sí
pos Miklós. Solymosi Attila, Szabó Lász
ló. Szalay Attila, Szlávik Szabolcs, To-
kody Béla, Tóth János, Vakály Miklós, 
Varró Zoltán, Vass Levente, Zsótér Zol
tán, a „Kiss Ferenc" Erdészeti Szakkö
zépiskola hallgatói. 

Halálozás 
1988. január 21-én, 44 éves korában, 

tragikus hirtelenséggel meghalt K íes i t 2 
László, a M N Veszprémi Erdőgazdaság 
Dudari Erdészetének kerületvezető er
désze. Több vállalati és szakmai kitün
tetés tulajdonosa volt, megbízható és pon
tos munkatársat, jó kollégát és barátot 
vesztettünk el. Emlékét megőrzik a bako
nyi erdők, családja és munkatársai. 

Életének 66. évében elhunyt Gárdos 
László agrármérnök, az Erdészeti Tudo
mányos Intézet nyugalmazott gazdasági 
igazgatója. Igaz emberként haláláig dol
gozott az intézet fejlesztésén. Munkájá
nál csak az embereket, munkatársait 
szerette jobban. Példamutató egyénisé
gére tisztelettel emlékeznek mindazok, 
akik szerették és tisztelték. 

* * * 

Hosszú szenvedés után — Szombathe
lyen — elhunyt Bonczó Kálmánné Bé
csi Judit erdőmérnök, erd. növ. védő 
szakmérnök. 39 évet élt. 

Pályáját a Szombathelyi Erdőrende
zőségen kezdte, ezt követően az O K T H 
Észak-dunántúli Felügyelőségén, majd a 
betegség elhatalmasodásáig az örségi 
T K vezetőjeként végzett eredményes 
munkát. Ebben nagy szerepet játszott, 
hogy emberi tulajdonságai révén jó kap
csolatot tudott kialakítani a terület gaz
dálkodóival, állami és társadalmi szer
vekkel. Maradandó érdemei vannak a 
természeti értékek feltárásában, megőr
zésében és bemutatásában. Környezetvé
delmi táborok vezetőjeként gyerekek 
százaival ismertette meg a természet 
szeretetét és környezetünk védelmét. 

* * * 

Szomorúan adjuk közre, hogy Laki 
Sándor erdőmérnök Székesfehérvárott 
44 éves korában meghalt. 



ORSZÁGOS 
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 

1061 Budopest VI.. Anke, köz 1. I. em. 101—105. 
Telelőn: 229-870. 423-943 Telex: MTESZ 22-5369 

Direction (postai cím): Budapest Pf. 240. 
13Í8 

Országos Erdészeti Egyesület 
H-1041 BUDAPEST YL.ANKER KÖZ I. 

. TELEFON: 22S-U3 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Az Országos Magyar Bányászat i és Kohászat i Egyesület valamint az Orszá
gos Erdésze t i Egyesület / továbbiakban t e s t v é r e g y e s ü l e t e k / j e l e n o k i r a t 
ban meghatározott módon együttműködési megállapodást k ö t , abból a c é l b ó l , 
hogy a bányász-kohász- és erdészszakok együvé tartozásának gondolatát 
megőrizzék, a s e l m s c i , soproni és m i s k o l c i hagyományokat t á p l á l j á k , 
e l ő s e g í t s é k a múlt időszakokra vonatkozóan a három t s s t v é r s z a k t ö r t é 
netének f e l t á r á s á t a későbbi utódok számára az "ultra supra v e t e r a n l s s i -
musok" körében. 

Ezért megalapí t ják a "Veteranissimusok körét" / továbbiakban Kör / , 

A Kör f e n t i célok megvalós í tása érdekében b a r á t i és szakmai ö s s z e j ö v e 
t e l e k e t s z e r v e z , l ehe t séges módon támogatja az arra rászoru ló t a g t á r s a 
k a t , utazások s z e r v e z é s é t kezdeményezi a t e s tvéregyesü l e t ek ú t j á n , a 
szakmatörténet i kutatásokat e l ő s e g í t i ós egyéb módon tevékenykedik a 
t e s t v é r e g y e s ü l e t e k a lapszabályainak kere te in b e l ü l , A Kör t a g j a i azok 
a t e s t v é r e g y e s ü l e t i nyugdíjas tagok, akik a Körbe v a l ó b e l é p é s i szándé
kukat k i n y i l v á n í t j á k . 

A Kör rendezvényeit az OMBKE Klub he ly i s ége iben t a r t j a . 
A Kör működési s zabá lyza t s z e r i n t d o l g o z i k , amelyet a t e s t v é r e g y e s ü l e 
tek elnöksége hagy j ó v á , 

A működési s zabá lyzat r é s z l e t e z i a Kör c é l j a i t , működésének személy i 
és t echnika i f e l t é t e l e i t és a működés operat ív r e n d j é t . 

Delén együttműködési megállapodást további t e s t v é r e g y e s ü l e t e i n k számára 
ny i to t tnak t e k i n t j ü k . 

A Z ERDö SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA. Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudomány 
(erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jérőme René, Budapest. — Tagok: dr. Balázs 
István, Budapest; Barátossy Gábor, Budapest; dr. Berdár Béla, Visegrád; dr. Bondor Antal, 
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Budapest; Bus Mária, Vszprém; Cebe Zol
tán, Szombathely; dr. Csötönyi József, Budapest; Deák István, Tamási; cZr. Ftrbds Oszkár, Sop
ron; Gdspdr-Hantos Géza, Budapest; dr. Göbölös Antal, Kecskemét; dr. Herpay Imre, a mező
gazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Sopron; Kadllcsek János, Miskolc; Keszthelyi Ist
ván, Budapest; Király Pál Budapest; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági tudomány kandidátusa, 
Budapest; Korbonszky Kazlmirné, Vác; Krámer Antal, Pécs; Lőcsey Iván, Budapest; Mészáros 
Béla, Szombathely; dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Buda
pest; Solymosi József, Budapest; Síddel Károly, Győr; dr. Szepesi Ldszlő, a mezőgazdasági 
tudomány (erdészet) doktora, Budapest; dr. Szodfridt István, a mezőgazdasági tudomány (erdé
szet) kandidátusa, Sopron; dr. Szikra Dezső, Visegrád; Tóth László, Szolnok; dr. Tóth Sándor, 
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) Randidátusa, Budapest; Varga Béla, Eger. 

B u d a p e 9 t , 1 9 8 8 . f 

DR. HERPAY IMRE 

az OEE elnöke az OMBKE elnöke 




